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ส่วนที� 1 

การประกอบธุรกิจ 

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกจิ 

คณะกรรมการบริษัทได้กําหนดวิสยัทัศน์และพันธกิจที(เหมาะสมและสอดคล้องกบัการดําเนินธุรกิจของ
บริษัท รวมถึงทบทวนอยู่เสมอเพื(อให้วิสัยทัศน์และพันธกิจของกลุ่มบริษัทมีความเหมาะสมและ
สอดคล้องกบัสถานการณ์และสภาวะเศรษฐกิจปัจจบุนั โดยเปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท ดงันี & 

1.1 วิสัยทศัน์ พนัธกจิ และกลยุทธ์ในการดาํเนินธุรกจิของบริษทั 

1.1.1 วิสัยทศัน์ 

 “เป็นผู้ นําและสร้างสรรค์ธุรกิจอาหารและเครื(องดื(มสไตล์ญี(ปุ่ น เพื(อคณุภาพชีวิตที(ดขีองคนรุ่นใหม”่ 

1.1.2 พนัธกิจ 

1) รักษาคุณภาพการผลิตและการบริการธุรกิจ ทางด้านอาหาร เบเกอรี( และเครื(องดื(มเพื(อ
สุขภาพ มุ่งมั(นสร้างและรักษาความนิยมของผู้บริโภค ในสินค้าของ "โออิชิ" ให้มีความ
ต่อเนื(อง อีกทั &งให้ความสําคัญกับการผลิตสินค้าให้ได้มาตรฐาน มีการจัดการด้าน
สขุลกัษณะที(ดี 

2) เลือกใช้วตัถดิุบที(มีคณุภาพปลอดภยัและสร้างความพึงพอใจสงูสดุแก่ลกูค้า เพื(อให้ได้รับ
การยอมรับจากทั &งตลาดภายในประเทศและตา่งประเทศ  

3) ปรับปรุงกระบวนการผลิตอย่างต่อเนื(อง โดยการนําเทคโนโลยีที(ทันสมัยมาใช้ใน
กระบวนการผลิต การวิจยัและการพฒันาผลิตภณัฑ์ 

4) เพิ(มประสิทธิภาพในการผลติและการแข่งขนัในด้านราคาและด้านคณุภาพกบัคู่แข่งขนั 
ทั &งในและต่างประเทศ ซึ(งเป็นส่วนหนึ(งที(ช่วยผลักดันให้เศรษฐกิจของประเทศไทย 
มีความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจมากขึ &น 
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1.1.3 กลยุทธ์และวิสัยทศัน์ในระดับกลุ่มบริษทั 

วิสัยทศัน์ 2020            

บริษัทได้ดําเนินธุรกิจตามแผน “วิสยัทศัน์ 2020” อย่างต่อเนื(อง ซึ(งแผนวิสยัทศัน์ดงักล่าวเป็น
แผนการดําเนินธรุกิจของกลุม่บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากดั (มหาชน) และบริษัท (“กลุ่มบริษัท”) 
ที(ให้ความสําคญักับการก้าวเป็นผู้นําธุรกิจเครื(องดื(มในภูมิภาคอาเซียนอย่างมั(นคงและยั(งยืน 
ทั &งนี & หากมองในมุมมองภาพรวมแล้วจะพบว่า กลุ่มบริษัทได้พัฒนาและเติบโตจนกลายเป็น
กลุม่ธรุกิจอาหารและเครื(องดื(มที(มศีกัยภาพและมีรากฐานที(แข็งแกร่งไมว่่าจะเป็นทั &งในด้านการ
เติบโตของรายได้ ขนาดของธุรกิจ สถานะทางการตลาด ความหลากหลายของผลิตภณัฑ์และ
กลุม่ลกูค้า รวมไปถึงความครอบคลมุชอ่งทางการจดัจําหน่ายที(มีอยูใ่นภมูิภาคอาเซียน 

ในการก้าวสู่ความเป็นผู้ นําธุรกิจในอาเซียนอย่างมั(นคงและยั(งยืนอย่างแท้จริงนั &น บริษัท
จําเป็นต้องมีวิสยัทัศน์และกลยุทธ์ที(สอดคล้องกัน เพื(อสร้างความแข็งแกร่งและต่อยอดจาก
รากฐานของกลุ่มบริษัท เพิ(มประสิทธิภาพจากจุดแข็งขององค์กรที(ใหญ่และหลากหลาย และ
เพื(อให้การดําเนินธรุกิจของกลุม่บริษัทเป็นไปในทิศทางเดียวกนั โดยได้กําหนดกลยทุธ์หลกั 5 ข้อ 
อนัได้แก่ 1. การเติบโต (Growth) 2. ความหลากหลาย (Diversity) 3. ตราสินค้า (Brands) 4. การ
ขายและกระจายสินค้า(Reach) 5. ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism) ซึ(งเป็นกลยทุธ์ใน
ระดบักลุม่บริษัทที(เป็นตวักําหนดทิศทางและวิสยัทศัน์ในภาพรวมเพื(อให้บรรลเุป้าหมายในการ
ก้าวสูค่วามเป็นผู้ นําธุรกิจในอาเซียนอย่างมั(นคงและยั(งยืน โดยบริษัทมีกลยทุธ์ในการประกอบ
ธรุกิจในระดบัของกลุม่บริษัทโออิชิซึ(งสอดคล้องกบักลยทุธ์ของกลุม่บริษัทดงัตอ่ไปนี & 

1.1.4 กลยุทธ์ในการประกอบธุรกิจ 

 ในการประกอบธุรกิจอาหารและธุรกิจเครื(องดื(มของกลุ่มบริษัทโออิชินั &น บริษัทให้ความสําคญั
กบักลยุทธ์ทางธุรกิจซึ(งเป็นปัจจยัสําคญัที(ก่อให้เกิดความสําเร็จต่อกิจการ สรุปได้ 7 ประการ 
ดงันี & 

1) กลยุทธ์การสร้างแบรนด์ให้แข็งแกร่ง โดยการนําเสนอสินค้าเพื�อสุขภาพที� เน้น
คุณภาพ (Brands) 

 ตั &งแตเ่ริ(มต้นกิจการ บริษัทได้กําหนดหลกัการและแนวทางการดําเนินธุรกิจอย่างชดัเจน 
คือการทําธุรกิจร้านอาหารญี(ปุ่ นและเครื(องดื(มสไตล์ญี(ปุ่ นที(เน้นคุณภาพเป็นสําคัญ  
ภายใต้ชื(อ  “โออิชิ” ทําให้ชื(อของ “โออิชิ” เป็นที(ยอมรับของผู้บริโภค ในปัจจุบนัสินค้าของ



  บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 
แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี (แบบ 56-1) สิ &นสดุวนัที( 30 กนัยายน 2559 

สว่นที( 1 หน้าที( 3 

บริษัทเติบโตอยา่งรวดเร็วและเป็นที(นิยมอยา่งกว้างขวางสําหรับกลุม่ผู้บริโภคที(รักสขุภาพ 
นอกจากนั &น บริษัทมุ่งเน้นการสร้างความแข็งแกร่งของแบรนด์เพื(อให้ “โออิชิ” เป็นแบรนด์ 
ที(อยู่ในใจผู้บริโภค โดยการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ ๆ ให้สอดคล้องกับการใช้ชีวิตของ
ผู้บริโภค ไมว่่าจะเป็นนวตักรรมด้านผลิตภณัฑ์ กิจกรรม และแคมเปญต่าง ๆ รวมทั &งพัฒนา
รูปแบบการเข้าถึงกลุม่ผู้บริโภคยคุใหม ่เพื(อให้แบรนด์ดทูนัสมยั สนุกสนานและได้รับการ
ยอมรับอยา่งกว้างขวาง 

2) กลยุทธ์การเตบิโต (Growth) 

 บริษัทมุง่เน้นการเติบโตของรายได้และผลการดําเนินงานโดยให้ความสําคญักบัทั &งธุรกิจ
เครื(องดื(มและอาหาร รวมถึงพัฒนานวัตกรรมสินค้าและรูปแบบการส่งเสริมการขาย
ที(โดนใจผู้บริโภค 

3) กลยุทธ์การสร้างความหลากหลาย (Diversity) 

 บริษัทได้ตอบสนองความต้องการที(หลากหลายของผู้บริโภคด้วยผลิตภณัฑ์ที(มีให้เลือก
มากมายหลายชนิดที(ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้ทุกเพศทุกวัย นอกจากนี & 
บริษัทกําหนดแนวทางในการขยายธรุกิจทั &งอาหารและเครื(องดื(มไปยงัตา่งประเทศเพื(อให้
ที(มาของแหล่งรายได้มีความหลากหลายและครอบคลุมตลาดที(มีศกัยภาพทั &งในและ
ต่างประเทศ โดยมีทีมงานมืออาชีพที(มีความเชี(ยวชาญและมีประสบการณ์ในด้าน 
ที(ตา่งกนัและพร้อมที(จะร่วมมือกนัทําให้บริษัทบรรลเุป้าหมายได้  

4) กลยุทธ์การบริหารประโยชน์จากช่องทางการจาํหน่ายที�มีทั�วถงึ (Reach)  

 บริษัทเลือกใช้ผู้จดัจําหน่ายรายใหญ่ที(มีประสบการณ์ร่วมกบัทีมงานการตลาดของบริษัท
ในการทําการตลาด สง่ผลให้ผลิตภณัฑ์เครื(องดื(มกระจายถึงผู้บริโภคอย่างทั(วถึง สําหรับ
ธรุกิจอาหาร บริษัทยงัคงดําเนินกลยทุธ์ขยายสาขาทั &งในกรุงเทพมหานครและตา่งจงัหวดั
อยา่งตอ่เนื(อง 

5) กลยุทธ์การสร้างความเป็นมืออาชีพ (Professionalism) 

 บริษัทได้พัฒนาความพร้อมของบุคลากร และพัฒนาระบบโครงสร้างพื &นฐานเพื(อการ
ทํางานร่วมกนัอยา่งมปีระสิทธิภาพ 
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6) กลยุทธ์การวิเคราะห์ลกูค้าและดาํเนินกลยุทธ์การตลาดต่อเนื�อง 

 กลุ่มลูกค้าเป้าหมายหลักของสินค้าโออิชิครอบคลุมกลุ่มผู้ บริโภคทุกเพศทุกวัยที( รัก
สุขภาพและมีวิถีชีวิตที(ทันสมัย ชื(นชอบการบริโภคอาหารและเครื(องดื(มที(เป็นผลดีต่อ
สุขภาพ ซึ(งอาหารญี(ปุ่ นและเครื(องดื(มชาเขียวก็สามารถตอบสนองความต้องการของ
ลกูค้ากลุ่มนี &ได้เป็นอย่างดี โดยที(ผ่านมาบริษัทได้ดําเนินกลยุทธ์ทางการตลาดและการ
ประชาสมัพันธ์สินค้าของบริษัทอย่างต่อเนื(องกับลกูค้ากลุ่มดังกล่าวผ่านสื(อโฆษณาทั &ง
ทางโทรทศัน์ วิทย ุและสื(อสิ(งพิมพ์ต่าง ๆ โดยในปัจจบุนับริษัทมุ่งเน้นการประชาสมัพันธ์
ผ่านสื(อดิจิตอล สื(อออนไลน์ และสื(อทางเลือกใหม่ ๆ รวมถึงให้ความสําคัญกับการ
ติดตามความคิดเห็นของผู้บริโภคเพื(อนํามาปรับปรุงผลิตภณัฑ์และการให้บริการให้คง
มาตรฐานอย่างสมํ(าเสมอ 

7) กลยุทธ์การบริหารต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ 

 บริษัทให้ความสําคัญกับการบริหารจัดการต้นทุนวัตถุดิบ สร้างอํานาจต่อรองกับ 
ผู้จําหน่าย เพื(อรักษาระดบัต้นทนุและผลประกอบการ ด้วยระบบการบริหารการผลิต และ
การจดัส่งผ่านครัวกลางซึ(งเป็นศนูย์กลางการผลิตอาหารและเครื(องดื(มให้แก่กลุ่มบริษัท
โออิชิ ทําให้บริษัทสามารถบริหารต้นทุนการจัดซื &อและต้นทุนการผลิตได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ก่อให้เกิดการประหยดัจากการผลิตในขนาดและปริมาณที(สงู 

1.1.5 กลยุทธ์การตลาดธุรกิจร้านอาหาร 

1) คุณภาพและความคุ้มค่าของผลติภัณฑ์และบริการ  

 สําหรับธุรกิจร้านอาหาร บริษัทให้ความสําคัญกับการให้บริการอาหารที(สด สะอาด 
ปลอดภยั และคุ้มคา่กบัผู้บริโภค ทั &งในด้านปริมาณและราคาเพื(อให้ผู้บริโภคได้รับความ
พอใจสูงสุด โดยเห็นได้จากการให้บริการอาหารสไตล์บุฟเฟต์ที(มีอาหารให้เลือก
หลากหลายและไมจ่ํากดัปริมาณการรับประทานในระดบัราคาที(เหมาะสม 

2) ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์และบริการ 

 บริษัทแบ่งลกูค้าออกเป็น 3 กลุ่มหลกัตามลกัษณะของอาหาร บริการ และเครื(องหมาย
การค้า โดยมีกลุม่ลกูค้าเป้าหมายดงันี & 
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(1) โออิชิ แกรนด์ โออิชิ บฟุเฟต์ และ Nikuya เน้นกลุ่มลกูค้าที(มีระดบัรายได้ปานกลาง
ถึงคอ่นข้างสงู 

(2) ชาบชูิ เน้นกลุม่ลกูค้าที(มีระดบัรายได้ปานกลาง 

(3) โออิชิ ราเมน และคาคาชิ เน้นกลุม่ลกูค้าวยัรุ่น วยัเริ(มต้นทํางาน และกลุม่ลกูค้า 

3) กลยุทธ์การออกรายการอาหาร 

 กลยุทธ์การจดัวางอาหารที(หลากหลายอย่างมีศิลปะเป็นเสน่ห์อย่างหนึ(งในการดึงดูด
ลูกค้า และกระตุ้ นให้ผู้ บริโภคไม่ยึดติดอยู่กับการบริโภคอาหารชนิดใดชนิดหนึ(ง
โดยเฉพาะ ซึ(งการดําเนินกลยทุธ์ดงักล่าว นอกจากจะเป็นการสร้างความพึงพอใจให้กบั
ผู้บริโภคแล้ว   ยงัสามารถควบคมุต้นทนุวตัถดุิบได้อีกทางหนึ(งด้วย โดยเมนูอาหารบาง
รายการของโออิชิ บฟุเฟต์ จะถกูเปลี(ยนทกุ ๆ 3 เดือน 

4) กลยุทธ์การขยายสาขาเพื�อครอบคลุมพื Sนที�เป้าหมาย 

 กลุม่บริษทัโออิชิดาํเนินการเปิดและขยายสาขาให้บริการครอบคลมุพื &นที(ทั(ว
กรุงเทพมหานคร และตา่งจงัหวดั โดยเฉพาะในห้างสรรพสนิค้าหลกัตา่ง ๆ เพื(อสร้าง
ความสะดวกให้กบัลกูค้าและเข้าถึงกลุม่ลกูค้าเป้าหมายได้มากยิ(งขึ &น 

5) กลยุทธ์ด้านการส่งเสริมการขายและการใช้สื�อโฆษณา 

 บริษัทได้จัดให้มีกิจกรรมพิเศษในการส่งเสริมการขายสําหรับธุรกิจร้านอาหารอย่าง
ต่อเนื(อง เพื(อเป็นการกระตุ้นยอดขาย ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค และสร้าง
ความประทบัใจให้กบัผู้บริโภค โดยบริษัทได้จดัให้มีบตัรสมาชิกทั(วไป (Member Card) ที(ให้
ส่วนลดพิเศษ นอกจากนี & กลุ่มบริษัท โออิชิได้ดําเนินการโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่าน
สื(อโฆษณาต่าง ๆ ทั &งทางวิทย ุโทรทัศน์ สื(อออนไลน์ ชุมชนออนไลน์ และป้ายโฆษณา 
(Billboard) 

6) กลยุทธ์การกาํหนดราคา 

 บริษัทมีสินค้าและบริการที(หลากหลายประเภทและราคาในหลากหลายแบรนด์ ซึ(ง
สามารถตอบสนองความต้องการของกลุ่มผู้บริโภคที(มีกําลงัซื &อได้อย่างครอบคลมุและมี
ประสิทธิภาพ ทั &งกลุ่มลูกค้าวัยรุ่น นิสิต นักศึกษา วัยทํางาน ครอบครัว และผู้ ที(ใส่ใจใน
สขุภาพ  
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1.1.6 กลยุทธ์การตลาดธุรกิจอาหารพร้อมปรุงและพร้อมทาน  

1) คุณภาพและความคุ้มค่าของผลติภัณฑ์ 

 สําหรับธุรกิจอาหารพร้อมปรุงและพร้อมทาน กลุ่มบริษัทโออิชิได้ให้ความสําคญักบัการ
คดัสรรวัตถุดิบที(ดีเพื(อนํามาผลิตเป็นสินค้าที(มีคุณภาพ สะอาดและปลอดภยั รวมถึงมี
การพฒันาและรักษาคณุภาพของผลิตภณัฑ์อย่างต่อเนื(อง ผู้บริโภคจึงสามารถไว้วางใจ
และเชื(อมั(นในคณุภาพของสินค้าของบริษัทได้อยา่งแท้จริง  

2) ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์และบริการ 

 สําหรับธุรกิจอาหารพร้อมปรุงและพร้อมทาน บริษัทมีการออกจําหน่ายผลิตภัณฑ์ที(
หลากหลายและมีแผนงานการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่อย่างต่อเนื(อง เพื(อให้
ตอบสนองต่อความต้องการและพฤติกรรมการบริโภคของผู้บริโภค โดยในปัจจบุนัธุรกิจ
อาหารพร้อมปรุงและพร้อมทานแบง่กลุ่มผลิตภณัฑ์ออกเป็น 2 กลุม่หลกั ได้แก่ 

1.1  กลุม่ธุรกิจอาหารพร้อมทานแบบแชเ่ย็น ได้แก่  

1.1.1  กลุม่ผลิตภณัฑ์ขนมปังและแซนวิชรสชาติตา่ง ๆ  

1.1.2  กลุม่ผลิตภณัฑ์เกีjยวซา่รสชาติตา่ง ๆ แบบแชเ่ย็น  

 โดยผลิตภณัฑ์อาหารในกลุม่นี & มีกลุม่เป้าหมายเป็นกลุม่ของประชากรในเมืองที(มีวิถีชีวิต
ที(เร่งรีบ อาทิ กลุม่วยัทํางานและกลุ่มนกัศึกษา เป็นต้น รวมถึงมีช่องทางการจดัจําหน่าย
ผ่านชอ่งทางร้านสะดวกซื &อเป็นหลกั  

1.2  กลุม่ธุรกิจอาหารพร้อมทานแบบแชแ่ข็ง ได้แก่  

1.2.1  กลุม่ผลิตภณัฑ์เกีjยวซา่รสชาติตา่ง ๆ แบบแชแ่ข็ง 

1.2.2  กลุ่มอาหารแช่แข็งพร้อมทาน เช่น ข้าวหน้าและเส้นบะหมี(ราเมนแบบ 
แชแ่ข็ง 

 โดยผลิตภณัฑ์อาหารในกลุ่มนี & มีกลุ่มเป้าหมายหลกัเป็นกลุ่มผู้ ที(ใช้ชีวิตประจําวันที(มีเวลา
จํากัดในการเตรียมอาหาร เช่น กลุ่มวัยทํางานและกลุ่มแม่บ้าน เป็นต้น รวมถึงมีช่อง
ทางการจดัจําหน่ายผ่านชอ่งทางซุปเปอร์มาร์เก็ต และไฮเปอร์มาร์เก็ตเป็นหลกั  
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3) กลยุทธ์การพฒันาผลิตภัณฑ์อาหาร 

 บริษัท ได้นําผลการศกึษาและวิจยัพฤติกรรมการบริโภคสินค้าของกลุ่มเป้าหมายมาเป็น
แนวทางในการพัฒนาผลิตภณัฑ์อาหาร สรรหารสชาติ และความหลากหลายใหม่ ๆ 
เนื(องจากสภาวะปัจจุบนัที(ความต้องการของผู้บริโภคเปลี(ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ดงันั &น
การนําเสนอสินค้าต้องมีความหลากหลายทั &งในส่วนรายการสินค้า รสชาติ ฉลากและ
บรรจภุณัฑ์ รวมถึงต้องมีความรวดเร็วเพื(อสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้
อยา่งแท้จริง 

4) กลยุทธ์การขยายช่องทางการจดัจาํหน่าย 

 นอกจากการจดัจําหน่ายผ่านช่องทางการจดัจําหน่ายในปัจจบุนั อันได้แก่ ช่องทางร้าน
สะดวกซื &อ ซุปเปอร์มาร์เก็ต และไฮเปอร์มาร์เก็ตแล้ว บริษัทได้ขยายช่องทางการจัด
จําหน่ายใหม่ ๆ อาทิ ช่องทาง Food Service และการจัดจําหน่ายในต่างประเทศ 
โดยเฉพาะในภมูิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ รวมถึงการกําหนดแผนงานการพฒันาและ
ขยายช่องทางการจัดจําหน่าย และโครงการพิเศษใหม่ ๆ เพื(อเป็นการขยายฐานทาง
การตลาดและเข้าถึงกลุม่ลกูค้าเป้าหมายได้อยา่งครอบคลมุมากยิ(งขึ &นอีกด้วย  

5) กลยุทธ์ด้านการส่งเสริมการขายและการใช้สื�อโฆษณา 

 บริษัท ได้เน้นการดําเนินกิจกรรมการตลาดอยา่งตอ่เนื(องผ่านกิจกรรมทางการตลาดและ
การขายตา่ง ๆ ในลกัษณะของการสร้างตราสินค้าให้เป็นที(รู้จกั เพื(อให้บรรลุวตัถปุระสงค์
ที(ได้วางแผนไว้ทั &งการรับรู้ตราสินค้า และการประชาสมัพนัธ์ผ่านการตลาดออนไลน์ และ
สื(อการขาย ณ จดุขาย รวมถึงการส่งเสริมการขายในแต่ละช่องทางซึ(งจะช่วยกระตุ้นการ
เติบโตของยอดขายให้สงูมากยิ(งขึ &น 

1.1.7 กลยุทธ์การตลาดธุรกิจเครื� องดื�ม 

1) คุณภาพของผลิตภัณฑ์และบริการ 

 ในการผลิตและจําหน่ายเครื(องดื(มชาเขียวพร้อมดื(ม บริษัทได้คํานึงถึงความพิถีพิถันใน
กระบวนการผลิต ตั &งแต่นํ &าสะอาดที(ผ่านการกรองด้วยระบบ RO (Reverse Osmosis) 
การคัดเลือกใบชาสดที(มีคุณภาพ และการเลือกใช้   ฟรุกโตสไซรัปในการผลิต เพื(อ
คณุภาพและประโยชน์สงูสดุของผลิตภณัฑ์ รวมถึงการดแูลลกูค้าและบริการหลงัการขายที(
สะดวกและรวดเร็วเพื(อตอบสนองความต้องการและประโยชน์สงูสดุของผู้บริโภคทกุคน  
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2) ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ 

 กลุม่บริษัทโออิชิมผีลิตภณัฑ์ที(หลากหลายเพื(อตอบสนองความต้องการของกลุม่ลกูค้าที(มี
ความต้องการที(แตกต่างกัน ด้วยการสร้างสรรค์ทั &งในเรื(องรสชาติและบรรจุภณัฑ์ของ
ผลิตภณัฑ์ให้มีความแปลกใหม่ หลากหลายและมีเอกลกัษณ์เฉพาะตวั เพื(อให้ผู้บริโภคได้
เลือกสรรตามความต้องการ เหมาะกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายแต่ละกลุ่ม โดยในปี 2560 
บริษัทมแีผนในการออกนวตักรรมผลิตภณัฑ์ใหมท่ี(จะมอบประสบการณ์พิเศษและแปลก
ใหม่ในการบริโภค โดยยังคงไว้ซึ(งความโดดเด่นและเอกลักษณ์ทั &งในด้านรสชาติและ      
มีความแตกตา่งจากผลติภณัฑ์ชาพร้อมดื(มที(มอียูท่ั(วไปในท้องตลาดอีกด้วย  

3) กลยุทธ์ทางด้านราคาเพื�อขยายฐานลกูค้า 

 กลุม่บริษัทโออิชิยงัคงเดินหน้าพฒันาสินค้าและนวตักรรมใหม ่ๆ  อยา่งตอ่เนื(องผา่นผลติภณัฑ์
ในหลากหลายขนาดและหลายช่วงราคาในปัจจบุนั อาทิเชน่ ขนาด 250 มล. 380 มล. 500  มล. 
และ 800 มล. ทั &งนี & เพื(อขยายฐานการค้าสู่กลุ่มผู้ บริโภคกลุ่มใหม่ และเพื(อตอบสนองต่อ
กําลงัในการซื &อและความต้องการของผู้บริโภคทั &งหมดได้อย่างครอบคลมุและตอ่เนื(องตอ่ไป 

4) กลยุทธ์ทางด้านช่องทางการจดัจาํหน่าย 

 เพื(อกระจายสินค้าให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายอย่างทั(วถึง กลุ่มบริษัทโออิชิจึงจดัให้มี
การกระจายสินค้าผ่านช่องทางการจัดจําหน่ายหลากหลายช่องทาง อาทิ (1) ตัวแทน
จําหน่ายรายใหญ่ คือกลุ่มบริษัทในเครือบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน) และบริษัท 
เสริมสขุ จํากดั (มหาชน) (2) ร้านอาหารทุกแบรนด์ของกลุ่มบริษัทโออิชิ และ (3) โดยการ
สง่ออกไปจําหน่ายยงัต่างประเทศ ทั &งนี & เพื(อเป็นการจดัสรรทรัพยากรและผนึกกําลงัการ
จดัจําหน่ายร่วมกนัของกลุม่บริษัทในทกุชอ่งทางเพื(อให้เกิดประสิทธิภาพสงูสดุ 

5) กลยุทธ์การส่งเสริมการขายและการใช้สื�อโฆษณา 

 บริษัทได้มีการโฆษณาประชาสัมพันธ์ภายใต้การวางแผน การกําหนดกลยุทธ์ทาง
การตลาดและการประชาสมัพันธ์อย่างมีระบบ เพื(อการส่งเสริมการขายอย่างต่อเนื(อง 
นอกเหนือจากการใช้สื(อโทรทศัน์ วิทย ุหนงัสือพิมพ์ นิตยสารต่าง ๆ แล้ว บริษัทยงัมุ่งเน้น
การใช้สื(อทางเลือกใหม ่ๆ เชน่ สื(อออนไลน์ หรือผ่านสื(อชมุชนออนไลน์ เพื(อให้การสื(อสาร
เข้าถึงผู้บริโภคได้อยา่งทั(วถึงและมีประสิทธิภาพมากยิ(งขึ &น รวมทั &งการจดัรายการสง่เสริม
การขายอยา่งตอ่เนื(องตลอดทั &งปีกบัคูค้่าของกลุ่มบริษัทอีกด้วย 
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1.2 การเปลี�ยนแปลงและพัฒนาการที�สาํคัญ 

พฒันาการสําคญัของธุรกิจในกลุม่บริษัทจากอดีตถึงปัจจบุนัมีดงันี & 

ปี 2542  

• วนัที( 9 กนัยายน 2542 เปิดดําเนินการร้านอาหารญี(ปุ่ น ภายใต้ชื(อ “โออิชิ” 
ปี 2544  

• เปิดให้บริการร้านบะหมี(ญี(ปุ่ นภายใต้ชื(อ “โออิชิ ราเมน”   
ปี 2545  

• เปิดบริการร้านอาหารระบบสายพานสไตล์บุฟเฟต์ที(บริการทั &งข้าวปั &นหน้าต่าง ๆ  และ
สุกี &หม้อไฟญี(ปุ่ น ภายใต้ชื(อ “ชาบชู”ิ 

ปี 2546  

• เปิดดําเนินการครัวกลางที(โรงงานนิคมอุตสาหกรรมนวนคร  หน่วยผลิตอาหารและ
เครื(องดื(ม เพื(อสนบัสนนุการขายภายในร้านค้าของบริษัท 

• เริ(มการผลิตเครื(องดื(มชาเขียวออกสูต่ลาดภายใต้ชื(อ “โออิชิ กรีนที” 
ปี 2547  

• วันที( 25 สิงหาคม 2547 นําหุ้นสามัญเพิ(มทุนของบริษัทเข้าทําการซื &อขายในตลาด
หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

• เปิดบริการร้านโออิชิแกรนด์ บฟุเฟต์ ที(สยามดิสคฟัเวอรี(   
ปี 2548  

• เริ(มผลิตและจําหน่ายเครื(องดื(มนํ &าผลไม้ผสมอะมโินภายใต้ชื(อ “อะมิโน โอเค” 
ปี 2549  

• เปิดดําเนินการโรงงานอมตะนคร 
ปี 2550  

• เริ(มจําหน่ายผลิตภณัฑ์ชาเขียวรสชาดําผสมมะนาว 
ปี 2551 

• เริ(มจําหน่ายผลิตภณัฑ์ใหมก่าแฟพร้อมดื(มภายใต้ชื(อ “คอฟฟิโอ” 
• บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากดั (มหาชน) เข้าเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท   
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ปี 2552 

• เปิดให้บริการร้านอาหารอดุ้งและโซบะ Kazokutei ซึ(งเป็นแฟรนไชส์จากประเทศญี(ปุ่ น 
• ปรับเปลี(ยนผลิตภัณฑ์ อะมิโน โอเค มาเป็น อะมิโน พลัส โดยปรับเปลี(ยนกลยุทธ์ทาง

การตลาดและจดุขายใหมท่ั &งหมด 
ปี 2553  

• เริ(มจําหน่ายเครื(องดื(มรสชาติใหม ่Goji Berry 
• ซื &อที(ดินเพิ(มเติมที(โรงงานนิคมอตุสาหกรรมนวนคร  ทําให้มพืี &นที(เพิ(มขึ &นเป็น 61.5 ไร่ 
• ได้รับบตัรสง่เสริมการลงทนุเพิ(มสําหรับสองโครงการคือ Cold Aseptic Filling และ  UHT 
ปี 2554  

• เริ(มจําหน่ายเครื(องดื(มชาเขียวผสมนํ &าผลไม้ ภายใต้ชื(อ “โออิชิ ฟรุตโตะ”  

• เริ(มจําหน่ายเครื(องดื(มชาเขียวกระป๋องผสมโซดาเป็นครั &งแรกของประเทศไทย ภายใต้ชื(อ “โออิชิ 
ชาคลูล์ซา่” 

• เปิดร้านอาหาร Nikuya ยากินิก ุบฟุเฟต์ปิ&งย่างในสไตล์ญี(ปุ่ น 
ปี 2555         

• เปิดตวัผลิตภณัฑ์สาหร่ายทอดกรอบ “โอโนริ” 

• เริ(มจําหน่ายเครื(องดื(มชาเขียวแบบกลอ่ง UHT ลายการ์ตนู “One Piece” 
• เปิดให้บริการร้านอาหารข้าวหน้าตา่ง ๆ สไตล์ญี(ปุ่ น ภายใต้ชื(อ “คาคาชิ” 
• ได้รับบตัรสง่เสริมการลงทนุสําหรับโครงการ Cold Aseptic Filling สายการผลิตที( 2 
• เริ(มจําหน่ายผลิตภณัฑ์ชาเขียวขวดแก้วแบบคืนขวด  
ปี 2556 
• ในเดือนมีนาคม โครงการ Cold Aseptic Filling สายการผลิตที( 2 ที(อําเภอวงัม่วง 

จงัหวดัสระบรีุ เริ(มผลิตเพื(อการพาณิชย์ 
• เปิดดําเนินการครัวกลางแห่งใหมที่(อําเภอบ้านบงึ จงัหวดัชลบรีุ 

• นําชาเขียวผสมผลไม้ “โออิชิ ฟรุตโตะ” กลบัมาขายอีกครั &ง พร้อมออกรสชาติใหม่ 3 
รสชาติได้แก่ “สตรอเบอรี(และเมล่อน” “เลมอนและเบอรี(” และ “แอปเปิ&ลเขียวและองุน่ขาว” 

• เริ(มจําหน่ายเครื(องดื(มชาเขียวพร้อมดื(มรสชาติใหม ่“ลิ &นจี(” 
• เริ(มจําหน่ายแซนวิชรสชาติใหม ่“หมอูบชีส” และเกีjยวซา่รสชาติใหม ่“หมทูาโกะยากิ” 
• ได้รับบตัรสง่เสริมการลงทนุเพิ(มอีก 4 โครงการ สําหรับที(นิคมอตุสาหกรรมนวนคร และที(

อําเภอวงัมว่ง จงัหวดัสระบรีุ 
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ปี 2557  
• จัดตั &งบริษัทย่อยเพื(อรองรับการขยายตัวทางธุรกิจทั &งในและต่างประเทศ อันได้แก่  

บริษัท โออิชิ สแน็ค จํากดั ในประเทศไทย Oishi F&B (Singapore) Pte. Ltd. ในประเทศ
สิงคโปร์ และ Oishi Myanmar Limited ในประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ 
(ประเทศเมียนมาร์)     

• เปิดดําเนินการร้าน “ชาบชูิ” ในเมืองยา่งกุ้ ง และเมืองมณัฑะเลย์ ประเทศเมียนมาร์ 
• เริ(มจําหน่ายแซนวิชรูปแบบใหม ่“โออิชิ เทรนดี &” 3 รสชาติ ได้แก่ “แฮมไก่ชีส” “ทูน่าซีซาร์

สลดั” และ “ปอูดัอลาสก้าไขกุ่้ง” เพื(อจดัจําหน่ายภายในร้านโลตสั เอ็กซ์เพรส 
• เริ(มจําหน่ายผลิตภณัฑ์ใหม ่เครื(องดื(มชาเขียวพร้อมดื(ม “โออิชิ คาบูเซฉะ สตูรไร้นํ &าตาล”      

ซึ(งเป็นเครื(องดื(มชาเขียวผลิตจากชาคลมุระดบัพรีเมี(ยม  

• ในเดือนธนัวาคม 2557 โครงการ Cold Aseptic Filling สายการผลิตที( 3 ที(โรงงานนิคม
อตุสาหกรรมนวนคร เริ(มผลิตเพื(อการพาณิชย์ 

ปี 2558 
• จดัตั &ง Oishi Group Limited Liability Company (OGLLC) ในสาธารณรัฐสงัคมนิยม

เวียดนาม เพื(อรองรับโอกาสการขยายตวัของธุรกิจในตา่งประเทศ 
• เปิดดําเนินการร้าน “ชาบูชิ” เพิ(มอีก 1 สาขาในเมืองย่างกุ้ ง ประเทศเมียนมาร์ ที( Junction 

Square Shopping Center 
• เริ(มจําหน่ายผลิตภัณฑ์เครื(องดื(มชาเขียวพร้อมดื(ม รสชาติใหม่ “โออิชิ คาบูเซฉะ สูตร

นํ &าตาลน้อย” เพื(อตอบโจทย์กลุ่มผู้ บริโภคที(ชื(นชอบชาเขียวระดับพรีเมี(ยมและห่วงใย
สขุภาพ 

• เริ(มจําหน่ายเครื(องดื(มชาเขียวพร้อมดื(ม “โออิชิ รสแตงโม”  จําหนา่ยเฉพาะชว่งฤดรู้อน 
• เพิ(มขนาดบรรจภุณัฑ์ใหม ่เครื(องดื(มชาเขียวพร้อมดื(ม “โออิชิ ขนาด 800 มล.” 
• ปรับเปลี(ยนขนาดและรูปแบบบรรจภุณัฑ์ เครื(องดื(มชาเขียวพร้อมดื(ม “โออิชิ ฟรุตโตะ” จาก

ขนาด 350 มล. เป็น 380 มล.  
• เชิญเชฟกระทะเหล็กจากประเทศญี(ปุ่ น “เชฟฮิโรยกิู ซาไก” มารังสรรค์เมนูสดุพิเศษ ให้

ลกูค้าได้ลิ &มลองภายในร้าน “โออิชิ บฟุเฟต์” ตลอดทั &งปี 
• เริ(มจําหน่ายผลิตภณัฑ์กลุ่มแซนวิชใหม ่ภายใต้ชื(อ “โออิชิ เทรนดี &โรล” ผ่านช่องทางร้าน

สะดวกซื &อ  
• เริ(มจําหน่ายผลิตภณัฑ์รสชาติใหม่ของกลุ่มผลิตภณัฑ์ “โออิชิ เกีjยวซ่า”  อาทิ เกีjยวซ่าไส้ 

สไปซี(ซีฟู๊ ด ไส้กระเพราหม ูและ ไส้หมยูากินิก ุ
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• เริ(มจําหน่ายผลิตภณัฑ์อาหารแช่แข็งประเภทข้าว “โออิชิ เบนโตะ” ในหลากหลาย
รสชาติ ได้แก่ ข้าวหมสูไปซี( ข้าวหมซูอสญี(ปุ่ น และข้าวหน้าไก่เทอริยากิ โดยจําหน่ายใน
ชอ่งทางไฮเปอร์มาร์เก็ตและซุปเปอร์มาร์เก็ต 

• จําหน่ายผลิตภณัฑ์ใหม ่โออิชิ คาบเูซฉะ สตูรนํ &าตาลน้อย เพื(อตอบโจทย์กลุ่มผู้บริโภคที(   
ชื(นชอบชาเขียวระดบัพรีเมี(ยมและห่วงใยสขุภาพ และ โออิชิ รสแตงโม ขนาด 380 มิลลิลิตร 
(มล.)  ซึ(งจดัจําหน่ายเฉพาะชว่งฤดรู้อน ระหวา่งเดอืนมีนาคม ถึงเดอืนมิถนุายน เท่านั &น 

• ปรับรูปแบบบรรจภุณัฑ์ ชาเขียวโออิชิ คาบเูซฉะ ให้มีความสดใสและทนัสมยั แต่ยงัคง
ความเป็นญี(ปุ่ นแบบพรีเมี(ยม และการปรับรูปแบบบรรจภุณัฑ์เครื(องดื(มชาดําโซดา โออิชิ  
ชาคลูล์ซา่ เป็นกระป๋องทรงสลีค  

• เพิ(มขนาดบรรจภุณัฑ์ใหม่ โออิชิ ขนาด 800 มล. โดยมีจดัจําหน่ายใน 3 รสชาติ ได้แก่      
รสนํ &าผึ &งผสมมะนาว รสข้าวญี(ปุ่ น และรสลิ &นจี( รวมถึงการปรับเปลี(ยนขนาดและรูปแบบ
บรรจภุณัฑ์ โออิชิ ฟรุตโตะ จากขนาด 350 มล. เป็น 380 มล.  

• ขยายตลาดการจัดจําหน่ายสินค้าในต่างประเทศไปยังประเทศใหม่ ๆ ได้แก่ สหพันธ์
สาธารณรัฐเยอรมนี สาธารณรัฐฟินแลนด์ สหราชอาณาจกัรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์
เหนือ 

เหตุการณ์สาํคญัในปี 2559 

บริษัทยงัคงมุง่มั(นที(จะสร้างความเติบโตแก่ธุรกิจและก้าวเป็นบริษัทผู้ ผลิตและจําหน่ายอาหาร
และเครื(องดื(มชั &นนําในภูมิภาคอาเซียน เพื(อเสริมความแข็งแกร่งให้กับโครงสร้างเงินทุนของ
บริษัทย่อยในต่างประเทศ บริษัทได้ดําเนินการเพิ(มทุนใน Oishi International Holdings Limited 
และ Oishi F&B (Singapore) Pte. Ltd. โดยมีวตัถปุระสงค์หลกัเพื(อรองรับการเพิ(มทุนของ 
Oishi Myanmar Limited ซึ(งเป็นบริษัทย่อยทางอ้อมในประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียน
มาร์ สาํหรับเป็นเงินทนุหมนุเวียนและรองรับการขยายตวัของธรุกิจในอนาคตตอ่ไป   

นอกจากนี & ในปีที(ผา่นมาบริษัทยงัมีพฒันาการด้านการดําเนินธุรกิจที(สาํคญัในแตล่ะสายธรุกิจ 
ดงันี & 
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ธุรกิจอาหาร 

1. ธุรกิจร้านอาหาร 

ในปี 2559 กลุ่มบริษัทโออิชิ ได้พัฒนาและยกระดบัสินค้าและการให้บริการภายใน
ร้านอาหาร แบรนด์ตา่ง ๆ ของกลุม่บริษัทโออิชิ ดงันี & 

1. ร้านโออิชิ แกรนด์ จดัเทศกาลอาหารพิเศษในเทศกาล “Phuket Lobster Festival 
2016” ในช่วงเทศกาลวนัแม่แห่งชาติ โดยนํากุ้งมงักรภเูก็ต (Phuket Lobster ) มาใช้
เป็นวตัถดุิบในรายการอาหารที(หลากหลายในราคาสดุพิเศษ ซึ(งกุ้ งมงักรภเูก็ตถือ
เป็นวัตถุดิบที(มีชื(อเสียงอย่างมากของจังหวัดภูเก็ต  โดยได้รับผลตอบรับจาก
ผู้บริโภคเป็นอยา่งดี นอกจากนี & ยงัถือเป็นการส่งเสริมและช่วยประชาสมัพันธ์ให้
ผู้บริโภครู้จกัและบริโภคกุ้งมงักรภเูก็ตอยา่งกว้างขวางมากยิ(งขึ &น 

2. ร้านโออิชิ บุฟเฟต์ จัดเทศกาลอาหารสดุพิเศษตลอดปีเพื(อให้ผู้บริโภคได้สมัผัส
อาหารญี(ปุ่ นยอดนิยมที(หลากหลายมากยิ(งขึ &น อาทิเช่น เทศกาลมากิ ที(นําเสนอ
ซุปเปอร์ มากิ ซึ(งเป็นสุดยอดรายการอาหารฟิวชั(นมากิที(ครบทุกมิติความอร่อย 
และรายการอาหารใหม่ชีสลาวากระทะร้อน ซึ(งเป็นรายการอาหารที(ผสมผสาน
อาหารกระทะร้อนเข้ากบัชีสได้อยา่งลงตวั 

3. ร้านชาบูชิ บริษัทได้ดําเนินแผนงานการปรับรูปแบบการให้บริการใหม่ ภายใต้
แนวคิด “Shabushi and So Much More ชาบู ซูชิ และอีกมากมายล้นสายพาน” 
ที(ปรับการให้บริการภายในร้านอาหารโดยเน้นการสร้างคุณค่าและความ
หลากหลายของรายการอาหารและการให้บริการที(น่าประทบัใจแก่ผู้ ใช้บริการ  

4. ร้านโออิชิ ราเมน นําเสนอรายการอาหารใหม่ ได้แก่ นาเบะหรือหม้อไฟตามแบบ
ฉบบัญี(ปุ่ น โดยมีการหมนุเวียนเปลี(ยนรสชาติทกุรอบระยะเวลา 2 เดือน เพื(อสร้าง
ประสบการณ์ที(หลากหลายให้แก่ผู้บริโภค โดยได้รับผลตอบรับอย่างดีมากจาก
ผู้บริโภค   

2. ธุรกิจอาหารพร้อมรับประทาน 

ในปี 2559 เนื(องจากบริษัทดําเนินธุรกิจผลิตและจดัจําหน่ายอาหารซึ(งถือเป็นกลุ่มสินค้า
อปุโภคบริโภคที(ใช้แล้วหมดไปอย่างรวดเร็ว (Fast-moving consumer goods) ดงันั &น 
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บริษัทจึงจําเป็นต้องพัฒนาผลิตภณัฑ์อย่างต่อเนื(อง ทั &งการเพิ(มความหลากหลายของ
กลุม่ผลิตภณัฑ์ รสชาต ิรูปแบบ และแบบบรรจภุณัฑ์ โดยมรีายละเอียดดงันี &    

1.  การออกจําหน่ายผลิตภัณฑ์แซนวิชรูปแบบใหม่ โออิชิ แซนวิชอบร้อน ซึ(งจาก
การศึกษาข้อมลูผู้บริโภคพบว่ากลุม่ผลิตภณัฑ์ประเภทนี &มีอตัราการเติบโตที(สงูขึ &น
อยา่งตอ่เนื(อง โดยผลิตภณัฑ์ดงักลา่วมีชอ่งทางการจดัจําหนา่ยหลกัผ่านร้านแฟมิลี( 
มาร์ท ซึ(งเป็นร้านสะดวกซื &อที(มีสาขาครอบคลมุทั(วประเทศ  

2.  การออกจําหน่ายผลิตภณัฑ์ โออิชิ เกีjยวซา่รวมรส ซึ(งถือเป็นนวตักรรมการจําหน่าย
เกีjยวซ่าที(มีการนําเกีjยวซ่าต่างรสชาติ ถึง 5 รสชาติ ได้แก่ รสหม ูรสไก่ รสกุ้ ง รสหมู
สาหร่าย และรสหมทูาโกะยากิ มาบรรจจุําหน่ายรวมกนัในบรรจภุณัฑ์เดียวกนั โดย
จดัจําหน่ายผ่านร้าน 7-Eleven ซึ(งมีสาขาครอบคลมุทั(วประเทศ    

3. การออกจําหน่ายผลิตภณัฑ์ โออิชิ แซนวิช พลสั ซึ(งเป็นผลิตภณัฑ์แซนวิชสตูรขนม
ปังโฮลวีท ที(เน้นกลุ่มเป้าหมายที(ใส่ใจสุขภาพ และตอบสนองความทันสมยัที(เน้น
กระแสอาหารเพื(อสขุภาพ 

4. การออกจําหน่ายผลิตภณัฑ์ โออิชิ โอปัง ซึ(งเป็นขนมปังรูปหน้าหมีสอดไส้ที(สามารถ
แต่งหน้าตุ๊กตาหมีได้ตามจินตนาการของผู้บริโภค โดยมีกลุ่มเป้าหมายหลักเป็น 
กลุม่เด็กที(ชอบตกแต่งหน้าตุ๊กตา และจดัจําหนา่ยผ่านร้าน 7-Eleven ทั(วประเทศ     

5.  การขยายกลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมทานแช่แข็งประเภทเส้นราเมน เพื(อ
ตอบสนองความต้องการของกลุ่มผู้บริโภคที(นิยมบริโภคอาหารประเภทเส้นแบบ
ญี(ปุ่ น โดยจดัจําหน่ายผ่านชอ่งทางไฮเปอร์มาร์เก็ตและซุปเปอร์มาร์เก็ตเป็นหลกั  

ธุรกิจเครื�องดื�ม 

ในปี 2559 บริษัทมีการพัฒนาและออกจําหน่ายผลิตภณัฑ์ใหม่อย่างต่อเนื(อง รวมถึงการคิดค้น
พฒันาสินค้ารสชาติและรูปแบบบรรจภุณัฑ์ใหม่เพื(อให้มีความทันสมยั ถูกใจกลุ่มวยัรุ่น และการ
ขยายฐานการจดัจําหน่ายสินค้าไปยงักลุม่ประเทศใหม ่ๆ ดงันี & 

1. การออกจําหน่ายผลิตภัณฑ์ใหม่ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์โออิชิ ชาเขียว กลิ(นองุ่น    
เคียวโฮ ซึ(งเป็นนวตักรรมใหม่ชาเขียวเคี &ยวได้ ที(ได้รับการตอบรับจากผู้บริโภค
เป็นอยา่งดี และผลิตภณัฑ์ชาเขียวโออิชิ กลิ(นซากรุะ สตรอเบอร์รี( ที(มาพร้อมกบั
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นวัตกรรมใหม่ บรรจุภัณฑ์เปลี(ยนสีได้ตามอุณหภูมิ เพื(อตอบสนองความ
ต้องการของกลุม่ผู้บริโภคที(ชื(นชอบการบริโภคชาเขียว ให้ได้รับความแปลกใหม่
และสนกุสนานมากยิ(งขึ &น โดยเริ(มวางจําหน่ายในเดือนพฤศจิกายน 2559 

2. การขยายตลาดการจดัจําหน่ายสินค้าในต่างประเทศไปยงัประเทศใหม่ ๆ ได้แก่ 
ประเทศสาธารณรัฐฝรั(งเศส และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 

1.3  โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท 
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 1.4 การลงทุนในบริษัทย่อยและบริษทัร่วม 

ณ วนัที( 16 พฤศจิกายน 2559 บริษัทที(บริษัทถือหุ้นทั &งทางตรงและทางอ้อม ในสดัสว่นเกินกว่าร้อย
ละ50 ของหุ้นที(ออกและจําหน่ายแล้วทั &งหมดทั &งในและตา่งประเทศ มีจํานวนทั &งสิ &น 7 บริษัท ดงันี & 

1) บริษทัย่อยทางตรง 
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2.) บริษัทย่อยทางอ้อม 
 

 

หมายเหตุ 

(1) เมื(อวนัที( 16 สิงหาคม  2559 OIHL ได้จดทะเบียนเปลี(ยนแปลงทุนที(ออกและเรียกชําระจากเดิมจํานวน 9,400,000 
เหรียญฮ่องกง เป็นจํานวน 11,700,000 เหรียญฮ่องกง 

(2) นางจิตเกษม หมู่มิ(ง  ลาออกจากการเป็นกรรมการของ OIHL OSPL OML และ OGLLC โดยมีผลตั &งแต่วนัที( 16 ตุลาคม 
2559 

(3) เมื(อวนัที( 14 กนัยายน 2559 OSPL ได้จดทะเบียนเปลี(ยนแปลงทุนที(ออกและเรียกชําระจากเดิมจํานวน 1,520,000 
เหรียญสิงคโปร์ เป็นจํานวน 1,900,000 เหรียญสิงคโปร์ 

(4) เมื(อวนัที( 1 พฤศจิกายน 2559 OML ได้จดทะเบียนเปลี(ยนแปลงทุนจดทะเบียนจากเดิมจํานวน 2,100,000 เหรียญ
สหรัฐอเมริกา เป็นจํานวน 4,500,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา และทนุที(ออกและเรียกชําระจากเดิมจํานวน 2,100,000 
เหรียญสหรัฐอเมริกา เป็นจํานวน 2,700,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา 
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1.5 ความสัมพนัธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่ 

บริษัทเป็นหนึ(งในกลุม่บริษัทในเครือของบริษัทไทยเบฟเวอเรจ จํากดั (มหาชน) ซึ(งเป็นบริษัท
ใหญ่ของบริษัท โดยส่วนหนึ(งของนโยบายในการลงทุนหรือการดําเนินธุรกิจของบริษัทนั &น 
มีความพยายามให้ธุรกิจนั &นครอบคลมุวงจรหรือห่วงโซ่แห่งคณุค่า (Value Chain) ของธุรกิจ 
นั &น ๆ ให้มากที(สุด ดงันั &นจึงทําให้การดําเนินธุรกิจของบริษัทในเครือหลายส่วนงานอาจมี
ลักษณะที( เกี(ยวเนื(องหรือส่งเสริมให้เกิดความต่อเนื(องของธุรกิจของบริษัทในเครือ  
นอกจากนี & เครือบริษัทยงัให้ความสําคญักบัการพิจารณาลงทนุในบริษัทอื(นอนัจะส่งเสริมให้
กลุม่บริษัทได้รับประโยชน์หรือเกิดมลูคา่เพิ(มสงูสดุอีกด้วย 

2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) มีการประกอบกิจการแยกเป็น 2 ธุรกิจหลกัได้แก่ ธุรกิจเครื(องดื(มและ
ธรุกิจอาหาร ซึ(งมีผลิตภณัฑ์ที(หลากหลายรายละเอียดปรากฏตามหวัข้อ 2.2 โดยมีโครงสร้างรายได้แยกตาม
สายธุรกิจดงันี & 

2.1 โครงสร้างรายได้ของกลุ่มบริษัท 

รายได้แยก
ตามประเภท

ธุรกิจ 
ดาํเนินการโดย 

งบการเงินรวม 
2559 

ณ วนัที�  
30 กันยายน 2559 

2558 
ณ วนัที�  

31 ธันวาคม 2558 

2557 
ณ วนัที�  

31 ธันวาคม 2557 
ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

ธรุกิจ

เครื(องดื(ม 
บริษัทและบริษัท โออิชิ เทรดดิ &ง จํากดั 5,576 53% 6,351 49% 5,877 47% 

ธรุกิจ

ร้านอาหาร 
 4,933 47% 6,612 51% 6,639 53% บริษัท บริษัท โออิชิ ราเมน จํากดั และ 

Oishi Myanmar Limited 

รวม 10,509 100% 12,963 100% 12,516 100% 
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2.2 ลักษณะผลิตภณัฑ์หรือบริการ 

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

2.2.1 ธุรกิจอาหาร 

 ธุรกิจร้านอาหารญี� ปุ่น มีทั Sงหมด 8 แบรนด์ ดงันี S 

1) โออชิิ แกรนด์ (1 สาขา) 

 โออิชิ แกรนด์ ณ ศนูย์การค้าสยามพารากอน ชั &น 4 ด้วยบรรยากาศหรูหราและให้บริการด้วย
รายการอาหารที(หลากหลายและหารับประทานได้ยาก โดยเปิดให้บริการตลอดทั &งวนั จํากัด
เวลาในการรับประทานไว้ที( 2 ชั(วโมง 30 นาที ในราคาปัจจบุนัท่านละ 895 บาท 

2) โออชิิ บุฟเฟต์ (17 สาขา) 

 โออิชิ บุฟเฟต์ ให้บริการอาหารญี(ปุ่ น เปิดให้บริการตลอดทั &งวนัแบบไมมี่รอบการให้บริการ 
แตจ่ํากดัระยะเวลาการรับประทานไว้ที( 1 ชั(วโมง 45 นาที ในราคาปัจจบุนัราคาท่านละ 569 
บาท ในเขตกรุงเทพมหานครและราคาทา่นละ 589 บาท ในเขตตา่งจงัหวดั 

3) ชาบชูิ (126 สาขา) 

 ในประเทศ 123 สาขา  

 ชาบูชิ ให้บริการร้านอาหารบฟุเฟต์ที(ลําเลยีงมาด้วยระบบสายพานให้ลกูค้าเลือกบริโภคโดย
ไมจ่ํากดัจํานวนในราคายอ่มเยา ทั &งนี & ชาบูชิ เน้นการให้บริการอาหารซึ(งเป็นที(นิยมของชาว
เอเชีย 2 ชนิด ได้แก่ สกีุ &หม้อไฟญี(ปุ่ น (ชาบ-ูชาบ)ู และข้าวปั&นและข้าวห่อสาหร่ายหน้าตา่ง ๆ 
(ซูชิ) โดยเปิดให้บริการตลอดทั &งวนั แต่จํากดัระยะเวลาการรับประทานไว้ที( 1 ชั(วโมง 15 นาที  
ในราคาปัจจุบนัท่านละ 399 บาท ในเขตกรุงเทพมหานคร และราคาท่านละ 419 บาทและ 
469 บาท ในเขตตา่งจงัหวดั โดยมีสาขาร้านอาหารในรูปแบบแฟรนไชส์จํานวน 1 สาขา 

 ต่างประเทศ  3 สาขา 

 ในปี 2558 บริษัทย่อยของบริษัทเปิดดําเนินการร้านอาหารชาบูชิในประเทศเมียนมาร์ ณ 
เมืองย่างกุ้ ง จํานวน 2 สาขา และเมืองมณัฑะเลย์ จํานวน 1 สาขา ในราคาปัจจบุนัท่านละ 
15 เหรียญสหรัฐ หรือ 15,000 จ๊าด 
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4)      โออชิิ ราเมน (51 สาขา)  

 ธรุกิจร้านบะหมี(ญี(ปุ่ นประเภทเส้นราเมนที(มีการพฒันาสตูรการผลิตเส้นและสตูรปรุงนํ &าซุป
ซึ(งเป็นเอกลกัษณ์ มีรสชาติเข้มข้นและปรุงขึ &นเพื(อให้ถูกปากคนไทย ทั &งเมนูญี(ปุ่ นและเมน ู
รสจดัแบบไทยที(มใีห้เลอืกหลายรายการ 

5) โออชิิ เดลิเวอรี�  (5 สาขา)  

 บริการจดัส่งอาหารญี(ปุ่ นถึงบ้านที(หมายเลขโทรศพัท์ 1773 ซึ(งให้บริการในพื &นที(ครอบคลมุ
ทั &งกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และ 21 จงัหวดัทั(วประเทศ ตั &งแต่เวลา 10.00 - 21.00 น. โดย
คิดค่าบริการจัดส่งครั &งละ 40 บาท และเพื(อเพิ(มความสะดวกสบายแก่ลูกค้าสามารถชําระ
ด้วยบตัรเครดติได้เมื(อสั(งอาหารขั &นตํ(ามลูคา่ 500 บาท  

6) Nikuya (18 สาขา)  

 ร้านอาหารบฟุเฟ่ต์ยากินิก ุปิ&งย่างสไตล์ญี(ปุ่ นให้บริการด้วยวตัถดุิบคณุภาพด ีในราคาปัจจบุนั
ท่านละ  519 บาท  

7) Kakashi (24 สาขา)  

 ร้านข้าวหน้าสไตล์ต่าง ๆ ญี(ปุ่ นที(พิถีพิถันในทุกรายละเอียด ด้วยเมนูมากมายที(คัดสรร 
มาจากทั(วเกาะญี(ปุ่ น ให้คุณได้อร่อยกับข้าวหน้าต่าง ๆ ร้อน ๆ พร้อมเสิร์ฟทันใจในเวลา
อนัรวดเร็วและราคาประหยดั 

8) Snack Shop (2 สาขา)  

 คีออส (Kiosk) จําหน่ายผลิตภณัฑ์ในเครือโออิชิ ทั &งแซนวิช เครื(องดื(ม และอาหาร แช่แข็ง 
ที(เพิ(มความสะดวกสบายให้แก่ลกูค้าในทกุโอกาส 

ณ วนัที( 30 กนัยายน 2559 บริษัทและบริษัทย่อยมีสาขาร้านอาหารรวมทั &งสิ &น 244 สาขา โดยเป็น
สาขาที(เปิดดําเนินการในประเทศไทยซึ(งครอบคลุมการให้บริการทั &งในกรุงเทพและต่างจังหวัด 
จํานวน 239 สาขา และสาขาที(เปิดดําเนินการในประเทศเมียนมาร์ จํานวน 3 สาขา นอกจากนี &
ร้านอาหารจํานวน 2 สาขา เป็นสาขาที(ให้บริการในรูปแบบของแฟรนไชส์ ได้แก่ ร้านชาบูชิ สาขา 
เอ็มเอ็ม เมก้ามาร์เก็ต อรัญประเทศ จงัหวดัสระแก้ว และ ร้านนิกยุะ สาขาบรีุรัมย์ คาสเซิล จงัหวัด
บรีุรัมย์ 
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ธุรกิจอาหารพร้อมปรุงและพร้อมทาน (Ready to cook and Ready to eat Products)  

ในปี 2559 บริษัทได้พัฒนาและออกจําหน่ายผลิตภัณฑ์ในกลุ่มอาหารพร้อมปรุงและพร้อมทาน  
ทั &งแบบแชเ่ย็นและแชแ่ข็งที(หลากหลายมากยิ(งขึ &น ได้แก่ ผลิตภณัฑ์แซนวิชและเกีjยวซา่ รสชาติใหม ่ๆ 
รวมถึงผลิตภณัฑ์อาหารพร้อมทาน ประเภทข้าวหน้าและเส้นราเมนแบบแชแ่ข็ง ซึ(งส่งผลให้ยอดขาย
ของธุรกิจดงักล่าวโดยรวมเติบโตสงูขึ &นจากปี 2558 ประมาณร้อยละ 7 ทั &งนี & บริษัทจะยังคงพฒันา
ผลิตภณัฑ์ในกลุ่มดงักล่าวให้มีความหลากหลายเพื(อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างดี
ยิ(งขึ &นและรองรับการขยายตวัของตลาดอาหารพร้อมทานที(มีแนวโน้มเติบโตสูงขึ &น อันเนื(องมาจาก
การเปลี(ยนแปลงรูปแบบการดําเนินชีวิตและพฤติกรรมการบริโภคในปัจจบุนัที(เน้นการรับประทาน
อาหารที(สะดวกและรวดเร็ว ซึ(งอาหารพร้อมทานสามารถตอบสนองต่อรูปแบบการดําเนินชีวิตและ
พฤติกรรมการบริโภคดงักลา่วได้เป็นอยา่งดี  

2.2.2 ธุรกิจเครื� องดื�ม  

บริษัทและบริษัทย่อยเป็นผู้ ผลิตและจําหน่ายเครื(องดื(มรสชาติต่าง ๆ และมีบรรจุภัณฑ์ที(
หลากหลายดงัตอ่ไปนี & 

ขวดพลาสติก ขวดแก้ว กลอ่ง กระป๋อง 
เครื(องดื(ม รสชาติ 800 มล. 500 มล. 380 มล. 400 มล. 250 มล. 320 มล. 
โออิชิ กรีนท ี นํ &าผึ &งผสมมะนาว o o o o o   
  ข้าวญี(ปุ่ น o o o   o   
  รสดั &งเดิม   o o   o   
  สตรอเบอร์รี(         o   
  สตูรไมม่ีนํ &าตาล     o       

ลิ &นจี( o   o   o   
  องุน่เคียวโฮ     o       

ซากรุะ สตรอเบอร์รี(   o o       
โออิชิ คาบเูซฉะ สตูรไมม่ีนํ &าตาล   o         
  สตูรนํ &าตาลน้อย   o         
โออิชิ แบล็คที ชาดําผสมมะนาว   o         
โออิชิ ฟรุตโตะ สตรอเบอร์รี( เมลอน     o       
  แอปเปิ&ลเขียว องุน่ขาว     o       
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ขวดพลาสติก ขวดแก้ว กลอ่ง กระป๋อง 
เครื(องดื(ม รสชาติ 800 มล. 500 มล. 380 มล. 400 มล. 250 มล. 320 มล. 
โออิชิ ชาคลูล์ซา่ นํ &าผึ &งผสมมะนาว           o 
โออิชิ โอเฮิร์บ โสมนํ &าผึ &ง     o       
  รากบวัพุทราจีน     o       
  มะขาม     o       
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ผลิตภัณฑ์และร้านอาหารภายใต้กลุ่มธุรกิจอาหาร 
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ผลิตภัณฑ์ภายใต้ธุรกิจเครื�องดื�ม 
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2.2.3 บตัรส่งเสริมการลงทุน  

บริษัท โออิชิ เทรดดิ &ง จํากดั (“โออิชิ เทรดดิ &ง”) ซึ(งเป็นบริษัทย่อยได้รับบตัรส่งเสริมการลงทุนจาก
คณะกรรมการสง่เสริมการลงทนุ ซึ(งได้รับสิทธิประโยชน์ตามรายละเอียดดงันี & 

1) วันที� 1 สิงหาคม 2555 สําหรับกิจการผลิตนํ Sาพืชผัก ผลไม้ บรรจุภาชนะผนึกที� โรงงานใน
ท้องที�จงัหวัดสระบุรี บัตรส่งเสริมเลขที� 2569(2)/2555 

  สิทธิประโยชน์ที(สําคญัสรุปดงันี & 

•  อนุญาตนําคนต่างด้าวซึ(งเป็นช่างฝีมือหรือผู้ชํานาญการเข้ามาในราชอาณาจกัรได้ 
ตามจํานวนและกําหนดระยะเวลาที(คณะกรรมการเห็นสมควร โดยอนุญาตให้ทํางาน 
เฉพาะตาํแหนง่หน้าที(ตามที(คณะกรรมการเห็นชอบ 

•  ยกเว้นอากรขาเข้าสําหรับเครื(องจกัรตามที(คณะกรรมการพิจารณาอนมุตัิ 
• ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิที(ได้จากการประกอบกิจการที(ได้รับการ

ส่งเสริมมีกําหนดเวลา 8 ปี นับจากวันที(เริ(มมีรายได้จากการประกอบกิจการนั &น และใน
กรณีที(ประกอบกิจการขาดทุนในระหว่างเวลาที(ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบคุคลดงักล่าว 
ผู้ รับการส่งเสริมจะได้รับอนญุาตให้นําผลขาดทุนประจําปีที(เกิดขึ &นในระหว่างเวลานั &นไป
หักออกจากกําไรสุทธิที(เกิดขึ &นภายหลังระยะเวลาได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล มี
กําหนดเวลาไมเ่กิน 5 ปีนบัแตว่นัพ้นกําหนดเวลานั &น โดยจะเลือกหกัจากกําไรสทุธิของปีใด
ปีหนึ(งหรือหลายปีก็ได้ 

•  ยกเว้นไม่ต้องนําเงินปันผลจากกิจการที(ได้รับการส่งเสริมไปรวมคํานวณเพื(อเสียภาษี
เงินได้ตลอดระยะเวลา 8 ปี 

เงื(อนไขสําคญัสรุปดงันี & 

• ต้องเร่งรัดฝึกอบรมและสนับสนุนคนไทยให้สามารถปฏิบัติงานแทนช่างฝีมือหรือ
ผู้ชํานาญการที(เป็นคนตา่งด้าวภายในเวลาที(กําหนด 

• เครื(องจกัรที(ใช้ในกิจการที(ได้รับการสง่เสริมต้องเป็นเครื(องจกัรใหม ่
• มีกําลงัการผลิตนํ &าพืชผกั ผลไม้ บรรจภุาชนะผนกึ ปีละประมาณ 116 ล้านลิตร (เวลาทํางาน 

20 ชั(วโมงตอ่วนั : 300 วนัตอ่ปี) 
• บุคคลผู้ มีสญัชาติไทยจะต้องถือหุ้นรวมทั &งสิ &นไม่น้อยกว่าร้อยละ 51 ของทุนจดทะเบยีน 

 



  บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 
แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี (แบบ 56-1) สิ &นสดุวนัที( 30 กนัยายน 2559 

สว่นที( 1 หน้าที( 26 

• ต้องดาํเนินการให้ได้รับใบรับรองระบบคณุภาพตามมาตรฐาน ISO 9000 หรือ ISO 14000 
หรือมาตรฐานสากลอื(นที(เทียบเทา่ภายใน 2 ปี 

• ต้องตั &งโรงงานในท้องที(จงัหวดัสระบรีุ 

2) วันที� 18 ธันวาคม 2555 คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนได้ออกบัตรส่งเสริมเลขที� 5039 
(2)/2556 ให้โออชิิ เทรดดิ Sง ตามมาตรการส่งเสริมการลงทุนเพื�อฟืSนฟูการลงทุนจากวิกฤต
อุทกภัย ปี 2554 โดยออกเป็นบัตรฉบับใหม่มาทดแทนบัตรส่งเสริมฉบับเดิม (บัตร
ส่งเสริมฉบับเดิม เลขที� 1214(2)/2553 และเลขที�  1954(2)/2553 ซึ�งคณะกรรมการส่งเสริม 
การลงทุนได้ประกาศยกเลิกบตัรเดิมทั Sงสองฉบบัแล้ว เมื�อวันที� 24 กันยายน 2557) 

สิทธิประโยชน์ที(สําคญัสรุปดงันี & 

• อนุญาตนําคนต่างด้าวซึ(งเป็นช่างฝีมือหรือผู้ ชํานาญการเข้ามาในราชอาณาจักรได้ตาม
จํานวนและกําหนดระยะเวลาที(คณะกรรมการเห็นสมควร โดยอนุญาตให้ทํางานเฉพาะ
ตําแหน่งหน้าที(ตามที(คณะกรรมการเห็นชอบ 

• ยกเว้นอากรขาเข้าสําหรับเครื(องจกัรตามที(คณะกรรมการพิจารณาอนมุตัิ 
• ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิที(ได้จากการประกอบกิจการที(ได้รับการ

ส่งเสริมมีกําหนดเวลา 8 ปี นับจากวันที(เริ(มมีรายได้จากการประกอบกิจการนั &น และใน
กรณีที(ประกอบกิจการขาดทุนในระหว่างเวลาที(ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบคุคลดงักล่าว 
ผู้ รับการส่งเสริมจะได้รับอนญุาตให้นําผลขาดทุนประจําปีที(เกิดขึ &นในระหว่างเวลานั &นไป
หักออกจากกําไรสุทธิที( เกิดขึ &นภายหลังระยะเวลาได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล  
มีกําหนดเวลาไมเ่กิน 5 ปีนบัแตว่ันพ้นกําหนดเวลานั &น โดยจะเลือกหักจากกําไรสุทธิของ 
ปีใดปีหนึ(งหรือหลายปีก็ได้ 

• ยกเว้นไมต้่องนําเงินปันผลจากกิจการที(ได้รับการส่งเสริมไปรวมคํานวณเพื(อเสียภาษีเงินได้
ตลอดระยะเวลา 8 ปี 

เงื(อนไขสําคญัสรุปดงันี & 

• ต้องเร่งรัดฝึกอบรมและสนับสนุนคนไทยให้สามารถปฏิบัติงานแทนช่างฝีมือหรือ
ผู้ชํานาญการที(เป็นคนตา่งด้าวภายในเวลาที(กําหนด 

• เครื(องจกัรที(ใช้ในกิจการที(ได้รับการสง่เสริมต้องเป็นเครื(องจกัรใหม ่
• มีกําลงัการผลิตนํ &าพืชผกั ผลไม้ บรรจภุาชนะผนกึ ดงันี & 

บรรจขุวด ปีละประมาณ  108 ล้านลิตร 
   บรรจกุลอ่ง     ปีละประมาณ  150 ล้านลิตร 



  บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 
แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี (แบบ 56-1) สิ &นสดุวนัที( 30 กนัยายน 2559 

สว่นที( 1 หน้าที( 27 

(เวลาทํางาน 20 ชั(วโมงตอ่วนั : 300 วนัตอ่ปี) 
• บคุคลผู้ มีสญัชาติไทยจะต้องถือหุ้นรวมทั &งสิ &นไมน้่อยกวา่ร้อยละ 51 ของทนุจดทะเบียน 

• ต้องดาํเนินการให้ได้รับใบรับรองระบบคณุภาพตามมาตรฐาน ISO 9000 หรือ ISO 14000 
หรือมาตรฐานสากลอื(นที(เทียบเทา่ภายใน 2 ปี 

• ต้องตั &งโรงงานในเขตอตุสาหกรรมของบริษัท นวนคร จํากดั (มหาชน) จงัหวดัปทมุธานี 

3) วนัที� 6 สิงหาคม 2556 สําหรับกิจการผลตินํ Sาพชืผัก ผลไม้ บรรจุภาชนะผนึกที�โรงงานใน
ท้องที�จงัหวัดสระบุรี บตัรส่งเสริมเลขที� 1158(2)/2557 

สิทธิประโยชน์ที(สําคญัสรุปดงันี & 

• อนุญาตนําคนต่างด้าวซึ(งเป็นช่างฝีมือหรือผู้ ชํานาญการเข้ามาในราชอาณาจักรได้ตาม
จํานวนและกําหนดระยะเวลาที(คณะกรรมการเห็นสมควร โดยอนุญาตให้ทํางานเฉพาะ
ตําแหน่งหน้าที(ตามที(คณะกรรมการเห็นชอบ 

• ยกเว้นอากรขาเข้าสําหรับเครื(องจกัรตามที(คณะกรรมการพิจารณาอนมุตัิ 
• ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิที(ได้จากการประกอบกิจการที(ได้รับการ

ส่งเสริมมีกําหนดเวลา 8 ปี นับจากวันที(เริ(มมีรายได้จากการประกอบกิจการนั &น และใน
กรณีที(ประกอบกิจการขาดทุนในระหว่างเวลาที(ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบคุคลดงักล่าว 
ผู้ รับการส่งเสริมจะได้รับอนญุาตให้นําผลขาดทุนประจําปีที(เกิดขึ &นในระหว่างเวลานั &นไป
หักออกจากกําไรสุทธิที(เกิดขึ &นภายหลังระยะเวลาได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล มี
กําหนดเวลาไมเ่กิน 5 ปีนบัแตว่นัพ้นกําหนดเวลานั &น โดยจะเลือกหกัจากกําไรสทุธิของปีใด
ปีหนึ(งหรือหลายปีก็ได้ 

• ยกเว้นไมต้่องนําเงนิปันผลจากกิจการที(ได้รับการสง่เสริมไปรวมคาํนวณเพื(อเสยีภาษีเงินได้
ตลอดระยะเวลา 8 ปี 

  เงื(อนไขสําคญัสรุปดงันี & 

• ต้องเร่งรัดฝึกอบรมและสนับสนุนคนไทยให้สามารถปฏิบัติงานแทนช่างฝีมือหรือ
ผู้ชํานาญการที(เป็นคนตา่งด้าวภายในเวลาที(กําหนด 

• เครื(องจกัรที(ใช้ในกิจการที(ได้รับการสง่เสริมต้องเป็นเครื(องจกัรใหม ่
• มีกําลงัการผลิตนํ &าพืชผัก ผลไม้ บรรจุภาชนะผนึก ปีละประมาณ 150 ล้านลิตร (เวลา

ทํางาน 20 ชั(วโมงต่อวนั : 300 วนัตอ่ปี) 
• บคุคลผู้ มีสญัชาติไทยจะต้องถือหุ้นรวมทั &งสิ &นไม่น้อยกวา่ร้อยละ 51 ของทนุจดทะเบียน 



  บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 
แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี (แบบ 56-1) สิ &นสดุวนัที( 30 กนัยายน 2559 

สว่นที( 1 หน้าที( 28 

• ต้องดาํเนินการให้ได้รับใบรับรองระบบคณุภาพตามมาตรฐาน ISO 9000 หรือ ISO 14000 
หรือมาตรฐานสากลอื(นที(เทียบเทา่ภายใน 2 ปี 

• ต้องตั &งโรงงานในท้องที(จงัหวดัสระบรีุ 

4) วันที� 6 สิงหาคม 2556 สําหรับกิจการผลิตนํ Sาพืชผัก ผลไม้ บรรจุภาชนะผนึกที�โรงงานใน
เขตอุตสาหกรรมของบริษัท นวนคร จาํกัด (มหาชน) จังหวัดปทุมธานี บัตรส่งเสริมเลขที� 
1159(2)/2557 

  สิทธิประโยชน์ที(สําคญัสรุปดงันี & 

• อนุญาตนําคนต่างด้าวซึ(งเป็นช่างฝีมือหรือผู้ชํานาญการเข้ามาในราชอาณาจักรได้ตาม
จํานวนและกําหนดระยะเวลาที(คณะกรรมการเห็นสมควร โดยอนุญาตให้ทํางานเฉพาะ
ตําแหน่งหน้าที(ตามที(คณะกรรมการเห็นชอบ 

• ยกเว้นอากรขาเข้าสําหรับเครื(องจกัรตามที(คณะกรรมการพิจารณาอนมุตัิ 
• ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิที(ได้จากการประกอบกิจการที(ได้รับการ

ส่งเสริมมีกําหนดเวลา 8 ปี นบัจากวนัที(เริ(มมีรายได้จากการประกอบกิจการนั &น และใน
กรณีที(ประกอบกิจการขาดทนุในระหว่างเวลาที(ได้รับยกเว้นภาษีเงนิได้นิตบิคุคลดงักลา่ว 
ผู้ รับการสง่เสริมจะได้รับอนญุาตให้นําผลขาดทนุประจําปีที(เกิดขึ &นในระหว่างเวลานั &นไป
หักออกจากกําไรสุทธิที(เกิดขึ &นภายหลังระยะเวลาได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล มี
กําหนดเวลาไมเ่กิน 5 ปีนบัแตว่นัพ้นกําหนดเวลานั &น โดยจะเลือกหกัจากกําไรสทุธิของ 

• ปีใดปีหนึ(งหรือหลายปีก็ได้ 
• ยกเว้นไมต้่องนําเงนิปันผลจากกิจการที(ได้รับการสง่เสริมไปรวมคํานวณเพื(อเสียภาษีเงินได้

ตลอดระยะเวลา 8 ปี 

 เงื(อนไขสําคญัสรุปดงันี & 

• ต้องเร่งรัดฝึกอบรมและสนับสนุนคนไทยให้สามารถปฏิบัติงานแทนช่างฝีมือหรือ
ผู้ชํานาญการที(เป็นคนตา่งด้าวภายในเวลาที(กําหนด 

• เครื(องจกัรที(ใช้ในกิจการที(ได้รับการสง่เสริมต้องเป็นเครื(องจกัรใหม ่
• มีกําลงัการผลิตนํ &าพืชผกั ผลไม้ บรรจภุาชนะผนกึ ปีละประมาณ 150 ล้านลิตร (เวลาทํางาน 

20 ชั(วโมงตอ่วนั : 300 วนัตอ่ปี) 

• บคุคลผู้มีสญัชาติไทยจะต้องถือหุ้นรวมทั &งสิ &นไมน้่อยกวา่ร้อยละ 51 ของทนุจดทะเบียน 
 



  บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 
แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี (แบบ 56-1) สิ &นสดุวนัที( 30 กนัยายน 2559 

สว่นที( 1 หน้าที( 29 

• ต้องดําเนินการให้ได้รับใบรับรองระบบคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9000 หรือ ISO 
14000 หรือมาตรฐานสากลอื(นที(เทียบเท่าภายใน 2 ปี 

• ต้องตั &งโรงงานในเขตอตุสาหกรรมของบริษัท นวนคร จํากดั (มหาชน) จงัหวดัปทมุธานี 

5) วันที� 6 สิงหาคม 2556 สําหรับกิจการผลิตนํ Sาพืชผัก ผลไม้ บรรจุภาชนะผนึกที�โรงงานใน
ท้องที�จงัหวัดสระบุรี บตัรส่งเสริมเลขที� 1160(2)/2557 

  สิทธิประโยชน์ที(สําคญัสรุปดงันี & 

• อนุญาตนําคนต่างด้าวซึ(งเป็นช่างฝีมือหรือผู้ชํานาญการเข้ามาในราชอาณาจักรได้ตาม
จํานวนและกําหนดระยะเวลาที(คณะกรรมการเห็นสมควร โดยอนุญาตให้ทํางานเฉพาะ
ตําแหน่งหน้าที(ตามที(คณะกรรมการเห็นชอบ 

• ยกเว้นอากรขาเข้าสําหรับเครื(องจกัรตามที(คณะกรรมการพิจารณาอนมุตัิ 

• ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิที(ได้จากการประกอบกิจการที(ได้รับการ
ส่งเสริมมีกําหนดเวลา 8 ปี นบัจากวนัที(เริ(มมีรายได้จากการประกอบกิจการนั &น และใน
กรณีที(ประกอบกิจการขาดทนุในระหว่างเวลาที(ได้รับยกเว้นภาษีเงนิได้นิตบิคุคลดงักลา่ว 
ผู้ รับการสง่เสริมจะได้รับอนญุาตให้นําผลขาดทนุประจําปีที(เกิดขึ &นในระหวา่งเวลานั &นไป
หักออกจากกําไรสุทธิที(เกิดขึ &นภายหลังระยะเวลาได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล มี
กําหนดเวลาไม่เกิน 5 ปีนบัแตว่ันพ้นกําหนดเวลานั &น โดยจะเลือกหักจากกําไรสทุธิของ 
ปีใดปีหนึ(งหรือหลายปีก็ได้ 

• ยกเว้นไมต้่องนําเงนิปันผลจากกิจการที(ได้รับการสง่เสริมไปรวมคํานวณเพื(อเสียภาษีเงินได้
ตลอดระยะเวลา 8 ปี 

เงื(อนไขสําคญัสรุปดงันี & 

• ต้องเร่งรัดฝึกอบรมและสนับสนุนคนไทยให้สามารถปฏิบัติงานแทนช่างฝีมือหรือ
ผู้ชํานาญการที(เป็นคนตา่งด้าวภายในเวลาที(กําหนด 

• เครื(องจกัรที(ใช้ในกิจการที(ได้รับการสง่เสริมต้องเป็นเครื(องจกัรใหม ่
• มีกําลังการผลิตนํ &าพืชผัก ผลไม้ บรรจุภาชนะผนึก ปีละประมาณ 304 ล้านลิตร (เวลา

ทํางาน 20 ชั(วโมงตอ่วนั : 300 วนัตอ่ปี) 
• บคุคลผู้มีสญัชาติไทยจะต้องถือหุ้นรวมทั &งสิ &นไมน้่อยกวา่ร้อยละ 51 ของทนุจดทะเบียน 

• ต้องดําเนินการให้ได้รับใบรับรองระบบคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9000 หรือ ISO 
14000 หรือมาตรฐานสากลอื(นที(เทียบเท่าภายใน 2 ปี 
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• ต้องตั &งโรงงานในท้องที(จงัหวดัสระบรีุ 

6) วันที� 6 สิงหาคม 2556 สําหรับกิจการผลิตนํ Sาพืชผัก ผลไม้ บรรจุภาชนะผนึกที�โรงงานใน
เขตอุตสาหกรรมของบริษัท นวนคร จาํกัด (มหาชน) จังหวัดปทุมธานีบัตรส่งเสริมเลขที� 
1161(2)/2557 

สิทธิประโยชน์ที(สําคญัสรุปดงันี & 

• อนุญาตนําคนต่างด้าวซึ(งเป็นช่างฝีมือหรือผู้ชํานาญการเข้ามาในราชอาณาจักรได้ตาม
จํานวนและกําหนดระยะเวลาที(คณะกรรมการเห็นสมควร โดยอนุญาตให้ทํางานเฉพาะ
ตําแหน่งหน้าที(ตามที(คณะกรรมการเห็นชอบ 

• ยกเว้นอากรขาเข้าสําหรับเครื(องจกัรตามที(คณะกรรมการพิจารณาอนมุตัิ 
• ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิที(ได้จากการประกอบกิจการที(ได้รับการ

ส่งเสริมมีกําหนดเวลา 8 ปี นบัจากวนัที(เริ(มมีรายได้จากการประกอบกิจการนั &น และใน
กรณีที(ประกอบกิจการขาดทนุในระหว่างเวลาที(ได้รับยกเว้นภาษีเงนิได้นิตบิคุคลดงักลา่ว 
ผู้ รับการสง่เสริมจะได้รับอนญุาตให้นําผลขาดทนุประจําปีที(เกิดขึ &นในระหว่างเวลานั &นไป
หักออกจากกําไรสุทธิที(เกิดขึ &นภายหลังระยะเวลาได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล มี
กําหนดเวลาไมเ่กิน 5 ปีนบัแตว่นัพ้นกําหนดเวลานั &น โดยจะเลือกหกัจากกําไรสทุธิของปี
ใดปีหนึ(งหรือหลายปีก็ได้ 

• ยกเว้นไมต้่องนําเงนิปันผลจากกิจการที(ได้รับการสง่เสริมไปรวมคํานวณเพื(อเสียภาษีเงินได้
ตลอดระยะเวลา 8 ปี 

เงื(อนไขสําคญัสรุปดงันี & 

• ต้องเร่งรัดฝึกอบรมและสนับสนุนคนไทยให้สามารถปฏิบัติงานแทนช่างฝีมือหรือ
ผู้ชํานาญการที(เป็นคนตา่งด้าวภายในเวลาที(กําหนด 

• เครื(องจกัรที(ใช้ในกิจการที(ได้รับการสง่เสริมต้องเป็นเครื(องจกัรใหม ่
• มีกําลงัการผลิตนํ &าพืชผัก ผลไม้ บรรจุภาชนะผนึก ปีละประมาณ 188 ล้านลิตร (เวลา

ทํางาน 20 ชั(วโมงตอ่วนั : 300 วนัตอ่ปี) 
• บคุคลผู้มีสญัชาติไทยจะต้องถือหุ้นรวมทั &งสิ &นไมน้่อยกวา่ร้อยละ 51 ของทนุจดทะเบียน  
• ต้องดําเนินการให้ได้รับใบรับรองระบบคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9000 หรือ ISO 

14000 หรือมาตรฐานสากลอื(นที(เทียบเท่าภายใน 2 ปี 
• ต้องตั &งโรงงานในเขตอตุสาหกรรมของบริษัท นวนคร จํากดั(มหาชน) จงัหวดัปทมุธานี 
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2.3 การตลาดและการแข่งขัน 

2.3.1 ภาวะตลาดธุรกิจอาหาร 

 ธุรกิจร้านอาหาร 

ในปัจจบุนัตลาดร้านอาหารญี(ปุ่ นมีการเติบโตและขยายตวัอย่างรวดเร็ว ด้วยกระแสความนิยมที(เติบโต
อยา่งรวดเร็วเชน่นี &จะเห็นได้วา่มร้ีานอาหารญี(ปุ่ นเกิดขึ &นมากมาย ส่งผลให้มีการแข่งขันค่อนข้างสงู 
บริษัทจึงให้บริการร้านอาหารที(มีความหลากหลาย พัฒนาระบบการให้บริการภายในร้านอาหาร 
และการออกผลิตภณัฑ์ใหม่ ๆ อยู่เสมอเพื(อตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคและคงความ
เป็นผู้ นําในธรุกิจร้านอาหารสไตล์ญี(ปุ่ น ให้สามารถตอบรับต่อสภาวการณ์การแข่งขนัที(รุนแรงมาก
ขึ &นในปัจจบุนัได้ 

 ธุรกิจอาหารพร้อมปรุงและพร้อมทาน  

ในปี 2559 ตลาดอาหารพร้อมทานกลุ่มอาหารแช่เย็นและแช่แข็ง มีอัตราการเติบโตที(เพิ(มขึ &น
อย่างต่อเนื(องประมาณร้อยละ 10 ด้วยการขยายตัวของช่องทางการจัดจําหน่ายสินค้าและ
พฤติกรรมการบริโภคที(เปลี(ยนแปลงไป จึงส่งผลต่อตลาดอาหารพร้อมทานให้มีการขยายตวั 
ที(สงูขึ &น ทําให้บริษัทต้องเพิ(มศกัยภาพในการพัฒนาสินค้าอย่างรวดเร็วเพื(อให้ตอบสนองความ
ต้องการของผู้ บริโภคในยุคปัจจุบัน นอกจากนี & แผนงานการตลาดในอนาคตยังต้องเน้นเรื(อง
นวตักรรมผลิตภณัฑ์ให้มีความแตกตา่งจากคูแ่ขง่ รวมถึงการสง่เสริมความรับรู้ในตราสนิค้าของกลุม่
อาหารพร้อมทานให้เป็นที(รู้จกัแก่ผู้บริโภคมากยิ(งขึ &น โดยเน้นการทําการตลาดผ่านสื(อออนไลน์และ
ชมุชนออนไลน์ รวมถึงการประชาสมัพนัธ์ผ่านสื(อประชาสมัพนัธ์ตา่ง ๆ อยา่งตอ่เนื(อง 

2.3.2 ภาวะตลาดธุรกิจเครื�องดื�ม 

 สําหรับนโยบายและกิจกรรมทางการตลาดในปีที(ผ่านมานั &น ผลิตภณัฑ์ชาเขียวโออิชิ กรีนทียงัคงเน้น
การสร้างตัวตนและภาพลักษณ์ตราสินค้าให้มีความโดดเด่นและแตกต่าง โดยยังคงสานต่อ
ความสําเร็จจากแนวความคิดในการสื(อสาร “มีโออิชิ ชีวิตโอจัง” โดยในปี 2559 นี & บริษัทได้ตอกยํ &า
ความสําเร็จในการเป็นผู้นําตลาดชาพร้อมดื(ม โดยเน้นการสร้างสรรค์นวตักรรมผลิตภณัฑ์และการจดั
กิจกรรมการตลาดอยา่งตอ่เนื(องตลอดทั &งปี เริ(มจากการออกจําหน่ายนวตักรรมสินค้าใหม ่โออิชิ รส
องุน่เคียวโฮ ชาเขียวเคี &ยวได้ ในช่วงต้นปี ซึ(งเป็นการมอบประสบการณ์ที(แปลกใหมแ่ละน่าตื(นเต้น
ในการบริโภคชาเขียว ตามมาด้วยการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายในช่วงฤดรู้อนในรายการ “รหสั
โออิชิ กองทพัแมวเนโกะทองคํา” ซึ(งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากผู้บริโภค สําหรับในช่วงปลายปี 
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2559  บริษัทได้กําหนดแผนงานการออกจําหน่ายผลิตภณัฑ์และการจดัรายการส่งเสริมการขาย 
อย่างต่อเนื(อง ทั &งการจัดรายการส่งเสริมการขายในช่วงฤดูหนาว และการออกจําหน่ายผลิตภณัฑ์
ภายใต้นวตักรรมใหมข่องบรรจภุณัฑ์ที(จะสร้างความตื(นเต้นแปลกใหม่ให้กบัวงการชาพร้อมดื(มในช่วง
ปลายปี  

 โดยในปี 2559  ตลาดเครื(องดื(มประเภทชาเขียวพร้อมดื(ม ยงัคงเผชิญสภาวะการแข่งขนัที(รุนแรง ทั &งด้าน
การแข่งขันด้านราคา และการแข่งขนัด้านการจดัรายการส่งเสริมการขาย รวมถึงการใช้จ่ายของ
ผู้บริโภคที(ลดลง ซึ(งเห็นได้จากอตัราการเติบโตที(ลดลงของตลาดชาพร้อมดื(ม อย่างไรก็ตาม ผลิตภณัฑ์
ชาเขียวโออิชิ กรีนที ก็ยงัสามารถเติบโตอย่างต่อเนื(องสวนทิศทางของตลาดและรักษาความเป็นผู้ นํา
ตลาดในตลาดชาเขียวพร้อมดื(มไว้ได้อยา่งแข็งแกร่ง โดยมสีว่นแบง่ทางการตลาดสําหรับผลิตภณัฑ์
ชาเขียวโออิชิ กรีนที ในสดัสว่นร้อยละ 45.3 โดยเป็นข้อมลูอ้างอิงจากบริษัท เดอะนีลเส็นคอมปะนี 
(ประเทศไทย) จํากดั 

 

 จากสภาพการแข่งขนัในอตุสาหกรรมที(เพิ(มสูงขึ &นดงักล่าว บริษัทจึงให้ความสําคญักบัการค้นคว้า
และพัฒนาผลิตภณัฑ์ใหม่ ๆ เพื(อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที(หลากหลายและสร้างความ
แตกต่างของผลิตภณัฑ์เพื(อขยายฐานการตลาดสู่ผู้ บริโภคกลุ่มใหม่ ๆ ควบคู่ก ับการเพิ(ม
ศักยภาพและความได้เปรียบในการแขง่ขนั อาทิเช่น การออกจําหน่ายผลิตภณัฑ์รสชาติใหม ่โออิชิ
ชาเขียว กลิ(นองุน่เคียวโฮ  ด้วยนวตักรรมชาเขียวเคี &ยวได้ และการปรับเปลี(ยนรูปแบบบรรจภุณัฑ์ให้
มีความแปลกใหม ่สร้างความตื(นเต้นและชวนให้ทดลองทาน รวมถึงการกําหนดขนาดและรสชาติ
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ผลิตภณัฑ์ที(เหมาะสมสําหรับชอ่งทางการจดัจําหนา่ยในแตล่ะชอ่งทางเพื(อให้ตรงกบัความต้องการ
ของผู้บริโภคและเพิ(มศกัยภาพการขายสงูสดุในทกุชอ่งทางการจดัจําหน่าย 

 นอกจากนี & บริษัทยงัมุ่งเน้นในการสร้างการรับรู้และความสมัพันธ์ระหว่างตราสินค้าและผู้บริโภค
ผ่านสื(อโฆษณาประชาสมัพนัธ์ตา่ง ๆ โดยเฉพาะอยา่งยิ(งบนสื(อดจิิตอลที(ปัจจบุนัยิ(งทวีความสําคญั
เพิ(มมากขึ &น เนื(องด้วยพฤติกรรมของผู้บริโภคที(ใช้เวลาบนสื(อออนไลน์ และสื(อโซเชียลเพิ(มมากขึ &น 
โดยผลิตภณัฑ์ชาเขียวโออิชิ กรีนที สามารถขยายฐานแฟนเพจในเฟซบุ๊กเพิ(มสูงขึ &นเป็นกว่า 3.7 
ล้านคน ติดอนัดบั 1 ใน 3 ของผลิตภณัฑ์ในกลุม่สินค้าอปุโภคบริโภคที(มฐีานแฟนเพจบนเฟซบุ๊กใน
ประเทศไทยสงูสดุอีกด้วย 

5.6 การจดัหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ 

5.6.1 การจดัหาวัตถุดิบ 

บริษัท มีความมุ่งมั(นที(จะนําเสนออาหารและเครื( องดื(มในสไตล์ญี(ปุ่ นที(มีประโยชน์และ 
มีคณุภาพสงูสดุให้กบัผู้บริโภค บริษัทจึงให้ความสําคญักบัการคดัสรรวตัถดุิบที(มีคณุภาพดีจากแหลง่
ผลิตทั &งในและต่างประเทศ ซึ(งโดยส่วนใหญ่เป็นวตัถดุิบที(ผลิตภายในประเทศ  สําหรับการคดัสรร 
ผู้ จัดจําหน่าย บริษัทกําหนดให้มีกระบวนการตรวจสอบและคดัสรรผู้ จัดจําหน่ายอย่างเข้มงวด  
ทั &งในสว่นของการตรวจสอบคณุภาพก่อนการซื &อขาย กระบวนการประมลูจดัหา และการตรวจรับ
สินค้าเพื(อให้มั(นใจได้วา่วตัถดุิบต่าง ๆ ที(ได้รับจากผู้จดัจําหน่ายเป็นวตัถดุิบหรือสินค้าที(มีคณุภาพ 
และมาตรฐานการผลิตที(ดีเป็นที(ยอมรับในระดับสากล รวมถึงความตรงต่อเวลาในการจัดส่ง
วัตถุดิบหรือสินค้าให้แก่บริษัทก็เป็นปัจจัยที(สําคัญประการหนึ(งในการพิจารณาคัดเลือกผู้ จัด
จําหน่ายสินค้าเพื(อป้องกันปัญหาการขาดวัตถุดิบในการผลิตและจัดจําหน่าย นอกจากนี & ผู้ จัด
จําหน่ายยงัต้องมคีณุสมบตัิและศกัยภาพในการพฒันามาตรฐานหรือกระบวนการผลิตในลกัษณะ
ที(สามารถรองรับการเปลี(ยนแปลงหรือการเจริญเติบโตของบริษัทได้เป็นอย่างดี 

นอกเหนือจากการพิจารณาด้านคุณภาพแล้วบริษัทยังให้ความสําคญักับราคาของสินค้าและ
วตัถุดิบ  เนื(องจากมีผลกระทบสําคญัต่อต้นทนุในการดําเนินธุรกิจ ดงันั &นในการจดัซื &อจดัจ้างจึงมี
การตรวจสอบ เปรียบเทียบราคา และรวมปริมาณการจดัซื &อในแต่ละคราวให้เหมาะสมและเป็นที(
สนใจของคู่ค้า สร้างการแข่งขนัและเพิ(มอํานาจในการต่อรองราคา เพื(อให้มั(นใจได้ว่าสินค้าหรือ
วตัถดุิบที(จดัหามานั &นนอกจากจะมีคณุภาพดแีล้วยงัต้องมีราคาที(เหมาะสมด้วย รวมถึงบริษัทมีการ
ทบทวนราคาสินค้าและวัตถุดิบอย่างสมํ(าเสมอเพื(อให้ราคาวัตถุดิบและสินค้าที(จัดซื &อมีความ
เหมาะสมและสอดคล้องกบัสภาวะของตลาดในแตล่ะขณะด้วย 
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ทั &งนี &  การผลิตและแปรรูปอาหารบางประเภทจะดําเนินการโดยครัวกลางของกลุ่มบริษัท เพื(อ
ประโยชน์ในการควบคมุคณุภาพให้เป็นไปตามสตูรเฉพาะและมาตรฐานเดียวกนั รวมถึงยงัเป็นการ
บริหารจดัการวตัถดุบิอยา่งมีประสทิธิภาพอีกด้วย    

สําหรับธุรกิจเครื(องดื(มนอกเหนือจากการคดัสรรวตัถดุิบที(ดีมีคณุภาพสงูแล้ว บริษัท ยงัตระหนกัถึง
ความรับผิดชอบต่อสงัคม บริษัทจึงเลือกใช้วตัถดุิบใบชาที(มีคณุภาพสูงจากเกษตรกรในประเทศ 
เพื(อเสริมสร้างรายได้และสร้างการเติบโตแก่ชุมชนเกษตรกร รวมถึงพิจารณาทําสญัญาระยะยาว
เพื(อเป็นการบริหารความเสี(ยงด้านวัตถุดิบและสร้างความยั(งยืนด้านรายได้ให้กับกลุ่มเกษตรกร
ดงักลา่ว 

อย่างไรก็ดี สําหรับสินค้าหรือวัตถุดิบบางประเภทที(มีผู้ ผลิตน้อยราย บริษัทได้กําหนดเป็น
แนวนโยบายในการสรรหาผู้ ผลิตและผู้จดัจําหน่ายรายใหม่ ๆ อย่างต่อเนื(องเพื(อเป็นการบริหาร
ความเสี(ยงด้านการขาดแคลนวตัถดุิบ รวมถึงในการจดัซื &อจดัจ้างบริษัทมีแนวนโยบายชดัเจนที(จะ
ไม่สนับสนุนและไม่ทําธุรกรรมกับผู้ ผลิตและจําหน่ายสินค้าที(มีความเกี(ยวข้องกับการทุจริต
คอร์รัปชั(น การค้ามนุษย์ และการละเมิดสิทธิมนุษยชนทกุรูปแบบอีกด้วย 

5.6.2 การจดัให้ได้มาซึ�งผลิตภัณฑ์เพื�อจาํหน่าย 

บริษัท โออิชิ เทรดดิ &ง จํากัด ทําหน้าที(เป็นครัวกลางของกลุ่มบริษัทโออิชิ ในการคัดเลือก สั(งซื &อ 
กระจายวัตถุดิบ รวมทั &งแปรรูปวัตถุดิบที(จําเป็นต้องรักษาคุณภาพและมาตรฐาน  ตลอดจนทํา
หน้าที(ผลิตเบเกอรี(และซูชิทุกชนิดเพื(อจดัส่งให้แก่สาขาร้านอาหารของกลุ่มบริษัทโออิชิ นอกจากนี & 
โออิชิ เทรดดิ &งยงัทําหน้าที(ผลิตเครื(องดื(มชนิดตา่ง ๆ ภายใต้เครื(องหมายการค้าโออิชิให้แก่กลุ่มบริษัท
โออิชิอีกด้วย 

ณ วนัที( 30 กนัยายน 2559 โออิชิ เทรดดิ &งมีโรงงานสําหรับการผลิตอาหารและเครื(องดื(มจํานวน 6 
โรงงาน ได้แก่ 

1. โรงงานโออิชิ เทรดดิ &ง เลขที( 60/1120 หมู ่19 เขตนิคมอตุสาหกรรมนวนคร  ตําบลคลองหลวง 
อําเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี 12120 (ผลิตเครื(องดื(มแบบบรรจเุย็นในขวด PET) 

2. โรงงานโออิชิ เทรดดิ &ง เลขที( 60/68 หมู ่19 เขตนิคมอตุสาหกรรมนวนคร      ตําบลคลองหลวง 
อําเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี 12120 (ผลิตเครื(องดื(มแบบบรรจรุ้อนในขวด PET และนํ &า
ดื(มในขวด PET) 

3. โรงงานโออิชิ เทรดดิ &ง เลขที( 60/68 หมู ่19 เขตนิคมอตุสาหกรรมนวนคร      ตําบลคลองหลวง 
อําเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี 12120 (ผลิตเครื(องดื(มแบบบรรจเุย็นในกลอ่งกระดาษ) 
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4. โรงงานโออิชิ เทรดดิ &ง เลขที( 700/635 หมู่ 3 เขตนิคมอตุสาหกรรมอมตะนคร ตําบลบ้านเก่า 
อําเภอพานทอง จงัหวดัชลบรีุ (ผลิตเครื(องดื(มแบบบรรจรุ้อน      ในขวด PET) 

5. โรงงานโออิชิ เทรดดิ &ง เลขที( 333 หมู่ 1 ตําบลแสลงพนั อําเภอวงัม่วง          จงัหวัดสระบุรี 
(ผลิตเครื(องดื(มแบบบรรจเุย็นในขวด PET) 

6. โรงงานโออิชิ เทรดดิ &ง เลขที( 283/2 หมู่ 3 ตําบลหนองชาก อําเภอบ้านบึง    จงัหวัดชลบุรี 
(ครัวกลางผลิตอาหาร) 

กาํลังการผลิตของโออิชิ เทรดดิ Sง 

สําหรับกําลงัการผลิตเครื(องดื(ม บริษัทและโออิชิ เทรดดิ &งมีกําลงัการผลิตเครื(องดื(มบรรจุขวด PET 
ทั &งหมด 780 ล้านขวดต่อปี โดยโรงงานภายในนิคมอุตสาหกรรมนวนครมีศกัยภาพในการผลิต 
นํ &าดื(มประมาณ 120 ล้านขวดต่อปี ซึ(งในปัจจุบนัมีการรับผลิตนํ &าดื(มตราช้างและคริสตลัให้กับ
บริษัทในกลุม่ธรุกิจที(เกี(ยวข้อง สําหรับกําลงัการผลิตเครื(องดื(มแบบบรรจใุนกลอ่งกระดาษแบบ UHT มี
กําลงัการผลิตประมาณ 360 ล้านกลอ่งตอ่ปี ซึ(งโรงงานผลิตเครื(องดื(มแบบบรรจใุนกลอ่งกระดาษแบบ 
UHT นี &ยังมีกําลังการผลิตเพียงพอสําหรับการรองรับการผลิตเครื(องดื(มประเภทนมด้วย โดย
ปัจจุบ ันมีการจําหน่ายและรับผลิตเครื(องดื(มประเภทนมภายใต้ตราสินค้าเนสท์เล่และแมกโนเลีย 
โดยมีกําลงัการผลิตในส่วนของเครื(องดื(มประเภทนมประมาณ 156 ล้านกล่องตอ่ปี 

สําหรับธุรกิจอาหาร ครัวกลางของโออิชิ เทรดดิ &งมีกําลงัการผลิตแบบครัวร้อนประมาณ 12,000 
ตนัต่อปี กําลงัการผลิตอาหารพร้อมทานแบบแช่เย็น ประเภทเกีjยวซ่า ประมาณ 4,000 ตนัต่อปี 
และประเภทแซนวิช ประมาณ 20 ล้านชิ &นตอ่ปี  

ทั &งนี & ด้วยความพร้อมด้านกําลงัการผลิต ในปี 2559 บริษัทมีสินค้าและผลิตภณัฑ์เพียงพอต่อการ
จดัจําหน่ายและตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคทั &งภายในและภายนอกประเทศ 

  ผลกระทบต่อสิ�งแวดล้อมของกระบวนการผลิตหรือการกาํจดัวัตถุดบิเหลือใช้  

บริษัทตระหนกัถึงความสําคญัในการรักษาสิ(งแวดล้อม จึงจดัให้มกีระบวนการดแูลด้านสิ(งแวดล้อม 
การกําจดัวตัถดุิบเหลือใช้ การจดัการขยะและของเสยี อยา่งเป็นระบบได้มาตรฐานและปฏิบติัตาม
ข้อกําหนดของกฎหมาย เพื(อให้มั(นใจได้ว่าวตัถุดิบเหลือใช้ ขยะ และของเสียดงักล่าวจะถกูกําจัด
ด้วยวิธีการที(ถกูต้องไมส่ง่ผลกระทบกบัชมุชนและสิ(งแวดล้อม 

โดยในกระบวนการผลิต บริษัทเลือกสรรเทคโนโลยีในการผลิตที(เป็นมิตรกับสิ(งแวดล้อมเพื(อ 
ลดผลกระทบตั &งแตก่ระบวนการแรกด้วยการใช้เครื(องจกัรที(ทนัสมยั ใช้พลงังานน้อย และลดวตัถดุิบ
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บรรจุภัณฑ์ที(ใช้ในการผลิต นอกจากนี & บริษัทได้จัดการควบคุมปัจจัยเสี(ยงเพื(อลดผลกระทบต่อ
สิ(งแวดล้อม รวมถึงการลดการใช้ทรัพยากรโดยการลดและประหยดัการใช้พลงังานและปฏิบติัตาม
มาตรฐานการจดัการสิ(งแวดล้อม ISO 14001 (ISO 14001 Environmental Management Standard) 
ซึ(งโรงงานสําหรับผลิตเครื(องดื(มของบริษัททุกโรงงานได้รับการรับรองมาตรฐานดังกล่าวเป็นที(
เรียบร้อยแล้ว จงึมั(นใจได้วา่การบริหารจดัการด้านสิ(งแวดล้อมของบริษัทมีความถกูต้อง น่าเชื(อถือ
และเป็นไปตามมาตรฐานสากล  

สําหรับด้านความปลอดภยัของโรงงาน บริษัทจัดให้มีการตรวจมาตรฐานโรงงานโดยผู้ เชี(ยวชาญ
ภายนอกทกุปี เช่น การตรวจโครงสร้างอาคารและหม้อนํ &า เป็นต้น 

โดยในปีที(ผ่านมา บริษัทสามารถปฏิบตัิตามมาตรการและข้อกําหนดเกี(ยวกับสิ(งแวดล้อมต่าง ๆ 
ตามที(กฎหมายและมาตรฐานการจดัการสิ(งแวดล้อม ISO 14001 กําหนดไว้เป็นอยา่งดี จึงไม่มีการ
กระทําผิดข้อกําหนดของกฎหมายด้านสิ(งแวดล้อม และข้อพิพาทที(เกี(ยวข้องกบัด้านสิ(งแวดล้อมแต่
อยา่งใด 

3. ปัจจยัความเสี�ยง 

3.1  ธุรกิจเครื� องดื�ม  

3.1.1 ความเสี�ยงในด้านการพฒันาผลิตภัณฑ์เครื�องดื�มใหม่ 

ในการออกผลิตภณัฑ์เครื(องดื(มใหม่แม้ว่าบริษัทจะได้มีการพิจารณาและวางแผน รวมถึงทําการ
ทดสอบคุณภาพต่าง ๆ ทั &งทางด้านการผลิต การออกแบบบรรจภุณัฑ์ การทดสอบรสชาติ การทํา
โฆษณาและส่งเสริมการขาย ซึ(งส่งผลให้การออกผลิตภณัฑ์ใหม่ต้องมีการลงทุนที(สูง  แต่ผลิตภณัฑ์
ใหมบ่างประเภทยงัไม่ประสบความสําเร็จเท่าที(ควร รวมทั &งการแข่งขนัที(รุนแรงในตลาดของกลุ่ม
ธุรกิจเครื(องดื(ม บริษัทจึงได้เพิ(มความเข้มงวดในการเตรียมความพร้อมในการออกผลิตภัณฑ์
เครื(องดื(มใหม่ ทั &งในส่วนของคณุภาพสินค้า การมุ่งเน้นความต้องการของผู้บริโภค รวมทั &งกิจกรรม
การตลาด เพื(อให้มั(นใจวา่การออกผลิตภณัฑ์ใหมจ่ะประสบความสําเร็จเป็นที(นิยมของผู้บริโภค 

3.1.2  ความเสี�ยงจากการมีแหล่งวัตถุดิบที�มีจาํกัด 

เนื(องจากบริษัทมีนโยบายซื &อวตัถุดิบที(มีคณุภาพเพื(อให้สามารถผลิตสินค้าที(ได้มาตรฐาน ดงันั &น 
บริษัทจะไม่ซื &อวตัถดุิบบางชนิดหรือวตัถดุิบจากผู้ขายเพียงรายเดียว  ซึ(งอาจก่อให้เกิดความเสี(ยง
จากการขาดแคลนหรือขาดอํานาจตอ่รองทางด้านราคาได้ โดยที(ผ่านมา บริษัทกําหนดให้ฝ่ายวิจยั
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ผลิตภณัฑ์และฝ่ายจดัซื &อดําเนินการแสวงหาผู้ขายสินค้าที(มีคณุภาพเพื(อให้มีผู้ขายสินค้ามากราย
ยิ(งขึ &น  

3.1.3  ความเสี�ยงด้านความผนัผวนของราคาวัตถุดบิ 

 จากการที(ราคาพลงังานชนิดต่าง ๆ การนําธัญพืชมาผลิตเป็นพลงังานทดแทน และความต้องการ
ใช้วตัถดุิบหลาย ๆ อย่างในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน และกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
ที(เพิ(มสงูขึ &นอยา่งก้าวกระโดด ทําให้ต้นทนุตา่ง ๆ ในสว่นของคา่ขนสง่ เชื &อเพลิง เยื(อกระดาษ และบรรจุ
ภณัฑ์ที(ทําจากปิโตรเลียมมีความผนัผวนไปตามอปุสงค์และอปุทานในตลาด บริษัทจึงได้ดําเนินการ
ทําสญัญาระยะปานกลางและระยะยาวกบัผู้ขายบางรายเพื(อให้มั(นใจว่าจะไม่มีผลกระทบกบัต้นทุน
ของบริษัทมากนกั 

3.1.4  ความเสี�ยงด้านการแข่งขันทางธุรกจิ 

 ด้วยสภาวการณ์การแข่งขนัทางด้านธุรกิจเครื(องดื(มเป็นไปอย่างรุนแรง มีผู้ประกอบการรายใหม่ ๆ 
ซึ(งมีศกัยภาพสงูนําสินค้าออกสูต่ลาดพร้อมกิจกรรมทางการตลาดที(รุนแรงอย่างสมํ(าเสมอ อย่างไร
ก็ตาม บริษัทมนีโยบายแขง่ขนัทางด้านภาพลกัษณ์ ในรูปแบบการโฆษณา ประชาสมัพนัธ์ และการ
จดักิจกรรมการตลาดรูปแบบต่าง ๆ อย่างเหมาะสม ทั &งนี & เพื(อทําให้ผลิตภณัฑ์ของบริษัทมีคณุภาพ
และภาพลกัษณ์ที(เหนือกว่า รวมถึงบริษัทมีความเชื(อว่ายิ(งการแข่งขนัมีมากเท่าใดย่อมส่งผลดีต่อ
ผู้บริโภคและอุตสาหกรรมเครื(องดื(มมากขึ &นเท่านั &น เพราะจะทําให้การเติบโตของตลาดในธุรกิจ
ประเภทนี &เติบโตมากยิ(งขึ &น ซึ(งยอ่มสง่ผลทําให้ธรุกิจของบริษัทเตบิโตขึ &นด้วยเชน่กนั 

3.1.5  ความเสี�ยงจากภัยธรรมชาต ิ

 จากมหาอทุกภยัที(เกิดขึ &นในประเทศไทยในปี 2554 ซึ(งส่งผลกระทบและสร้างความเสียหายให้แก่
บริษัทเป็นจํานวนมากนั &น บริษัทจึงได้เล็งเห็นถึงความสําคญัจําเป็น ในการป้องกันและกระจาย
ความเสี(ยงจากภยัธรรมชาติที(อาจเกิดขึ &นซํ &าอีก โดยได้ดําเนินการต่าง ๆ  เช่น การก่อสร้างโรงงาน
แห่งใหม่ที(อําเภอวงัม่วง จงัหวดัสระบุรี การวางแผนและสร้างกําแพงป้องกนันํ &าท่วมในสว่นโรงงาน
นิคมอุตสาหกรรมนวนคร นอกเหนือจากเขื(อนที(ก่อสร้างแล้วเสร็จของนิคมอุตสาหกรรมเอง 
ตลอดจนมีการกําหนดแผนสํารองฉุกเฉินในเหตุการณ์ต่าง ๆ เพื(อให้มั(นใจว่าธุรกิจจะสามารถ
ดําเนินตอ่ไปได้อยา่งตอ่เนื(องและปลอดภยั 
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3.2  ธุรกิจอาหาร 

3.2.1 ธุรกิจร้านอาหาร 

3.2.1.1 ความเสี�ยงในด้านการจัดหาพื Sนที�เช่าสําหรับขยายสาขาใหม่และรักษาพื Sนที�เช่า
สําหรับสาขาเดิม 

 เนื(องด้วยทําเลที(ตั &งของสาขาเป็นปัจจยัแห่งความสําเร็จในการดําเนินธุรกิจร้านอาหาร 
ประกอบกับสภาวะการแข่งขันที(รุนแรงในธุรกิจร้านอาหารในปัจจุบัน ส่งผลให้เกิด
ข้อจํากดัตอ่ผู้ประกอบการในการแสวงหาพื &นที(ขยายสาขาใหม ่โดยเฉพาะอย่างยิ(งพื &นที(
ในห้างสรรพสินค้าที(มุง่เน้นการเช่าพื &นที(ในห้างสรรพสินค้าในแหล่งชมุชน และโดยปกติ
การเชา่พื &นที(จะทําเป็นสญัญาเช่าระยะสั &น 3 ปี และสามารถต่ออายสุญัญาเช่าได้อีก 3 
ปี ซึ(งบริษัทมีความเสี(ยงที(จะไม่ได้รับการต่ออายุสัญญาเช่าหรืออาจมีการปรับอตัรา 
คา่เชา่เพิ(มสงูขึ &น ซึ(งบริษัทได้มีการวางแผนในการรักษาพื &นที(เชา่โดยการรักษาและสร้าง
ความสมัพันธ์อนัดีกบัผู้ ให้เช่า รวมถึงมีการติดตามและแสวงหาพื &นที(ในทําเลที(ดีใหม่ ๆ 
เพื(อให้มั(นใจว่าบริษัทจะมีพื &นที(ที(มีทําเลที(ตั &งที(ดีในการรองรับการขยายสาขาอย่าง
ตอ่เนื(อง 

3.2.1.2 ความเสี�ยงด้านต้นทุนจากการเสื�อมสภาพของวัตถุดบิและผลิตภัณฑ์ 

 เนื(องจากในการดําเนินธุรกิจร้านอาหารนั &น บริษัทให้ความสําคญักบัคณุภาพ ความสดใหม่
ของวตัถุดิบและผลิตภณัฑ์เป็นหลกัสําคญั มากกว่า 50% ของวตัถดุิบและผลิตภณัฑ์ 
อนัได้แก่ เนื &อสตัว์ อาหารทะเล ผกั ผลไม้ และขนมปัง มีอายกุารใช้งานสั &น จึงอาจส่งผล
กระทบตอ่ต้นทนุการผลติ หากขาดการบริหารจดัการและควบคมุการใช้วตัถดุิบอย่างมี
ประสิทธิภาพ ทั &งนี & เพื(อลดความเสี(ยงทางด้านต้นทุน บริษัทได้กําหนดนโยบายการ
จัดซื &อและการบริหารจัดการสินค้าคงคลัง ด้วยการสั(งซื &อในลักษณะวันต่อวันใน
จํานวนที(พอเพียง และจัดเก็บในห้องเย็นรักษาอุณหภูมิเพื(อลดการเสื(อมสภาพของ
วตัถุดิบ รวมถึงมีระบบการควบคุมสินค้าและวตัถุดิบคงคลังแบบ First-In-First-Out 
(FIFO) 

3.2.1.3 ความเสี�ยงจากการมีแหล่งวัตถุดิบที�มีจาํกัด 

 เนื(องจากบริษัทมีนโยบายซื &อวัตถุดิบที(มีคุณภาพเพื(อให้สามารถผลิตสินค้าที( ได้
มาตรฐาน ดงันั &น บริษัทไมซ่ื &อวตัถดุิบบางชนิด หรือวตัถดุิบจากผู้ขายเพียงรายเดียว ซึ(ง
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อาจก่อให้เกิดความเสี(ยงจากการขาดแคลนหรือขาดอํานาจตอ่รองทางด้านราคาได้ โดย
ที(ผ่านมา บริษัทกําหนดให้ฝ่ายวิจยัผลิตภัณฑ์และฝ่ายจดัซื &อดําเนินการสรรหาผู้ขาย
สินค้าที(มคีณุภาพเพื(อให้มีผู้ขายสินค้ามากรายยิ(งขึ &น  

3.2.1.4 ความเสี�ยงด้านความผนัผวนของราคาวัตถุดบิและต้นทุนการผลิตสินค้า 

 จากการที(วัตถุดิบบางชนิดเป็นวัตถุดิบที(ได้รับความนิยมจากผู้ บริโภคสูง เมื(อเกิด
เหตกุารณ์ที(ไมค่าดคิด เชน่ โรคระบาดของพืชและสตัว์ที(เป็นวตัถดุิบหลกั ทําให้เกิดการ
ขาดแคลน และราคามีความผนัผวน อย่างไรก็ตาม บริษัทได้พิจารณาทําสญัญาระยะ
ปานกลางและระยะยาวกบัผู้ขายบางรายไว้แล้ว เหตกุารณ์ดงักล่าวจึงไม่ส่งผลกระทบ
ตอ่บริษัทมากนกั 

3.2.1.5 ความเสี�ยงด้านการแข่งขันทางธุรกจิ 

  เนื(องจากความนิยมในอาหารญี(ปุ่ นเติบโตอย่างรวดเร็วในประเทศไทย จึงทําให้มี
ผู้ประกอบการรายใหม่ ๆ  เกิดขึ &นจํานวนมาก และมีคู่แข่งบางรายเปิดร้านอาหารแนว
เดียวกับของบริษัทในทําเลที(ใกล้เคียงกัน อย่างไรก็ตาม บริษัทมีนโยบายแข่งขัน
ทางด้านคุณภาพของผลิตภณัฑ์และบริการ การโฆษณา ประชาสมัพันธ์ และการจดั
กิจกรรมการตลาดรูปแบบต่าง ๆ โดยไม่เน้นการตัดราคา ทั &งนี & เนื(องจากบริษัทมี   
ความเชื(อว่ายิ(งการแข่งขันมีมากเท่าใดย่อมส่งผลดีต่ออุตสาหกรรมอาหารมากขึ &น
เท่านั &น เพราะจะทําให้การเติบโตของตลาดในธรุกิจประเภทนี &เติบโตมากยิ(งขึ &น ซึ(งย่อม
สง่ผลทําให้ธุรกิจของบริษัทเติบโตขึ &นด้วยเช่นกนั 

3.2.1.6 ความเสี�ยงจากภัยธรรมชาต ิ

 จากมหาอุทกภยัที(เกิดขึ &นในประเทศไทยในปี 2554 ซึ(งส่งผลกระทบและสร้างความ
เสียหายให้แก่บริษัทเป็นจํานวนมากนั &น บริษัท จึงได้เล็งเห็นถึงความสําคญัจําเป็นใน
การป้องกัน และกระจายความเสี(ยงจากภัยธรรมชาติที(อาจเกิดขึ &นซํ &าอีก โดยได้
ดําเนินการต่าง ๆ  เช่น การย้ายครัวกลางจากเดิมที(นิคมอุตสาหกรรมนวนครไปยงั
ครัวกลางแห่งใหม่ที(อําเภอบ้านบึง จังหวดัชลบุรี ซึ(งเป็นพื &นที(ที(ปลอดภยัจากนํ &าท่วม 
รวมถึงบริษัทได้กระจายการลงทนุไปยงัจงัหวดัซึ(งเป็นพื &นที(ที(มีทําเลที(ตั &งสงู และมี   การ
คมนาคมขนส่งสะดวก จึงน่าจะปลอดภัยและไม่ได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาต ิ
ตลอดจนมีการกําหนดแผนสํารองฉุกเฉินในเหตกุารณ์ต่าง ๆ เพื(อให้มั(นใจว่าธุรกิจจะ
สามารถดําเนินตอ่ไปได้อยา่งตอ่เนื(องและปลอดภยัด้วย 
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3.2.1.7 ความเสี�ยงจากผลกระทบจากสถานการณ์ทางการเมืองและเศรษฐกจิ 

 ในปี 2559 แม้สถานการณ์ทางการเมืองจะเริ(มมีทิศทางที(ดีขึ &น แต่ยังคงมีผลกระทบ
สืบเนื(องด้านภาวะเศรษฐกิจ อาทิ ต้นทนุวตัถุดิบ คา่แรง และค่าใช้จ่ายครัวเรือนที(มีอตัรา 
ที(สูงขึ &น และกําลงัการซื &อของผู้บริโภคที (ลดน้อยลง ซึ (งปัจจยัดังกล่าวยงัคงส่งผล
กระทบต่อผลประกอบการโดยรวมของธรุกิจอาหาร  

 อย่างไรก็ดี แม้บริษัทจะได้รับผลกระทบจากปัจจัยความเสี(ยงดังกล่าวแต่จากการ
ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด พร้อมกําหนดกลยุทธ์และแนวทางการตลาด 
ที(เหมาะสมทําให้บริษัทไมไ่ด้รับผลกระทบจากปัจจยัดงักลา่วอยา่งมีนยัสําคญั 

3.2.2  ธุรกิจอาหารพร้อมปรุงและพร้อมทาน  

3.2.2.1 ความเสี�ยงด้านความผนัผวนของราคาวัตถุดบิและต้นทุนการผลิตสินค้า 

 เนื(องจากปัจจบุนัจํานวนยอดขายของอาหารพร้อมปรุงและพร้อมทานที(จําหน่ายนั &น 
ยงัมีจํานวนที(ไม่สงูนักเมื(อเทียบกบัขนาดของตลาดโดยรวม ทําให้การบริหารและการ
จดัการด้านการผลิตสินค้าของโรงงานอตุสาหกรรมของกลุ่มบริษัทโออิชิ ยงัไม่สามารถ
บริหารและจดัการได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการผลิตและ
ต้นทนุของสินค้าสูงขึ &นตามไปด้วย โดยบริษัทได้กําหนดแนวทางให้ทุกหน่วยงาน อาทิ 
ฝ่ายจัดซื &อ ฝ่ายวิจัยและพัฒนา ฝายผลิตและฝ่ายขาย ประสานงานร่วมกันเพื(อให้
สามารถบริหารจดัการกําลงัการผลิตและควบคมุค่าใช้จ่าย ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มากยิ(งขึ &น รวมถึงเน้นการขยายช่องทางการขายสินค้าให้มากขึ &น เพื(อสร้างยอดขาย 
อนัจะเป็นการชว่ยลดต้นทนุการผลิตและคา่ใช้จา่ยตา่ง ๆ ด้วย  

3.2.2.2 ความเสี�ยงด้านการแข่งขันทางธุรกจิ 

  สําหรับธุรกิจอาหารพร้อมปรุงและพร้อมทาน มีสภาวะการแข่งขันทางธุรกิจที( รุนแรง 
โดยเฉพาะการที(เจ้าของธุรกิจในชอ่งทางการจดัจําหน่ายสินค้าหนัมาผลิตสินค้าภายใต้
ตราสินค้าของตนเอง ส่งผลให้ผู้ขายสินค้านอกจากจะต้องวิจยัและพัฒนาเพื(อแข่งขนั
ด้านผลิตภณัฑ์แล้วยังต้องเพิ(มภาระด้านการต่อรองเรื(องเงื(อนไขการค้าต่าง ๆ มาก
ยิ(งขึ &น ดังนั &น เพื(อเป็นการลดและป้องกันความเสี(ยงในเรื(องดังกล่าว บริษัทจึงให้
ความสําคญัในเรื(องการพัฒนาและรักษาคุณภาพของสินค้า รวมถึงเน้นการสร้าง
ตราสินค้าให้เป็นที(รู้จกัและสร้างความเชื(อมั(นในตราสินค้าของบริษัทให้มากยิ(งขึ &น 
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3.2.2.3 ความเสี�ยงด้านการพฒันาสินค้าใหม่  

 เนื(องจากอาหารพร้อมปรุงและพร้อมทานที(จําหน่ายในปัจจุบันมีช่องทางการจัด
จําหน่ายผ่านร้านสะดวกซื &อเป็นหลกั ทําให้การพัฒนาสินค้าต้องมีการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื(อง ถึงแม้ว่าจะได้มีการวางแผนอย่างรอบคอบและระมดัระวังแล้วก็ตาม แต่ด้วย
พฤติกรรมการบริโภคที(เปลี(ยนแปลงอยู่เสมอทําให้สินค้าบางรายการหรือบางรสชาติ
อาจจะยังไม่ตอบสนองต่อความต้องการของตลาดและกลุ่มผู้ บริโภคได้ ดังนั &น 
หน่วยงานพฒันาสินค้าจงึให้ความสําคญัในการพัฒนานวัตกรรมสินค้าและผลิตภณัฑ์
เพื(อให้สามารถตอบสนองได้ตรงและทนัตอ่ความต้องการและกระแสการเปลี(ยนแปลง
พฤติกรรมตา่ง ๆ ของผู้บริโภคได้ 

3.3 ความเสี�ยงด้านกลยุทธ์ 

 บริษัทได้เริ(มดําเนินการตามแผน “วิสัยทัศน์ 2020” เพื(อเติบโตและก้าวเป็นบริษัทอาหารและ
เครื(องดื(มชั &นนําในภูมิภาคอาเซียน ซึ(งแม้ว่าบริษัทจะได้มีการพิจารณาและวางแผนอย่างถี(ถ้วน
และรอบคอบ แต่อาจมีปัจจยัทั &งภายในและภายนอกที(ส่งผลกระทบให้บริษัทไม่สามารถดําเนิน
ธุรกิจให้เป็นไปตามแผนกลยุทธ์ อนัจะกระทบต่อผลการดําเนินงานของบริษัททําให้ไม่สามารถ
บรรลเุป้าหมายที(วางไว้ได้ 

อยา่งไรก็ตาม บริษัทได้มีการจดัทําแผนการดําเนินงานประจําปีซึ(งสอดคล้องกบัแผนกลยทุธ์ระยะ
ยาวของบริษัท โดยคณะกรรมการของบริษัท มีสว่นร่วมในการพิจารณากลั(นกรองอนุมตัิแผนการ
ดําเนินการดังกล่าว นอกจากนี & ยงัมีการติดตามประเมินผลในทุกขั &นตอนอย่างใกล้ชิดเพื(อให้การ
ดําเนินการเป็นไปตามแผนงานและกลยุทธ์ที(กําหนดไว้ และมีการทบทวนแผนกลยุทธ์อย่าง
สมํ(าเสมอเพื(อให้สามารถปรับกลยุทธ์และการดําเนินงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที(
เปลี(ยนแปลงไป 

3.4 ความเสี�ยงจากการพึ�งพงิผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือบริษัทในกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 

 บริษัทมีสดัส่วนการจัดจําหน่ายผ่านบริษัทในกลุ่มบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน) (“กลุ่ม
บริษัท”) คิดเป็นประมาณร้อยละ 90 ของยอดขายรวมของธุรกิจเครื(องดื(ม ซึ(งถือเป็นช่องทางการจดั
จําหน่ายที(มีประสิทธิภาพและครอบคลุมพื &นที(การให้บริการมากที(สุดช่องทางหนึ(ง อย่างไรก็ตาม 
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน) (“ไทยเบฟ”) เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทโดยมีสดัสว่น
การถือหุ้นประมาณร้อยละ 79.66  ดงันั &น การจัดจําหน่ายสินค้าในกลุ่มธุรกิจเครื(องดื(มจึงมี
ลักษณะพึ(งพิงบริษัทในกลุ่มผู้ ถือหุ้ นรายใหญ่ ซึ(งอาจมีความเสี(ยงและผลกระทบต่อผลการ
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ดําเนินงานของบริษัทได้ หากมีการเปลี(ยนแปลงโครงสร้างการถือหุ้นของผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือไม่
ได้รับความสนใจในการจดัจําหน่ายสินค้าของบริษัท  

 อย่างไรก็ดี ตลอดระยะเวลาที(ผ่านมาบริษัทได้รับความร่วมมือทางธุรกิจจากกลุ่มบริษัทเป็น 
อยา่งดีและมีวิธีการทํางานที(มรีะเบยีบแบบแผนสากลอนัเป็นที(ยอมรับทั(วไป อีกทั &งการจดัจําหน่าย
สินค้าผ่านเครือข่ายกลุ่มบริษัทของผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ยงัถือได้ว่าเป็นการบริหารจดัการและจดัสรร
ทรัพยากรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อันเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทและผู้ ถือหุ้ นทุกฝ่าย 
นอกจากนี & บริษัทยงัได้มีการเข้าทําสญัญาการจดัจําหน่ายระยะกลางอย่างเป็นทางการกบักลุ่ม 
ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ซึ(งหากมีการเปลี(ยนแปลงโครงสร้างผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ กลุ่มบริษัทยงัคงต้องเป็น 
ผู้ จดัจําหน่ายให้บริษัทต่อไปจนหมดสญัญา ทําให้บริษัทมีเวลาในการสรรหาและแต่งตั &งผู้ จดั
จําหน่ายรายใหมไ่ด้โดยไมส่ง่ผลกระทบตอ่การดําเนินงานของบริษัท 

3.5 ความเสี�ยงต่อการลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์  

3.5.1  ความเสี�ยงจากการมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที�มีอาํนาจกาํหนดนโยบายการบริหาร  

 ณ วนัที( 26 สิงหาคม 2559 ไทยเบฟเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท โดยมีสดัส่วนการถือหุ้น
ประมาณร้อยละ 79.66 ของทุนชําระแล้ว ด้วยสถานะดงักล่าวทําให้ไทยเบฟสามารถควบคมุมติ 
ที(ประชมุผู้ ถือหุ้นในเรื(องตา่ง ๆ ได้ไมว่า่จะเป็นการแตง่ตั &งกรรมการ หรือการขอมติในเรื(องอื(นที(ต้อง
ใช้เสียงสว่นใหญ่ของที(ประชมุผู้ ถือหุ้น ตลอดจนเรื(องที(กฎหมายหรือข้อบงัคบับริษัทกําหนดให้ต้อง
ได้รับเสียง 3 ใน 4 ของที(ประชมุผู้ ถือหุ้น ดงันั &น ผู้ ถือหุ้นรายอื(นของบริษัทอาจมีความเสี(ยงจากการ
ไมส่ามารถรวบรวมคะแนนเสียงเพื(อถ่วงดลุเรื(องที(ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่เสนอได้ 

 อย่างไรก็ตาม เพื(อให้การดําเนินธุรกิจเป็นไปอย่างโปร่งใสและเป็นไปตามหลกัการกํากับดูแล
กิจการที(ดี บริษัทได้จัดโครงสร้างการบริหารจัดการซึ(งประกอบไปด้วยบุคลากรที(มีความรู้
ความสามารถ และได้ กําหนดขอบเขตอํานาจหน้าที(อย่างชัดเจน รวมถึง มีการแต่งตั &ง
คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ(งประกอบด้วยกรรมการอิสระที(ไมม่สีว่นได้เสียกบับริษัท 3 คน เพื(อทํา
หน้าที(ในการตรวจสอบการดําเนินงานของบริษัท และดูแลผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นรายย่อยได้
อย่างเพียงพอ ซึ(งทําให้เกิดการถ่วงดุลอํานาจในการบริหารจัดการในระดับที(เหมาะสมและ
สามารถตรวจสอบได้ 
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3.5.2  ความเสี�ยงจากการที�จํานวนหุ้นของบริษัทที�ซื Sอขายหมุนเวียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย (“Free float”) ค่อนข้างตํ�า ส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องในการซื Sอขายในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

 ณ วนัที( 26 สิงหาคม 2559 บริษัทมีสดัส่วนการถือหุ้นของผู้ ถือหุ้นรายย่อยคิดเป็นร้อยละ 20.34 

ซึ(งอาจทําให้มีสภาพคล่องในการซื &อขายหลกัทรัพย์ไม่มากนัก ผู้ ถือหุ้นจึงมีความเสี(ยงที(อาจจะ 
ไมส่ามารถขายหุ้นของบริษัทได้ทนัทีในราคาที(ต้องการ 

 อยา่งไรก็ดี บริษัทจะติดตามและดํารงสภาพคล่องของ Free float ให้มีความเหมาะสมต่อผู้ ถือหุ้น
ตอ่ไป 

4. ทรัพย์สินที�ใช้ในการประกอบธุรกิจ 

ทรัพย์สินที(ใช้ในการประกอบธรุกิจของบริษัทและบริษัทยอ่ย มีทั &งทรัพย์สินถาวรหลกัที(บริษัทและบริษัทย่อยใช้
ในการประกอบธุรกิจและทรัพย์สินที(ไม่มีตัวตน มีมลูค่าทางบญัชีสุทธิ ณ วันที( 30 กันยายน 2559 สรุป
รายละเอียดได้ดงันี & 

4.1 ที�ดินและส่วนปรับปรุงที�ดิน 

กลุ่มบริษัทมีที(ดินและส่วนปรับปรุงที(ดินที(ใช้ในการประกอบธุรกิจ ซึ(งมูลค่าทางบัญชีสุทธิ  
ณ วนัที( 31 ธนัวาคม 2558 ตามรายละเอียดดงันี & 

ที�ดินและส่วนปรับปรุงที�ดิน 
ลักษณะ 

กรรมสิทธิk 

มูลค่าทางบัญชีสุทธ ิ

(ล้านบาท) 
ภาระผกูพนั 

ที(ดิน รวมเนื &อที( 61-2-70.5 ไร่ และสว่นปรับปรุงที(ดิน 

นิคมอตุสาหกรรมนวนครโครงการ 2  ตําบลคลองหนึ(ง 

อําเภอคลองหลวง จงัหวดัปทมุธานี 

 
 

เจ้าของ 
 

 
 

   454.79 
 

 
-ไมม่ี- 

ที(ดิน รวมเนื &อที( 182-2-19 ไร่ และ 

สว่นปรับปรุงที(ดิน 

ตําบลหนองชาก อําเภอบ้านบงึ(เมือง) 

จงัหวดัชลบรีุ 

เจ้าของ    220.07             -ไมม่ี- 

รวม     674.86  

 



  บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 
แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี (แบบ 56-1) สิ &นสดุวนัที( 30 กนัยายน 2559 

สว่นที( 1 หน้าที( 44 

4.2 อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 

กลุม่บริษัทโออิชิมอีาคารและสว่นปรับปรุงอาคารที(ใช้ในการประกอบธุรกิจ ซึ(งมลูค่าทางบญัชีสทุธิ       
ณ วนัที( 30 กันยายน 2559 ตามรายละเอียดดงันี & 

อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 
ลักษณะ 

กรรมสทิธิk 

มูลค่าทางบัญชีสุทธ ิ

(ล้านบาท) 
ภาระผูกพนั 

อาคารและสิ(งปลกูสร้างโรงงานนิคมอตุสาหกรรมนวนคร

โครงการ 2  ตําบลคลองหนึ(ง อําเภอคลองหลวง  

จงัหวดัปทมุธาน ี

เจ้าของ      951.63 - ไมม่ี - 

อาคารและสิ(งปลกูสร้างโรงงานนิคมอตุสาหกรรมอมตะนคร 

ตําบลบ้านเก่า อําเภอพานทอง จงัหวดัชลบรีุ 

เชา่        90.21 - ไมม่ี - 

สว่นปรับปรุงอาคาร  เลขที( 333 หมูที่( 1 

ถนนทางหลวง 2089 (มวกเหล็ก-วงัมว่ง)  

ตําบลแสลงพนั อําเภอวงัมว่ง จงัหวดัสระบุรี 

เชา่        54.64 -ไมม่ี- 

อาคารและสิ(งปลกูสร้างโรงงานครัวกลาง 

ตําบลหนองชาก อําเภอบ้านบงึ จงัหวดัชลบรีุ 

เจ้าของ      334.81 -ไมม่ี- 

สว่นปรับปรุงอาคารอื(น ๆ เชา่          9.09 -ไมม่ี- 

รวม          1,440.38  

4.3 สัญญาเช่าพื Sนที� 

วนัที( 30 กันยายน 2559 บริษัทและบริษัทย่อยมีสญัญาเช่าพื &นที(ในการดําเนินกิจการร้านอาหาร
ญี(ปุ่ นกับคู่สญัญาที(เป็นผู้ประกอบการธุรกิจค้าปลีกประมาณ 242 สญัญา ทั &งนี & สญัญาเช่าพื &นที(
สว่นใหญ่จะเป็นสญัญาเชา่ระยะสั &น 3 ปี และสามารถต่ออายสุญัญาได้อีก 3 ปี โดยสญัญาส่วนใหญ่
จะหมดอายลุงในปี 2560 - 2562 

ทั &งนี & บริษัทได้เช่าที(ดินและอาคารสําหรับโครงการเครื( องจักรบรรจุ Cold Aseptic Filling 
สายการผลิตที( 2 และสายการผลิตที( 4 ที(จงัหวัดสระบุรี เนื(องจากมีความเหมาะสมต่อการขนส่ง 
รวมถึงยงัเป็นการกระจายความเสี(ยงอีกทางหนึ(งด้วย โดยสญัญาเช่าเป็นแบบระยะสั &นระยะเวลา
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การเช่าไม่เกิน 3 ปี และให้สิทธิบริษัทในการพิจารณาซื &อที(ดินก่อนบุคคลอื(นหากผู้ เช่าประสงค์จะ
ขายที(ดินดงักลา่ว 

4.4 สิทธิการเช่าพื Sนที�ดาํเนินงาน 

พื &นที(ดําเนินงานของกิจการร้านอาหารของกลุ่มบริษัทโออิชิสว่นใหญ่จะทําเป็นสญัญาเช่าระยะเวลา
สั &น  3 ปี ที(สามารถต่ออายกุารเช่าได้อีก 3 ปี เพื(อลดภาระผูกพันและเงินลงทุนที(ค่อนข้างสูงจาก
ความผันแปรของสภาพเศรษฐกิจและการค้าที(เปลี (ยนแปลงอย่างรวดเร็ว อย่างไรก็ตาม มี
ร้านอาหารบางสาขาได้ทําสญัญาเช่าระยะยาวภายในอาคารและศนูย์การค้า ซึ(งมีมลูคา่ทรัพย์สิน
รวมสว่นที(ปรับปรุงแล้ว ณ วนัที( 30 กันยายน 2559 ดงันี & 

สาขาเนื Sอที� 
ระยะเวลาการเช่า/ 

ปีสิ Sนสุดสัญญา 

มูลค่าทางบัญชีสุทธิ 

(ล้านบาท) 
ภาระผูกพนั 

ศนูย์การค้าซีคอนสแควร์ ชั &น 1 
ห้องที( 1053-1054 เนื &อที( 292.58 ตร.ม.

ระยะเวลา 21 ปี  
 9 เดือน 15 วนั/ 
สิ &นสดุปี 2567 

   9.30 - ไมมี่ - 

ศนูย์การค้าเดอะมอลล์ งามวงศ์วาน 
ห้องที( GFC1A พื &นที( 220 ตร.ม. และ 
ห้องที( GFC1B พื &นที( 101 ตร.ม. 

ระยะเวลา 17 ปี  
9 เดือน 10 วนั/  
สิ &นสดุปี 2562 

   2.67 - ไมมี่ - 

ศนูย์การค้าเดอะมอลล์ บางกะปิ 
ห้องที( GF-F5A พื &นที( 300 ตร.ม. และ 
ห้องที( GF-5B พื &นที( 52 ตร.ม. 

ระยะเวลา 20 ปี   
5 เดือน 15 วนั/ 
สิ &นสดุปี 2565 

 11.43 - ไมมี่ - 

ศนูย์การค้าฟิวเจอร์ปาร์ค-รังสติ 
ห้องที( B 56 พื &นที( 134 ตร.ม. 

ระยะเวลา 15 ปี 6 เดือน/ 
สิ &นสดุปี 2564 

   4.14 - ไมมี่ - 

ศนูย์การค้าเอสพลานาด รัชดาภิเษก 
ห้องที( B 41 พื &นที( 288 ตร.ม. 

ระยะเวลา 24 ปี 2 เดือน 4 วนั / 
สิ &นสดุปี 2574 

 19.28 - ไมมี่ - 

รวม   46.82  

4.5 เครื�องมือและเครื�องจกัรที�ใช้ในการผลิต 

ณ วนัที( 30 กันยายน 2559 เครื(องจกัรและเครื(องจกัรหลกัที(ใช้ในการดําเนินงานและผลิตสินค้า
ของกิจการ ประกอบด้วย 
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ประเภทเครื�องจกัรและอุปกรณ์ 
มูลค่าทางบัญชีสุทธิ 

(ล้านบาท) 
ภาระผกูพัน 

เครื(องมือและเครื(องจกัร - เครื(องดื(ม  2,620.75 - ไมม่ี - 

เครื(องมือและเครื(องจกัร - อาหาร    323.74 - ไมม่ี - 
รวม 2,944.49  

4.6 ส่วนตกแต่งและระบบภายใน 

สว่นตกแตง่และระบบภายในที(ใช้ในการดําเนินธรุกิจของกลุม่บริษัทโออิชิ ณ วนัที( 30 กันยายน 2559 
ประกอบด้วย 

ประเภทส่วนตกแต่งและระบบ
ภายใน 

มูลค่าทางบัญชีสุทธ ิ
(ล้านบาท) 

ภาระผกูพนั 

สว่นตกแตง่    355.48 - ไมม่ี - 

ระบบภายใน    929.81 - ไมมี่ – 
รวม 1,285.29  

4.7   ทรัพย์สินระหว่างติดตั Sง 

ทรัพย์สินระหว่างติดตั &งของกลุ่มบริษัทโออิชิมีมูลค่าทางบัญชี ณ วันที( 30 ก ันยายน 2559 
ดงัตอ่ไปนี &  

ประเภททรัพย์สินระหว่างติดตั Sง 
มูลค่าทางบัญชีสุทธ ิ

(ล้านบาท) 
ภาระผกูพนั 

โครงการ Cold  Aseptic Filling  

สายการผลิตที(  4 โรงงานอตุสาหกรรมสระบรีุ 
      543.23 - ไมม่ี - 

เครื(องจกัร Cold Aseptic Filling สายการผลิตที(  2           3.85 - ไมม่ี - 

เครื(องจกัร Cold Aseptic Filling สายการผลิตที(  3           4.62 - ไมม่ี - 

Project OEM UHT Nava Nakorn         15.23 - ไมม่ี - 
Project Water Amata Nakorn         13.34 - ไมม่ี - 

Oishi Knowledge Center           3.10 - ไมม่ี - 

อื(น ๆ         13.15 - ไมม่ี - 
รวม      596.52  
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4.8   ทรัพย์สินอื�น 

ทรัพย์สินอื(นที(ใช้ในการประกอบธุรกิจของบริษัทประกอบด้วย เครื(องใช้สํานกังาน เครื(องตกแตง่และ
ติดตั &ง เครื(องใช้ในร้านอาหาร และยานพาหนะ โดยมีมลูคา่สุทธิทางบญัชี ณ วนัที( 30 กันยายน 2559 
ทั &งสิ &น 233.44 ล้านบาท 

4.9 ทรัพย์สินทางปัญญา 

ตั &งแตเ่ปิดดาํเนินการ บริษัท มีการยื(นคาํขอจดทะเบียนเครื(องหมายการค้าและเครื(องหมายบริการ 
สําหรับผลิตภณัฑ์และบริการของบริษัททั &งในและต่างประเทศ เพื(อเป็นการรักษาสิทธิและได้รับ
ความคุ้มครองด้านทรัพย์สินทางปัญญาตามกฎหมายโดยมีเครื(องหมายการค้าและเครื(องหมาย
บริการที(สําคญั คือ “โออิชิ” รวมถึงเครื(องหมายการค้าและเครื(องหมายบริการที(จดทะเบียนทั &ง
ร่วมและ/หรือแยกกบัเครื(องหมาย “โออิชิ” อีกหลากหลายเครื(องหมายได้แก่  “ชาบูชิ” “ราเมน” “นิกยุะ” 
“คาคาชิ” “กรีนที” “ชาคูลล์ซ่า” “ฟรุตโตะ” “อะมิโน โอเค” “เนโกะ” และ“ฟรุตซ่า” เป็นต้น รวมถึง
บริษัทได้จดแจ้งลิขสิทธิ�ในตวัการ์ตูน Oishi Neko (โออิชิ เนะโกะ) และตวัการ์ตูนที(ใช้กับ
ผลิตภณัฑ์ชาคลูล์ซา่ ในหลากหลายรูปแบบและท่าทางอีกด้วย 

นอกจากนี & บริษ ัท ได้ร ับร างว ัล  “แบรน ด์ที (ได้ ร ับการยอมร ับมากที (ส ุดในประเทศไทย” 
(Thailand’s Most Admired Brand Award) ในกลุ่มเครื(องดื(มชาเขียวพร้อมดื(ม ประจําปี
2559 จากนิตยสารแบรนด์เอจ ซึ(งพิจารณาจากความเห็นของผู้ บริโภคทั(วประเทศถึงปัจจัยที(มี
ผลต่อการซื &อสินค้า อาทิเช ่น ภาพล ักษณ์องค์กร ภาพพจน์แบรนด์ พน ักงานและตัวแทน
จําหน่าย ราคาและโปรโมชั(น การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ รางวัลดังกล่าวจึงช่วยตอก
ยํ &าถึงความเป็นแบรนด์อันดับหนึ(งในใจผู้บริโภค และถือได้ว่าเครื(องหมายการค้าของบริษัทมี
ความแพร่หลายเป็นที(ยอมรับและอยู่ในใจผู้ บริโภคมาอย่างยาวนาน จากความสําเร็จในการ
สร้างความรับรู้และความนิยมในตราและเครื(องหมายการค้าของบริษัท บริษัทจึงไม่มีนโยบาย
และความจําเป็นใด ๆ ในการละเมิดเครื(องหมายการค้าและทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคล
อื(นใด 

4.10 นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษทัร่วม 

บริษัทพิจารณาการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม (ถ้ามี) เพื(อวตัถุประสงค์การขยาย
และ/หรือสนบัสนนุธุรกิจของกลุ่มบริษัทโออิชิ หรือสรรหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ ๆ ตามความ
เหมาะสม 
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5. ข้อพิพาททางกฎหมาย 

 สําหรับระยะเวลาบญัชีสิ &นสดุวนัที( 30 กนัยายน 2559 บริษัทและบริษัทย่อยไมม่ีข้อพิพาททางกฎหมายหรือ
คดีใด ๆ ที(ต้องด้วยกรณีดงัตอ่ไปนี &  

(1) คดีที(อาจมีผลกระทบด้านลบตอ่สินทรัพย์ของบริษัทหรือบริษัทย่อย ที(มีจํานวนสงูกว่าร้อยละ 5 ของ
สว่นของผู้ ถือหุ้น 

(2) คดีที(กระทบต่อการดําเนินธุรกิจของบริษัทอย่างมีนัยสําคัญ แต่ไม่สามารถประเมินผลกระทบเป็น
ตวัเลขได้ 

(3) คดีที(มไิด้เกิดจากการประกอบธุรกิจโดยปกติของบริษัท 

6. ข้อมูลทั�วไปและข้อมูลสาํคัญอื�น 

 ข้อมูลทั�วไป 

ชื(อบริษทั : บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) (“บริษัท”) 
ประกอบธุรกิจ : บริษัทรวมถึงบริษัทย่อยประกอบธุรกิจอาหารญี(ปุ่ น และเครื(องดื(มชา

เขียว “โออิชิ” “ชาคลูล์ซา่” “ฟรุตโตะ” และ “คาบเูซฉะ”  
เลขทะเบียนบริษัท : 0107547000150 
ที(ตั &งสํานกังานใหญ่ : เลขที( 57 อาคารปาร์ค เวนเชอร์ ชั &นที( 19 และชั &นที( 20 ถนนวิทยุ แขวง

ลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330 
โฮมเพจบริษัท : www.oishigroup.com 
โทรศพัท์ : (02) 785-8888 
โทรสาร : (02) 785-8889 
ทนุจดทะเบียน : 375,000,000 บาท 
ทนุชําระแล้ว : 375,000,000 บาท 
ชนิดและจาํนวนหุ้นที( : หุ้นสามญัจํานวน 187,500,000 หุ้น มลูค่าที(ตราไว้หุ้นละ 2 บาท 

จําหน่ายได้แล้วทั &งหมด 



  บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 
แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี (แบบ 56-1) สิ &นสดุวนัที( 30 กนัยายน 2559 

สว่นที( 1 หน้าที( 49 

ชื(อยอ่ในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย : OISHI สําหรับหุ้นสามญั 
ชื(อยอ่หุ้นกู้ที(จดทะเบียนในสมาคมตลาดตราสารหนี &ไทย : 1.   OISHI168A สําหรับหุ้นกู้ครั &งที( 1/2556 

ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2559 โดย
บริษัทได้ดําเนินการไถ่ถอนหุ้ นกู้ ครั &ง
ดังกล่าวเป็นที(เรียบร้อยแล้วในวันที(  8 
สิงหาคม 2559 

2. OISHI18DA สําหรับหุ้นกู้ครั &งที( 1/2558 
ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2561 

3. OISHI197A สําหรับหุ้นกู้ ครั &งที( 1/2559 
ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2562 

 อนัดบัเครดิตองค์กร : ระดบั A+ แนวโน้มอนัดบัเครดติ “Stable” โดยบริษัท ทริสเรทติ &ง จํากดั 
(ได้รับการทบทวนอนัดบัความน่าเชื(อถือเมื(อวนัที( 4 ตลุาคม 2559) 

ข้อมูลอ้างอิง 

นายทะเบยีนหุ้นของบริษัท 

บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั 
เลขที( 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง 
เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 
โทรศพัท์ (02) 009-9000 

นายทะเบยีนหุ้นกู้ของบริษัท 

หุ้นกู้ของบริษทั โออิชิ กรุ๊ป จาํกัด (มหาชน) ครัSงที� 1/2558 ครบกาํหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2561 และ
หุ้นกู้ของบริษทั โออิชิ กรุ๊ป จาํกัด (มหาชน) ครัSงที� 1/2559 ครบกาํหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2 5 6 2 

ธนาคารกรุงไทย จํากดั (มหาชน) 
เลขที( 35 ถนนสขุมุวิท แขวงคลองเตยเหนือ  
เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร 10110 
โทรศพัท์ (02) 298-0821 



  บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 
แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี (แบบ 56-1) สิ &นสดุวนัที( 30 กนัยายน 2559 

สว่นที( 1 หน้าที( 50 

ผู้ตรวจสอบบัญชี   

บริษัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จํากดั 
เลขที( 1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั &นที( 50-51 ถนนสาทรใต้  
แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 
โทรศพัท์ (02) 677-2000 

ที�ปรึกษากฎหมาย 

บริษัท วีระวงค์, ชินวฒัน์ และเพียงพนอ จํากดั 
เลขที( 540 อาคารเมอร์ควิรี( ทาวเวอร์ ชั &นที( 22 ถนนเพลินจิต  
แขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330 
โทรศพัท์ (02) 264-8000 

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

 นักลงทุนสัมพนัธ์  

นางสาวกญัจน์ภรณ์ กิตติอมัพานนท์ 
เลขที( 57 อาคารปาร์ค เวนเชอร์ ชั &นที( 19  ถนนวิทย ุ 
แขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330 
โทรศพัท์ (02) 785-8888 
E-mail : investorrelations@oishigroup.com  

 ข้อมูลสาํคญัอื�น 

 - ไม่มี - 



  บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) 
แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี (แบบ 56-1) สิ &นสดุวนัที( 30 กนัยายน 2559 

สว่นที( 2 หน้าที( 1 
 

ส่วนที� 2 

การจดัการและการกาํกับดแูลกิจการ 

7. ข้อมลูหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น 

 7.1 หลักทรัพย์ของบริษัท  

 7.1.1  หุ้นสามญั 

 ณ วนัที( 30 กนัยายน 2559 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 375 ล้านบาท เป็นทุนเรียกชําระแล้วจํานวน 375
ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามญัจํานวน 187.5 ล้านหุ้น มลูค่าที(ตราไว้หุ้นละ 2 บาท ทั &งนี & หุ้นสามญัทั &ง
จํานวนของบริษัทจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

 7.1.2 หุ้นกู้ 

บริษทัได้ดําเนินการออกและเสนอขายหุ้นกู้  โดยมีรายละเอียดดงันี & 

หุ้นกู้ของ บริษทั โออิชิ กรุ๊ป จาํกัด (มหาชน) ครั0งที� 1/2556 ครบกาํหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2559 

ประเภทหุ้นกู้   :  หุ้นกู้ชนิดระบุชื(อผู้ ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และไม่มี
ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  

จํานวนที(เสนอขาย  :  1,000,000 หน่วย (หนึ(งล้านหนว่ย) 

มลูคา่ที(ตราไว้ตอ่หน่วย  :  1,000 บาท (หนึ(งพนับาท) 

มลูคา่ที(เสนอขาย  :  1,000,000,000 บาท (หนึ(งพนัล้านบาท) 

วนัที(ออกหุ้นกู้   :  7 สิงหาคม 2556  

อายหุุ้นกู้  :  3 ปี 

 อตัราดอกเบี &ย : ร้อยละ 4 

 วนัที(ครบกําหนด : 7 สิงหาคม 2559 

 นายทะเบียนหุ้นกู้  : ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากดั (มหาชน) 

อนัดบัความน่าเชื(อถือ : ระดบั A- แนวโน้มอนัดบัเครดิต “Stable” โดยบริษัท ทริสเรทติ &ง         
จํากัด (ได้รับการทบทวนอันดับความน่าเชื(อถือเมื(อวันที(  1 
ตลุาคม 2558) 



  บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) 
แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี (แบบ 56-1) สิ &นสดุวนัที( 30 กนัยายน 2559 

สว่นที( 2 หน้าที( 2 
 

โดยบริษัทได้ดําเนินการไถ่ถอนหุ้นกู้ของ บริษทั โออิชิ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) ครั &งที( 1/2556 ครบกําหนด
ไถ่ถอน  ปี พ.ศ. 2559 เมื(อวนัที( 8 สิงหาคม 2559 เป็นที(เรียบร้อยแล้ว 

หุ้นกู้ของ บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จาํกัด (มหาชน) ครั0งที� 1/2558 ครบกาํหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2561 

ประเภทหุ้นกู้   :  หุ้นกู้ชนิดระบุชื(อผู้ ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และไม่มี
ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  

จํานวนที(เสนอขาย  :  1,000,000 หน่วย (หนึ(งล้านหนว่ย) 

มลูคา่ที(ตราไว้ตอ่หน่วย  :  1,000 บาท (หนึ(งพนับาท) 

มลูคา่ที(เสนอขาย  :  1,000,000,000 บาท (หนึ(งพนัล้านบาท) 

วนัที(ออกหุ้นกู้   :  9 ธนัวาคม 2558 

อายหุุ้นกู้  :  3 ปี 

 อตัราดอกเบี &ย         :      ร้อยละ 2.51 

 วนัที(ครบกําหนด         :      9 ธนัวาคม 2561 

 นายทะเบียนหุ้นกู้          :     ธนาคารกรุงไทย จํากดั (มหาชน) 

หุ้นกู้ของ บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จาํกัด (มหาชน) ครั0งที� 1/2559 ครบกาํหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2562 

ประเภทหุ้นกู้   :  หุ้นกู้ชนิดระบุชื(อผู้ ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และไม่มี
ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  

จํานวนที(เสนอขาย  :  1,000,000 หน่วย (หนึ(งล้านหนว่ย) 

มลูคา่ที(ตราไว้ตอ่หน่วย  :  1,000 บาท (หนึ(งพนับาท) 

มลูคา่ที(เสนอขาย  :  1,000,000,000 บาท (หนึ(งพนัล้านบาท) 

วนัที(ออกหุ้นกู้   :  6 กรกฎาคม 2559 

อายหุุ้นกู้  :  3 ปี 

อตัราดอกเบี &ย : ร้อยละ 2.20 

วนัที(ครบกําหนด : 6 กรกฎาคม 2562 

นายทะเบียนหุ้นกู้  : ธนาคารกรุงไทย จํากดั (มหาชน) 



  บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) 
แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี (แบบ 56-1) สิ &นสดุวนัที( 30 กนัยายน 2559 

สว่นที( 2 หน้าที( 3 
 

7.2 ผู้ถือหุ้น 

รายชื(อและสดัสว่นการถือหุ้นของผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 10 ราย  ณ วนัที( 26 สิงหาคม 2559 มีดงันี & 

ลาํดับที� รายชื�อผู้ถือหุ้น จาํนวนหุ้น ร้อยละ 

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

2. UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED 9,000,000 4.800 

3. DBS BANK LTD. 9,000,000 4.800 

4. นายทวีฉัตร จุฬางกรู 7,891,600 4.209 

5. UBS AG SINGAPORE BRANCH 4,678,700 2.495 

6. นางหทยัรัตน์ จุฬางกูร 830,000 0.443 

7. นายอยุทธ์ ชาญเศรษฐิกุล 407,500 0.217 

8. นางสาวชัญญานุช นันทขว้าง 390,000 0.208 

9. บริษัท ไทยเอ็นวีดอีาร์ จาํกดั 258,692 0.138 

10. นายนภ อุบลทพิย์ 257,700 0.137 

11. ผู้ถือหุ้นรายย่อย 5,425,609 2.894 

 รวม 187,500,000 100 

รายละเอียดของกลุม่ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ที(ระบขุ้างต้น มีลกัษณะเป็น Holding Company หรือโดย
พฤติการณ์มีอิทธิพลต่อการกําหนดนโยบายการจดัการหรือการดําเนินงานของบริษัทย่อยอย่างมี
นยัสําคญั มีดงัตอ่ไปนี & 

1)      บริษทั ไทยเบฟเวอเรจ จํากดั (มหาชน) ซึ(งประกอบธรุกิจหลกัผ่านบริษัทย่อยเกี(ยวกบัการ
ผลิตและการจดัจําหน่ายเครื(องดื(มผสมแอลกอฮอล์ ไม่ผสมแอลกอฮอล์ และร้านอาหาร
ญี(ปุ่ น 

2)       ณ วนัที( 26 สิงหาคม 2559 มีบริษัทที(เกี(ยวข้องกบันายเจริญ สิริวฒันภกัดี และคณุหญิง
วรรณา สิริวัฒนภักดี ถือหุ้ นรวมในบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน) คิดเป็น    
ร้อยละ 65.89 ของหุ้นที(จําหน่ายได้แล้วทั &งหมดของบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด 
(มหาชน)  

 



  บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) 
แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี (แบบ 56-1) สิ &นสดุวนัที( 30 กนัยายน 2559 

สว่นที( 2 หน้าที( 4 
 

โดยรายชื(อและสดัส่วนการถือหุ้นของผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 10 ราย ของบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด 
(มหาชน) ณ วนัที( 26 สิงหาคม 2559 มีดงันี & 

ลาํดับที� รายชื�อผู้ ถือหุ้น จาํนวนหุ้น ร้อยละ 

1. บริษัท สิริวนา จาํกัด 11,368,060,000 45.27 

2. The Central Depository (Pte) Limited 9,554,248,444 38.05 

3. Maxtop Management Corp. 2,749,660,000 10.95 
4. นายฐาปน สิริวฒันภักดี 107,000,000 0.43 

5. นางฐาปณี เตชะเจริญวิกุล 107,000,000 0.43 

6. นายปณต สริิวฒันภักดี 107,000,000 0.43 

7. นางวัลลภา ไตรโสรัส 107,000,000 0.43 

8. นายณัฐวรรธน์  เตชะไพบลูย์ 92,377,500 0.37 

9. นางอาทนัินท์ พชีานนท์ 88,000,000 0.35 

10. นางชมพนุูท เตชะไพบูลย์ 70,000,000 0.28 

7.3 เงนิกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 

ในเดือนมีนาคม 2556 บริษทัได้ทําสญัญาเงินกู้ ยืมระยะยาวจํานวน 1,000 ล้านบาทกบัสถาบนั
การเงิน มีกําหนดชําระคืนเป็นรายเดือนจํานวน 5 งวด งวดละ 200 ล้านบาท โดยเริ(มชําระคืน
งวดแรกในเดือนพฤศจิกายน 2558 ดอกเบี &ยกําหนดชําระเป็นรายเดือน ในอตัราดอกเบี &ยคงที(
ร้อยละ 3.85 ต่อปี โดยบริษทัชําระคืนเงินกู้ ยืมระยะยาวดงักลา่วครบถ้วนแล้ว 

7.4 นโยบายจ่ายเงนิปันผลของบริษัทและบริษัทย่อย 

บริษัทและบริษัทย่อยมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่ตํ(ากว่าร้อยละ 40 ของกําไรสุทธิ
หลงัหกัภาษีและสํารองตามกฎหมายแล้วของกลุ่มบริษัท หากไม่มีเหตุจําเป็นอื(นใดและ 
การจ่ายเงนิปันผลนั &นไมมี่ผลกระทบต่อการดําเนินงานปกติของกลุ่มบริษัทอย่างมีนยัสําคญั  ทั &งนี & 
การจ่ายเงนิปันผลให้นําปัจจยัตา่ง ๆ มาพิจารณาประกอบ เช่น ผลการดําเนินงานและฐานะการเงิน
ของบริษัท สภาพคล่องของบริษัท การขยายธุรกิจและปัจจัยอื(น ๆ ที(เกี(ยวข้องในการบริหารงาน 
ของบริษทั ซึ(งการจา่ยเงินปันผลดงักลา่วข้างต้นจะต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหุ้น 
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ข้อมลูการจ่ายเงนิปันผลย้อนหลัง 

อัตราส่วนทางการเงนิ 2557 2558 2559(1) 

อตัราเงินปันผลตอ่หุ้น 1.60 2.00 2.50 

รวมเงนิปันผลจา่ยทั &งสิ &น 300 ล้านบาท 375 ล้านบาท 468.75 ล้านบาท 

คิดเป็นร้อยละของกําไรสทุธิรวม 57.14 52.65 52.83 

ทั &งนี & การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทที(กําหนดไว้ในอตัรา 
ที(ไมตํ่(ากว่าร้อยละ 40 ของกําไรสทุธิหลงัหกัภาษีและสํารองตามกฎหมายแล้วของบริษทั  

หมายเหตุ  

(1)  อตัราการจ่ายเงินปันผลสาํหรับปี 2559 จะกระทําได้ต่อเมื(อได้รับอนมุติัจากที(ประชมุสามญัผู้ถือหุ้นประจําปี 2560 แล้ว 

8.  โครงสร้างการจดัการ 

8.1 โครงสร้างคณะกรรมการ 

ณ วนัที( 21 พฤศจิกายน 2559 โครงสร้างการจดัการของบริษัท ประกอบด้วยคณะกรรมการทั &งหมด 7 ชดุ 
คือ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความ
เสี(ยง คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการกํากบัดูแลกิจการที(ดี 
ดงัมีรายละเอียดตอ่ไปนี &  

8.1.1 คณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการจํานวน 9 คน ดงันี & 

1. นายประสิทธิa  โฆวิไลกลู  ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ 
2. นายฐาปน   สิริวฒันภกัดี  รองประธานกรรมการ 
3. นายวิกรม   คุ้มไพโรจน์  กรรมการอิสระ 
4. นางสาวพจนีย์  ธนวรานิช  กรรมการอิสระ 
5. นายชยั   จรุงธนาภิบาล  กรรมการอิสระ 
6. นายอวยชยั  ตนัทโอภาส  กรรมการ 
7. นายสิทธิชยั  ชยัเกรียงไกร  กรรมการ 
8. นายมารุต   บรูณะเศรษฐกลุ  กรรมการผู้จดัการ 
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9. นายพิษณ ุ  วิเชียรสรรค์  กรรมการ 

กรรมการผู้มีอาํนาจลงนามผูกพันตามหนังสือรับรองบริษัท เป็นดังนี 0 

“กรรมการสองคนลงลายมือชื(อร่วมกัน และประทับตราสําคัญของบริษัท ยกเว้น นายวิกรม  
คุ้มไพโรจน์ นายชยั จรุงธนาภิบาล นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช และนายประสิทธิa โฆวิไลกลู” 

ขอบเขต อาํนาจหน้าที�และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทปฏิบติัหน้าที(โดยอทิุศเวลา ใช้ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์เพื(อ
ประโยชน์ต่อการดําเนินธุรกิจของบริษัท รวมถึงให้คําแนะนําและกํากับดูแลให้บริษัท 
มีการดําเนินงานภายใต้กรอบของกฎหมาย วตัถปุระสงค์ ข้อบงัคบัและมติของที(ประชุมผู้ ถือหุ้น
อย่างเคร่งครัด ตลอดจนพิจารณาความเหมาะสม ให้คําแนะนํา กําหนดและอนุมติัวิสัยทัศน์  
กลยทุธ์ ตลอดจนเป้าหมายและนโยบายการดําเนินงานของบริษัท รวมทั &งกํากบั ควบคมุ ดแูล  
การบริหารและการดําเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงานและเป้าหมาย 
ที(กําหนดไว้ โดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้ มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล  

ทั &งนี & คณะกรรมการบริษัทพิจารณา กําหนด และจดัให้มีระบบการรายงานทางการเงินและบญัชี 
การตรวจสอบภายใน การบริหารความเสี(ยง และการควบคมุภายในที(เหมาะสม เพียงพอและ
เชื(อถือได้ เพื(อให้การปฏิบติังานมีความถูกต้องและเป็นไปตามข้อกําหนดของกฎหมายที(เกี(ยวข้อง 
รวมถึงรับผิดชอบและดแูลให้มีการปฏิบติัต่อผู้ ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม และรักษาผลประโยชน์ของ
ผู้ ถือหุ้นและผู้ มีส่วนได้เสียทกุกลุม่ พร้อมทั &งมีการเปิดเผยข้อมลูอยา่งถกูต้องครบถ้วน  

อีกทั &ง ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการหรือเข้าเป็นหุ้นส่วนหรือกรรมการในกิจการอนัมีสภาพ
อยา่งเดียวกนั และเป็นการแขง่ขนักบักิจการของบริษัทและบริษัทย่อย รวมถึง ในกรณีที(กรรมการ 
หรือบคุคลที(อาจมีความขดัแย้ง หรือมีสว่นได้เสีย หรืออาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์อื(นใด
กบับริษัท หรือบริษัทย่อย (ตามข้อบงัคบับริษัท กฎหมาย และตามที(สํานักงานคณะกรรมการ
กํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยประกาศกําหนด)  
มีสว่นได้เสียในเรื(องใดกําหนดให้บคุคลดงักลา่ว ไมมี่สิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื(องนั &น ๆ  
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คณะกรรมการบริษัทมีอํานาจมอบหมายแตง่ตั &งกรรมการจํานวนหนึ(งให้เป็นกรรมการบริหารเพื(อ
ดําเนินการอย่างหนึ(งอย่างใดหรือหลายอย่างแทนคณะกรรมการบริษัทได้ โดยในการ          
มอบอํานาจนั &นจะต้องอยู่ภายใต้ขอบเขตอํานาจของคณะกรรมการบริษัท และมีการกําหนด
ขอบเขตอํานาจหน้าที(ของผู้ รับมอบอํานาจไว้อยา่งชดัเจน  

โดยกิจการดังต่อไปนี & คณะกรรมการบริษัทจะต้องได้รับอนุมัติจากที(ประชุมผู้ ถือหุ้ นก่อน 
การดําเนินการ 

1. เรื(องที(กฎหมายกําหนดให้ต้องมีมติที(ประชมุผู้ ถือหุ้น 
2. การทํารายการที(กรรมการมีส่วนได้เสีย หรืออยู่ในข่ายที(กฎหมายหรือข้อกําหนดของ

ตลาดหลกัทรัพย์ระบใุห้ต้องได้รับมติจากที(ประชมุผู้ ถือหุ้น 

การดําเนินกิจการที(จะต้องได้รับความเห็นชอบจากที(ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ 
ที(ประชุมผู้ ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั &งหมดของผู้ ถือหุ้น 
ที(เข้าประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน มีดงัตอ่ไปนี & 

1. การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั &งหมดหรือบางสว่นที(สําคญัของบริษัทให้บคุคลอื(น 
2. การซื &อหรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชนหรือบริษทัมหาชนมาเป็นของบริษทั 
3. การตกลง แก้ไขเปลี(ยนแปลง หรือยกเลิกสญัญาเกี(ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัท 

ทั &งหมดหรือบางส่วนที(สําคญั การมอบหมายให้บุคคลอื(นใดเข้าจดัการธุรกิจของบริษัท 
หรือควบรวมกิจการกบับคุคลอื(น โดยมีวตัถปุระสงค์เพื(อการแบง่ผลกําไรขาดทนุกนั 

4. การแก้ไขเพิ(มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิหรือข้อบงัคบัของบริษัท 
5. การเพิ(มทนุหรือการลดทนุจดทะเบยีนของบริษัทและการออกหุ้นกู้  
6. การเลิกบริษัท 
7. การควบรวมกิจการบริษทักบับริษัทอื(น 
8. การใดที(พระราชบญัญติัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการกํากบั

หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎ 
ระเบียบ และประกาศที(เกี(ยวข้องกําหนดให้ต้องได้รับมติจากที(ประชุมผู้ ถือหุ้น เช่น  
การได้มาและจําหน่ายไปซึ(งสินทรัพย์ของบริษทัจดทะเบียน หรือรายการเกี(ยวโยงกนั 
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บทบาทหน้าที�และความรับผดิชอบของประธานกรรมการบริษัท 

ประธานกรรมการบริษทัมีบทบาทและหน้าที(ที(สาํคญั ดงันี &  

1. รับผิดชอบในฐานะผู้ นําของคณะกรรมการบริษัทในการกํากบัดแูล และติดตามให้การ
บริหารงานของบริษัทให้บรรลวุตัถปุระสงค์ตามนโยบายที(กําหนดไว้ 

2. ทําหน้าที(ประธานในการประชมุคณะกรรมการบริษัทและการประชมุผู้ ถือหุ้น 
3. เป็นผู้ลงคะแนนเสียงชี &ขาดในกรณีที(ที(ประชมุคณะกรรมการบริษทัมีการลงคะแนนเสยีง

เทา่กนั 
4. ปฏิบติัหน้าที(อื(นใดตามที(กฎหมายกําหนด 

การปฐมนิเทศ 

คณะกรรมการบริษัทกําหนดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ทุกคน เพื(อให้กรรมการใหม่
รับทราบความคาดหวังที(บริษัทมีต่อบทบาท หน้าที( ความรับผิดชอบของกรรมการบริษัท 
นโยบายและแนวปฏิบติัในการกํากบัดแูลกิจการของบริษทั ตลอดจนสร้างความรู้ ความเข้าใจใน
ธุรกิจและการดําเนินงาน รวมถึงการเยี(ยมชมหน่วยปฏิบติัการด้านต่าง ๆ ของบริษัทเพื(อเตรียม
ความพร้อมในการปฏิบติัหน้าที(ของกรรมการบริษทั 

การพฒันากรรมการ 

บริษัทมีนโยบายส่งเสริม และสนบัสนุนให้กรรมการของบริษัททุกคนเข้าร่วมการสมัมนา และ
ศกึษาในหลกัสตูรการอบรมตา่ง ๆ ที(เป็นประโยชน์ซึ(งจดัขึ &นโดยสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ
บริษัทไทย (Thai Institute of Directors Association หรือ IOD) ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
หรือองค์กรอิสระต่าง ๆ เพื(อเสริมสร้างความรู้ และเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที(ให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ(งขึ &น 
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โดยในปี 2559 กรรมการบริษัทได้เข้าอบรมในหลกัสตูรซึ(งจดัขึ &นโดย IOD โดยมีรายละเอียดดงันี & 

รายชื�อ ตาํแหน่ง หลักสูตร 
นายวิกรม คุ้มไพโรจน์ กรรมการอิสระ  

ประธานกรรมการตรวจสอบ 
ประธานกรรมการสรรหา 
กรรมการกําหนดคา่ตอบแทน 
กรรมการกํากบัดแูลกิจการที(ดี 

Role of the Chairman Program  
รุ่นที( 39/2559 
Advanced Audit Committee 
Program รุ่นที( 23/2559 

นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช กรรมการอิสระ  
กรรมการตรวจสอบ 
ประธานกรรมการกําหนดคา่ตอบแทน 
ประธานกรรมการกํากบัดแูลกิจการที(ด ี

Driving Company Success with  
IT Governance  (ITG 2/2559) 

8.1.2 คณะกรรมการบริหาร 

คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วยกรรมการจาํนวน 8 คน ดงันี & 

1. นายฐาปน สิริวฒันภกัด ี ประธานกรรมการบริหาร 
2. นายอวยชยั ตนัทโอภาส รองประธานกรรมการบริหาร คนที( 1 
3. นายสทิธิชยั ชยัเกรียงไกร รองประธานกรรมการบริหาร คนที( 2 
4. นายล ี  เมง็ ตทั  รองประธานกรรมการบริหาร คนที( 3 
5. นายมารุต บรูณะเศรษฐกลุ กรรมการบริหาร 
6. นายพิษณ ุ วิเชียรสรรค์ กรรมการบริหาร 
7. นางสรีุย์พร ประดิษฐ์ทศันีย์ กรรมการบริหาร 
8. นายไพศาล อา่วสถาพร กรรมการบริหาร 

ขอบเขต หน้าที� และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร 

1. ให้คณะกรรมการบริหารมีอํานาจดําเนินการตามนโยบายของคณะกรรมการบริษัท ซึ(ง
อยู่ภายใต้กฎหมาย เงื(อนไข กฎระเบียบ และข้อบังคับของบริษัท เว้นแต่รายการที(
กฎหมายกําหนดให้ต้องได้มติที(ประชมุผู้ ถือหุ้น 

2. มีอํานาจจดัทํา เสนอแนะ และกําหนดนโยบายแนวทางธุรกิจ และกลยุทธ์ทางธุรกิจ
ของบริษทัต่อคณะกรรมการบริษัท 
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3. กําหนดแผนธุรกิจ อํานาจการบริหารงาน กําหนดงบประมาณสําหรับประกอบธุรกิจ
ประจําปี และงบประมาณรายจา่ยประจําปี เพื(อเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัทพิจารณา
อนุมติั และดําเนินการตามแผน และกลยทุธ์ทางธุรกิจโดยสอดคล้องกบันโยบาย และ
แนวทางธรุกิจที(ได้แถลงต่อคณะกรรมการบริษัท 

4. ควบคมุดแูลการดําเนินธุรกิจของบริษัทและบริษทัยอ่ยให้เป็นไปตามนโยบายทางธุรกิจ 
เป้าหมาย แผนการดําเนินงาน กลยทุธ์ทางธรุกิจ งบประมาณ และอํานาจบริหารต่าง ๆ 
ตามที(ได้รับอนุมติัจากคณะกรรมการบริษัทให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเอื &อต่อ
สภาพธรุกิจ 

5. มีอํานาจดําเนินกิจการที(เกี(ยวข้องกบัการบริหารงานทั(วไปของบริษัท โดยให้ครอบคลมุ
ทกุรายละเอียดของการคดัเลือก การฝึกอบรม การว่าจ้าง และการเลิกจ้างของพนกังาน
ของบริษทั ยกเว้น ตําแหน่งตั &งแต่ผู้ชว่ยกรรมการผู้จดัการขึ &นไป 

6. มีอํานาจพิจารณาอนมุติัการเข้าทําธรุกรรมและดําเนินการตา่ง ๆ  ของบริษัทและบริษัทย่อย 
ดงันี & 
6.1 อนุมติัการกู้หรือการขอสินเชื(อใด ๆ จากสถาบันการเงิน การเข้าเป็นผู้ คํ &าประกัน 

และการใช้จา่ยเงินเพื(อเข้าทําธรุกรรมตามปกติธุรกิจของบริษัท เช่น การจ่ายเงิน
เพื(อการลงทนุ เพื(อขยายสาขา การสั(งซื &อสินค้า เครื(องจกัร อปุกรณ์ และวตัถดิุบ 
และการใช้จา่ยเงินเพื(อการดําเนินงานตา่ง ๆ เป็นต้น 

6.2 อนมุติังบประมาณประจําปีของบริษทัยอ่ย 

ทั &งนี & อํานาจในการดําเนินการตา่ง ๆ ตามที(ระบขุ้างต้นให้เป็นไปตามเงื(อนไขดงันี & 
1. กรณีการสั(งซื &อวตัถุดิบหลกั ให้คณะกรรมการบริหารอนุมติัได้ไม่เกินครั &งละ 

1,000,000,000.- บาท (หนึ(งพนัล้านบาทถ้วน)  
2. กรณีอื(น ๆ นอกเหนือจากการสั(งซื &อวตัถดิุบหลกั ให้คณะกรรมการบริหารอนุมติั

ได้ไม่เกินครั &งละ 100,000,000.- บาท (หนึ(งร้อยล้านบาทถ้วน) หรือจํานวน
เทียบเท่า หรือเป็นไปตามที(คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ยกเว้น การตัด
จําหน่ายทรัพย์สิน  ให้คณะกรรมการบ ริหารอนุมัติ ไ ด้ไ ม่ เ กินครั &งละ 
10,000,000.- บาท (สิบล้านบาทถ้วน) และการจ่ายเงินค่ารับรอง การกุศล 
และสินค้าเผยแพร่ ใ ห้คณะกรรมการบริหารอนุมัติ ได้ ไม่ เ กินครั &งละ 
3,000,000.- บาท (สามล้านบาทถ้วน)  

7. มีอํานาจพิจารณาอนุมติัการเปิดบญัชีเงินฝากกับสถาบนัการเงินในประเทศ รวมทั &ง 
การกําหนดผู้ มีอํานาจสั(งจา่ยเงินจากบญัชีเงนิฝากทั &งหลายของบริษัท 
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8. มีอํานาจพิจารณาอนมุติังบประมาณการขึ &นเงินเดือนหรือปรับระดบัเงินเดือนพนกังาน
ประจําปี และการจ่ายเงินรางวลัประจําปี (เงินโบนัส) ให้แก่พนักงานของบริษัทและ
บริษทัย่อย ยกเว้น ตําแหน่งตั &งแตผู่้ชว่ยกรรมการผู้จดัการขึ &นไป 

9. มีอํานาจพิจารณาอนมุติัการสั(งจ่ายเงินตามที(คณะกรรมการบริษัทกําหนด 
10. มีอํานาจคดัเลือก ว่าจ้าง เลิกจ้าง เลื(อนตําแหน่ง ลงโทษทางวินัย โยกย้าย ปรับระดบั 

ขึ &นเงินเดือน ปรับอตัราเงินเดือน กําหนดโบนสั สวัสดิการ หรือสิทธิประโยชน์อย่างอื(น 
ตลอดจนพิจารณาความดีความชอบประการอื(นของพนกังานของบริษัทในทุกตําแหน่ง 
ยกเว้น ตําแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการขึ &นไป และให้มีอํานาจมอบหมายให้กรรมการ
ผู้จัดการ หรือผู้ ได้รับมอบหมายให้ทําการแทนของบริษัท เป็นผู้ มีอํานาจแทนบริษัท 
ในการลงนามในสญัญาจ้างที(เกี(ยวข้อง ทั &งนี & ภายใต้งบประมาณที(ได้รับอนุมติัจาก
คณะกรรมการบริษัท 

11. อนุมัติการแต่งตั &งผู้ แทนของบริษัทเข้าดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการ และหรือ 
อนุกรรมการในบริษัทย่อย เพื(อควบคุมดูแลการบริหารงานต่าง ๆ ตามที(ได้รับอนุมัติ
จากบริษัท ให้เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพและได้รับประโยชน์สงูสดุ 

12. กํากับ ดูแล และอนุมติัเรื(องที(เกี(ยวกับการดําเนินงานของบริษัท และอาจแต่งตั &งหรือ
มอบหมาย หรือมอบอํานาจให้บคุคลใดบคุคลหนึ(ง หรือหลายคนกระทําการอย่างหนึ(ง
อย่างใดแทนคณะกรรมการบริหารได้ตามที(เห็นสมควร เช่น แต่งตั &งคณะอนุกรรมการ
ในการจดัหาวตัถดิุบหลกั แตง่ตั &งคณะอนกุรรมการในการพิจารณาการขึ &นเงินเดือนหรือ
การกําหนดเงินโบนัสแก่พนักงาน ยกเว้น ตําแหน่งผู้ ช่วยกรรมการผู้ จัดการขึ &นไป  
แตง่ตั &งคณะอนกุรรมการชดุต่าง ๆ ที(มีความรู้ ความเชี(ยวชาญในกิจการเฉพาะทาง เพื(อ
บริหาร และกลั(นกรองกิจการงานก่อนที(จะนําเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร  
โดยคณะกรรมการบริหารสามารถยกเลิก เปลี(ยนแปลง หรือแก้ไขขอบเขตแห่งการ 
มอบอํานาจนั &น ๆ ได้ 

13. ปฏิบติัหน้าที(อื(น ๆ ตามที(ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

อนึ(ง การอนุมติัรายการดงักล่าวข้างต้น จะต้องไม่มีลกัษณะเป็นการอนุมติัการเข้าทํา
รายการที(ทําให้คณะกรรมการบริหารหรือผู้ รับมอบอํานาจจากคณะกรรมการบริหารสามารถ
อนุมัติการเข้าทํารายการที(ตน หรือบุคคลที(อาจมีความขัดแย้ง หรือมีส่วนได้เสีย หรืออาจมี 
ความขดัแย้งทางผลประโยชน์อื(นใด (ตามข้อบงัคบับริษัท และตามที(สํานกังานคณะกรรมการ
กํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยประกาศกําหนด) กับ
บริษัทหรือบริษัทย่อย ยกเว้น เป็นการอนุมัติการเข้าทํารายการที(เป็นไปตามนโยบายและ
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หลกัเกณฑ์ที(คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนุมติัไว้ ทั &งนี & กรรมการบริหารที(มีส่วนได้เสียใน
เรื(องดงักล่าวไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื(องนั &น โดยคณะกรรมการมีอํานาจในการแก้ไข
เปลี(ยนแปลงขอบเขต อํานาจหน้าที(ของคณะกรรมการบริหารได้ตามที(จําเป็นหรือเห็นสมควร 

8.1.3 คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการจํานวน 3 คน(1) ดงันี & 

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

วาระการดาํรงตาํแหน่งของกรรมการตรวจสอบ 

กรรมการตรวจสอบมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ 3 ปี และหากกรรมการตรวจสอบพ้นจาก
ตําแหนง่ตามวาระอาจได้รับการแตง่ตั &งใหมอี่กได้ 

กรรมการตรวจสอบคนใดจะลาออกจากตําแหน่งให้ยื(นใบลาออกต่อประธานกรรมการบริษัท
และให้คณะกรรมการบริษทัเป็นผู้อนมุติั 

เมื(อกรรมการตรวจสอบครบวาระการดํารงตําแหน่ง หรือมีเหตุใดที(กรรมการตรวจสอบไม่สามารถอยู่
จนครบวาระได้ มีผลให้จํานวนสมาชิกน้อยกว่าจํานวนที(กําหนดไว้ คณะกรรมการบริษัทต้อง
แตง่ตั &งกรรมการตรวจสอบรายใหมใ่ห้ครบถ้วนอย่างช้าภายใน 3 เดือนนบัแตว่นัที(จํานวนสมาชิก
ไมค่รบถ้วน 

ในกรณีที(กรรมการตรวจสอบพ้นจากตําแหน่งทั &งคณะ ให้คณะกรรมการตรวจสอบที(พ้นจาก
ตําแหน่งต้องอยู่รักษาการในตําแหน่งเพื(อดําเนินงานต่อไปพลางก่อนจนกว่าคณะกรรมการ
ตรวจสอบชดุใหมจ่ะเข้ารับหน้าที( 

ขอบเขต อาํนาจหน้าที�และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

1. ปฏิบัติหน้าที(และความรับผิดชอบ ตามที(กําหนดในประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย โดยรวมถึงแตไ่มจ่ํากดัอยู่เพียง 
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1.1 สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอยา่งถกูต้องและเพียงพอ 

1.2 สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบ
การตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที(เหมาะสมและมีประสิทธิผลและ
พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความ
เห็นชอบในการพิจารณาแตง่ตั &ง โยกย้าย เลิกจ้างหวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบ
ภายใน หรือหน่วยงานอื(นใดที(รับผิดชอบเกี(ยวกบัการตรวจสอบภายใน 

1.3 พิจารณา คดัเลือก เสนอแต่งตั &งบุคคลซึ(งมีความเป็นอิสระเพื(อทําหน้าที(เป็น
ผู้สอบบญัชีของบริษัท และเสนอค่าตอบแทนของบคุคลดงักล่าว รวมทั &งเข้าร่วม
ประชมุกบัผู้สอบบญัชีโดยไม่มีฝ่ายจดัการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 
1 ครั &ง 

1.4 พิจารณารายการที( เ กี(ยวโยงกันหรือรายการที(อาจมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์ ทั &งนี & 
เพื(อให้มั(นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อ
บริษทั 

1.5 จดัทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดย เปิดเผยไว้ในรายงานประจําปี
ของบริษัท ซึ(งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ  

2. สอบทานการกํากับดูแลการดําเนินงานของบริษัทและรายงานต่อคณะกรรมการของ
บริษัทว่าบริษัทได้ปฏิบติัตามข้อบญัญัติต่าง ๆ ในพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากดั 
กฎเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ รวมทั &ง
แนวปฏิบติัตา่ง ๆ ของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือไม่ 

3. เป็นชอ่งทางในการรับเรื(องร้องเรียนจากบคุคลภายในและภายนอกบริษัท 

4. ปฏิบติัการอื(นใดตามที(คณะกรรมการของบริษัทมอบหมาย ด้วยความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการตรวจสอบ 

หมายเหตุ 

(1) นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช และนายชยั จรุงธนาภิบาล เป็นกรรมการตรวจสอบที(มีความรู้และประสบการณ์ใน
การสอบทานงบการเงินของบริษัท 
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8.1.4 คณะกรรมการบริหารความเสี�ยง 

คณะกรรมการบริหารความเสี(ยง ประกอบด้วยกรรมการจํานวน 13 คน ดงันี & 

(1) นายชยั จรุงธนาภิบาล  ประธานกรรมการบริหารความเสี(ยง 
(2) นายพิษณ ุ วิเชียรสรรค์  กรรมการบริหารความเสี(ยง 
(3) นางสรีุย์พร ประดิษฐ์ทศันีย์ กรรมการบริหารความเสี(ยง 
(4) นายมารุต บรูณะเศรฐกลุ  กรรมการบริหารความเสี(ยง 
(5) นายไพศาล อา่วสถาพร  กรรมการบริหารความเสี(ยง 
(6) นางเจษฎากร  โคชส์  กรรมการบริหารความเสี(ยง 
(7) นางสาวเทียนทิพย์ นาราช(1)  กรรมการบริหารความเสี(ยง 
(8) นางไพฑรูย์  ศิริบวรเกียรติ  กรรมการบริหารความเสี(ยง 
(9) นายธานี พรพิสทุธิaศกัดิa  กรรมการบริหารความเสี(ยง 
(10) นายกิตติ เวศยาสิรินทร์  กรรมการบริหารความเสี(ยง 
(11) นางสาวจารุณี กงัวานวงศ์สกลุ กรรมการบริหารความสี(ยง 
(12) นายสรุอรรถ ไชยวงษ์ กรรมการบริหารความเสี(ยง 
(13) นางสาวชนทันชุ วงศ์วรรณ(2) กรรมการบริหารความเสี(ยง 

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริหารความเสี�ยง 

คณะกรรมการบริหารความเสี(ยงประกอบด้วยกรรมการบริษัทและหวัหน้าผู้บริหารของฝ่ายต่าง ๆ 
หรือบุคคลอื(น ๆ ซึ(งที(ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบและแต่งตั &ง และในจํานวนคน
ทั &งหมดที( ไ ด้ รับการแต่งตั &งดังกล่าวจะต้องเป็นกรรมการบริษัทอย่างน้อย 1 คน และ
คณะกรรมการบริษัทแต่งตั &งกรรมการบริหารความเสี(ยงซึ(งเป็นกรรมการบริษัทเป็นประธาน
คณะกรรมการบริหารความเสี(ยง โดยประธานคณะกรรมการบริหารความเสี(ยงเป็นผู้ แต่งตั &ง
ให้กรรมการบริหารความเสี(ยงคนใดคนหนึ(ง หรือบคุคลอื(นใดที(เห็นว่าเหมาะสมให้ทําหน้าที(
เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี(ยง 

ขอบเขต อาํนาจหน้าที� และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี�ยง 

1. กําหนดนโยบายและกรอบการบริหารความเสี(ยงโดยรวม (Integrated Risk Management) 
โดยครอบคลุมความเสี(ยงหลักของธุรกิจ เช่น ความเสี(ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risks) 
ความเสี(ยงด้านการเงิน (Financial Risks) ความเสี(ยงด้านการปฏิบัติการ (Operational 
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Risks) ความเสี(ยงที(เกี(ยวข้องกับการคอร์รัปชั(น (Corruption Risks) และความเสี(ยงจาก
ปัจจยัภายนอกที(กระทบตอ่ธุรกิจ (External Risks) เป็นต้น 

2. เสนอต่อกรรมการผู้ จดัการเพื(อแต่งตั &งคณะทํางานในการบริหารความเสี(ยงแต่ละประเภท
โดยให้รายงานตรงตอ่คณะกรรมการชดุนี & 

3. จดัอบรมและสมันาเชิงปฏิบัติการของการบริหารความเสี(ยง ประกอบด้วยเป้าหมายของ
บริษทั ขั &นตอนการดําเนินงาน หลกัเกณฑ์ในการประเมินความเสี(ยง จดัลําดบัความสําคญั
ของผลกระทบของความเสี(ยงต่าง ๆ  และแผนการปฏิบติัการเพื(อป้องกัน หรือลดผลกระทบ
จากความเสี(ยงนั &น ๆ  

4. อนมุติัแผนการจดัการความเสี(ยงที(เหมาะสม และให้ได้รับการปฏิบติัทั(วทั &งบริษัท 
5. ทบทวนความเพียงพอของกรมธรรม์ประกนัภยัและประกนัชีวิตตา่ง ๆ  
6. ติดตามความเสี(ยงที(สําคัญของบริษัท ตลอดจนข้อบ่งชี &ความเสี(ยงใหม่ที(สําคัญและ

ปรับปรุงให้เป็นปัจจบุนั 
7. ให้คําปรึกษาแนะนําในการดําเนินการบริหารความเสี(ยง 
8. สื(อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบเกี(ยวกับความเสี(ยงที(สําคัญ เพื(อพิจารณาถึงความ

เพียงพอของระบบการควบคมุภายในของบริษัท 
9. รายงานตอ่คณะกรรมการบริษทัเกี(ยวกบัความเสี(ยงและการจดัการความเสี(ยง 

หมายเหตุ 

(1)     นางสาวเทียนทิพย์ นาราช ได้รับแต่งตั &งจากที(ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั &งที( 6/2559 เมื(อวนัที( 16 พฤศจิกายน 

2559 ให้ดํารงตําแหน่งกรรมการบริหารความเสี(ยง โดยมีผลตั &งแต่วนัที( 16 พฤศจิกายน 2559 แทนนางจิตเกษม หมู่มิ(ง 

กรรมการบริหารความเสี(ยง ที(ลาออกจากตําแหน่ง โดยมีผลตั &งแต่วนัที( 16 ตลุาคม 2559 

(2)     นางสาวชนทันชุ วงศ์วรรณ ได้รับแต่งตั &งจากที(ประชมุคณะกรรมการบริษัท ครั &งที( 1/2559 เมื(อวนัที( 25 กุมภาพันธ์ 

2559 ให้ดํารงตําแหน่งกรรมการบริหารความเสี(ยงแทนนายสงวน พงศ์หว่าน ที(เกษียณอายุตามข้อบังคบัการ

ทํางานของบริษัท โดยมีผลตั &งแต่วนัที( 25 กุมภาพนัธ์ 2559 



  บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) 
แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี (แบบ 56-1) สิ &นสดุวนัที( 30 กนัยายน 2559 

สว่นที( 2 หน้าที( 16 
 

8.1.5 คณะกรรมการสรรหา 

คณะกรรมการสรรหา ประกอบด้วยกรรมการ จํานวน 3 คน ดงันี & 

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

ขอบเขตอํานาจหน้าที�และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหา 

1. สรรหาบคุคลที(มีคณุสมบติัเหมาะสมและสมควรได้รับการเสนอชื(อเป็นกรรมการบริษัท 
เพื(อให้คณะกรรมการบริษัท หรือที(ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมติัตามแตก่รณี 

2. สรรหาบุคคลที(มีคุณสมบติัเหมาะสมและสมควรได้รับการเสนอชื(อให้ดํารงตําแหน่ง
ตั &งแต่ระดบัผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการขึ &นไป เพื(อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา
อนุมติั 

3. กําหนดวิธีการและหลกัเกณฑ์การสรรหากรรมการ และผู้บริหารของบริษัทตั &งแต่ระดบั
ผู้ชว่ยกรรมการผู้จดัการขึ &นไป 

4. ปฏิบติังานอื(นใดที(เกี(ยวกบัการสรรหาบุคลากรตามที(คณะกรรมการบริษัท หรือที(ประชมุ
ผู้ ถือหุ้นมอบหมาย 

8.1.6 คณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน 

คณะกรรมการกําหนดคา่ตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการ จํานวน 5 คน ดงันี & 

(1) นางสาวพจนีย์  ธนวรานิช ประธานกรรมการกําหนดคา่ตอบแทน 

(2) นายวิกรม คุ้มไพโรจน์ กรรมการกําหนดค่าตอบแทน 

(3) นายประสิทธิa โฆวิไลกลู กรรมการกําหนดค่าตอบแทน 

(4) นายฐาปน สิริวฒันภกัดี กรรมการกําหนดค่าตอบแทน 

(5) นายสิทธิชยั ชยัเกรียงไกร กรรมการกําหนดค่าตอบแทน 
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ขอบเขต อาํนาจหน้าที� และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน 

1. กําหนดอตัราการจ่ายผลตอบแทนและผลประโยชน์อื(น ๆ ให้กบัคณะกรรมการทุกคณะ
เพื(อผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัทก่อนที(จะขออนมุติัจากที(ประชมุผู้ ถือหุ้น 

2. กําหนดอตัราการจ่ายผลตอบแทนและผลประโยชน์อื(น ๆ ให้กบัผู้บริหารระดบัสงูตั &งแต่
ระดบัผู้ ช่วยกรรมการผู้ จัดการเพื(อขออนุมติัจากที(ประชุมคณะกรรมการบริหาร หรือ
คณะกรรมการบริษัท 

3. ปฏิบติัการอื(นใดที(เกี(ยวกับการกําหนดค่าตอบแทนตามที(คณะกรรมการบริษัทหรือ 
ที(ประชมุผู้ ถือหุ้นมอบหมาย 

นโยบายในการกาํหนดค่าตอบแทนของบริษัทมดีังนี 0 

1. เปรียบเทียบอ้างอิงจากอตุสาหกรรมประเภทเดียวกนั  

2. พิจารณาจากการขยายตวัของธุรกิจและผลประกอบการของบริษัทและบริษัทยอ่ย  

3. พิจารณาถึงภาระหน้าที(และความรับผิดชอบของกรรมการแตล่ะคณะ 

8.1.7    คณะกรรมการกาํกับดูแลกจิการที�ดี 

คณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการที(ดี ประกอบด้วยกรรมการ จํานวน 5 คน ดงันี & 

(1) นางสาวพจนีย์  ธนวรานิช ประธานกรรมการกํากบัดแูลกิจการที(ดี 
(2) นายวิกรม คุ้มไพโรจน์ กรรมการกํากบัดแูลกิจการที(ดี 
(3) นายชยั จรุงธนาภิบาล กรรมการกํากบัดแูลกิจการที(ดี 
(4) นายฐาปน สิริวฒันภกัดี กรรมการกํากบัดแูลกิจการที(ดี 
(5) นายมารุต บรูณะเศรษฐกลุ กรรมการกํากบัดแูลกิจการที(ดี 

องค์ประกอบของคณะกรรมการกาํกับดแูลกิจการที�ด ี 

คณะกรรมการบริษัทแต่งตั &งคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที(ดี ประกอบด้วยกรรมการบริษัท
อย่างน้อย 3 คน และไม่น้อยกว่ากึ(งหนึ(งต้องเป็นกรรมการอิสระ รวมถึงแต่งตั &งกรรมการกํากับ
ดแูลกิจการที(ดีที(เป็นกรรมการอิสระคนหนึ(งเป็นประธานกรรมการกํากบัดแูลกิจการที(ด ี
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ขอบเขต อาํนาจหน้าที�และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกาํกับดแูลกิจการที�ดี 

1. กําหนดโนบาย เสนอแนวปฏิบัติ และให้คําแนะนําด้านการกํากับดูแลกิจการที(ดีต่อ
คณะกรรมการบริษัท 

2. ดูแลการปฏิบติังานของคณะกรรมการ และฝ่ายจัดการ เพื(อให้เป็นไปตามหลักการ
กํากบัดแูลกิจการที(ดี 

3. ทบทวนแนวทางการกํากบัดแูลกิจการที(ดีของบริษัท โดยเปรียบเทียบกบัข้อกําหนดของ
สํานกังานคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ตลาดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และหน่วยงานที(เกี(ยวข้อง และนําเสนอตอ่คณะกรรมการบริษทั 

4. ติดตามการดําเนินงานด้านการกํากบัดแูลกิจการที(ดีให้มีผลในทางปฏิบติั และรายงาน
ต่อคณะกรรมการบริษัท 

8.1.8    การประชุมคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ  

ในปี 2559 บริษัทได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการ โดยแสดง
จํานวนครั &งที(ประชมุ และแสดงรายละเอียดการเข้าร่วมประชมุของกรรมการบริษทัแตล่ะทา่นสรุป
ได้ดงัตางรางตอ่ไปนี & 
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รายชื�อ 

คณะกรรมการ
บริษัท 

จาํนวนการประชุม/ 
การเข้าร่วมประชุม 

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

จาํนวนการประชุม/ 
การเข้าร่วมประชุม 

คณะกรรมการ
บริหาร 

จาํนวนการประชุม/ 
การเข้าร่วมประชุม 

คณะกรรมการ 
สรรหา 

จาํนวนการประชุม/ 
การเข้าร่วมประชุม 

คณะกรรมการ
กาํหนดค่าตอบแทน  
จาํนวนการประชุม/ 
การเข้าร่วมประชุม 

คณะกรรมการ
บริหารความเสี�ยง 
จาํนวนการประชุม/ 
การเข้าร่วมประชุม 

คณะกรรมการกาํกบั
ดแูลกิจการที�ดี 

จาํนวนการประชุม/ 
การเข้าร่วมประชุม 

การประชุมกรรมการที�
ไม่เป็นผู้บริหาร 
(Non Executive 

Director) 
จาํนวนการประชุม/ 
การเข้าร่วมประชุม 

นายประสิทธิo โฆวิไลกูล 6/6 - - 4/4 4/4 - - 1/1 

นายฐาปน สิริวัฒนภกัดี 6/6 - 10/11 4/4 4/4 - 2/2 - 

นายวิกรม คุ้มไพโรจน์ 6/6 8/8 - 4/4 4/4 - 2/2 1/1 

นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช 6/6 8/8 - - 4/4 - 2/2 1/1 

นายชัย จรุงธนาภิบาล 4/6 8/8 - - - 6/6 2/2 1/1 

นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร 6/6 - 11/11 - 3/4 - - - 

นายอวยชัย ตนัทโอภาส 5/6 - 11/11 - - - - - 

นายมารุต บูรณะเศรษฐกุล 6/6 - 11/11 - - 5/6 2/2 - 

นายพิษณุ วิเชียรสรรค์ 6/6 - 11/11 - - 4/6 - - 

หมายเหตุ  
(1) กรณีกรรมการมิได้เข้าร่วมประชมุในการประชมุคณะกรรมการบริษัท และคณะอนกุรรมการตามข้อมูลที(ปรากฏดงัตารางข้างต้นเนื(องจากมีเหตุจําเป็น กรรมการที(มิได้เข้าร่วมประชมุจะได้แจ้งลาการประชมุลว่งหน้าทกุครั &ง 
 

รายละเอียดการเข้าประชุมของคณะกรรมการ(1)
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 8.1.9 คณะกรรมการของบริษัทย่อย 

ลําดบัที� รายชื�อกรรมการ บริษัท โออชิ ิราเมน จํากัด บริษัท โออชิ ิเทรดดิ 0ง จาํกัด บริษัท โออชิ ิสแน็ค จํากัด 
Oishi International 
Holdings Limited 

(OIHL) 

Oishi F&B 
(Singapore) Pte.Ltd. 

(OSPL) 

Oishi Myanmar 
Limited (OML) 

Oishi Group 
Limited Liability 

Company (OGLLC) 
1 นายฐาปน สิริวฒันภกัดี � � �     
2 นายอวยชยั ตนัทโอภาส � � �     

3 นายสิทธิชยั ชัยเกรียงไกร � � � �    

4 นายพษิณ ุวิเชียรสรรค์ � � �     

5 นางสรุีย์พร ประดิษฐ์ทศันีย์ � � �     

6 นายมารุต  บรูณะเศรษฐกลุ � � � �  � � 

7 นายไพศาล  อา่วสถาพร     � � � 

8 นางจิตเกษม  หมูม่ิ(ง(1)    � � � � 

9 นางเจษฎากร โคชส์     �   � 

10 Mr. Lee  Man Kong    �    

11 Ms. Tan Yen Hoon     �   

12 Ms. Ong Hwee Lin Gene     �   

13 Mr. Ng How Hwan Kevin 
    �   

14 Mrs. Daw Win Win Tint      �  

15 Mr. U Soe Moe Thu      �  

 
หมายเหตุ  
(1) นางจิตเกษม หมู่มิ(ง ลาออกจากการเป็นกรรมการของ OIHL OSPL OML และ OGLLC โดยมีผลตั &งแต่วนัที( 16 ตลุาคม 2559 
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8.2 คณะผู้บริหาร (1) 

ผู้บริหารของบริษัทประกอบด้วย 

(1) นายมารุต บรูณะเศรษฐกลุ กรรมการผู้จดัการ 
(2) นายไพศาล อา่วสถาพร รองกรรมการผู้จดัการ-สายงานธรุกิจอาหาร 
(3) นางเจษฎากร โคชส์ รองกรรมการผู้จดัการ-สายงานธรุกิจเครื(องดื(ม 
(4) นางสาวเทียนทิพย์  นาราช(2) รองกรรมการผู้จดัการสายงานการเงินและการบญัชี 
(5) นางไพฑรูย์ ศิริบวรเกียรติ ผู้ชว่ยกรรมการผู้จดัการกลุม่งานบริหารทรัพยากรมนษุย์         
(6) นายธานี  พรพิสทุธิaศกัดิa(3)  ผู้ชว่ยกรรมการผู้จดัการฝ่ายการผลิต 
(7) นายเอกบดินทร์  เดน่สธุรรม(4)  ผู้ชว่ยกรรมการผู้จดัการฝ่ายการตลาดเครื(องดื(ม 

  ชาพร้อมดื(ม  

หมายเหตุ 

(1) แสดงรายชื(อผู้ บริหารตามนิยามของประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ณ วันที(   
21 พฤศจกิายน 2559 เทา่นั &น โดยรายชื(อกรรมการบริษัทแสดงในข้อ 11.1.1 แล้ว 

(2) นางสาวเทียนทิพย์ นาราช ได้รับแต่งตั &งให้ดํารงตําแหน่ง รองกรรมการผู้ จัดการสายงานการเงินและการบัญชี  
โดยมีผลตั &งแต่วันที( 16 พฤศจิกายน 2559 แทนนางจิตเกษม หมูมิ(ง รองกรรมการผู้ จัดการสายงานการเงินและ 
การบญัชทีี(ลาออกจากตําแหน่ง โดยมีผลตั &งแต่วนัที( 16 ตลุาคม 2559 

(3) นายธานี พรพิสุทธิaศักดิa ได้รับแต่งตั &งให้ดํารงตําแหน่งผู้ ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายการผลิต โดยมีผลตั &งแต่วันที(  
1 พฤษภาคม 2559 

(4) นายเอกบดินทร์ เด่นสุธรรม ได้รับแต่งตั &งให้ดํารงตําแหน่งผู้ ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายการตลาดเครื(องดื(ม 
ชาพร้อมดื(ม โดยมีผลตั &งแต่วนัที( 1 กนัยายน 2559 

ขอบเขต อาํนาจหน้าที� และความรับผดิชอบของกรรมการผู้จดัการ 

1. รับผิดชอบในการกําหนดกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัท กํากบัดูแลการดําเนินกิจการ และ
การบริหารงานประจําตามนโยบายของบริษัทให้เป็นไปตามเป้าหมายอย่างมี
ประสิทธิภาพตามแนวทางที(คณะกรรมการบริษัท และหรือคณะกรรมการบริหารได้
กําหนดไว้ 

2. ประสานงานกับหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน และคณะกรรมการบริหารความเสี(ยง 
เพื(อให้การดําเนินการทางธุรกิจ รวมทั &งการบริหารความเสี(ยงของบริษัทเป็นไปตาม
วตัถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที(ประชุมผู้ ถือหุ้ น มติคณะกรรมการ
บริษทั รวมทั &งนโยบายของบริษัทและหลกัธรรมาภบิาล 
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3. กํากับ ดูแล และสนับสนุนให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ที(
สอดคล้องกบัทิศทางธุรกิจของบริษทั โดยครอบคลมุอํานาจและความรับผิดชอบดงันี & 

3.1 นําเสนอต่อคณะกรรมการบริหารเพื(อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขปรับปรุงแนวทาง 
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ของบริษัทและบริษัทย่อย เพื(อให้สอดคล้องกับแผน
กลยทุธ์ขององค์กร รวมถึงการวางแผนอตัรากําลงั การวางแผนและกําหนดอตัรา
การว่าจ้าง การกําหนดโครงสร้างคา่ตอบแทนและสวสัดิการ สําหรับพนกังานทุก
ระดบั และการกําหนดวิธีการและหลกัเกณฑ์การสรรหาพนกังานของบริษัทตั &งแต่
ระดบัผู้ อํานวยการหรือผู้จดัการทั(วไปโรงงานลงไป 

3.2 อนุมัติแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงาน การโยกย้ายหมุนเวียน  
การพฒันาบคุลากร และการสร้างบคุลากรทดแทนขององค์กร 

3.3 อนุมัติการว่าจ้างพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย การเลื(อนตําแหน่ง  
การปรับระดบั การปรับเงินเดือน การลงโทษทางวินยั การเกษียณ และการตอ่อายกุาร
ทํางาน สําหรับพนกังานของบริษัทและบริษัทย่อย ตั &งแต่ระดบัผู้ อํานวยการหรือ
ผู้จดัการทั(วไปโรงงานลงไป  

3.4 อนุมัติการโยกย้าย สับเปลี(ยน หมุนเวียนภายในบริษัทและระหว่างบริษัทกับ
บริษัทย่อย และผลการประเมินการปฏิบัติงานของพนักงานตั &งแต่ระดับ
ผู้ อํานวยการหรือผู้จดัการทั(วไปโรงงานลงไป 

3.5 อนมุติัการฝึกอบรมพนกังาน 

อนึ(ง การแต่งตั &ง โยกย้าย เลิกจ้าง และการประเมินผลงานหวัหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน 
จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบเท่านั &น 

4. พิจารณาอนุมติัสั(งจา่ยเงินเพื(อการทําธุรกรรมของบริษทัภายในวงเงินตามที(คณะกรรมการ
บริษทัได้กําหนดไว้ 

5. มอบหมายให้บคุคลใดบุคคลหนึ(ง หรือหลายคนกระทําการอย่างหนึ(งอย่างใดแทนตามที(
เห็นสมควรได้ ภายในขอบเขตแห่งอํานาจที(ได้รับ โดยการมอบหมายดงักล่าวต้องไม่ขดั
หรือแย้งกบัคําสั(งที(คณะกรรมการบริษทั และหรือคณะกรรมการบริหารได้กําหนดไว้ 

6. มีอํานาจอื(น ๆ ตามที(ข้อบังคับการทํางานได้กําหนดไว้ และให้รวมถึงอํานาจในการ
ดําเนินงานของบริษัทตามที(ที(ประชุมคณะกรรมการบริษัท และหรือกรรมการบริหาร
มอบหมาย 
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ทั &งนี & การอนมุติัรายการดงักล่าวข้างต้น จะต้องไม่มีลกัษณะเป็นการอนุมติัการเข้าทํารายการที(ทํา
ให้กรรมการผู้จดัการหรือผู้ รับมอบหมายจากกรรมการผู้ จดัการ สามารถอนุมตัิรายการที(ตนหรือ
บุคคลที(อาจมีความขดัแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์อื(นใดกบับริษัท
หรือบริษัทย่อย ซึ(งการอนุมติัรายการในลกัษณะดงักล่าวจะต้องเสนอต่อที(ประชุมคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และหรือที(ประชมุคณะกรรมการบริหาร และหรือที(ประชมุคณะกรรมการบริษัท และหรือ
ที(ประชมุผู้ ถือหุ้น (แล้วแตก่รณี) เพื(อพิจารณาอนมุติัรายการดงักลา่ว ตามที(ข้อบงัคบัของบริษัทหรือ
บริษทัยอ่ยหรือกฎหมายที(เกี(ยวข้องกําหนด 

คณะกรรมการบริษัทกําหนดเป้าหมายการปฏิบติังานของกรรมการผู้จดัการและผู้บริหาร และให้มี
การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้ จัดการและผู้ บริหารเป็นประจําทุกปี กรรมการ
ผู้จดัการประเมินผลการปฏิบติังานของผู้บริหารตั &งแต่ระดบัผู้ อํานวยการลงไปตามลําดับ โดยใช้
เป้าหมายและหลักเกณฑ์ในการประเมินที( เชื(อมโยงกับแผนกลยุทธ์และแผนงานประจําปี  
เพื(อพิจารณากําหนดค่าตอบแทนและมาตรการจูงใจที(เหมาะสม โดยขออนุมัติจากที(ประชุม
คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริษทั 

8.3 เลขานุการบริษัท 

นางศศินี เหมทานนท์ ได้รับแต่งตั &งโดยที(ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั &งที(  6/2559 เมื(อวันที(  16 
พฤศจิกายน 2559 ให้เป็นเลขานุการบริษัท โดยมีผลตั &งแต่วนัที( 16 พฤศจิกายน 2559 แทนนางจิตเกษม 
หมูมิ่(ง ที(ลาออกจากตําแหน่ง โดยมีผลตั &งแตว่นัที( 16 ตลุาคม 2559 

ขอบเขต อํานาจหน้าที�และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท 

1. มีอํานาจหน้าที(ในการติดต่อและลงนามในเอกสารที(จะแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย 

2. มีหน้าที(และความรับผิดชอบตามพระบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2551 
และตามที(กําหนดโดยคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ 

. 
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8.4  การถอืครองหุ้นของคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร (1) 

ชื(อ-นามสกลุ ตําแหน่ง 
หุ้นสามญั (หุ้น) 

30 ก.ย. 58 30 ก.ย. 59 เพิ(ม (ลด) 

1. นายประสทิธิa โฆวิไลกลู ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ - - - 

2. นายฐาปน สิริวฒันภกัดี รองประธานกรรมการ - - - 

3. นายวิกรม คุ้มไพโรจน์ กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ - - - 
4. นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ - - - 

5. นายชยั จรุงธนาภิบาล กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ - - - 

6. นายอวยชยั ตนัทโอภาส กรรมการ - - - 

7.     นายสทิธิชยั ชยัเกรียงไกร กรรมการ  - - - 

8. นายมารุต บรูณะเศรษฐกลุ  กรรมการผู้จดัการ - - - 

9. นายพิษณ ุวิเชียรสรรค์ กรรมการ - - - 

10.   นายไพศาล อา่วสถาพร รองกรรมการผู้จดัการ - - - 

11.   นางเจษฎากร โคชส์ รองกรรมการผู้จดัการ - - - 

12.   นางจิตเกษม หมู่มิ(ง(2) รองกรรมการผู้จดัการ - - - 

13.   นางสาวเทียนทิพย์ นาราช(3) รองกรรมการผู้จดัการ - - - 

14.   นางไพฑรูย์ ศิริบวรเกียรติ ผู้ชว่ยกรรมการผู้จดัการ - - - 

15.   นายธานี พรพิสทุธิaศกัดิa(4) ผู้ชว่ยกรรมการผู้จดัการ - - - 

16.   นายภากรณ์ ทิวเจริญ(5) ผู้ชว่ยกรรมการผู้จดัการ - - - 

17.   นายเอกบดินทร์ เดน่สธุรรม(6) ผู้ชว่ยกรรมการผู้จดัการ - - - 

หมายเหตุ 

(1)    ผู้บริหาร หมายถงึผู้บริหารตามนิยามของประกาศคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  
(2) นางจติเกษม หมู่มิ(ง ลาออกจากตําแหนง่ โดยมีผลตั &งแตว่นัที( 16 ตุลาคม 2559 
(3) นางสาวเทียนทพิย์ นาราช ได้รับแต่งตั &งให้ดํารงตําแหน่งรองกรรมการผู้จดัการ โดยมีผลตั &งแต่วนัที( 16 พฤศจกิายน 2559 
(4) นายธานี พรพิสทุธิaศกัดิa ได้รับแต่งตั &งให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ โดยมีผลตั &งแตว่นัที( 1 พฤษภาคม 2559  
(5) นายภากรณ์ ทวิเจริญ ได้รับแต่งตั &งให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ โดยมีผลตั &งแต่วนัที( 1 มิถุนายน 2559 และลาออกจากตําแหน่ง 

โดยมีผลตั &งแต่วนัที( 21 พฤศจกิายน 2559   
(6) นายเอกบดนิทร์ เด่นสธุรรม ได้รับแตง่ตั &งให้ดํารงตําแหน่งผู้ชว่ยกรรมการผู้จดัการ โดยมีผลตั &งแตว่นัที( 1 กนัยายน 2559 
(7) การถือครองหลกัทรัพย์ของกรรมการบริษัทและผู้บริหารตามตารางข้างต้นหมายรวมถึงการถือครองหลกัทรัพย์ของคู่สมรสและบุตรที(ยงั

ไม่บรรลนิุติภาวะของกรรมการบริษัทและผู้บริหารดงักล่าวด้วย 
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  โครงสร้างองค์กร ณ วันที� 21 พฤศจิกายน 2559 
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8.5     ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

8.5.1 ค่าตอบแทนที�เป็นตัวเงิน 

1.) คา่ตอบแทนรวมที(เป็นตวัเงินของคณะกรรมการบริษัทในรูปของค่าตอบแทนรายเดือน และ
บําเหน็จกรรมการ มีรายละเอียดดงันี & 

ชื�อ – นามสกุล/ตําแหน่ง 

ปี 2559 (มค. - กย. 59) 

ค่าตอบแทนรายเดือน 
(บาท) 

บาํเหน็จกรรมการ 
(บาท) 

รวมจาํนวนเงนิ 
(บาท) 

1. นายประสทิธิa โฆวิไลกลู(1) 540,000 3,166,800 3,706,800 
ประธานกรรมการ 
กรรมการอิสระ 
กรรมการสรรหา 
กรรมการกําหนดคา่ตอบแทน 

  

 

2. นายฐาปน สิริวฒันภกัดี 540,000 4,089,400 4,629,400 
รองประธานกรรมการ 
ประธานกรรมการบริหาร 
กรรมการสรรหา  
กรรมการกําหนดคา่ตอบแทน 
กรรมการกํากบัดแูลกิจการที(ดี 

  

 

3. นายวิกรม คุ้มไพโรจน์ 504,000 2,375,000 2,879,000 
กรรมการอิสระ  
ประธานกรรมการตรวจสอบ 
ประธานกรรมการสรรหา 
กรรมการกําหนดคา่ตอบแทน 
กรรมการกํากบัดแูลกิจการที(ดี 

  

 

4. นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช 

กรรมการอิสระ  
กรรมการตรวจสอบ 
ประธานกรรมการกําหนดคา่ตอบแทน 
ประธานกรรมการกํากบัดแูลกิจการที(ดี 

459,000 2,375,000 2,834,000 



  บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) 
แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี (แบบ 56-1) สิ &นสดุวนัที( 30 กนัยายน 2559 

สว่นที( 2 หน้า 27 

ชื�อ – นามสกุล/ตําแหน่ง 

ปี 2559 (มค. - กย. 59) 

ค่าตอบแทนรายเดือน 
(บาท) 

บาํเหน็จกรรมการ 
(บาท) 

รวมจาํนวนเงนิ 
(บาท) 

5. นายชยั จรุงธนาภิบาล 

กรรมการอิสระ  
กรรมการตรวจสอบ  
ประธานกรรมการบริหารความเสี(ยง 

      กรรมการกํากบัดแูลกิจการที(ดี 

486,000 2,375,000 2,861,000 

6. นายอวยชยั ตนัทโอภาส 
กรรมการ  
รองประธานกรรมการบริหาร คนที( 1 

351,000 2,869,000 3,220,000 

7. นายสทิธิชยั ชยัเกรียงไกร 
กรรมการ  
รองประธานกรรมการบริหาร คนที( 2 
กรรมการกําหนดคา่ตอบแทน 

396,000 2,869,000 3,265,000 

8.   นายมารุต บรูณะเศรษฐกลุ 

      กรรมการผู้จดัการ 
      กรรมการบริหาร 
      กรรมการบริหารความเสี(ยง 
      กรรมการกํากบัดแูลกิจการที(ด ี

- 2,440,400 2,440,400 

9. นายพิษณ ุวิเชียรสรรค์ 
กรรมการ  
กรรมการบริหาร 
กรรมการบริหารความเสี(ยง 

432,000 2,440,400 2,872,400 

รวม 3,708,000 25,000,000 28,708,000 

หมายเหตุ 

(1) นายประสิทธิa โฆวิไลกูล ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ ดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการอิสระและประธานกรรมการ
ตรวจสอบในบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน) (“ไทยเบฟ”) ซึ(งเป็นบริษัทแม่ของบริษัท โดยมีค่าตอบแทนที(ได้รับจาก
การดํารงตําแหนง่ดงักล่าวในไทยเบฟ สาํหรับรอบระยะเวลาตั &งแต่วนัที( 1 ตุลาคม 2558 ถึงวันที( 30 กันยายน 2559 รวมเป็น
จํานวน 253,000 เหรียญสงิคโปร์ โดยใช้อตัราแลกเปลี(ยนที( 1 เหรียญสงิคโปร์ = 26 บาท  
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2.) คา่ตอบแทนที(เป็นตวัเงินของผู้บริหารของบริษัทในรูปของเงินเดือนและอื(นๆ(1)  

หน่วย : พันบาท ปี 2559 (30 ก.ย. 2559) ปี 2558 (31 ธ.ค. 2558) 

เงนิเดือน 10,148 14,975 
ผลประโยชน์พนกังาน 444 801 
เงนิสมทบกองทนุสาํรองเลี &ยงชพี 456 566 
คา่ตอบแทนตามสญัญาให้บริการ
ด้านการบริหารงาน 11,486.972 10,620 
อื(น ๆ 1,335 3,770 

รวม 23,869.972 30,732 

หมายเหตุ 

(1) ค่าตอบแทนผู้บริหาร ปี 2559 ณ วันที( 30 กันยายน 2559 ประกอบด้วยค่าตอบแทนของผู้บริหารจํานวน 8 คน ดังนี &  
1. นายมารุต บูรณะเศรษฐกุล 2. นายไพศาล อ่าวสถาพร 3. นางเจษฎากร โคชส์ 4. นางจิตเกษม หมู่มิ(ง  5. นางไพฑูรย์  
ศิริบวรเกียรติ  6. นายธานี พรพิสุทธิaศักดิa  7. นายภากรณ์ ทิวเจริญ และ 8. นายเอกบดินทร์ เด่นสุธรรม  
แต่ไม่รวมถึงค่าตอบแทนของนายมารุต บูรณะเศรษฐกุล ในฐานะกรรมการบริษัท 

(2) สําหรับค่าตอบแทนของนายมารุต บูรณะเศรษฐกุล ในฐานะกรรมการผู้ จัดการ ณ วันที( 30 กันยายน 2559 จํานวน 
7,020,000 บาท เป็นค่าตอบแทนตามสญัญาให้บริการด้านการบริหารงาน ระหว่างบริษัทกับบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด 
(มหาชน) 

(3) นางจิตเกษม หมู่มิ(ง ได้รับแต่งตั &งให้ดํารงตําแหน่งรองกรรมการผู้จัดการ โดยมีผลตั &งแต่วนัที( 1 พฤษภาคม 2559 และ
ลาออกจากตําแหน่ง โดยมีผลตั &งแต่วนัที( 16 ตุลาคม 2559 

(4) นายธานี พรพิสทุธิaศกัดิa ได้รับแต่งตั &งให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ โดยมีผลตั &งแต่วนัที( 1 พฤษภาคม 2559 
(5) นายภากรณ์ ทิวเจริญ ได้รับแต่งตั &งให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ โดยมีผลตั &งแต่วนัที( 1 มิถุนายน 2559 และ

ลาออกจากตําแหน่ง โดยมีผลตั &งแต่วนัที( 21 พฤศจิกายน 2559 
(6) นายเอกบดนิทร์ เด่นสธุรรม ได้รับแต่งตั &งให้ดํารงตําแหน่งผู้ ช่วยกรรมการผู้จดัการ โดยมีผลตั &งแตว่นัที( 1 กนัยายน 2559 
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8.5.2 การเข้าร่วมอบรมของกรรมการในหลักสูตร ซึ�งจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย/ (Thai Institute of Directors) หรือสถาบันอื� น  รวมถึงการเข้าอบรมของ
คณะกรรมการอิสระตามข้อแนะนําของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ 

 

รายชื�อกรรมการของบริษัท 

Directors 

Certification 

Program (DCP) 

Directors 

Accreditation 

Program (DAP) 

Audit 

Committee 

Program 

(ACP) 

Role of the 

Chairman 

Program 

(RCP) 

อื�นๆ 

1. นายประสทิธิa โฆวิไลกลู - DAP/2548 - - 

Quality of 
Financial 
Reporting/2547 
FND/2547 

2.  นายฐาปน สิริวฒันภกัดี - DAP/2547 - - - 

3. นายวิกรม คุ้มไพโรจน์ - รุ่นที( 63/2550 - รุ่นที( 39/2559 วตท. รุ่นที( 14 
Anti-Corruption for 
Executive Program 
รุ่นที( 7/2556 
SFE รุ่นที( 22/2557 
AACP รุ่นที( 23/2559 

4. นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช 
รุ่นที( 17/2545 

DCPU รุ่นที( 1/2557 
- รุ่นที( 32/2553 รุ่นที( 13/2549 

RCC รุ่นที( 4/2550 
วตท. รุ่นที( 8 
TEPCoT  รุ่นที(
3/2553 

 FGP รุ่นที( 2/2554 
 ASMP รุ่นที( 2/2559 
 AACP รุ่นที( 10/2556 
 ACEP รุ่นที( 7/2556 
ITG รุ่นที( 2/2559 

5. นายชยั จรุงธนาภิบาล รุ่นที( 29/2546 - รุ่นที( 4/2548 - - 
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รายชื�อกรรมการของบริษัท 

Directors 

Certification 

Program (DCP) 

Directors 

Accreditation 

Program (DAP) 

Audit 

Committee 

Program 

(ACP) 

Role of the 

Chairman 

Program 

(RCP) 

อื�นๆ 

6. นายอวยชยั ตนัทโอภาส DAP/2550 DAP/2547 - 
รุ่นที(  

29/2555 
- 

7. นายสทิธิชยั ชยัเกรียงไกร รุ่นที( 26/2546 
Refresher 
Course รุ่นที( 
2/2549 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

8.  นายมารุต บรูณะเศรษฐกลุ DCP 180/2556 
- - - 

วตท. รุ่นที( 13 
EDP. 2 

9.  นายพิษณ ุวิเชียรสรรค์ - DAP/2547 - - - 
 

8.5.3 ค่าตอบแทนอื�น 

- ไม่มี - 

8.6 บุคลากรและนโยบายในการพฒันาพนักงาน 

8.6.1  บุคลากร 

ณ วันที( 30 กันยายน 2559 บริษัทและบริษัทย่อย มีพนักงานทั &งสิ &นจํานวน 8,995 คน (ไม่รวม
กรรมการและผู้บริหารที(ระบใุนข้อ 8.1 โดยแบ่งตามสายงานตา่ง ๆ มีรายละเอียดดงันี & 

สายงาน จาํนวนพนักงาน (คน) 
สํานกังาน 490  
ร้านอาหาร 7,695 

ซึ(งยงัไมร่วมพนกังานร้านอาหารสาขาที(ลงทนุร่วมใน
ประเทศเมียนมาร์อีกจํานวน 105 คน 

โรงงาน 810 
รวม 8,995 
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ในปี 2559 พนักงานมีผลตอบแทนในรูปของเงินเดือนเพียงอย่างเดียวรวมทั &งสิ &น 938.07 ล้านบาท  
(ไมร่วมเงนิเดือนของพนกังานในประเทศเมียนมาร์) 

8.6.2 นโยบายในการพฒันาพนักงาน 

ในปี 2559 กลุม่บริษัทโออิชิ มุง่เน้นการเสริมสร้างและพฒันาศกัยภาพของผู้บริหารและบุคลากรใน
ด้านการบริหารจดัการและภาวะผู้ นํา ด้วยแผนการพัฒนาบุคลากรเฉพาะเจาะจงตามกลุ่มระดบั
ของบุคลากร เช่น กลุ่มบริหาร กลุ่มจัดการ กลุ่มหวัหน้างาน และกลุ่มปฏิบัติการ เป็นต้น โดยเริ(ม
จากการพัฒนากลุ่มบุคลากรที(มีศักยภาพสูงเป็นอนัดับแรก เพื(อเพิ(มประสิทธิภาพในการบริหาร
งบประมาณด้านการพฒันาบุคลากรให้ตรงต่อกลุ่มเป้าหมายและเกิดประโยชน์สูงสุด อีกทั &ง การ
เสริมสร้างทักษะด้านภาวะผู้ นําอย่างสอดคล้องและเหมาะสมกับกลุ่มระดบัของบุคลากร ถือเป็น
แนวทางการพฒันาศกัยภาพของผู้บริหารและบุคลากรที(มีประสิทธิภาพ อนัจะช่วยขับเคลื(อนและ
นําพาองค์กรไปสู่เป้าหมายตามแผนกลยุทธ์และสร้างความเติบโตให้กับองค์กรอย่างต่อเนื(องและ
ยั(งยืนในระยะยาว อย่างไรก็ดี บริษัทไม่ได้ให้ความสําคญักบัการพฒันากลุ่มบุคลากรที(มีศกัยภาพ
สงูเพียงอยา่งเดียว แต่ได้มีการพฒันาและเสริมสร้างศกัยภาพบคุลากรในทุกระดบัควบคู่กนัไปด้วย  
ทั &งในด้านภาวะผู้ นํา การบริหารจัดการแบบมืออาชีพ และการพัฒนาทักษะและความชํานาญ
เฉพาะด้านตามสายงานที(รับผิดชอบ เพื(อเพิ(มศักยภาพและ ขีดความสามารถขององค์กรในการ
แข่งขนัทางธุรกิจเพื(อให้บรรลเุป้าหมายตามแผนกลยทุธ์ของกลุ่มธุรกิจ รวมถึงเป็นการเตรียมความ
พร้อมด้านบคุลากรเพื(อให้มีศกัยภาพสําหรับรองรับการขยายตวัและการเติบโตของธุรกิจในอนาคต
อีกด้วย 

นอกเหนือจากหลักสูตรด้านการเสริมสร้างและพัฒนาภาวะผู้ นํา บริษัทได้จัดให้ผู้บริหารระดับ
จดัการขึ &นไปเข้าอบรมในหลกัสตูรเชิงปฏิบติัการในด้านเทคนิคการสอนงานเพื(อปลดปลอ่ยศกัยภาพ
ของมนุษย์เพื(อให้ได้ผลลพัท์ที(ประสบความสําเร็จ (Coaching Techniques to Unleash Human 
Potentials for Breakthrough Results) ซึ(งเป็นหลกัสตูรที(มุง่เน้นการเสริมสร้างสภาพแวดล้อมการ
ทํางานเชิงรุก ด้วยการร่วมกนัรับผิดชอบและมุง่มั(นที(จะส่งมอบผลลพัธ์ของผลการปฏิบติังานทั &งของ
ตนเอง หน่วยงานและองค์กรในภาพรวม 

ณ วนัที( 30 กนัยายน 2559 กลุม่บริษัทโออิชิ ใช้งบประมาณในการพฒันาพนกังานประมาณ 15,351,718 
บาท โดยงบประมาณในการพฒันาผู้บริหารโดยเฉลี(ย 53,489 บาทตอ่คน และพนกังาน 2,868 บาท
ตอ่คน รวมชั(วโมงอบรมทั &งปีกวา่ 68,243 ชั(วโมง คิดเป็นชั(วโมงเฉลี(ย 13 ชั(วโมงตอ่คน 
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8.6.3 นโยบายด้านสวัสดิการ 

กลุ่มบริษัทโออิชิเชื(อมั(นว่าพนกังานมีส่วนสําคญัอย่างยิ(งต่อความสําเร็จและการเติบโตขององค์กร 
ดงันั &น บริษทัจงึให้ความสําคญักับการดแูลรักษาพนกังานที(มีความรู้ความสามารถให้อยู่กบัองค์กร 
เพื(อร่วมผลักดนัผลงานและเพิ(มประสิทธิภาพขององค์กรอย่างต่อเนื(อง ด้วยการดูแลสวัสดิการ 
ความมั(นคง และคณุภาพชีวิตที(ดีให้กบัพนกังานอยา่งเหมาะสม 

ในปี 2559 บริษัทยงัคงยึดแนวทางการดําเนินนโยบายด้านสวัสดิการต่อเนื(องจากปีที(ผ่านมา ซึ(ง
สามารถสรุปได้ดงันี & 

1. การปฏิบติัตอ่พนกังานอยา่งเป็นธรรมและสมศกัดิaศรี ในฐานะที(เป็นสว่นหนึ(งของบริษทั 
2. การปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในบริษัทให้มีความเป็นระเบียบ เรียบร้อย สบายตา น่าอยู่

อย่างสมํ(าเสมอ 
3. การจดัระบบการให้บริการด้านโรงอาหารที(ถูกสขุลกัษณะ ห้องนํ &าที(สะอาด การบริการรถ

รับสง่ที(มีความปลอดภยั เพียงพอ และห้องพยาบาลที(มีประสิทธิภาพ ถกูต้องตามกฎหมาย 
(สําหรับสว่นของโรงงาน) 

4. การกําหนดคา่ตอบแทนและสวสัดิการให้กบัพนกังานด้วยความเหมาะสม เป็นธรรม อยา่งทั(วถึง 
5. การสง่เสริมให้พนกังานได้รับรู้ข้อมลูขา่วสารที(เกี(ยวข้องอยา่งสมํ(าเสมอ ตามโอกาสอนัสมควร 
6. การจัดระบบอุปกรณ์สํานักงาน  รวมทั &งระบบการสื(อสาร ที(ทันสมยัให้เกิดประสิทธิภาพใน

การใช้งานสงูสดุ 

8.6.4 นโยบายด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทาํงาน 

พนกังานถือเป็นทรัพยากรที(สําคญัในการสร้างความสําเร็จทางธุรกิจให้แก่องค์กร ดงันั &น กลุ่มบริษัท
โออิชิจงึมกีารดําเนินการด้านความปลอดภยัอาชีวอนามยัและสภาพแวดล้อมในการทํางานมาอยา่ง
ตอ่เนื(อง 

ในปี 2559 บริษัทยังคงยึดแนวทางการดําเนินนโยบายด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและ
สภาพแวดล้อมในการทํางานตอ่เนื(องจากปีที(ผ่านมา ซึ(งสามารถสรุปได้ดงันี & 

1. การคํานึงถึงความปลอดภยัในการทํางานถือเป็นหน้าที(ของพนกังานทกุคน 
2. การปรับปรุงสภาพการทํางานเพื(อความปลอดภยัของทกุคน 
3. การจดักิจกรรมเกี(ยวกบัความปลอดภยัในการทํางาน 
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 4. การกระทําตนเป็นแบบอย่างที(ดีของผู้บงัคบับญัชาทุกระดบั ในการปฏิบติัตามระเบียบ
ข้อบงัคบัเกี(ยวกบัความปลอดภยัในการทํางาน 

5.  การคํานึงถึงความปลอดภยัของตนเองและเพื(อนร่วมงาน ตลอดจนทรัพย์สินของบริษัท
ตลอดเวลาที(ปฏิบติังาน 

6.  ความร่วมมือตอ่มาตรการด้านความปลอดภยัอาชีวอนามยัและสภาพแวดล้อมในการ 
 ทํางานของบริษัท 

8.6.5 นโยบายทางด้านทรัพยากรบุคคล 

เพื(อให้การดําเนินการขององค์กรบรรลุผลสําเร็จตามเป้าหมายที(ตั &งไว้ได้อย่างต่อเนื(อง กลุ่มบริษัท
โออิชิ จึงมุ่งหวงัที(จะดูแลรักษาพนักงานที(มีความรู้ความสามารถให้อยู่กับองค์กร รวมทั &งจูงใจให้
พนกังานใช้ศกัยภาพ ความรู้ความสามารถของตนให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสงูสดุ โดย
ยึดหลกัคณุธรรม ความมีระเบียบวินยั ความสามคัคี และความเข้าใจอนัดีระหว่างกนั 

ในปี 2559 บริษัทได้ดําเนินการตามแนวนโยบายการบริหารทรัพยากรมนุษย์ที(กําหนดไว้อย่าง
ตอ่เนื(องดงันี & 

1. การปฏิบติัตอ่พนกังานอยา่งเป็นธรรมและสมศกัดิaศรี ในฐานะที(เป็นสว่นหนึ(งของบริษทั 
2. การคัดเลือกบุคคลเพื(อว่าจ้างให้ดํารงตําแหน่ง โอนย้ายสับเปลี(ยนหน้าที(  ด้วยความ       

เป็นธรรม คํานึงถึงคณุสมบติัของแตล่ะตําแหน่งงานเป็นสําคญั 
3. การสนบัสนนุและพฒันาพนกังานอย่างตอ่เนื(อง 
4. การกําหนดค่าตอบแทนแก่พนักงานด้วยความเป็นธรรม ตามความเหมาะสมของสภาพ

และลกัษณะงาน ผลการปฏิบติังานประกอบกบัความสามารถในการจา่ยของบริษัท 
5. การส่งเสริมให้พนักงานได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารที(เกี(ยวข้องอย่างสมํ(าเสมอ ตามโอกาสอัน

สมควร 
6. การส่งเสริมและผลักดันให้พนักงานมีพฤติกรรมที(สอดคล้องกับค่านิยมร่วมขององค์กร 

(Core Values) เพื(อให้เกิดการเปลี(ยนแปลงด้านพฤติกรรมของพนกังานจนเป็นวฒันธรรม
องค์กรซึ(งจะนําไปสูก่ารขบัเคลื(อนองค์กรให้บรรลผุลตามแผนกลยทุธ์ 

8.6.6 นโยบายทางด้านธุรการ 

กลุ่มบริษัทโออิชิ มุ่งเน้นที(จะสร้างทัศนียภาพ สภาพแวดล้อมภายในองค์กรให้น่าอยู่ น่าทํางาน เพื(อ
เป็นการสร้างขวัญกําลงัใจที(ดี มีความปลอดภยัและสุขลกัษณะที(ดีในการทํางาน ซึ(งจะส่งผลดีต่อ
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ความรู้สึกของทุกคนในการร่วมผลกัดนัผลงานที(มีประสิทธิภาพ และสร้างความสําเร็จทางธุรกิจ
ให้กบัองค์กรตอ่ไป 

ในปี 2559 บริษัทยงัคงยึดแนวทางการดําเนินนโยบายทางด้านธุรการต่อเนื(องจากปีที(ผ่านมา ซึ(ง
สามารถสรุปได้ดงันี &   

1. การปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในบริษัทให้มีความเป็นระเบียบ เรียบร้อย สบายตา 
น่าอยู่อยา่งสมํ(าเสมอ 

2. การจัดระบบการให้บริการด้านโรงอาหารที(ถูกสุขลกัษณะ การให้บริการด้านการรักษา
ความปลอดภยัและล็อคเกอร์ที(เป็นมาตรฐาน ห้องนํ &าที(สะอาด การบริการรถรับส่งที(มี
ความปลอดภยั เพียงพอ และห้องพยาบาลที(มีประสิทธิภาพ ถกูต้องตามกฎหมาย (สําหรับ
สว่นของโรงงาน) 

3. การจัดระบบควบคุมการใช้อุปกรณ์สํานักงาน โทรศัพท์ และระบบอินเตอร์เน็ต ให้เกิด
ประสิทธิภาพในการใช้งานสงูสดุ 

4. การสร้างความสมัพนัธ์ที(ดีกับหน่วยงานภายนอกและลูกค้าผู้มาติดต่อ รวมทั &งการสร้าง    
รัฐกิจสมัพนัธ์ที(ดี ถกูต้องตามกฎหมาย 

5. การสง่เสริมให้พนกังานได้รับรู้ข้อมลูขา่วสารที(เกี(ยวข้องอยา่งสมํ(าเสมอ ตามโอกาสอนัสมควร 

8.6.7 ความร่วมมือของพนักงานด้านจรรยาบรรณและการกาํกับดูแลกิจการ 

บริษัทมีนโยบายและสง่เสริมให้พนกังานทกุคนศกึษาและทําความเข้าใจอยา่งถ่องแท้ และถือปฏิบติั
ตามหลกัจรรยาบรรณขององค์กรต่อบุคคลต่าง ๆ ทั &งภายในและภายนอกองค์กร รวมถึงนโยบาย
การกํากบัดแูลกิจการของบริษัท โดยบริษัทได้นําหลกัจรรยาบรรณขององค์กรบรรจเุป็นสว่นหนึ(งของ
หลกัสตูรการปฐมนิเทศพนกังานใหม่ ซึ(งในวนัเริ(มงานวนัแรกพนกังานจะได้รับ “จรรยาบรรณโออิชิ 
กรุ๊ป” พร้อมทั &งได้รับคําชี &แจงและทําความเข้าใจเพื(อยึดถือปฏิบติั นอกจากนี & บริษัทได้มีการมีการ
สื(อสารให้พนกังานทราบถึงนโยบายการกํากบัดแูลกิจการของบริษทั และจรรยาบรรณโออิชิกรุ๊ป ใน
ทุกช่องทางการสื(อสารภายในของบริษัทอย่างต่อเนื(อง อาทิ  บอร์ดประชาสมัพนัธ์ตามโรงงานและ
สาขาร้านอาหาร และช่องทางการสื(อสารระบบอิเล็กทรอนิกส์ (intranet) เป็นต้น เพื(อเป็นการ
ส่งเสริมและผลกัดนัให้พนกังานทุกคนถือปฏิบติัตามหลกัจรรยาบรรณและนโยบายการกํากบัดแูล
กิจการของบริษัทอย่างเคร่งครัด รวมถึงมีการผลกัดนัและติดตามผลการปฏิบติัตามหลกัการและ
นโยบายดงักล่าวอย่างต่อเนื(อง โดยในปีที(ผ่านมาไม่มีกรณีที(พนกังานไม่ปฏิบติัตามหรือปฏิบติัผิด
จรรยาบรรณและนโยบายการกํากบัดกิูจการของบริษัท 
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นอกจากนี & บริษัทได้ออกระเบียบการรับเรื(องร้องเรียนหรือเบาะแสและการให้ความคุ้มครองตาม
นโยบายกํากับดูแลกิจการที(ดี โดยได้สื(อสารให้กับพนักงานทุกคนทราบถึงนโยบาย ระเบียบและ 
ช่องทางการรับเรื(องร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแส ซึ(งคณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการ
อิสระจะเป็นผู้ดูแลพิจารณาและกําหนดแนวปฏิบติัเกี(ยวกบัการบริหารจดัการเรื(องร้องเรียน หรือ
ข้อมูลเบาะแสที(ผ่านเข้ามาตามช่องทางที(กําหนด รวมถึง ตามมาตการให้ความคุ้ มครองตาม
ระเบียบดังกล่าวสามารถสร้างความเชื(อมั(นให้แก่พนักงานและผู้ มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายได้ว่าการ
ร้องเรียน หรือให้เบาะแสที(เป็นไปตามหลกัเกณฑ์จะไมส่ง่ผลกระทบในทางร้ายหรือการปฏิบติัอย่าง
ไม่เป็นธรรมจากบริษัท  

ทั &งนี & เพื(อเป็นการเน้นยํ &าเจตนารมณ์และนโยบายของบริษัทในด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั(น 
บริษัทได้ออกประกาศเรื(องการแจ้งเบาะแสการกระทําทจุริตและการจ่ายเงินรางวลัแก่ผู้แจ้งเบาะแส 
เพื(อให้พนกังานทุกคนตระหนกัถึงความสําคญัและยึดมั(นในความซื(อสตัย์สจุริต รวมถึงปฏิบติังาน
ด้วยความไม่ประมาทเลินเล่อ หรือบกพร่องต่อหน้าที( ซึ(งการปฏิบตัิงานตามหน้าที(ด้วยความไม่
ซื(อสตัย์สจุริต ประมาทเลินเล่อหรือบกพร่องต่อหน้าที( เป็นการเปิดโอกาสและเอื &อประโยชน์ต่อการ
การกระทําผิดทจุริตตอ่หน้าที( อนัอาจสง่ผลให้บริษัทได้รับผลกระทบและความเสียหายอยา่งร้ายแรงได้ 

9. การกาํกับดูแลกิจการ 

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้ให้ความสําคญัอย่างยิ(งกับการจดัให้มีระบบการกํากับดูแล
กิจการที(ดี ซึ(งสะท้อนถึงการมีระบบบริหารจดัการที(มีประสิทธิภาพ เป็นธรรมและตรวจสอบได้ รวมถึงมุ่งมั(นที(
จะพฒันาและยกระดบัของการกํากบัดแูลกิจการของบริษัทอย่างตอ่เนื(อง โดยคณะกรรมการบริษัทได้ถือปฏิบติั
ตามแนวทางปฏิบติัสําหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน (Code of Best Practices) และกํากบัดแูลให้บริษัท
ดําเนินธรุกิจภายใต้หลกัเกณฑ์การกํากบัดแูลกิจการ ระเบยีบ และกฎเกณฑ์ที(ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
(“ตลท.”) สํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (“สํานกังาน ก.ล.ต.”) หรือหน่วยงานใด ๆ 
ที(เกี(ยวข้องกําหนดไว้อย่างเคร่งครัด โดยบริษัทเชื(อมั(นว่าการกํากับดูแลกิจการที(ดีจะเป็นประโยชน์ต่อการ
ดําเนินธุรกิจของบริษัทโดยสามารถเพิ(มมลูค่าและผลตอบแทนให้แก่ผู้ ถือหุ้นในระยะยาว ตลอดจนสร้างความ
เชื(อมั(นให้กบัผู้ ถือหุ้น ผู้ลงทนุ และผู้ที(เกี(ยวข้องทกุฝ่ายด้วย 

คณะกรรมการบริษัทตระหนกัถึงความสําคญัของการกํากับดูแลกิจการที(ดีว่าเป็นรากฐานสําคญัในการที(จะ
พัฒนาองค์กรให้เจริญก้าวหน้าอย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้กําหนดกรอบนโยบายดงักล่าวให้สอดคล้องกับ
หลักการกํากับดูแลกิจการที(ดีของสํานักงาน ก.ล.ต. และตลท. ซึ(งอ้างอิงจากหลักการกํากับดูแลกิจการ 
ที(เป็นสากลของ Organization for Economic CO-operation and Development (OECD) รวมถึง 
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มีการทบทวนและปรับปรุงอยู่เสมอเพื(อให้สอดคล้องกับกฎเกณฑ์และสภาวการณ์ที(เปลี(ยนแปลงไปเพื(อให้
การปฏิบัติงานในเรื(องดังกล่าวมีการพัฒนาอย่างต่อเนื(อง โดยในปี 2557 คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั &ง
คณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการที(ดี เพื(อปฏิบติังานสนบัสนนุการปฏิบติังานของคณะกรรมการบริษัทในด้าน
กํากบัดแูลกิจการของบริษทั ซึ(งคณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการที(ดี ได้ทบทวนนโยบายการกํากบัดแูลกิจการ
และเสนอตอ่คณะกรรมการบริษทัเพื(อพิจารณา และที(ประชุมคณะกรรมการบริษทั ครั &งที( 5/2557  ซึ(งประชุมเมื(อ
วนัที( 11 พฤศจิกายน 2557 ได้อนมุติันโยบายการกํากบัดูแลกิจการฉบบัปรับปรุง โดยมีผลใช้บงัคบัตั &งแต่วนัที( 
11 พฤศจิกายน 2557 รวมถึง ที(ประชมุคณะกรรมการบริษัท ครั &งที( 1/2558 ซึ(งประชมุเมื(อวนัที( 25 กมุภาพนัธ์ 
2558 ได้อนมุติัระเบียบการรับเรื(องร้องเรียนหรือเบาะแสและการให้ความคุ้มครองตามนโยบายการกํากบัดแูล
กิจการของบริษัทและบริษัทย่อย โดยมีผลใช้บงัคับตั &งแต่วนัที(  25 กุมภาพันธ์ 2558 ทั &งนี & เพื(อให้การ
ดําเนินการเกี(ยวกับเรื(องร้องเรียนและแจ้งเบาะแสของบริษัทและบริษัทย่อยมีแบบแผนที(เหมาะสม มี
ประสิทธิภาพ มีความคล่องตวั มีมาตรฐานสากลทัดเทียมกบับริษัทชั &นนําอื(น ๆ และสร้างความเชื(อมั(นแก่ผู้ มี
ส่วนได้เสียทุกฝ่ายว่าจะได้รับการปกป้องจากการถูกกลั(นแกล้งหรือปฏิบตัิอย่างไม่เหมาะสมอนัเนื(องมาจาก
การร้องเรียนหรือให้เบาะแสแก่กลุม่บริษัท 

นอกจากนี & คณะกรรมการบริษัทเชื(อมั(นว่าการปฏิบติังานด้านการกํากับดแูลกิจการให้ประสบผลสําเร็จ ต้อง
ได้รับความร่วมมือและยึดถือปฏิบตัิร่วมกันทั &งองค์กร จึงกําหนดเป็นแนวนโยบายให้ผู้บริหาร พนกังาน และ
บคุลากรทกุคนของบริษัทและบริษัทย่อยต้องปฏิบติัตามนโยบาย จริยธรรมและแนวปฏิบติัตา่ง ๆ ตามนโยบาย
การกํากบัดแูลกิจการ รวมถึงจดัให้มีการสื(อสาร สร้างความเข้าใจ และมีการติดตามผลการปฏิบติังานในด้าน
การกํากับดูแลกิจการภายในองค์กรอย่างต่อเนื(อง เพื(อให้การดําเนินธุรกิจของบริษัทเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ สร้างความเชื(อมั(นแก่ผู้ มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอนัจะสร้างมลูค่าเพิ(มและส่งเสริมให้บริษัทพฒันา
เติบโตอยา่งยั(งยืนและมั(นคงตอ่ไป  

9.1 นโยบายการกาํกับดูแลกิจการและรายงานการปฏิบติัตามหลักการกาํกับดแูลกิจการที�ด ี

คณะกรรมการบริษัทมีความเชื(อมั(นว่า ระบบและกระบวนการกํากบัดแูลกิจการที(ดีเป็นส่วนสําคญั 
ที(จะนํามาซึ(งความสําเร็จในการดําเนินธุรกิจ โดยนโยบายการกํากับดแูลกิจการครอบคลมุเรื(องต่าง ๆ 
ดงันี & 

- จัดให้มีระบบซึ(งให้ความมั(นใจได้ว่าผู้ ถือหุ้ นและผู้ มีส่วนได้เสียจะได้รับการปฏิบัติอย่าง 
เทา่เทียมกนั และเป็นธรรมตอ่ทกุฝ่าย 

- กํากับ ดูแล ฝ่ายบริหารให้ดําเนินการตามนโยบายที(กําหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผล เพื(อให้เกิดประโยชน์สงูสุดต่อผู้ ถือหุ้นภายใต้กรอบข้อกําหนดของกฎหมาย และ
จริยธรรมทางธรุกิจ 
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- กํากบั ดแูล การดําเนินการของฝ่ายบริหารให้เป็นไปด้วยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ 
และมีการเปิดเผยข้อมลูอยา่งเพียงพอแก่ผู้ ที(เกี(ยวข้องทกุฝ่าย 

- จดัให้มีระบบการควบคุมภายใน ตรวจสอบภายใน และบริหารความเสี(ยงที(เหมาะสมและ 
มีประสิทธิภาพ 

- กําหนดข้อประพฤติปฏิบัติสําหรับการประกอบธุรกิจสําหรับให้กรรมการ ผู้ บริหาร และ
พนกังานสําหรับใช้เป็นแนวทางยดึถือปฏิบติั 

ทั &งนี & บริษทัตระหนกัดีถึงความสําคญัของการกํากบัดแูลกิจการที(ดีวา่เป็นรากฐานสําคญัในการที(จะ
พัฒนาองค์กรให้เจริญก้าวหน้าอย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้ดําเนินกิจการภายใต้กรอบนโยบาย
ดงักล่าวที(สอดคล้องกับหลกัการกํากับดูแลกิจการที(ดีของสํานักงาน ก.ล.ต. และ ตลท. ซึ(งอ้างอิง
หลกัการที(เป็นสากลของ Organization for Economic CO-operation and Development (OECD) 
ที(ประกอบด้วย 5 หมวดหลกัอยา่งเคร่งครัดตลอดมา ดงันี & 

1. สิทธิของผู้ ถือหุ้น 
2. การปฏิบติัตอ่ผู้ ถือหุ้นอยา่งเทา่เทียมกนั 
3. บทบาทของผู้ มีสว่นได้เสีย 
4. การเปิดเผยข้อมลู และความโปร่งใส 
5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

ทั &งนี & คณะกรรมการบริษัทได้กําหนดให้เผยแพร่นโยบายการกํากับดแูลกิจการของบริษัทเพื(อให้ผู้ มีส่วน
ได้เสียทุกฝ่ายทราบผ่านเว็บไซต์ของบริษัทภายใต้หัวข้อเกี(ยวกับโออิชิ หัวข้อย่อยการกํากับดูแล
กิจการที(ดี นอกจากนี & บริษัทได้จดัทําจรรยาบรรณโออิชิกรุ๊ป เพื(อเป็นหลกัเกณฑ์และแนวทางปฏิบติั
ของกรรมการ ผู้ บริหารและพนักงานของบริษัท ซึ(งได้เผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทในหัวข้อ
เกี(ยวกบัโออิชิ หวัข้อยอ่ยการกํากบัดแูลกิจการที(ดีด้วยเชน่เดียวกนั 

โดยในปี 2559 บริษัทได้ดําเนินกิจการภายใต้นโยบายการกํากบัดแูลกิจการดงักลา่วข้างต้นในแต่ละ
หมวดโดยมีรายละเอียดดงันี &  

สิทธิของผู้ถือหุ้น 

คณะกรรมการบริษัทตระหนักดีว่าผู้ ถือหุ้ นเป็นผู้ มีสิทธิในความเป็นเจ้าของบริษัท โดยควบคุมบริษัท 
ผ่านการแต่งตั &งคณะกรรมการบริษัทเพื(อให้ทําหน้าที(แทนตน จึงให้ความสําคญัต่อสิทธิของผู้ถือหุ้น 
ทุกกลุ่มไม่ว่าจะเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ ถือหุ้นรายย่อย ผู้ลงทุนต่างชาติ หรือผู้ลงทุนประเภทสถาบนั รวมถึงมี
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เจตนารมณ์ที(ชดัเจนที(จะไม่กระทําการใด ๆ อันเป็นการลิดรอนสิทธิขั &นพื &นฐานของผู้ ถือหุ้ น และอํานวย
ความสะดวกแก่ผู้ ถือหุ้นในการใช้สิทธิในเรื(องต่าง ๆ ที(ผู้ ถือหุ้นสมควรได้รับด้วย 

1.1 การปกป้องสทิธิผู้ถอืหุ้น 

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงหน้าที(และให้ความสําคัญในการดูแลและปกป้องสิทธิของ 
ผู้ ถือหุ้ น รวมถึงคุ้ มครองและส่งเสริมผู้ ถือหุ้ นทุกรายให้ได้รับและใช้สิทธิขั &นพื &นฐานของตน 
ตามกฎหมายและข้อบงัคบัของบริษัทอย่างเหมาะสม เท่าเทียม เป็นธรรม เป็นไปตามและสอดคล้อง
กับข้อบังคับของบริษัท ข้อปฏิบัติ ข้อบังคับ กฎ ระเบียบของ ตลท. และสํานักงาน ก.ล.ต. รวมถึง
กฎหมายอื(น ๆ ที(เกี(ยวข้องที(สําคญั โดยสิทธิขั &นพื &นฐานของผู้ ถือหุ้นได้แก่ การซื &อ การขาย การโอนหุ้น 
การมีสว่นแบง่ในกําไรของกิจการ การได้รับขา่วสารข้อมลูของบริษทัอยา่งเพียงพอ การเข้าร่วมประชมุ
เพื(อใช้สิทธิออกเสียงในที(ประชุมผู้ ถือหุ้นเพื(อพิจารณาแต่งตั &ง ถอดถอน และกําหนดค่าตอบแทน
กรรมการ แตง่ตั &งและกําหนดคา่ตอบแทนของผู้สอบบญัชี และพิจารณาเรื(องที(มีผลกระทบต่อบริษัท 
เช่น การจดัสรรเงินปันผล การกําหนดหรือการแก้ไขข้อบงัคบัและหนังสือบริคณห์สนธิ การลดทุน
หรือเพิ(มทนุ และการอนมุติัรายการพิเศษ เป็นต้น  

นอกจากนี & เพื(อเคารพสิทธิและปกป้องสิทธิของผู้ ถือหุ้ นทุกราย บริษัทไม่มีการกําหนดนโยบาย  
ในลักษณะกีดกันหรือสร้างอุปสรรคในการติดต่อสื(อสารกันของผู้ ถือหุ้น และไม่มีแนวนโยบายใน 
การทําข้อตกลงระหวา่งผู้ ถือหุ้นที(มีผลกระทบอย่างมีนยัสําคญัตอ่บริษัทหรือผู้ ถือหุ้นรายอื(นด้วย 

1.2 การประชุมผู้ถือหุ้น 

บริษัทได้จดัให้มีการประชมุสามญัประจําปีผู้ ถือหุ้นภายใน 4 เดือน นบัแต่วนัสิ &นสุดรอบปีบญัชีของ
บริษัทหรือตามรอบระยะเวลาที(กฎหมายกําหนด สําหรับการประชุมผู้ ถือหุ้นคราวอื(นจะเป็นการ
ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นซึ(งคณะกรรมการบริษัทจะเรียกประชมุตามที(เห็นสมควร โดยคณะกรรมการ
บริษัทมีแนวนโยบายในการสนบัสนนุได้จดัให้มีกระบวนการตา่ง ๆ  ที(ชว่ยอํานวยความสะดวกในการ
ประชุม เพื(อสนบัสนุนและส่งเสริมให้ผู้ ถือหุ้นทุกราย รวมถึงผู้ลงทุนสถาบนัเข้าประชมุและใช้สิทธิ
ออกเสียงลงคะแนนด้วย นอกจากนี & บริษัทให้ความสําคัญกับการกําหนดวัน เวลา และสถานที(
ประชมุให้มีความเหมาะสมและสะดวกในการเข้าร่วมประชมุของผู้ ถือหุ้นทุกราย รวมถึงเปิดโอกาส
ให้ผู้ ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้าก่อนวนัประชมุผู้ ถือหุ้นได้ ตามหลกัเกณฑ์ 
เงื(อนไขและวิธีการที(บริษทัหรือกฎเกณฑ์และกฎหมายที(เกี(ยวข้องกําหนด รวมถึงเผยแพร่รายละเอียด
หลกัเกณฑ์ ชอ่งทาง ชว่งเวลา และผลการเสนอให้ผู้ ถือหุ้นทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทและเว็บไซต์
ของตลท. รวมถึงในการประชมุผู้ ถือหุ้นบริษัทได้จดัทําหนังสือเชิญประชมุที(ระบุวาระการประชุม 
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วัตถุประสงค์ เหตุผล ความเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริษัทอย่างชัดเจน พร้อม
เอกสารข้อมลูที(เกี(ยวข้องของแต่ละวาระการประชุม   ทั &งภาษาไทยและภาษาองักฤษ เพื(อเผยแพร่
บนเว็บไซต์ของบริษัทและจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้า ทางไปรษณีย์ เพื(อให้ผู้ ถือหุ้ นมีข้อมูลและ
ระยะเวลาที(เพียงพอต่อการพิจารณาตดัสินใจในแต่ละวาระอย่างมีประสิทธิผล และหากผู้ ถือหุ้นท่าน
ใดมีข้อสงสยั สามารถส่งคําถามที(ต้องการให้ตอบในที(ประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าตามช่องทาง
และหลกัเกณฑ์ที(บริษัทกําหนด หรือสามารถสอบถาม เสนอแนะ หรือแสดงข้อคิดเห็นในวาระ 
ที(เกี(ยวข้องในวนัประชมุผู้ ถือหุ้นได้ และภายหลงัการประชุมบริษัทจัดให้มีการบนัทึกและจดัทํา
รายงานการประชมุผู้ ถือหุ้นที(ถกูต้องครบถ้วนและสามารถตรวจสอบได้  

โดยในปี 2559 บริษัทได้จดัการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ในวนัพุธที( 27 เมษายน 2559 เวลา 14.00 น.   
ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ I ชั &น 2 โรงแรมพลาซ่า แอทธินี กรุงเทพ รอยัล เมอริเดียน เลขที( 61 ถนนวิทย ุ
แขวงลมุพินี เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร 10330 และในระหว่างปีบริษัทไม่มีการจดัประชมุวิสามญั 
ผู้ ถือหุ้น  

โดยในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2559 บริษทัได้ดําเนินการดงันี & 

ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น 

1. เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้ น และเสนอชื(อบุคคลเพื(อ
พิจารณาเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการของบริษัทเป็นการล่วงหน้า แต่ไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใด
ประสงค์เสนอระเบียบวาระการประชุมและชื(อบุคคลเพื(อพิจารณาเข้ารับการสรรหาเป็น
กรรมการของบริษัท 

2. แจ้งกําหนดการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้า เพื(อให้ผู้ ถือหุ้นสามารถจดัสรรเวลาใน
การเข้าร่วมประชมุได้อยา่งเหมาะสม 

3. เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบวาระการประชุม ให้ผู้ ถือหุ้ นทราบผ่าน
เว็บไซต์ของบริษทัเป็นเวลาประมาณ 30 วนัก่อนวนัประชมุผู้ ถือหุ้น  

4. จัดส่งหนังสือเชิญประชุมซึ(งระบุวาระการประชุม วัตถุประสงค์ เหตุผล ความเห็นของ
คณะกรรมการบริษัท และข้อมลูตา่ง ๆ ที(เกี(ยวข้องกบัแตล่ะวาระการประชมุอยา่งละเอียด ทาง
ไปรษณีย์ให้ผู้ ถือหุ้นลว่งหน้าก่อนการประชมุไมน้่อยกว่า 21 วนัด้วย เพื(อให้มีข้อมลูที(เพียงพอต่อ
การพิจารณาตดัสินใจในแต่ละวาระอย่างมีประสิทธิผล รวมถึงลงประกาศในหนังสือพิมพ์
รายวนัตามระยะเวลาที(กฎหมายกําหนดด้วย  
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5. จดัส่งหนังสือมอบฉันทะตามแบบที(กฎหมายกําหนด โดยมีคําอธิบาย วิธีการและเอกสารที( 
ผู้ ถือหุ้นต้องจดัเตรียมเพื(อใช้ในการเข้าร่วมประชมุและการมอบฉันทะไปพร้อมกบัหนงัสือเชิญ
ประชุม เพื(ออํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ ถือหุ้นที(ไม่สามารถเข้าร่วมประชมุได้ด้วยตนเองเพื(อ
มอบฉนัทะให้ผู้ อื(น หรือแตง่ตั &งกรรมการอิสระท่านใดท่านหนึ(งตามที(ระบุในหนงัสือมอบฉันทะ
ให้เป็นผู้ รับมอบฉนัทะเพื(อร่วมประชมุและออกเสียงตามที(ผู้ ถือหุ้นระบุได้ 

6. สําหรับวาระการเลือกตั &งกรรมการมีการระบุข้อมูล ประวัติการศึกษา ประวัติการทํางาน 
จํานวนบริษัทที(ดํารงตําแหน่งกรรมการ จํานวนปีที(ดํารงตําแหน่ง ประเภทกรรมการที(เสนอและ 
การเข้าร่วมประชุมในปีที(ผ่านมาอย่างครบถ้วน รวมถึงแสดงนโยบาย หลักเกณฑ์และแนวทาง 
ในการพิจารณาสรรหากรรมการเพื(อเป็นข้อมลูประกอบการพิจารณาของผู้ ถือหุ้นด้วย 

7. คณะกรรมการบริษัทได้จดัให้มีกระบวนการกําหนดคา่ตอบแทนที(โปร่งใส และได้รับการอนุมติั
จากผู้ ถือหุ้ น โดยการพิจารณากําหนดค่าตอบแทนของกรรมการ บริ ษัทได้เสนอต่อ 
ผู้ ถือหุ้ นเพื(อพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนทุกรูปแบบทั &งในรูปแบบค่าตอบแทนประจําและ
คา่ตอบแทนที(เป็นบําเหน็จ และแยกการนําเสนอเป็นรายคณะและรายตําแหน่ง รวมถึงแสดง
นโยบาย หลกัเกณฑ์และแนวทางในการพิจารณาเสนอค่าตอบแทนดงักล่าว เพื(อเป็นข้อมลู
ประกอบการพิจารณาของผู้ ถือหุ้นด้วย  

8. บริษัทส่งเสริมให้ผู้ ลงทุนสถาบนัเข้าร่วมการประชุมผู้ ถือหุ้ น โดยประสานไปยังนักลงทุน
สถาบันต่าง ๆ เพื(อขอให้จัดส่งเอกสารการเข้าประชุมเป็นการล่วงหน้าเพื(อที(บริษัทจะได้
ตรวจสอบและขอเอกสารเพิ(มเติมในกรณีที(เอกสารไม่ครบถ้วน เพื(อเป็นการอํานวยความ
สะดวกและลดระยะเวลาในการตรวจสอบเอกสารในวนัประชมุ 

9. บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสามารถจัดส่งคําถามที(ต้องการให้ชี &แจงในประเด็นที(เกี(ยวข้องกับ
ร ะ เ บี ย บ ว า ร ะ ก า ร ป ร ะ ชุ ม ไ ด้ เ ป็ น ก า ร ล่ ว ง ห น้ า ท า ง อี เ ม ล์  ที( นั ก ล ง ทุ น สั ม พั น ธ์ 
investorrelations@oishigroup.com หรือโทรสารหมายเลข 02-785-8889 

วันประชุมผู้ถือหุ้น 

บริษัทสนบัสนุนและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทกุราย รวมถึงผู้ลงทุนสถาบนัใช้สิทธิเข้าประชมุและ 
ออกเสียงลงคะแนนในการประชมุผู้ ถือหุ้น โดยอํานวยความสะดวกและจดัการประชมุอย่างโปร่งใส
และตรวจสอบได้ รวมถึงไม่กระทําการใด ๆ อนัเป็นการลิดรอนสิทธิของผู้ ถือหุ้น และเปิดโอกาส
ให้ผู้ ถือหุ้นได้ซกัถามและแสดงความคิดเห็นได้อยา่งเหมาะสม นอกจากนี & ในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น
ประจําปี 2559 บริษัทได้ดําเนินการตา่ง ๆ ในวนัประชมุผู้ ถือหุ้น ดงันี & 
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1. บริษัทได้จดัเตรียมบุคลากร ระบบและเทคโนโลยี เพื(อรองรับ อํานวยความสะดวก ในการรับ
ลงทะเบียนและตรวจสอบเอกสารให้แก่ผู้ เข้าร่วมประชุมอย่างเหมาะสม เพียงพอ สะดวก 
รวดเร็ว และสามารถตรวจสอบได้ โดยบริษัทใช้บริการระบบการจดัประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัท 
อินเวนท์เทค ซิสเท็มส์ (ประเทศไทย) (“อินเวนท์เทค”) ตั &งแต่การลงทะเบียน การนบัคะแนน 
และการประมวลผล เพื(อความชดัเจน ถกูต้องและโปร่งใส 

2. จดัเตรียมบตัรลงคะแนนให้แก่ผู้ ถือหุ้นในการประชมุผู้ ถือหุ้น 

3. ให้สิทธิผู้ ถือหุ้ นที(มาร่วมประชุมภายหลังจากที(เริ(มดําเนินการประชุมไปแล้วสามารถเข้าร่วม
ประชมุและออกเสียงลงคะแนนได้ในวาระที(อยูร่ะหว่างการพิจารณาและยงัมิได้มีการลงมติ 

4. แจ้งให้ผู้ ถือหุ้นรับทราบก่อนเริ(มดําเนินการประชมุถึงหลกัเกณฑ์ วิธีการในการเข้าร่วมประชุม
และการมอบฉันทะ รวมถึงอธิบายหลกัเกณฑ์ และวิธีการออกเสียงลงคะแนนให้ผู้ ถือหุ้น
ทราบด้วย 

5. บริษทัให้สิทธิผู้ ถือหุ้นในการออกเสียงลงคะแนน 1 หุ้นตอ่ 1 เสียง 

6. จดัให้มีบคุคลที(เป็นอิสระอนัได้แก่ตวัแทนผู้สอบบญัชี และผู้ ถือหุ้นรายย่อยร่วมตรวจสอบการ
ลงคะแนนในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้ นและเปิดเผยเรื(องดังกล่าวไว้ในรายงานการประชุม
สามญัผู้ ถือหุ้นด้วย 

7. ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมที(กําหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดย
รายละเอียดต่าง ๆ ที(เกี(ยวข้องกบัแต่ละระเบียบวาระการประชุมได้แจ้งแก่ผู้ ถือหุ้นในหนงัสือ
เชิญประชมุแล้ว 

8. ในวาระพิจารณาเลือกตั &งกรรมการแทนกรรมการซึ(งออกจากตําแหน่งตามวาระนั &น บริษัท
กําหนดให้ผู้ ถือหุ้นลงคะแนนเลือกตั &งกรรมการเป็นรายบคุคล 

9. กรรมการบริษัทและผู้บริหารระดบัสงูของบริษัททุกท่าน รวมทั &ง ประธานกรรมการบริษัทและ
ประธานกรรมการชุดย่อย ได้แก่ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและ
ประธานกรรมการกําหนดค่าตอบแทน ได้เข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2559 เพื(อ
ชี &แจงและตอบข้อซักถามตลอดจนรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้ ถือหุ้น นอกจากนี & 
ผู้สอบบญัชีได้เข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นในครั &งดงักลา่วด้วยเชน่กนั 

10. ไม่มีการเพิ(มวาระการประชุมหรือเปลี(ยนแปลงข้อมลูสําคัญโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทราบ
ลว่งหน้า 
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11. ให้สิทธิแก่ผู้ ถือหุ้นทกุรายอย่างเทา่เทียมกนัในการร่วมแสดงความคิดเห็น และตั &งคําถามใด ๆ ต่อ
ที(ประชมุตามระเบยีบวาระการประชมุ และเรื(องที(เสนอได้ตามความเหมาะสม 

ภายหลังการประชุมผู้ถือหุ้น 

1. ภายหลังการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้ น บริษัทจัดให้มีการแจ้งมติที(ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นและ 
ผลการลงมติผ่านระบบขา่วของ ตลท. ภายในระยะเวลาและหลกัเกณฑ์ที(ตลท. กําหนด 

2. จดัให้มีการบนัทึกและจดัทํารายงานการประชุมผู้ ถือหุ้นที(ถกูต้องและครบถ้วน อนัประกอบด้วย
รายละเอียดจํานวนองค์ประชุมทั &งจํานวนผู้ ถือหุ้นที(เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และจํานวน 
ผู้ รับมอบฉันทะที(เข้าประชุมแทนผู้ ถือหุ้น รายชื(อและตําแหน่งของกรรมการบริษัท กรรมการ 
ชุดย่อย ผู้ บริหารระดบัสูงและผู้ สอบบญัชีที(เข้าร่วมประชุม รวมถึงรายชื(อและตําแหน่งของ
กรรมการที(ไม่เข้าร่วมประชมุ หลกัเกณฑ์และวิธีการลงคะแนน การใช้บตัรลงคะแนน การนบั
คะแนน ผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละระเบียบวาระการประชมุที(ทั &งเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และ
งดออกเสียง พร้อมทั &งบนัทึกข้อซกัถาม คําชี &แจงและข้อคิดเห็นที(สําคญั และข้อมลูใด ๆ ตามที(
กฎหมาย กฎเกณฑ์ และระเบียบที(เกี(ยวข้องกําหนด ทั &งภาษาไทยและภาษาองักฤษ โดยได้
จดัสง่รายงานการประชมุดงักลา่วให้แก่ ตลท. และหนว่ยงานที(เกี(ยวข้องภายในระยะเวลาและ
หลกัเกณฑ์ที(กฎหมายกําหนด รวมถึงเผยแพร่รายงานการประชุมบนเว็บไซต์บริษัทภายใน
ระยะเวลาที(กฎหมาย กฎเกณฑ์ และระเบียบที(เกี(ยวข้องกําหนดเพื(อให้ผู้ ถือหุ้ นสามารถ
ตรวจสอบได้  

3. จดัให้มีระบบการจดัเก็บรายงานการประชมุที(ดีที(สามารถตรวจสอบและอ้างอิงได้ 

4. เผยแพร่บันทึกภาพบรรยากาศการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นบนเว็บไซต์ของบริษัท เพื(อให้ 
ผู้ ถือหุ้นที(ไมไ่ด้เข้าร่วมประชมุได้รับทราบข้อมลูและบรรยากาศในการประชมุดงักลา่ว 

นอกจากนี & คณะกรรมการบริษัทยังได้กําหนดนโยบายในการดูแล และปกป้องสิทธิของผู้ ถือหุ้น โดยเป็น
นโยบายที(กําหนดให้การปฏิบติัต่อผู้ ถือหุ้นต้องเป็นไปตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการของบริษัท และ
สอดคล้องกับข้อปฏิบติัตามข้อบังคับ กฎ ระเบียบของ ตลท. และสํานักงาน ก.ล.ต. รวมถึงกฎหมายอื(น ๆ  
ที(เกี(ยวข้องที(สําคญั อีกทั &งคณะกรรมการบริษัทตระหนักและให้ความสําคญัถึงสิทธิของผู้ ถือหุ้นโดยจะ 
ไม่กระทําการใด ๆ อันเป็นการละเมิดหรือลิดรอนสิทธิของผู้ ถือหุ้น ณ วันที( 30 กันยายน 2559 คณะกรรมการ
บริษัทไม่ได้รับข้อร้องเรียนใด ๆ เกี(ยวกับการไม่เคารพหรือลิดรอนสิทธิของผู้ ถือหุ้น จึงแสดงให้เห็นได้ว่า 
แนวนโยบายหรือแนวทางปฏิบัติที(คณะกรรมการบริษัทได้กําหนดไว้มีประสิทธิภาพในการดูแลจัดการ 
เรื(องดงักลา่วอยา่งเหมาะสม 
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การปฏิบัติต่อผู้ถอืหุ้นอย่างเท่าเทยีมกัน 

คณะกรรมการบริษัทให้ความสําคญัต่อการปฏิบติัต่อผู้ ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม ไม่ว่าจะ
เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ ลงทุนสถาบนั ผู้ลงทนุต่างชาติและผู้ ถือหุ้นรายย่อย จึงกําหนดแนวนโยบายในการ
ดแูล ปกป้องและสนบัสนนุให้ผู้ ถือหุ้นทกุรายได้รับการปฏิบติัอยา่งเท่าเทียมและเป็นธรรม ดงัตอ่ไปนี &  

1. บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชมุและชื(อบุคคลที(มีคณุสมบติัครบถ้วนและ
เหมาะสมเพื(อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั &งเป็นกรรมการของบริษัทเป็นการล่วงหน้าก่อนวัน
ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ น ตามหลกัเกณฑ์ เงื(อนไขและวิธีการที(บริษัท หรือกฎเกณฑ์และกฎหมาย 
ที(เกี(ยวข้องกําหนด รวมถึงเผยแพร่รายละเอียดหลกัเกณฑ์ ชอ่งทาง ชว่งเวลา และผลการเสนอวาระ
การประชมุและชื(อบุคคลให้ผู้ ถือหุ้นทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทและเว็บไซต์ของตลท. พร้อมทั &ง
แจ้งผลการเสนอวาระการประชุมและชื(อบุคคลดงักล่าวให้ที(ประชมุผู้ ถือหุ้นรับทราบด้วย 

2. บริษัทจดัทําหนังสือเชิญประชุมผู้ ถือหุ้นและเอกสารประกอบการประชุมผู้ ถือหุ้นเป็น 2 ภาษา ทั &ง
ภาษาไทยและภาษาองักฤษ 

3. บริษัทจดัส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารรายละเอียดประกอบวาระให้แก่ผู้ ถือหุ้นทุกรายและ
เปิดเผยหนังสือเชิญประชุมผู้ ถือหุ้นและเอกสารดงักล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้าก่อนวนั
ประชมุภายในรอบระยะเวลาที(กฎหมายและกฎเกณฑ์ที(เกี(ยวข้องกําหนด 

4. ในกรณีที(ผู้ ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง บริษัทได้จัดให้มีหนังสือมอบฉันทะใน
รูปแบบที(ผู้ ถือหุ้นสามารถกําหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้ ส่งไปพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชมุผู้
ถือหุ้น เพื(อให้ผู้ ถือหุ้นที(ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเองมอบฉันทะให้กับบุคคลอื(นเข้าร่วม
ประชมุและลงคะแนนเสียงแทนตนได้ พร้อมระบถึุงเอกสารหรือหลกัฐาน ขั &นตอนในการมอบฉันทะให้
ผู้ ถือหุ้นทราบอย่างชดัเจน เพื(อให้ผู้ ถือหุ้นสามารถจดัเตรียมได้อย่างถูกต้อง และไม่เกิดปัญหาใน
การเข้าร่วมประชุมของผู้ รับมอบฉันทะ โดยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื(อนไขในการมอบฉันทะจะ
กําหนดขึ &นภายใต้ข้อกําหนดของกฎหมาย โดยไมมี่การกําหนดมาตรการใด ๆ ที(ก่อให้เกิดความยุ่งยาก
แก่ผู้ ถือหุ้นในการมอบฉนัทะ  นอกจากนี & ผู้ ถือหุ้นสามารถมอบฉนัทะให้กรรมการอิสระท่านใดท่านหนึ(ง
ของบริษทัที(ได้ระบไุว้ในหนงัสือมอบฉนัทะดงักลา่วเพื(อรักษาสิทธิของตนได้ 

5. บริษัทจดัเตรียมบตัรลงคะแนนให้แก่ผู้ ถือหุ้นในการประชุมผู้ ถือหุ้น และจัดให้มีบุคคลที(เป็นอิสระ 
อนัได้แก่ตวัแทนผู้สอบบญัชี และผู้ ถือหุ้นรายยอ่ยร่วมตรวจสอบการลงคะแนนในการประชมุสามญั 
ผู้ ถือหุ้นรวมถึงเปิดเผยเรื(องดงักลา่วไว้ในรายงานประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นด้วย 

6. ในการประชมุผู้ ถือหุ้นบริษัทให้สิทธิผู้ ถือหุ้นในการออกเสียงลงคะแนน 1 หุ้นตอ่ 1 เสียง 
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7. คณะกรรมการบริษัทได้กําหนดให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัททกุท่านทําการเปิดเผยข้อมลูและ
รายงานเกี(ยวกบัสว่นได้เสียของตนและผู้ เกี(ยวข้อง ตามหลกัเกณฑ์และวิธีการที(คณะกรรมการบริษทั
หรือกฎเกณฑ์และกฎหมายที(เกี(ยวข้องกําหนด เพื(อให้คณะกรรมการบริษัทสามารถพิจารณา
ธุรกรรมของบริษัทที(อาจมีความขดัแย้งของผลประโยชน์ และสามารถตดัสินใจเพื(อประโยชน์ของ
บริษัทโดยรวม ทั &งนี & กรรมการและผู้บริหารของบริษทัที(มีสว่นได้เสียกบัธรุกรรมที(ทํากบับริษทัจะไม่มี
สว่นร่วมในการตดัสินใจทําธรุกรรมดงักลา่ว 

8. คณะกรรมการบริษัทได้กําหนดมาตรการและแจ้งให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัททราบอยา่ง
ชัดเจนและเข้าใจถึงบทบาทหน้าที(ในการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ในบริษัทของตนเอง  
คูส่มรส และบตุรที(ยงัไมบ่รรลนิุติภาวะ ตลอดจนรายงานการเปลี(ยนแปลงการถือครองหลกัทรัพย์ตอ่
สํานักงาน ก.ล.ต. ตามหน้าที(ที(กฎหมายกําหนด  รวมถึงกําหนดให้กรรมการและผู้บริหารของ
บริษัทรายงานการถือครองหลกัทรัพย์ต่อที(ประชมุคณะกรรมการบริษัทเป็นประจําทกุไตรมาส และ
ได้จดัให้มีการเปิดเผยการถือครองหลกัทรัพย์ของกรรมการบริษัทและผู้บริหารไว้ในส่วนที( 2 หน้าที( 
24 ของแบบแสดงรายการข้อมลูฉบบันี &ด้วย 

9. คณะกรรมการบริษัทได้กําหนดมาตรการและแจ้งให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัททราบอย่าง
ชัดเจนเกี(ยวกับการห้ามกรรมการและผู้บริหารในการนําข้อมูลภายในที(มีสาระสําคัญของ
บริษัท ซึ(งยังไมเ่ปิดเผยต่อสาธารณชนไปใช้เพื(อแสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองและผู้ อื(น ซึ(งรวมถึง
การซื &อขายหลกัทรัพย์ของบริษัทโดยกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัทซึ(งอยู่ในหน่วยงาน 
ที(ทราบข้อมลูภายในที(เกี(ยวข้องด้วย 

 นอกจากนี & ได้กําหนดโทษสําหรับกรณีที(มีการฝ่าฝืนในการนําข้อมลูภายในของบริษัทไปใช้เพื(อ
ประโยชน์ให้ตนเองและผู้ อื(นไว้ในระเบียบของบริษัทโดยมีโทษตั &งแต่การตักเตือนด้วยวาจา
จนถึงขั &นให้ออกจากงาน 

 โดยรายละเอียดในเรื(องการดูแลการใช้ข้อมลูภายในได้แสดงไว้ในเรื(องการใช้ข้อมูลภายในของ
หมวดการเปิดเผยข้อมลูและความโปร่งใสของรายงานการกํากบัดแูลกิจการนี & 

10. คณะกรรมการบริษัทได้กําหนดนโยบายให้กรรมการและผู้บริหารระดบัสงูแจ้งต่อเลขานกุารบริษัท
เกี(ยวกบัการซื &อขายหุ้นของบริษทัของตนเอง 1 วนัลว่งหน้าก่อนทําการซื &อขาย 

11. ในการทํารายการระหว่างกนัต้องกระทําอย่างยติุธรรม (Fair and at arm’s length) โดยคํานึงถึง
ราคาตามธรุกิจปกติหรือเป็นราคาอ้างอิงกบัราคาตลาด และคํานึงถึงประโยชน์ของบริษทัเป็นสําคญั 
รวมถึง คณะกรรมการบริษัทได้กํากับดูแลให้มีการปฏิบ ัติตามหล ักเกณฑ์ วิธีการ และการ
เปิดเผยข้อมูลรายการที(เกี(ยวโยงกันของบริษัทจดทะเบียนอยา่งเคร่งครัดด้วย 
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นอกจากนี & คณะกรรมการบริษัทได้กําหนดแนวทางอย่างชดัเจนในการปฏิบติัตามกฎหมาย ระเบียบ และ
ข้อบังคับของ ตลท. และสํานักงาน ก.ล.ต. อย่างเคร่งครัด และทบทวนสอบทานการปฏิบติัตามหลกัการ
กํากับดูแลกิจการอย่างสมํ(าเสมอ เพื(อให้ผู้ถือหุ้นท ุกรายสามารถมั (นใจได้ว่าได้รับการปฏิบตัิและ 
ใช้สิทธิที(มีของตนได้อย่างเทา่เทียมและเป็นธรรมอยา่งแน่นอน 

ณ วันที( 30 กันยายน 2559 คณะกรรมการบริษัทไม่ได้รับข้อร้องเรียนใด ๆ เกี(ยวกับการไม่ปฏิบติัต่อผู้ ถือหุ้น
อยา่งเท่าเทียมกนั รวมถึงไมมี่การทํารายการระหว่างกนัและการซื &อขายสินทรัพย์ที(ไม่เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ 
ที(ตลท. และสํานกังาน ก.ล.ต. กําหนด และการกระทําความผิดเกี(ยวกับการใช้ข้อมลูภายในของกรรมการ
และผู้ บริหาร จึงแสดงให้เห็นได้ว่าแนวนโยบายหรือแนวทางปฏิบติัที(คณะกรรมการบริษัทได้กําหนดไว้ 
มีประสิทธิภาพในการดแูลจดัการเรื(องดงักลา่วอยา่งเหมาะสม 

บทบาทของผู้ มีส่วนได้เสีย 

คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสําคญัตอ่เรื(องสิทธิของผู้ มีส่วนได้เสีย (Stakeholders) ของบริษัททุกกลุ่มทั &ง
ภายในและภายนอก โดยตระหนกัดีวา่ผู้ มีสว่นได้เสียของบริษัททกุรายจะต้องได้รับการดแูลจากบริษทัอยา่งดี
ที(สุดตามสิทธิที(มีตามกฎหมายที(เกี(ยวข้อง โดยได้กําหนดให้มีกระบวนการส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือ
ระหว่างบริษัทกับผู้ มีส่วนได้เสียในการสร้างความมั(นคงและยั(งยืนของกิจการ รวมถึงคณะกรรมการบริษัท 
มีนโยบายที(จะให้ความสําคญัที(เท่าเทียมกัน และควบคู่กนัไประหว่างความสําเร็จตามเป้าหมาย รูปแบบ และ
วิธีการที(ใช้ในการให้ได้มาซึ(งความสําเร็จนั &น ๆ และเพื(อให้เป็นไปตามนโยบายดงักลา่ว คณะกรรมการบริษัทได้
จดัทําจรรยาบรรณโออิชิกรุ๊ป เพื(อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานทกุคนรับทราบถึงมาตรฐานการปฏิบติั 
ที(บริษัทคาดหวัง นับตั &งแต่การปฏิบัติต่อผู้ ถือหุ้ น ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่ง และสังคมโดยส่วนรวม รวมทั &งต่อ
พนกังานด้วยกันเอง โดยเปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทในหวัข้อเกี(ยวกับโออิชิ หัวข้อย่อยการกํากับดูแล
กิจการ และคณะกรรมการบริษัทได้กําหนดให้มีกลไกและกระบวนการที(จะติดตามดูแลให้มีการปฏิบติั
อยา่งเคร่งครัดและตอ่เนื(อง 

นอกจากนี & บริษัทตระหนกัดีว่าผลการดําเนินงานที(ดีของบริษัทเกิดขึ &นจากการได้รับความสนบัสนุนที(ดีจาก 
ผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ จึงได้กําหนดนโยบายที(จะสนบัสนุนให้เกิดความร่วมมือระหว่างบริษัทกบัผู้ ที(มี
ส่วนได้เสียในการสร้างสรรค์ประโยชน์ร่วมกัน และดแูลให้ความมั(นใจว่าผู้ มีส่วนได้เสียทกุรายจะได้รับการ
คุ้มครอง และปฏบิติัด้วยดี โดยได้ให้ความสําคญัตอ่สิทธิของผู้ มีสว่นได้เสียทกุกลุม่ ซึ(งสรุปสาระสําคญัดงันี & 
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1. ผู้ถือหุ้น  

 บริษัทมุ่งมั(นในการดําเนินธุรกิจบนพื &นฐานของความซื(อสตัย์สุจริต ยึดหลกัปฏิบติัต่อผู้ ถือหุ้นอย่าง
เท่าเทียมและเป็นธรรม และจัดให้มีการเปิดเผยข้อมลูต่าง ๆ อย่างสมํ(าเสมอ ครบถ้วน ถูกต้องและ 
เทา่เทียมกนั พร้อมทั &งกํากับดูแล ป้องกันมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัทแสวงหา
ประโยชน์จากการใช้ข้อมลูที(ยงัมิได้เปิดเผยในทางมิชอบ รวมถึงบริหารจดัการและตดัสินใจในทาง
ธุรกิจอย่างระมดัระวงัและรอบคอบ เพื(อให้บรรลตุามเป้าหมายของบริษัททั &งในระยะสั &นและระยะ
ยาวอย่างมีประสิทธิภาพ และสร้างความเติบโตแก่ธุรกิจอย่างมั(นคงและยั(งยืนเพื(อประโยชน์ของ 
ผู้ ถือหุ้นโดยรวม 

2. พนักงาน 

ในด้านการดูแลพนักงานซึ(งถือว่าเป็นทรัพยากรบุคคลที(มีคณุค่า บริษัทมีแนวนโยบายว่าพนกังาน
ต้องได้รับการปฏิบติัที(เป็นธรรม ทั &งในด้านโอกาส ผลตอบแทน สวสัดิการ และการพฒันาศกัยภาพ 
พร้อมกบัให้ความมั(นใจในคณุภาพชีวิต ความปลอดภยัและสขุอนามยัในการทํางาน รวมถึงจดัให้มี
กองทุนสํารองเลี &ยงชีพ โดยในด้านผลตอบแทนบริษัทมีแนวทางการพิจารณาจากความสามารถ 
ประสิทธิภาพ และการประเมินผลการปฏิบติังานเป็นสําคญัโดยสอดคล้องกบัผลประกอบการของ
บริษทั รวมถึงสามารถแข่งขนัได้ในอตุสาหกรรมเดียวกนั สําหรับการพฒันาศกัยภาพของพนกังานนั &น 
บริษัทได้จัดให้พนักงานเข้ารับการอบรมในหลักสูตรที(หลากหลายทั &งจากภายในและภายนอก
องค์กร เพื(อส่งเสริมและพฒันาความรู้ความสามารถของพนักงานซึ(งจะเป็นประโยชน์แก่บริษัทใน
ระยะยาว รวมถึงบริษัทถือเป็นนโยบายที(สําคญัในการจดัให้มีสถานที(ทํางานทั &งในส่วนสํานกังาน
และโรงงานอุตสาหกรรมที(มีความปลอดภยัและสุขอนามยัที(ดี โดยจดัให้มีการเก็บสถิติอตัราการเกิด
อุบติัเหตุ อตัราการหยดุงาน และอตัราการบาดเจ็บจากการทํางานเพื(อนํามาวิเคราะห์และปรับปรุง
มาตรฐานด้านความปลอดภยัของพนักงานอย่างต่อเนื(องอีกด้วย โดย ณ วันที( 30 กันยายน 2559 
อตัราการบาดเจ็บจนถึงขั &นหยุดงานมีจํานวน 19 ครั &ง ซึ(งลดลงจากจํานวน 31 ครั &ง ในปี 2558  
ตลอดจนบริษัทคํานึงถึงหลกัสิทธิมนุษยชนจึงไม่มีนโยบายเลือกปฏิบติัและให้ความเสมอภาคทาง
โอกาสแก่พนกังานทกุคน รวมถึงพิจารณาการจ้างงานโดยไม่จํากดัเชื &อชาติ สีผิว เพศ ศาสนา สญัชาติ 
และความคิดเห็นทางการเมือง โดยดูแลและปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนอย่างเป็นธรรมและให้
ผลตอบแทนที(เหมาะสม นอกจากนี & บริษัทยังจดัให้พนักงานได้มีส่วนร่วมพฒันาชุมชนและสงัคม
ผ่านกิจกรรมเพื(อสงัคมและชมุชนที(หลากหลายอีกด้วย 
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3. ลูกค้า   

บริษัทมุง่มั(นที(จะพฒันาคณุภาพสินค้าและบริการอย่างต่อเนื(องเพื(อความพึงพอใจสงูสดุของลกูค้า 
เอาใจใส ่และดแูลรับผิดชอบตอ่ลกูค้าอยา่งดีที(สดุ โดยการรักษาคณุภาพ และมาตรฐานของสินค้า
เพื(อสร้างความสมัพนัธ์ที(ยั(งยืนระหว่างกัน  รวมถึงจดัให้มีหน่วยงานหรือบุคคลเพื(อทําหน้าที(รับ
ข้อร้องเรียนของลูกค้า เพื(อให้สามารถดําเนินการแก้ไขข้อร้องเรียนดงักล่าวให้แก่ลูกค้าได้อย่าง
รวดเร็ว 

4. คู่ค้า  

บริษัทให้ความสําคญักบัการคดัเลือกคูค้่าโดยพิจารณาจากผลงาน ราคา ความน่าเชื(อถือ และไม่มี
ประวัติการกระทําผิดด้านทุจริตคอร์รัปชั(นและละเมิดสิทธิมนุษยชนเป็นสําคญั รวมถึง ปฏิบติัตาม
เงื(อนไขทางการค้าและข้อตกลงตามสญัญา โดยมุ่งมั(นที(จะปฏิบติัต่อคู่ค้าอย่างเสมอภาค และตั &งอยู่บน
พื &นฐานของความเป็นธรรมโดยคํานึงถึงผลประโยชน์ร่วมกนั และเพื(อเป็นการป้องกนัการทุจริตจาก
คูค้่าและพนกังานที(เกี(ยวข้อง บริษทัจะพิจารณาตดัความสมัพนัธ์กบัคู่ค้าทนัที หากพบการทุจริต ให้
สินบนหรือประโยชน์ใด ๆ แก่ผู้ เกี(ยวข้องเพื(อให้เข้าทําสญัญาหรือธุรกรรมใด ๆ กบับริษัท  

5. เจ้าหนี 0   

บริษัทมีนโยบายในการปฏิบติัตอ่เจ้าหนี &ทกุรายอยา่งเป็นธรรมและเท่าเทียมกนั รวมถึงยึดมั(นในการ
ปฏิบติัตามเงื(อนไข ข้อกําหนดเรื(องหลกัประกนั และข้อตกลงในสญัญาที(ให้ไว้กับเจ้าหนี &ต่าง ๆ อย่าง
เคร่งครัด 

6. คู่แข่งทางการค้า 

บริษัทจะประพฤติปฏิบติัตามกรอบกติกาการแข่งขันสากล และปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้าด้วยความ
เป็นธรรม ไม่ใช้วิธีการที(ไมส่จุริตและไมทํ่าลายชื(อเสียงของคู่แขง่ขนัทางการค้าด้วยวิธีการใด ๆ  

7. สังคมและชุมชน 

ในด้านสงัคม บริษทัได้ตระหนกัถึงการเป็นส่วนหนึ(งของสงัคมในอนัที(จะต้องช่วยเหลือเกื &อกลูกนัใน
สงัคม เพื(อเป็นการตอบแทนสงัคมทั &งในท้องถิ(นที(บริษัทตั &งอยู่และในระดบัประเทศ บริเวณโดยรอบ
พื &นที(ที(โรงงานอตุสาหกรรมและร้านอาหารของบริษัทตั &งอยู่จะมีการสร้างงานและสร้างโอกาสให้แก่
ชมุชน รวมทั &งการให้ความสําคญัต่อความต้องการของชุมชนโดยได้เข้าร่วมกิจกรรมการช่วยเหลือ
และพฒันาชมุชนตา่ง ๆ อยา่งตอ่เนื(อง สําหรับการตอบแทนสงัคมในวงกว้าง บริษัทจดักิจกรรมเพื(อ
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สง่เสริมคณุภาพของสงัคมด้านตา่ง ๆ รวมทั &งการบริจาคเพื(อสาธารณประโยชน์อย่างตอ่เนื(องมาเป็น
ระยะเวลานาน  

8. สิ�งแวดล้อม  

สําหรับด้านสิ(งแวดล้อม บริษัทได้ให้ความสําคญัในอนัที(จะสร้างค่านิยมและจิตสํานึกในการรักษา
สิ(งแวดล้อมและใช้ทรัพยากรอย่างมีคุณค่าโดยเริ(มต้นจากจุดเล็ก ๆ ไปจนถึงภาพรวมขององค์กร 
ผ่านการอบรม การจดักิจกรรม การรณรงค์และการปลูกฝังค่านิยมการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า
ภายในองค์กรที(หลากหลาย เช่น การรณรงค์การลดปริมาณการใช้กระดาษในสํานักงาน การปิดไฟ 
ในเวลาพักหรือเมื(อไม่มีการใช้งาน และการดูแลให้การดําเนินกระบวนการผลิตเป็นมิตรกับ
สภาพแวดล้อมและชมุชนมากที(สดุ รวมถึงโรงงานของบริษัททุกแห่งได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 
14001 ซึ(งเป็นมาตรฐานที(จะทําให้องค์กรได้ตระหนักถึงความสําคัญของการจัดการสิ(งแวดล้อม
เพื(อให้เกิดการพัฒนาสิ(งแวดล้อมควบคู่กับการพัฒนาธุรกิจ โดยมุ่งเน้นในการป้องกันมลพิษ 
(Prevention of Pollution) และมีการพฒันาปรับปรุงอย่างต่อเนื(องด้วย ตลอดจน บริษัทได้จดัให้มี
การอบรมด้านสิ(งแวดล้อมและระบบมาตรฐานดงักลา่วโดยเชิญวิทยากรทั &งภายในและภายนอกบริษัท 
เพื(อให้ความรู้และสร้างค่านิยมที(ดีเกี(ยวกับสิ(งแวดล้อมแก่พนักงานของบริษัท โดย ณ วันที( 30 
กนัยายน 2559 บริษัทจดัการอบรมแก่พนกังานในหลกัสูตรที(เกี(ยวข้องกับด้านสิ(งแวดล้อมทั &งจาก
ภายในและภายนอกองค์กร รวมทั &งสิ &นจํานวน 15 หลกัสตูร คิดเป็นชั(วโมงอบรมเฉลี(ย 6.3  ชั(วโมงต่อคน 

นอกจากนี & บริษทัยงัตระหนกัถึงการสง่เสริมการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและยั(งยืน โดยใน
กระบวนการผลิตของบริษัทได้พฒันาและเลือกใช้นวตักรรมการผลิตด้วยเครื(องจกัรที(ทนัสมยัเพื(อลด
ปริมาณทรัพยากรต่าง ๆ ที(ใช้ในกระบวนการผลิตให้มีการใช้ประโยชน์ได้อย่างสูงสุดและเต็ม
ประสิทธิภาพ รวมถึงมีการบริหารจัดการวตัถุดิบอย่างมีประสิทธิภาพเพื(อลดปริมาณการสูญเสีย
และสิ &นเปลืองทรัพยากรโดยไม่จําเป็นอีกด้วย โดยการดําเนินการตามแนวทางการใช้ทรัพยากร
อยา่งมีประสิทธิภาพ ปรากฏในสว่นที( 1 หน้าที( 35-36 

 9. หน่วยราชการและองค์กรที�เกี�ยวข้อง  

บริษัทยึดถือการปฏิบติัตามกฎหมายที(เกี(ยวข้องในด้านต่าง ๆ อย่างเคร่งครัดทั &งต่อสิ(งแวดล้อม 
ความปลอดภยั แรงงาน การจดัการด้านภาษีอากรและบญัชี รวมทั &งกฎ ระเบียบ และประกาศต่าง ๆ  ของ
ทางราชการที(เกี(ยวข้องกบัการประกอบธรุกิจของบริษัทด้วย 
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ณ วันที( 30 กนัยายน 2559 บริษัทไม่มีการปฏิบติัฝ่าฝืนกฎหมายด้านแรงงาน การจ้างงาน การแข่งขนัทาง
การค้าและสิ(งแวดล้อมแตอ่ยา่งใด 

นอกเหนือจากแนวทางการดําเนินการดงักลา่วข้างต้น คณะกรรมการบริษัทได้กําหนดแนวทางการดําเนินการใน
ด้านอื(น ๆ ที(เกี(ยวข้องกับความรับผิดชอบต่อสังคม และการดูแลและปกป้องสิทธิประโยชน์ของ 
ผู้ มีสว่นได้เสีย ดงันี & 

1. แนวทางดําเนินการเกี�ยวกับการละเมดิสิทธิมนุษยชน 

 บริษัทเคารพในสิทธิมนุษยชนของพนักงานและผู้ มีส่วนได้เสียอื(น ๆ โดยจะไม่เลือกปฏิบติัต่อบุคคล 
ใด ๆ ที( มีความแตกต่างทางแนวคิด เชื &อชาติ สัญชาติ สีผิว ศาสนา เพศ ความพึงพอใจทางเพศ 
วัฒนธรรมหรือสถานภาพอื(นใดที(ถือเป็นสิทธิมนุษยชน รวมถึงจะนําแนวทางปฏิบัติด้านสิทธิ
มนุษยชนที(เหมาะสมมาปรับใช้กับองค์กรและจะไม่ให้การสนบัสนุนหรือมีส่วนร่วมใด ๆ กบับุคคล
และกิจกรรมที(มีความเกี(ยวข้องกบัการละเมิดสิทธิมนษุยชนด้วย 

2. แนวทางดําเนินการเกี�ยวกับการละเมดิทรัพย์สินทางปัญญา 

ในการดําเนินธุรกิจ บริษัทตระหนักและให้ความสําคญักบัการสร้างสรรค์และพัฒนาทรัพย์สินทาง
ปัญญาของบริษัทอย่างต่อเนื(อง เนื(องจากงานสร้างสรรค์เหล่านั &นถือเป็นทรัพย์สินและสร้าง
มูลค่าเพิ(มให้แก่บริษัท โดยที(บริษัทได้ขอขึ &นทะเบียนลิขสิทธิa และยื(นขอจดทะเบียนเครื(องหมาย
การค้าทั &งในและตา่งประเทศเพื(อรักษาสิทธิของบริษัท และจากการสร้างสรรค์และพฒันาในทรัพย์สนิ
ทางปัญญาดงักล่าว บริษัทจึงไมมี่นโยบายหรือความจําเป็นในการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของ
บคุคลอื(น  

3. แนวทางดาํเนินการเกี�ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั�น 

บริษัทมีนโยบายที(ชดัเจนและสนบัสนนุการต่อต้านการทจุริต การให้สินบนหรือคอร์รัปชั(นไม่ว่ากรณี
ใด ๆ และให้ความร่วมมือหรือเข้าร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั(นตาม
ความเหมาะสม พร้อมกันนี & บริษัทได้กําหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานทุกคนของบริษัท
ต้องไม่เข้าไปมีส่วนร่วมในการคอร์รัปชั(น การให้หรือรับสินบนจากเจ้าหน้าที(ของรัฐและเอกชน ทั &ง
ทางตรงและทางอ้อมเพื(อให้ได้มาหรือคงไว้ซึ(งธุรกิจหรือข้อได้เปรียบทางการแข่งขัน หรือใช้
ประโยชน์จากการบริจาค และการทําสาธาณกุศลไปเพื(อประโยชน์หรือสนับสนุนการทุจริต
คอร์รัปชั(นอย่างเด็ดขาด นอกจากนี & เพื(อเป็นการเน้นยํ &าเจตนารมณ์และนโยบายของบริษัทในด้าน
การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั(น บริษัทได้ออกประกาศเรื(องการแจ้งเบาะแสการกระทําทจุริตและ
การจ่ายเงินรางวัลแก่ผู้ แจ้งเบาะแส เพื(อให้พนักงานทุกคนตระหนกัถึงความสําคญัและยึดมั(นใน
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ความซื(อสตัย์สจุริต รวมถึงปฏิบติังานด้วยความไม่ประมาทเลินเล่อ หรือบกพร่องต่อหน้าที( ซึ(งเป็น
การเปิดโอกาสและเอื &อประโยชน์ต่อการกระทําผิดทุจริตต่อหน้าที( อันอาจส่งผลให้บริษัทได้รับ
ผลกระทบและความเสียหายอยา่งร้ายแรงได้ 

บริษัทยังคงมุ่งมั(นพัฒนาการดําเนินการด้านการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั(นอย่าง
ต่อเนื(อง ผ่านการสอบทานความครบถ้วนเพียงพอของกระบวนการทั &งหมดจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และการประเมินและกําหนดแนวทางบริหารจดัการความเสี(ยงจากการทจุริตคอร์รัปชั(นที(
อาจเกิดขึ &นโดยคณะกรรมการบริหารความเสี(ยง ซึ(งมีการรายงานความเสี(ยงที(มีนัยสําคัญไปยัง
คณะกรรมการบริษัทในทกุไตรมาส  

โดยในปี 2559 บริษัทจัดให้หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน ในฐานะผู้ ปฏิบติังานสนับสนุน
คณะกรรมการตรวจสอบในการดําเนินการด้านการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั(น  
เข้าร่วมอบรมในหลกัสตูร  Anti-Corruption: The Practical Guide (ACPG) รุ่นที( 30/2016 ซึ(งจดั
โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หรือ IOD โดยหลักสูตรดังกล่าวเป็นหลักสูตร 
ที(ครอบคลุมการวางระบบ กระบวนการและขั &นตอนต่าง ๆ ในการป้องกันการทจุริต เพื(อนํามาเป็น
แนวทางสนบัสนุนการปฏิบติังานด้านการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั(นของบริษัท และเพื(อให้การ
จัดการอบรม เผยแพร่และให้ข้อมูลในเรื(องดังกล่าวแก่ผู้ ปฏิบัติงานและพนักงานเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพมากยิ(งขึ &น นอกจากนี & บริษัทมีแนวนโยบายที(จะจัดให้เจ้าหน้าที(ในส่วนงาน 
ที( เ กี( ย ว ข้องไ ด้ เ ข้ า รับการอมรมในหลักสูตร ที( เ กี( ยว ข้องกับการปฏิบัติ งานด้านดังกล่าว 
อยา่งตอ่เนื(องตามความเหมาะสมอีกด้วย 

4. แนวทางดาํเนินการเกี�ยวกับการแจ้งเบาะแสและร้องเรียน 

บริษัทได้จดัให้มีมาตรการกํากบัดแูลและช่องทางสําหรับผู้ มีสว่นได้เสียทกุฝ่ายซึ(งรวมถึงพนกังานใน
การแจ้งเบาะแส หรือการร้องเรียนการกระทําที(สงสยัว่ามีการฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบติัตามกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบงัคบั หรือนโยบายการกํากับดูแลกิจการ รวมถึงการรายงานทางการเงินที(ไม่ถกูต้อง 
หรือระบบควบคุมภายในที(บกพร่องต่อคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง ผ่านช่องทางที(หลากหลาย 
โดยเปิดเผยชอ่งทางผ่านเว็บไซต์ของบริษทัในหวัข้อนกัลงทุนสมัพนัธ์ ดงันี & 
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ช่องทางการแจ้งเบาะแสหรือการร้องเรียน 

อีเมล์    : auditcommittee@oishigroup.com 
ไปรษณีย์ :  คณะกรรมการตรวจสอบ  
  บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน)  
  เลขที( 57 อาคารปาร์ค เวนเชอร์ ชั &น 19 ถนนวิทย ุแขวงลมุพินี  
  เขตปทมุวนั  กรุงเทพฯ 10330 

นอกจากนี & บริษัทได้กําหนดแนวทางในการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ ร้องเรียน โดยถือว่าข้อมลู
ของผู้ แจ้งเบาะแสหรือผู้ ร้องเรียนเป็นความลับ และบริษัทจะไม่เปิดเผยชื(อผู้ แจ้งเบาะแสหรือ
ร้องเรียน เว้นแต่ เป็นการเปิดเผยตามที(กฎหมายและหน่วยงานกํากับดแูลที(เกี(ยวข้องกําหนด รวมถึง 
ที(ประชมุคณะกรรมการบริษัท ครั &งที( 1/2558 ซึ(งประชมุเมื(อวนัที( 25 กมุภาพนัธ์ 2558 ได้มีมติอนมุติั
ระเบยีบการรับเรื(องร้องเรียนหรือเบาะแสและการให้ความคุ้มครองตามนโยบายการกํากบัดแูลกิจการ
ของของบริษัทและบริษัทย่อย โดยมีผลใช้บังคับตั &งแต่วันที( 25 กุมภาพันธ์ 2558 เพื(อให้การ
ดําเนินการเกี(ยวกบัเรื(องร้องเรียนและแจ้งเบาะแสของบริษัทและบริษัทย่อย มีแบบแผนที(เหมาะสม  
มีประสิทธิภาพ มคีวามคล่องตวั และมีมาตรฐานสากลทดัเทียมกบับริษัทชั &นนําอื(น ๆ ตลอดจนสร้าง
ความเชื(อมั(นแก่ผู้ มีส่วนได้เสียทกุฝ่าย รวมถึงพนกังานว่าจะได้รับการป้องกนัจากการถกูกลั(นแกล้ง ให้
โทษหรือปฏิบติัอย่างไมเ่หมาะสมอนัเนื(องมาจากการร้องเรียนหรือให้เบาะแสแก่กลุ่มบริษัทโออิชิ เว้นแต ่
การกระทําดังกล่าวได้กระทําโดยไม่สุจริตหรือมีเจตนามุ่งร้ายทําลายบริษัทหรือบุคคลอื(น หรือผิด
กฎหมายหรือระเบยีบวินยัของบริษัท  

คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบซึ(งประกอบด้วยกรรมการอิสระเป็น
ผู้ ดูแลและกําหนดแนวปฏิบัติเกี( ยวกับการบริหารจัดการเรื( องร้องเรียนหรือข้อมูลเบาะแส 
ที(ผ่านเข้ามาตามช่องทางดงักล่าวข้างต้น รวมถึงมอบหมายให้หน่วยงานตรวจสอบภายใน ซึ(งเป็น
หน่วยงานที(มีความเป็นอิสระในการปฏิบติังานและรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบปฏิบติั
หน้าที(สนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบในการคัดกรอง บริหารจัดการและ
ตรวจสอบข้อร้องเรียนหรือเบาะแส หากมีมลูความจริงจะนําเสนอผลการตรวจสอบตอ่คณะกรรมการ
ตรวจสอบเพื(อพิจารณา แนะนําแนวทางการแก้ไข หรือรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทต่อไป โดย
ภายหลงัการพิจารณาดําเนินการ แก้ไข ปรับปรุงตามข้อร้องเรียนหรือเบาะแสที(ได้รับมาแล้ว บริษัท
จะแจ้งการดําเนินการให้ผู้ แจ้งเบาะแสหรือผู้ ร้องเรียนที(บริษัทสามารถติดต่อได้ทราบตามขั &นตอน
และภายในระยะเวลาที(เหมาะสม  
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ทั &งนี & หากมีกรณีที(เรื(องที(ร้องเรียนหรือการให้เบาะแสได้กระทําด้วยเจตนาที(ดี ปราศจากการมุ่งร้าย
ทําลายชื(อเสียงของบริษัทหรือบุคคลที(เกี(ยวข้อง และบริษัทถูกศาลพิจารณาแล้วว่าได้ละเมิดสิทธิ
ตามกฎหมายของบุคคลนั &นจริง บุคคลนั &นย่อมมีสิทธิที(จะได้รับการชดเชยจากบริษัทตามความ
เหมาะสม พอสมควรแก่เหต ุและเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที(กฎหมายกําหนด 

 ณ วนัที( 30 กนัยายน 2559 ไม่มีผู้ ร้องเรียน หรือให้เบาะแสผ่านช่องทางการแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียน
ของบริษทัแตอ่ย่างใด 

อย่างไรก็ดี จากแนวนโยบายที(ชัดเจนและความมุ่งมั(นในอันที(จะปฏิบติัตามข้อกําหนดของกฎหมายและ
กฎระเบียบต่าง ๆ ที(เกี(ยวข้อง เพื(อให้มั(นใจได้ว่าสิทธิของผู้ มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายจะได้รับการดแูลอย่างดีที(สดุ
จากบริษัท ณ วนัที( 30 กนัยายน 2559 บริษัทไม่มีการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัทอื(นที(มิใช่บริษัท
ยอ่ย ไม่มีการฝ่าฝืนกฎหมายด้านแรงงาน ผู้บริโภค การแขง่ขนัทางการค้าและสิ(งแวดล้อมอย่างมีนยัสําคญั และ
ไมมี่การดําเนินการจากหน่วยงานกํากบัดูแลในเรื(องการประกาศหรือเปิดเผยข้อมลูเหตกุารณ์สําคญัที(ไมถ่กูต้อง 
รวมถึงไมมี่การฟ้องร้องระหว่างบริษัทและบริษทัยอ่ยกบัคูค้่า เจ้าหนี & และคูแ่ขง่ทางการค้าแตอ่ยา่งใดด้วย 

การเปิดเผยข้อมูล และความโปร่งใส 

1. การเปิดเผยข้อมูล  

บริษัทให้ความสําคญักบัการเปิดเผยข้อมลูสําคญัที(เกี(ยวข้องกับบริษัท ทั &งข้อมลูทางการเงิน และ
ข้อมลูที(มิใช่ข้อมลูทางการเงิน รวมถึงข้อมลูอื(นที(สําคญัอนัอาจมีผลกระทบต่อราคาหลกัทรัพย์
ของบริษัทอยา่งถกูต้อง ครบถ้วน ทนัเวลา โปร่งใส และน่าเชื(อถือแก่ผู้ ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียม
กนัและเป็นธรรม จงึได้กําหนดแนวทางในการเปิดเผยข้อมลูซึ(งครอบคลมุการสื(อสารทกุชอ่งทางของ
บริษัทดงันี &  

1. คณะกรรมการบริษัทดูแลรับผิดชอบการเปิดเผยข้อมลูและสารสนเทศของบริษัท รวมถึง
รายงานทางการเงิน ข้อมลูที(ไม่ใช่ข้อมลูทางการเงินและสารสนเทศเรื(องอื(น ๆ ตามเกณฑ์ 
ที(กฎหมาย ตลท. และสํานกังาน ก.ล.ต. กําหนด ให้มีความถกูต้อง ชดัเจน ครบถ้วน โปร่งใส 
ด้วยภาษาที(กระชบั เข้าใจง่าย มีการเปิดเผยสารสนเทศที(สําคญัทั &งด้านบวกและด้านลบ 
และผ่านการพิจารณากลั(นกรองตามขั &นตอนที(กําหนด โดยคํานึงถึงความจําเป็นในการ
รักษาข้อมลูที(เป็นความลบัทางธุรกิจ กลยุทธ์ในการดําเนินธุรกิจ หรือข้อมลูที(หากเปิดเผย
แล้วอาจทําให้เสียประโยชน์ และความสามารถในการแข่งขนัด้วย 
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2. คณะกรรมการบริษัทดแูลรับผิดชอบกํากบัดูแลให้การรายงานข้อมลูและผลการปฏิบติังาน
ต่าง ๆ ตามแบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี (แบบ 56-1) และรายงานประจําปี (แบบ 56-2) 
เป็นไปอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และตรงตามรอบระยะเวลาตามที(กฎหมายและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ 
ของ ตลท. สํานักงาน ก.ล.ต. หรือหน่วยงานอื(นที(เกี(ยวข้องกําหนด รวมถึงเปิดเผยข้อมูล
ดงักลา่วบนเว็บไซต์ของบริษทั เพื(อให้ผู้ ถือหุ้นและผู้ ที(มสีว่นได้สว่นเสียได้รับข้อมลูอยา่งถกูต้อง
และเท่าเทียมกนั   

3. คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ รับผิดชอบต่อรายงานทางการเงินของบริษทัที(จดัทําขึ &น โดยจดัให้
มีรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงินแสดงควบคู่กับ
รายงานของผู้สอบบญัชีในรายงานประจําปี พร้อมทั &ง กํากบัดแูลให้ฝ่ายจดัการมีการจดัทํา
งบการเงิน และข้อมลูทางการเงินให้ถกูต้อง ครบถ้วนภายใต้หลกัการบญัชีที(รับรองทั(วไปใน
ประเทศไทย และเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที(กําหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผู้ สอบ
บัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายบญัชีที(เหมาะสม และถือปฏิบติั
อย่างสมํ(าเสมอ รวมถึงการใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวัง ตลอดจนการพิจารณาความ
สมเหตสุมผลในการจดัทํา และการเปิดเผยข้อมลูสําคญัอยา่งเพียงพอในหมายเหตปุระกอบ
งบการเงิน  

 บริษัท เคพีเอ็มจี ภมิูไชย สอบบญัชี จํากดั ได้รับแตง่ตั &งจากที(ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 
2559 ให้เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทสําหรับงบการเงินสําหรับงวด 9 เดือน สิ &นสดุวนัที( 30 
กนัยายน 2559 โดยผู้สอบบญัชีของบริษัทมีความรู้ มีความชํานาญในวิชาชีพ มีคณุสมบติั
ครบถ้วน มคีวามเป็นอิสระและไมมี่ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ จึงมั(นใจได้ว่างบการเงิน
ของบริษัทมีความถูกต้องและน่าเชื(อถือ สําหรับบริษัทย่อยบางบริษัทในตา่งประเทศที(มิได้
แต่งตั &งผู้ สอบบญัชีจากสํานักสอบบัญชีเดียวกันกับบริษัทอันเนื(องมาจากข้อจํากัดบาง
ประการ แต่บริษัทมีข้อกําหนดและมาตรการดําเนินการที(เหมาะสมเพื(อให้สามารถจดัทํา 
งบการเงินรวมได้ทันตามกําหนดเวลา ซึ(งในปีที(ผ่านมาบริษัทสามารถจดัทําและนําส่งงบ
การเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการต่อหน่วยงานกํากบัดแูลที(เกี(ยวข้องได้อย่างครบถ้วน
และภายในระยะเวลาที(กําหนดเวลาทกุประการ 

นอกจากนี & คณะกรรมการบริษทัยงัได้ตระหนกัถึงความสําคญัของระบบการควบคมุภายใน
ที(มีประสิทธิภาพ ว่าสามารถทําให้บริษัทสามารถดําเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ           
มีรายงานข้อมลูทางการเงินที(ถกูต้องครบถ้วน อีกทั &ง ยงัเป็นการป้องกนัไม่ให้เกิดการทุจริต 
และการดําเนินงานที(ผิดปกติอย่างมีสาระสําคญั จึงได้จดัตั &งคณะกรรมการตรวจสอบเพื(อ
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ทําหน้าที(สอบทาน และดูแลให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบที(
เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ อีกทั &งดูแลให้มีรายงานทางการเงินมีความถูกต้องและ
เพียงพอ จึงได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในอย่างมีประสิทธิภาพ เพื(อให้มั(นใจได้ว่า
รายงานและการบนัทึกข้อมลูทางบญัชีมีความถูกต้อง ครบถ้วนและเพียงพอ และเพื(อเป็น
การสร้างความมั(นใจให้กับผู้ ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบซึ(งประกอบด้วยกรรมการอิสระเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบเกี(ยวกับระบบการควบคุม
ภายใน และความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี(ยวกบัเรื(องนี &ได้ปรากฏในรายงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบซึ(งได้แสดงไว้ในรายงานประจําปี รวมถึงได้แสดงความเห็นต่องบ
การเงินว่างบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย ณ วนัที( 30 กนัยายน 2559 เป็นรายงานที(มี
ความถกูต้อง ครบถ้วน และเชื(อถือได้ 

4. บริษัทได้กําหนดให้มีหน่วยงานนกัลงทนุสมัพนัธ์เพื(อทําหน้าที(ติดตอ่ สื(อสารและให้ข้อมลูกบั
นกัลงทนุสถาบนั ผู้ ถือหุ้น รวมทั &งนกัวิเคราะห์ที(เกี(ยวข้องอย่างถกูต้อง เท่าเทียมและเป็นธรรม 
โดยเปิดเผยชอ่งทางในการติดตอ่สื(อสารกบันกัลงทุนสมัพนัธ์บนเว็บไซต์ของบริษัทในหวัข้อ
นักลงทุนสัมพันธ์ รวมถึงจดัให้มีหน่วยงานที(ทําหน้าที(เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการ
ดําเนินงานและโครงการตา่ง ๆ  ของบริษทัตอ่สื(อมวลชนเพื(อให้สาธารณชนได้รับข้อมลูที(สําคญั
ของบริษทัอยา่งถกูต้อง 

5. บริษัทได้จัดให้มีช่องทางการเปิดเผยข้อมูลซึ(งเป็นช่องทางที(ผู้ ถือหุ้ น นักลงทุน และ
สาธารณชนทั(วไป สามารถเข้าถึงข้อมลูได้งา่ยและมีความเท่าเทียมกนัในการรับทราบข้อมลู
ของบริษัท โดยมีข้อมูลทั &งในรูปแบบภาษาไทยและภาษาองักฤษ รวมถึงบริษัทได้จดัให้มี
เว็บไซต์ของบริษทัเพื(อเป็นอีกชอ่งทางหนึ(งในการเผยแพร่ข้อมลูตา่ง ๆ ที(สําคญัของบริษัทและ
มุ่งมั(นที(จะจดัให้เว็บไซต์ของบริษัทสามารถใช้งานและมีข้อมลูที(เป็นปัจจบุนัอยู่เสมอ เพื(อให้
นักลงทุนและผู้สนใจทั(วไปสามารถเข้าถึงข้อมลูของบริษัทได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และ
เท่าเทียมกัน ทั &งนี & รูปแบบข้อมลูที(นําเสนอบนเว็บไซต์ของบริษัทอาจมีความแตกต่างกับ
ข้อมูลที(ได้เผยแพร่ไปแล้วขึ &นอยู่ก ับข้อจําก ัดและเทคโนโลยีในการพัฒนาเว็บไซต์ แต่
เนื &อหาสําคญัของข้อมลูจะไม่มีความแตกต่างอย่างมีนยัสําคญั 

ณ วันที( 30 กันยายน 2559 บริษัทจัดให้มีการแถลงข่าวเกี(ยวกับผลประกอบการและ 
ทิศทางการดํา เนินธุร กิจและการเ ข้า ร่วมกิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบผู้ ลงทุน  
(Opportunity Day) ของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย จํานวน 1 ครั &ง รวมถึงการพบปะ
นกัวิเคราะห์ในทกุไตรมาสด้วย 
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2. การดแูลการใช้ข้อมูลภายในและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

  2.1 การดแูลเรื(องการใช้ข้อมลูภายใน 

บริษัทถือว่าการดูแลเรื(องการใช้ข้อมลูภายในเป็นความรับผิดชอบสําคญัของกรรมการ 
ผู้ บริหาร และพนักงานของบริษัทที(ต้องเก็บรักษาข้อมูลความลับของบริษัทอย่างเคร่งครัด 
โดยเฉพาะข้อมลูภายในที(ยงัไม่เปิดเผยต่อสาธารณะหรือข้อมลูผลกระทบต่อการดําเนิน
ธรุกิจ หรือราคาหุ้น โดยได้กําหนดที(จะไมใ่ห้ใช้โอกาส หรือข้อมลูที(ได้จากการเป็นกรรมการ 
ผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัทในการหาประโยชน์ส่วนตวั รวมถึงมีการจํากัดการรับรู้
ข้อมลูได้เฉพาะกรรมการและผู้บริหารระดับสูงที(เกี(ยวข้องของบริษัทเท่านั &น นอกจากนี & 
บริษัทได้กําหนดให้ผู้ บริหารรายงานการถือหลักทรัพย์ และการเปลี(ยนแปลงการถือ
หลกัทรัพย์ต่อสํานักงาน ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535  รวมถึงบริษัทได้มีการกําหนดนโยบายอย่างเป็นลายลักษณ์อกัษร
กําหนดในการห้ามกรรมการ ผู้ บริหาร และพนักงานของบริษัท ซึ(งอยู่ในหน่วยงานที(
รับทราบข้อมลูภายใน รวมถึงสามี ภรรยา และบตุรที(ยงัไมบ่รรลนิุติภาวะซื &อขายหลกัทรัพย์
ของบริษัทก่อนการประกาศงบการเงินต่อสาธารณชนไม่น้อยกว่า 1 เดือน หากผู้บริหาร
หรือพนกังานคนใดกระทําผิดวินยัจะต้องได้รับโทษ ซึ(งมีตั &งแต่การตกัเตือน จนถึงการเลิก
จ้าง รวมถึงการดําเนินคดีตามกฎหมาย โดยได้จัดทําประกาศและแจ้งให้กรรมการ 
ผู้บริหารและพนกังานของบริษัททราบเป็นการลว่งหน้าด้วยทกุครั &ง 

2.2 ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

 คณะกรรมการบริษัท และผู้ บ ริหารของบริษัทได้ระมัดระวังถึงความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ที(อาจเกิดขึ &นโดยได้ถือปฏิบติัและดแูลมิให้กรรมการ ผู้บริหารหรือผู้ ที(เกี(ยวข้อง
นําข้อมลูภายในของบริษัทไปใช้เพื(อประโยชน์สว่นตน นอกจากนี & ได้กําหนดให้กรรมการและ
ผู้บริหารของบริษัทต้องรายงานการมีส่วนได้เสียของตนตามหลกัเกณฑ์ที(กฎหมายและ
คณะกรรมการบริษัทกําหนด 

 ในการเข้าทํารายการระหว่างกันของบริษัทซึ(งเกิดกับบุคคลที(อาจมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ มีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต 
คณะกรรมการบริษัทได้กําหนดแนวทางดําเนินการตามที(กฎหมายและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ 
กําหนดไว้อยา่งเคร่งครัด รวมถึงมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ ให้ความเห็น
เกี(ยวกับความจําเป็น และความเหมาะสมของรายการนั &น ในกรณีที(คณะกรรมการ
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ตรวจสอบไม่ มีความชํานาญในการพิจารณารายการระหว่างกัน ที(อาจเกิดขึ &น 
คณะกรรมการตรวจสอบอาจว่าจ้างผู้ เชี(ยวชาญอิสระ หรือผู้สอบบญัชีของบริษัทเป็นผู้ ให้
ความเห็นเกี(ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื(อนําไปประกอบการตัดสินใจของ
คณะกรรมการบริษัทหรือผู้ ถือหุ้นตามแตก่รณีไป และเพื(อเป็นการป้องกนัความขดัแย้งทาง
ผลประโยชน์ที(อาจเกิดขึ &น คณะกรรมการบริษัทได้กําหนดนโยบายและแนวปฏิบติัในการ
ป้องกนัมิให้กรรมการ และพนกังานของบริษทั แสวงหาผลประโยชน์สว่นตน โดยกําหนดให้
กรรมการ และพนกังานหลีกเลี(ยงการทํารายการที(เกี(ยวโยงกบัตนเองที(อาจก่อให้เกิดความ
ขดัแย้งทางผลประโยชน์กบับริษทั 

 นอกจากนี & เพื(อเป็นการป้องกนัความขดัแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทได้กําหนดนโยบายใน
การดแูลรายการที(อาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ไว้อยา่งชดัเจน โดยในกรณีที(
กรรมการบริษัทที(มีสว่นได้เสียในวาระใด ๆ กรรมการท่านนั &นจะไม่มีสิทธิออกเสียง หรือมีส่วน
ร่วมในการพิจารณาวาระดงักล่าว รวมทั &งกําหนดนโยบายและวิธีการดูแลไม่ให้ผู้บริหาร 
และผู้ ที(เกี(ยวข้องนําข้อมลูภายในของบริษัทไปใช้ประโยชน์สว่นตวัด้วย 

ณ วันที( 30 กนัยายน 2559 ไม่มีกรณีที(หน่วยงานกํากบัดูแลดําเนินการกับบริษัทในเรื(องการประกาศหรือ
เปิดเผยข้อมลูเหตุการณ์สําคญัที(ไม่ถกูต้องและการสั(งให้แก้ไขงบการเงิน รวมถึง บริษัทไมมี่การส่งรายงาน
ทางการเงินทั &งรายไตรมาสและรายปีล่าช้า และไม่ได้รับข้อร้องเรียนใด ๆ เกี(ยวกับการกระทําความผิด
เกี(ยวกบัการใช้ข้อมลูภายในของกรรมการและผู้บริหาร หรือการปฏบิติัที(ไม่ถกูต้องการดแูลเรื(องความขดัแย้ง
ทางผลประโยชน์ จงึแสดงให้เห็นได้วา่แนวนโยบายหรือแนวทางปฏิบติัที(คณะกรรมการบริษัทได้กําหนดไว้มี
ประสิทธิภาพในการดแูลจดัการเรื(องดงักลา่วอยา่งเหมาะสม 

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทมีบทบาท หน้าที( และความรับผิดชอบที(สําคญัในการกํากับดูแลให้การบริหารจดัการ
เป็นไปตามเป้าหมาย และแนวทางที(จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ ถือหุ้ น ขณะเดียวกันก็คํานึงถึง
ผลประโยชน์ของผู้ มีสว่นได้เสียทกุฝ่ายด้วย การกําหนดโครงสร้าง คณุสมบติั และขอบเขตอํานาจหน้าที(ของ
คณะกรรมการบริษัทที(เหมาะสมจะเป็นประโยชนต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน รวมถึงบุคคลที(จะได้รับ
แต่งตั &งเป็นกรรมการบริษัทต้องเป็นผู้ มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ วิสัยทัศน์ และความซื(อสตัย์ 
ตลอดจนสามารถอทิุศเวลาให้กับบริษัทเพื(อที(จะสามารถปฏิบติังานในฐานะกรรมการบริษัทได้อย่างเต็มที( 
และมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจเพื(อให้เกิดประโชน์สูงสุดแก่บริษัทและผู้ ถือหุ้ นโดยรวม พร้อมทั &ง 
คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีคณะกรรมการหรือคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ เพื(อศึกษา พิจารณา 
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กลั(นกรอง และปฏิบติังานสนบัสนนุการปฏบิติังานของคณะกรรมการบริษทัให้มีประสิทธิภาพมากยิ(งขึ &น และ
เพื(อให้การปฏิบติังานของคณะกรรมการบริษัทเป็นไปโดยชดัเจนและมีประสิทธิภาพ จงึกําหนดโครงสร้าง กรอบ
การทํางาน และอํานาจหน้าที(ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทัและคณะกรรมการชดุย่อยตา่ง ๆ ไว้ดงันี &  

1. โครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท  

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการที(มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ความซื(อสตัย์ 
และมีคุณสมบติัตามที(กฎหมายกําหนด เป็นจํานวนไม่น้อยกว่า 5 คน ตามที(ข้อบงัคบัของบริษัท
กําหนดไว้  

ณ วันที( 16 พฤศจิกายน 2559 คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการจํานวน 9 คน 
แบง่ออกเป็นกรรมการที(เป็นผู้บริหาร 1 คน กรรมการที(ไม่มีตําแหน่งในการบริหารงาน 8 คน ซึ(งใน
จํานวนดงักล่าวเป็นกรรมการอิสระ 4 คน  

ทั &งนี & กรรมการอิสระของบริษทัมีคณุสมบติัเกี(ยวกับความเป็นอิสระ ตามข้อกําหนดของกฎหมายว่า
ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์และกฎหมายอื(นที(เกี(ยวข้อง  

2. การสรรหากรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาเป็นผู้ พิจารณาสรรหากรรมการบริษัทโดย
พิจารณาคัดสรรบุคคลผู้ มีคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์การทํางาน 
ที(เกี(ยวข้อง รวมถึงพิจารณาถึงองค์ประกอบ อายุ เพศ ความหลากหลายในโครงสร้าง อาทิ ทักษะ 
วิชาชีพ ความเชี(ยวชาญเฉพาะด้าน และทักษะที(ยงัขาดอยู่ เป็นต้น  รวมถึงความสอดคล้องกบักล
ยุทธ์ในการดําเนินธุรกิจของบริษัทมาเป็นเกณฑ์ในการพิจารณาสรรหากรรมการบริษัทด้วย 
ตลอดจนต้องมีคุณสมบติัของการเป็นกรรมการหรือกรรมการอิสระ (แล้วแต่กรณี) ตามที(กฎหมาย
บริษทัมหาชนจํากดั กฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  กฎหมายอื(น ๆ  ที(เกี(ยวข้องและ
ข้อบงัคบัของบริษัทกําหนดไว้   

เมื(อคณะกรรมการสรรหาพิจารณาคัดเลือกบุคคลที(มีความเหมาะสมแล้วจะนําเสนอที(ประชุม
คณะกรรมการบริษัท หรือที(ประชุมผู้ ถือหุ้นเพื(อพิจารณาแล้วแต่กรณี ทั &งนี & การแต่งตั &งกรรมการ
บริษัทโดยที(ประชุมผู้ ถือหุ้ นเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที(ข้อบังคับของบริษัทและ
กฎหมายที(เกี(ยวข้องกําหนดไว้ 
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3. บทบาท หน้าที� และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทมีความรับผิดชอบตอ่ผู้ ถือหุ้นในการปฏิบติัหน้าที(อย่างซื(อสตัย์ สจุริต โดยอทิุศ
เวลา ใช้ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์เพื(อประโยชน์ต่อการดําเนินธุรกิจของบริษัท 
รวมถึงให้คําแนะนําและกํากับดูแลให้บริษัทมีการดําเนินงาน ภายใต้กรอบของกฎหมาย 
วตัถปุระสงค์ ข้อบงัคบั มติที(ประชมุคณะกรรมการบริษทัและมติของที(ประชมุผู้ ถือหุ้นอย่างเคร่งครัด 
ตลอดจนพิจารณาความเหมาะสม ให้คําแนะนํา กําหนด และอนุมติัวิสยัทัศน์ และกลยุทธ์ ตลอดจน 
เป้าหมายและนโยบายการดําเนินงานของบริษัทให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์
ปัจจบุนั รวมทั &ง ติดตาม ควบคมุ และกํากบัดูแลการบริหารและการดําเนินงานของบริษัทให้เป็นไป
ตามนโยบาย กลยุทธ์ แผนงาน และเป้าหมายที (กําหนดไว้  โดยคํานึงถึงและระมดัระวงั
ผลประโยชน์ของผู้ มีส่วนได้เสียทกุฝ่าย อยา่งสมํ(าเสมอ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

ทั &งนี & คณะกรรมการบริษัทพิจารณา กําหนด และจดัให้มีระบบการรายงานทางการเงินและบญัชี         
การตรวจสอบภายใน การบริหารความเสี(ยง และการควบคมุภายในที(เหมาะสม เพียงพอ และเชื(อถือได้ 
เพื(อให้การปฏิบติังาน มีความครบถ้วนถกูต้อง และเป็นไปตามข้อกําหนดของกฎหมายที(เกี(ยวข้อง 
รวมถึงรับผิดชอบและดูแลให้มีการปฏิบติัต่อผู้ ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม และรักษาผลประโยชน์ของ 
ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียท ุกกลุ่ม พร้อมทั &งมีการเปิดเผยข้อมลูอย่างถูกต้อง ครบถ้วนและ
ทนัเวลา  

อีกทั &ง ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการหรือเข้าเป็นหุ้นส่วนหรือกรรมการในกิจการอนัมีสภาพ
อย่างเดียวกนั และเป็นการแข่งขนักับกิจการของบริษัทและบริษัทย่อย รวมถึง ในกรณีที(กรรมการ 
หรือบคุคลที(อาจมีความขดัแย้ง หรือมีสว่นได้เสีย หรืออาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์อื(นใดกบั
บริษัทหรือบริษัทย่อย (ตามข้อบงัคับบริษัท กฎหมาย และตามที(สํานักงาน ก.ล.ต. และตลท. 
ประกาศกําหนด) ที(มีสว่นได้เสียในเรื(องใดกําหนดให้บคุคลดงักลา่ว ไมม่สิีทธิออกเสียงลงคะแนนใน
เรื(องนั &น ๆ  

การปฏิบตัิหน้าที( หรือการอนุมตัิกิจการใดที(กฎหมายกําหนดให้ต้องได้รับอนุมตัิจากที(ประชุม 
ผู้ ถือหุ้ น คณะกรรมการบริษัทต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื(อนไขต่าง ๆ ที(กฎหมายกําหนด 
ให้ครบถ้วน 

คณะกรรมการบริษัทมีอํานาจมอบหมายแต่งตั &งกรรมการบริษัทคนหนึ(งหรือหลายคน  เป็นรองประธาน
กรรมการได้ตามความเหมาะสม 
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คณะกรรมการบริษัทมีอํานาจมอบหมายแตง่ตั &งกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทจํานวนหนึ(งให้เป็น
กรรมการบริหาร เพื(อดําเนินการอยา่งหนึ(งอย่างใดหรือหลายอย่างแทนคณะกรรมการบริษัทได้ โดยใน
การมอบอํานาจนั &นจะต้องอยู่ภายใต้ขอบเขตอํานาจของคณะกรรมการบริษัท และมีการกําหนด
ขอบเขตอํานาจหน้าที(ของผู้ รับมอบอํานาจไว้อย่างชดัเจน ตลอดจนการแต่งตั &งคณะอนุกรรมการ
เพื(อปฏิบตัิงานสนบัสนุนการปฏิบติัหน้าที(ของคณะกรรมการบริษัทได้ โดยคณะกรรมการบริษัทมี
อํานาจในการแก้ไขเปลี(ยนแปลงขอบเขต อํานาจหน้าที(ของคณะอนุกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อยได้
ตามที(จําเป็นหรือเห็นสมควร 

คณะกรรมการบริษัทมีอํานาจมอบหมายแต่งตั &งกรรมการคนหนึ(งทําหน้าที(กรรมการผู้จดัการ เพื(อ
ปฏิบติัหน้าที(ตามที(คณะกรรมการบริษัทกําหนด โดยคณะกรรมการบริษัทมีอํานาจในการแก้ไข
เปลี(ยนแปลงขอบเขต อํานาจหน้าที(ของกรรมการผู้จดัการได้ตามที(จําเป็นหรือเห็นสมควร 

ทั &งนี & การมอบอํานาจดังกล่าวอนุมัติรายการดังกล่าวข้างต้น จะต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบ
อํานาจ หรือมอบอํานาจช่วงให้ผู้ ได้รับมอบอํานาจสามารถอนุมติัรายการที(ตนหรือบุคคลที(อาจมี
ความขดัแย้ง มีสว่นได้เสีย หรืออาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์อื(นใด (ตามกฎหมาย ข้อบงัคบั
บริษัท สํานักงาน ก.ล.ต.  และตลท. ประกาศกําหนด) กับบริษัทหรือบริษัทย่อย ยกเว้น เป็นการ
อนุมติัการเข้าทํารายการที(เป็นไปตามนโยบายและหลกัเกณฑ์ที(คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณา
อนมุติัไว้ ทั &งนี & ผู้ ที(มีสว่นได้เสียในเรื(องดงักลา่วไมม่ีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื(องนั &น  
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4. บทบาทหน้าที�และความรับผดิชอบของประธานกรรมการบริษัท 

ประธานกรรมการบริษทัมีบทบาทและหน้าที(ที(สาํคญั ดงันี &  

1. รับผิดชอบในฐานะผู้ นําของคณะกรรมการบริษัทในการกํากับดูแล ติดตาม ให้การ
บริหารงานของบริษัทให้บรรลวุตัถปุระสงค์ตามนโยบายที(กําหนดไว้ 

2. ทําหน้าที(ประธานในการประชมุคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ ถือหุ้น 
3. เป็นผู้ ลงคะแนนเสียงชี &ขาดในกรณีที(ที(ประชมุคณะกรรมการบริษัทมีการลงคะแนนเสียง

เทา่กนั 
4. ปฏิบติัหน้าที(อื(นใดตามที(กฎหมายกําหนด 

5. การประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย 

การประชุมคณะกรรมการบริษทั 

คณะกรรมการบริษัทได้กําหนดให้มีการประชมุปกติเป็นประจําทุกไตรมาส และสามารถกําหนดให้มี
การประชุมพิเศษเพิ(มเติมได้ตามความจําเป็น โดยเสนอให้ที(ประชุมคณะกรรมการพิจารณา
กําหนดการประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยไว้เป็นการล่วงหน้าตลอดทั &งปี 
เพื(อให้กรรมการสามารถจัดสรรเวลาในการเข้าร่วมประชุมได้อย่างเหมาะสม  ในการประชุม
คณะกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริษัทหรือผู้ ที(ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการจะ
จดัสง่หนงัสือเชิญประชมุ พร้อมทั &งเอกสารการประชมุที(ครบถ้วน เพียงพอให้แก่กรรมการบริษัทแต่
ละท่านล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ มีเหตุจําเป็นเร่งด่วนเพื(อรักษาสิทธิหรือ
ประโยชน์ของบริษัทจะแจ้งนัดประชุมโดยวิธีอื(นและกําหนดวนัประชุมให้เร็วกวา่นั &นก็ได้ 

โดยในการประชุมคณะกรรมการบริษัทแต่ละครั &งต้องมีกรรมการบริษัทมาประชุมไม่น้อยกว่า 
กึ(งหนึ(งของจํานวนกรรมการบริษัททั &งหมดจงึจะครบเป็นองค์ประชมุ และประธานกรรมการบริษทัทํา
ห น้า ที(ป ร ะธา นใน ที( ป ระ ชุมคณะก รรมกา รบ ริษัท  ใ นกรณี ที( ป ระ ธา นก รรมก า รบ ริษัท 
ไม่อยูใ่นที(ประชมุหรือไมส่ามารถปฏิบติัหน้าที(ได้ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน หากไม่มีรอง
ประธานกรรมการหรือมีแตไ่มส่ามารถปฏิบติัหน้าที(ได้ให้กรรมการบริษัทเลือกกรรมการที(มาประชมุ
คนหนึ(งเป็นประธานในที(ประชมุ 

คณะกรรมการบริษัทกําหนดให้เลขานุการบริษัททําหน้าที(บนัทึกการประชุมเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
และหลงัจากที(ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการบริษัท รายงานการประชุมจะถูกจดัเก็บไว้พร้อม
สําหรับกรรมการบริษัท และผู้ เกี(ยวข้องสามารถตรวจสอบได้ตลอดเวลา  
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ทั &งนี & แม้การประชมุคณะกรรมการบริษทัจะกําหนดไว้เป็นประจําทกุไตรมาสแตใ่นระหว่างที(ไมมี่การ
ประชมุคณะกรรมการบริษัท ฝ่ายจดัการก็ได้มีการนําส่งรายงานผลการดําเนินการให้แก่กรรมการ
ทกุท่านทราบทางอีเมล์ด้วยเป็นประจําทกุเดือน 

การประชุมคณะกรรมการชุดย่อย 

การประชมุคณะกรรมการชดุย่อยได้มีการกําหนดการประชมุไว้เป็นการล่วงหน้าทั &งปี และสามารถ
กําหนดการประชมุเพิ(มเติมได้ตามความจําเป็นเชน่กนั รวมถึง มีการจดัทําบนัทึกและจดัทํารายงาน
การประชมุไว้ทกุครั &งด้วย  

6. ภาวะผู้นําและวิสัยทศัน์ 

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ ให้ความเห็นชอบต่อการกําหนดวิสยัทศัน์ ภารกิจ กลยทุธ์ เป้าหมาย แผน
ธุรกิจ และงบประมาณของบริษัท โดยกําหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยไตรมา
สละครั &ง เพื(อติดตามผลดําเนินงานของบริษัท และรับทราบการดําเนินการที(สําคญัของฝ่ายจดัการ  
รวมถึงได้จัดให้มีกลไกในการกํากับดูแล ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารว่า
เป็นไปตามเป้าหมายที(วางไว้ ทั &งระยะสั &นและระยะยาว   

คณะกรรมการบริษัทได้กําหนดวิสยัทศัน์และพนัธกิจที(เหมาะสมและสอดคล้องกบัการดําเนินธุรกิจ
ของบริษทั รวมถึงทบทวนอยู่เสมอเพื(อให้วิสยัทศัน์และพนัธกิจของกลุ่มบริษัทมีความเหมาะสมและ
สอดคล้องกับสถานการณ์และสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน โดยเปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท ใน
หวัข้อเกี(ยวกบัโออิชิ หวัข้อยอ่ยวิสยัทศัน์และพนัธกิจ ดงันี & 

วิสัยทศัน์ 
“เป็นผู้ นําและสร้างสรรค์ธรุกิจอาหารและเครื(องดื(มสไตล์ญี(ปุ่ น เพื(อคณุภาพชีวิตที(ดีของคนรุ่นใหม่” 

พนัธกิจ 
1. รักษาคุณภาพการผลิตและการบริการธุรกิจ ทางด้านอาหาร เบเกอรี(  และเครื(องดื(มเพื(อ

สุขภาพ มุ่งมั(นสร้างและรักษาความนิยมของผู้บริโภค ในสินค้าของ "โออิชิ" ให้มีความ
ต่อเนื(อง อีกทั &งให้ความสําคัญกับการผลิตสินค้าให้ได้มาตรฐาน มีการจัดการด้าน
สขุลกัษณะที(ดี 

2. เลือกใช้วตัถดิุบที(มีคณุภาพปลอดภยัและสร้างความพึงพอใจสูงสดุแก่ลกูค้า เพื(อให้ได้รับ
การยอมรับ จากทั &งตลาดภายในประเทศและตา่งประเทศ  



  บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) 
แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี (แบบ 56-1) สิ &นสดุวนัที( 30 กนัยายน 2559 

สว่นที( 2 หน้า 62 

3. ปรับปรุงกระบวนการผลิตอย่างต่อเนื(อง โดยการนําเทคโนโลยีที(ทันสมัยมาใช้ใน
กระบวนการผลิต การวิจยั และการพฒันาผลิตภณัฑ์   

4. เพิ(มประสิทธิภาพในการผลิตและการแข่งขนั ในด้านราคาและด้านคุณภาพ กบัคู่แข่งขนั ทั &ง
ในและต่างประเทศ ซึ(งเป็นส่วนหนึ(งที(ช่วยผลักดันให้เศรษฐกิจของประเทศไทย มีความ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจมากขึ &น 

โดยที(ประชมุคณะกรรมการบริษัท ครั &งที( 6/2559 ซึ(งประชมุเมื(อวนัที( 16 พฤศจิกายน 2559 ได้พิจารณา
แล้วเห็นว่าวิสัยทัศน์และพันธกิจดังกล่าวข้างต้นยังคงมีความเหมาะสมกับการดําเนินธุรกิจของ
บริษทั 

นอกจากนี & กลุ่มบริษัทได้กําหนด “วิสัยทัศน์ 2020” ซึ(งประกอบด้วยกลยุทธ์หลกั 5 ประการ ได้แก่    
1. การเติบโตอย่างมีประสิทธิภาพ (Growth) 2. ความหลากหลายของตลาดและผลิตภัณฑ์ 
(Diversity)  3. การสร้างตราสินค้าที(ตรงใจผู้บริโภค (Brand) 4. การขายและการกระจายสินค้า 
ที(เข้มแข็งและครอบคลุม (Reach) และ 5. ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism) ซึ(งวิสยัทัศน์
ดงักลา่วเป็นแนวทาง แผนและเป้าหมายธุรกิจระยะยาวเพื(อให้ทุกกลุ่มธุรกิจภายใต้กลุ่มบริษัท ใช้เป็น
แนวทางเพื(อให้การดําเนินการและการกําหนดเป้าหมายทางธุรกิจเป็นไปในแนวทางเดียวกัน อนั
เป็นการสร้างความแข็งแกร่ง การจัดสรรและบริหารจดัการทรัพยากรร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ 
เพื(อเพิ(มขีดความสามารถในการแข่งขัน และสร้างผลตอบแทนที(ยั(งยืนให้กับผู้ ถือหุ้ นของแต่ละกลุ่ม
บริษัท รวมถึงเป็นการสร้างโอกาสให้แก่บุคลากรภายใต้กลุ่มบริษัทในการพัฒนาศักยภาพและ
โอกาสที(ดีในการทํางานอีกด้วย 

7. การถ่วงดุลของกรรมการที�ไม่เป็นผู้บริหาร 

บริษทักําหนดแนวนโยบายในการจดัโครงสร้างคณะกรรมการของบริษัททั &งกรรมการอิสระ กรรมการ
ที( เ ป็นผู้ บริหาร และกรรมการที( ไม่ใช่ผู้ บริหารอย่างเหมาะสม เพื(อให้การปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการบริษัทมีการตรวจสอบและถ่วงดลุระหวา่งกนัอยา่งเหมาะสม 

นอกจากนี & บริษัทยงัมีนโยบายส่งเสริมให้กรรมการที(ไม่เป็นผู้บริหารมีการประชุมร่วมกันเองตาม
ความเหมาะสม โดยไมมี่ฝ่ายจดัการหรือผู้บริหารเข้าร่วมประชมุ เพื(อเปิดโอกาสให้กรรมการที(ไมเ่ป็น
ผู้บริหารได้อภิปราย หารือประเด็นปัญหาต่าง ๆ ที(เกี(ยวข้องกับการดําเนินธุรกิจ หรือเรื(องอื(นใด
ตามที(เห็นสมควร โดยในการประชุมให้กรรมการที(ไม่เป็นผู้ บริหารเลือกกรรมการคนหนึ(งเป็น
ประธานในที(ประชมุ 
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ในปี 2559 กรรมการที(ไม่เป็นผู้บริหาร (Non Executive Director) ได้ประชมุร่วมกนัโดยไม่มีฝ่าย
จดัการและผู้บริหารเข้าร่วมประชมุ จํานวน 1 ครั &ง เมื(อวนัที( 9 สิงหาคม 2559 

8. การรวมหรือแยกตาํแหน่ง 

ประธานกรรมการบริษทัและกรรมการผู้จดัการของบริษทัเป็นคนละบคุคลกนั เพื(อแบ่งแยกหน้าที(ใน
การกํากับดแูล และหน้าที(ในการบริหารจดัการออกจากกันอย่างชดัเจน โดยประธานกรรมการทํา
หน้าที(เป็นผู้ นําคณะกรรมการบริษัทในการพิจารณาและให้ความเห็นชอบในนโยบายภาพรวม เช่น 
วิสยัทศัน์ พนัธกิจ กลยทุธ์ และนโยบายกํากับดแูลกิจการ ในขณะที(กรรมการผู้ จดัการเป็นผู้ นําคณะ
ผู้บริหารและฝ่ายจดัการ มีหน้าที(ในการบริหารจดัการบริษัทตามนโยบายที(คณะกรรมการบริษัท
กําหนดไว้ 

9. วาระการดาํรงตาํแหน่งของกรรมการบริษัท 

ในการประชมุผู้ ถือหุ้นสามญัประจําปีทกุครั &ง ให้กรรมการบริษัทซึ(งอยู่ในตําแหน่งนานที(สดุออกจาก
ตําแหนง่จํานวน 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการบริษัททั &งหมด ถ้าจํานวนกรรมการบริษัทแบง่ออกให้ตรง
เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจํานวนที(ใกล้ที(สดุกับอตัราส่วนหนึ(งในสาม ทั &งนี & กรรมการบริษัท 
ที(พ้นจากตําแหนง่ตามวาระดงักลา่วอาจได้รับการเสนอชื(อต่อที(ประชุมผู้ ถือหุ้นเพื(อพิจารณาแต่งตั &ง
ให้กลบัเข้าดํารงตําแหน่งตอ่ไปได้ ยกเว้น กรรมการอิสระที(ไม่ควรมีวาระการดํารงตําแหน่งติดต่อกนั
เกินกว่า 3 วาระ หรือ 9 ปี เว้นแต่ กรรมการอิสระท่านใดมีความเหมาะสมที(จะดํารงตําแหน่งนาน
กว่านั &น คณะกรรมการบริษัทอาจพิจารณาความเป็นอิสระ ความเหมาะสม ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบติัหน้าที( และชี &แจงเหตผุลพร้อมผลการปฏิบติัหน้าที(ต่อผู้ ถือหุ้นเพื(อประกอบการพิจารณาเลือก
กรรมการอิสระที(ดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระติดต่อกันเกินกว่า 3 วาระ หรือ 9 ปี ดังกล่าวเป็น
กรรมการอิสระของบริษทัตอ่ไปได้ 

นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการบริษัทจะพ้นจากตําแหน่งตามเหตุ 
ที(กฎหมายหรือข้อบงัคบัของบริษัทกําหนดไว้ และในกรณีที(ตําแหน่งกรรมการบริษัทว่างลงเพราะ
เหตุอื(นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทเลือกบุคคลซึ(งมีคุณสมบติัและไม่
ต้องห้ามตามกฎหมาย เข้าเป็นกรรมการบริษัทแทน เว้นแต่ วาระของกรรมการบริษัทจะเหลือน้อย
กว่าสองเดือน โดยกรรมการบริษทัที(ได้รับแตง่ตั &งใหม่จะมีวาระการดํารงตําแหน่งเพียงเท่าวาระที(ยงั
เหลืออยู่ของกรรมการบริษัทซึ(งตนแทน ทั &ง นี & การแต่งตั &งดังกล่าวต้องผ่านมติอนุมัติของ
คณะกรรมการบริษัทด้วยคะแนนเสียงไมน้่อยกวา่สามในสี(ของจํานวนกรรมการบริษัทที(ยงัเหลืออยู ่
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10. การประเมนิผลของคณะกรรมการบริษัท 

 บริษัทมีแนวนโยบายให้คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะ มีการประเมิน
ตนเองอย่างน้อยปีละ 1 ครั &ง เพื(อใช้ประโยชน์ในการพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที(ของ
กรรมการบริษัท โดยที(ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั &งที(  7/2558 ซึ(งประชุมเมื(อวันที(  10 
พฤศจิกายน 2558 ได้มีมติอนุมติัแบบการประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทฉบบัแก้ไข ทั &ง
แบบรายคณะและรายบคุคล ซึ(งมีหลกัเกณฑ์การประเมินสอดคล้องกับตวัอย่างแบบประเมินตนเอง
ของคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื(อให้กรรมการบริษัทใช้ในการประเมินการ
ปฏิบติังานของคณะกรรมการบริษทั สําหรับปี 2558 เป็นต้นไป  

ทั &งนี & ในปี 2559 คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะได้มีการประเมินการ
ปฏิบติังานทั &งแบบรายคณะและรายบคุคล 

11. การกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีระบบการพิจารณาและกําหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ภายใต้
กระบวนการที(เหมาะสมและสามารถตรวจสอบได้อนัจะสร้างความเชื(อมั(นให้แก่ผู้ ถือหุ้น 

ทั &งนี & คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนเป็นผู้ พิจารณา
คา่ตอบแทนกรรมการบริษทัและคณะกรรมการชดุย่อยทกุรูปแบบ ทั &งในรูปแบบของคา่ตอบแทนราย
เดือนและบําเหน็จกรรมการ รวมถึงค่าตอบแทนในรูปแบบอื(น ๆ (ถ้าหากมี) เพื(อนําเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษัท เพื(อพิจารณาทบทวนความเหมาะสมก่อนนําเสนอต่อที(ประชุมผู้ ถือหุ้นเพื(อ
พิจารณาอนมุติัตามลําดบัตอ่ไป 

โดยในการกําหนดคา่ตอบแทนแก่กรรมการบริษัทในทกุรูปแบบ คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน
จะพิจารณาเปรียบเทียบอ้างอิงจากบริษัทในอุตสาหกรรมและธุรกิจที(มีขนาดใกล้เคียงกัน โดย
คา่ตอบแทนต้องมีความเหมาะสมและสอดคล้องกบัภาระหน้าที( ผลการปฏบติังานและความรับผิดชอบ
ที(ได้รับมอบหมาย รวมถึงสามารถจูงใจให้กรรมการที(มีคุณสมบัติ และความสามารถมาเป็น
กรรมการของบริษัทหรือปฏิบัติหน้าที(ให้บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมายและทิศทางธุรกิจที(บริษัท
กําหนดไว้ได้ 
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12. การปฐมนิเทศ 

 คณะกรรมการบริษัทกําหนดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ทุกคน เพื(อให้กรรมการใหม่รับทราบ
ความคาดหวงัที(บริษัทมีต่อบทบาท หน้าที( ความรับผิดชอบของกรรมการบริษัท นโยบายและแนว
ปฏิบัติในการกํากับดูแลกิจการของบริษัท ตลอดจนสร้างความรู้ ความเข้าใจในธุรกิจ กลยุทธ์ 
ผลิตภณัฑ์ แผนธรุกิจและการดําเนินงานต่าง ๆ ของบริษัท รวมถึงการเยี(ยมชมหน่วยปฏิบติัการด้าน
ตา่ง ๆ ของบริษัทเพื(อเตรียมความพร้อมในการปฏิบติัหน้าที(ของกรรมการบริษัท 

13. การพฒันากรรมการบริษัท 

 บริษัทมีนโยบายสง่เสริม และสนบัสนุนให้กรรมการของบริษัททุกคนเข้าร่วมการสมัมนาและศึกษา
ในหลกัสตูรการอบรมตา่ง ๆ ที(เป็นประโยชน์ซึ(งจดัขึ &นโดยสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
(Thai Institute of Directors Association) หรือ IOD และตลท. รวมถึงองค์กรอิสระหรือหน่วยงาน
ตา่ง ๆ  เพื(อเสริมสร้างความรู้ และเป็นประโยชน์ตอ่การปฏิบติัหน้าที(ให้มีประสิทธิภาพมากยิ(งขึ &น  

โดยในปี 2559 กรรมการบริษัทได้เข้าอบรมในหลกัสตูรซึ(งจดัขึ &นโดย IOD โดยมีรายละเอียดดงันี & 

รายชื�อ ตาํแหน่ง หลักสูตร 
นายวิกรม คุ้มไพโรจน์ กรรมการอิสระ  

ประธานกรรมการตรวจสอบ 
ประธานกรรมการสรรหา 
กรรมการกําหนดคา่ตอบแทน 
กรรมการกํากบัดแูลกิจการที(ดี 

Role of the Chairman Program  
รุ่นที( 39/2559 
Advanced Audit Committee 
Program รุ่นที( 23/2559 

นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช กรรมการอสิระ  
กรรมการตรวจสอบ 
ประธานกรรมการกําหนดคา่ตอบแทน 
ประธานกรรมการกํากบัดแูลกิจการที(ด ี

Driving Company Success with  
IT Governance  (ITG 2/2559) 

 14. แผนการสบืทอดตาํแหน่ง 

 บริษัทจดัให้มีการจดัทําและติดตามความคืบหน้าของแผนสืบทอดตําแหน่งที(ครอบคลุมตําแหน่ง
กรรมการผู้ จดัการและผู้บริหารระดบัสูง เพื(อให้มั(นใจว่าบริษัทมีผู้บริหารที(มีความรู้ความสามารถ 
และประสบการณ์อนัสามารถสืบทอดตําแหน่งที(สําคญัตอ่ไปในอนาคต และจดัให้มีการทบทวนและ
รายงานแผนสืบทอดตําแหน่งตามความเหมาะสม ทั &งนี & เพื(อเป็นการส่งเสริมและเตรียมความพร้อม
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แก่ผู้ บริหารระดับสูงในการสืบทอดงานหรือตําแหน่งที(สําคัญของบริษัท บริษัทจะจัดให้ผู้บริหาร
ระดบัสูงเริ(มเข้ารับการอบรมในหลกัสตูร Director Certification Program (DCP) หรือ Director 
Accreditation Program (DAP) ซึ(งจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (Thai 
Institute of Directors Association) เพื(อสร้างพื &นฐานความเข้าใจในหลกัเกณฑ์การปฏิบติัหน้าที( 
และความรับผิดชอบของกรรมการบริษัทจดทะเบียน ซึ(งนอกจากจะเป็นการเตรียมความพร้อมแล้ว 
ยงัเป็นประโยชน์แก่ผู้บริหารในการปฏิบติังานสนบัสนนุคณะกรรมการบริษัทด้วย 

15. คณะอนุกรรมการ/คณะกรรมการชุดย่อย 

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั &งคณะกรรมการชุดย่อยจํานวน 6 ชุด เพื(อช่วยในการกํากับดูแลการ
ปฏิบติังานของบริษัท คือ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร
ความเสี(ยง คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการกํากบัดแูล
กิจการที(ดี โดยองค์ประกอบ คุณสมบติั การประชุม วาระการดํารงตําแหน่ง และขอบเขต หน้าที( 
และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด จะเป็นไปตามที(คณะกรรมการบริษัทได้
กําหนดไว้ในกฎบตัร หรือคําสั(งแตง่ตั &งคณะกรรมการชดุนั &น ๆ  

นอกจากนี & คณะกรรมการบริษัทกําหนดให้มีการเปิดเผยรายละเอียดโครงสร้าง องค์ประกอบ 
บทบาทหน้าที(และความรับผิดชอบ การปฏิบัติงาน การเข้าร่วมประชุม จํานวนค่าตอบแทนของ
คณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการ รวมถึงกรรมการผู้ มีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทไว้ใน 
สว่นที( 2 หวัข้อที( 8 ของแบบแสดงรายการข้อมลูฉบบันี &ด้วย 

16. การสื�อสารและส่งเสริมการปฏิบัติตามนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการและจรรยาบรรณของ
บริษัท 

คณะกรรมการบริษัทตระหนกัถึงความสําคญัในการเผยแพร่และสนับสนุนส่งเสริมให้เกิดการรับรู้ 
ความเข้าใจ และความร่วมมือของทกุคนองค์กร ในอนัที(จะยึดถือและปฏิบติัตามนโยบายการกํากบั
ดแูลกิจการและจรรยาบรรณของบริษัทอยา่งเคร่งครัด เพื(อให้บรรลวุตัถปุระสงค์และความมุ่งหมาย
ในการพฒันาและยกระดบัการกํากบัดแูลกิจการของบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทจึงได้กําหนดนโยบายให้มีการสื(อสารให้พนักงานทราบถึงนโยบายการกํากับ
ดแูลกิจการและจรรยาบรรณของบริษัทอย่างต่อเนื(อง รวมถึงจดัให้มีกิจกรรมที(ส่งเสริมความรู้ความ
เข้าใจและกระบวนการในการติดตามการปฏิบติัตามแนวนโยบายและจรรยาบรรณของบริษัทอย่าง
ตอ่เนื(อง เพื(อนํามาปรับปรุงแก้ไขและพฒันาให้การปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์ตา่ง ๆ เป็นในแนวทางหรือ
ความมุ่งหมายเดียวกนัทั &งองค์กร 
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17. ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน 

คณะกรรมการบริษัทได้จดัให้มีระบบการควบคมุภายในที(ครอบคลมุทุกด้าน เพื(อให้การปฏิบติังาน
ของบริษทัเป็นไปตามเป้าหมาย ข้อบงัคบั ระเบียบที(เกี(ยวข้อง รวมถึงได้จดัให้มีกลไกการตรวจสอบ 
และถ่วงดุลที(มีประสิทธิภาพอย่างเพียงพอในการปกป้อง รักษา และดแูลเงินทุนของผู้ ถือหุ้น และ
สินทรัพย์ของบริษทั กําหนดลําดบัชั &นของการอนมุติั และความรับผิดชอบของผู้บริหาร และพนกังาน 
กําหนดระเบียบการปฏิบติังานอยา่งเป็นลายลกัษณ์อกัษร กําหนดให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายใน
ทําหน้าที(ตรวจสอบการปฏิบตัิงานของทุกหน่วยงานให้เป็นไปอย่างถูกต้อง รัดกุม ป้องกันการ
ทจุริตคอร์รัปชั(น และเป็นไปตามที(กฎ และระเบยีบตา่ง ๆ กําหนดไว้ รวมทั &งคณะกรรมการตรวจสอบ
ทําหน้าที(กํากับดูแลการดําเนินงานและบริหารงานของบริษัท เพื(อให้บริษัทมีระบบการควบคุม
ภายในที(มีประสิทธิภาพ ระบบรายงานทางการเงินที(น่าเชื(อถือ โดยพิจารณาจากผลการปฏิบติังานที(
ได้รับรายงานโดยตรงจากหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษทั 

บริษทัได้ส่งเสริมและสนบัสนุนให้หน่วยงานตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระในการปฏิบติัหน้าที(
ตรวจสอบ และถ่วงดลุได้อยา่งเต็มที( โดยให้ขึ &นตรงและรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื(อให้
มั(นใจได้ว่าการปฏิบติังานของบริษัทได้ดําเนินการตามแนวทางที(กําหนดไว้อย่างเคร่งครัดและมี
ประสิทธิภาพ โดยในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบที(จัดขึ &นแต่ละครั &ง หัวหน้าหน่วยงาน
ตรวจสอบภายในจะรายงานผลการตรวจสอบที(สําคัญให้คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบ 
นอกจากนี & คณะกรรมการตรวจสอบจะมีการส่งรายงานความเห็นและข้อเสนอแนะให้ฝ่ายบริหาร
รับทราบว่าควรปรับปรุงงานในด้านใดบ้าง รวมถึงเป็นหน่วยงานที(สนับสนุนการปฏิบติังานของ
คณะกรรมการตรวจสอบเกี(ยวกับเรื(องร้องเรียนและการแจ้งเบาะแสทั &งจากบุคคลภายในและ
ภายนอกบริษทัด้วย 

18. การบริหารความเสี�ยง 

คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักถึงความสําคญัในการบริหารและจัดการความเสี(ยงต่าง ๆ  อันอาจเกิด
ขึ &นกับบริษัท โดยได้จดัให้มีคณะกรรมการบริหารความเสี(ยง ซึ (งประกอบด้วยกรรมการ และ
ผู้บริหารครอบคลุมทกุหน่วยงานที(สําคญัของบริษทั เพื(อรับผิดชอบด้านการประเมิน และการบริหาร
จดัการความเสี(ยงของทั &งองค์กร รวมถึงความเสี(ยงต่อการทจุริตคอร์รัปชั(น ซึ(งคณะกรรมการบริหาร
ความเสี(ยงจะร่วมปรึกษาหารือ เพื(อประเมินปัจจัยความเสี(ยงหลัก ความเสี(ยงรอง และความ
เสี(ยงที(ไมมี่นยัสําคญั พร้อมแนะนําแนวทางแก้ไข วิธีการบริหารจดัการ หรือบรรเทาผลลบจากปัจจยั
ความเสี(ยงประเภทต่าง ๆ และมีการติดตามความคืบหน้าในการดําเนินการอย่างเหมาะสมและ
ต่อเนื( อง รวมถึงจัดทําเป็นรายงานของคณะกรรมการบริหารความเสี( ยงเพื(อรายงานต่อ
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คณะกรรมการบริษัททกุไตรมาสและในรายงานประจําปีด้วย สําหรับความเสี(ยงที(ถือเป็นความเสี(ยง
หลกัของบริษทัปรากฏในหวัข้อ 7 ปัจจยัความเสี(ยงของรายงานประจําปี 

นอกจากนี & คณะกรรมการบริษัทได้กําหนดเป็นนโยบายการกํากบัดแูลกิจการ และจริยธรรมธุรกิจกลุ่มโออิชิ
กรุ๊ป  เป็นแนวทางในการดําเนินธุรกิจสําหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัท ทั &งนี & คณะกรรมการ
บริษทัจะทบทวนและปรับปรุงหลกัการดแูลกิจการอยูเ่สมอ โดยคณะกรรมการบริษัทได้แตง่ตั &งคณะกรรมการ
กํากบัดแูลกิจการที(ดี เพื(อสนบัสนนุการปฏิบติังานของคณะกรรมการบริษัทในด้านการกํากบัดแูลกิจการ ซึ(ง
คณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการที(ดีได้ทบทวนและปรับปรุงนโยบายการกํากบัดูแลกิจการ ให้เหมาะสมกับ
การเปลี(ยนแปลงซึ(งอาจเกิดจากการดําเนินธุรกิจ สภาพแวดล้อม สถานการณ์ รวมทั &งกฎระเบียบและ
ข้อบงัคบัตา่ง ๆ ที(เปลี(ยนแปลงไปด้วย ซึ(งนโยบายการกํากบัดแูลกิจการฉบบัปรับปรุง มีผลใช้บงัคบัเมื(อวนัที( 
11 พฤศจิกายน 2557 และได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทในหวัข้อเกี(ยวกบัโออิชิ หวัข้อย่อยการกํากบัดแูล
กิจการ 

อยา่งไรก็ดี ในปี 2559 คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานของบริษทัได้ดําเนินการและปฏิบติัตามนโยบาย
การกํากับดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจกลุ่มโออิชิกรุ๊ป และมีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตาม
นโยบายดงักล่าวอย่างสมํ(าเสมอ รวมถึงในปีที(ผ่านมาบริษัท ไม่มีการกระทําผิดกฎหมาย และกฎระเบียบใด ๆ 
ของสํานกังาน ก.ล.ต. และตลท. อีกทั &ง บริษัทได้รับผลการประเมินการกํากบัดแูลกิจการบริษัทจดทะเบียนปี 
2559 ซึ(งประเมินโดยสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทยในระดบั “ดีมาก” อีกด้วย  

9.2 การสรรหากรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และผู้บริหาร 

9.2.1   กรณีที�กรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารครบวาระ  

และ/หรือมีตาํแหน่งว่างลงด้วยเหตุอื�น  

คณะกรรมการสรรหาจะเป็นผู้ พิจารณาสรรหากรรมการทดแทนโดยพิจารณาคัดสรรบุคคล ผู้ มีคุณวุฒ ิ
ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์การทํางานที(เกี(ยวข้อง รวมถึงพิจารณาถึงองค์ประกอบ อายุ เพศ 
ความหลากหลายในทักษะ วิชาชีพ ความเชี(ยวชาญเฉพาะด้าน ทักษะที(ยังขาดอยู่มาเป็นเกณฑ์ในการ
พิจารณาสรรหากรรมการบริษัทด้วย ตลอดจนต้องมีคณุสมบติั ตามมาตรา 68 แห่งพระราชบญัญัติบริษัท
มหาชนจํากดั พ.ศ. 2535  และประกาศคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ประกาศตลาด
หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย หรือกฎหมาย กฎ ระเบียบอื(น ๆ ที(เกี(ยวข้อง เพื(อประโยชน์ต่อการดําเนินงานของ
บริษทัให้มีประสิทธิภาพ จากนั &นจงึนําเสนอที(ประชมุคณะกรรมการบริษัท หรือที(ประชมุผู้ ถือหุ้นเพื(อพิจารณา
แล้วแตก่รณี ทั &งนี & การแตง่ตั &งโดยที(ประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นไปตามหลกัเกณฑ์และวิธีการดงัตอ่ไปนี & 
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1. ผู้ ถือหุ้นคนหนึ(งมีคะแนนเสียงเท่ากบัหนึ(งหุ้นตอ่หนึ(งเสียง 

2. ผู้ ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที(มีอยู่ทั &งหมดตาม (1) เลือกตั &งบุคคลเดียวหรือ
หลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แตจ่ะแบง่คะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไมไ่ด้ 

3. บคุคลซึ(งได้รับคะแนนเสียงสงูสดุตามลําดบัลงมา เป็นผู้ ได้รับการเลือกตั &งเป็นกรรมการเท่า
จํานวนกรรมการที(จะพึงมีหรือพึงเลือกได้ในครั &งนั &น ในกรณีที(บคุคลซึ(งได้รับการเลือกตั &งใน
ลําดบัถดัลงมามีคะแนนเสียงเท่ากนัเกินจํานวนกรรมการที(พึงมีหรือพึงเลือกตั &งในครั &งนั &น 
ให้ผู้ เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี &ขาด 

สําหรับการสรรหาคดัเลือกบุคคลเข้าดํารงตําแหน่งผู้บริหาร คณะกรรมการสรรหาเป็นผู้ พิจารณาสรรหา
ผู้บริหารระดบัตั &งแต่ผู้ ช่วยกรรมการผู้จดัการขึ &นไป เพื(อนําเสนอต่อที(ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณา
แต่งตั &งต่อไป รวมถึงจดัให้มีการติดตามความคืบหน้าแผนสืบทอดตําแหน่งที(ครอบคลุมตําแหน่งกรรมการ
ผู้ จัดการและผู้ บริหารระดับสูงดังกล่าว เพื(อให้มั(นใจว่าบริษัทมีผู้บริหารที(มีความรู้ ความสามารถ และ
ประสบการณ์อนัสามารถสืบทอดตําแหน่งที(สําคญัตอ่ไปในอนาคต  

9.2.2 หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

บริษทัได้กําหนดหลกัเกณฑ์ในการคดัเลือกกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบจากคณุสมบติัของผู้ ที(จะ
ได้รับการแตง่ตั &งเข้าเป็นกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบของบริษัทโดยกรรมการอิสระ และกรรมการ
ตรวจสอบของบริษัท ต้องมีคณุสมบติัความเป็นอิสระของกรรมการบริษัทตามหลกัเกณฑ์และนิยามที(กําหนด
ในประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ ตลอดวาระการดํารงตําแหน่งดงันี & 

1. ถือหุ้นไมเ่กินร้อยละ 1 ของทนุชําระแล้วของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือ
นิติบุคคลที(อาจมีความขดัแย้ง ทั &งนี & ให้นบัรวมหุ้นที(ถือโดยผู้ ที(เกี(ยวข้องตามมาตรา 258 
แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 ด้วย 

2. ไม่เป็น หรือเคยเป็นกรรมการที(มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ที(ปรึกษา ที(
ได้เงนิเดือนประจําจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลําดบัเดียวกนั 
ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ นิติบุคคลที(อาจมีความขดัแย้ง กิจการที(มีอํานาจควบคมุกิจการอื(น ๆ ที(
กลา่วข้างต้น หรือไมเ่ป็นหรือเคยเป็นผู้ มีอํานาจควบคมุในกิจการที(กล่าวข้างต้น เว้นแต่ได้
พ้นจากลกัษณะดงักลา่วแล้วไมน้่อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแตง่ตั &ง 

3. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หุ้นส่วน หรือผู้ มีอํานาจควบคุม
ของกิจการที(มี หรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธรุกิจหรือให้บริการทางวิชาชีพกับบริษัท บริษัท
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ใหญ่  บ ริษัทย่อ ย  บ ริษัท ร่ ว ม  บ ริ ษัทย่ อย ในลํ า ดับ เ ดี ยว กัน  ผู้ ถื อหุ้ น ร าย ให ญ่  
นิ ติบุคคล ที(อาจมีความขัดแย้ง ห รือผู้ มี อํานาจควบคุมในกิจการที(กล่าวข้างต้น  
ในลกัษณะที(อาจขดัขวางการใช้วิจารณญาณอยา่งอิสระของตน เว้นแต่ได้พ้นจากลกัษณะ
ดงักล่าวไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั &ง โดยความสมัพนัธ์ดงักล่าวหมายความถึง
ความสมัพนัธ์ดงัตอ่ไปนี & 

(1) รายการที(เป็นธุรกรรมปกติ รายการเช่า/ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี(ยวกับ
สินทรัพย์/บริการ รายการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน มูลค่ารายการ
ตั &งแต่ 20 ล้านบาท หรือตั &งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที(มีตวัตนสุทธิของบริษัท
แล้วแตจ่ํานวนใดตํ(ากว่า 

(2) การให้บริการทางวิชาชีพอื(นนอกจากการให้บริการด้านสอบบัญชี  เช่น  
ที(ปรึกษาทางการเงิน ที(ปรึกษากฎหมาย การประเมินราคาทรัพย์สิน มูลค่า
รายการเกิน 2 ล้านบาทตอ่ปี 

ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพดงักลา่วข้างต้นต้องได้รับอนุมติัโดยมี
มติเป็นเอกฉันท์จากคณะกรรมการบริษัทเสียก่อน เพื(อให้มั(นใจว่ามีความจําเป็นและ
สมควร และให้เปิดเผยความสมัพนัธ์ดงักล่าวของกรรมการอิสระรายที(เกี(ยวข้อง  ในแบบ
แสดงรายการข้อมลูประจําปี (แบบ 56-1)  รายงานประจําปี (แบบ 56-2) และหรือหนงัสือ
เชิญประชมุ (กรณีตอ่วาระการดํารงตําแหน่งของกรรมการอิสระรายที(เกี(ยวข้อง) 

4. ไ ม่ เ ป็นห รือเคยเ ป็นผู้ สอบบัญชีของบริษัท บ ริ ษัทใหญ่  บริษัทย่อย บ ริ ษัท ร่วม  
บริษัทย่อยลําดับเดียวกัน ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ นิติบุคคลที(อาจมีความขัดแย้ง หรือผู้ มีอํานาจ
ควบคุมในกิจการที(กล่าวข้างต้น รวมทั &งไม่เป็นผู้ ถือหุ้ นรายใหญ่ กรรมการ ผู้ บริหาร  
ผู้ มีอํานาจควบคุม หรือหุ้ นส่วนของสํานักงานสอบบัญชีที( มีผู้ สอบบัญชีดังกล่าว 
สงักดัอยู ่เว้นแตไ่ด้พ้นจากลกัษณะดงักลา่วไมน้่อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแตง่ตั &ง 

5. ไมมี่ความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลกัษณะที(เป็นบิดา
มารดา คู่สมรส พี(น้อง และบุตร รวมทั &งคู่สมรสของบุตรของผู้ บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ มี
อํานาจควบคุม หรือบุคคลที(จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้ มีอํานาจควบคุมของ
บริษทัหรือบริษัทยอ่ย  

6. ไม่เป็นกรรมการที(ได้รับแต่งตั &งเพื(อเป็นตวัแทนกรรมการของบริษัท ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ 
ผู้ ถือหุ้นที(เป็นผู้ เกี(ยวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 
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7. ไมมี่ลกัษณะอื(นใดที(ทําให้ไมส่ามารถให้ความเห็นอยา่งเป็นอิสระในเรื(องที(เกี(ยวข้องได้ 

8. กรณีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ตัดสินใจเรื(องการดําเนินกิจการของ
บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทย่อยลําดบัเดียวกัน หรือนิติบุคคลที(
อาจมีความขัดแย้ง โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบองค์คณะ (Collective Decision) 
สามารถทําได้ โดยกรรมการอิสระรายนั &นต้องไมเ่ป็นกรรมการตรวจสอบด้วย 

9. สามารถดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระในบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย และบริษัทย่อยลําดับ
เดียวกนั แตต้่องเปิดเผยข้อมลูเกี(ยวกบัการดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระในบริษัทเหล่านั &น 
และคา่ตอบแทนรวมที(ได้รับในแบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี (แบบ 56-1) และรายงาน
ประจําปี (แบบ 56-2) 

9.4 การดแูลเรื�องการใช้ข้อมูลภายใน 

บริษัทได้มีนโยบายห้ามกรรมการและผู้บริหารในการนําข้อมลูภายในที(มีสาระสําคญัของบริษัท ซึ(ง
ยงัไมเ่ปิดเผยตอ่สาธารณชนไปใช้เพื(อแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตวั ซึ(งรวมถึงการซื &อขายหลกัทรัพย์
ของบริษทัโดยกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานซึ(งอยู่ในหน่วยงานที(ทราบข้อมลูภายในควรหลีกเลี(ยง
หรืองดการซื &อขายหลกัทรัพย์ของบริษัทในช่วงระยะเวลา 1 เดือนก่อนการเปิดเผยงบการเงินให้แก่
สาธารณชน 

บริษัทได้ดําเนินการแจ้งให้ผู้บริหารเข้าใจถึงบทบาทหน้าที(ในการถือครองหลกัทรัพย์ในบริษัทของ
ตนเอง คู่สมรส และบุตรที(ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ ตลอดจนรายงานการเปลี(ยนแปลงการถือครอง
หลกัทรัพย์ต่อสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ตามมาตรา 59 และ
บทกําหนดโทษ ตามมาตรา 275 แห่งพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 

ทั &งนี & บริษัทยงัได้กําหนดโทษสําหรับกรณีที(มีการฝ่าฝืนในการนําข้อมลูภายในของบริษัทไปใช้เพื(อ
ประโยชน์สว่นตวัไว้ในระเบียบของบริษัท โดยมีโทษตั &งแต่การตกัเตือนด้วยวาจาจนถึงขั &นให้ออกจาก
งาน 

9.5  การกาํกับดูแลการดาํเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

ในการกํากบัดแูลการดําเนินการของบริษทัย่อย บริษัทมีการกําหนดแนวทางกํากบัดแูลอย่างชดัเจน 
โดยในการแต่งตั &งบุคคลเพื(อเป็นกรรมการในบริษัทย่อยได้กําหนดให้เป็นอํานาจของคณะ
กรรมการบริหาร โดยพิจารณาถึงสดัส่วนการถือหุ้นหรือลงทุนในบริษัทย่อยดงักล่าวเป็นสําคญัด้วย 
นอกจากนี & ในการกําหนดงบประมาณประจําปีของบริษัทย่อยต้องได้ รับการอนุมัติจาก 
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คณะกรรมการบริหารของบริษัทด้วยเช่นกัน รวมถึงมีการกํากับดูแลให้การดําเนินการต่าง ๆ ที(
เกี(ยวกบัการทํารายรายการเกี(ยวโยงกนัหรือการได้มาจําหน่ายไปซึ(งทรัพย์สินเป็นไปโดยถกูต้องตาม
หลกัเกณฑ์ที(คณะกรรมการบริษัทและ/หรือหน่วยงานกํากับดูแลกําหนด  ตลอดจนมีการกําหนด
หลกัเกณฑ์ให้มีการจดัเก็บข้อมลูและการบนัทึกบญัชีในลกัษณะที(สามารถตรวจสอบและจดัทํางบ
การเงินรวมร่วมกนัได้อยา่งถกูต้อง ครบถ้วน และทนักําหนดเวลา 

9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี  

 9.6.1 ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee) 

ณ วนัที( 30 กนัยายน 2559 บริษทัและบริษัทย่อยจา่ยคา่ตอบแทนการสอบบญัชีให้แก่ 

• บริษัท เคพีเอ็มจี ภมิูไชย สอบบญัชี จํากดั ผู้สอบบญัชีของบริษัท เป็นจํานวนเงินรวม 4,249,300 
บาท โดยแบง่ออกเป็นค่าตอบแทนการสอบบญัชีของบริษัท จํานวน 2,157,300 บาทและส่วน
ของบริษัทยอ่ย 3 บริษทั ได้แก่ บริษัท โออิชิ เทรดดิ &ง จํากดั บริษัท โออิชิ ราเมน จํากดั และบริษัท 
โออิชิ สแน็ค จํากดั จํานวน 2,092,000 บาท  

• กิจการอื(นที(เกี(ยวข้องกบับริษัท เคพีเอ็มจี ภมิูไชย สอบบญัชี จํากดั ได้แก่  

(1) KPMG China ผู้สอบบญัชีของ Oishi International Holdings Limited จํานวน 
33,500 เหรียญฮอ่งกง 

(2) KPMG LLP ผู้สอบบญัชีของ Oishi F&B (Singapore) Pte. Ltd. จํานวน 3,500 
เหรียญสิงคโปร์ 

• บคุคลหรือกิจการอื(น ได้แก่ 

(1) YES Finance Consultant Group ผู้สอบบญัชีของ Oishi Myanmar Limited จํานวน 
2,000,000 จ๊าด 

(2) Polaris Auditing Company Ltd. ผู้สอบบญัชีของ Oishi Group Limited Liability 
Company จํานวน 1,000 เหรียญสหรัฐ 

9.6.2 ค่าบริการอื�น (Non-Audit Fee) 

ณ วันที( 30 กันยายน 2559 บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนของงานบริการอื(น ซึ(งได้แก่การ
ตรวจสอบตามวิธีการที(ตกลงร่วมกนั ให้แก่ 
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• บริษัท เคพีเอ็มจี  ภูมิไชย สอบบัญชี  จํากัด ผู้ สอบบัญชีของบริ ษัท เป็นจํานวนเงินรวม        
300,000 บาท  

• บคุคลหรือกิจการอื(นที(เกี(ยวข้องกบับริษัท เคพีเอ็มจี ภมิูไชย สอบบญัชี จํากดั  

-ไมมี่- 

• บคุคลหรือกิจการอื(น 
-ไมมี่- 

ทั &งนี & บริษทัและบริษัทยอ่ยได้เปลี(ยนแปลงรอบปีบญัชี โดยให้มีผลเริ(มรอบปีบญัชีแรกในปี 2559 ซึ(ง
จะมีระยะเวลา 9 เดือน เริ(มตั &งแต่วนัที( 1 มกราคม 2559 และสิ &นสุดในวนัที( 30 กันยายน 2559 ซึ(ง
แม้ว่าบริษัทย่อยในต่างประเทศบางแห่ง ได้แก่ OML และ OGLLC จะไม่สามารถเปลี(ยนแปลงรอบปี
บญัชีเป็นรอบปีบญัชีเดียวกบับริษทัได้เนื(องจากข้อจํากดับางประการของบริษัทนั &น ๆ รวมถึง บริษัท
ย่อยดงักล่าวได้ใช้ผู้ สอบบญัชีอื(นที(ไม่ใช่บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี จํากดั หรือกิจการอื(นที(
เกี(ยวข้องกบับริษทั เคพีเอ็มจี ภมิูไชย สอบบญัชี จํากดั เนื(องจากข้อจํากดับางประการของบริษัทย่อย
นั &น ๆ ก็ตาม แต่บริษัทสามารถดูแลให้การจดัทํางบการเงินรวมของบริษัทสามารถดําเนินการได้
อยา่งครบถ้วนและนําสง่ได้ทนัภายในระยะเวลาที(กําหนดทกุประการ 
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10. ความรับผิดชอบต่อสังคม 

นโยบายและการดาํเนินงานของบริษัทด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ�งแวดล้อมเพื�อความยั�งยืนของ
กิจการและสังคมโดยรวม (CSR-In-Process) 

จากความทุ่มเทของ บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) หรือบริษัท ในการดําเนินกิจการด้วยความ
รับผิดชอบตอ่สงัคมในทกุ ๆ ด้าน ทั &งในด้านสงัคมและสิ(งแวดล้อม ตลอดจนใสใ่จในคณุภาพชีวิตของพนกังาน โดยยึด
หลกั “ความปลอดภยัต้องควบคู่ไปกบัการทํางาน” ในปี 2559 โรงงานผลิตเครื(องดื(มโออิชิ ภายในนิคมอุตสาหกรรม 
นวนคร จึงได้รับรางวัล “สถานประกอบการดีเด่นด้านความปลอดภัยฯ ระดับประเทศประจําปี 2559”             
จากกระทรวงแรงงาน ในฐานะโรงงานผลิตเครื(องดื(มที(ได้มาตรฐานสากลทั &งในด้านการผลิตและสภาพแวดล้อมในการ
ทํางาน ซึ(งถือเป็นความภาคภมิูใจของบริษทั และเป็นแรงผลกัดนัให้บริษัทไมห่ยดุยั &งที(จะพฒันาสินค้าและบริการให้มี
มาตรฐาน พร้อมคืนกําไรให้กับสงัคมด้วยการจดักิจกรรมเพื(อสังคมหลากหลายรูปแบบ โดยบริษัทได้นําแนวปฏิบติั
ด้านความรับผิดชอบต่อสิ(งแวดล้อมและสงัคมมาใช้เป็นสว่นหนึ(งในการบริหารจดัการกระบวนการทางธุรกิจ (CSR-In-
Process) โดยได้กําหนดเป็นนโยบายและมีการดําเนินการดงันี &  

1. การกาํกับดูแลกิจการที�ดี 

บริษัทจดัให้มีโครงสร้างและกระบวนการของความสมัพนัธ์ระหว่างคณะกรรมการ ฝ่ายจดัการ และผู้ ถือ
หุ้น เพื(อสร้างความสามารถในการแข่งขนั นําไปสู่ความเจริญเติบโตและเพิ(มมลูค่าให้กบัผู้ ถือหุ้นใน
ระยะยาว โดยคํานึงถึงผู้ มีส่วนได้เสียอื(น โดยบริษัทได้จดัให้มีนโยบายการกํากบัดแูลกิจการ โดย
เปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทในหัวข้อเกี(ยวกับโออิชิ หัวข้อย่อยการกํากับดูแลกิจการ ซึ(ง
ประกอบด้วย 5 หมวดหลกัพอสรุปได้ดงันี &  

1.1  สิทธิของผู้ ถือหุ้น 

บริษทัตระหนกัดีว่าผู้ ถือหุ้นเป็นผู้ มีสิทธิในความเป็นเจ้าของบริษัท โดยควบคมุบริษัทผ่าน
การแต่งตั &งคณะกรรมการบริษัทเพื(อให้ทําหน้าที(แทนตน บริษัทจึงให้ความสําคญัต่อสิทธิ
ของผู้ ถือหุ้นทกุกลุม่ไม่ว่าจะเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ ถือหุ้นรายย่อย ผู้ลงทุนต่างชาติ หรือผู้
ลงทุนประเภทสถาบัน รวมถึงมีเจตนารมณ์ที(ชดัเจนที(จะไม่กระทําการใด ๆ อันเป็นการ
ลิดรอนสิทธิขั &นพื &นฐานของผู้ ถือหุ้น และอํานวยความสะดวกแก่ผู้ ถือหุ้นในการใช้สิทธิใน
เรื(องตา่ง ๆ ที(ผู้ ถือหุ้นสมควรได้รับด้วย  
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1.2  การปฏิบติัตอ่ผู้ ถือหุ้นอยา่งเท่าเทียมกนั 

บริษัทให้ความสําคญัต่อการปฏิบติัต่อผู้ ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม ไม่ว่าจะ
เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ ลงทุนสถาบัน ผู้ ลงทุนต่างชาติและผู้ ถือหุ้นรายย่อย จึงกําหนด
แนวนโยบายในการดูแล ปกป้องและสนบัสนนุให้ผู้ ถือหุ้นทุกรายได้รับการปฏิบติัอย่างเท่า
เทียมและเป็นธรรม เพื(อสร้างความมั(นใจและเชื(อมั(นแก่ผู้ ถือหุ้นซึ(งถือเป็นปัจจยัที(สําคญัใน
การร่วมลงทนุในบริษัทตอ่ไปในอนาคต 

1.3  บทบาทของผู้ มีสว่นได้เสีย 

บริษทัได้ให้ความสําคญัตอ่เรื(องสิทธิของผู้ มีสว่นได้เสีย (Stakeholders) ของบริษทัทกุกลุ่ม 
ทั &งภายในและภายนอก โดยตระหนกัดีวา่ผู้ มีส่วนได้เสียของบริษัททุกรายจะต้องได้รับการ
ดูแลจากบริษัทอย่างดีที(สุดตามสิทธิ   ที(มีตามกฎหมายที(เกี(ยวข้อง โดยได้กําหนดให้มี
กระบวนการส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหวา่งบริษัทกบัผู้ มีส่วนได้เสียในการสร้างความ
มั(นคงและยั(งยืนของกิจการ รวมถึงคณะกรรมการบริษัทมีนโยบายที(จะให้ความสําคญัที(
เท่าเทียมกนั และควบคู่กนัไประหว่างความสําเร็จตามเป้าหมาย รูปแบบ และวิธีการที(ใช้
ในการให้ได้มาซึ(งความสําเร็จนั &น ๆ และเพื(อให้เป็นไปตามนโยบายดงักลา่ว คณะกรรมการ
บริษัทได้จัดทําจรรยาบรรณโออิชิกรุ๊ป เพื(อให้กรรมการ ผู้ บริหาร และพนักงานทุกคน
รับทราบถึงมาตรฐานการปฏิบัติที(บริษัทคาดหวัง นับตั &งแต่การปฏิบติัต่อผู้ ถือหุ้น ลูกค้า    
คู่ค้า คู่แข่ง และสังคมโดยส่วนรวม รวมทั &งต่อพนักงานด้วยกันเอง โดยเปิดเผยไว้บน
เว็บไซต์ของบริษัทในหัวข้อเ กี(ยวกับโออิชิ  หัวข้อย่อยการกํากับดูแลกิจการ และ
คณะกรรมการบริษัทได้กําหนดให้มีกลไกและกระบวนการที(จะติดตามดแูลให้มีการปฏิบติั
อยา่งเคร่งครัดและตอ่เนื(อง ผู้ มีสว่นได้เสียทกุรายจงึเชื(อมั(นได้ว่าจะได้รับการคุ้มครอง และ
การปฏิบติัที(ดีจากบริษทั  

1.4   การเปิดเผยข้อมลูและความโปร่งใส 

บริษัทเปิดเผยข้อมลูสําคญัที(เกี(ยวข้องกับบริษัท ทั &งข้อมูลทางการเงินและข้อมลูที(มิใช่
ข้อมลูทางการเงินอย่างถกูต้อง ครบถ้วน ทนัเวลา โปร่งใสผ่านช่องทางที(เข้าถึงข้อมลูได้ง่าย 
มีความเท่าเทียมกันและน่าเชื(อถือรวมถึง บริษัทจัดให้มีกระบวนการดูแลการใช้ข้อมูล
ภายในและความขดัแย้งทางผลประโยชน์ที(มีประสิทธิภาพ  โดยในปี 2559 บริษัทไม่มีการ
ส่งรายงานทางการเงินทั &งรายไตรมาสและรายปีล่าช้า และไม่ได้รับข้อร้องเรียนใด ๆ 
เกี(ยวกบัการกระทําความผิดเกี(ยวกบัการใช้ข้อมลูภายในของกรรมการและผู้บริหาร หรือ
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การปฏิบตัิที(ไม่ถูกต้อง ในเรื(องที(เกี(ยวกับการดูแลเรื(องความขดัแย้งทางผลประโยชน์ จึง
แสดงให้เห็นได้ว่าแนวนโยบายหรือแนวทางปฏิบติัที(บริษัทได้กําหนดไว้มีประสิทธิภาพใน
การดแูลจดัการเรื(องดงักลา่วอยา่งเหมาะสม 

1.5  ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

บริษัทกําหนดโครงสร้าง คุณสมบติั และขอบเขตอํานาจหน้าที(ของคณะกรรมการบริษัท
อย่างเหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน รวมถึงบุคคลที(จะ
ได้รับแตง่ตั &งเป็นกรรมการบริษทัต้องเป็นผู้ มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ วิสยัทศัน์ 
และความซื(อสตัย์ ตลอดจนสามารถอทิุศเวลาให้กับบริษัทเพื(อที(จะสามารถปฏิบติังานใน
ฐานะกรรมการบริษัทได้อย่างเต็มที( รวมถึง มีความเป็นอิสระในการตดัสินใจเพื(อให้เกิด
ประโชน์สูงสุดแก่บริษัทและผู้ ถือหุ้นโดยรวม นอกจากนี & คณะกรรมการบริษัทได้จดัให้มี
คณะกรรมการหรือคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ เพื(อศึกษา พิจารณา กลั(นกรอง และ
ปฏิบติังานสนบัสนุนการปฏิบติังานของคณะกรรมการบริษัทให้มีประสิทธิภาพมากยิ(งขึ &น 
และเพื(อให้การปฏิบติังานของคณะกรรมการบริษัทเป็นไปโดยชดัเจนและมีประสิทธิภาพ
ก่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุต่อผู้ มีส่วนได้เสียที(เกี(ยวข้องทกุกลุม่  

2. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม 

บริษัทและบริษัทย่อยดําเนินธุรกิจอย่างถูกต้องตามกฎหมายและกฎระเบียบที(เกี(ยวข้อง มีความ
โปร่งใส ให้ข้อมูลที(สําคญัอย่างครบถ้วน ตรวจสอบได้ และปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจและ
นโยบายการกํากบัดแูลกิจการของบริษัทอยา่งเคร่งครัด ทั &งนี & โดยยดึหลกัธรรมาภิบาล จรรยาบรรณ
ธุรกิจ และมีความรับผิดชอบต่อสงัคมและสิ(งแวดล้อม รวมทั &ง ใช้กลยุทธ์ในการแข่งขนัทางธุรกิจ
อย่างเป็นธรรม สร้างสรรค์ผลิตภณัฑ์ที(มีคุณภาพได้มาตรฐานระดบัสากล เพื(อสร้างความเชื(อมั(น
และภาพลกัษณ์ที(ดีในสายตาผู้บริโภคนอกเหนือจากการได้รับประโยชน์สงูสดุทั &งด้านคณุภาพและ
ราคา พร้อมปฏิบติัต่อผู้ มีส่วนเกี(ยวข้องทุกฝ่ายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียม โดยคํานึงถึงประโยชน์
และผลกระทบที(จะเกิดขึ &นกบัผู้ ถือหุ้น พนักงาน ชมุชน สงัคม สิ(งแวดล้อม คู่ค้า ลกูค้าและประชาชน 
หน่วยงานภาครัฐ และผู้ มีส่วนได้เสียอื(นๆ อย่างเท่าเทียมกนั เพราะผู้มีส่วนได้เสียเหล่านั &นถือเป็น
สว่นร่วมและองค์ประกอบที(สําคญัที(จะสนบัสนนุ ส่งเสริมและเกื &อกลูให้การดําเนินธุรกิจของบริษัท
ประสบความสําเร็จ และมีความเจริญเติบโตก้าวหน้าอยา่งยั(งยืน 
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นอกจากนี & บริษัทมีการกําหนดแนวนโยบายและเจตนารมณ์อย่างชัดเจนที(จะต่อต้านและไม่
สนบัสนนุ  การทุจริตและคอร์รัปชั(นทั &งภายในและภายนอกองค์กรทุกรูปแบบ โดยถือเป็นส่วนหนึ(ง
ของจริยธรรมธุรกิจและนโยบายด้านการกํากบัดแูลกิจการของบริษัท ตลอดจนมีกระบวนการการ
ป้องกันการทุจริตและคอร์รัปชั(นผ่านระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที(มี
ประสิทธิภาพ รวมถึงกระบวนการบริหารจดัการความเสี(ยงที(เกี(ยวกบัการทุจริตและคอร์รัปชั(นอย่าง
เป็นระบบด้วย 

3. การต่อต้านการทุจริตคอรร์รัปชั�น 

บริษัทดําเนินธรุกิจด้วยความโปร่งใส ยดึมั(นในความถกูต้อง โดยจดัให้มีแนวทางดําเนินการเกี(ยวกบั
การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั(น ซึ(งเป็นส่วนหนึ(งของนโยบายการกํากับดูแลกิจการของบริษัท 
รวมถึงสนบัสนนุกิจกรรมการให้ความรู้ สร้างคา่นิยมและปลกูฝังให้ผู้บริหารและพนกังานปฏบิติัตาม
กฎหมาย ระเบียบข้อบงัคบัที(เกี(ยวข้อง รวมถึง ยืนหยดัที(จะไม่ใช้กลวิธีการทุจริตใด ๆ เพื(อหา
ผลประโยชน์ และไม่สนบัสนนุให้มีการสร้างความสําเร็จของงานภายใต้การทํางานที(ทุจริต โดย
บริษัทมีกระบวนการและแนวทางดําเนินการเพื(อป้องกนัและตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชั(น ดงันี & 

1.1 การบริหารจดัการความเสี(ยงของกิจการ โดยระบุความเสี(ยงและสาเหตุของการทุจริตแล้ว
ดําเนินการปฏิบัติแก้ไขและป้องกันอย่างแข็งขัน ตลอดจนรักษาและปฏิบติัตามแนวทาง
ดําเนินการเกี(ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั(น รวมถึงมีการทบทวนแนวทางดําเนินการ
ตา่ง ๆ  อยา่งตอ่เนื(อง  

1.2 การสร้างความเชื(อมั(นด้วยการแสดงภาวะผู้ นําของกิจการในการเป็นแบบอย่างของการ
ต่อต้านการทุจริต รวมทั &งสนับสนุนและกํากับดูแลให้มีการปฏิบติัตามแนวทางดําเนินการ
เกี(ยวกบัการตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชั(นอยา่งตอ่เนื(องและเคร่งครัด 

1.3 สง่เสริม อบรม ปลกูจิตสํานึก สร้างคา่นิยมและทศันคติให้พนกังานมีความซื(อสตัย์สจุริต  

1.4 การสร้างและรักษาระบบต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั(นที(มีประสิทธิภาพ โดยจัดให้มีการ
ตรวจสอบ และถ่วงดุลการใช้อํานาจอย่างเหมาะสม รวมถึงจัดให้มีช่องทางการสื(อสาร
สําหรับแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน แนวทางดําเนินการเกี(ยวกับการแจ้งเบาะแสและ
ร้องเรียน ซึ(งเป็นสว่นหนึ(งของนโยบายการกํากบัดแูลกิจการ และกําหนดให้มีระเบียบการรับ
เรื(องร้องเรียนหรือเบาะแสและการให้ความคุ้มครองตามนโยบายการกํากบัดแูลกิจการของของ
บริษัทและบริษัทย่อย เพื(อให้มั(นใจได้ว่าเบาะแสและข้อร้องเรียนต่าง ๆ จะได้รับการบริหาร
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จดัการอยา่งถกูต้องและเป็นระบบ ตลอดจนผู้แจ้งเบาะแสและร้องเรียนทกุคน รวมถึงพนกังาน
จะได้รับการดแูลและคุ้มครองอยา่งเหมาะสมด้วย  

1.5 การสนบัสนนุให้พนกังานและคูค้่ารายงานการละเมดินโยบายของกิจการและการปฏิบติัที( 
ไมเ่ป็นธรรม ผ่านชอ่งทางและภายใต้แนวทางการดําเนินการตามที(ระบใุนข้อ 1.4  

1.6 การดําเนินการด้านการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั(น ด้วยการสนับสนุนหรือร่วมเป็นภาคีกับ
องค์กร หรือกิจการอื(น ๆ ที(เกี(ยวข้องให้ปฏิบติัการตอ่ต้านการทจุริตในลกัษณะเดียวกนั 

4. การเคารพสิทธิมนุษยชน 

บริษัทยึดมั(นในวฒันธรรมองค์กรและจริยธรรมทางธุรกิจของบริษัทในการเคารพในสิทธิมนุษยชน 
โดยกําหนดให้มีแนวทางดําเนินการเกี(ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน ซึ(งเป็นส่วนหนึ(งของนโยบายการ
กํากบัดแูลกิจการของบริษทั โดยแสดงให้เห็นเจตนารมย์ที(ชดัเจนและแน่วแน่ที(จะไม่ให้การสนบัสนุน
หรือทําธุรกิจกับผู้ประกอบการที(มีความเกี(ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน รวมถึงการปฏิบตัิต่อ
พนกังานอยา่งเท่าเทียม เป็นธรรมและสง่เสริมความเสมอภาค โดยจดัให้มสีวสัดิการ ความปลอดภยั 
สขุอนามยัในสถานที(ทํางาน และการกําหนดคา่ตอบแทนอยา่งเหมาะสม ตลอดจนไม่ใช้แรงงานเด็ก
ทกุรูปแบบ  

5. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม 

เพื(อรักษาหลักธรรมาภิบาลในการดําเนินธุรกิจ บริษัทได้ปฏิบติัต่อพนักงานอย่างเป็นธรรม และ
เป็นไปตามที(กฎหมายและกฎเกณฑ์ที(เกี(ยวข้องกําหนด กลา่วคือ เคารพสิทธิในการทํางานตามหลกั
สิทธิมนุษยชนไม่มีการเลือกปฏิบติั จัดให้มีความเสมอภาคกนัในกระบวนการคดักรองและจัดสรร
บคุลากรให้เหมาะสมกบัตําแหน่งงาน พร้อมพิจารณาสิทธิประโยชน์ ทั &งรายได้และสวสัดิการต่าง ๆ 
อยา่งเหมาะสม รวมถึงส่งเสริมโอกาสและความก้าวหน้าในการทํางานให้กบัพนกังาน โดยส่งเสริม
การเรียนรู้และพฒันาศกัยภาพของพนกังานเพื(อยกระดบัการทํางานให้เป็นมืออาชีพมากยิ(งขึ &น  

6. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค 

บริษทัมุ่งพฒันาผลิตภณัฑ์และการบริการที(ได้มาตรฐานระดบัสูง ไม่ก่อให้เกิดอนัตรายต่อผู้บริโภค
และผลกระทบต่อสิ(งแวดล้อม โดยให้ความสําคญัต่อการบริหารจดัการด้านการผลิตและให้บริการ 
ในทกุขั &นตอน สําหรับธุรกิจอาหาร “ครัวกลาง” ของบริษัทถือเป็นโรงงานผลิตอาหารที(ได้มาตรฐาน
ระดบัโลก เพราะทกุขั &นตอนการผลิตได้มาตรฐานเทียบเท่าระดบัสินค้าส่งออกในตลาดโลก ภายใต้
ระบบการบริหารจัดการคุณภาพสินค้าและบริการที(ได้รับการรับรองระดับสากล ได้แก่ ระบบ 
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GMP/HACCP และระบบ BRC (British Retail Consortium)  ซึ(งเป็นระบบคุณภาพด้านความ
ปลอดภยัทางอาหาร (Food Safety) ด้วยผลการประเมินระดบัดีเยี(ยม (เกรด A)  อีกทั &งได้รับการขึ &น
ทะเบียนเป็นสถานประกอบการเพื(อการส่งออกจากกรมประมง ด้วยผลการประเมินระดับดีเยี(ยม 
(โรงงานระดบั 1) นอกจากนั &น บริษัทได้ใช้กลยุทธ์ “QSC + 2Vs” หมายถึงคณุภาพของอาหารที(ผ่าน
การปรุงแต่งอย่างถูกสุขลักษณะ ผ่านการคัดสรรเลือกใช้วัตถุดิบธรรมชาติที(สะอาด สด ใหม ่
ปลอดภยั โดยกลุม่บริษัทโออิชิเป็นบริษทัแรกในภมิูภาคเอเชียที(นําระบบการบริหารจดัการคณุภาพ
สินค้าและบริการ “IQHSM” (Integrated Quality Hygiene Safety Management) หรือ “คุณภาพ

สุขลักษณะและความปลอดภัยของอาหารเชิงบูรณาการสากล” มาบริหารจัดการภายใน
ร้านอาหารของกลุม่บริษัทโออิชิตั &งแตปี่ 2551 เป็นต้นมา สง่ผลให้ได้รับการรับรองคณุภาพมาตรฐาน
ของ ISO 9001 (2008) Codex GMP/GHP 2003 และ Codex HACCP 2003 ในระดบัสากล 

สําหรับธรุกิจเครื(องดื(ม บริษัทถือเป็นต้นแบบผู้ประกอบการในเมืองไทยที(นําเทคโนโลยีการผลิตและ
บรรจุเย็นแบบปลอดเชื &อ (Cold Aseptic Filling) จากประเทศญี(ปุ่ นมาใช้ในกระบวนการผลิต
เครื(องดื(มชาเขียว “โออิชิ กรีนที” โดยวัตถุดิบใบชาเขียวคุณภาพจากธรรมชาติที(ผ่านกระบวนการ
ผลิตด้วยเทคโนโลยีดงักลา่ว จะยงัคงไว้ซึ(งรสชาติและคณุค่าตามวิถีการชงชาแบบต้นตํารับญี(ปุ่ น อีกทั &ง
ยงัถือเป็นโรงงานแห่งแรกในประเทศไทยที(นําเทคโนโลยีการผลิตแบบกรอง 2 ชั &นในห้องฆ่าเชื &อ (Double 
Clean Room) มาใช้ ซึ(งนับเป็นกระบวนการผลิตภายใต้สภาพแวดล้อมที(สะอาดที(สุดเทียบเท่าห้อง
ผ่าตดัในโรงพยาบาล  

นอกจากนี & โรงงานผลิตเครื(องดื(มโออิชิภายในนิคมอตุสาหกรรมนวนคร จงัหวดัปทมุธานี และโรงงาน
อตุสาหกรรม จงัหวดัสระบุรี ได้รับการรับรองมาตรฐานสากลตามหลกัเกณฑ์วิธีการที(ดีในการผลิต
อาหาร TAS 9023-2007 GMP Codex Alimentarius รวมถึง ได้รับการรับรองมาตรฐานระดบัสากลใน
ระบบอื(น ๆ ได้แก่ ระบบการวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที(ต้องควบคุม TAS 9024-2007 HACCP 
Codex Alimentarius ระบบการจดัการคณุภาพ ISO9001:2008 (Quality Management System) ระบบ
การจดัการความปลอดภยัในอาหารISO22000:2005 (Food Safety Management System) ระบบ
การจดัการสิ(งแวดล้อม ISO14001:2004 (Environment Management System) มาตรฐานอาหารฮา
ลาล HALAL Food Standards และอุตสาหกรรมสีเขียวระดบัที( 3 Green Industry ตลอดจน ได้รับ
การรับรองมาตรฐานองค์การอาหารและยาของสหรัฐอเมริกา LACF USFDA กล่าวคือ อาหารใน
ภาชนะบรรจปิุดสนิทที(มีความเป็นกรดตํ(า อีกทั &ง โรงงานผลิตเครื(องดื(มโออิชิที(จงัหวดัสระบุรี ยงัได้รับ
การรับรองมาตรฐานความปลอดภยัด้านอาหารระดบัสากล BRC Issue 6 Global Standard For 
Food Safety เพิ(มเติมอีกด้วย ผู้บริโภคจึงสามารถมั(นใจและเชื(อมั(นได้ว่าการบริโภคผลิตภณัฑ์และ
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ใช้บริการต่าง ๆ ของบริษัทนั &น ผู้บริโภคจะได้รับความปลอดภยัในระดบัสูงภายใต้มาตรฐานระดบั
สากลดงักลา่วข้างต้น 

7. การร่วมพฒันาชุมชนและสังคม 

นับเป็นระยะเวลากว่า 10 ปี ที(บริษัทเข้าไปดําเนินกิจการภายในเขตนิคมอุตสาหกรรมนวนคร 
จังหวัดปทุมธานี เขตนิคมอุสาหกรรมอมตะนคร จังหวัดชลบุรี รวมถึงภายในเขตอําเภอวังม่วง 
จงัหวดัสระบรีุ และอําเภอบ้านบงึ จงัหวดัชลบรีุ ซึ(งก่อให้เกิดและสร้างการจ้างงานในพื &นที(นั &น ๆ เป็น
จํานวนมาก ช่วยให้ชาวบ้านในชุมชนมีอาชีพและรายได้อนัเป็นส่วนหนึ(งในการสร้างความมั(นคง
ให้กบัชมุชน  

นอกจากนี & บริษัทยงัสร้างแนวร่วมองค์กรให้มีส่วนร่วมในการแสดงความรับผิดชอบต่อสงัคม โดย
รณรงค์ให้พนักงานของบริษัท โออิชิ เทรดดิ &ง จํากัด ซึ(งเป็นบริษัทย่อยที(อยู่ในพื &นที(บริเวณโรงงาน
ชว่ยกนัพฒันาและให้ความรู้แก่ชมุชนด้านสิ(งแวดล้อมของชมุชน ผ่านกิจกรรมการตา่ง ๆ เพื(อกระตุ้น
การมีส่วนร่วมของชุมชนในการดําเนินงานด้านสังคม และเพื(อให้เกิดพลังเครือข่ายขับเคลื(อน 
ผลกัดนัให้ชมุชนและสงัคมชว่ยกนัพฒันาและดแูลรักษาสิ(งแวดล้อมอยา่งยั(งยืน 

8. การจดัการสิ�งแวดล้อม 

หนึ(งในนโยบายสําคญัของบริษัท นอกจากพัฒนากระบวนการดําเนินงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
แล้ว บริษัทยังให้ความสําคัญกับการบริหารจัดการด้านสิ(งแวดล้อมอย่างรับผิดชอบและยั(งยืน       
ทั &งการป้องกันมลภาวะ ลดการใช้พลังงาน และการใช้ทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดย
กระบวนการดําเนินการตา่ง ๆ ดงักล่าว นอกจากได้รับประโยชน์ด้านสิ(งแวดล้อมแล้ว บริษัทยงัได้
ประโยชน์ด้านการลดค่าใช้จ่ายอีกทางหนึ(งด้วย ดงันี & 

• โรงงานผลิตชาเขียวโออิชิ กรีนที ภายในนิคมอุตสาหกรรมนวนคร เป็นโรงงานที(
ออกแบบบนพื &นฐานของการเป็นโรงงานสีเขียวเพื(อสิ(งแวดล้อมที(มีความทันสมยัระดบัโลก นํา
เทคโนโลยีที(ชว่ยประหยดัพลงังานมาใช้กบัโครงสร้างตวัอาคาร อาทิ การใช้ระบบปรับอากาศ
แบบ Econo-Pilot Cooling System แบบเดียวกับที(ใช้ในอุตสาหกรรมของประเทศญี(ปุ่ น 
และการใช้ผนังเบาเพื(อช่วยลดการดูดซับความร้อนจากภายนอกอาคาร ช่วยประหยัด
พลงังานได้สงูสุดถึงร้อยละ 50 อีกทั &งยงัออกแบบอาคารบางส่วนเป็นแบบโปร่งแสง เพื(อให้
สามารถใช้แสงธรรมชาติภายในตวัอาคารให้ได้มากที(สุด จึงช่วยลดการใช้ไฟฟ้าได้อย่างมี
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ประสิทธิภาพ นอกจากนั &นยงันําแนวคิดในการปรับปรุง หรือที(เรียกว่า “Kaizen” มาใช้ใน
กระบวนการผลิต ได้แก่  
-  การเปลี(ยนต้นกําลงัของลมที(ใช้ในการเป่าขวดชาหลงัออกจากห้องบรรจจุากระบบ Air 

Compressor มาเป็น Hi-Speed Motor Blower สามารถช่วยลดการสญูเสียพลงังาน
ไฟฟ้าและลดคา่ใช้จา่ยได้มลูคา่กว่าแสนบาทต่อปี  

-  ติดตั &งอปุกรณ์เพื(อนํานํ &า Condensate ในกระบวนการต้มชา กลบัมา reuse ใช้ในระบบ 
boiler เพื(อผลิต Steam สําหรับใช้ในกระบวนการผลิต  โดยนอกจากนํ &า Condensate   
ที(ถูกนํากลับมาใช้จะมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานที(ใช้ในกระบวนการผลิตแล้ว    
ยงัสามารถช่วยลดการใช้พลงังานจากการ Pre-heat นํ &าก่อนเข้าสู ่boiler ได้เป็นอยา่งดี  

-  ติดตั &งอุปกรณ์ VSD เพื(อควบคมุการจ่ายกระแสไฟฟ้าของHigh Pressure Pump ให้
สมัพนัธ์กบัปริมาณการผลิตนํ &า RO ส่งผลให้ประหยดัไฟฟ้าในขั &นตอนการผลิตนํ &า RO 
โดยที(ยงัสามารถคงคณุภาพของนํ &าผ่านเกณฑ์มาตรฐาน  

-  การเปลี (ยนหลอดไฟจากหลอด T8 เป็นหลอด LED ช ่วยลดปริมาณการใ ช้
กระแสไฟฟ้าได้กว่าร้อยละ 60  

-  ติดตั &งอปุกรณ์ปั�มสําหรับนํานํ &าเหลือทิ &งจากกระบวนการผลิตนํ &า RO ซึ(งยงัมีคณุภาพตาม
เกณฑ์ นํากลบัมาใช้ในการลดอณุหภมูิของระบบทําความเย็น สามารถช่วยลดการใช้
นํ &าในระบบทําความเย็นได้  

-  ปรับลด pressure ของ Air compressor ของเครื(องเป่าขวดจาก 40 bar เป็น 34 bar 
ชว่ยลดการใช้ไฟฟ้าของ Air compressor โดยคณุภาพของขวดยงัอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
ที(กําหนด 

•         ครัวกลางที�  อําเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี เป็นโรงงานและสถานที(ผลิตวัตถุดิบที(ได้
มาตรฐานระดบัสากล โดยทําหน้าที(ทั &งการเตรียมอาหารสดที(ใช้ส่งเป็นวตัถดิุบให้ร้านอาหาร
ญี(ปุ่ นในกลุม่บริษัทโออิชิและการผลิตผลิตภณัฑ์เกี�ยวซา่และแซนวิช  รวมถึงการผลิตผลิตภณัฑ์
ปรุงรสต่าง ๆ เช่น ซอส นํ &าจิ &ม และนํ &าซุป เป็นต้น โดยที(ครัวกลางมีการใช้นํ &าในปริมาณที(สูง
บริษัทจงึให้ความสําคญักบั “การจดัการระบบบําบดันํ &าเสีย” โดยของเสียทั &งหมดจะถูกส่งไป
ยงับ่อรวมนํ &าเสียของโรงงาน หรือที(เรียกว่า “บ่อปรับสภาพ” (Equalization Tank) ซึ(งทํา
หน้าที(ปรับคา่ pH และปรับสภาพนํ &าเสียรวมให้มีความสมํ(าเสมอ แล้วจึงส่งไปบําบดัต่อที(บ่อ
เติมออกซิเจน หรือ “บ่อเติมอากาศ” (Aerated Lagoon) โดยใช้เครื(องเติมอากาศ (Aerator) 
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แบบทุ่นลอยเติมออกซิเจนในนํ &าให้มีปริมาณเพียงพอ เพื(อย่อยสลายสารอินทรีย์ในนํ &าเสียได้
ตามธรรมชาติ หลงัจากนั &นจึงส่งต่อไปยงั “บ่อตกตะกอน” (Polishing Pond) เพื(อปรับสภาพ
นํ &าทิ &งและช่วยทําให้สิ(งสกปรกที(อยู่ในนํ &าเสียตกตะกอนแล้วจึงนํานํ &าที(ผ่านการบําบดัไปใช้     
รีไซเคิลต่อด้วยการใช้รดนํ &าต้นไม้ภายในโรงงานปัจจุบันได้ทําการลดพลังงานไฟฟ้าใน
กระบวนการเติมอากาศโดยการเปิดพดัลมเติมอากาศจํานวน 3 เครื(อง และปิดไว้ 2 เครื(อง 
โดยที(คุณภาพของนํ &าเสียที(ออกจากบ่อเติมอากาศยงัอยู่ในเกณฑ์ควบคุม นอกจากนั &น ยัง
ปรับปรุงวิธีการ Operate Boiler เพื(อลดการใช้ก๊าซ LPG สง่ผลให้ลดการนําเข้าก๊าซ LPG จาก 4 
รอบต่อเดือน เหลือเพียง 3 รอบต่อเดือน รวมถึงได้ทําการปรับเพิ(ม set point  ของระบบ chiller 
จากอณุหภมิูนํ &าเย็นที(กําหนดไว้ 7 องศาเซลเซียส เป็น 8 องศาเซลเซียส ซึ(งเพียงพอที(จะสร้างลม
เย็นหมนุเวียนไปใช้ในการรักษาระดบัของอุณหภมิูห้องที(อณุหภมูิ 25 องศาเซลเซียส ทําให้
อตัราการใช้ไฟฟ้าของ chiller ลดลงประมาณร้อยละ 17 ซึ(งถือเป็นการลดการใช้และช่วย
ประหยดัพลงังาน รวมถึงลดคา่ใช้จ่ายได้หลายแสนบาทต่อปี 

9. นวัตกรรมและการเผยแพร่นวัตกรรมจากการดาํเนินความรับผิดชอบต่อสังคม  

เพื(อให้สอดคล้องกบัแผนกลยทุธ์ หรือ Roadmap ของประเทศไทยหรือ “ประเทศไทย 4.0” ซึ(งเป็น

รูปแบบเศรษฐกิจใหม่ที( ต้องการปรับเปลี(ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่  “เศรษฐกิจที(ขับเคลื(อนด้วย

นวตักรรม” ในส่วนของบริษัทแม้จะมีสถานะเป็นผู้ นําในด้านอาหารและเครื(องดื(มสไตล์ญี(ปุ่ นแล้ว    

ก็ตาม แตบ่ริษทัไมห่ยดุยั &งที(จะนําเอาเทคโนโลยีใหม ่ๆ มาสร้างสรรค์นวตักรรมตา่ง ๆ เพื(อตอบสนอง

และสร้างความพึงพอใจสูงสุดกับผู้บริโภคตามยุคสมยั และเป็นนวัตกรรมที(มีความรับผิดชอบต่อ

สงัคม โดยเฉพาะอย่างยิ(งในด้านสิ(งแวดล้อม อาทิเช่น การผลิตผลิตภณัฑ์แบบขวดพลาสติก PET 

ด้วยเทคโนโลยีการผลิตและบรรจุเย็นที(ทันสมยั (Cold Aseptic Filling) ส่งผลให้ลดการใช้พลาสติก

น้อยลงได้ถึงร้อยละ 30 เมื(อเปรียบเทียบกบัการผลิตแบบบรรจุร้อน (Hot Filling) ซึ(งถือเป็นการลด

การใช้ทรัพยากรที(มีประสิทธิภาพ นอกจากนี & ด้วยบรรจภุณัฑ์ที(มีนํ &าหนกัเบาขึ &นจากการใช้พลาสติก

ที(น้อยลง ยงัส่งผลให้สามารถลดการใช้พลังงานและเชื &อเพลิงในการขนส่งได้เป็นอย่างมากอีกด้วย 

อนัถือเป็นการประหยดัและลดการใช้ทรัพยากรที(มีประสิทธิภาพอย่างมาก นอกจากนี & บริษัทเชื(อว่า

การพัฒนานวตักรรมที(ดีอย่างต่อเนื(องจะช่วยสร้างความสมดุลระหว่างชุมชน สงัคม สิ(งแวดล้อม 

ควบคูไ่ปกบัการเติบโตของกิจการอยา่งมั(นคงและยั(งยืน 
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การบริจาคช่วยเหลือสงัคมในรูปแบบต่างๆ นอกเหนือจากการดาํเนินธุรกิจปกติ (CSR after process) 

ในปี 2559 บริษัทยงัคงครองตําแหน่งผู้ นําด้านธุรกิจอาหารและเครื(องดื(มสไตล์ญี(ปุ่ น และมีความเติบโต
เป็นอยา่งมากทั &งในด้านยอดขายและด้านภาพลกัษณ์ตราสินค้า จากการสร้างสรรค์นวตักรรมผลิตภณัฑ์ กิจกรรมทาง
กา รตล าด แ ละบ ริก าร ที( ทันสมัย  มีคุณค่า  แ ละไ ด้มา ตรฐานระดับสา กล  ภา ยใ ต้นวัตก รรมกา รผลิต 
ที(ทันสมัยและพิถีพิถันในแบบฉบับญี(ปุ่ น ขณะเดียวกันบริษัทยังคงยึดมั(นและสร้างสรรค์กิจกรรมเพื(อสังคม 
ที(สอดคล้องกับแก่นแท้ของแบรนด์ (Brand Essence) ได้แก่ (1) ความเป็นผู้ นําในด้านนวัตกรรมสําหรับตลาด       
แมสมาร์เก็ตระดบัพรีเมี(ยม (Mass Premium Market Lead Innovation) (2) ความมีคุณภาพในแบบฉบบัญี(ปุ่ น
อนัไร้ที(ติ (Uncompromised Japanese Quality) (3) ความสนุกแบบสร้างสรรค์ (Playful creativity) ประกอบกับ
ต้องมีความสอดคล้องกับบุคลิกของแบรนด์ (Brand Character) ได้แก่ (1) ความใจดี (Generous) (2) ความ
สนกุสนานในแบบฉบบัที(ไม่เหมือนใคร (Playful) (3) ความซื(อสตัย์และความจริงใจ (Sincere) นอกจากนั &น บริษัทยงั
สนับสนุนกิจกรรมเพื(อสงัคมหลากหลายรูปแบบอย่างต่อเนื(องภายใต้โครงการ “ให้” ทั &งด้านการศึกษา สิ(งแวดล้อม 
การสง่เสริมคณุภาพชีวิตคนในสงัคม การพฒันาเด็กและเยาวชน ตลอดจนการให้ความช่วยเหลือแบบเร่งด่วนเมื(อเกิด
ภยัพิบติัทั &งในประเทศและตา่งประเทศ  

โดยสรุปกิจกรรมที(บริษัทได้ดําเนินการในปีที(ผา่นมา ดงันี & 

1) กิจกรรมด้านการพฒันาเด็กและเยาวชน 

โครงการ “อิ�มจัง” 

บริษัทมุ่งเน้นปลูกฝังคนดี ด้วยการเสริมสร้างคณุธรรมให้กบัเยาวชน ผ่านการใช้ผลิตภณัฑ์อาหาร
และเครื(องดื(มโออิชิเป็นเครื(องมือสําคญั โดยได้จดัโครงการ “อิ�มจัง” ซึ(งเชิญชวนพนักงานที(มี 
จิตอาสาไปร่วมเลี &ยงอาหารมื &อพิเศษให้กบัเด็ก ๆ ที(โรงเรียนวดัเอนกดิษฐาราม จงัหวดันนทบรีุ พร้อม
จดักิจกรรมสนัทนาการสนกุ ๆ สอดแทรกคณุธรรม อาทิ การเลา่และแสดงละครนิทาน การประดิษฐ์ 
“ดินสอน้องซื(อสัตย์” เพื(อเขียนเรียงความหัวข้อ “เด็กดี...ต้องซื(อสัตย์” ส่งเข้าประกวดชิงรางวัล
ทนุการศกึษาจากบริษัท และปิดท้ายด้วยการให้น้อง ๆ ชมวีดิโอเรื(องราวดี ๆ ที(น่าเอาเป็นเยี(ยงอย่าง 
ไมว่า่จะเป็นเรื(องความมีวินยั มีคณุธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ(งเรื(องของความซื(อสตัย์ซึ(งสอดคล้องกบั
แนวคิดความเป็นองค์กรธรรมาภิบาลของบริษทั 

 

 



  บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) 
แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี (แบบ 56-1) สิ &นสดุวนัที( 30 กนัยายน 2559 

สว่นที( 2 หน้า 84 

2) กิจกรรมด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของคนในสังคม 

2.1 “โออิชิ” สนับสนุนงานศริิราชเพื�อแผ่นดนิ โครงการ “ทาํดีได้ ด้วยปลายนิ 0ว”  

การมีส่วนได้ทําให้คนไทยมีสุขภาพที(ดีเป็นแนวคิดสําคัญของบริษัท บริษัทจึงให้การ
สนับสนุนโครงการ “ทําดีได้ ด้วยปลายนิ 0ว” ของโรงพยาบาลศิริราชที(ต้องการระดมทุน
สําหรับสร้าง “อาคารนวมินทรบพิตร ๘๔ พรรษา” โดยจัดส่งรถบริการอาหาร Food 
Truck พร้อมนําผลิตภณัฑ์อาหารและเครื(องดื(มไปจําหน่ายภายในงานให้กบัผู้ มีจิตศรัทธา ณ 
ลานพาร์คพารากอน ศนูย์การค้าสยามพารากอน ระหวา่งวนัที( 17 – 19 พฤษภาคม 2559 ที(
ผ่านมา โดยได้รับความสนใจจากผู้ มีจิตศรัทธาที(มาร่วมงานเป็นจํานวนมาก และรายได้
จากการจําหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ทั &งหมดโดยไม่หักค่าใช้จ่ายมอบเพื(อสมทบทุน
สําหรับสร้างอาคารดงักลา่ว 

2.2 แบ่งปันสังคมกับโครงการ “คนละ Hand We Can Help” 

บริษทัร่วมสนบัสนนุกิจกรรมการกศุลของบริษัท ทีซีซี แลนด์ แอสเสท เวิล์ด  จํากดั (“ทีซีซี 
แลนด์”) ซึ(งเป็นบริษทัในกลุ่มธุรกิจ ภายใต้กิจกรรม “คนละ Hand… We can help 2016” 
โดยไปร่วมออกบูธจําหน่ายสินค้าในราคาพิเศษ ซึ(งได้รับความสนใจจากกลุ่มลกูค้าผู้ มีจิต
ศรัทธามาร่วมซื &อผลิตภณัฑ์โออิชิ ทั &งอาหารและเครื(องดื(มอย่างมากมาย โดยมอบรายได้
ทั &งหมดโดยไมห่กัคา่ใช้จา่ยให้กบัทีซีซี แลนด์ เพื(อนําไปช่วยเหลือมลูนิธิและโครงการต่าง ๆ 
ได้แก่ มลูนิธิพระดาบสใน “โครงการพระดาบสจงัหวดัชายแดนภาคใต้” มลูนิธิโรงพยาบาล
อานนัทมหิดลใน “โครงการแพทย์ทหารบกใน 3 จงัหวดัชายแดนภาคใต้” มลูนิธิ ซี.ซี.เอฟ. 
เพื(อเด็กและเยาวชนในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีใน 
“โครงการคืนรอยยิ &มสู่...เด็กชายแดนใต้” และมลูนิธิอะมีรุลมอ์ุมินีนเพื(อเด็กกําพร้า 3 จงัหวดั
ชายแดนภาคใต้ 

2.3 “โออิชิ” มอบเครื�องดื�มสนับสนุนโครงการของตํารวจทางหลวงรณรงค์ขับขี�
ปลอดภัยช่วงสงกรานต์ 

จากปัญหาอบุติัเหตจุากการขบัขี(ในชว่งเทศกาลสงกรานต์ที(มีให้เห็นอยู่เสมอ บริษัทจึงร่วม
เป็นสว่นหนึ(งในการรณรงค์สร้างความปลอดภยัในการขบัขี(ช่วงเทศกาลสงกรานต์มาอย่าง
ตอ่เนื(อง โดยมอบเครื(องดื(มโออิชิจํานวนกว่าหนึ(งหมื(นขวดให้กบักองบงัคบัการตํารวจทาง
หลวง เพื(อนําเครื(องดื(มไปแจกให้กับผู้ เดินทางจํานวนกวา่หนึ(งหมื(นคนเพื(อเพิ(มความสดชื(น
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ขณะขบัขี( ณ หน่วยบริการตํารวจ 4 จุดหลกั เช่น หน่วยบริการตํารวจทางหลวงวังน้อย 
จงัหวดัอยธุยา และหนว่ยบริการตํารวจทางหลวงวงัมะนาว จงัหวดัเพชรบรีุ  

2.4  พนักงานโออิชิร่วมใจบริจาคโลหติ 

ปัจจบุนัประเทศไทยยงัประสบภาวะการขาดแคลนโลหิตสําหรับใช้ในกรณีเร่งดว่นอยูเ่สมอ ๆ 
พนกังานในสว่นโรงงานผลิตเครื(องดื(มโออิชิที(โรงงานนิคมอตุสาหกรรมนวนครจึงร่วมใจกนั
บริจาคโลหิตทกุรอบระยะเวลา 3 เดือน โดยมีโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติมา
ตั &งจดุรับบริจาคภายในโรงงาน ซึ(งในแต่ละครั &งมีพนักงานจํานวนประมาณ 80-100 คนให้
ความร่วมมือร่วมใจในการบริจาคโลหิต เพื(อหวงัเป็นอย่างยิ(งว่าจะได้เป็นส่วนหนึ(งที(จะต่อ
ชีวิตให้กบัผู้คนในสงัคมไทย 

3) กิจกรรมด้านการศึกษา 

3.1  มอบทุนค่ายนักศึกษา 

การสง่เสริมด้านการศกึษา เป็นอีกหนึ(งเรื(องที(โครงการ “ให้” ของบริษัทให้การสนบัสนุนมา
อยา่งตอ่เนื(อง รวมถึงการจดักิจกรรมคา่ยตา่ง ๆ ให้แก่เยาวชนที(เสียสละ รู้จกัใช้เวลาว่างให้
เป็นประโยชน์ และทําความดีเพื(อสงัคม บริษทัจงึมอบเงินและเครื(องดื(มโออิชิเพื(อสนบัสนุน 
“โครงการค่ายแนะแนวการศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์” ที(จดัขึ &นเพื(อแนะแนว
การวางแผนการศึกษาและเตรียมความพร้อมสอบเข้าศึกษาตอ่ในระดบัอดุมศึกษาให้กับ
น้อง ๆ นักเรียนชั &นมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ(งทั &งเครื(องดื(มและเงินสนับสนุนได้นําไปใช้
ประโยชน์ในโครงการได้เป็นอยา่งดี 

3.2  มอบทุนการศึกษาบุตรพนักงาน 

บริษัทตระหนักถึงความสําคญัของคุณภาพชีวิตบุคลากรภายในองค์กร โดยเฉพาะเรื(อง
การศึกษาจึงได้มอบทุนการศึกษาให้บุตรของพนกังานมาอย่างต่อเนื(อง จํานวนปีละกว่า 80 
ทุนการศึกษา เพื(อเป็นส่วนหนึ(งในการสร้างอนาคตที(ดีให้กับเยาวชน อีกทั &งยงัช่วยสร้าง
ขวญักําลงัใจให้แก่พนกังานอีกด้วย 
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4) กิจกรรมด้านสิ�งแวดล้อม 

4.1  โออิชิสอนน้องรักษ์โลก 

พนักงานในส่วนโรงงานของกลุ่มบริษัทโออิชิ ทั &งส่วนการผลิตอาหารและเครื(องดื(มรวม
จํานวน 4 โรงงาน พร้อมใจกันไปทํากิจกรรมเพื(อสังคมที(โรงเรียนหมู่บ้านเด็ก จังหวัด
กาญจนบรีุ ซึ(งเป็นสถานศึกษาที(ช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาส กําพร้าและยากจนทั(วประเทศ 
ให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาพัฒนาทกัษะชีวิตด้านความรู้และงานอาชีพตามศกัยภาพ
ของเด็ก โดยทีมจิตอาสาของกลุม่บริษัทโออิชิได้ไปชว่ยสาธิตและทําเกษตรธรรมชาติ ปลกูผกั
สวนครัว และสอนน้อง ๆ ทํากระถางพร้อมปลกูต้นไม้ในกระถางดงักล่าว เพื(อนําไปปลูก
บริเวณที(พกัของตนเองเพื(อเป็นการเพิ(มพื &นที(สีเขียวให้กบัโรงเรียนและชมุชน 

 
แนวทางดาํเนินการป้องกันการมีส่วนเกี�ยวข้องกบัการทุจริตคอร์รัปชั�น 
รายละเอียดดําเนินการแนวทางดําเนินการป้องกนัและต่อต้านการทจุริตคอร์รัปชั(นปรากฏในสว่นที( 2 หน้าที( 49-50 และ 
77-78 
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11.  การควบคุมภายในและการบริหารจดัการความเสี�ยง 

 11.1 การควบคุมภายใน 

บริษทัได้ให้ความสําคญัอย่างยิ(งกบัการจดัให้มีระบบการควบคมุภายในที(ดีและมีประสิทธิภาพ ทั &งในระดบั
บริหารและระดับปฏิบติังาน โดยได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที(ครอบคลุมทุกด้าน ทั &งด้านบัญชี 
การเงิน และการปฏิบติังาน รวมถึง บริษัทยงัได้มีการกําหนดนโยบายการกํากบัดแูลกิจการที(ดีของบริษัทไว้
อยา่งชดัเจน โดยกําหนดให้บริษทัต้องมีการดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบงัคบั ระเบียบที(เกี(ยวข้อง 
มีกลไกการตรวจสอบและถ่วงดลุที(มีประสิทธิภาพอย่างเพียงพอในอนัที(จะปกป้อง รักษา และดแูลเงินทนุของ
ผู้ ถือหุ้นและสินทรัพย์ของบริษัท  

บริษัทได้จัดให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายในเพื(อทําหน้าที(ตรวจสอบการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงาน           
ทั &งหน่วยงานหลกัและหน่วยงานสนบัสนุน รวมทั &งให้คําปรึกษาเกี(ยวกับการสร้างระบบการควบคุมภายใน
สําหรับระบบงานตา่ง ๆ ของบริษัท ตลอดจนประเมินประสิทธิภาพ และความเพียงพอของการควบคมุภายใน 
พร้อมทั &งติดตามการปรับปรุงระบบการควบคมุภายในให้แก่ฝ่ายบริหารอย่างใกล้ชิด นอกจากนี & บริษัทยงัมุ่ง
ผลกัดนัให้หน่วยงานตรวจสอบภายในปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานสากล และใช้กรอบการควบคุม
ภายในตา มแนว  International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing ของ The 
Institute of Internal Auditors (IIA) ทั &งนี & คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนและดูแลให้หน่วยงานตรวจสอบ
ภายในปฏิบติังานอย่างมีความเป็นอิสระ สามารถทําหน้าที(ตรวจสอบ และถ่วงดลุได้อย่างเต็มที( โดยการแต่งตั &ง 
โยกย้าย เลิกจ้างและประเมินผลงานหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในต้องได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการตรวจสอบ รวมถึง รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจํา เพื(อที(คณะกรรมการ
ตรวจสอบสามารถให้คําแนะนําที(จําเป็นและเพื(อมั(นใจได้ว่าระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบ
ภายในอนัเป็นกลไกสําคญัในการขบัเคลื(อนธุรกิจให้เติบโตอย่างยั(งยืนสามารถที(จะบรรลุวิสยัทศัน์ (Vision) 
และพนัธกิจ (Mission) ของบริษัทได้ 

สําหรับกรอบการควบคุมภายในที(คณะกรรมการบริษัท รวมถึงคณะกรรมการตรวจสอบและหน่วยงาน
ตรวจสอบภายในใช้ยึดถือและอ้างอิงในการปฏิบติังาน คือ Integrated Internal Control Framework ของ 
The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread Way Commission (COSO) ซึ(งกําหนดให้ต้องมี
การประเมินระบบการควบคมุภายในของบริษัทในด้านตา่ง ๆ อย่างเป็นระบบทั &ง 5 สว่น ได้แก่ 

1. สภาพแวดล้อมการควบคมุ ( Control Environment )  

2. การค้นหาและประเมินความเสี(ยง ( Risk Assessment ) 

3. กิจกรรมการควบคมุ ( Control Activities ) 
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4. สารสนเทศและการสื(อสาร ( Information & Communication )    

5. การติดตามและประเมนิผล  ( Monitoring & Evaluation )   

เมื(อพิจารณาจากรายงานผลการตรวจสอบของหน่วยงานตรวจสอบภายใน และข้อมลูที(ได้รับทราบจากการ
ซกัถามจากฝ่ายบริหารของบริษัท รวมทั &ง จากการพิจารณาเอกสารหลกัฐานตา่ง ๆ ที(ฝ่ายบริหารเป็นผู้จดัทํา 
สามารถสรุปได้ว่าบริษทัมีระบบการควบคมุภายในที(มีประสิทธิภาพอยา่งเพียงพอ รวมถึงมีระบบการควบคมุ
ภายในเรื(องการทําธรุกรรมกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ ที(เกี(ยวข้องกบับุคคลดงักล่าวอย่าง
เพียงพอแล้วอีกด้วย 

สําหรับการควบคุมภายใน ของบริษัทย่อยของบริษัทนั &น บริษัทได้กําหนดให้บริษัทย่อยทางตรง และบริษัท
ย่อยทางอ้อมทั &งเจ็ดบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที(สอดคล้องกับแนวทางการควบคุมภายในของบริษัท 
นอกจากนั &น บริษทัยงัได้ดําเนินการจดัสง่เจ้าหน้าที(จากหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษทัเข้าไปตรวจสอบ
การดําเนินงานของบริษทัยอ่ยอย่างสมํ(าเสมอ ซึ(งจากผลการตรวจสอบพบว่าบริษัทย่อยทั &งหมดของบริษัทได้
จดัให้มีการควบคมุภายในที(เพียงพอ 

นอกจากนี & เพื(อส่งเสริมการควบคุมภายในและการกํากับดูแลกิจการที(ดี (Good Corporate Governance) 
คณะกรรมการบริษัทยังได้ส่งเสริมให้ผู้บริหารดําเนินการพัฒนาคุณภาพของระบบการควบคุมภายใน
ตลอดจนสนบัสนนุให้ผู้บริหารและพนกังานทุกระดบัชั &นได้ปฏิบติัตามนโยบายการกํากบัดแูลกิจการที(ดีของ
บริษทัอยา่งตอ่เนื(องอีกด้วย 

11.2 การบริหารความเสี�ยง 

คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักถึงความสําคญัในการบริหารและจัดการความเสี(ยงต่าง ๆ อนัอาจเกิดขึ &นกับ
บริษัท โดยได้จดัให้มีคณะกรรมการบริหารความเสี(ยง ซึ(งประกอบด้วยกรรมการ และผู้บริหารครอบคลุม
ทุกหน่วยงานที(สําคญัของบริษัท เพื(อรับผิดชอบด้านการประเมิน และการบริหารจดัการความเสี(ยงของทั &ง
องค์กร รวมถึงความเสี(ยงตอ่การทจุริตคอร์รัปชั(น ซึ(งคณะกรรมการบริหารความเสี(ยงจะร่วมปรึกษาหารือ 
เพื(อประเมินปัจจัยความเสี(ยงหลัก ความเสี(ยงรอง และความเสี(ยงที(ไม่มีนัยสําคัญ พร้อมแนะนําแนว
ทางแก้ไข วิธีการบริหารจดัการ หรือบรรเทาผลลบจากปัจจยัความเสี(ยงประเภทต่าง ๆ และมีการติดตาม
ความคืบหน้าในการดําเนินการอย่างเหมาะสมและต่อเนื(อง รวมถึงจัดทําเป็นรายงานของคณะกรรมการ
บริหารความเสี(ยงเพื(อรายงานตอ่คณะกรรมการบริษทัทกุไตรมาสและในรายงานประจําปีด้วย สําหรับความ
เสี(ยงที(ถือเป็นความเสี(ยงหลกัของบริษัทปรากฏในหวัข้อ 7 ปัจจยัความเสี(ยงรายงานประจําปี 
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12.  รายการระหว่างกัน 

12.1 ลักษณะของความสัมพนัธ์กับบุคคลที�อาจมีความขัดแย้ง 

บริษทัและบริษัทยอ่ยมีการทํารายการระหวา่งกันกบับคุคลหรือกิจการที(อาจมีความขดัแย้งภายในปี 2559 ซึ(ง
สามารถสรุปลกัษณะของความสมัพนัธ์ได้ดงันี & 

ชื�อกจิการ 
ประเทศที�จดัตั 0ง/

สัญชาติ 
ลักษณะความสมัพนัธ์ 

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากดั (มหาชน) ไทย บริษัทใหญ่และมีกรรมการร่วมกนั 

บริษัท โออิชิ เทรดดิ &ง จํากดั ไทย บริษัทยอ่ยและมีกรรมการร่วมกนั 

บริษัท โออิชิ ราเมน จํากดั ไทย บริษัทยอ่ยและมีกรรมการร่วมกนั 

บริษัท โออิชิ สแน็ค จํากดั ไทย บริษัทยอ่ยและมีกรรมการร่วมกนั 

Oishi International Holdings Limited ฮอ่งกง บริษัทย่อยและมีกรรมการร่วมกนั 

Oishi F&B (Singapore) Pte. Ltd. สิงคโปร์ บริษัทยอ่ยทางอ้อมและมีกรรมการร่วมกนั 

Oishi Myanmar Limited 
สาธารณรัฐแห่ง

สหภาพเมียนมาร์ 
บริษัทยอ่ยทางอ้อมและมีกรรมการร่วมกนั 

Oishi Group Limited Liability Company 
สาธารณรัฐสงัคมนิยม

เวียดนาม 
บริษัทยอ่ยทางอ้อมและมีกรรมการร่วมกนั 

บริษัท แสงโสม จํากดั ไทย บริษัทยอ่ยทางตรงของบริษัทใหญ่ 
บริษัท สรุาบางยี(ขนั จํากดั ไทย บริษัทยอ่ยทางตรงของบริษัทใหญ่ 
บริษัท สรุากระทิงแดง (1988) จํากดั ไทย บริษัทยอ่ยทางตรงของบริษัทใหญ่ 
บริษัท กาญจนสิงขร จํากดั ไทย บริษัทยอ่ยทางตรงของบริษัทใหญ่ 
บริษัท สรุาพิเศษภทัรลานนา จํากดั ไทย บริษัทยอ่ยทางตรงของบริษัทใหญ่ 
บริษัท เบียร์ไทย (1991) จํากดั (มหาชน) ไทย บริษัทยอ่ยทางตรงของบริษัทใหญ่ 
บริษัท เบียร์ทิพย์ บริวเวอร์รี( (1991) จํากดั ไทย บริษัทยอ่ยทางตรงของบริษัทใหญ ่

บริษัท คอสมอส บริวเวอรี( (ประเทศไทย) จํากดั ไทย บริษัทยอ่ยทางตรงของบริษัทใหญ่ 
บริษัท กฤตยบญุ จํากดั ไทย บริษัทยอ่ยทางตรงของบริษัทใหญ่ 
บริษัท โมเดิร์นเทรด แมนเนจเม้นท์ จํากดั ไทย บริษัทยอ่ยทางตรงของบริษัทใหญ่ 
บริษัท ป้อมบรูพา จํากดั ไทย บริษัทยอ่ยทางตรงของบริษัทใหญ่ 
บริษัท ป้อมคลงั จํากดั ไทย บริษัทยอ่ยทางตรงของบริษัทใหญ่ 
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ชื�อกจิการ 
ประเทศที�จดัตั 0ง/

สัญชาติ 
ลักษณะความสมัพนัธ์ 

บริษัท ป้อมโชค จํากดั ไทย บริษัทยอ่ยทางตรงของบริษัทใหญ่ 
บริษัท ป้อมกิจ จํากดั ไทย บริษัทยอ่ยทางตรงของบริษัทใหญ่ 
บริษัท ป้อมเจริญ จํากดั ไทย บริษัทยอ่ยทางตรงของบริษัทใหญ่ 
บริษัท ป้อมพลงั จํากดั ไทย บริษัทยอ่ยทางตรงของบริษัทใหญ่ 
บริษัท ป้อมนคร จํากดั ไทย บริษัทยอ่ยทางตรงของบริษัทใหญ่ 
บริษัท ป้อมทิพย์ (2012) จํากดั ไทย บริษัทยอ่ยทางตรงของบริษัทใหญ่ 
บริษัท นํายคุ จํากดั ไทย บริษัทยอ่ยทางตรงของบริษัทใหญ่ 
บริษัท นําธุรกิจ จํากดั ไทย บริษัทยอ่ยทางตรงของบริษัทใหญ่ 
บริษัท นําเมือง จํากดั ไทย บริษัทยอ่ยทางตรงของบริษัทใหญ่ 
บริษัท นํานคร จํากดั ไทย บริษัทยอ่ยทางตรงของบริษัทใหญ่ 
บริษัท นําพลงั จํากดั ไทย บริษัทยอ่ยทางตรงของบริษัทใหญ่ 
บริษัท นํากิจการ จํากดั ไทย บริษัทยอ่ยทางตรงของบริษัทใหญ่ 
บริษัท นํารุ่งโรจน์ จํากดั ไทย บริษัทยอ่ยทางตรงของบริษัทใหญ่ 
บริษัท นําทิพย์ จํากดั ไทย บริษัทยอ่ยทางตรงของบริษัทใหญ่ 
บริษัท แคชแวน แมนเนจเม้นท์ จํากดั ไทย บริษัทยอ่ยทางตรงของบริษัทใหญ่ 
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ เอ็นเนอร์ยี( จํากดั ไทย บริษัทยอ่ยทางตรงของบริษัทใหญ่ 
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ โลจิสติก จํากดั ไทย บริษัทยอ่ยทางตรงของบริษัทใหญ่ 
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ เทรนนิ(ง จํากดั ไทย บริษัทยอ่ยทางตรงของบริษัทใหญ่ 
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ มาร์เก็ตติ &ง จํากดั ไทย บริษัทยอ่ยทางตรงของบริษัทใหญ่ 
บริษัท แพนอินเตอร์เนชั(นแนล (ประเทศไทย) 
จํากดั  

ไทย บริษัทยอ่ยทางตรงของบริษัทใหญ่ 

บริษัท ไทยดริ &งค์ จํากดั ไทย บริษัทยอ่ยทางตรงของบริษัทใหญ่ 
บริษัท โฮเรก้า แมเนจเม้นท์ จํากดั ไทย บริษัทยอ่ยทางตรงของบริษัทใหญ่ 

บริษัท ฟู้ ด ออฟ เอเชีย จํากัด ไทย บริษัทยอ่ยทางตรงของบริษัทใหญ่ 
บริษัท ทศภาค จํากดั ไทย บริษัทยอ่ยทางตรงของบริษัทใหญ่ 
บริษัท ช้างอินเตอร์เนชั(นแนล จํากดั ไทย บริษัทยอ่ยทางตรงของบริษัทใหญ่ 
บริษัท เอส.พี.เอ็มอาหารและเครื(องดื(ม จํากดั ไทย บริษัทยอ่ยทางอ้อมของบริษัทใหญ่ 
บริษัท เสริมสขุ จํากดั (มหาชน) ไทย บริษัทยอ่ยทางอ้อมของบริษัทใหญ่ 
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ชื�อกจิการ 
ประเทศที�จดัตั 0ง/

สัญชาติ 
ลักษณะความสมัพนัธ์ 

บริษัท เสริมสขุ เบเวอร์เรจ จํากดั ไทย บริษัทยอ่ยทางอ้อมของบริษัทใหญ่ 
บริษัท แม๊กซ์ เอเชีย จํากดั ไทย บริษัทยอ่ยทางอ้อมของบริษัทใหญ่ 
Super Brands Company Pte. Ltd. สิงคโปร์ บริษัทยอ่ยทางอ้อมของบริษัทใหญ่ 
บริษัท เพ็ทฟอร์ม (ไทยแลนด์) จํากดั ไทย บริษทัร่วมของบริษทัย่อยทางอ้อมของบริษัทใหญ่ 
บริษัท เอฟแอนด์เอ็น แดรี(ส์ (ประเทศไทย) จํากดั ไทย บริษทัร่วมของบริษทัย่อยทางอ้อมของบริษัทใหญ่ 
บริษัท เอฟแอนด์เอ็น ยไูนเต็ด จํากดั ไทย บริษทัร่วมของบริษทัย่อยทางอ้อมของบริษัทใหญ่ 
F&N Beverages Marketing Sdn. Bhd. มาเลเซีย บริษทัร่วมของบริษทัย่อยทางอ้อมของบริษัทใหญ่ 
F&N Beverages Manufacturing Sdn. Bhd. มาเลเซีย บริษทัร่วมของบริษทัย่อยทางอ้อมของบริษัทใหญ่ 
F&N Foods Pte. Ltd. สิงคโปร์ บริษทัร่วมของบริษทัย่อยทางอ้อมของบริษัทใหญ่ 
F&N Interflavine Pte. Ltd. สิงคโปร์ บริษทัร่วมของบริษทัย่อยทางอ้อมของบริษัทใหญ่ 
บริษัท เลิศรัฐการ จํากดั ไทย กรรมการและผู้ ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ถือหุ้นใหญ่

ทางอ้อม 
บริษัท นอร์ธปาร์ค กอล์ฟแอนด์สปอร์ตคลบั
จํากดั 

ไทย กรรมการและผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษทัใหญ่
เป็นกรรมการและถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม 

บริษัท เบอร์ลี( ยคุเกอร์ จํากดั (มหาชน) ไทย กรรมการและผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษทัใหญ่
ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม 

บริษัท เบอร์ลี( ยคุเกอร์ ฟู้ ดส์ จํากดั ไทย กรรมการและผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษทัใหญ่
ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม 

บริษัท เบอร์ลี( ยคุเกอร์ โลจิสติกส์ จํากดั ไทย กรรมการและผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษทัใหญ่
ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม 

บริษัท อาคเนย์ประกนัภยั จํากดั (มหาชน) ไทย กรรมการและผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษทัใหญ่
ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม 

บริษัท อาคเนย์ประกนัชีวิต จํากดั (มหาชน) ไทย กรรมการและผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษทัใหญ่
ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม 

 
บริษัท อาคเนย์แคปปิตอล จํากดั 

 
ไทย 

 
กรรมการและผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษทัใหญ่
ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม 

บริษัท ทิพย์พฒัน อาร์เขต จํากดั ไทย กรรมการและผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษทัใหญ่
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ชื�อกจิการ 
ประเทศที�จดัตั 0ง/

สัญชาติ 
ลักษณะความสมัพนัธ์ 

ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม 
บริษัท ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี จํากดั ไทย กรรมการและผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษทัใหญ่

ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม 
บริษัท เอฟ แอนด์ บี อินเตอร์เนชั(นแนล จํากดั ไทย กรรมการและผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษทัใหญ่

ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม 
 

บริษัท ทีซีซี โฮเทลคอลเล็คชั(น จํากดั ไทย กรรมการและผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษทัใหญ่
ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม 

บริษัท บสิซิเนส โพรเซส เอาท์ซอร์สซิ(ง จํากดั ไทย กรรมการและผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษทัใหญ่
ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม 

บริษัท เดอะ สตรีท รีเทล ดีเวลลอปเม้นท์ จํากดั ไทย กรรมการและผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษทัใหญ่
ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม 

บริษัท ทีซีซีซีแอล ลาดพร้าว จํากดั ไทย กรรมการและผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษทัใหญ่
ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม 

บริษัท โรงงานอตุสาหกรรมกระดาษบางปะอิน 
จํากดั 

ไทย กรรมการและผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษทัใหญ
ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม 

บริษัท บิ�กซี ซูปเปอร์เซ็นเตอร์ จํากดั (มหาชน) ไทย กรรมการและผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษทัใหญ่
ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม 

บริษัท พิษณโุลก บิ�กซี จํากดั ไทย กรรมการและผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษทัใหญ่
ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม 

บริษัท อตุสาหกรรมนํ &าตาลชลบรีุ จํากดั ไทย กรรมการและผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษทัใหญ่
ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม 

บริษัท ทีซีซี โลจสิติกส์ แอนด์ แวร์เฮ้าส์ จํากดั ไทย กรรมการและผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษทัใหญ่
ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม 

บริษัท พิเศษกิจ จํากดั ไทย กรรมการและผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษทัใหญ่
ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม 

บริษัท แปซิฟิก เลเช่อร์ (ประเทศไทย) จาํกดั ไทย กรรมการและผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษทัใหญ่
ถือหุ้นทางอ้อม 
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ชื�อกจิการ 
ประเทศที�จดัตั 0ง/

สัญชาติ 
ลักษณะความสมัพนัธ์ 

กองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ไทยรีเทล 
อินเวสเม้นต์ 

ไทย กรรมการและผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษทัใหญ่
ถือหน่วยลงทนุสว่นใหญ่ทางอ้อม 

กองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์และสิทธิการเชา่
ไทยคอมเมอร์เชียลอินเวสเม้นต์ 

ไทย กรรมการและผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษทัใหญ่
ถือหน่วยลงทนุทางอ้อม 

ทรัสต์เพื(อการลงทนุในสิทธิการเชา่
อสงัหาริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์ 

ไทย กรรมการและผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษทัใหญ่
ถือหน่วยลงทนุทางอ้อม 

ผู้บริหารสําคญั ไทย 

บคุคลที(มีอํานาจและความรับผิดชอบ   
การวางแผน สั(งการและควบคมุกิจกรรมตา่ง ๆ 
ของกิจการ ไมว่า่ทางตรงหรือทางอ้อม ทั &งนี &
รวมถึงกรรมการของกลุม่บริษทั  
(ไม่วา่จะทําหน้าที(ในระดบับริหารหรือไม)่ 

12.2  นโยบายการกาํหนดราคา 

นโยบายการกําหนดราคาสําหรับรายการแตล่ะประเภทอธิบายได้ดงัตอ่ไปนี & 

รายการ นโยบายการกาํหนดราคา 

ซื &อขายสินค้า ราคาทนุบวกกําไรสว่นเพิ(ม / ราคาที(ตกลงกนัตามสญัญา 

รายได้จากการให้บริการ ราคาที(ตกลงกนัตามสญัญา 

ซื &อขายสินทรัพย์ถาวร มลูคา่สทุธิทางบญัช ี/ ราคาที(ตกลงร่วมกนั 

คา่เชา่รบัและคา่เชา่จ่าย ราคาที(ตกลงกนัตามสญัญา 

รายได้คา่บริหารจดัการ ราคาที(ตกลงกนัตามสญัญา 

คา่บริหารงาน ราคาที(ตกลงกนัตามสญัญา 

ดอกเบี &ยรับและดอกเบี &ยจา่ย อตัราดอกเบี &ยใกล้เคียงกบัอตัราดอกเบี &ยของสถาบนัการเงิน 

รายได้และคา่ใช้จา่ยอื(น ราคาที(ตกลงร่วมกนั 
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ในปี 2559 บริษัทและบริษทัยอ่ยมกีารทํารายการระหวา่งกนัอนัเนื(องมาจากการดําเนินธรุกิจกบับคุคลหรือ
กิจการที(อาจมีความขดัแย้ง สามารถสรุปมลูคา่และลกัษณะของการทํารายการระหวา่งกนั โดยแบง่ตามประเภทได้
ดงันี & 

รายการขายระหว่างกันที�มีความสัมพนัธ์กับบริษัทใหญ่ 

ลาํดับ ชื�อ ความสัมพันธ์ ยอดขาย ลูกหนี 0การค้า 

1 บริษทั ไทยเบฟเวอเรจ จํากดั 
(มหาชน) 

บริษทัใหญ่และ 
มีกรรมการร่วมกนั 

 832,901   1,590,328  

  ยอดรวมทั 0งสิ 0น   832,901 1,590,328 

รายการขายระหว่างกันที�มีความสัมพนัธ์กับบริษัทที�เกี�ยวข้องกัน 

ลาํดับ ชื�อ ความสัมพันธ์  ยอดขาย   ลูกหนี 0  
1 บจก.สรุากระทิงแดง (1988) บริษัทยอ่ยทางตรงของบริษัทใหญ่  3,617  - 

2 บริษัท นํายคุ จํากดั บริษัทยอ่ยทางตรงของบริษัทใหญ่  (8,030,566) - 

3 บริษัท นําธุรกิจ จํากดั บริษัทยอ่ยทางตรงของบริษัทใหญ่  (50,004,857) - 

4 บริษัท นําเมือง จํากดั บริษัทยอ่ยทางตรงของบริษัทใหญ่  (7,716,698) - 

5 บริษัท นํานคร จํากดั บริษัทยอ่ยทางตรงของบริษัทใหญ่  (13,655,227) - 

6 บริษัท นําพลงั จํากดั บริษัทยอ่ยทางตรงของบริษัทใหญ่  (12,691,156) - 

7 บริษัท นํากิจการ จํากดั บริษัทยอ่ยทางตรงของบริษัทใหญ่  (21,027,609) - 

8 บริษัท นํารุ่งโรจน์ จํากดั บริษัทยอ่ยทางตรงของบริษัทใหญ่  (26,670,753) - 

9 บริษัท นําทิพย์ จํากดั บริษัทยอ่ยทางตรงของบริษัทใหญ ่  (6,626,204) - 

10 บริษัท แคชแวน แมนเนจเม้นท์ 
จํากดั 

บริษัทยอ่ยทางตรงของบริษัทใหญ่  (17,116,589) - 

11 บริษัท เบียร์ไทย (1991) จํากดั 
(มหาชน) 

บริษัทยอ่ยทางตรงของบริษัทใหญ่ 
 

 22,545  - 

12 บริษัท เบียร์ทิพย์ บริวเวอรี( 
(1991) จํากดั 

บริษัทยอ่ยทางตรงของบริษัทใหญ่  10,290,445   3,071,281  

13 บริษัท คอสมอส บริวเวอรี( 
(ประเทศไทย) จํากดั 

บริษัทยอ่ยทางตรงของบริษัทใหญ่  11,071  - 
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ลาํดับ ชื�อ ความสัมพันธ์  ยอดขาย   ลูกหนี 0  
14 บริษัท แสงโสม จํากดั บริษัทยอ่ยทางตรงของบริษัทใหญ ่  15,925  - 

15 บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ เอ็นเนอร์ยี( 
จํากดั 

บริษัทยอ่ยทางตรงของบริษัทใหญ่ 
 

 10,977  - 

16 บริษัท กฤตยบญุ  จํากดั บริษัทยอ่ยทางตรงของบริษัทใหญ่  4,499,104,108   53,905,084  

17 บริษัท โมเดิร์นเทรด แมนเนจเม้นท์ 
จํากดั 

บริษัทยอ่ยทางตรงของบริษัทใหญ่  (351,898,713) - 

18 บริษัท ป้อมเจริญ จํากดั บริษัทยอ่ยทางตรงของบริษัทใหญ่  631  - 

19 บริษัท แพนอินเตอร์เนชั(นแนล 
(ประเทศไทย) จํากดั 

บริษัทยอ่ยทางตรงของบริษัทใหญ่  12,046   7,569  

20 บริษัท ทศภาค จํากดั บริษัทยอ่ยทางตรงของบริษัทใหญ ่  609,214  - 

21 บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ เทรนนิ(ง 
จํากดั 

บริษัทยอ่ยทางตรงของบริษัทใหญ่  91,062   22,438  

22 บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ โลจิสติก 
จํากดั 

บริษัทยอ่ยทางตรงของบริษัทใหญ่  201,084  - 

23 บจก. ไทยเบฟเวอเรจ มาร์เก็ตติ &ง บริษัทยอ่ยทางตรงของบริษัทใหญ่  1,434  - 

24 บริษัท ช้างอินเตอร์เนชั(นแนล 
จํากดั 

บริษัทยอ่ยทางตรงของบริษัทใหญ่  237,887  - 

25 บริษัท ไทยดริ &งค์ จํากดั บริษัทยอ่ยทางตรงของบริษัทใหญ่  2,654,072   769,022  

26 บริษัท ฟู้ ด ออฟ เอเซีย จํากดั บริษัทยอ่ยทางตรงของบริษัทใหญ่  687,770   156,703  

27 บริษัท อาคเนย์ประกนัภยั จํากดั 
(มหาชน) 

กรรมการและผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของ
บริษัทใหญ่ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม 

 5,705  - 

28 บริษัท เสริมสขุ จํากดั (มหาชน) บริษัทยอ่ยทางอ้อมของบริษัทใหญ่  845,100,493   110,086,677  

29 บริษัท เสริมสขุ เบเวอร์เรจ จํากดั บริษัทยอ่ยทางอ้อมของบริษัทใหญ่  9,712,500   2,226,938  

30 F&N Beverages 
Manufacturing Sdn. Bhd. 

บริษัทร่วมของบริษัทยอ่ยทางอ้อม
ของบริษทัใหญ ่

 20,069,825   10,463,252  

31 F&N Foods Pte. Ltd. บริษัทร่วมของบริษัทยอ่ยทางอ้อม
ของบริษทัใหญ ่
 

 3,407,734  - 
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ลาํดับ ชื�อ ความสัมพันธ์  ยอดขาย   ลูกหนี 0  
32 F&N Dairies (Thailand) 

Limited 
บริษัทร่วมของบริษัทยอ่ยทางอ้อม
ของบริษทัใหญ ่

 30,260,162   6,691,573  

33 บริษัท เอฟ แอนด์ บี อินเตอร์
เนชั(นแนล จํากดั 

กรรมการและผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของ
บริษัทใหญ่ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม 

 6,933   23,112  

34 บริษัท ทีซีซ ีโลจสิติกส์ แอนด์  
แวร์เฮ้าส์ จํากดั 

กรรมการและผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของ
บริษัทใหญ่ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม 

 193,350   20,696  

35 บริษัท บิ�กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ 
จํากดั (มหาชน) 

กรรมการและผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของ
บริษัทใหญ่ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม 

 2,815,632   6,994,640  

36 บจก. แม๊กซ์ เอเซีย บริษทัยอ่ยทางอ้อมของบริษัทใหญ่  2,686,237   2,874,274  

 ยอดรวมทั 0งสิ 0น   4,912,774,087 197,313,259 

ค่าบริหารงานระหว่างกันที�มคีวามสัมพันธ์กับบริษัทใหญ่ 

ลาํดับ ชื�อ ความสัมพันธ์ จาํนวน เจ้าหนี 0 

1 บริษทั ไทยเบฟเวอเรจ จํากดั (มหาชน) บริษทัใหญ่และมี
กรรมการร่วมกนั 

 7,020,000   840,189  

  ยอดรวมทั 0งสิ 0น    7,020,000   840,189  

รายได้อื�นจากกิจการที�เกี�ยวข้องกัน 

ลาํดับ ชื�อ ความสัมพันธ์  จาํนวน   ลูกหนี 0  
1 บริษทั ไทยเบฟเวอเรจ โลจิสติก 

จํากดั 
บริษทัยอ่ยทางตรงของบริษัทใหญ่  112,156   24,488  

2 บริษทั เสริมสขุ จํากดั (มหาชน) บริษทัยอ่ยทางอ้อมของบริษัทใหญ่  7,659,845   3,160,475  

3 บจก. ฟู้ ด ออฟ เอเซีย บริษทัยอ่ยทางตรงของบริษัทใหญ่  51,873   33,765  

4 บจก. กาญจนสิงขร บริษทัยอ่ยทางตรงของบริษัทใหญ่  -   801,195  

5 บจก. นํายคุ บริษทัยอ่ยทางตรงของบริษัทใหญ่  1,880   -  

6 บจก. นําธุรกิจ บริษทัยอ่ยทางตรงของบริษัทใหญ่  126,000   25,680  

7 บจก. นําพลงั บริษทัยอ่ยทางตรงของบริษัทใหญ่  4,200   4,494  

8 บริษทั ไทยดริ &งค์ จํากดั บริษทัยอ่ยทางตรงของบริษัทใหญ่  11,164,858   374,147  
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ลาํดับ ชื�อ ความสัมพันธ์  จาํนวน   ลูกหนี 0  
9 F&N Beverages Marketing Sdn. 

Bhd. 
บริษทัร่วมของบริษทัยอ่ยทางอ้อมของ
บริษทัใหญ่ 

 40,862,291   38,971,191  

10 F&N Dairies (Thailand) Limited บริษทัร่วมของบริษทัยอ่ยทางอ้อมของ
บริษทัใหญ่ 

 1,082,745   -  

11 บจก.ทีซีซี โลจิสติกส์ แอนด์ แวร์เฮ้าส์ กรรมการและผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของ
บริษทัใหญ่ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม 

- 
 

874 

  ยอดรวมทั 0งสิ 0น    61,065,848   43,396,309  

ซื 0อสนิค้าจากบุคคลและกิจการอื�นที�เกี�ยวข้องกัน 

ลาํดับ ชื�อ ลักษณะรายการ  ยอดซื 0อ   เจ้าหนี 0การค้า  
1 บริษทั นําธรุกิจ จํากดั ซื &อสินค้าสําเร็จรูป  429,220   114,892  

2 บริษทั นําเมือง จํากดั ซื &อสินค้าสําเร็จรูป  71,947   19,561  

3 บริษทั นํานคร จํากดั ซื &อสินค้าสําเร็จรูป  60,817   20,340  

4 บริษทั นําพลงั จํากดั ซื &อสินค้าสําเร็จรูป  179,161   45,876  

5 บริษทั นํากิจการ จํากดั ซื &อสินค้าสําเร็จรูป  139,990   29,295  

6 บริษทั นํารุ่งโรจน์ จํากดั ซื &อสินค้าสําเร็จรูป  131,357   16,140  

7 บริษทั นําทิพย์ จํากดั ซื &อสินค้าสําเร็จรูป  19,023   4,644  

8 บริษทั เบียร์ทิพย์ บริวเวอรี( (1991) 
จํากดั 

ซื &อวตัถดิุบ 
 96,225,755   5,933,818  

9 บริษทั คอสมอส บริวเวอรี(  
(ประเทศไทย) จํากดั 

คา่วสัดสุิ &นเปลือง 
-  13,122  

10 บริษทั ป้อมกิจ  จํากดั ซื &อวตัถดิุบ  268,573   52,880  

11 บริษทั  ป้อมคลงั  จํากดั ซื &อวตัถดิุบ  372,879   82,704  

12 บริษทั  ป้อมโชค  จํากดั ซื &อวตัถดิุบ  168,598   34,560  

13 บริษทั ป้อมเจริญ จํากดั ซื &อวตัถดิุบ  372,588   102,588  

14 บริษทั  ป้อมบรูพา จํากดั ซื &อวตัถดิุบ  640,624   204,095  

15 บริษทั ป้อมพลงั  จํากดั ซื &อวตัถดิุบ  337,426   79,992  
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ลาํดับ ชื�อ ลักษณะรายการ  ยอดซื 0อ   เจ้าหนี 0การค้า  
16 บริษทั ป้อมนคร จํากดั ซื &อวตัถดิุบ  144,532   32,856  

17 บริษทั ป้อมทิพย์ (2012) จํากดั ซื &อวตัถดิุบ  1,896,220   437,382  

18 บริษทั แพนอินเตอร์เนชั(นแนล 
(ประเทศไทย) จํากดั 

คา่วสัดสุิ &นเปลือง 
 1,102,745  - 

19 บริษทั ไทยดริ &งค์ จํากดั ซื &อวตัถดิุบ  282,591,487   42,606,284  

20 บริษทั เบอร์ลี( ยคุเกอร์ จํากดั 
(มหาชน) 

ซื &อวตัถดิุบ 
 11,718,990   2,272,589  

21 บริษทั เบอร์ลี( ยคุเกอร์ ฟู้ ดส์  จาํกดั ซื &อสินค้า -  30,501  

22 บริษทั โรงงานอตุสาหกรรม
กระดาษบางปะอิน จํากดั 

คา่เครื(องเขียน 
แบบพิมพ์ 

-  2,943  

23 บริษทั เสริมสขุ จํากดั (มหาชน) ซื &อวตัถดิุบ  21,308,226   5,668,888  

24 บริษทั เอส.พี.เอ็มอาหารและ
เครื(องดื(ม จํากดั 

ซื &อวตัถดิุบ 
 7,262,245   788,936  

25 บริษทั เพ็ทฟอร์ม (ไทยแลนด์) 
จํากดั 

ซื &อพสัดบุรรจ ุ
 335,175,173   65,246,531  

26 F&N Dairies (Thailand) Limited ซื &อวตัถดิุบ  3,141,978   765,061  

27 F&N United Ltd ซื &อวตัถดิุบ  20,452,184   7,745,661  

 ยอมรวมทั 0งสิ 0น    784,211,738   132,352,139  

ซื 0อสนิทรัพย์ถาวรจากบุคคลและกิจการอื�นที�เกี�ยวข้องกัน 

ลําดับ ชื�อ ลักษณะรายการ จาํนวน เจ้าหนี 0 

1 บริษทั เบอร์ลี( ยคุเกอร์ จํากดั (มหาชน) ชั &นวางของ  50,580  - 

2 บจก. เดอะ สตรีท รีเทล ดีเวลลอปเม้นท์ เครื(องใช้สํานกังาน  16,000  - 

3 บริษทั บิ�กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จํากดั 
(มหาชน) 

เครื(องใช้สํานกังาน
เครื(องมือและ
เครื(องจกัร 

 26,785  - 

4 บจก. เอส.พี.เอ็มอาหารและเครื(องดื(ม เครื(องจกัร  6,701,000  - 

  ยอมรวมทั 0งสิ 0น    6,794,365  - 
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ค่าเช่าจ่ายให้บุคคลและกจิการอื�นที�เกี�ยวข้องกัน 

ลาํดับ ชื�อ ลักษณะรายการ จาํนวน เจ้าหนี 0 

1 บริษทั สรุาพิเศษภทัรลานนา จํากดั คา่เชา่ที(ดินที(วงัมว่ง  22,500,000  - 

2 บริษทั  ทิพย์พฒัน อาร์เขต  จํากดั คา่เชา่เกตเวย์ เอกมยั  2,927,740   507,481  

3 กองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์และสิทธิการ
เชา่ไทยคอมเมอร์เชียลอินเวสเม้นต์ 

คา่ที(จอดรถ  1,084,500   103,500  

4 กองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ไทยรีเทล  
อินเวสเม้นต์ 

ชาบพูนัธุ์ทิพย์เชียงใหม,่
พนัธุ์ทิพย์งามวงศ์วาน  
และนิกยุะเอเชียทีค 

 3,080,352   682,661  

5 บจก.ไทยเบฟเวอเรจ โลจิสติก คา่เชา่พาเลท  5,135,366  - 

6 บริษทั เดอะ สตรีท รีเทล ดีเวลลอปเม้นท์ 
จํากดั 

คา่เชา่รชัดา  973,780   225,997  

7 ทรัสต์เพื(อการลงทนุในสิทธิการเช่า
อสงัหาริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์ 

คา่เชา่สาํนกังานใหญ่  20,229,943   289,829  

8 บริษทั บิ�กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จํากดั
(มหาชน) 

คา่เชา่  20,466,545   4,475,303  

9 บจก. พิษณโุลก บิ�กซี คา่เชา่  2,341,474   446,993  

10 บริษทั เลิศรัฐการ จํากดั Park Ventures  10,568,502  - 

 ยอดรวมทั 0งสิ 0น   89,308,202   6,731,764  

ค่าบริหารงานระหว่างบุคคลและกิจการอื�นที�เกี�ยวข้องกนั 

ลาํดับ ชื�อ ความสัมพันธ์ จาํนวน เจ้าหนี 0 

1 บจก. ฟู้ ด ออฟ เอเซีย บริษัทยอ่ยทางตรงของบริษัทใหญ่  1,589,972   1,701,270  

  ยอดรวมทั 0งสิ 0น    1,589,972   1,701,270  
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ค่าใช้จ่ายอื�นจ่ายให้บุคคลและกิจการอื�นที�เกี�ยวข้องกัน 

ลาํดับ ชื�อ ลักษณะรายการ  จาํนวน   เจ้าหนี 0  
1 บริษัท นํายคุ จํากดั คา่ใช้จา่ยอื(น  23,215   2,634,348  

2 บริษัท นําธุรกิจ จํากดั คา่โฆษณา  14,123   19,736,265  

3 บริษัท นําเมือง จํากดั คา่โฆษณา  14,638   2,145,003  

4 บริษัท นํานคร จํากดั คา่โฆษณา  41,886  4,495,372  

5 บริษัท นําพลงั จํากดั คา่โฆษณา  3,224   4,254,377  

6 บริษัท นํากิจการ จํากดั คา่โฆษณา  79,714   8,833,918  

7 บริษัท นํารุ่งโรจน์ จํากดั คา่โฆษณา  43,802   9,731,937  

8 บริษัท นําทิพย์ จํากดั คา่สวสัดิการ  61,903   2,724,211  

9 บริษัท แคชแวน แมนเนจเม้นท์ จํากดั สง่เสริมการขาย  15,584   9,615,687  

10 บริษัท โมเดิร์นเทรด แมนเนจเม้นท์ จํากดั คา่โฆษณา  12,764   157,008,324  

11 บริษัท เบียร์ไทย (1991) จํากดั (มหาชน) คา่ขนสง่  276,066   48,963  

12 บริษัท เบียร์ทิพย์ บริวเวอรี( (1991) จํากดั คา่ขนสง่ท่อ 401,982 41,652 

13 บริษัท คอสมอส บริวเวอรี( (ประเทศไทย) 
จํากดั 

คา่บริการ 42,235 3,957 

14 บริษัท ป้อมนคร จํากดั สวสัดิการ 216,005 116,380 

15 บริษัท ป้อมทิพย์ (2012) จํากดั สวสัดิการ 49,654 - 

16 บริษัท ทศภาค จํากดั เงนิสนบัสนนุ 254,310,566 36,794,422 

17 บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ เทรนนิ(ง จํากดั คา่อบรม 67,000 - 

18 บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ โลจิสติก จํากดั คา่ขนสง่ 2,614,372 740,726 

19 บริษัท ไทยดริ &งค์ จํากดั คา่โฆษณา 1,746,006 1,681,380 

20 บริษัท อาคเนย์แคปปิตอล จํากดั คา่เชา่รถ 3,186,759 503,370 

21 บริษัท ที.ซี.ซี.เทคโนโลยี จํากดั คา่เครื(องมอื/อปุกรณ์ 9,161,567 1,356,061 

22 บริษัท เบอร์ลี( ยคุเกอร์ จํากดั (มหาชน) สง่เสริมการขาย 2,460 - 

23 บริษัท เบอร์ลี( ยคุเกอร์ โลจิสติกส์ จํากดั คา่โฆษณา 148,120 - 

24 บริษัท อาคเนย์ประกนัภยั จํากดั (มหาชน) คา่เบี &ยประกนัจา่ย 11,706,617 429,763 
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ลาํดับ ชื�อ ลักษณะรายการ  จาํนวน   เจ้าหนี 0  

25 บริษัท อาคเนย์ประกนัชีวิต จํากดั (มหาชน) คา่เบี &ยประกนัจา่ย 7,487,876 - 

26 บริษัท  ทิพย์พฒัน อาร์เขต  จํากดั คา่สาธารณปูโภค 1,276,051 104,460 

27 F&N Beverage Marketing Sdn. Bhd. สง่เสริมการขาย 51,215,054 49,195,884 

28 F&N Beverage Manufacturing Sdn. Bhd. สง่เสริมการขาย 31,454 - 

29 F&N Dairies (Thailand) Limited คา่ใช้จา่ยอื(น 1,893,482 1,893,482 

30 F&N Foods Pte. Ltd. คา่โฆษณา 5,020,695 4,968,522 

31 F&N Interflavine Pte. Ltd. คา่ธรรมเนียม - 3,752,315 

32 บริษัท บสิซิเนส โพรเซส เอาท์ซอร์สซิ(ง จํากดั คา่บริการ 174,600 - 

33 บริษัท เลิศรัฐการ จํากดั คา่สาธารณปูโภค             804,754  - 

34 บริษัท เสริมสขุ จํากดั (มหาชน) สง่เสริมการขาย          9,728,898          20,527,829  
35 บริษัท  เอฟ แอนด์ บี อินเตอร์เนชั(นแนล  

จํากดั 
คา่โฆษณา 104,167 - 

36 บริษัท โรงงานอตุสาหกรรมกระดาษ 
บางปะอิน จํากดั 

คา่โฆษณา 450,550 139,250 

37 บริษัท เดอะ สตรีท รีเทล ดีเวลลอปเม้นท์ 
จํากดั 

คา่บริการ 1,040,234 - 

38 บจก. ทีซีซีซีแอล ลาดพร้าว คา่บริการ 287,616 - 

39 บจก. แปซิฟิก เลเชอ่ร์ (ประเทศไทย) คา่วสัดสุิ &นเปลือง 8,700 - 

40 บจก. ทีซีซี โลจิสติกส์ แอนด์ แวร์เฮ้าส์ คา่ขนสง่ 11,144 19,897 

41 กองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ไทยรีเทล อินเวส
เม้นต์ 

คา่สาธารณปูโภค 3,742,265 - 

42 ทรัสต์เพื(อการลงทนุในสิทธิการเชา่
อสงัหาริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์ 

คา่บริการ 1,368,098 13,584 

43 บริษัท บิ�กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จํากดั (มหาชน) คา่บริการ 15,241,676 3,047,595 

44 บจก. พิษณโุลก บิ�กซี คา่บริการ 1,302,942 - 

 ยอดรวมทั 0งสิ 0น   385,430,518   346,558,934  
 



  บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) 
แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี (แบบ 56-1) สิ &นสดุวนัที( 30 กนัยายน 2559 

สว่นที( 2 หน้า 102 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื�น 

ลาํดับ ชื�อ จาํนวน 

1 บจก. สรุาพิเศษภทัรลานนา  2,500,000  

2 บจก. อตุสาหกรรมนํ &าตาลชลบรีุ  620,000  

3 บจก. เดอะ สตรีท รีเทล ดีเวลลอปเม้นท์  360,000  

4 กองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์และสิทธิการเชา่ไทยคอมเมอร์เชียลอินเวสเม้นต์  480,000  

5 กองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ไทยรีเทล อินเวสเม้นต์  1,582,509  

6 บริษทั  ทิพย์พฒัน อาร์เขต  จํากัด  653,000  

7 บริษทั บิ�กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จํากดั (มหาชน)  8,870,104  

8 บจก. พิษณโุลก บิ�กซี  1,121,473  

9 บริษทั  ที.ซี.ซี.เทคโนโลยี จํากดั  1,444,130  

10 ทรัสต์เพื(อการลงทนุในสิทธิการเชา่อสงัหาริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์  9,857,235  

 ยอมรวมทั 0งสิ 0น 27,488,451 

12.3 ความจาํเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน 

รายการระหว่างกนัข้างต้นเป็นรายการที(ดําเนินการระหว่างปีและรายการต่อเนื(องจากปีที(ผ่านมาซึ(งมีความ
จําเป็นและเหมาะสมดงันี & 

12.3.1 ค่าเช่า 

บริษัทและบริษัทย่อยเช่าพื &นที(สําหรับเป็นสํานกังาน เปิดร้านอาหาร โรงงาน หรือโกดงัสินค้า โดย
คํานึงถึงทําเลที(ตั &งที(สามารถทํากําไรให้กับบริษัท รวมถึงสะดวกต่อการขนส่ง หรือกระจายสินค้า ซึ (ง
บุคคลและบริษัทที(เกี(ยวโยงกนัอาจเป็นเจ้าของที(ดิน พื &นที(เช่า อาคาร และหรือสิ(งปลกูสร้างบน
ทําเลที(ตั &งดงักลา่ว ซึ(งการคิดคา่เชา่และคา่บริการเป็นราคาที(เป็นธรรม กล่าวคือเป็นไปตามราคาตลาด
หรือราคาประเมินของผู้ประเมินราคาอิสระแล้วแต่กรณี 
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12.3.2 รายการขายสินค้ากบักลุ่มบริษัทที�มีกรรมการร่วมกัน 

บริษัทและบริษัทย่อยขายสินค้าให้กับกลุ่มบริษัทที(มีความเกี(ยวข้องกัน อาทิ เป็นบริษัทร่วมและ/
หรือบริษัทยอ่ยของบริษทัใหญ่ และ/หรือมีกรรมการร่วมกัน ในเงื(อนไขที(เป็นปกติธุรกิจเช่นเดียวกบัที(
ขายให้กบักิจการอื(นที(ไมเ่กี(ยวข้องกนัและเป็นไปตามราคาตลาด 

12.3.3 รายการซื 0อสินค้าและค่าใช้จ่ายกับกลุ่มบริษัทที�มีกรรมการร่วมกัน 

บริษัทและบริษัทย่อยซื &อสินค้าและค่าใช้จ่ายกับกลุ่มบริษัทที(มีความเกี(ยวข้องกนั อาทิ เป็นบริษัท
ร่วมและ/หรือบริษัทย่อยของบริษัทใหญ่ และ/หรือมีกรรมการร่วมกัน ในเงื(อนไขที(เป็นปกติธุรกิจ
เชน่เดียวกบัที(ขายให้กบักิจการอื(นที(ไม่เกี(ยวข้องกนัและเป็นไปตามราคาตลาด 

ดงันั &น รายการระหว่างกันดังกล่าวข้างต้น พิจารณาจากความเหมาะสมและจําเป็น จึงมีความ
สมเหตสุมผลของรายการ และเป็นไปเพื(อประโยชน์สงูสดุของบริษัท ทั &งนี & หากจําเป็นต้องมีรายการ
ประเภทนี &อีก บริ ษัทและบริษัทย่อยจะขอความเห็นจากกรรมการตรวจสอบ และกรรมการ 
ผู้ มีสว่นได้เสียไมมี่สิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระดงักลา่ว 

12.3.4 มาตรการหรือขั 0นตอนในการอนุมัตกิารทาํรายการระหว่างกัน 

กรณีที(รายการระหว่างกันของบริษัทเกิดขึ &นกับบุคคลที(อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์  มี
ส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต บริษัทจะให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบเป็นผู้ ให้ความเห็นเกี(ยวกับความจําเป็นและความเหมาะสมของรายการนั &น ในกรณีที(
กรรมการตรวจสอบไม่มีความชํานาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที(อาจเกิดขึ &น 
คณะกรรมการตรวจสอบจะวา่จ้างให้ผู้ เชี(ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบญัชีของบริษัทเป็นผู้ ให้ความเห็น
เกี(ยวกบัรายการระหวา่งกนัดงักลา่ว เพื(อนําไปใช้ประกอบการตดัสินใจของคณะกรรมการบริษัทหรือ
ผู้ ถือหุ้นตามแตก่รณี 

นอกจากนี & คณะกรรมการบริษัทได้กําหนดหลักเกณฑ์ให้ฝ่ายจัดการมีอํานาจอนุมัติการเข้าทํา
ธุรกรรม การซื &อขายสินค้าหรือบริการ หรือการเช่าต่าง ๆ ในนามบริษัทหรือบริษัทย่อยกับกรรมการ 
ผู้บริหาร หรือบคุคลที(มีความเกี(ยวข้องกันได้ ภายในวงเงินไมเ่กิน 60 ล้านบาทต่อหนึ(งธุรกรรม หาก
ธุรกรรมเหล่านั &นมีข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกันกับที(วิญ�ูชนจะพึงกระทํากับคู่สญัญา
ทั(วไป ในสถานการณ์เดียวกนั ด้วยอํานาจต่อรองทางการค้าที(ปราศจากอิทธิพลในการที(ตนมีสถานะ
เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือบุคคลที(มีความเกี(ยวข้องและธุรกรรมดงักล่าวมีผลผูกพันต่อบริษัทหรือ
บริษัทย่อยคราวละไม่เกิน 5 ปี ทั &งนี & ธุรกรรมดงักล่าวต้องไม่มีกฎหมาย หรือระเบียบ หรือข้อบงัคบั 
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ใด ๆ ที(กําหนดให้บริษัทต้องขออนุมัติจากคณะกรรมการหรือจากที(ประชุมผู้ ถือหุ้ นก่อนเข้าทํา
ธรุกรรมดงักลา่ว 

12.3.5 นโยบายหรือแนวโน้มการทาํรายการระหว่างกันในอนาคต 

บริษัทคาดว่าในอนาคตอาจมีรายการระหว่างกนัเกิดขึ &นอีก เนื(องจากรายการระหว่างกนัของบริษัท
เป็นไปตามการดําเนินธุรกิจการค้าปกติและหรือสนบัสนนุธรุกิจปกติ ซึ(งบริษัทยงัคงยึดถือนโยบายที(
จะดําเนินการให้รายการระหว่างกนัดงักลา่วเป็นไปตามราคาตลาดและธุรกิจการค้าปกติทั(วไป (Fair 
and at arms’ length) รวมถึงเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท ทั &งนี & บริษัทจะให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบหรือผู้สอบบญัชีของบริษัทหรือผู้ เชี(ยวชาญอิสระพิจารณาตรวจสอบและให้ความเห็นถึง
ความเหมาะสมของราคา และความสมเหตสุมผลของการทํารายการด้วย โดยรายการระหว่างกันที(
อาจเกิดขึ &นในอนาคตนั &น คณะกรรมการบริษัทจะต้องปฏิบติัให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย์และข้อบงัคบั ประกาศ คําสั(ง หรือข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย รวมตลอดถึงการปฏิบติัตามข้อกําหนดเกี(ยวกับการเปิดเผยข้อมลูการทํารายการเกี(ยวโยงกัน
และการได้มาหรือจําหน่ายทรัพย์สินที(สําคญัของบริษัทตามมาตรฐานการบญัชีที(กําหนดโดยสภา
วิชาชีพบญัชีฯ 

สําหรับรายการระหว่างกันของบริษัทที(เกิดขึ &นกับบุคคลที(อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ มี
ส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคตนั &น บริษัทจะจัดให้มีการทํา
สญัญาให้ถูกต้อง และจะให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ ให้ความเห็นเกี(ยวกบัความจําเป็นและ
ความเหมาะสมของรายการนั &น ในกรณีที(คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชํานาญในการ
พิจารณารายการระหว่างกันที(อาจเกิดขึ &น คณะกรรมการตรวจสอบจะว่าจ้างให้ผู้ เชี(ยวชาญอิสระ
หรือผู้ สอบบัญชีของบริษัทเป็นผู้ ให้ความเห็นเกี(ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื(อนําไปใช้
ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทหรือผู้ ถือหุ้ นตามแต่กรณี ทั &งนี & บริษัทจะเปิดเผย
รายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที(ได้รับการตรวจสอบจากผู้ สอบบญัชีของ
บริษทั 

ทั &งนี & การกําหนดนโยบายทําให้มั(นใจได้ว่าการเข้าทํารายการดงักล่าวจะไม่เป็นการยกัย้ายหรือ
ถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษัท บุคคลที(เกี(ยวข้อง หรือผู้ ถือหุ้นของบริษัท กระทําโดยคํานึงถึง
ประโยชน์สูงสุดของผู้ ถือหุ้นทุกรายโดยเฉพาะรายย่อยเป็นสําคญั ทั &งนี & กรรมการ หรือผู้ ถือหุ้นที(มี
สว่นได้สว่นเสียเกี(ยวกบัรายการระหวา่งกนั หรือการได้มาหรือจําหน่ายไปซึ(งทรัพย์สินของบริษัท จะ
ไม่มีสิทธิออกเสียงในเรื(องดงักลา่วอีกด้วย 
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ฐานะการเงนิและผลการดาํเนินงาน 

13. ข้อมูลทางการเงนิที�สาํคัญ 

13.1 งบการเงนิ 

สรุปรายงานสอบบญัชี 

รายงานของผู้ สอบบญัชีสําหรับงบการเงินของบริษัทสําหรับงวดเก้าเดือนสิ &นสดุวันที( 30 กันยายน 
2559 ตรวจสอบโดยนางสาวนิตยา เชษฐโชติรส จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี จํากัด ได้แสดง
ความเห็นในรายงานสอบบญัชีแบบไมม่ีเงื(อนไขวา่งบการเงินได้แสดงฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน
โดยถกูต้องตามที(ควรในสาระสําคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 



  บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 
แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี (แบบ 56-1) สิ &นสดุวนัที( 30 กนัยายน 2559 

สว่นที( 3 หน้าที( 2 

13.2 สรุปฐานะการเงนิและผลการดาํเนินงานสาํหรับปี สิ &นสุดวันที� 30 กันยายน 2559 

หน่วย : พนับาท 
รายการ

2559

ณ วันที�  

30 กันยายน 2559

2558

ณ วันที�  

31 ธันวาคม 2558

2557

ณ วันที�  

31 ธันวาคม 2557

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 593,643                             595,204                           141,996                                 

เงินลงทุนชั(วคราว 3,660                                 3,660                               -                                         

ลูกหนี &การค้า 424,361                             534,440                           511,363                                 

สินค้าคงเหลือ 490,478                             392,815                           441,920                                 

สินทรัพย์หมนุเวียนอื(น 205,399                             107,269                           212,727                                 

สินทรัพย์หมุนเวียน 1,717,541                    1,633,388                  1,308,006

เงินลงทุนระยะยาวอื(น -                                     -                                   3,660                                     

ที(ดิน อาคารและอุปกรณ์ 7,154,977                          7,003,043                        7,376,017                              

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 39,101                               27,981                             26,691                                   

สิทธิการเช่า 46,817                               51,335                             57,682                                   

สินทรัพย์ไม่หมนุเวียนอื(น 319,643                             373,127                           359,493                                 

รวมสินทรัพย์ 9,278,079                          9,088,874                        9,131,549

เงินกู้ยืมระยะสั &นจากสถาบันการเงิน -                                     -                                   873,000                                 

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินและหุ้นกู้

ที(ถึงกําหนดชาํระภายในหนึ(งปี

500,000 1,600,000 400,000 

เจ้าหนี &การค้า 970,381                             1,003,950                        1,179,113                              

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย -                                     -                                   -                                         

เจ้าหนี &อื(น 942,155                             561,003                           909,784                                 

เจ้าหนี &ค่าสินทรัพย์ 92,805                               179,631                           313,783                                 

หนี &สินหมนุเวียนอื(น 70,424                               71,525                             70,638                                   

หนี&สินหมุนเวียน 2,575,765                    3,416,109                  3,746,317

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 66,178                               53,311                             72,051

เงินกู้ยืมระยะยาวและหุ้นกู้ 2,000,000                          1,500,000                        1,600,000

หนี &สินไม่หมนุเวียนอื(น 27,193                               36,225                             78,981

รวมหนี &สิน 4,669,136                          5,005,645                        5,497,349

ทุนจดทะเบียน 375,000                             375,000                           375,000

ทุนชาํระแล้ว 375,000                             375,000                           375,000

ส่วนเกินมลูค่าหุ้นสามัญ 609,402                             609,402                           609,402

สํารองตามกฎหมาย 37,500                               37,500                             37,500

กําไรสะสม-ยังไม่ได้จัดสรร 3,412,897                          3,007,913                        2,570,341

องค์ประกอบอื(นของส่วนของผู้ถือหุ้น 162,684                             35,128                             34,686

ส่วนได้เสียที(ไม่มีอํานาจควบคุม 11,460                               18,286                             7,271

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 4,608,943                          4,083,229                        3,634,200

รวมหนี &สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 9,278,079                          9,088,874                        9,131,549

งบการเงินรวม

 



  บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 
แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี (แบบ 56-1) สิ &นสดุวนัที( 30 กนัยายน 2559 

สว่นที( 3 หน้าที( 3 

ตารางสรุปงบการเงนิของบริษัท 
          หน่วย : พนับาท 

2559

ณ วันที� 

30 กันยายน 2559

2558

ณ วันที�  

31 ธันวาคม 2558

2557

ณ วันที�  

31 ธันวาคม 2557

รายได้จากการขายและให้บริการ 10,399,106                        12,878,814                      12,404,500                            

รายได้อื(น 109,319                             84,347                             111,846                                 

รายได้รวม 10,508,425                        12,963,161                      12,516,346

ต้นทุนขายและบริการ 6,607,200                          8,446,815                        8,198,527                              

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 2,920,567                          3,704,295                        3,721,955                              

กําไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ 980,658                             812,051                           595,864

ต้นทุนทางการเงิน 60,850                               105,535                           97,100                                   

ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้ 39,551                               2,781                               (21,996)                                  

กําไรสุทธิรวม 880,257                             703,735                           520,760

กําไรสุทธิส่วนที(เป็นของบริษัทใหญ่ 887,214                             712,191                           524,935

จาํนวนหุ้น(พันหุ้น) 187,500                             187,500                           187,500                                 

กําไรต่อหุ้นขั &นพื &นฐาน 4.73                                   3.80                                 2.80

(มลูค่าตราไว้หุ้นละ 2 บาท)

รายการ

งบการเงินรวม

 
 

          หน่วย : พนับาท 

2559

ณ วันที� 

30 กันยายน 2559

2558

ณ วันที�  

31 ธันวาคม 2558

2557

ณ วันที�  

31 ธันวาคม 2557

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน 2,009,576                          1,394,175                        1,374,598                              

กระแสเงินสดใช้ในกิจกรรมลงทุน (852,925)                            (747,756)                          (1,841,640)                             

กระแสเงินสดได้มา(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน (1,158,024)                         (193,611)                          489,155                                 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด(ลดลง)เพิ(มขึ &นสุทธิ (1,373)                                452,808                           22,113                                   

รายการ

งบการเงินรวม

 
 



  บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 
แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี (แบบ 56-1) สิ &นสดุวนัที( 30 กนัยายน 2559 

สว่นที( 3 หน้าที( 4 

อัตราส่วนทางการเงนิที�สาํคัญ 

2559

ณ วันที�  

30 กันยายน 2559

2558

ณ วันที�  

31 ธันวาคม 2558

2557

ณ วันที�  

31 ธันวาคม 2557

อัตราส่วนสภาพคล่อง

  อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 0.7 0.5 0.3

  อัตราส่วนสภาพคล่องหมนุเร็ว (เท่า) 0.4 0.3 0.2

  อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เท่า) 0.7 0.4 0.4

  อัตราส่วนหมนุเวียนลูกหนี &การค้า (เท่า) 21.7 24.6 23.5

  ระยะเวลาเก็บหนี &เฉลี(ย (วัน) 16.6 14.6 15.3

  อัตราส่วนหมนุเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 15.0 20.2 20.2

  ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี(ย (วัน) 24.1 17.8 17.8

  อัตราหมนุเวียนเจ้าหนี & (เท่า) 6.7 7.7 6.6

  ระยะเวลาชาํระหนี & (วัน) 53.8 46.5 54.9

  วงจรเงินสด (วัน) -13.1 -14.1 -21.8

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากําไร

  อัตรากําไรขั &นต้น 36.5% 34.4% 33.9%

  อัตรากําไรจากการดําเนินงาน 8.4% 5.7% 3.9%

  อัตราส่วนเงินสดต่อการทํากําไร 230.6% 191.6% 284.0%

  อัตรากําไรสุทธิ 8.4% 5.4% 4.2%

  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น 20.3% 18.2% 14.8%

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน

  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ 9.6% 7.7% 6.1%

  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร 23.3% 23.5% 19.9%

  อัตราการหมนุของสินทรัพย์ (เท่า) 1.1 1.4 1.5

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน

  อัตราส่วนหนี &สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 1.0 1.2 1.5

  อัตราส่วนเงินกู้ยืมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.5 0.8 0.8

  อัตราการจ่ายเงินปันผล 52.8% 52.7% 57.1%

รายการ

งบการเงินรวม

 
 



  บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 
แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี (แบบ 56-1) สิ &นสดุวนัที( 30 กนัยายน 2559 

สว่นที( 3 หน้าที( 5 

14. การวิเคราห์และคาํอธิบายของฝ่ายจัดการ  

14.1 คาํอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงนิและผลการดาํเนินงาน  

เนื(องด้วยที(ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั &งที( 1/2559 ซึ(งประชุมเมื(อวันที( 25 กุมภาพันธ์ 2559 ได้มีมติ
อนมุตักิารเปลี(ยนแปลงรอบปีบญัชีของบริษัท จากเริ(มต้นในวนัที( 1 มกราคมและสิ &นสดุในวนัที( 31 ธนัวาคม
ของทุกปี เป็นเริ(มต้นในวนัที( 1 ตุลาคมและสิ &นสดุในวนัที( 30 กนัยายนของทุกปี โดยให้มีผลเริ(มรอบปีบญัชี
แรกในปี 2559  ซึ(งจะมีระยะเวลา 9 เดือน ตั &งแตว่นัที( 1 มกราคม 2559 และสิ &นสดุในวนัที( 30 กนัยายน 2559 
หลงัจากนั &นจะมีระยะเวลา 12 เดือน ตั &งแต่วันที( 1 ตุลาคมและสิ &นสุดในวันที( 30 กันยายนของทุกปี ทั &งนี & 
เพื(อให้สอดคล้องกบัผลการดําเนินงานของบริษัทซึ(งจะสอดรับกบัยอดขายตามฤดกูาลของบริษัทย่อยต่าง ๆ 
อนัจะสง่ผลดีแก่กลุม่บริษัทโออิชิ ทั &งด้านการบริหารงาน ด้านการเงนิและด้านทรัพยากรบคุคล รวมถึงเพื(อให้
การจดัทํางบการเงินรวมของกลุม่บริษัทเป็นไปด้วยความคลอ่งตวัและเรียบร้อยนั &น 

ดงันั &น เพื(อให้การรายงานข้อมลูมีความชดัเจนและเข้าใจได้โดยง่าย บริษัทจึงจดัทําข้อมลูเปรียบเทียบเป็น 2 
รูปแบบ ได้แก่ การเปรียบเทียบระหว่างรอบบญัชีปี 2558 และ 2559 ตามงบการเงินตรวจสอบ คือวนัที( 1 
มกราคม ถึงวนัที( 30 กันยายน 2559 เปรียบเทียบกับวนัที( 1 มกราคม ถึงวนัที( 31 ธันวาคม 2558 และการ
เปรียบเทียบแบบช่วงระยะเวลาเดียวกัน 9 เดือน คือวันที(  1 มกราคม ถึงวันที(  30 กันยายน 2559 
เปรียบเทียบกบัวนัที( 1 มกราคม ถึงวนัที( 30 กนัยายน 2558  ดงันี & 

รายได้ 

ภาพรวม 

สําหรับรอบระยะเวลาตั &งแต่วนัที( 1 มกราคม ถึงวนัที( 30 กนัยายน 2559 บริษัทมีรายได้จากการขาย
รวมทั &งสิ &น 10,399 ล้านบาท ลดลง 19.3% หรือ 2,480 ล้านบาทจากรอบระยะเวลาตั &งแตว่นัที(             
1 มกราคม ถึงวนัที( 31 ธนัวาคม 2558 ซึ(งมีรายได้จากการขายรวม 12,879 ล้านบาท โดยมีสาเหต ุ     
มาจากระยะเวลาที(แตกต่างกันคือ 9 เดือน กบั 12 เดือน 

หากเปรียบเทียบแบบช่วงระยะเวลาเดียวกนั 9 เดือน บริษัทมีรายได้จากการขายรวมเพิ(มขึ &น 7.9% หรือ 
757 ล้านบาทจากปีก่อนซึ(งมีรายได้จากการขายรวม 9,642 ล้านบาท โดยมีสาเหตมุาจากการเพิ(มขึ &นของ
รายได้จากธุรกิจเครื(องดื(ม 16.5% สุทธิด้วยการลดลงของรายได้จากธุรกิจอาหาร 0.4% สดัส่วนรายได้
จากธุรกิจเครื(องดื(มตอ่รายได้จากธุรกิจอาหารคิดเป็นประมาณ 53:47 



  บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 
แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี (แบบ 56-1) สิ &นสดุวนัที( 30 กนัยายน 2559 

สว่นที( 3 หน้าที( 6 

ธุรกิจเครื� องดื�ม 

สําหรับรอบระยะเวลาตั &งแต่วนัที( 1 มกราคม ถึงวนัที( 30 กนัยายน 2559 บริษัทมีรายได้จากธุรกิจ
เครื(องดื(มเท่ากับ 5,493 ล้านบาท ลดลง 12.9% หรือ 814 ล้านบาทจากรอบระยะเวลาตั &งแต่วนัที( 1 
มกราคม ถึงวนัที( 31 ธนัวาคม 2558 ซึ(งมีรายได้จากธรุกิจเครื(องดื(มเท่ากบั 6,307 ล้านบาท โดยมีสาเหตุ
มาจากระยะเวลาที(แตกต่างกันคือ 9 เดือน กบั 12 เดือน 

หากเปรียบเทียบแบบชว่งระยะเวลาเดียวกนั 9 เดือน บริษัทมรีายได้จากธรุกิจเครื(องดื(มเพิ(มขึ &น 16.5% 
หรือ 777 ล้านบาท จากปีก่อนซึ(งมีรายได้จากธุรกิจเครื(องดื(มเท่ากบั 4,716 ล้านบาท โดยมีสาเหตหุลกั 
มาจากความสําเร็จของกลยุทธ์การสร้างแบรนด์และการทํากิจกรรมส่งเสริมการขายและแคมเปญ
การตลาดที(เข้าถึงความต้องการของผู้บริโภค รวมถึงการวิจยัและพัฒนาผลิตภณัฑ์ใหม่ ๆ ที(ได้รับการ
ตอบรับจากผู้บริโภคเป็นอย่างดี ประกอบกับการเติบโตของรายได้จากการขายสินค้าและการรับจ้าง
ผลิตผลิตภณัฑ์ตา่ง ๆ ที(ไมใ่ชต่ราสินค้าของบริษัท ซึ(งทําให้บริษัทสามารถครองส่วนแบง่การตลาดสงูสุด
เป็นอนัดบัหนึ(งไว้ได้ ทั &งในตลาดชาพร้อมดื(ม (RTD tea market) ที( 43.0% และตลาดชาเขียวพร้อมดื(ม 
(Pure RTD green tea market) ที( 45.3% ในขณะที(มลูค่าตลาดชาพร้อมดื(ม (RTD tea market) และชา
เขียวพร้อมดื(ม (Pure RTD green tea market) มีมลูคา่ลดลงประมาณ 5.7% และ 5.4% ตามลําดบั  

ธุรกิจอาหาร 

สําหรับรอบระยะเวลาตั &งแตว่นัที( 1 มกราคม ถึงวนัที( 30 กนัยายน 2559 บริษัทมีรายได้จากธุรกิจอาหาร
เท่ากบั 4,906 ล้านบาท ลดลง 25.3% หรือ 1,666 ล้านบาทจากรอบระยะเวลาตั &งแต่วนัที( 1 มกราคม ถึง
วนัที( 31 ธันวาคม 2558 ซึ(งมีรายได้จากธุรกิจอาหารเท่ากับ 6,572 ล้านบาท โดยมีสาเหตมุาจาก
ระยะเวลาที(แตกต่างกนัคือ 9 เดือน กบั 12 เดือน รวมถึงภาวะเศรษฐกิจที(ไมด่ีนกั ส่งผลให้ผู้บริโภค
ชะลอการจบัจ่ายใช้สอย 

หากเปรียบเทียบแบบช่วงระยะเวลาเดียวกนั 9 เดือน บริษัทมีรายได้จากธุรกิจอาหารลดลง 0.4% หรือ 20 
ล้านบาท จากปีก่อนซึ(งมีรายได้จากธรุกิจอาหารเท่ากบั 4,926 ล้านบาท โดยมีสาเหตหุลกัมาจากสภาวะ
เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศที(ยงัคงชะลอตวัอย่างต่อเนื(อง อนัส่งผลกระทบต่อกําลงัซื &อของผู้บริโภค 
รวมถึงการปิดซ่อมแซมร้านอาหารที(เปิดดําเนินการภายในโครงการเมเจอร์ปิ( นเกล้าเป็นการชั(วคราว 
เนื (องจากได้รับผลกระทบและความเสียหายจากเหตุอัคคีภัย ตลอดจนการปิดดําเนินการสาขา
ร้านอาหารที(มีผลประกอบการไมเ่ป็นที(น่าพอใจ  
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ต้นทุนขาย 

ภาพรวม 

สําหรับรอบระยะเวลาตั &งแตว่นัที( 1 มกราคม ถึงวนัที( 30 กนัยายน 2559 ต้นทนุขายรวมของบริษัทเท่ากบั 
6,607 ล้านบาท หรือคิดเป็นอตัราส่วนต้นทุนขายต่อรายได้จากการขายรวมที( 63.5% ซึ (งคิดเป็น
อตัราส่วนที(ตํ(ากว่ารอบระยะเวลาตั &งแตว่นัที( 1 มกราคม ถึงวนัที( 31 ธนัวาคม 2558 ซึ(งมีอตัราส่วนต้นทุน
ขายต่อรายได้จากการขายรวมที( 65.6% เป็นผลมาจากการบริหารต้นทุนที(มีประสิทธิภาพมากขึ &นทั &ง 
ในสว่นของธรุกิจเครื(องดื(มและธรุกิจอาหาร 

หากเปรียบเทียบแบบช่วงระยะเวลาเดียวกนั 9 เดือน บริษัทมอีตัราสว่นต้นทนุขายตอ่รายได้จากการขาย
รวมตํ(ากว่าปีก่อนซึ(งมีอตัราส่วนต้นทนุขายต่อรายได้จากการขายรวมที( 66.0% ซึ(งเป็นผลมาจากการ
บริหารต้นทนุที(มีประสทิธิภาพมากขึ &นทั &งในสว่นของธรุกิจเครื(องดื(มและธรุกิจอาหาร 

ธุรกิจเครื� องดื�ม 

สําหรับรอบระยะเวลาตั &งแต่วนัที( 1 มกราคม ถึงวนัที( 30 กนัยายน 2559 ต้นทนุขายของธุรกิจเครื(องดื(ม
เท่ากบั 3,801 ล้านบาท หรือคิดเป็นอตัราส่วนต้นทุนขายต่อรายได้จากการขายเครื(องดื(มที( 69.2% ซึ(ง 
คิดเป็นอัตราส่วนที(ตํ(ากว่ารอบระยะเวลาตั &งแตว่นัที ( 1 มกราคม ถึงวนัที( 31 ธนัวาคม 2558 ซึ(งมี
อตัราส่วนต้นทนุขายต่อรายได้จากการขายเครื(องดื(มที( 71.4% สาเหตหุลกัมาจากการบริหารจดัการ
อตัรากําลงัการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ(งขึ &นโดยส่วนหนึ(งเป็นผลมาจากการเติบโตของธุรกิจ
รับจ้างผลิตสินค้า 

หากเปรียบเทียบแบบช่วงระยะเวลาเดียวกนั 9 เดือน อตัราส่วนต้นทุนขายต่อรายได้จากการขาย
เครื(องดื(มตํ(ากว่าปีก่อนซึ(งมีอตัราส่วนต้นทุนขายต่อรายได้จากการขายเครื(องดื(มที( 72.0% สาเหตหุลกั
มาจากการบริหารจดัการอตัรากําลงัการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ(งขึ &นโดยส่วนหนึ(งเป็นผลมาจาก
การเตบิโตของธรุกิจรับจ้างผลติสินค้า 

ธุรกิจอาหาร 

สําหรับรอบระยะเวลาตั &งแต่วนัที( 1 มกราคม ถึงวนัที( 30 กนัยายน 2559 ต้นทุนขายของธุรกิจอาหาร
เท่ากับ 2,806 ล้านบาท หรือคิดเป็นอตัราส่วนต้นทุนขายต่อรายได้จากการขายอาหารที( 57.2% ซึ(งคิด
เป็นอตัราสว่นที(ตํ(ากวา่รอบระยะเวลาตั &งแตว่นัที( 1 มกราคม ถึงวนัที( 31 ธนัวาคม 2558 ซึ(งมีอตัราส่วน
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ต้นทุนขายต่อรายได้จากการขายอาหารที( 60.0% สาเหตหุลักมาจากการบริหารต้นทุน ทั &งในแง่ของ
สว่นลดและต้นทนุการผลิตได้อยา่งมีประสิทธิภาพมากยิ(งขึ &น 

หากเปรียบเทียบแบบช่วงระยะเวลาเดียวกนั 9 เดือน อตัราส่วนต้นทุนขายต่อรายได้จากการขาย
อาหารตํ(ากวา่ปีก่อนซึ(งมีอตัราส่วนต้นทุนขายต่อรายได้จากการขายอาหารที( 60.3% สาเหตหุลกัมาจาก
การบริหารจดัการด้านต้นทนุ ทั &งในแงข่องสว่นลดและต้นทนุการผลติได้อยา่งมีประสิทธิภาพมากยิ(งขึ &น 

ค่าใช้จ่ายในการขาย 

ภาพรวม 

สําหรับรอบระยะเวลาตั &งแต่วนัที( 1 มกราคม ถึงวนัที( 30 กนัยายน 2559 บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการขาย
รวมเท่ากบั 1,264 ล้านบาท ลดลง 24.2% หรือ 403 ล้านบาท จากรอบระยะเวลาตั &งแตว่นัที( 1 มกราคม 
ถึงวนัที( 31 ธนัวาคม 2558 ที(มีคา่ใช้จ่ายในการขายรวมเท่ากบั 1,667 ล้านบาท อตัราสว่นคา่ใช้จ่ายใน
การขายตอ่รายได้จากการขายรวมในปี 2559 เท่ากบั 12.2% ลดลงจากปีก่อนซึ(งมีอตัราส่วนค่าใช้จ่ายใน
การขายตอ่รายได้จากการขายรวมที( 12.9% 

หากเปรียบเทียบแบบช่วงระยะเวลาเดียวกัน 9 เดือน ค่าใช้จ่ายในการขายรวมของบริษัทลดลง 0.3% 
หรือ 4 ล้านบาทจากปีก่อนที(มีค่าใช้จ่ายในการขายรวมเท่ากบั 1,268 ล้านบาท โดยอตัราสว่นคา่ใช้จ่าย
ในการขายต่อรายได้จากการขายรวมในปี 2559 ลดลงจากปีก่อนซึ(งมีอตัราส่วนค่าใช้จ่ายในการขาย
ตอ่รายได้จากการขายรวมที( 13.2% จากความสามารถในการบริหารคา่ใช้จา่ยทางการตลาดและการส่งเสริม
การขายที(ดีขึ &นของธรุกิจเครื(องดื(ม 

ธุรกิจเครื� องดื�ม 

สําหรับรอบระยะเวลาตั &งแต่วนัที( 1 มกราคม ถึงวนัที( 30 กนัยายน 2559 ค่าใช้จ่ายในการขายของธุรกิจ
เครื(องดื(มเท่ากบั 683 ล้านบาท ลดลง 21.8% หรือ 190 ล้านบาท จากรอบระยะเวลาตั &งแตว่นัที( 1 มกราคม 
ถึงวนัที( 31 ธนัวาคม 2558 ที(มีคา่ใช้จา่ยในการขายของธุรกิจเครื(องดื(มเท่ากบั 873 ล้านบาท โดยอตัราส่วน
ค่าใช้จ่ายในการขายต่อรายได้จากการขายเครื(องดื(มในปี 2559 เท่ากับ 12.4% ลดลงจากปีก่อนซึ(งมี
อตัราสว่นคา่ใช้จา่ยในการขายตอ่รายได้จากการขายเครื(องดื(มที( 13.8%  

หากเปรียบเทียบแบบช่วงระยะเวลาเดียวกนั 9 เดือน ค่าใช้จ่ายในการขายของธุรกิจเครื(องดื(มเพิ(มขึ &น 
2.0% หรือ 14 ล้านบาทจากปีก่อนที(มีค่าใช้จ่ายในการขายของธุรกิจเครื(องดื(มเท่ากับ 669 ล้านบาท 
โดยอตัราส่วนค่าใช้จ่ายในการขายต่อรายได้จากการขายเครื(องดื(มในปี 2559 ลดลงจากปีก่อนซึ(งมี
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อตัราสว่นคา่ใช้จา่ยในการขายตอ่รายได้จากการขายเครื(องดื(มที( 14.2% จากการเน้นใช้มาตรการสง่เสริม
การขายที(มีประสิทธิภาพ เหมาะสม และสอดคล้องกบักลยทุธ์ของบริษัทมากยิ(งขึ &น 

ธุรกิจอาหาร 

สําหรับรอบระยะเวลาตั &งแต่วนัที( 1 มกราคม ถึงวนัที( 30 กนัยายน 2559 ค่าใช้จ่ายในการขายของธุรกิจ
อาหารเทา่กบั 581 ล้านบาท ลดลง 26.8% หรือ 213 ล้านบาท จากรอบระยะเวลาตั &งแตว่นัที( 1 มกราคม 
ถึงวนัที( 31 ธนัวาคม 2558 ที(มีคา่ใช้จา่ยในการขายของธรุกิจอาหารเท่ากบั 794 ล้านบาท โดยอตัราส่วน
ค่าใช้จ่ายในการขายต่อรายได้จากการขายอาหารในปี 2559 เท่ากบั 11.8% ลดลงจากปีก่อนเล็กน้อยซึ(งมี
อตัราสว่นคา่ใช้จา่ยในการขายตอ่รายได้จากการขายอาหารที( 12.1%  

หากเปรียบเทียบแบบช่วงระยะเวลาเดียวกนั 9 เดือน ค่าใช้จ่ายในการขายของธุรกิจอาหารลดลง 3.0% 
หรือ 18 ล้านบาทจากปีก่อนที(มีค่าใช้จ่ายในการขายของธุรกิจอาหารเท่ากบั 599 ล้านบาท โดยอตัราสว่น
ค่าใช้จ่ายในการขายต่อรายได้จากการขายอาหารในปี 2559 ลดลงจากปีก่อนซึ(งมีอตัราส่วนค่าใช้จ่าย 
ในการขายตอ่รายได้จากการขายอาหารที( 12.2% 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

ภาพรวม 

สําหรับรอบระยะเวลาตั &งแตว่นัที( 1 มกราคม ถึงวนัที( 30 กนัยายน 2559 บริษัทมคีา่ใช้จ่ายในการบริหาร
รวมเท่ากบั 1,657 ล้านบาท ลดลง 18.6% หรือ 380 ล้านบาท จากรอบระยะเวลาตั &งแตว่นัที( 1 มกราคม 
ถึงวนัที( 31 ธนัวาคม 2558 ที(มีค่าใช้จ่ายในการบริหารรวมเท่ากับ 2,037 ล้านบาท สาเหตหุลกัมาจาก
ระยะเวลาที(แตกต่างกนัคือ 9 เดือน กับ 12 เดือน 

หากเปรียบเทียบแบบช่วงระยะเวลาเดียวกนั 9 เดือน ค่าใช้จ่ายในการบริหารรวมในปี 2559 เพิ(มขึ &น 
8.4% หรือ 129 ล้านบาทจากปีก่อนที(มีค่าใช้จ่ายในการบริหารรวมเท่ากบั 1,528 ล้านบาท สาเหตหุลกั
มาจากการเพิ(มขึ &นของค่าเสื(อมราคาทรัพย์สินทั &งในส่วนของธุรกิจเครื(องดื(มและธุรกิจอาหาร รวมถึงค่าเช่า
พื &นที(ในสว่นของธรุกิจอาหาร 

ธุรกิจเครื� องดื�ม 

สําหรับรอบระยะเวลาตั &งแต่วนัที( 1 มกราคม ถึงวนัที( 30 กนัยายน 2559 ค่าใช้จ่ายในการบริหารของ
ธุรกิจเครื(องดื(มเท่ากับ 213 ล้านบาท ลดลง 9.5% หรือ 22 ล้านบาท จากรอบระยะเวลาตั &งแตว่นัที(        
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1 มกราคม ถึงวนัที( 31 ธนัวาคม 2558 ที(มีค่าใช้จ่ายในการบริหารของธุรกิจเครื(องดื(มเท่ากบั 235 ล้าน
บาท สาเหตหุลกัมาจากระยะเวลาที(แตกต่างกนัคือ 9 เดือน กบั 12 เดือน  

หากเปรียบเทียบแบบช่วงระยะเวลาเดียวกนั 9 เดือน ค่าใช้จ่ายในการบริหารของธุรกิจเครื(องดื(มในปี 2559 
เพิ(มขึ &น 25.8% หรือ 44 ล้านบาทจากปีก่อนที(มีค่าใช้จ่ายในการบริหารของธุรกิจเครื(องดื(มเท่ากับ 169 
ล้านบาท สาเหตหุลกัมาจากการเพิ(มขึ &นของคา่เสื(อมราคาทรัพย์สิน 

ธุรกิจอาหาร 

สําหรับรอบระยะเวลาตั &งแต่วนัที( 1 มกราคม ถึงวนัที( 30 กนัยายน 2559 ค่าใช้จ่ายในการบริหารของ
ธุรกิจอาหาร เท่ากับ 1,444 ล้านบาท ลดลง 19.8% หรือ 358 ล้านบาท จากรอบระยะเวลาตั &งแตว่นัที(    
1 มกราคม ถึงวนัที( 31 ธันวาคม 2558 ที(มีค่าใช้จ่ายในการบริหารเท่ากบั 1,802 ล้านบาท สาเหตหุลกัมา
จากระยะเวลาที(แตกต่างกนัคือ 9 เดือน กบั 12 เดือน 

หากเปรียบเทียบแบบช่วงระยะเวลาเดียวกนั 9 เดือน คา่ใช้จา่ยในการบริหารของธรุกิจอาหารในปี 2559 
เพิ(มขึ &น 6.3% หรือ 85 ล้านบาทจากปีก่อนที(มคีา่ใช้จ่ายในการบริหารของธุรกิจอาหารเท่ากบั 1,359 ล้านบาท 
สาเหตุหลักมาจากการเพิ(มขึ &นของค่าเสื(อมราคาทรัพย์สินและค่าเช่าพื &นที(สําหรับเปิดดําเนินการ
ร้านอาหาร 

กาํไร(ขาดทุน)สุทธิ 

ภาพรวม 

สําหรับรอบระยะเวลาตั &งแต่วนัที( 1 มกราคม ถึงวนัที( 30 กันยายน 2559 กําไรสุทธิของบริษัทเท่ากับ 880 
ล้านบาท เพิ(มขึ &น 25.1% หรือ 176 ล้านบาท จากกําไรสทุธิของรอบระยะเวลาตั &งแตว่นัที( 1 มกราคม ถึง
วนัที( 31 ธนัวาคม 2558 ที( 704 ล้านบาท โดยอัตรากําไรสุทธิต่อรายได้จากการขายรวมในปี 2559 
เท่ากับ 8.5% เพิ(มขึ &นจากอตัราส่วนกําไรส ุทธิต่อรายได้จากการขายรวมปีก่อนที( 5.5% ทั &งนี & 
ความสามารถในการทํากําไรของบริษัทที(เพิ(มขึ &นนั &นมีสาเหตหุลกัมาจากการบริหารต้นทนุขายที(ดขีึ &นของ
ทั &งธุรกิจเครื(องดื(มและธุรกิจอาหาร 

หากเปรียบเทียบแบบชว่งระยะเวลาเดียวกนั 9 เดือน กําไรสทุธิของบริษัทเพิ(มขึ &น 90.9% หรือ 419 ล้านบาท
จากปีก่อนที(มกีําไรสทุธิเท่ากบั 461 ล้านบาท เป็นผลมาจากการการบริหารต้นทนุขายที(ดีขึ &นของทั &งธุรกิจ
เครื(องดื(มและธุรกิจอาหาร และการบริหารจัดการค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารที(ดีขึ &นของธุรกิจ
เครื(องดื(ม 
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ธุรกิจเครื� องดื�ม 

สําหรับรอบระยะเวลาตั &งแต่วนัที( 1 มกราคม ถึงวนัที( 30 กนัยายน 2559 กําไรสทุธิของธุรกิจเครื(องดื(ม
เท่ากบั 799 ล้านบาท เพิ(มขึ &น 24.7% หรือ 158 ล้านบาท จากรอบระยะเวลาตั &งแต่วนัที( 1 มกราคม ถึง
วนัที( 31 ธนัวาคม 2558 ที(มีกําไรสทุธิของธุรกิจเครื(องดื(มเท่ากบั 641 ล้านบาท โดยอตัรากําไรสทุธิต่อ
รายได้จากการขายเครื(องดื(มในปี 2559 เท่ากบั 14.5% เพิ(มขึ &นจากอตัรากําไรสทุธิต่อรายได้จากการขาย
เครื(องดื(มปีก่อนที( 10.2% สาเหตหุลกัมาจากการบริหารจดัการต้นทนุขายและค่าใช้จ่ายในการขายและ
บริหารที(มีประสิทธิภาพมากขึ &น  

หากเปรียบเทียบแบบช่วงระยะเวลาเดียวกนั 9 เดือน กําไรสทุธิของธุรกิจเครื(องดื(มเพิ(มขึ &น 83.2% หรือ 363 
ล้านบาทจากปีก่อนที(มีกําไรสทุธิของธุรกิจเครื(องดื(มเท่ากบั 436 ล้านบาท โดยอตัรากําไรสทุธิต่อรายได้จาก
การขายเครื(องดื(ม 

ในปี 2559 เพิ(มขึ &นจากอตัรากําไรสทุธิต่อรายได้จากการขายเครื(องดื(มปีก่อนที( 9.2% โดยมีสาเหตุสาเหตุ
หลกัมาจากการบริหารจดัการต้นทนุขายและคา่ใช้จา่ยในการขายและบริหารที(มีประสิทธิภาพมากขึ &น  

ธุรกิจอาหาร 

สําหรับรอบระยะเวลาตั &งแต่วนัที( 1 มกราคม ถึงวนัที( 30 กนัยายน 2559 กําไรสุทธิของธุรกิจอาหาร
เท่ากบั 81 ล้านบาท เพิ(มขึ &น 29.1% หรือ 18 ล้านบาท จากรอบระยะเวลาตั &งแต่วนัที( 1 มกราคม ถึงวนัที( 
31 ธนัวาคม 2558 ที(มีกําไรสทุธิของธุรกิจอาหารเท่ากบั 63 ล้านบาท โดยอตัรากําไรสทุธิต่อรายได้จาก
การขายอาหารในปี 2559 เท่ากบั 1.7% เพิ(มขึ &นจากอตัรากําไรสทุธิตอ่รายได้จากการขายอาหารปีก่อนที( 
1.0% สาเหตหุลกัมาจากการบริหารจดัการต้นทนุวตัถดุิบได้อยา่งมีประสิทธิภาพมากยิ(งขึ &น 

หากเปรียบเทียบแบบช่วงระยะเวลาเดียวกนั 9 เดือน กําไรสุทธิของธุรกิจอาหารเพิ(มขึ &น 226.4% หรือ 56 
ล้านบาทจากปีก่อนที(มีกําไรสทุธิของธุรกิจอาหารเท่ากบั 25 ล้านบาท โดยอตัรากําไรสทุธิต่อรายได้จาก
การขายอาหารในปี 2559 เพิ(มขึ &นจากอตัรากําไรสุทธิต่อรายได้จากการขายอาหารปีก่อนที( 0.5% 
สาเหตหุลกัมาจากการบริหารจดัการต้นทนุวตัถดุิบได้อยา่งมีประสิทธิภาพมากยิ(งขึ &น 
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หน่วย : ล้านบาท 9 เดือน 2559 12 เดือน 2558 12 เดือน 2557 2559 vs 2558 2558 vs 2557

รายได้จากการขายและให้บริการ-เครื(องดื(ม 5,493                  6,307                   5,802                 -12.9% 8.7%

รายได้จากการขายและให้บริการ-อาหาร 4,906                  6,572                   6,602                 -25.3% -0.5%

รวมรายได้จากการขายและให้บริการ 10,399                12,879                 12,404               -19.3% 3.8%

ต้นทุนขาย-เครื(องดื(ม 3,801                  4,506                   4,174                 -15.6% 8.0%

ต้นทุนขาย-อาหาร 2,806                  3,941                   4,024                 -28.8% -2.1%

รวมต้นทุนขาย 6,607                  8,447                   8,198                 -21.8% 3.0%

ค่าใช้จ่ายในการขาย-เครื(องดื(ม 683                     873                     944                    -21.8% -7.5%

ค่าใช้จ่ายในการขาย-อาหาร 581                     794                     751                    -26.8% 5.8%

รวมค่าใช้จ่ายในการขาย 1,264                  1,667                   1,695                 -24.2% -1.6%

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร-เครื(องดื(ม 213                     235                     255                    -9.5% -8.0%

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร-อาหาร 1,444                  1,802                   1,772                 -19.8% 1.7%

รวมค่าใช้จ่ายในการบริหาร 1,657                  2,037                   2,027                 -18.6% 0.5%

กําไรสุทธิส่วนที(เป็นของบริษัทใหญ่-เครื(องดื(ม 799                     641                     447                    24.7% 43.3%

กําไรสุทธิส่วนที(เป็นของบริษัทใหญ่-อาหาร 81                       63                       78                      29.1% -19.0%

รวมกําไรสุทธิส่วนที�เป็นของบริษัทใหญ่ 880                     704                     525                    25.1% 34.1%  

 

หน่วย : ล้านบาท 9 เดือน 2559 9 เดือน 2558 9 เดือน 2557 2559 vs 2558 2558 vs 2557

รายได้จากการขายและให้บริการ-เครื(องดื(ม 5,493                      4,717                    4,092                 16.5% 15.3%

รายได้จากการขายและให้บริการ-อาหาร 4,906                      4,926                    4,850                 -0.4% 1.6%

รวมรายได้จากการขายและให้บริการ 10,399                    9,642                    8,942                 7.8% 7.8%

ต้นทุนขาย-เครื(องดื(ม 3,801                      3,395                    3,003                 12.0% 13.1%

ต้นทุนขาย-อาหาร 2,806                      2,970                    2,960                 -5.5% 0.3%

รวมต้นทุนขาย 6,607                      6,365                    5,964                 3.8% 6.7%

ค่าใช้จ่ายในการขาย-เครื(องดื(ม 683                        669                       730                   2.0% -8.3%

ค่าใช้จ่ายในการขาย-อาหาร 581                        599                       580                   -3.0% 3.2%

รวมค่าใช้จ่ายในการขาย 1,264                      1,268                    1,310                 -0.3% -3.2%

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร-เครื(องดื(ม 213                        169                       182                   25.8% -7.0%

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร-อาหาร 1,444                      1,359                    1,280                 6.3% 6.2%

รวมค่าใช้จ่ายในการบริหาร 1,657                      1,528                    1,461                 8.4% 4.6%

กําไรสุทธิส่วนที(เป็นของบริษัทใหญ่-เครื(องดื(ม 799                        436                       187                   83.2% 133.6%

กําไรสุทธิส่วนที(เป็นของบริษัทใหญ่-อาหาร 81                          25                         45                     226.4% -43.9%

รวมกําไรสุทธิส่วนที� เป็นของบริษัทใหญ่ 880                        461                       231                   91.0% 99.4%  
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ฐานะการเงนิ 
 
สินทรัพย์ 

ณ วนัที( 30 กันยายน 2559 บริษัทมีสินทรัพย์รวมทั &งสิ &น 9,278 ล้านบาท เพิ(มขึ &นจากสิ &นปี 2558 
จํานวน 189 ล้านบาท หรือเท่ากับ 2.1% สินทรัพย์หมุนเวียนเพิ(มขึ &น 84 ล้านบาท สาเหตุหลัก
เนื(องมาจากการเพิ(มขึ &นของสินทรัพย์หมนุเวียนอื(นและสินค้าคงเหลอื สทุธิกบัการลดลงของลกูหนี &การค้า 
สําหรับสินทรัพย์ไมห่มนุเวียนเพิ(มขึ &น 105 ล้านบาท สาเหตหุลกัเนื(องมาจากการเพิ(มขึ &นของที(ดิน อาคาร 
และอปุกรณ์ 

หนี &สิน 

ณ วนัที( 30 กันยายน 2559 บริษัทมีหนี &สินรวมทั &งสิ &น 4,669 ล้านบาท แบ่งเป็นหนี &สินที(มีภาระดอกเบี &ย
จํานวน 2,536 ล้านบาท ประกอบด้วยหุ้นกู้จํานวน 2,000 ล้านบาท เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน
ที(ถึงกําหนดชําระในหนึ(งปีจํานวน 500 ล้านบาท และหนี &สินตามสญัญาเช่าการเงินจํานวน 36 ล้านบาท 
และหนี &สินที(ไม่มีภาระดอกเบี &ยจํานวน 2,133 ล้านบาท ทั &งนี &หนี &สินรวมของบริษัทลดลงจากสิ &นปี 2558 
จํานวน 337 ล้านบาท หรือเท่ากับ 6.7% ซึ(งมีสาเหตุหลกัมาจากการลดลงของเงินกู้ ยืมระยะยาวจาก
สถาบนัการเงินและหุ้นกู้ ที(ถึงกําหนดชําระในหนึ(งปี 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 

ณ วนัที( 30 กันยายน 2559 บริษัทมีส่วนของผู้ ถือหุ้นรวมทั &งสิ &น 4,609 ล้านบาท เพิ(มขึ &นจากสิ &นปี 2558 
จํานวน 526 ล้านบาท หรือเท่ากบั 12.9% สาเหตมุาจากการเพิ(มขึ &นของกําไรสทุธิในระหว่างปี สทุธิด้วย
เงินปันผล 

กระแสเงนิสด 

ในปี 2559 บริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ 1 ล้านบาท จากปี 2558 โดยมี
รายละเอียดดงัตอ่ไปนี & 

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมดําเนินงาน 

ในปี 2559 บริษัทมีกระแสเงินสดจากการดําเนินงานรวมทั &งสิ &น 2,010 ล้านบาท เพิ(มขึ &นจากปี 2558 
จํานวน 615 ล้านบาท หรือเท่ากับ 44.1% โดยมีสาเหตุหลักมาจากการเพิ(มขึ &นของกําไรสุทธิและ
คา่ใช้จา่ยค้างจา่ย 
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กระแสเงนิสดใช้ในกิจกรรมลงทุน 

ในปี 2559 บริษัทใช้เงินในกิจกรรมการลงทุนรวมทั &งสิ &น 853 ล้านบาท เพิ(มขึ &นจากปี 2558 จํานวน 105 
ล้านบาท หรือเท่ากับ 14.1% เนื(องจากในปี 2559 บริษัทมีการชําระเงินบางส่วนสําหรับการลงทนุใน
โครงการเครื(องจกัรบรรจขุวด PET แบบ Cold Aseptic Filling สายการผลิตที( 4 ภายในโรงงานในเขต
อําเภอวงัมว่ง จงัหวดัสระบรีุ  

กระแสเงนิสดได้มา(ใช้ไปใน)กิจกรรมจดัหาเงิน 

ในปี 2559 บริษัทใช้เงินไปในกิจกรรมจดัหาเงินรวมทั &งสิ &น 1,158 ล้านบาท เพิ(มขึ &นจากปี 2558 จํานวน 964 
ล้านบาท หรือเท่ากบั 498.1% โดยมีสาเหตหุลกัมาจากการไถ่ถอนและชําระคืนหุ้นกู้และเงินกู้ยืมระยะยาว
จากสถาบนัการเงนิสว่นที(ครบกําหนดชําระและการจา่ยเงินปันผล 

การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงนิ 
 
สภาพคล่อง 

ในปี 2559 อตัราส่วนสภาพคล่องเท่ากับ 0.7 เท่า ซึ(งเพิ(มขึ &นเมื(อเทียบกับปี 2558 เนื(องจากการเพิ(มขึ &น
ของสินทรัพย์หมนุเวียน โดยสว่นใหญ่มาจากการเพิ(มขึ &นของสินทรัพย์หมนุเวียนอื(น รวมถึงการลดลงของ
หนี &สนิหมนุเวียน ซึ(งสว่นใหญ่มาจากการการลดลงของเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินที(ถึงกําหนด
ชําระภายในหนึ(งปี 

บริษัทมสีภาพคลอ่งที(แข็งแกร่งจากวงจรเงินสดที(ติดลบประมาณ 13 วนั ซึ(งสามารถสะท้อนถึงการบริหาร
จดัการเงนิทนุหมนุเวียนที(มีประสิทธิภาพของบริษัทความสามารถในการทํากําไร อตัราสว่นความสามารถ
ในการทํากําไรในปี 2559 ล้วนเพิ(มขึ &นจากปีก่อน ตั &งแต่อัตราส่วนกําไรขั &นต้นไปจนถึงอัตรากําไรสุทธิ 
ตลอดจนอตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น ซึ(งเทา่กบั 20.3% เพิ(มขึ &นจากปีก่อนที( 18.2% ทั &งนี &เป็นผลมาจากการ
บริหารต้นทนุที(ดีขึ &นทั &งในสว่นของต้นทนุขายและคา่ใช้จา่ยในการบริหาร ตามรายละเอียดดงัที(ได้กลา่วไว้
ข้างต้น 

ประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน 

ในปี 2559 อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์อยู่ที ( 9.6% เพิ(มขึ &นจากปีก่อนเนื(องมาจากกําไรสุทธิ 
ที(เพิ(มขึ &น อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวรและอัตราการหมนุของสินทรัพย์ อยู่ที( 23.3%และ 1.1 เท่า 
ตามลําดบั ซึ(งลดลงจากปีก่อนเพียงเล็กน้อยเนื(องจากการเพิ(มขึ &นของที(ดิน อาคาร และอปุกรณ์เนื(องจาก 



  บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 
แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี (แบบ 56-1) สิ &นสดุวนัที( 30 กนัยายน 2559 

สว่นที( 3 หน้าที( 15 

มีการลงทุนเพิ(มเติมในโครงการเครื(องบรรจขุวด PET แบบ Cold Aseptic Filling Line 4 ที(โรงงานในเขต
อําเภอวงัมว่ง จงัหวดัสระบรีุ  

โครงสร้างทางการเงนิ 

อตัราส่วนเงินกู้ยืมต่อส่วนของผู้ ถือหุ้นในปี 2559 เท่ากบั 0.5 เท่า ซึ(งเป็นอตัราที(ลดลงจากปีก่อนที( 0.8 เท่า 
ซึ(งสาเหตุหลักมาจากการลดลงของเงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินและหุ้นกู้ที(ถึงกําหนดชําระ
ภายในหนึ(งปี สุทธิกับการเพิ(มขึ &นของเงินกู้ยืมระยะยาวและหุ้นกู้  แม้ว่าบริษัทยงัคงอยู่ในช่วงการขยายตวั
ทางธุรกิจ แต่บริษัทยงัสามารถรักษาอตัราส่วนเงินกู้ยืมต่อส่วนของผู้ ถือหุ้นได้ในระดับที(น่าพึงพอใจ 
แสดงให้เห็นถึงโครงสร้างทางการเงินของบริษัทที(แข็งแกร่งและความสามารถในการจดัหาแหล่งเงินทุน
เพิ(มเติมสําหรับรองรับการขยายธรุกิจในอนาคตได้  

อัตราส่วนหนี &สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น  

บริษัทสามารถดํารงสดัส่วนของหนี &สินต่อส่วนของผู้ ถือหุ้น (Debt to Equity Ratio หรือ Gearing Ratio) ได้
ตามที(ระบไุว้ในข้อกําหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที(ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ ถือหุ้นกู้ของบริษัท 
 



  บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 
แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี (แบบ 56-1) สิ &นสดุวนัที( 30 กนัยายน 2559 

สว่นที( 3 หน้าที( 16 

14.2 ปัจจยัและอิทธิพลหลักที�อาจมีผลกระทบต่อการดาํเนินงานหรือฐานะการเงนิในอนาคต 

• บริษัทและบริษัทย่อยมีแผนขยายการผลิตโดยจะเปิดโครงการเครื(องจักรบรรจขุวด PET แบบ 
Cold Aseptic Filling สายการผลิตที( 4 ภายในโรงงานในเขตอําเภอวงัมว่ง จงัหวดัสระบรีุ ภายใต้
งบประมาณดําเนินโครงการประมาณ 850 ล้านบาท โดยคาดว่าจะเริ(มการผลิตเชิงพาณิชย์ได้
ประมาณต้นปี 2560 ทั &งนี & การลงทุนดังกล่าวจะช่วยเพิ(มกําลงัการผลิตประเภทขวดพลาสติก 
17% และลดต้นทนุการผลิต  

• การดําเนินการบริหารครัวกลางแห่งใหม่อย่างเต็มรูปแบบและมีประสิทธิภาพ ที(อําเภอบ้านบึง 
จงัหวดัชลบรีุ ซึ(งจะชว่ยรองรับการขยายสาขาให้เป็นไปตามแผนที(วางไว้ คือประมาณ 260 สาขา
ในปี 2560  

• เนื(องด้วยความเติบโตของธุรกิจอาหารและเครื(องดื(มมีความสัมพันธ์ทางตรงกับกําลังซื &อของ
ผู้บริโภค ซึ(งมีความเชื(อมโยงโดยตรงกบัภาวะเศรษฐกิจของประเทศ ดงันั &น หากภาวะเศรษฐกิจ
เป็นไปในทิศทางที(ดี ยอ่มจะสง่เสริมให้อตัราการเติบโตของธุรกิจอาหารและเครื(องดื(มของบริษัท 
ดียิ(งขึ &นตามไปด้วย 

• ความสําเร็จในการดําเนินการตามแผนกลยทุธ์ “วิสยัทศัน์ 2020”  เพื(อเติบโตและก้าวเป็นบริษัท
อาหารและเครื(องดื(มชั &นนําในภมูิภาคอาเซียน ซึ(งหากบริษัทสามารถบรรลเุป้าหมายเชิงกลยทุธ์
และการพฒันาการตามที(ได้วางแผนไว้ บริษัทจะเป็นผู้ นําในตลาดอาหารและเครื(องดื(มที(มีผลการ
ดําเนินงานและสถานะทางการตลาดที(แข็งแกร่ง 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 

OISHI GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED 

 

การรับรองความถกูต้องของข้อมลู 

 

 

 

 

  



































 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 

OISHI GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED 

 

เอกสารแนบ 1 

รายละเอียดเกี2ยวกบักรรมการ ผู้บริหาร ผู้ มีอํานาจควบคมุ  

และเลขานกุารบริษัท 

 

 

 



  บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน)                                                                                                                                                          เอกสารแนบ 1  

แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี (แบบ 56-1) สิ 'นสดุวนัที) 30 กนัยายน 2559                                                      รายละเอียดเกี)ยวกบักรรมการ ผู้บริหาร ผู้ มีอํานาจควบคมุ และเลขานกุารบริษัท 

หน้าที) 1 

เอกสารแนบ 1-1  

ข้อมูลของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอํานาจควบคุมของบริษัท และ เลขานุการบริษัท 

ชื)อ-สกลุ 
และตําแหน่ง 

วนั/เดอืน/ 
ปีเกิด และ 

อาย ุ
คณุวฒุิทางการศกึษา 

ความ 
สมัพนัธ์ทาง 
ครอบครัว 
ระหว่าง 

กรรมการ
และ 

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทํางาน 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง หน่วยงาน / บริษัท 

1. นายประสิทธิ< โฆวิไลกลู 22/06/2486 • นิติศาสตร์บณัฑิต LL.B ไม่ม ี 2556 - ปัจจบุนั  ประธานกรรมการ  บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 

    ประธานกรรมการ อาย ุ73 ปี   (เกียรตินิยมอนัดบั 2)   2553 - ปัจจบุนั  กรรมการอิสระ กรรมการสรรหา   บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 

    กรรมการอิสระ   จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั      และกรรมการกําหนดค่าตอบแทน   

    กรรมการสรรหา และ • นิติศาสตร์มหาบณัฑิต LL.M   2555 - ปัจจบุนั   กรรมการอิสระ   บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากดั (มหาชน)  

    กรรมการกําหนด    มหาวิทยาลยัโคลมัเบีย (นิวยอร์ก)      ประธานกรรมการตรวจสอบ   

    ค่าตอบแทน 
 

   ประเทศสหรัฐอเมริกา      ประธานกรรมการสรรหาและประธาน   

  • นิติศาสตร์ดษุฎีบณัฑิต กิตติมศกัดิ<      กรรมการพิจารณาผลตอบแทน   

     จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั   2553 - ปัจจบุนั  กรรมการอิสระ   บริษัท อาหารสยาม จํากดั (มหาชน) 

  
 

• นิติศาสตร์ดษุฎีบณัฑิต กิตติมศกัดิ<      ประธานกรรมการตรวจสอบ   

     มหาวิทยาลยัอีสเทิร์นเอเชีย      ประธานกรรมการกําหนดค่าตอบแทน   

  • เนติบณัฑิตไทย     และสรรหา และประธานกรรมการ  

      สาํนกัศกึษาอบรมกฎหมายแห่ง      กํากบัดแูลกิจการที)ดี   

     เนติบณัฑิตยสภา         



  บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน)                                                                                                                                                          เอกสารแนบ 1  

แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี (แบบ 56-1) สิ 'นสดุวนัที) 30 กนัยายน 2559                                                      รายละเอียดเกี)ยวกบักรรมการ ผู้บริหาร ผู้ มีอํานาจควบคมุ และเลขานกุารบริษัท 

หน้าที) 2 

ชื)อ-สกลุ 
และตําแหน่ง 

วนั/เดอืน/ 
ปีเกิด และ 

อาย ุ
คณุวฒุิทางการศกึษา 

ความ 
สมัพนัธ์ทาง 
ครอบครัว 
ระหว่าง 

กรรมการ
และ 

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทํางาน 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง หน่วยงาน / บริษัท 

  ผ่านการอบรมที)เกี)ยวข้องที)จดัโดยสมาคม   2553 - ปัจจบุนั กรรมการอิสระ และ  บริษัท เบอร์ลี) ยคุเกอร์ จํากดั (มหาชน) 

  สง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD)     ประธานกรรมการตรวจสอบ   

  
 

• Finance for Non-Finance Director    2535 - ปัจจบุนั ผู้บรรยายสาํนกัอบรมศกึษากฎหมาย  เนติบณัฑิตยสภา 

    (FND) ปี 2547    แห่งเนติบณัฑิตยสภา  

  • Board Failure and How to    2546 - ปัจจบุนั ที)ปรึกษาคณะกรรมการจดัการ  สภากาชาดไทย 

    Improving the Quality of Finance    ทรัพย์สนิสภากาชาดไทย  

    Reporting ปี 2547   2532 - ปัจจบุนั กรรมการกฤษฎีกาคณะที) 7   สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

  
 

• Director Accreditation Program    คณะกรรมการกฤษฎีกา  

     (DCP) ปี 2548   2552 - 2559 กรรมการสภาจฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

      2544 - 2558 อาจารย์บรรยายพิเศษ (ปริญญาตรี)  จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

  
 

      คณะนิติศาสตร์   

         

            
 
 



  บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน)                                                                                                                                                          เอกสารแนบ 1  

แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี (แบบ 56-1) สิ 'นสดุวนัที) 30 กนัยายน 2559                                                      รายละเอียดเกี)ยวกบักรรมการ ผู้บริหาร ผู้ มีอํานาจควบคมุ และเลขานกุารบริษัท 

หน้าที) 3 

ชื)อ-สกลุ 
และตําแหน่ง 

วนั/เดอืน/ 
ปีเกิด และ 

อาย ุ
คณุวฒุิทางการศึกษา 

ความ 
สมัพนัธ์ทาง 
ครอบครัว 
ระหว่าง 

กรรมการ
และ 

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทํางาน 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง หน่วยงาน / บริษัท 

2. นายฐาปน สริิวฒันภกัดี 20/01/2518 • ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ สาขาการเงิน ไม่ม ี 2549 - ปัจจบุนั  รองประธานกรรมการ   บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 

    รองประธานกรรมการ อาย ุ41 ปี    มหาวิทยาลยับอสตนั สหรัฐอเมริกา      กรรมการสรรหา  

    ประธานกรรมการบริหาร 
 

• ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์      กรรมการกําหนดค่าตอบแทน และ  

    กรรมการสรรหา    การเงิน การธนาคาร      กรรมการกํากบัดูแลกิจการที)ดี  

    กรรมการกําหนดค่าตอบแทน    มหาวิทยาลยับอสตนั สหรัฐอเมริกา   2554 - ปัจจบุนั  ประธานกรรมการบริหาร  บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 

    และกรรมการกํากบัดแูล • ปริญญาปรัชญาดษุฎีบณัฑิต   2549 - ปัจจบุนั  ประธานกรรมการ   บริษัท โออิชิ ราเมน จํากดั  

    กิจการที)ดี    กิตติมศกัดิ< สาขาวิชาการบริหารทั)วไป   2549 - ปัจจบุนั  ประธานกรรมการ   บริษัท โออิชิ เทรดดิ 'ง จํากดั  

   (เป็นกรรมการผู้มีอํานาจ 
 

   มหาวิทยาลยัรามคําแหง   2557 - ปัจจบุนั  ประธานกรรมการ   บริษัท โออิชิ สแน็ค จาํกดั  

   ลงนามผูกพนับริษัท) • ปริญญาดษุฎีบณัฑิตกิตติมศกัดิ<   ปัจจุบนั  ประธานกรรมการ  บริษัท จรัญธุรกิจ 52 จํากดั 

      สาขาการจดัการโลจิสติกส์และ   ปัจจุบนั  ประธานกรรมการ  บริษัท ถงัไม้โอ๊คไทย จาํกดั 

  
 

    ซพัพลายเชน   ปัจจุบนั  ประธานกรรมการ  บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ มาร์เก็ตติ 'ง จาํกดั 

      มหาวิทยาลยัราชภฎัสวนสนุันทา   ปัจจุบนั  ประธานกรรมการ  บริษัท ไทยโมลาส จํากดั  

    ปัจจุบนั  ประธานกรรมการ  บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ รีไซเคลิ จํากดั 

     ปัจจบุนั  ประธานกรรมการ  บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ เอ็นเนอร์ยี) จํากดั 
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  ผ่านการอบรมที)เกี)ยวข้องที)จดัโดยสมาคม   ปัจจุบนั  ประธานกรรมการ  บริษัท ไทยดริ 'งค์ จํากดั 

  สง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD)   ปัจจุบนั  ประธานกรรมการ  บริษัท แพนอินเตอร์เนชั)นแนล (ประเทศไทย) จํากดั 

  
 

• Director Accreditation Program   ปัจจุบนั  ประธานกรรมการ  บริษัท อาหารเสริม จํากดั 

     (DAP) ปี 2547   ปัจจุบนั  ประธานกรรมการ  บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ เทรนนิ)ง จํากดั 

      ปัจจุบนั  ประธานกรรมการ  บริษัท โมเดริ์นเทรด แมนเนจเม้นท์ จํากดั 

      ปัจจุบนั  ประธานกรรมการ  บริษัท เอส.พี.เอม็.อาหารและเครื)องดื)ม จํากดั 

      ปัจจุบนั  ประธานกรรมการ  บริษัท ซี เอ ซี จาํกัด 

  
 

    ปัจจุบนั  ประธานกรรมการ  บริษัท โฮเรก้า แมเนจเม้นท์ จาํกดั 

      ปัจจุบนั  ประธานกรรมการ  บริษัท ช้างอนิเตอร์เนชั)นแนล จํากดั 

      ปัจจุบนั  ประธานกรรมการ  บริษัท ฟู้ ด ออฟ เอเชีย จํากัด 

  
 

    ปัจจุบนั  ประธานกรรมการ  บริษัท แม๊กซ์ เอเชีย จํากดั 

      2546 - ปัจจบุนั  รองประธานกรรมการ  บริษัท คอสมอส บริเวอรี) (ประเทศไทย) จํากดั 

     รองประธานกรรมการ  กลุม่บริษัท สรุากระทิงแดง  

    2547 - ปัจจบุนั  รองประธานกรรมการ  บริษัท ทศภาค จาํกดั 

    2547 - ปัจจบุนั รองประธานกรรมการ บริษัท นทีชยั จํากดั 
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หน้าที) 5 

ชื)อ-สกลุ 
และตําแหน่ง 

วนั/เดอืน/ 
ปีเกิด และ 

อาย ุ
คณุวฒุิทางการศึกษา 

ความ 
สมัพนัธ์ทาง 
ครอบครัว 
ระหว่าง 

กรรมการ
และ 

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทํางาน 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง หน่วยงาน / บริษัท 

      2547 - ปัจจบุนั รองประธานกรรมการ บริษัท ยไูนเต็ด ไวน์เนอรี) แอนด์ดิสทิลเลอรี) จาํกัด 

    2547 - ปัจจบุนั รองประธานกรรมการ บริษัท หลกัชยัค้าสรุา จํากดั 

    2547 - ปัจจบุนั รองประธานกรรมการ บริษัท สีมาธุรกิจ จํากดั 

    2552 - ปัจจบุนั รองประธานกรรมการ  International Beverage Holdings (China) Limited 

    2556 - ปัจจบุนั รองประธานกรรมการ  Times Publishing Limited 

    2555 - ปัจจบุนั รองประธานกรรมการ  บริษัท ยนูิเวนเจอร์ จํากดั (มหาชน) 

    2551 - ปัจจบุนั รองประธานกรรมการ  กลุม่บริษัทอาคเนย์ 

    ปัจจุบนั รองประธานกรรมการคนที) 1   บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ โลจิสติก จํากดั 

    ปัจจุบนั กรรมการ  บริษัท เบียร์ไทย (1991) จํากดั (มหาชน) 

     และรองประธานกรรมการบริหาร  

    2546 - ปัจจบุนั กรรมการ International Beverage Holdings Limited 

     และประธานเจ้าหน้าที)บริหาร   

    2551 - ปัจจบุนั กรรมการผู้อาํนวยการใหญ่  บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จาํกัด (มหาชน) 

    2554 - ปัจจบุนั รองประธานกรรมการคนที) 3   บริษัท เสริมสขุ จํากดั (มหาชน) 

    2544 - ปัจจบุนั กรรมการ  บริษัท เบอร์ลี) ยคุเกอร์ จํากัด (มหาชน) 
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      2546 - ปัจจบุนั  กรรมการ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จาํกดั (มหาชน) 

    2556 - ปัจจบุนั  กรรมการ บริษัท แผน่ดนิทอง พร็อพเพอร์ตี '  

      ดีเวลลอปเม้นท์ จํากดั (มหาชน) 

    ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท เบียร์ช้าง จาํกดั 

    2554 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท เสริมสขุ โฮลดิ 'งส์ จํากดั 

    2554 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท เสริมสขุ เบเวอร์เรจ จํากดั 

    2555 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท เสริมสขุ เทรนนิ)ง จาํกดั 

    ปัจจุบนั กรรมการ บริษัท เครื)องดื)มแรงเยอร์ (2008) จํากดั 

    2556 - ปัจจบุนั กรรมการ Fraser and Neave, Limited 

      InterBev Invesment Limited 

      Best Spirits Company Limited 

      Super Brands Company Pte.Ltd. 

      InterBev Malaysia Sdn. Bhd. 

      2548 - ปัจจบุนั  กรรมการ InterBev (Singapore) Limited 

      2544 - ปัจจบุนั  กรรมการ Blairmhor Distillers Limited 
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    2544 - ปัจจบุนั  กรรมการ Blairmhor Limited 

    2544 - ปัจจบุนั  กรรมการ  International Beverage Holdings (UK) Limited 

    2544 - ปัจจบุนั  กรรมการ  Inver House Distillers Limited 

        กรรมการ  Great Brands Limited 

    ปัจจบุนั  กรรมการ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจแบรนด์ จํากดั 

    ปัจจบุนั  กรรมการ บริษัท ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี จํากดั  

    ปัจจุบนั  กรรมการ  บริษัท จฬุา ยไูนเต็ด จํากดั 

    ปัจจุบนั  กรรมการ  บริษัท อเดลฟอส จํากดั 

    ปัจจุบนั  กรรมการ  บริษัท ปฐมภกัดี จํากดั 

         

  
 

       

       

       

       

       



  บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน)                                                                                                                                                          เอกสารแนบ 1  
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3. นายวิกรม คุ้มไพโรจน์ 23/01/2489 • อกัษรศาสตร์บณัฑิต  ไม่ม ี 2550 - ปัจจุบนั  กรรมการอิสระ  บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 

   กรรมการอิสระ อาย ุ70 ปี    สาขาวิชาประวตัิศาสตร์     ประธานกรรมการตรวจสอบ   

   ประธานกรรมการตรวจสอบ     จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั     ประธานกรรมการสรรหา และ   

   ประธานกรรมการสรรหา • ปริญญาโท (M.A.) และ       กรรมการกําหนดค่าตอบแทน   

   กรรมการกําหนดค่าตอบแทน    ปริญญาเอก (Ph.D.)   2557 - ปัจจุบนั  กรรมการกํากบัดแูลกิจการที)ดี  บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 

   และ กรรมการกํากบัดแูล     สาขาวิชาประวตัิศาสตร์  ปัจจุบนั  ประธานกรรมการ  บริษัท คนัทรี) กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จํากดั (มหาชน) 

   กิจการที)ดี     ความสมัพนัธ์ระหวา่งประเทศ  ปัจจุบนั  ประธานบริษัท  บริษัท สปอร์ต แอนด์ครีเอชั)น แมนเนจเม้นท์ จํากดั 

     Michigan State University USA  2557 - ปัจจุบนั  กรรมการอิสระ  บริษัท หลกัทรัพย์จดัการกองทุน เอ็มเอฟซ ี

  • ปริญญาดษุฎีบณัฑิตกิตติมศกัดิ<    กรรมการตรวจสอบ   จํากดั (มหาชน) 

     สาขามานุษยวทิยา (Humanities),    กรรมการสรรหาและ  

     Schiller International University,    กําหนดค่าตอบแทน  

     London, UK   2558 - ปัจจบุนั  ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี)ยง   

    2550 - ปัจจุบนั  ที)ปรึกษากิตตมิศกัดิ<  หอการค้าองักฤษ-ไทย 

    2556 - 2559  กรรมการบริษัท  บริษัท บางจากปิโตรเลยีม จํากดั (มหาชน) 

          ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาล   
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  ผ่านการอบรมที)เกี)ยวข้องที)จดัโดยสมาคม   2555 - ม.ค. 2559  กรรมการ ก.ล.ต.  สํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย ์

  สง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD)     กรรมการตรวจสอบ  และตลาดหลกัทรัพย์ (ก.ล.ต.) 

 
 

• Director Accreditation Program      ตรวจสอบ ก.ล.ต.   

   (DAP) รุ่นที) 63/2550      กรรมการในคณะกรรมการสรรหา   

 • Anti-Corruption for Executive       และกําหนดค่าตอบแทน   

    Program (ACEP) รุ่นที) 7/2556   2543 - 2544  รองปลดักระทรวงการต่างประเทศ  

 • Successful Formulation & Execution   2545  เอกอคัรราชทูต ณ กรุงโรม  

  
 

   of Strategy (SFE) รุ่นที) 22/2557       ประเทศอิตาลี  

  • Role of the Chairman Program   2546 - 2549  เอกอคัรราชทูต ณ กรุงลอนดอน  

     รุ่นที) 39/2559      สหราชอาณาจกัร  

  
 

• Advanced Audit Committee Program 
 

  เอกอคัรราชทูต ณ กรุงดบัลนิ  

      รุ่นที) 23/2559   สาธารณรัฐไอร์แลนด์  

  • ประกาศนียบตัร หลกัสตูรผู้บริหาร   2548 และ  กรรมการ  บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) 

     ระดบัสงู รุ่นที) 14/2555  2550-2551    

     สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ (วตท.)   2550 - 2552  ประธานกรรมการ บริษัท ดราก้อน วนั จํากดั (มหาชน) 



  บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน)                                                                                                                                                          เอกสารแนบ 1  

แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี (แบบ 56-1) สิ 'นสดุวนัที) 30 กนัยายน 2559                                                      รายละเอียดเกี)ยวกบักรรมการ ผู้บริหาร ผู้ มีอํานาจควบคมุ และเลขานกุารบริษัท 

หน้าที) 10 

ชื)อ-สกลุ 
และตําแหน่ง 

วนั/เดอืน/ 
ปีเกิด และ 

อาย ุ
คณุวฒุิทางการศึกษา 

ความ 
สมัพนัธ์ทาง 
ครอบครัว 
ระหว่าง 

กรรมการ
และ 

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทํางาน 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง หน่วยงาน / บริษัท 

4. นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช 13/09/2489 • ปริญญาตรีบญัชีบณัฑิต ไม่ม ี 2552 - ปัจจบุนั  กรรมการอิสระ และ   บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 

กรรมการอิสระ อาย ุ70 ปี    จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั      กรรรมการตรวจสอบ   

กรรมการตรวจสอบ 
 

• ปริญญาโทบริหารธุรกิจ    2557 - ปัจจบุนั  ประธานกรรมการกําหนดค่าตอบแทน  บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 

ประธานกรรมการกําหนด       Syracuse University U.S.A.       ประธานกรรมการกํากบัดูแลกิจการที)ดี   

ค่าตอบแทน     (ด้วยทนุ USAID)  2553 - ปัจจบุนั  กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ  ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จํากดั (มหาชน) 

และประธานกรรมการกํากบั • ปริญญาบตัรวิทยาลยัป้องกนั   2555 – ปัจจบนั  ประธานกรรมการตรวจสอบ  

ดูแลกิจการที)ดี    ราชอาณาจกัร รุ่นที) 42   ปัจจบุนั  ประธานกรรมการตรวจสอบ  บริษัท บิ}กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จํากดั (มหาชน) 

  
 

   สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ   2550 - ปัจจบุนั  ประธานกรรมการ กรรมการอสิระ   บริษัท ยนูิเวนเจอร์ จํากดั (มหาชน) 

  • ประกาศนียบตัรหลกัสตูรผู้บริหาร       กรรมการตรวจสอบ และ   

   ระดบัสงู รุ่นที) 8      ประธานกรรมการกําหนดค่าตอบแทน   

   สถาบนัวิทยาการการตลาดทนุ (วตท.)       และสรรหา   

 • ประกาศนียบตัรนกับริหารระดบัสงู  2550 - ปัจจุบนั   กรรมการอิสระ   บริษัท ไทยรับประกนัภยัต่อ จํากดั (มหาชน) 

       (นบส. 1 รุ่นที) 18)    2557 - ปัจจุบนั  กรรมการตรวจสอบ   

     สถาบนัพฒันาข้าราชการพลเรือน  2550 - ปัจจุบนั  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท กรุงเทพประกนัภยั จาํกดั(มหาชน) 

  2549 - ปัจจบุนั  กรรมการกฤษฎีกา สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 



  บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน)                                                                                                                                                          เอกสารแนบ 1  

แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี (แบบ 56-1) สิ 'นสดุวนัที) 30 กนัยายน 2559                                                      รายละเอียดเกี)ยวกบักรรมการ ผู้บริหาร ผู้ มีอํานาจควบคมุ และเลขานกุารบริษัท 

หน้าที) 11 

ชื)อ-สกุล 
และตําแหน่ง 

วนั/เดอืน/ 
ปีเกิด และ 

อาย ุ
คุณวฒุิทางการศึกษา 

ความ 
สมัพนัธ์ทาง 
ครอบครัว 
ระหว่าง 

กรรมการและ 
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทํางาน 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง หน่วยงาน / บริษัท 

  • ประกาศนียบตัรการบริหารระดบัสงู    2550 - ปัจจบุนั  ผู้ทรงคุณวฒุิ   คณะกรรมการสภาธรุกิจประกนัภยัไทย 

     Australian Management College,  2557 - 2558  สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ  สภาปฏิรูปแห่งชาติ 

     Australia (ด้วยทนุ COLOMBO)  2555 - 2557  กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน บริษัท ไทยรับประกนัภยัต่อ จํากดั (มหาชน) 

  • ประกาศนียบตัรการประกนัวนิาศภยั   2553 - 2556  กรรมการ บริษัท บีเจซี โลจสิติกส์ แอนด์ แวร์เฮาส์ จาํกดั 

     ระดบัสงู     (เดิมชื)อ บริษัท บีเจซ ีอินเตอร์เนชั)นแนล จํากดั) 

    Swiss Insurance Training Center,   2552 - 2559  กรรมการอิสระ  บริษัท เบอร์ลี) ยคุเกอร์ จํากดั (มหาชน) 

    Switzerland (ด้วยทนุ Swiss Re)  2551 - 2556  ประธานกรรมการตรวจสอบและ  กระทรวงพาณิชย์ 

  • วฒุิบตัรหลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงู     ประเมินผลประจํากระทรวงพาณิชย์   

     ด้านการค้าและการพาณิชย์ รุ่นที) 3   2550 - 2555  กรรมการและเหรัญญิก  มลูนิธิสถาบนัโรคไตภูมิราชนครินทร์ 

    สถาบนัวิทยาการการค้า   2549 - 2551  ที)ปรึกษาคณะมนตรีความมั)นคง  คณะมนตรีความมั)นคงแห่งชาติ 

 • วฒุิบตัรหลกัสตูรการบริหารจดัการ     แห่งชาติฝ่ายเศรษฐกิจ   

    ด้านความมั)นคงขั 'นสงู รุ่นที) 2     รองประธานสภานิตบิญัญตัิแห่งชาติ  สภานิติบญัญัติแห่งชาติ 

    สมาคมวิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร   2548 - 2554  ที)ปรึกษารัฐมนตรีว่าการ กระทรวงพาณิชย์ 

       กระทรวงพาณิชย์   

      (ไม่ใช่ตาํแหน่งทางการเมือง)  



  บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน)                                                                                                                                                          เอกสารแนบ 1  

แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี (แบบ 56-1) สิ 'นสดุวนัที) 30 กนัยายน 2559                                                      รายละเอียดเกี)ยวกบักรรมการ ผู้บริหาร ผู้ มีอํานาจควบคมุ และเลขานกุารบริษัท 

หน้าที) 12 

ชื)อ-สกลุ 
และตําแหน่ง 

วนั/เดอืน/ 
ปีเกิด และ 

อาย ุ
คณุวฒุิทางการศึกษา 

ความ 
สมัพนัธ์ทาง 
ครอบครัว 
ระหว่าง 

กรรมการ
และ 

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทํางาน 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง หน่วยงาน / บริษัท 

  ผ่านการอบรมที)เกี)ยวข้องที)จดัโดยสมาคม   2548 - 2554  อนกุรรมการในคณะอนุกรรมการ สาํนกังานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ 

  สง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD)    พฒันาระบบราชการเกี)ยวกบั  

  • Director Certification Program     การสง่เสริมและพฒันาองค์การ  

     (DCP) รุ่นที) 17/2545   มหาชนและองค์กรรูปแบบอื)นในกํากบั  

  • Role of Chairman Program   ของราชการฝ่ายบริหารที)มิใช่สว่น  

     (RCP) รุ่นที) 13/2549   ราชการ  

  • Role of Compensation Committee   2545 - 2550  ประธานกรรมการ  สถาบนัประกนัภยัไทย 

  
 

   (RCC) รุ่นที) 4/2550   2544 - 2551  กรรมการในคณะกรรมการนโยบาย  ธนาคารแห่งประเทศไทย 

  •  Audit Committee Program      สถาบนัการเงิน  

     (ACP) รุ่นที) 32/2553   2544 - 2549  อธิบดกีรมการประกนัภยั  กรมการประกนัภยั กระทรวงพาณิชย์ 

  
 

• Financial Institutions Governance      

      Program (FGP) รุ่นที) 2/2554      

  • Advanced Audit Committee       

    Program (AACP 10/2556)     

   (ผ่านการอบรม ACP MIA MFM MIR)      



  บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน)                                                                                                                                                          เอกสารแนบ 1  

แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี (แบบ 56-1) สิ 'นสดุวนัที) 30 กนัยายน 2559                                                      รายละเอียดเกี)ยวกบักรรมการ ผู้บริหาร ผู้ มีอํานาจควบคมุ และเลขานกุารบริษัท 

หน้าที) 13 

ชื)อ-สกลุ 
และตําแหน่ง 

วนั/เดอืน/ 
ปีเกิด และ 

อาย ุ
คุณวฒุิทางการศึกษา 

ความ 
สมัพนัธ์ทาง 
ครอบครัว 
ระหว่าง 

กรรมการ
และ 

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทํางาน 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง หน่วยงาน / บริษัท 

  • Anti-Corruption for Executive      

     Program (ACEP 7/2556)     

  • Director Certification Program      

     Update (DCPU 1/2557)     

  • Driving Company Success with     

     IT Governance (ITG 2/2559)      

       

  
 

     

       

       

  
 

     

       

       

       

       



  บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน)                                                                                                                                                          เอกสารแนบ 1  

แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี (แบบ 56-1) สิ 'นสดุวนัที) 30 กนัยายน 2559                                                      รายละเอียดเกี)ยวกบักรรมการ ผู้บริหาร ผู้ มีอํานาจควบคมุ และเลขานกุารบริษัท 

หน้าที) 14 

ชื)อ-สกลุ 
และตําแหน่ง 

วนั/เดอืน/ 
ปีเกิด และ 

อาย ุ
คณุวฒุิทางการศกึษา 

ความ 
สมัพนัธ์ทาง 
ครอบครัว 
ระหว่าง 

กรรมการ
และ 

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทํางาน 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง หน่วยงาน / บริษัท 

5. นายชยั จรุงธนาภิบาล 25/11/2497 • ปริญญาตรีบญัชี ไม่ม ี ปัจจบุนั  กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ   บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 

   กรรมการอิสระ อาย ุ62 ปี    จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั      ประธานกรรมการบริหารความเสี)ยง   

   กรรมการตรวจสอบ 
 

• ปริญญาโทบญัช ี      และกรรมการกํากบัดแูลกิจการที)ดี   

   ประธานกรรมการบริหาร    มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์   2550 - ปัจจบุนั  กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ   บริษัท อาหารสยาม จํากดั (มหาชน) 

   ความเสี)ยง และ  ผ่านการอบรมที)เกี)ยวข้องที)จดัโดยสมาคม      และกรรมการบริหารความเสี)ยง   

   กรรมการกํากบัดูแลกิจการที)ด ี สง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD)   2547 - ปัจจบุนั  กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ  บริษัท ค้าเหลก็ไทย จํากดั (มหาชน) 

  • Director Certification Program       และประธานกรรมการตรวจสอบ   

      (DCP) รุ่นที) 29/2546  2546 - ปัจจบุนั  กรรมการอิสระ   บริษัท สยาม ฟิวเจอร์ดีเวลลอปเมนท์ จํากดั (มหาชน) 

   • Audit Committee Program   2545 - ปัจจบุนั  กรรมการอิสระ   บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ จํากดั (มหาชน) 

      (ACP) รุ่นที) 24/2548     ประธานกรรมการตรวจสอบ และ   

       ประธานกรรมการกําหนดค่าตอบแทน  

      2543 - ปัจจบุนั  กรรมการอิสระ และ  บริษัท ทีมพรีซิชั)น จํากดั (มหาชน) 

       ประธานกรรมการตรวจสอบ   

   2523 - 2540  กรรมการบริหาร และ  กลุม่บริษัทไมเนอร์ 

           ประธานเจ้าหน้าที)การเงิน   



  บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน)                                                                                                                                                          เอกสารแนบ 1  

แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี (แบบ 56-1) สิ 'นสดุวนัที) 30 กนัยายน 2559                                                      รายละเอียดเกี)ยวกบักรรมการ ผู้บริหาร ผู้ มีอํานาจควบคมุ และเลขานกุารบริษัท 

หน้าที) 15 

ชื)อ-สกลุ 
และตําแหน่ง 

วนั/เดอืน/ 
ปีเกิด และ 

อาย ุ
คณุวฒุิทางการศึกษา 

ความ 
สมัพนัธ์ทาง 
ครอบครัว 
ระหว่าง 

กรรมการ
และ 

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทํางาน 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง หน่วยงาน / บริษัท 

6. นายมารุต บรูณะเศรษฐกุล 06/03/2510 • ปริญญาวิทยาศาสตร์บณัฑิต ไม่ม ี 2556 - ปัจจบุนั กรรมการบริหาร  บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 

   กรรมการผู้จดัการ อาย ุ49 ปี    สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์     กรรมการผู้จดัการ   

   กรรมการบริหาร     (สถิติประยกุต์)     กรรมการบริหารความเสี)ยง  

   กรรมการบริหารความเสี)ยง     จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั   2557 - ปัจจบุนั กรรมการกํากบัดูแลกิจการที)ดี  บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 

   และ กรรมการกํากบัดแูล  • ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต   2556 - ปัจจุบนั  กรรมการและกรรมการบริหาร   บริษัท เสริมสขุ จํากดั (มหาชน) 

   กิจการที)ดี     สาขาการตลาดและการจดัการทั)วไป   2556 - พ.ค. 2559  ผู้ชว่ยกรรมการผู้อํานวยการใหญ่  บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จาํกดั (มหาชน) 

   (เป็นกรรมการผู้มีอํานาจ     Cleveland State University     สายธุรกิจอาหารและเครื)องดื)มญี)ปุ่น  

   ลงนามผกูพนับริษัท)     ประเทศสหรัฐอเมริกา   ปัจจบุนั กรรมการ   บริษัท ไทยดริ 'งค์ จํากดั 

  • ประกาศนียบตัร Business and     และรองประธานกรรมการบริหารคนที) 2  

     Administration Extension School    2555 - ปัจจุบนั  กรรมการและรองประธานกรรมการ   บริษัท ทศภาค จาํกดั 

     มหาวิทยาลยัฮาร์วาร์ด สหรัฐอเมริกา     บริหารคนที) 1  

  ผ่านการอบรมที)เกี)ยวข้องที)จดัโดยสมาคม   2556 - ปัจจบุนั กรรมการผู้จดัการ  บริษัท โออิชิ เทรดดิ 'ง จํากดั  

  สง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD)  2556 - ปัจจบุนั กรรมการผู้จดัการ  บริษัท โออิชิ ราเมน จํากดั  

  • Director Certification Program   2556 - ปัจจบุนั กรรมการผู้จดัการ  บริษัท โออิชิ สแน็ค จาํกดั  

     (DCP) รุ่นที) 180/2556   ปัจจบุนั รองประธานกรรมการ  บริษัท เอส.พี.เอม็.อาหารและเครื)องดื)ม จํากัด 



  บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน)                                                                                                                                                          เอกสารแนบ 1  

แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี (แบบ 56-1) สิ 'นสดุวนัที) 30 กนัยายน 2559                                                      รายละเอียดเกี)ยวกบักรรมการ ผู้บริหาร ผู้ มีอํานาจควบคมุ และเลขานกุารบริษัท 

หน้าที) 16 

ชื)อ-สกลุ 
และตําแหน่ง 

วนั/เดอืน/ 
ปีเกิด และ 

อาย ุ
คณุวฒุิทางการศึกษา 

ความ 
สมัพนัธ์ทาง 
ครอบครัว 
ระหว่าง 

กรรมการและ 
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทํางาน 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง หน่วยงาน / บริษัท 

  การอบรมซึ)งจดัโดยสถาบนัวิทยาการ ปัจจบุนั รองประธานกรรมการ  บริษัท โฮเรก้า แมเนจเม้นท์ จํากดั 

  ตลาดทนุ (วตท.)   2558 - ปัจจบุนั รองประธานกรรมการ  บริษัท แคชแวน แมนเนจเม้นท์ จํากดั 

 
 

• หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงู วตท. รุ่นที) 13   2555-ปัจจบุนั รองประธานกรรมการ และ  บริษัท โมเดิร์นเทรด แมนเนจเม้นท์ จํากดั 

 การอบรมซึ)งจดัโดยสมาคมบริษัท    รักษาการ กรรมการผู้จดัการ   

 จดทะเบียนไทย   ปัจจุบนั กรรมการ  บริษัท ทศภาค จํากดั 

 • Executive Development Program 2   2556 - ปัจจบุนั  กรรมการ  บริษัท เสริมสขุ เบเวอร์เรจ จํากัด 

   (EDP) รุ่นที) 2   2556 - ปัจจบุนั  กรรมการ  บริษัท เสริมสขุ โฮลดิ 'งส์ จํากดั 

 
 

   2556 - ปัจจบุนั  กรรมการ  บริษัท เครื)องดื)มแรงเยอร์ (2008) จํากดั 

    2556 - ปัจจบุนั กรรมการ  Oishi International Holdings Limited 

    2557 - ปัจจบุนั กรรมการ  Oishi Myanmar Limited 

     ปัจจบุนั กรรมการ  Oishi Group Limited Liability Company 

    2558 - ปัจจบุนั กรรมการ  บริษัท โซ วอเตอร์ จํากดั 

    2558 - ปัจจบุนั กรรมการ  บริษัท เบฟโค จํากดั 

       

      



  บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน)                                                                                                                                                          เอกสารแนบ 1  

แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี (แบบ 56-1) สิ 'นสดุวนัที) 30 กนัยายน 2559                                                      รายละเอียดเกี)ยวกบักรรมการ ผู้บริหาร ผู้ มีอํานาจควบคมุ และเลขานกุารบริษัท 

หน้าที) 17 

ชื)อ-สกลุ 
และตําแหน่ง 

วนั/เดือน/ 
ปีเกิด และ 

อาย ุ
คณุวฒุิทางการศกึษา 

ความ 
สมัพนัธ์ทาง 
ครอบครัว 
ระหว่าง 

กรรมการและ 
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทํางาน 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง หน่วยงาน / บริษัท 

  
 

   2557 - พ.ค. 2559  ผู้ชว่ยกรรมการผู้อํานวยการใหญ่  บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จาํกัด (มหาชน) 

       กลุม่ธุรกิจเครื)องดื)มไม่มีแอลกอฮอล์  

     2556 - 2557  ผู้ชว่ยกรรมการผู้อํานวยการใหญ่  บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จาํกัด (มหาชน) 

  
 

    สายการผลิตเครื)องดื)มไม่ม ี  

      แอลกอฮอล์  

     2555 - 2557  รองประธานกรรมการคนที) 3   บริษัท ไทยเบฟเวอเรจมาร์เก็ตติ 'ง จํากัด  

        ประธานกรรมการบริหาร   

  
 

    และกรรมการผู้จดัการ  

     2555 - 2556  ผู้ชว่ยกรรมการผู้อํานวยการใหญ่  บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จาํกัด (มหาชน) 

        สายบริหารการตลาด   

  
 

   2554 – 2557  กรรมการผู้ทรงคุณวฒุิ  คณะกรรมการสง่เสริมวิสาหกิจขนาดกลาง 

  
 

     และขนาดยอ่ม 

    2553-2555  ผู้ชว่ยกรรมการผู้อํานวยการใหญ่  บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จาํกัด (มหาชน) 

       สายสนบัสนนุ   



  บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน)                                                                                                                                                          เอกสารแนบ 1  

แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี (แบบ 56-1) สิ 'นสดุวนัที) 30 กนัยายน 2559                                                      รายละเอียดเกี)ยวกบักรรมการ ผู้บริหาร ผู้ มีอํานาจควบคมุ และเลขานกุารบริษัท 

หน้าที) 18 

 ชื)อ-สกลุ 
และตําแหน่ง 

วนั/เดอืน/ 
ปีเกิด และ 

อาย ุ
คณุวฒุิทางการศึกษา 

ความ 
สมัพนัธ์ทาง 
ครอบครัว 
ระหว่าง 

กรรมการและ 
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทํางาน 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง หน่วยงาน / บริษัท 

     2552 - 2555  ผู้อาํนวยการสาํนกักรรมการ  บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จาํกดั (มหาชน) 

        ผู้อาํนวยการใหญ่   

  
 

   2552-2559  กรรมการผู้อาํนวยการ  บริษัท ไทยดริ 'งค์ จํากดั 

     2552 - 2554  รองกรรมการผู้จดัการ  บริษัท ไทยเบฟเวอเรจมาร์เก็ตติ 'ง จํากัด  

     2550 - 2551  กรรมการ  บริษัท แคทบชัช์ ทีวี จาํกดั 

     2549 - 2551  กรรมการ  บริษัท ฮทัชิลนั ซีเอที ไวร์เลส มลัตมิีเดีย จํากดั 

     2548 - 2551 รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ สายงาน บริษัท กสท โทรคมนาคม จาํกัด (มหาชน) 

  
 

     ธุรกิจการตลาดและการขาย  

         

         

  
 

       

         

       

       



  บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน)                                                                                                                                                          เอกสารแนบ 1  

แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี (แบบ 56-1) สิ 'นสดุวนัที) 30 กนัยายน 2559                                                      รายละเอียดเกี)ยวกบักรรมการ ผู้บริหาร ผู้ มีอํานาจควบคมุ และเลขานกุารบริษัท 

หน้าที) 19 

ชื)อ-สกุล 
และตําแหน่ง 

วนั/เดือน/ 
ปีเกิด และ 

อายุ 
คณุวฒุิทางการศกึษา 

ความ 
สมัพนัธ์ทาง 
ครอบครัว 
ระหว่าง 

กรรมการ
และ 

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทํางาน 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง หน่วยงาน / บริษัท 

7. นายสทิธิชยั ชยัเกรียงไกร 10/07/2497 • ปริญญาตรีบญัชีบณัฑิต (เกียรตินิยม   2549 - ปัจจุบนั  กรรมการ รองประธานกรรมการบริหาร  บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 

   กรรมการ อาย ุ62 ปี    อนัดบัหนึ)ง) มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์   
 

 และกรรมการกําหนดค่าตอบแทน   

   รองประธานกรรมการบริหาร • วฒุิบตัรคอมพิวเตอร์บริหาร   ปัจจุบนั  กรรมการ และรองกรรมการ  บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จาํกดั (มหาชน) 

   คนที) 2 และกรรมการกําหนด    จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั     ผู้อาํนวยการใหญ่อาวโุส   

   ค่าตอบแทน 
 

• Mini MBA สาขา Leadership   2549 - ปัจจุบนั  รองประธานกรรมการ  บริษัท โออิชิ ราเมน จํากดั 

   (เป็นกรรมการผู้มีอาํนาจ    Management   2549 - ปัจจุบนั  รองประธานกรรมการ  บริษัท โออิชิ เทรดดิ 'ง จํากดั 

   ลงนามผกูพนับริษัท)    มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์   2557 - ปัจจุบนั  รองประธานกรรมการ  บริษัท โออิชิ สแน็ค จาํกดั 

  ผ่านการอบรมที)เกี)ยวข้องที)จดัโดยสมาคม   2556 - ปัจจุบนั  กรรมการ  Fraser and Neave, Limited 

  
 

สง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD)   2556 - ปัจจุบนั  กรรมการ  Frasers Centrepoint Limited 

  • Directors Certification Program   2555 - ปัจจุบนั  กรรมการ  Oishi International Holdings Limited 

     (DCP) รุ่นที) 26/2546   2555 - ปัจจุบนั  กรรมการ   บริษัท แผน่ดนิทอง พร็อพเพอร์ตี '  

  
 

• DCP Refresher Course รุ่นที) 2/2549      ดีเวลลอปเม้นท์ จํากดั (มหาชน) 

    2554 - ปัจจุบนั  กรรมการ   บริษัท เสริมสขุ จํากดั (มหาชน) 

      2544 - ปัจจุบนั  กรรมการ   บริษัท เบอร์ลี)ยคุเกอร์ จํากัด (มหาชน) 



  บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน)                                                                                                                                                          เอกสารแนบ 1  

แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี (แบบ 56-1) สิ 'นสดุวนัที) 30 กนัยายน 2559                                                      รายละเอียดเกี)ยวกบักรรมการ ผู้บริหาร ผู้ มีอํานาจควบคมุ และเลขานกุารบริษัท 

หน้าที) 20 

 ชื)อ-สกุล 
และตําแหน่ง 

วนั/เดือน/ 
ปีเกิด และ 

อายุ 
คณุวฒุิทางการศกึษา 

ความ 
สมัพนัธ์ทาง 
ครอบครัว 
ระหวา่ง 

กรรมการและ 
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทํางาน 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง หน่วยงาน / บริษัท 

  
 

    2550-ปัจจบุนั  กรรมการ  บริษัท อีสเทิร์น ซีบอร์ด อินดสัเตรียล เอสเตท 

      (ระยอง) จํากดั 

    2550 - ปัจจบุนั  กรรมการ   บริษัท อาหารสยาม จํากดั (มหาชน) 

    2550 - ปัจจบุนั  กรรมการ   บริษัท ยนูิเวนเจอร์ จํากดั (มหาชน) 

    2547-ปัจจบุนั  กรรมการ  บริษัท เบียร์ทิพย์ บริวเวอรี) (1991) จํากดั 

    2546 - 2553  กรรมการผู้ชว่ยกรรมการ  บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จาํกดั (มหาชน) 

     ผู้อาํนวยการใหญ่  

      2553 - 2559  กรรมการ และรองกรรมการ  บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จาํกดั (มหาชน) 

  
 

      ผู้อาํนวยการใหญ่   

         

         

       

  
 

       

         



  บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน)                                                                                                                                                          เอกสารแนบ 1  

แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี (แบบ 56-1) สิ 'นสดุวนัที) 30 กนัยายน 2559                                                      รายละเอียดเกี)ยวกบักรรมการ ผู้บริหาร ผู้ มีอํานาจควบคมุ และเลขานกุารบริษัท 

หน้าที) 21 

ชื)อ-สกุล 
และตําแหน่ง 

วนั/เดือน/ 
ปีเกิด และ 

อายุ 
คณุวฒุิทางการศกึษา 

ความ 
สมัพนัธ์ทาง 
ครอบครัว 
ระหวา่ง 

กรรมการและ 
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทํางาน 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง หน่วยงาน / บริษัท 

8. นายอวยชยั ตนัทโอภาส 17/05/2492 • ปริญญาตรี B.Sc. Accounting   ไม่ม ี 2549 - ปัจจบุนั  กรรมการ และรองประธานกรรมการ  บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 

   กรรมการและ อาย ุ67 ปี    St. Louis University      บริหาร   

   รองประธานกรรมการบริหาร     ประเทศสหรัฐอเมริกา   ปัจจุบนั  กรรมการ และรองกรรมการ  บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากดั (มหาชน) 

   คนที) 1  • ปริญญาโทบริหารธุรกิจ         ผู้อาํนวยการใหญ่อาวโุส   

   (เป็นกรรมการผู้มีอาํนาจ    มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์   2558 - ปัจจุบนั  ประธานกรรมการ  บริษัท แคชแวน แมนเนจเม้นท์ จํากดั 

   ลงนามผกูพนับริษัท) • เกียรติบตัรหลกัสตูร Advance    2549 - ปัจจบุนั  รองประธานกรรมการบริหาร  บริษัท โออิชิ ราเมน จํากดั 

     Management Program    2549 - ปัจจบุนั  รองประธานกรรมการบริหาร  บริษัท โออิชิ เทรดดิ 'ง จํากดั 

 
     European Institute of Business   2557 - ปัจจบุนั  รองประธานกรรมการบริหาร  บริษัท โออิชิ สแน็ค จาํกดั 

      Administration (INSEAD)   2557 - ปัจจบุนั  รองประธานกรรมการ   บริษัท โฮเรก้า แมเนจเม้นท์ จาํกดั 

     ประเทศฝรั)งเศส  ปัจจุบนั  รองประธานกรรมการ  บริษัท โมเดริ์นเทรด แมนเนจเม้นท์ จํากดั 

  ผ่านการอบรมที)เกี)ยวข้องที)จดัโดยสมาคม  2558 - ปัจจุบนั  รองประธานกรรมการ  บริษัท สรุากระทิงแดง (1988) จํากดั 

  ส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD)  2558 - ปัจจุบนั  รองประธานกรรมการ  บริษัท ยไูนเต็ด ไวน์เนอรี) แอนด์ดิสทิลเลอรี) จาํกดั 

  • Director Accreditation Program  2558 - ปัจจุบนั  รองประธานกรรมการ  บริษัท สีมาธุรกิจ จํากดั 

      (DAP) ปี 2547  2558 - ปัจจุบนั  รองประธานกรรมการ  บริษัท นทีชยั จํากดั 
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  • Director Certification Program  2558 - ปัจจบุนั  รองประธานกรรมการ  บริษัท หลกัชยัค้าสรุา จํากดั 

     (DCP) ปี 2550   ปัจจบุนั  รองประธานกรรมการ คนที) 1  บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ มาร์เก็ตติ 'ง จาํกดั 

  • The Role of the Chairman    2551 - ปัจจบุนั  รองประธานกรรมการ คนที) 2  บริษัท ไทยดริ 'งค์ จํากดั 

     Program (RCP) รุ่นที) 29/2555      บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ โลจิสติก จํากดั 

     2552 - ปัจจบุนั  กรรมการ  บริษัท นําเมือง จํากดั  

     2552 - ปัจจบุนั  กรรมการ  บริษัท นํายคุ จํากดั 

     2552 - ปัจจบุนั  กรรมการ  บริษัท นําทิพย์ จํากดั 

     2552 - ปัจจบุนั  กรรมการ  บริษัท นํานคร จํากดั 

     ปัจจบุนั  กรรมการ  บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ เทรนนิ)ง จํากดั 

     2546-ปัจจบุนั  กรรมการ  Blairmhor Distillers Limited 

     2546-ปัจจบุนั  กรรมการ  Blairmhor Limited 

     2548-ปัจจบุนั  กรรมการ  InterBev (Singapore) Limited 

     2557-ปัจจบุนั  กรรมการ  International Beverage Holdings 

         (China) Limited 

     2546-ปัจจบุนั  กรรมการ  International Beverage Holdings Limited 
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   ปัจจุบนั  กรรมการ  International Beverage Vietnam Company Limited 

     2557-ปัจจุบนั  กรรมการ  InterBev Trading (China) Limited 

     2553-2559  กรรมการรองกรรมการ  บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากดั (มหาชน) 

       ผู้อาํนวยการใหญ่  

     2554-2557  รองประธานกรรมการ  บริษัท เอส.พี.เอ็ม.อาหารและเครื)องดื)ม จํากดั 

     2548-2553  กรรมการผู้ช่วยกรรมการ  บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากดั (มหาชน) 

       ผู้อาํนวยการใหญ่  

  
 

   2548-2552 กรรมการ  กลุม่บริษัท สรุากระทิงแดง 

     2538-2545  ประธานเจ้าหน้าที)บริหาร  บริษัท ริชมอนเด้ (กรุงเทพ) จํากดั 

        

  
 

      

        

        

        

        



  บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน)                                                                                                                                                          เอกสารแนบ 1  

แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี (แบบ 56-1) สิ 'นสดุวนัที) 30 กนัยายน 2559                                                      รายละเอียดเกี)ยวกบักรรมการ ผู้บริหาร ผู้ มีอํานาจควบคมุ และเลขานกุารบริษัท 

หน้าที) 24 

ชื)อ-สกลุ 
และตําแหน่ง 

วนั/เดอืน/ 
ปีเกิด และ 

อาย ุ
คณุวฒุิทางการศึกษา 

ความ 
สมัพนัธ์ทาง 
ครอบครัว 
ระหว่าง 

กรรมการ
และ 

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทํางาน 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง หน่วยงาน / บริษัท 

9. ดร. พิษณุ วเิชียรสรรค์ 23/01/2499   • ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์  ไม่ม ี 2549 - ปัจจบุนั  กรรมการ กรรมการบริหาร  บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 

   กรรมการ อาย ุ60 ปี    (วิทยาศาสตร์การอาหาร)     และกรรมการบริหารความเสี)ยง  

   กรรมการบริหาร และ 
 

   มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ปัจจบุนั  กรรมการ และรองกรรมการ  บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากดั (มหาชน) 

   กรรมการบริหารความเสี)ยง   • ปริญญาโทด้านเทคโนโลย ี       ผู้อาํนวยการใหญ่อาวโุส   

   (เป็นกรรมการผู้มีอํานาจ     เกียรตินิยมอนัดบั 2  ปัจจบุนั  กรรมการผู้จดัการ  บริษัท คอสมอส บริเวอรี) (ประเทศไทย) จํากดั 

   ลงนามผูกพนับริษัท)      สาขาเทคโนโลยีชวีภาพ  2547-ปัจจบุนั  กรรมการผู้จดัการ  บริษัท เบียร์ไทย (1991) จํากดั (มหาชน) 

    Massey University ประเทศ  2549 - ปัจจบุนั  กรรมการ  บริษัท โออิชิ ราเมน จํากดั 

 
    นิวซีแลนด์  2549 - ปัจจบุนั  กรรมการ  บริษัท โออิชิ เทรดดิ 'ง จํากดั 

  • Master Brewer      2557 - ปัจจบุนั  กรรมการ  บริษัท โออิชิ สแน็ค จํากดั 

    The Scandinavian School of ปัจจบุนั  กรรมการ  บริษัท เบียร์ช้าง อินเตอร์เนชั)นแนล จํากดั 

 
     Brewing ประเทศเดนมาร์ค ปัจจบุนั  กรรมการ  บริษัท จรัญธุรกิจ 52 จํากดั 

    • ปริญญาเอกวิศวกรรมศาสตร์  ปัจจบุนั  กรรมการ  บริษัท แพนอินเตอร์เนชั)นแนล (ประเทศไทย) จํากดั 

     Technical University Berlin   ปัจจบุนั  กรรมการ  บริษัท อาหารเสริม จํากดั 

     ประเทศเยอรมนั  ปัจจบุนั  กรรมการ  บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ รีไซเคิล จํากดั 

      ปัจจบุนั  กรรมการ  บริษัท เบียร์ช้าง จํากดั 
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  ผ่านการอบรมที)เกี)ยวข้องที)จดัโดยสมาคม  ปัจจบุนั  กรรมการ  บริษัท เบียร์อาชา จํากดั 

  สง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD)  ปัจจบุนั กรรมการ  บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ เทรนนิ)ง จํากดั 

  • Director Accreditation Program  ปัจจบุนั กรรมการ  บริษัท เอส.พี.เอม็.อาหารและเครื)องดื)ม จํากดั 

      (DAP) ปี 2547  ปัจจบุนั กรรมการ  บริษัท เพ็ทฟอร์ม (ไทยแลนด์) จํากดั 

    2555-ปัจจบุนั กรรมการ  Great Brands Limited 

    ปัจจบุนั  รองประธานกรรมการคนที) 1   บริษัท ช้างอนิเตอร์เนชั)นแนล จํากดั 

    2558 - ปัจจบุนั  รองประธานกรรมการ  บริษัท ฟู้ ด ออฟ เอเชีย จํากัด 

    2557-2559  กรรมการรองกรรมการ  บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จาํกดั (มหาชน) 

       ผู้ อํานวยการใหญ่   

    2548-2557  กรรมการ  บริษัท วิทยาทาน จํากดั 

    2547-2557  กรรมการผู้ชว่ยกรรมการ  บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จาํกดั (มหาชน) 

       ผู้ อํานวยการใหญ่   

    2546-2547  รองกรรมการผู้จดัการ  บริษัท เบียร์ไทย (1991) จํากดั (มหาชน) 
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    2540-2543  ผู้ อํานวยการฝ่ายพฒันาและค้นคว้า  บริษัท เบียร์ไทย (1991) จํากดั (มหาชน) 

       วิศวกรรม   

    2537-2539  ผู้ ช่วยผู้อํานวยการโรงงาน  บริษัท คาร์ลสเบิร์กบริวเวอรี) (ประเทศไทย) จํากดั 

    2535-2537  ที)ปรึกษา  บริษัท แพนเอ็นจิเนียริ)งคอนซลัแทนต์ จํากดั 
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10. นายไพศาล อ่าวสถาพร 01/04/2508 • ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ   ไม่ม ี ปัจจบุนั  รองกรรมการผู้จดัการ - ธุรกิจอาหาร  บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 

   รองกรรมการผู้จดัการ -  อาย ุ51 ปี    Indiana Institute of Technology,      กรรมการบริหาร และ   

   สายงานธรุกิจอาหาร    Fort Wayne, Indiana USA.      กรรมการบริหารความเสี)ยง   

   กรรมการบริหาร และ 
 

• ปริญญาโทบริหารธุรกิจ สาขาธรุกิจ   ปัจจบุนั  กรรมการผู้จดัการ  Oishi Myanmar Limited 

   กรรมการบริหารความเสี)ยง 
 

   ระหว่างประเทศ Johnson & Wales   ปัจจบุนั  กรรมการ บริษัท เอส.พี.เอ็ม.อาหารและเครื)องดื)ม จํากดั 

     University, Providence Rhode   ปัจจบุนั  กรรมการ  Oishi Group Limited Liability Company 

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

  • ประกาศนียบตัรหลกัสตูรผู้บริหาร   2545 - 2547  ผู้อํานวยการฝ่ายอบรมปฏิบตัิการ  Global Kitchen Company Limited 

   ระดบัสงู รุ่นที) 19 สถาบนัวิทยาการ   2542 - 2545  ผู้จดัการเขต  บริษัท ยมั แบรนด์ จํากดั  

   ตลาดทนุ (วตท.)    (Tricon Restaurant International) 

  
 

• หลกัสตูร CEDI - Babson Entrepreneurial      

  Leadership Program  Babson College,      

  Massachusetts, USA      
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11. นางเจษฎากร โคชส์ 06/06/2512 • ปริญญาตรีการโฆษณา ไม่ม ี ปัจจุบนั  รองกรรมการผู้จดัการ -  บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) 

  รองกรรมการผู้จดัการ - อาย ุ47 ปี    มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์      ธุรกิจเครื)องดื)ม และ   

  สายงานธุรกิจเครื)องดื)ม และ 
 

• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (การตลาด)      กรรมการบริหารความเสี)ยง   

  กรรมการบริหารความเสี)ยง    University of Dallas, Irvin Texas,    ปัจจุบนั  กรรมการบริหาร  บริษัท ไทยดริ 'งค์ จํากดั 

 
 

   USA.   ปัจจุบนั  กรรมการ  Oishi Group Limited Liability Company 

      ปัจจุบนั  กรรมการ  Oishi International Holdings Limited 

     2549-2556  ผู้ อํานวยการฝ่ายการตลาดสนิค้า  บริษัท เป๊บซี)โค (ประเทศไทย) จํากดั 

  
 

      เครื)องดื)ม   

     2544-2549  ผู้จดัการฝ่ายการตลาด  บริษัท คอลเกตปาล์มโอลีฟ (ประเทศไทย) จํากดั 

   2540-2543  ผู้จดัการแฟรนไชส์ และ  บริษัท จอห์นสนัแอนด์จอห์นสนั จํากดั 

  
 

     ผู้จดัการผลิตภณัฑ์อาวโุส  

  
 

      

       

       



  บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน)                                                                                                                                                          เอกสารแนบ 1  

แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี (แบบ 56-1) สิ 'นสดุวนัที) 30 กนัยายน 2559                                                      รายละเอียดเกี)ยวกบักรรมการ ผู้บริหาร ผู้ มีอํานาจควบคมุ และเลขานกุารบริษัท 

หน้าที) 29 

ชื)อ-สกุล 
และตําแหน่ง 

วนั/เดือน/ 
ปีเกิด และ 

อายุ 
คณุวฒุิทางการศกึษา 

ความ 
สมัพนัธ์ทาง 
ครอบครัว 
ระหวา่ง 

กรรมการและ 
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทํางาน 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง หน่วยงาน / บริษัท 

12. นางสาวเทียนทิพย์ นาราช(1) 18/01/2519  • ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์บณัฑิต ไม่ม ี ปัจจุบนั  รองกรรมการผู้จดัการ -  บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 

 ผู้ ช่วยกรรมการผู้จดัการ อาย ุ40 ปี     สาขาการเงินและเศรษฐศาสตร์     สายงานการเงินและการบญัชี    

 กลุม่งานบญัชีการเงิน      อตุสาหกรรม     กรรมการบริหารความเสี)ยง   

 กรรมการบริหารความเสี)ยง      มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์  ปัจจุบนั  กรรมการ  Oishi International Holdings Limited 

   • ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ  ปัจจุบนั  กรรมการ  Oishi F&B (Singapore) Pte. Ltd. 

      มหาวิทยาลยัมิชแิกน สหรัฐอเมริกา  ปัจจุบนั  ผู้ ช่วยกรรมการผู้อํานวยการใหญ่  บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จาํกดั (มหาชน) 

  
 

 • Strategic CFO in Capital Markets    สายการเงิน  

      ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย  ปัจจุบนั  กรรมการ  บริษัท เบฟโค จํากดั 

     ปัจจุบนั  กรรมการ  บริษั โช วอเตอร์ จํากัด 

    พ.ค. 2559 –  ผู้อาํนวยการฝ่ายการเงิน  บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จาํกดั (มหาชน) 

    ก.ย. 2559   

    พ.ย. 2557 -   กรรมการบริษัทและกรรมการบริหาร  บริษัท ไทยดริ 'งค์ 

    เม.ย. 2559   

              



  บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน)                                                                                                                                                          เอกสารแนบ 1  

แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี (แบบ 56-1) สิ 'นสดุวนัที) 30 กนัยายน 2559                                                      รายละเอียดเกี)ยวกบักรรมการ ผู้บริหาร ผู้ มีอํานาจควบคมุ และเลขานกุารบริษัท 

หน้าที) 30 

 ชื)อ-สกลุ 
และตําแหน่ง 

วนั/เดอืน/ 
ปีเกิด และ 

อาย ุ
คณุวฒุิทางการศึกษา 

ความ 
สมัพนัธ์ทาง 
ครอบครัว 
ระหว่าง 

กรรมการ
และ 

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทํางาน 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง หน่วยงาน / บริษัท 

    ต.ค. 2557 -  CFO F&B Thailand บริษัท ไทยดริ 'งค์ 

    เม.ย. 2559   

    ต.ค. 2557 - ผู้อาํนวยการฝ่ายการเงิน บริษัท เสริมสขุ จํากดั (มหาชน) 

    เม.ย. 2559   

    ม.ค. 2555 -  ผู้ชว่ยกรรมการผู้อํานวยการใหญ่   ธนาคารทหารไทย จํากดั (มหาชน) 

    ก.ย. 2557 หวัหน้าเจ้าหน้าที)บริหารลกูค้า  

      บรรษัทธุรกิจขนาดใหญ่  

        

        

      

        

        

        

       

       



  บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน)                                                                                                                                                          เอกสารแนบ 1  

แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี (แบบ 56-1) สิ 'นสดุวนัที) 30 กนัยายน 2559                                                      รายละเอียดเกี)ยวกบักรรมการ ผู้บริหาร ผู้ มีอํานาจควบคมุ และเลขานกุารบริษัท 

หน้าที) 31 

ชื)อ-สกลุ 
และตําแหน่ง 

วนั/เดือน/ 
ปีเกิด และ 

อาย ุ
คณุวฒุิทางการศกึษา 

ความ 
สมัพนัธ์ทาง 
ครอบครัว 
ระหว่าง 

กรรมการ
และ 

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทํางาน 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง หน่วยงาน / บริษัท 

13. นางไพฑรูย์ ศริิบวรเกียรติ 07/05/2499 • ปริญญาตรี มนุษย์ศาสตร์ (จิตวิทยา) ไม่ม ี ปัจจบุนั  ผู้ชว่ยกรรมการผู้จดัการ -  บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 

 ผู้ชว่ยกรรมการผู้จดัการ อาย ุ60 ปี    Middlesex University ประเทศองักฤษ      กลุม่งานบริหารทรัพยากรมนุษย์    

 กลุม่งานบริหารทรัพยากรมนษุย์  • ประกาศนียบตัรบณัฑิต การศกึษา      และกรรมการบริหารความเสี)ยง   

 และกรรมการบริหารความเสี)ยง      London University, ประเทศองักฤษ   2547-2556  รองผู้อาํนวยการ  บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จาํกดั (มหาชน) 

  • ปริญญาโท การตลาด      สาํนกัทรัพยากรบคุคล   

   มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์   2526-2547  ผู้จดัการฝ่ายทรัพยากรมนุษย ์  บริษัท ดีอาจีโอ ประเทศไทย จํากดั 

      2524-2526  เจ้าหน้าที)พฒันาธุรกิจ  บริษัท ดีทแฮล์ม จํากัด 

       

14. นายธานี พรพิสทุธิ<ศกัดิ< 30/11/2512 • ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์และ ไม่ม ี ปัจจบุนั ผู้ชว่ยกรรมการผู้จดัการฝ่าย บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 

ผู้ชว่ยกรรมการผู้จดัการฝ่าย อาย ุ47 ปี เทคโนโลยีการอาหาร   การผลิตและกรรมการบริหาร  

การผลิตและกรรมการบริหาร  มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์   ความเสี)ยง  

ความเสี)ยง    2554 - 2559 ผู้จดัการทั)วไปโรงงาน บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 

       

       

         



  บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน)                                                                                                                                                          เอกสารแนบ 1  

แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี (แบบ 56-1) สิ 'นสดุวนัที) 30 กนัยายน 2559                                                      รายละเอียดเกี)ยวกบักรรมการ ผู้บริหาร ผู้ มีอํานาจควบคมุ และเลขานกุารบริษัท 

หน้าที) 32 

ชื)อ-สกลุ 
และตําแหน่ง 

วนั/เดือน/ 
ปีเกิด และ 

อาย ุ
คณุวฒุิทางการศกึษา 

ความ 
สมัพนัธ์ทาง 
ครอบครัว 
ระหว่าง 

กรรมการ
และ 

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทํางาน 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง หน่วยงาน / บริษัท 

15. นายเอกบดินทร์ เด่นสธุรรม 8/12/2519 • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาวิชาเอก  ปัจจบุนั ผู้ชว่ยกรรมการผู้จดัการฝ่าย บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 

ผู้ชว่ยกรรมการผู้จดัการฝ่าย อาย ุ40 ปี    การตลาด   การตลาดชาพร้อมดื)ม  

การตลาดชาพร้อมดื)ม  • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาวิชาเอก  2556 - 2557 Head of Insight บริษัท เอก-ชยั ดิสทริบิวชั)น ซิสเทม จํากดั 

     ธุรกิจต่างประเทศ  2550 - 2555 Regional Consumer and  บริษัท เป๊บซี)โค (ประเทศไทย) จํากดั 

  • ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ สาขา   Customer Insight  

     วิชาเอกธรุกิจต่างประเทศ  2547 - 2549 Regional Consumer Insight บริษัท ยนูิลเีวอร์ไทย เทรดดิ 'ง จํากดั 

     Wichita State University     

16. นางศศินี เหมทานนท์ 30/03/2506 • ปริญญาตรี นิติศาสตร์ ไม่ม ี ปัจจบุนั ผู้อาํนวยการฝ่ายกฎหมาย  บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 

   ผู้อาํนวยการฝ่ายกฎหมาย  อาย ุ53 ปี    จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั    และกํากบัดแูล  

   และกํากบัดแูล  ผ่านการอบรมที)เกี)ยวข้องที)จดัโดยสมาคม    และเลขานุการบริษัท  

   และเลขานุการบริษัท  สง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD)     ก.ค. 56 - ปัจจุบนั รองผู้อาํนวยการสาํนกักฎหมาย บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จาํกดั (มหาชน) 

  • Company Secretary Program     ม.ค. 53 - มิ.ย. 56  ผู้ชว่ยผู้ อํานวยการสาํนกักฎหมาย  

     (CSP) รุ่นที) 61/2558     ก.ค. 47 - ธ.ค. 52  ผู้จดัการสาํนกังานนิติการ  

  • Board Reporting Program (BRP)     สาํนกักฎหมาย  

     รุ่นที) 20/2559     



  บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน)                                                                                                                                                          เอกสารแนบ 1  

แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี (แบบ 56-1) สิ 'นสดุวนัที) 30 กนัยายน 2559                                                      รายละเอียดเกี)ยวกบักรรมการ ผู้บริหาร ผู้ มีอํานาจควบคมุ และเลขานกุารบริษัท 

หน้าที) 33 

ชื)อ-สกลุ 
และตําแหน่ง 

วนั/เดือน/ 
ปีเกิด และ 

อาย ุ
คณุวฒุิทางการศกึษา 

ความ 
สมัพนัธ์ทาง 
ครอบครัว 
ระหว่าง 

กรรมการ
และ 

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทํางาน 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง หน่วยงาน / บริษัท 

  • Company Reporting Program      

    (CRP) รุ่นที) 15/2559     

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       
       

       
 



   บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) เอกสารแนบ 1 
แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี (แบบ 56-1) สิ 'นสดุวนัที) 30 กนัยายน  2559                                                                 รายละเอียดเกี)ยวกบักรรมการ ผู้บริหาร ผู้ มีอํานาจควบคมุ และเลขานกุารบริษัท 

เอกสารแนบ 1 หน้าที) 34 

เอกสารแนบ 1-2  

รายละเอียดการดาํรงตาํแหน่งของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอาํนาจควบคุมของบริษัท โออิชิ กรุ๊ป จาํกัด (มหาชน) บริษทัย่อย และบริษัทที+เกี+ยวข้อง  

ชื)อบริษัทที)เกี)ยวข้อง 
นายประสิทธิ3 

โฆวิไลกลู 
นายฐาปน 

สิริวฒันภักดี 
นายวิกรม 
คุ้มไพโรจน์ 

นางสาวพจนีย์ 
ธนวรานชิ 

นายชยั 
จรุงธนาภิบาล 

นายมารุต        
บรูณะเศรษฐกลุ 

นายสิทธิชัย 
ชยัเกรียงไกร 

นายอวยชัย 
ตันทโอภาส 

นายพิษณ ุ
วิเชียรสรรค์ 

นายไพศาล 
อ่าวสถาพร 

นางเจษฎากร 
โคชส์ 

นางสาวเทียนทิพย์ 
นาราช 

นางไพฑรูย์        
ศิริบวรเกียรติ 

นายธานี       
พรพสิุทธิ3ศกัดิ3 

นายเอกบดินทร์ 
เด่นสธุรรม 

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 EVP VP VP VP  

บริษัทยอ่ย                

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

บจ. โออชิิ เทรดดิ 'ง  S C D    S  D  MD S  D  VC S  D  VC S  D M  M    

บจ. โออชิิ สแนค็  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 

S  D 
  

 

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

Oishi Myanmar Limited      S  D    S  D  MD      

Oishi Group Limited Liability 
Company 

     S  D    S  D S  D  
  

 

บริษัทที)เกี)ยวข้อง                

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

บมจ. ยนูเิวนเจอร์  VC D  C  ID  AC   S  D         

บมจ. เบอร์ลี) ยคุเกอร์ ID  AC S  D     S  D         

บมจ. อาหารสยาม ID  AC    ID  AC  S  D         

บมจ. เสริมสขุ  S  D  VC    D  ED S  D         

บมจ. เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์     ID  AC           

บมจ. สยามฟิวเจอร์ ดีเวลลอป
เม้นท์ 

    ID 
 

    
    

 

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

บจ. ทศภาค  S  D  VC    D  VEC          

กลุ่มบริษัท สรุากระทงิแดง  S  D  VC      VC        

บจ. เบียร์ช้าง  S D       S  D       

บจ. ไทยเบฟเวอเรจแบรนด์  S D              



   บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) เอกสารแนบ 1 
แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี (แบบ 56-1) สิ 'นสดุวนัที) 30 กนัยายน  2559                                                                 รายละเอียดเกี)ยวกบักรรมการ ผู้บริหาร ผู้ มีอํานาจควบคมุ และเลขานกุารบริษัท 

เอกสารแนบ 1 หน้าที) 35 

ชื)อบริษัทที)เกี)ยวข้อง 
นายประสิทธิ3 

โฆวิไลกลู 
นายฐาปน 

สิริวฒันภักดี 
นายวิกรม 
คุ้มไพโรจน์ 

นางสาวพจนีย์ 
ธนวรานชิ 

นายชยั 
จรุงธนาภิบาล 

นายมารุต        
บรูณะเศรษฐกลุ 

นายสิทธิชัย 
ชยัเกรียงไกร 

นายอวยชัย 
ตันทโอภาส 

นายพิษณ ุ
วิเชียรสรรค์ 

นายไพศาล 
อ่าวสถาพร 

นางเจษฎากร 
โคชส์ 

นางสาวเทียนทิพย์ 
นาราช 

นางไพฑรูย์        
ศิริบวรเกียรติ 

นายธานี       
พรพสิุทธิ3ศกัดิ3 

นายเอกบดินทร์ 
เด่นสธุรรม 

บจ. อสิเทิร์นซีบอร์ดอินดสัเรียลเอสเตท 
(ระยอง) 

     
 

S  D    
    

 

บจ. ถงัไม้โอ๊คไทย  S C D              

บจ. ไทยเบฟเวอเรจ มาร์เก็ตติ 'ง  S C D      S  VC  D        

บจ. ไทยโมลาส  S C D              

บจ. ไทยเบฟเวอเรจ รีไซเคิล  S C D       S  D       

บจ. ไทยเบฟเวอเรจ เอ็นเนอร์ยี)  S C D              

บจ. ไทยดริ 'งค์  S C D    VEC D   S  VC  D   ED     

บจ. แพนอนิเตอร์เนชั)นแนล 
(ประเทศไทย) 

 S C D    
 

  S  D  
    

 

บจ. เครื)องดื)มแรงเยอร์ (2008)  S  D    D          

บจ. ไทยเบฟเวอเรจ โลจิสติก  S VC D EC      S VC D        

บจ. คอสมอส บริวเวอรี)  
 (ประเทศไทย) 

 S VC D    
 

  S  D  MD  
    

 

บจ. อาหารเสริม  S C D       S  D       

บจ. เบียร์ทพิย์ บริวเวอรี) (1991)       S  D         

บจ. จรัญธุรกิจ 52  S C D       S  D       

บจ. ไทยเบฟเวอเรจ เทรนนิ)ง  S C D      S  D S  D       

บจ. เบียร์ช้าง อินเตอร์เนชั)นแนล         S  D       

บจ. เบียร์อาชา         S  D       

บจ. นํายคุ        S  D        

บจ. นําเมือง        S  D        

บจ. นําทิพย์        S  D        

บจ. นํานคร        S  D        

บจ. เอส.พี.เอ็มอาหารและ
เครื)องดื)ม 

 S C D    
VC 

  D D 
    

 

International Beverage 
Holdings Limited 

 S  D EC     
 

 S  D   
    

 

Best Spirits Company Limited  S  D              

InterBev (Singapore) Limited  S  D      S  D        



   บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) เอกสารแนบ 1 
แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี (แบบ 56-1) สิ 'นสดุวนัที) 30 กนัยายน  2559                                                                 รายละเอียดเกี)ยวกบักรรมการ ผู้บริหาร ผู้ มีอํานาจควบคมุ และเลขานกุารบริษัท 

เอกสารแนบ 1 หน้าที) 36 

ชื)อบริษัทที)เกี)ยวข้อง 
นายประสิทธิ3 

โฆวิไลกลู 
นายฐาปน 

สิริวฒันภักดี 
นายวิกรม 
คุ้มไพโรจน์ 

นางสาวพจนีย์ 
ธนวรานชิ 

นายชยั 
จรุงธนาภิบาล 

นายมารุต        
บรูณะเศรษฐกลุ 

นายสิทธิชัย 
ชยัเกรียงไกร 

นายอวยชัย 
ตันทโอภาส 

นายพิษณ ุ
วิเชียรสรรค์ 

นายไพศาล 
อ่าวสถาพร 

นางเจษฎากร 
โคชส์ 

นางสาวเทียนทิพย์ 
นาราช 

นางไพฑรูย์        
ศิริบวรเกียรติ 

นายธานี       
พรพสิุทธิ3ศกัดิ3 

นายเอกบดินทร์ 
เด่นสธุรรม 

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              

บจ. ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี  S  D              

บจ. จฬุา ยไูนเต็ด  S  D              

บจ. อเดลฟอส  S  D              

บจ. ปฐมภักดี  S  D              

กลุ่มบริษัทอาคเนย ์  S VC D              

บมจ. กรุงเทพประกนัภยั    ID  AC            

บมจ. ไทยรับประกยัภยัต่อ    ID  AC            

บมจ. ทีมพรีซชิั)น     ID  AC           

บมจ. ค้าเหล็กไทย     ID C  AC           

บจ. สปอร์ต แอนด์ รีครีเอชั)น 
แมนเชเม้นท์ 

  C   
 

    
    

 

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)    ID   AC            

บจ. เสริมสขุ โฮลดิ 'งส์  S D    D          

บจ. เสริมสขุ เบเวอร์เรจ  S D    D          

Great Brands Limited  S D       S  D       

บจ. โมเดิร์นเทรด แมนเนจเม้นท์  S C D    VC MD  VC        

Fraser and Neave, Limited  S  D     S  D         

Fraser Centrepoint Limited       S  D         

Times Publishing Limited  S VC D              



   บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) เอกสารแนบ 1 
แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี (แบบ 56-1) สิ 'นสดุวนัที) 30 กนัยายน  2559                                                                 รายละเอียดเกี)ยวกบักรรมการ ผู้บริหาร ผู้ มีอํานาจควบคมุ และเลขานกุารบริษัท 

เอกสารแนบ 1 หน้าที) 37 

ชื)อบริษัทที)เกี)ยวข้อง 
นายประสิทธิ3 

โฆวิไลกลู 
นายฐาปน 

สิริวฒันภักดี 
นายวิกรม 
คุ้มไพโรจน์ 

นางสาวพจนีย์ 
ธนวรานชิ 

นายชยั 
จรุงธนาภิบาล 

นายมารุต        
บรูณะเศรษฐกลุ 

นายสิทธิชัย 
ชยัเกรียงไกร 

นายอวยชัย 
ตันทโอภาส 

นายพิษณ ุ
วิเชียรสรรค์ 

นายไพศาล 
อ่าวสถาพร 

นางเจษฎากร 
โคชส์ 

นางสาวเทียนทิพย์ 
นาราช 

นางไพฑรูย์        
ศิริบวรเกียรติ 

นายธานี       
พรพสิุทธิ3ศกัดิ3 

นายเอกบดินทร์ 
เด่นสธุรรม 

InterBev Investment Limited  S  D              

บมจ. บางจากปิโตรเลียม   D             

บมจ. แผ่นดินทองพร็อพเพร์ตี '  
ดีเวลลอปเม้นท์ 

 S  D    
 

D    
    

 

บจ. ซี เอ ซี   S C D              

บจ. โฮเรก้า แมเนจเม้นท์   S C D    VC   VC        

บจ. ช้างอินเตอร์เนชั)นแนล  S C D       VC       

บจ. เสริมสขุ เทรนนิ)ง  S  D              

บมจ. หลกัทรัพย์จัดการกองทนุ 
เอ็มเอฟซี 

  ID  AC   
 

    
    

 

บมจ. คนัทรี) กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์   C             

บจ. เพ็ทฟอร์ม (ไทยแลนด์)          D       

บจ. ฟู้ ด ออฟ เอเชีย จํากดั  C       VC   D    

บจ. แม๊กซ์ เอเชีย จํากดั  C              

บจ. สรุากระทิงแดง (1988)  S  VC D              

บจ. นทีชยั จํากัด  VC D      VC        

บจ. ยไูนเต็ด ไวน์เนอรี)  
แอนด์ดิสทลิเลอรี)  

 VC D    
 

 VC   
    

 

บจ. หลกัชัยค้าสรุา  VC D      VC        

บจ. สีมาธรุกิจ  VC D      VC        

บมจ. บิrกซี ซเูปอร์เซน็เตอร์    D ID AC            

บจก. แคชแวน แมนเนจเม้นท์       VC  C        

บจก. โซ วอเตอร์      D      D    

บจก. เบฟโค      D      D    

International Beverage Vietnam 
Company Limited 

     
 

 D   
    

 

 

 



   บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) เอกสารแนบ 1 
แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี (แบบ 56-1) สิ 'นสดุวนัที) 30 กนัยายน  2559                                                                 รายละเอียดเกี)ยวกบักรรมการ ผู้บริหาร ผู้ มีอํานาจควบคมุ และเลขานกุารบริษัท 

เอกสารแนบ 1 หน้าที) 38 

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

                             VP : ผู้ ช่วยกรรมการผู้จดัการ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 

OISHI GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED 

 

เอกสารแนบ 2 

รายละเอียดเกี2ยวกบักรรมการของบริษัทยอ่ย 

 

 



   บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) เอกสารแนบ 2 
แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี (แบบ 56-1) สิ (นสดุวนัที* 30 กนัยายน 2559                                                                                                                         รายละเอียดเกี*ยวกบักรรมการของบริษัทย่อย 

เอกสารแนบ 2 หน้าที* 1 

เอกสารแนบ 2 

รายละเอียดเกี�ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย 

ลาํดับที� รายชื�อกรรมการ 
บริษัท โออิชิ 

เทรดดิ �ง จาํกัด 

บริษัท โออิชิ 

ราเมน จาํกัด 

บริษทั โออิชิ 

สแน็ค จาํกัด 

Oishi 

International 

Holdings 

Limited 

Oishi F&B 

(Singapore) 

Pte.Ltd. 

Oishi 

Myanmar 

Limited 

Oishi Group 

Limited 

Liability 

Company 

1 นายฐาปน สิริวฒันภกัด ี S  C  D S  C  D S  C  D     

2 นายสทิธิชยั ชยัเกรียงไกร S  VC  D S  VC  D S  VC  D S  D    

3 นายอวยชยั ตนัทโอภาส S  VC  D S  VC  D S  VC  D     

4 นายพิษณ ุวิเชียรสรรค์ S  D S  D S  D     

5 นายมารุต บรูณะเศรษฐกลุ S  D S  D S  D S  D  S D S D 

6 นางสรุีย์พร ประดิษฐ์ทศันีย์ S  D S  D S  D     

7 นายไพศาล อ่าวสถาพร M M M  S D S MD D 

8 นางเจษฎากร โคชส์ M M M S  D   D 

9 นางสาวเทียนทิพย์ นาราช M M M S  D S D   

10 Mr. Lee Man Kong     S D    

11 Ms. Tan Yen Hoon     S D   



   บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) เอกสารแนบ 2 
แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี (แบบ 56-1) สิ (นสดุวนัที* 30 กนัยายน 2559                                                                                                                         รายละเอียดเกี*ยวกบักรรมการของบริษัทย่อย 

เอกสารแนบ 2 หน้าที* 2 

ลาํดับที� รายชื�อกรรมการ 
บริษัท โออิชิ 

เทรดดิ �ง จาํกัด 

บริษัท โออิชิ 

ราเมน จาํกัด 

บริษทั โออิชิ 

สแน็ค จาํกัด 

Oishi 

International 

Holdings 

Limited 

Oishi F&B 

(Singapore) 

Pte.Ltd. 

Oishi 

Myanmar 

Limited 

Oishi Group 

Limited 

Liability 

Company 

12 Ms. Ong Hwee Lin Gene     S D   
13 Mr. Ng How Hwan Kevin     S D   

14 Mrs. Daw Win Win Tint      S D  

15 Mr. U Soe Moe Thu      S D  

หมายเหต ุ

S : กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม C : ประธานกรรมการ VC : รองประธานกรรมการ 

D : กรรมการบริษัท MD : กรรมการผู้จดัการ                    M : ผู้บริหาร 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 

OISHI GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED 

 

เอกสารแนบ 3 

รายละเอียดเกี2ยวกบัหวัหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน 

และหวัหน้างานกํากบัดแูลการปฏิบตัิงานของบริษัท 

 

 

 

 



  บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน)                                                                                                                                                          เอกสารแนบ 3  
แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี (แบบ 56-1) สิ (นสดุวนัที* 30 กนัยายน 2559                            รายละเอียดเกี*ยวกบัหวัหน้างานตรวจสอบภายใน และหวัหน้างานกํากบัดูแลการปฏิบตัิงานของบริษัท 

เอกสารแนบ 3 หน้าที* 1 

เอกสารแนบ 3 
รายละเอียดเกี�ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหวัหน้างานกาํกบัดแูลการปฏิบตัิงานของบริษัท 

ชื*อ-สกลุ 
และตําแหน่ง 

วนั/เดอืน/ 
ปีเกิด และ 

อาย ุ
คณุวฒุิทางการศกึษา 

ความ 
สมัพนัธ์ทาง 
ครอบครัว 
ระหว่าง 

กรรมการ
และ 

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทํางาน 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง หน่วยงาน / บริษัท 

1. นางสาวชนทันุช วงศ์วรรณ 13/10/2514 • ปริญญาตรี สาขาการบญัชี ไม่ม ี ปัจจบุนั    ผู้อาํนวยการฝ่ายตรวจสอบ  บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 

   ผู้อาํนวยการฝ่ายตรวจสอบ  อาย ุ45 ปี    มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิต      ภายในและเลขานกุาร  

   ภายในและเลขานกุาร  • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ       คณะกรรมการตรวจสอบ  

   คณะกรรมการตรวจสอบ     สาขาการเงินและการธนาคาร      กรรมการและเลขานุการ  

   กรรมการและเลขานุการ    มหาวิทยาลยัรามคําแหง      คณะกรรมการบริหารความเสี*ยง  

   คณะกรรมการบริหารความเสี*ยง  • หลกัสตูรผู้ตรวจสอบภายในรับ  2552 – 2553   ผู้จดัการฝ่ายควบคมุภายใน    บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จํากดั (มหาชน) 

     อนญุาต (CIA)     เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ  

    คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัช ี  2551 – 2552   ผู้จดัการฝ่ายตรวจสอบภายในและ  บริษัท ยูนิวานิชนํ (ามนัปาล์ม จํากดั (มหาชน) 

    จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยัร่วมกบั     บญัชบีริหาร  

    สมาคมผู้ตรวจสอบภายใน  2547 – 2550  ผู้ชว่ยผู้จดัการฝ่ายตรวจสอบและ  บริษัท กรุงไทย – แอกซ่า ประกนัภยั จํากดั  

    สหรัฐอเมริกา    กํากบัดแูล  

  • หลกัสตูรประกาศนียบตัรผู้ตรวจสอบ     

     ภายในวิชาชีพ (CPIAT)     



  บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน)                                                                                                                                                          เอกสารแนบ 3  
แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี (แบบ 56-1) สิ (นสดุวนัที* 30 กนัยายน 2559                            รายละเอียดเกี*ยวกบัหวัหน้างานตรวจสอบภายใน และหวัหน้างานกํากบัดูแลการปฏิบตัิงานของบริษัท 

เอกสารแนบ 3 หน้าที* 2 

ชื*อ-สกลุ 
และตําแหน่ง 

วนั/เดอืน/ 
ปีเกิด และ 

อาย ุ
คณุวฒุิทางการศกึษา 

ความ 
สมัพนัธ์ทาง 
ครอบครัว 
ระหว่าง 

กรรมการ
และ 

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทํางาน 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง หน่วยงาน / บริษัท 

2. นางศศินี เหมทานนท์ 30/03/2506 • ปริญญาตรี นิติศาสตร์ ไม่ม ี ปัจจบุนั    ผู้อาํนวยการฝ่ายกฎหมาย  บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 

   ผู้อาํนวยการฝ่ายกฎหมาย  อาย ุ53 ปี    จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั       และกํากบัดแูล  

   และกํากบัดแูล 
 

ผ่านการอบรมที*เกี*ยวข้องที*จดัโดยสมาคม       และเลขานุการบริษัท  

   และเลขานุการบริษัท สง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD)     ก.ค. 56 - ปัจจบุนั    รองผู้อํานวยการสาํนกักฎหมาย บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากดั (มหาชน) 

 • Company Secretary Program     ม.ค. 53 - มิ.ย. 56     ผู้ชว่ยผู้อํานวยการสาํนกักฎหมาย  

    (CSP) รุ่นที* 61/2558     ก.ค. 47 - ธ.ค. 52     ผู้จดัการสาํนกังานนิติการ  

  • Board Reporting Program (BRP)        สาํนกักฎหมาย  

  
 

   รุ่นที* 20/2559      

  • Company Reporting Program       

    (CRP) รุ่นที* 15/2559      

  
 

       

       

       

       
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 

OISHI GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED 

 

เอกสารแนบ 4 

รายละเอียดเกี2ยวกบัรายการประเมินราคาทรัพย์สิน 

 



  บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน)                                                                                                        เอกสารแนบ 4 

แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี (แบบ 56-1) สิ (นสดุวนัที* 30 กนัยายน 2559    รายละเอยีดเกี*ยวกบัรายการประเมินราคาทรัพย์สิน 

เอกสารแนบ 4 หน้าที* 1 

เอกสารแนบ 4 

รายละเอียดเกี�ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน 

ทรัพย์สินของบริษทั โออชิิ เทรดดิ  ง จาํกัด (บริษทัย่อยของบริษทั) 

1.  ที�ดินพร้อมสิ�งปลูกสร้าง เลขที� 283/1 หมู่ 3 ถนนสายหนองชาก-หวักุญแจ (ชบ. 3059) ตาํบลหนองชาก 
อาํเภอบ้านบึง จงัหวัดชลบุรี 

ประเภททรัพย์สิน ที*ดินพร้อมสิ*งปลกูสร้าง (สิ*งปลกูสร้างไมป่ระสงค์ให้ประเมนิราคา) 

ที�ตั  งทรัพย์สิน 
เลขที* 283/1 หมู ่3 ถนนสายหนองชาก-หวักญุแจ (ชบ. 3059) ตําบลหนองชาก 
อําเภอบ้านบงึ จงัหวดัชลบรีุ 

เอกสารสิทธิ:ที�ดนิ โฉนดที*ดินเลขที* 11500 เนื (อที* 182-2-19 ไร่ หรือ 73,019 ตารางวา 

ลักษณะการถือครอง กรรมสิทธิBถือครองโดยสมบรูณ์ 

ผู้ถอืกรรมสทิธิ:ในที�ดนิ บริษัท โออิชิ เทรดดิ (ง จํากดั 

ภาระผกูพนั ไมม่ี  

ข้อกาํหนดผงัเมือง อยูร่ะหวา่งการปรับปรุงผงัเมืองใหม ่

วัตถุประสงค์การประเมิน เพื*อขอทราบมลูคา่ทรัพย์สิน (รายงานฉบบันี (สามารถใช้เพื*อวตัถปุระสงค์สาธารณะ) 

วิธีการประเมิน วิธีการเปรียบเทียบราคาตลาด 

วันที�สาํรวจ 1 กนัยายน 2559 

วันที�ประเมนิ 15 กนัยายน 2559 

ผู้ประเมนิราคา บริษัท ไทยประเมินราคา ลินน์ ฟิลลิปส์  จาํกดั 

มูลค่าตลาดที�ประเมนิ ตารางวาละ 3,000 บาท เป็นเงนิจํานวน  219,057,000 บาท 

มูลค่าทางบัญช ี 146,280,933.50 บาท 

มูลค่าที�เปลี�ยนแปลง มลูคา่จากการประเมนิสงูกวา่มลูคา่ทางบญัชเีป็นจํานวน 72,776,066.49 บาท 

ผลกระทบต่องบการเงนิ 
ปรับเพิ*มมลูคา่ทางบญัชีของทรัพย์สินขึ (นจํานวน 72,776,066.49  บาท เพื*อให้
สอดคล้องกบัมลูคา่จากการประเมนิ 



  บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน)                                                                                                        เอกสารแนบ 4 

แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี (แบบ 56-1) สิ (นสดุวนัที* 30 กนัยายน 2559    รายละเอยีดเกี*ยวกบัรายการประเมินราคาทรัพย์สิน 

เอกสารแนบ 4 หน้าที* 2 

2.  ที�ดินพร้อมสิ�งปลูกสร้าง นิคมอุตสาหกรรมนวนคร ซอย 16 ตาํบลคลองหนึ�ง อาํเภอคลองหลวง 
จงัหวัดปทุมธานี 

ประเภททรัพย์สิน ที*ดินและสิ*งปลกูสร้าง  

ที�ตั  งทรัพย์สิน 
นิคมอตุสาหกรรมนวนคร ซอย 16 ตําบลคลองหนึ*ง อําเภอคลองหลวง  

จงัหวดัปทมุธาน ี

เอกสารสิทธิ:ที�ดนิ 
โฉนดที*ดินเลขที* 2997, 26363 และ 58281  เนื (อที*รวม 61-2-70.5 ไร่ หรือ 
24,670.50 ตารางวา 

ลักษณะการถือครอง กรรมสิทธิBถือครองโดยสมบรูณ์ 

ผู้ถอืกรรมสทิธิ:ในที�ดนิ บริษัท โออิชิ เทรดดิ (ง จํากดั 

สิ�งปลูกสร้าง อาคารสํานกังานและโรงงาน (ไมป่ระสงค์ให้ประเมนิราคา) 

ภาระผกูพนั ไมม่ี  

วัตถุประสงค์การประเมิน เพื*อขอทราบมลูคา่ทรัพย์สิน (รายงานฉบบันี (สามารถใช้เพื*อวตัถปุระสงค์สาธารณะ) 

วิธีการประเมิน วิธีการเปรียบเทียบราคาตลาด 

วันที�สาํรวจ 13 กนัยายน 2559 

วันที�ทาํการประเมนิ 20 กนัยายน 2559 

ผู้ประเมนิราคา บริษัท ไทยประเมินราคา ลินน์ ฟิลลิปส์  จาํกดั 

มูลค่าตลาดที�ประเมนิ ตารางวาละ 18,000 บาท เป็นเงนิ 444,069,000 บาท 

มูลค่าทางบัญช ี 357,000,000.01 บาท 

มูลค่าที�เปลี�ยนแปลง มลูคา่จากการประเมนิสงูกวา่มลูคา่ทางบญัชเีป็นจํานวน 87,068,999.99 บาท 

ผลกระทบต่องบการเงนิ 
ปรับเพิ*มมลูคา่ทางบญัชีของทรัพย์สินขึ (นจํานวน 87,068,999.99 บาท เพื*อให้
สอดคล้องกบัมลูคา่จากการประเมนิ 

 



  บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน)                                                                                                              ภาคผนวก 
แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี (แบบ 56-1) สิ *นสดุวนัที+ 30 กนัยายน 2559 

ภาคผนวก หน้าที+ 1 

ภาคผนวก 

รายงานความรับผดิชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน 

คณะกรรมการบริษัท ตระหนกัถึงภาระหน้าที+และความรับผิดชอบในฐานะกรรมการบริษัทจดทะเบียนใน
การเป็นผู้ รับผิดชอบต่องบการเงินของบริษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) (“บริษัท”) และบริษัทย่อย รวมถึง
ข้อมลูสารสนเทศทางการเงินที+ปรากฏในรายงานประจําปี โดยงบการเงินดงักล่าวได้จดัทําขึ *นตาม
มาตรฐานการบญัชีที+รับรองโดยทั+วไป รวมถึงใช้นโยบายบญัชีที+เหมาะสมและถือปฏิบตัิอย่างสมํ+าเสมอ 
ตลอดจนใช้ดุลยพินิจอย่างระมดัระวงัและประมาณการที+ดีที+ส ุดในการจดัทํา รวมถึงจดัให้มีการ
เปิดเผยข้อมลูที+สําคญัอย่างเพียงพอในหมายเหตปุระกอบงบการเงิน เพื+อให้เป็นประโยชน์ต่อผู้ ถือหุ้น
และนกัลงทนุทั+วไป  

คณะกรรมการบริษัท ได้จัดให้มีระบบบริหารความเสี+ยงและดํารงรักษาไว้ซึ+งระบบควบคุมภายใน
ที+เหมาะสม เพียงพอและมีประสิทธิผล เพื+อให้มั+นใจได้อย่างมีเหตผุลว่าข้อมลูทางบญัชีมีความถกูต้อง 
ครบถ้วน และเพียงพอที+จะดํารงรักษาไว้ซึ+งทรัพย์สินของบริษัท ตลอดจนเพื+อไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการ
ดําเนินการที+ผิดปกตอิยา่งมีสาระสาํคญั 

ในการนี * คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั *งคณะกรรมการตรวจสอบซึ+งประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน
เพื+อทําหน้าที+สอบทานนโยบายการบัญชีและคุณภาพของรายงานทางการเงิน  สอบทานระบบการ
ควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน ตลอดจนระบบการบริหารความเสี+ยง โดยความเห็นของ
คณะกรรมการตรวจสอบเกี+ยวกับเรื+องนี * ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ+งแสดงไว้ใน
รายงานประจําปีฉบบันี *แล้ว  

งบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชีของบริษัท คือ บริษัท เคพีเอ็มจี 
ภมูไิชย สอบบญัชี จํากดั ซึ+งในการตรวจสอบนั *น ทางคณะกรรมการบริษัท ได้สนบัสนนุข้อมลูและเอกสาร
ต่าง ๆ เพื+อให้ผู้ สอบบญัชีสามารถตรวจสอบและแสดงความเห็นได้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี โดย
ความเห็นของผู้ สอบบญัชี ได้ปรากฏในรายงานของผู้ สอบบัญชี ซึ+งแสดงไว้ในรายงานประจําปีฉบบั
นี *แล้ว  คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นวา่การกํากบัดแูลกิจการ ระบบการบริหารความเสี+ยง และระบบ
การควบคมุภายในของบริษัทโดยรวมมคีวามเพียงพอและเหมาะสม รวมถึงสามารถสร้างความเชื+อมั+นอย่าง



  บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน)                                                                                                              ภาคผนวก 
แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี (แบบ 56-1) สิ *นสดุวนัที+ 30 กนัยายน 2559 

ภาคผนวก หน้าที+ 2 

มีเหตผุลได้ว่างบการเงินของบริษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย สําหรับงวด 9 เดือนสิ *นสุด
วนัที+ 30 กนัยายน 2559 มีความถกูต้องตามที+ควรในสาระสําคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
กฎหมาย และกฎระเบียบที+เกี+ยวข้อง                                              
 
 
 
 
 

       - ลายมือชื+อ - 
(นายประสิทธิG  โฆวิไลกลู) 

            ประธานกรรมการ 



  บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน)                                                                                                              ภาคผนวก 
แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี (แบบ 56-1) สิ *นสดุวนัที+ 30 กนัยายน 2559 

ภาคผนวก หน้าที+ 3 

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากดั ( มหาชน )  (“บริษัท”) ประกอบด้วยกรรมการอิสระ
จํานวน 3 ท่าน ที+มีความรู้ความสามารถ ความเชี+ยวชาญ และประสบการณ์ และมีคณุสมบตัิครบถ้วน          
ตามกฎบตัรของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยม ี นายวิกรม  คุ้มไพโรจน์  เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ   
นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช  และนายชยั  จรุงธนาภิบาล  เป็นกรรมการตรวจสอบ โดยกรรมการตรวจสอบ
ของบริษัททั *ง 3 ท่าน ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารจดัการ  รวมทั *งไม่ได้เป็นผู้บริหาร พนักงาน หรือลูกจ้าง
ของบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทในเครืออื+น ๆ 

ตลอดปี 2559 ที+ผ่านมา คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบตัิหน้าที+ในกรอบหน้าที+และความรับผิดชอบ
ตามกฎบตัรของคณะกรรมการตรวจสอบ ที+คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความเห็นชอบ ตลอดจนปฏิบตัิ
หน้าที+ตามกรอบข้อกําหนดและแนวทางปฏิบตัทีิ+ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยกําหนดไว้  รวมถึงการ
สอบทานการกํากบัดแูลกิจการที+ดี สอบทานงบการเงิน สอบทานความเหมาะสมของการเปิดเผยข้อมลู
ของรายการระหว่างบริษัทกับบุคคลหรือกิจการที+เกี+ยวข้องกัน และรายการที+อาจมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ สอบทานความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายใน และพัฒนาระบบการควบคุม
ภายในอย่างต ่อเ นื +อง  รวมถ ึง กําก ับด ูแลงานของหน ่วยงานตรวจสอบภายในอย่างเคร่งครัด 
คณะกรรมการตรวจสอบยังได้พิจารณาคดัเลือก และเสนอให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั *งผู้ สอบบัญชี 
รับอนุญาตของบริษัท รวมทั *งพิจารณาเรื+องการปฏิบัติตามข้อกําหนดของวิชาชีพ ผลการปฏิบัติงาน 
คณุภาพของบริการ และความเหมาะสมของคา่ตอบแทนแก่ผู้สอบบญัชี 
 
คณะกรรมการตรวจสอบตระหนกัถึงหน้าที+และความรับผิดชอบ ในการดูแลให้บริษัทมีการดําเนินงาน
ตามนโยบายของคณะกรรมการบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ทุกขั *นตอน  
เพื+อให้บริษัทมีการพัฒนาการกํากับดูแลกิจการที+ดีอย่างต่อเนื+อง 
 
ในปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุม 8 ครั *ง โดยนายวิกรม คุ้มไพโรจน์ ประธาน
กรรมการตรวจสอบ นางสาวพจนีย์ ธนวรานิชและนายชยั จรุงธนาภิบาล กรรมการตรวจสอบ ได้เข้าร่วม
ประชุมครบทั *ง 8 ครั *ง ตามที+ได้กําหนดไว้ การประชุมบางครั *งได้เชิญผู้บริหารจากหน่วยงานที+
เกี+ยวข้องมาหารือ และชี *ให้เห็นถึงปัญหาที+หน่วยตรวจสอบภายในได้ตรวจพบจากการเข้าตรวจสอบ 
โดยขอให้หน่วยงานที+เกี+ยวข้องนํากลบัไปดําเนินการแก้ไขหรือปรับปรุงให้ดีขึ *น รวมทั *งหาทางป้องกัน
ข้อบกพร่องมิให้เกิดขึ *นอีก 
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ผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการตรวจสอบสาํหรับปี 2559 มีดงันี * 
 
1. สอบทานความถูกต้องของรายงานทางการเงิน  และความเพียงพอของการเปิดเผย

ข้อมูลของบริษัท 

1.1) คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจําปี 2559 
ของบริษัท ก่อนเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัทเพื+อพิจารณาอนมุตัิ  เพื+อให้สามารถมั+นใจได้ว่า 
รายการทางการเงิน  รายการที+เกี+ยวโยงระหว่างบริษัทกับบุคคลหรือกิจการที+เกี+ยวข้องกัน  
รายการที+อาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์  การเปิดเผยข้อมลูที+เป็นสาระสําคญั 
ได้ทําขึ *นอยา่งถกูต้องและมีความน่าเชื+อถือ   

1.2) ในการนี *ได้เชิญผู้ สอบบัญชีเข้าร่วมประชุมในวาระการประชุมที+เกี+ยวข้อง เพื+อซักถาม
ประเด็นที+เป็นสาระสําคญั โดยเฉพาะอย่างยิ+งที+เกี+ยวกบัการจดัทํางบการเงินโดยฝ่ายจดัการ
ของบริษัทให้เป็นไปตามมาตรฐานการบญัชี และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงการ
ตีความและแนวปฏิบตัิทางการบญัชีที+ประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบญัชีฯ เพื+อให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบมั+นใจว่า งบการเงินของบริษัทมีการเปิดเผยข้อมลูที+สําคญัรวมถึงรายการที+เกิดขึ *น
ระหว่างบริษัทกับบุคคลหรือกิจการที+เกี+ยวข้องกัน จดัทําขึ *นอย่างถูกต้องและเพียงพอตาม
มาตรฐาน การตีความ แนวปฏิบตัิ และหลกัการที+กลา่วข้างต้น  

1.3) นอกจากนี *ยังได้จัดให้มีวาระการประชุมร่วมกันเป็นการเฉพาะระหว่างคณะกรรมการ
ตรวจสอบและผู้สอบบญัชี ตามแนวทางที+กําหนดในประกาศตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
เพื+อเปิดโอกาสให้หารือร่วมกนัในประเด็นตา่ง ๆ โดยไมม่ฝ่ีายจดัการเข้าร่วมประชมุด้วย 

2. การพจิารณาความเหมาะสมของผู้สอบบญัช ี

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถึงความเป็นอิสระและการปฏิบตัิตามข้อกําหนดของวิชาชีพ
อื+น ๆ ผลการปฏิบตัิงานและคณุภาพของงานบริการที+ผู้สอบบญัชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย 
สอบบญัชี จํากดั ได้ให้แก่บริษัท รวมถึงความเหมาะสมของคา่ตอบแทนแล้ว  เห็นว่าผู้สอบบญัชีได้
แสดงความเห็น และให้ข้อเสนอแนะที+เป็นประโยชน์ทั *งในด้านการจดัทํารายงานทางการเงิน และ
การปรับปรุงด้านการควบคมุภายในของบริษัท  
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3. การพจิารณารายการที+เกี+ยวโยงกนั  

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาการทํารายการที+เกี+ยวโยงกนัของกลุ่มบริษัท โดยยึดหลกัความ
สมเหตุสมผล ความโปร่งใส การเปิดเผยข้อมลูอย่างเพียงพอ ซึ+งการทํารายการที+เกี+ยวโยงกันของ
บริษัทไมพ่บความผิดปกติของข้อมลู 
 

4. การกาํกับดูแลการดาํเนินงานของบริษัท 

คณะกรรมการตรวจสอบทําหน้าที+ในการกํากับดูแลการดําเนินงานของบริษัทตามหลักการของ
กฎหมาย ข้อกําหนด และแนวทางปฏิบตัิ ที+เกี+ยวข้องกับการกํากบัดแูลกิจการที+ดี ที+คณะกรรมการ
กํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้กําหนดไว้ โดย
คณะกรรมการตรวจสอบได้ดําเนินการตามแนวทางดงักล่าวอย่างเคร่งครัดและต่อเนื+อง และได้ให้ 
ฝ่ายตรวจสอบภายในดําเนินการตรวจสอบเพื+อให้เกิดความมั+นใจว่าบริษัทได้ปฏิบตัิอย่างเหมาะสม
และสมํ+าเสมอ เพื+อเสริมสร้างให้บริษัทมีการกํากบัดแูลกิจการที+ดีตอ่ไป   
 

5. พิจารณาและอนุมัติขอบเขตของการปฏิบัติงานและแผนการตรวจสอบประจาํปีตลอดจนการ
กาํกับดูแลการปฏิบติังานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน 

5.1)    คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและอนมุตัิขอบเขตของการปฏบิตัิงานและแผนการตรวจสอบ
ประจําปี 2559 ตลอดจนกํากบัดแูลงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน โดยครอบคลมุถึง 
การกํากบัดแูล การบริหารความเสี+ยง และการควบคมุภายในของบริษัท คณะกรรมการ
ตรวจสอบยงัให้คําแนะนําเรื+องตา่ง ๆ แก่หน่วยงานตรวจสอบภายใน ที+ควรได้รับการ
ปรับปรุงเพื+อให้การปฏิบตัิงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื+อง  

5.2)      คณะกรรมการตรวจสอบสนบัสนนุหน่วยงานตรวจสอบภายในดําเนินการป้องกนัการกระทํา
ทจุริตคอร์รัปชั+น รวมทั *งสง่เสริมนโยบายการรับเรื+องร้องเรียนหรือเบาะแส ผ่านทางเว็บไซต์
ของบริษัท และให้ความสําคญักับการให้ความคุ้มครองผู้ ให้ข้อมลูและเบาะแส (Whistle 
Blower) ที+เป็นประโยชน์ต่อบริษัท ในการป้องกนัการกระทําทจุริตคอร์รัปชั+นตามนโยบาย
ของบริษัท  

5.3) คณะกรรมการตรวจสอบส่งเสริมให้ฝ่ายตรวจสอบภายในส่งตัวแทนพนักงานเข้ารับการ
อบรมจากสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทยทุกปี เพื+อเพิ+มพูนความรู้และรับรู้
มาตรฐานการปฏิบติังานใหม่ ๆ ที+เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบตัิงานตรวจสอบภายใน และ
นํามาถ่ายทอดให้พนักงานคนอื+น ๆ รวมทั *งปรับปรุงการปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบ
ภายในตอ่ไป 
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6. สอบทานความเพียงพอ และความเหมาะสมของระบบและกิจกรรมการควบคุมภายใน 

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานความเพียงพอและเหมาะสมของระบบและกิจกรรมการควบคุม
ภายในของบริษัท รวมถึงการควบคมุดแูลและการป้องกนัการทุจริตคอร์รัปชั+น  โดยพิจารณาจากรายงาน
ผลการปฏิบตัิงานตรวจสอบของหน่วยงานตรวจสอบภายใน และได้กําชบัให้หน่วยงานตรวจสอบภายใน
คอยติดตามพัฒนาการในเรื+องที+มอบหมาย เพื+อให้มั+นใจว่า ฝ่ายจดัการได้แก้ไขและหรือปรับปรุงการ
ควบคมุและมาตรการป้องกนัอยา่งเหมาะสมภายในเวลาที+กําหนด ภายหลงัจากที+ฝ่ายจดัการได้เห็นพ้อง
กบัข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ ในประเด็นสําคญัที+หน่วยงานตรวจสอบภายในได้พบจากการ
ปฏิบตัิงาน 
 

7. การปฏิบัติหน้าที+ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

7.1.   คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบตัิหน้าที+อย่างเป็นอิสระจากกรรมการบริหารและ 
ฝ่ายจดัการของบริษัท โดยได้ให้ความสําคญัอย่างยิ+งกับการควบคุมภายใน เพื+อให้บริษัท
มีการกํากับดูแลกิจการที+ดี มีการควบคุมภายในที+เพียงพอและเหมาะสมกับการดําเนิน
ธุรกิจ รวมทั *งได้รายงานเรื+องสําคญัต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสมํ+าเสมอ  โดยพิจารณา
จากรายงานที+ได้รับจากการปฏบิตัิงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในในรอบปี 2559 

7.2.   เพื+อให้มั+นใจว่าการปฏบิตัิงานของคณะกรรมการตรวจสอบดําเนินไปด้วยดีและมีประสิทธิภาพ 
สนับสนุนและส่งเสริมการกํากับดูแลของบริษัท  คณะกรรมการตรวจสอบได้จัดให้มีการ
ประเมินผลการปฏิบตัิงานของกรรมการตรวจสอบสําหรับรอบปี 2559  โดยใช้แนวทางของ
แบบประเมนิซึ+งจดัทําโดยตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยผลการประเมนิเป็นที+พอใจ 
 

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า 

1. บริษัทมีการกํากบัดแูลกิจการที+ดี ที+น่าเชื+อถือ และปฏิบตัิตามหลกัการของกฎหมาย ข้อกําหนด 
และแนวทางปฏิบตัิ ที+คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทยได้กําหนดไว้ อย่างมีประสิทธิภาพ และสร้างภาพลกัษณ์ที+ดีให้แก่บริษัท  

2. บริษัทมีระบบบริหารความเสี+ยง ระบบการควบคมุภายใน และการควบคุมดแูลป้องกันการทุจริต
คอร์รัปชั+นโดยรวมอย่างเพียงพอ และไม่พบข้อบกพร่องของการควบคุมภายใน หรือรายการที+อาจ
ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที+อาจมีผลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจของบริษัทอย่างเป็น
สาระสําคญั  

 



  บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน)                                                                                                              ภาคผนวก 
แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี (แบบ 56-1) สิ *นสดุวนัที+ 30 กนัยายน 2559 

ภาคผนวก หน้าที+ 7 

คณะกรรมการตรวจสอบยงัได้เสนอแนะให้ฝ่ายจดัการสนบัสนนุการดําเนินงานของฝ่ายตรวจสอบภายใน
ด้านต่าง ๆ และหาทางปรับปรุงระบบการควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพมากยิ+งขึ *นเพื+อให้สอดคล้องกับ
พัฒนาการทางธุรกิจของบริษัทที+ก้าวหน้าไปอย่างต่อเนื+อง และเป็นที+ยอมรับตามมาตรฐานสากลมาก
ยิ+งขึ *นด้วย 

    
      

           - ลายมือชื+อ - 
   ( นายวิกรม  คุ้มไพโรจน์ ) 
 ประธานกรรมการตรวจสอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน)                                                                                                              ภาคผนวก 
แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี (แบบ 56-1) สิ *นสดุวนัที+ 30 กนัยายน 2559 

ภาคผนวก หน้าที+ 8 

รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี+ยง 

ณ วนัที+ 21 พฤศจิกายน 2559 คณะกรรมการบริหารความเสี+ยงของบริษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 
มีจํานวนทั *งหมด 13 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการบริษัท จํานวน 3 ท่าน และผู้บริหารระดับสูงจาก
หน่วยงานต่าง ๆ ที+เกี+ยวข้องจํานวน 10 ท่าน โดยคณะกรรมการบริหารความเสี+ยงได้ปฏิบตัิหน้าที+ตาม 
กฎบตัรของคณะกรรมการบริหารความเสี+ยงที+กําหนดไว้ เพื+อให้การบริหารความเสี+ยงของบริษัทโดยรวมมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

ในปี 2559 คณะกรรมการบริหารความเสี+ยงมีการประชมุรวม 6 ครั *ง โดยมีการพิจารณาเรื+องสําคญัดงันี * 
1) ปรับปรุงนโยบายและกฎบัตรของคณะกรรมการบริหารความเสี+ยง 
2) แผนการบริหารความเสี+ยงประจาํปี 
3) การประเมินความเสี+ยง และมาตรการป้องกันและแก้ไข 
4) การให้ข้อเสนอแนะการบริหารจดัการความเสี+ยง 
5) การติดตามดแูลการการดาํเนินมาตรการป้องกนัและบริหารความเสี+ยง 
6) การสร้างวัฒนธรรมการบริหารความเสี+ยงให้เกิดขึ <นในองค์กร 
7) การบริหารความต่อเนื+องทางธุรกิจ 
8) การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั+น 

ในระหว่างปี 2559 คณะกรรมการบริหารความเสี+ยงได้รายงานความเสี+ยงที+สําคญั ตลอดจนการพัฒนา
ของความเสี+ยงดงักล่าวตอ่คณะกรรมการบริษัทโดยสมํ+าเสมอ รวมทั *งได้ให้ความเห็นและคําแนะนําแก่
ฝ่ายบริหารของบริษัทอย่างเป็นอิสระ เพื+อประโยชน์ส ูงสุดต่อผู้ ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม 
คณะกรรมการบริหารความเสี+ยงได้พิจารณาแล้วเห็นว่า บริษัทได้มีการจดัทําแผนการบริหารความเสี+ยง 
และการดาํเนินนโยบายดงักลา่วอยา่งตอ่เนื+องด้วยความรอบคอบและเต็มความสามารถ   

  
 
 
 ในนามคณะกรรมการบริหารความเสี+ยง 

           

          - ลายมือชื+อ -  

   (นายชยั จรุงธนาภิบาล) 
 ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี+ยง 
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