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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(อมอบคณุภาพชีวิต 
ที(ดีแก่ผู้บริโภคและสร้างการเติบโตแก่ธุรกิจอยา่งยั(งยืน” 

1.1.2 พนัธกิจ 

1. รักษาคุณภาพการผลิตและการบริการธุรกิจ ทางด้านอาหาร เบเกอรี(  และ
เครื(องดื(มเพื(อสขุภาพ มุง่มั(นสร้างและรักษาความนิยมของผู้บริโภค ในสินค้าของ 
"โออิชิ" ให้มคีวามตอ่เนื(อง อีกทั &งให้ความสําคญักบัการผลิตสินค้าให้ได้มาตรฐาน 
มีการจดัการด้านสขุลกัษณะที(ดี 

2. เลือกใช้วัตถุดิบที(มีคุณภาพ ปลอดภยั และสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า 
เพื(อให้ได้รับการยอมรับ จากทั &งตลาดภายในประเทศและตา่งประเทศ  

3. ปรับปรุงกระบวนการผลิตอย่างต่อเนื(อง โดยการนําเทคโนโลยีที(ทันสมัยมาใช้ใน
กระบวนการผลิต การวิจยั และการพฒันาผลิตภณัฑ์   

4. เพิ(มประสิทธิภาพในการผลิต และความสามารถในการแข่งขันด้านราคาและ
คุณภาพ เมื(อเทียบกับคู่แข่งขันทั &งในและต่างประเทศ ซึ(งเป็นส่วนหนึ(งที(ช่วย
ผลกัดนัให้ประเทศไทยมกีารเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเพิ(มมากขึ &น  

5. ดําเนินธุรกิจภายใต้หลกัธรรมาภบิาลที(ดี โดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสีย     
ทกุฝ่าย เพื(อสร้างการเติบโตแก่ธรุกิจอยา่งมั(นคงและยั(งยืน  
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1.1.3 กลยุทธ์และวิสัยทศัน์ในระดับกลุ่มบริษทั 

วิสัยทศัน์ 2020  

บริษัทได้ดําเนินธุรกิจตามแผน “วิสัยทัศน์ 2020” อย่างต่อเนื(อง ซึ(งแผนวิสัยทัศน์
ดงักล่าวเป็นแผนการดําเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน) และ
บริษัท (“กลุ่มบริษัท”) ที(ให้ความสําคญักับการก้าวเป็นผู้นําธุรกิจเครื(องดื(มในภูมิภาค
อาเซียนอยา่งมั(นคงและยั(งยืน ทั &งนี & หากมองในมมุมองภาพรวมแล้วจะพบว่า กลุ่มบริษัท
ได้พัฒนาและเติบโตจนกลายเป็นกลุ่มธุรกิจอาหารและเครื(องดื(มที(มีศักยภาพและ 
มีรากฐานที(แข็งแกร่ง  ไม่ว่าจะเป็นทั &งในแง่ของการเติบโตของรายได้ ขนาดของธุรกิจ 
สถานะทางการตลาด ความหลากหลายของผลิตภณัฑ์และกลุ่มลูกค้า รวมไปถึงการ
ครอบคลมุชอ่งทางการจดัจําหน่ายที(มอียูใ่นภมิูภาคอาเซียน 

ในการก้าวสูค่วามเป็นผู้นําธรุกิจอาหารและเครื(องดื(มสไตล์ญี(ปุ่ นในอาเซียนอย่างมั(นคง
และยั(งยืนอยา่งแท้จริงนั &น บริษัทจําเป็นต้องมีวิสยัทศัน์และกลยทุธ์ที(สอดคล้องกนั เพื(อ
สร้างความแข็งแกร่งและต่อยอดจากรากฐานของกลุ่มบริษัท เพิ(มประสิทธิภาพจาก 
จดุแข็งขององค์กรที(มีขนาดใหญ่และมีความหลากหลาย และเพื(อให้การดําเนินธุรกิจ
ของกลุม่บริษัทเป็นไปในทิศทางเดียวกนั โดยได้กําหนดกลยทุธ์หลกั 5 ข้ออนัได้แก่ 1. การ
เติบโต (Growth)  2. ความหลากหลาย (Diversity) 3. ตราสินค้า (Brands) 4. การขาย
และกระจายสินค้า(Reach)  5. ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism) ซึ(งเป็นกลยทุธ์
ในระดับกลุ่มบริษัทที(เป็นตัวกําหนดทิศทางและวิสัยทัศน์ในภาพรวมเพื(อให้บรรลุ
เป้าหมายในการก้าวสูค่วามเป็นผู้ นําธุรกิจในอาเซียนอย่างมั(นคงและยั(งยืน โดยบริษัท
มีกลยทุธ์ในการประกอบธรุกิจในระดบัของกลุม่บริษัทโออิชิซึ(งสอดคล้องกบักลยทุธ์ของ
กลุม่บริษัทดงัต่อไปนี & 

1.1.4 กลยุทธ์ในการประกอบธุรกิจ 

ในการประกอบธุรกิจอาหารและธุรกิจเครื( องดื(มของกลุ่มบริษัทโออิชินั &น บริษัทให้

ความสําคญักบั กลยทุธ์ทางธรุกิจซึ(งเป็นปัจจยัสําคญัที(ก่อให้เกิดความสําเร็จต่อกิจการ 

สรุปได้ 7 ประการดงันี & 
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1.1.4.1 กลยุทธ์การสร้างแบรนด์ให้แข็งแกร่ง โดยการนําเสนอสินค้าเพื�อสุขภาพ
ที�เน้นคุณภาพ (Brands) 

ตั &งแต่เริ(มต้นกิจการ บริษัทได้กําหนดหลกัการและแนวทางการดําเนินธุรกิจ
อยา่งชดัเจน คือการทําธุรกิจร้านอาหารญี(ปุ่ นและเครื(องดื(มสไตล์ญี(ปุ่ น ที(เน้น
คณุภาพเป็นสําคญั ภายใต้ชื(อ  “โออิชิ” ทําให้ชื(อของ “โออิชิ” เป็นที(ยอมรับของ
ผู้บริโภค ในปัจจุบนัสินค้าของกลุ่มบริษัทโออิชิเติบโตอย่างรวดเร็ว และเป็น 
ที(นิยมอย่างกว้างขวางสําหรับกลุ่มผู้บริโภคที(รักสขุภาพและนิยมสินค้าสไตล์
ญี(ปุ่ น นอกจากนั &น บริษัทยงัมุง่เน้นการสร้างความแข็งแกร่งของตราสินค้าเพื(อให้ 
“โออิชิ” เป็นตราสินค้าที(อยู่ในใจผู้บริโภค โดยการสร้างสรรค์นวตักรรมใหม่ ๆ 
ให้สอดคล้องกบัการใช้ชีวิตของผู้บริโภค ไม่ว่าจะเป็นนวัตกรรมด้านผลิตภณัฑ์ 
กิจกรรม และแคมเปญต่าง ๆ รวมทั &งพัฒนารูปแบบการเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภค 
ยคุใหม่ เพื(อให้ตราสินค้าดูทนัสมยั สนุกสนาน ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง 
และโดนใจกลุม่เป้าหมายยิ(งขึ &น 

1.1.4.2 กลยุทธ์การเตบิโต (Growth) 

บริษัทมุง่เน้นการเติบโตของรายได้และผลการดําเนินงานโดยให้ความสําคญั
กบัทั &งธุรกิจเครื(องดื(มและอาหาร รวมถึงพัฒนานวัตกรรมสินค้าและรูปแบบ
การส่งเสริมการขายที(โดนใจผู้บริโภค สําหรับธรุกิจเครื(องดื(ม บริษัทตั &งเป้ารักษา
ตําแหน่งผู้นําในตลาดชาพร้อมดื(มในประเทศไทยด้วยส่วนแบง่การตลาดสงูสดุ 
และขยายการเติบโตในตลาดต่างประเทศโดยเฉพาะในภมูิภาคอาเซียน
อย่างต่อเนื(อง สําหรับธุรกิจอาหารบริษัทมีแผนการขยายสาขาร้านอาหารเพิ(ม
ประมาณ 15 สาขาตอ่ปีในอีก 3 ปีข้างหน้า 

1.1.4.3 กลยุทธ์การสร้างความหลากหลาย (Diversity) 

บริษัทได้ตอบสนองความต้องการที(หลากหลายของผู้บริโภคด้วยผลิตภณัฑ์ที(มี  
ให้เลือกมากมายหลายชนิดที(ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้ทุกเพศ    
ทุกวัย นอกจากนี & บริษัทกําหนดแนวทางในการขยายธุรกิจทั &งอาหารและ
เครื(องดื(มไปยังต่างประเทศเพื(อให้ที(มาของแหล่งรายได้มีความหลากหลาย
และครอบคลุมตลาดที(มีศกัยภาพทั &งในและต่างประเทศ โดยมีทีมงานมืออาชีพ 
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ที(มีความเชี(ยวชาญและมีประสบการณ์ในด้านที(ตา่งกนัและพร้อมที(จะร่วมมือกัน
ทําให้บริษัทบรรลเุป้าหมายได้  

1.1.4.4 กลยุทธ์การบริหารประโยชน์จากช่องทางการจําหน่ายที� มีทั� ว ถึง 
(Reach) 

กลุ่มบริษัทโออิชิเลือกใช้ผู้จัดจําหน่ายรายใหญ่ที(มีประสบการณ์ร่วมกับทีมงาน
การตลาดของกลุ่มบริษัทโออิชิในการทําการตลาด ส่งผลให้ผลิตภณัฑ์เครื(องดื(ม
กระจายถึงผู้บริโภคอย่างทั(วถึง สําหรับธุรกิจอาหาร บริษัทยงัคงดําเนินกลยุทธ์
ขยายสาขาทั &งในกรุงเทพมหานครและตา่งจงัหวดัอยา่งตอ่เนื(อง 

1.1.4.5 กลยุทธ์การสร้างความเป็นมืออาชีพ (Professionalism) 

 กลุ่มบริษัทโออิชิได้พัฒนาความพร้อมของบุคลากร และพัฒนาระบบโครงสร้าง
พื &นฐานเพื(อการทํางานร่วมกนัอยา่งมีประสทิธิภาพ 

1.1.4.6 กลยุทธ์การวิเคราะห์ลกูค้าและดาํเนินกลยุทธ์การตลาดต่อเนื�อง 

กลุม่ลกูค้าเป้าหมายหลกัของสินค้าโออิชิครอบคลมุกลุม่ผู้บริโภคทกุเพศทกุวยั
ที(รักสุขภาพและมีวิถีชีวิตที(ทันสมยั ชื(นชอบการบริโภคอาหารและเครื(องดื(ม 
ที(เป็นผลดีตอ่สขุภาพ ซึ(งอาหารญี(ปุ่ นและเครื(องดื(มชาเขียวสามารถตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้ากลุ่มนี &ได้เป็นอย่างดี โดยที(ผ่านมาบริษัทได้ดําเนิน 
กลยทุธ์ทางการตลาดและการประชาสมัพนัธ์สินค้าของบริษัทอยา่งตอ่เนื(องกบั
ลกูค้ากลุ่มดงักล่าวผ่านสื(อโฆษณาทั &งทางโทรทศัน์ วิทย ุและสื(อสิ(งพิมพ์ต่าง  ๆ
โดยในปัจจุบนับริษัทมุ่งเน้นการประชาสมัพันธ์ผ่านสื(อดิจิตอล สื(อออนไลน์ และ 
สื(อทางเลือกใหม่ ๆ รวมถึงให้ความสําคัญกับการติดตามความคิดเห็นของ
ผู้บริโภคเพื(อนํามาปรับปรุงผลิตภณัฑ์และการให้บริการให้คงมาตรฐาน
อยา่งสมํ(าเสมอ 

1.1.4.7 กลยุทธ์การบริหารต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ 

บริษัทให้ความสาํคญักบัการบริหารจดัการต้นทุนวตัถดุิบ สร้างอํานาจต่อรอง
กับผู้ จําหน่าย เพื(อรักษาระดบัต้นทุนและผลประกอบการ ด้วยระบบการบริหาร
การผลิตของโรงงาน และการจดัส่งผ่านครัวกลางซึ(งเป็นศูนย์กลางการผลิต
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อาหารและเครื(องดื(มให้แก่กลุ่มบริษัทโออิชิ ทําให้บริษัทสามารถบริหารต้นทุน
การจดัซื &อและต้นทนุการผลิตได้อยา่งมปีระสิทธิภาพ ก่อให้เกิดการประหยดัจาก
การผลิตในขนาดและปริมาณที(สงู 

1.1.5 กลยุทธ์การตลาดธุรกิจร้านอาหาร 

1.1.5.1 คุณภาพและความคุ้มค่าของผลิตภัณฑ์และบริการ 

สําหรับธุรกิจร้านอาหาร บริษัทให้ความสําคญักับการให้บริการอาหารที(สด 
สะอาด ปลอดภยั และคุ้มค่ากบัผู้บริโภค ทั &งในด้านปริมาณและราคาเพื(อให้
ผู้บริโภคได้รับความพอใจสูงสุด โดยเห็นได้จากการให้บริการอาหารสไตล์
บฟุเฟต์ที(มีอาหารให้เลือกหลากหลายและไม่จํากดัปริมาณการรับประทานใน
ระดบัราคาที(เหมาะสม 

1.1.5.2 ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์และบริการ 

บริษัทแบ่งลูกค้าออกเป็น 3 กลุ่มหลักตามลกัษณะของอาหาร บริการ และ
เครื(องหมายการค้า โดยมกีลุ่มลกูค้าเป้าหมายดงันี & 

(1) โออิชิ แกรนด์ โออิชิ อีทเทอเรียม โออิชิ บุฟเฟต์ และ Nikuya เน้นกลุ่ม
ลกูค้าที(มีระดบัรายได้ปานกลางถึงคอ่นข้างสงู 

(2) ชาบชูิ เน้นกลุม่ลกูค้าที(มีระดบัรายได้ปานกลาง 

(3) โออิชิ ราเมน และคาคาชิ เน้นกลุ่มลกูค้าวัยรุ่น วยัเริ(มต้นทํางาน และ
กลุม่ลกูค้าที(ต้องการความรวดเร็ว 

1.1.5.3 กลยุทธ์การออกรายการอาหาร 

 กลยุทธ์การจัดวางอาหารที(หลากหลายอย่างมีศิลปะเป็นเสน่ห์อย่างหนึ(ง 
ในการดึงดูดลูกค้า และกระตุ้นให้ผู้บริโภคไม่ยึดติดอยู่กับการบริโภคอาหาร
ชนิดใดชนิดหนึ(งโดยเฉพาะซึ(งการดําเนินกลยทุธ์ดงักล่าว นอกจากจะเป็นการ
สร้างความพึงพอใจให้กับผู้บริโภคแล้วยังสามารถควบคุมต้นทุนวตัถุดิบได้ 
อีกทางหนึ(งด้วย โดยเมนูอาหารบางรายการของโออิชิ บุฟเฟต์ จะถูกเปลี(ยนทกุ ๆ 
3 เดือน  
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1.1.5.4 กลยุทธ์การขยายสาขาเพื�อครอบคลุมพื Sนที�เป้าหมาย 

กลุ่มบริษัทโออิชิดําเนินการเปิดและขยายสาขาให้บริการครอบคลุมพื &นที( 
ทั(วกรุงเทพมหานคร และตา่งจงัหวดั โดยเฉพาะในห้างสรรพสินค้าหลกัต่าง ๆ เพื(อ
สร้างความสะดวกให้กบัลกูค้าและเข้าถึงกลุม่ลกูค้าเป้าหมายได้มากยิ(งขึ &น 

1.1.5.5 กลยุทธ์ด้านการส่งเสริมการขายและการใช้สื�อโฆษณา 

 บริษัทได้จดัให้มีกิจกรรมพิเศษในการสง่เสริมการขายสําหรับธุรกิจร้านอาหาร 
อย่างต่อเนื(อง เพื(อเป็นการกระตุ้นยอดขาย ตอบสนองความต้องการของ
ผู้บริโภค และสร้างความประทบัใจให้กบัผู้บริโภค บริษัทมีการทําการตลาดและ
การสื(อสารการตลาดที(มีประสิทธิภาพ ผ่านชอ่งทางต่าง ๆ  ที(ตรงกบักลุ่มเป้าหมาย 
ธุรกิจอาหารมีการปรับตวัตามความต้องการของลูกค้า เพราะผู้ บริโภครุ่นใหม ่
มีความเปลี(ยนแปลงไลฟ์สไตล์อย่างรวดเร็ว นับเป็นความท้าทายที(บริษัทได้ทํา
การปรับตวัให้ทนักบัเทรนด์ของลกูค้าอยา่งรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ(งขึ &น 

1.1.5.6 กลยุทธ์การกาํหนดราคา 

 บริษัทมีสินค้าและบริการที(หลากหลายประเภทและราคาในหลากหลาย 
แบรนด์ ซึ(งสามารถตอบสนองความต้องการของกลุ่มผู้บริโภคที(มีกําลงัซื &อได้
อยา่งครอบคลมุและมีประสิทธิภาพ ทั &งกลุม่ลกูค้าวยัรุ่น นิสิต นกัศกึษา วยัทํางาน 
ครอบครัว และผู้ ที(ใสใ่จในสขุภาพ  

1.1.6 กลยุทธ์การตลาดธุรกิจอาหารพร้อมปรุงและพร้อมทาน  

1.1.6.1 คุณภาพและความคุ้มค่าของผลิตภัณฑ์ 

 สําหรับธุรกิจอาหารพร้อมปรุงและพร้อมทาน กลุ่มบริษัทโออิชิไ ด้ใ ห้
ความสําคญักบัการคดัสรรวตัถดุิบและบรรจภุณัฑ์ที(ดีเพื(อนํามาผลิตเป็นสนิค้า
ที(มีคณุภาพ สะอาดและปลอดภยั รวมถึงมีการพัฒนาและรักษาคณุภาพของ
ผลิตภณัฑ์อย่างต่อเนื(อง ผู้บริโภคจึงสามารถไว้วางใจและเชื(อมั(นในคณุภาพ
ของสินค้าของบริษัทได้ว่ามีความคุ้มคา่เหมาะสมกบัราคาอยา่งแท้จริง  
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1.1.6.2 ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์และบริการ 

นอกจากข้อคาํนึงในเรื(องคุณภาพและความคุ้มค่าของผลิตภณัฑ์ที(นําเสนอ
ต่อผู้บริโภคแล้ว บริษัทยงัมีการนําเสนอผลิตภณัฑ์ที(หลากหลายและมีแผน
งานวิจยัและพัฒนาผลิตภณัฑ์ใหม่อย่างต่อเนื(อง เพื(อให้ตอบสนองต่อความ
ต้องการและพฤติกรรมการบริโภคของผู้บริโภคอีกด้วย โดยในปัจจุบนัธุรกิจ
อาหารพร้อมปรุงและพร้อมทานแบ่งกลุ่มผลิตภณัฑ์ออกเป็น 2 กลุ่มหลัก 
ได้แก่ 

1.  กลุม่ผลิตภณัฑ์อาหารพร้อมทานแบบแชเ่ย็น ได้แก่  

1.1  กลุม่ผลิตภณัฑ์ขนมปังและแซนวิชรสชาติตา่ง ๆ แบบแชเ่ย็น 

1.2  กลุม่ผลิตภณัฑ์เกีgยวซา่รสชาติตา่ง ๆ แบบแชเ่ย็น  

1.3  กลุ่มผลิตภณัฑ์ซอสปรุงรสต่าง ๆ แบบแช่เย็น เช่น ซอสเกีgยวซ่า
ซอสบาร์บคีิวและซอสเทริยากิ เป็นต้น  

โดยผลิตภณัฑ์อาหารในกลุ่มนี & มีกลุ่มเป้าหมายเป็นกลุ่มประชากรในเมืองที(มี
วิถีชีวิตที(เร่งรีบ อาทิ กลุ่มวยัทํางานและกลุ่มนกัศึกษา เป็นต้น รวมถึงมีช่องทาง 
การจดัจําหน่ายผ่านร้านสะดวกซื &อเป็นหลกั  

2.  กลุม่ผลิตภณัฑ์อาหารพร้อมทานแบบแชแ่ข็ง ได้แก่ 

2.1 กลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารว่างและอาหารทานเล่นต่าง ๆ แบบแช่แข็ง 
เช่น เกีgยวซ่า ทาโกะยากิ ปอูดั ทามาโกะยากิ ชคูะวาคาเมะและกิมจิ 
เป็นต้น  

2.2  กลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารมื &อหลักพร้อมทาน แบบแช่แข็ง เช่น  
ข้าวหน้าตา่ง ๆ และบะหมี(ราเมน หลากหลายรสชาติ  

2.3    กลุ่มผลิตภณัฑ์อาหารพร้อมปรุง แบบแช่แข็ง เช่น เนื &อปลาแซลมอน 
และเนื &อปลาซาบะ เป็นต้น 

โดยผลิตภณัฑ์อาหารในกลุม่นี & มีกลุม่เป้าหมายหลกัเป็นกลุ่มผู้ ใช้ชีวิตประจําวนั
ที(มีเวลาจํากดัในการเตรียมอาหาร เช่น กลุ่มวยัทํางานและกลุ่มแม่บ้าน เป็นต้น 
รวมถึงมีชอ่งทางการจดัจําหน่ายผ่านซุปเปอร์มาร์เก็ต และไฮเปอร์มาร์เก็ต เป็นหลกั  
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1.1.6.3 กลยุทธ์การพฒันาผลิตภัณฑ์อาหาร 

 บ ริษัท ไ ด้ นําผลการศึกษาและวิจัยพ ฤติกรรมการบริ โภคสิน ค้าของ
กลุ่มเป้าหมายมาเป็นแนวทางในการพัฒนาผลิตภณัฑ์อาหาร สรรหารสชาติ 
และความหลากหลายใหม่ ๆ เนื(องจากสภาวะปัจจุบันที(ความต้องการของ
ผู้บริโภคเปลี(ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ดังนั &นการนําเสนอสินค้าต้องมีความ
หลากหลายทั &งในส่วนรายการสินค้า รสชาติ ฉลากและรูปแบบบรรจภุณัฑ์ 
รวมถึงต้องมีความรวดเร็วเพื(อสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้
อยา่งแท้จริง 

1.1.6.4 กลยุทธ์การขยายช่องทางการจดัจาํหน่าย 

นอกจากการจัดจําหน่ายผ่านช่องทางการจัดจําหน่ายในปัจจุบัน อันได้แก่ 
ช่องทางร้านสะดวกซื &อ ซุปเปอร์มาร์เก็ต ไฮเปอร์มาร์เก็ต และการออกบธูหรือ
รถขายสินค้าตามงานแสดงสินค้า มหกรรม เทศกาลและงานอีเว้นท์ต่าง ๆ ที(มี
ตลอดทั &งปีแล้ว บริษัทยงัได้ขยายชอ่งทางการจดัจําหน่ายใหม ่ๆ ได้แก่ ชอ่งทาง 
Food Service โดยมกีารจดัตั &งทีมงานเพื(อดแูลรับผิดชอบเป็นการเฉพาะ กลุม่ธรุกิจ
โรงแรม และกลุ่มธุรกิจที(มีศักยภาพต่าง ๆ  เช่น กลุ่มธุรกิจสายการบิน เป็นต้น 
สําหรับการจัดจําหน่ายสินค้าในต่างประเทศนั &น นอกเหนือจากการจัด
จําหน่ายสินค้าในภมูภิาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ที(ได้ดําเนินการมาระยะหนึ(ง
แล้ว ในปีที(ผ่านมา บริษัทยังได้ขยายการส่งออกไปยังประเทศในภาคพื &น 
ทวีปยโุรปอีกด้วย สง่ผลให้ยอดขายในชอ่งทางดงักลา่วสามารถบรรลผุลสําเร็จ
ตามเป้าหมายที(ได้กําหนดไว้ นอกจากนี & บริษัทยังได้มีการกําหนดแผนงาน 
การพฒันาและขยายชอ่งทางการจดัจําหน่าย และโครงการพิเศษใหม ่ๆ เพื(อเป็น
การขยายฐานทางการตลาดและเข้าถึงกลุ่มลกูค้าเป้าหมายได้อย่างครอบคลมุ
มากยิ(งขึ &นอีกด้วย  

1.1.6.5 กลยุทธ์ด้านการส่งเสริมการขายและการใช้สื�อโฆษณา 

 บริษัทได้เน้นการดําเนินกิจกรรมทางการตลาดและการประชาสัมพันธ์ 
ทั &งในรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์ รวมทั &งจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายใน 
แต่ละช่องทางอย่างต่อเนื(องตลอดปี เพื(อสร้างการรับรู้ตราสินค้าและกระตุ้น 
การเตบิโตของยอดขายให้เพิ(มสงูขึ &น 
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1.1.7 กลยุทธ์การตลาดธุรกิจเครื�องดื�ม 

1.1.7.1 คุณภาพของผลิตภัณฑ์และบริการ 

 ในการผลิตและจําหน่ายเครื(องดื(มชาเขียวพร้อมดื(ม บริษัทได้คํานึงถึงความ
พิถีพิถันในกระบวนการผลิต ตั &งแต่นํ &าสะอาดที(ผ่านการกรองด้วยระบบ RO 
(Reverse Osmosis) การคดัเลือกใบชาสดที(มีคณุภาพ และการเลือกใช้ฟรุกโตส
ไซรัปในการผลิตตลอดจนกระบวนการบรรจุที(มีมาตรฐานสงู เพื(อคณุภาพที(ดี
ที(สดุของผลิตภณัฑ์ รวมถึงการดแูลลกูค้าและบริการหลงัการขายที(สะดวกและ
รวดเร็ว เพื(อตอบสนองความต้องการและประโยชน์สงูสดุของผู้บริโภคทกุคน  

1.1.7.2 ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ 

 กลุ่มบริษัทโออิชิมีผลิตภณัฑ์ที(หลากหลายเพื(อตอบสนองความต้องการของ    
กลุม่ลกูค้าที(มีความต้องการที(แตกตา่งกนั ด้วยการสร้างสรรค์ทั &งในเรื(องรสชาติ
และบรรจภุณัฑ์ของผลิตภณัฑ์ให้มีความแปลกใหม่ หลากหลายและมีเอกลกัษณ์
เฉพาะตัว เพื(อให้ผู้ บริโภคได้เลือกสรรตามความต้องการและเหมาะกับ 
กลุ่มลูกค้าเป้าหมายแต่ละกลุ่ม โดยในปี 2560 บริษัทยงัคงมีแผนในการออก
นวตักรรมผลิตภณัฑ์ใหม่ที(จะมอบประสบการณ์พิเศษและแปลกใหม่ในการ
บริโภค โดยยังคงไว้ซึ(งความโดดเด่นและเอกลักษณ์ทั &งในด้านรสชาติและ 
มีความแตกตา่งจากผลติภณัฑ์ชาพร้อมดื(มที(มีอยูท่ั(วไปในท้องตลาดอีกด้วย  

1.1.7.3 กลยุทธ์ทางด้านราคาเพื�อขยายฐานลกูค้า 

 กลุ่มบริษัทโออิชิยังคงเดินหน้าพัฒนาสินค้าและนวตักรรมใหม่ ๆ อย่างต่อเนื(อง
ผ่านผลิตภณัฑ์ในหลากหลายขนาดและหลายช่วงราคาในปัจจุบนั อาทิเช่น ขนาด 
250 มล. 380 มล. 500 มล. และ 800 มล. ทั &งนี & เพื(อขยายฐานการค้าสู่กลุ่ม
ผู้บริโภคกลุ่มใหม่ และเพื(อตอบสนองต่อกําลงัในการซื &อและความต้องการของ
ผู้บริโภคทั &งหมดได้อยา่งครอบคลมุและตอ่เนื(องตอ่ไป 

1.1.7.4 กลยุทธ์ทางด้านช่องทางการจัดจาํหน่าย 

 เพื(อกระจายสินค้าให้เข้าถึงกลุ่มลกูค้าเป้าหมายอย่างทั(วถึง กลุ่มบริษัทโออิชิ
จงึจดัให้มีการกระจายสินค้าผ่านชอ่งทางการจดัจําหน่ายหลากหลายช่องทาง 
อาทิ (1) ตวัแทนจําหน่ายรายใหญ่ คือกลุ่มบริษัทในเครือบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ 
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จํากัด (มหาชน) และบริษัท เสริมสุข จํากัด (มหาชน) (2) ร้านอาหารทุกแบ
รนด์ของกลุ่มบริษัทโออิชิ และ (3) โดยการส่งออกไปจําหน่ายยงัต่างประเทศ 
ทั &งนี & เพื(อเป็นการจดัสรรทรัพยากรและผนึกกําลงัการจดัจําหน่ายร่วมกนัของ
กลุม่บริษัทในทกุชอ่งทางเพื(อให้เกิดประสิทธิภาพสงูสดุ 

1.1.7.5 กลยุทธ์การส่งเสริมการขายและการใช้สื�อโฆษณา 

 กลุ่มบริษัทโออิชิได้มีการโฆษณาประชาสัมพันธ์ภายใต้การวางแผน การ
กําหนดกลยุทธ์ทางการตลาดและการประชาสัมพันธ์อย่างมีระบบ เพื(อการ
ส่งเสริมการขายอย่างต่อเนื(อง นอกเหนือจากการใช้สื(อโทรทัศน์ วิทย ุ
หนงัสือพิมพ์ นิตยสารต่าง ๆ แล้ว กลุ่มบริษัทโออิชิยงัมุ่งเน้นการใช้สื(อทางเลือก
ใหม ่ๆ เช่น สื(อออนไลน์ หรือผ่านสื(อชมุชนออนไลน์ เพื(อให้การสื(อสารเข้าถึง
ผู้บริโภคได้อย่างทั(วถึงและมีประสิทธิภาพมากยิ(งขึ &น รวมทั &งการจดัรายการ
สง่เสริมการขายอยา่งตอ่เนื(องตลอดทั &งปีกบัคู่ค้าของกลุม่บริษัทอีกด้วย 

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” 
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ปี 2547  

• วันที( 25 สิงหาคม 2547 นําหุ้ นสามัญเพิ(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   
ปี 2552 

• เปิดให้บริการร้านอาหารอดุ้งและโซบะ Kazokutei ซึ(งเป็นแฟรนไชส์จากประเทศญี(ปุ่ น 

• ปรับเปลี(ยนผลิตภัณฑ์ อะมิโน โอเค มาเป็น อะมิโน พลัส โดยปรับเปลี(ยนกลยุทธ์ 
ทางการตลาดและจุดขายใหมท่ั &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” 
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• 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” และเกีgยวซา่รสชาติใหม ่“หมทูาโกะยากิ” 

• ได้รับบัตรส่งเสริมการลงทุนเพิ(มอีก 4 โครงการ สําหรับที(โรงงานนิคมอุตสาหกรรม 
นวนคร และที(อําเภอวงัมว่ง จงัหวดัสระบรีุ 

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 
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• 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(มจําหน่ายผลิตภณัฑ์เครื(องดื(มชาเขียวพร้อมดื(ม รสชาติใหม่ “โออิชิ คาบูเซฉะ สูตร
นํ &าตาลน้อย” เพื(อตอบโจทย์กลุ่มผู้ บริโภคที(ชื(นชอบชาเขียวระดับพรีเมี(ยมและห่วงใย
สขุภาพ 

• เริ(มจําหน่ายเครื(องดื(มชาเขียวพร้อมดื(ม “โออิชิ รสแตงโม” ขนาด 380 มล. ซึ(งจดัจําหน่าย
เฉพาะชว่งฤดรู้อน ระหวา่งเดือนมีนาคม ถึงเดือนมิถนุายน เท่านั &น 

• เพิ(มขนาดบรรจุภัณฑ์ใหม่ เครื(องดื(มชาเขียวพร้อมดื(ม “โออิชิ ขนาด 800 มล.”  โดยมี              
จดัจําหน่ายใน 3 รสชาติ ได้แก่ รสนํ &าผึ &งผสมมะนาว รสข้าวญี(ปุ่ น และรสลิ &นจี( รวมถึง
การปรับเปลี(ยนขนาดและรูปแบบบรรจภุณัฑ์ โออิชิ ฟรุตโตะ จากขนาด 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 เกีgยวซ่า”  อาทิ เกีgยวซ่า 
ไส้สไปซี(ซีฟู๊ ด ไส้กระเพราหม ูและ ไส้หมยูากินิก ุ

• เริ(มจําหน่ายผลิตภณัฑ์อาหารแช่แข็งประเภทข้าว “โออิชิ เบนโตะ” ในหลากหลาย
รสชาติ ได้แก่ ข้าวหมสูไปซี( ข้าวหมซูอสญี(ปุ่ น และข้าวหน้าไก่เทอริยากิ โดยจําหน่ายใน
ชอ่งทางไฮเปอร์มาร์เก็ตและซุปเปอร์มาร์เก็ต 
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• ปรับรูปแบบบรรจภุณัฑ์ ชาเขียวโออิชิ คาบเูซฉะ ให้มีความสดใสและทนัสมยั แต่ยงัคง
ความเป็นญี(ปุ่ นแบบพรีเมี(ยม และการปรับรูปแบบบรรจภุณัฑ์เครื(องดื(มชาดําโซดา โออิชิ  
ชาคลูล์ซา่ เป็นกระป๋องทรงสลีค  

• ขยายตลาดการจดัจําหน่ายสินค้าในต่างประเทศไปยังประเทศใหม่ ๆ ได้แก่ สหพันธ์
สาธารณรัฐเยอรมนี สาธารณรัฐฟินแลนด์ สหราชอาณาจกัรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ 

ปี 2559 

• ดําเนินการเพิ(มทุนในบริษัทย่อย ได้แก่ Oishi International Holdings Limited และ 
Oishi F&B (Singapore) Pte. Ltd. โดยมีวตัถปุระสงค์หลกัเพื(อรองรับการเพิ(มทุนของ 
Oishi Myanmar Limited ซึ(งเป็นบริษัทย่อยในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ เพื(อ
เป็นเงินทนุหมนุเวียนและรองรับการขยายตวัของธรุกิจในอนาคต   

• ร้านโออิชิ แกรนด์ จดัเทศกาลอาหารพิเศษ “Phuket Lobster Festival 2016” ในช่วง
เทศกาลวนัแมแ่หง่ชาต ิ

• ร้านโออิชิ บฟุเฟต์ จดัเทศกาลอาหารสดุพิเศษตลอดปี อาทิเชน่ เทศกาลมากิ 

• ร้านชาบูชิ ปรับรูปแบบการให้บริการใหม่ภายใต้แนวคิด “Shabushi and So Much 
More” โดยเน้นการสร้างคุณค่าและความหลากหลายของรายการอาหารและการ
ให้บริการที(น่าประทบัใจ 

• ร้านโออิชิ ราเมน นําเสนอรายการอาหารใหม่ ได้แก่ นาเบะหรือหม้อไฟตามแบบฉบบั
ญี(ปุ่ น โดยมีการหมมุเวียนเปลี(ยนรสชาติทกุรอบระยะเวลา 2 เดือน 

• เริ(มจําหน่ายผลิตภณัฑ์แซนวิชรูปแบบใหม่ โออิชิ แซนวิชอบร้อน โดยมีช่องทางการจัด
จําหน่ายหลกัผ่านร้านแฟมลิี( มาร์ท 

• เริ(มจําหน่ายผลิตภัณฑ์โออิชิ เกีgยวซ่ารวมรส โดยนําเกีgยวซ่าต่างรสชาติถึง 5 รสชาติ 
มาบรรจรุวมกนัในบรรจภุณัฑ์เดยีวกนั จดัจําหน่ายผ่านร้าน 7-Eleven ทั(วประเทศ 

• เริ(มจําหน่ายผลิตภณัฑ์ โออิชิ โอปัง ขนมปังรูปหน้าหมีสอดไส้ ที(สามารถแต่งหน้าตุ๊กตาหมี
ได้ตามจินตนาการ โดยจดัจําหน่ายผ่านร้าน 7-Eleven ทั(วประเทศ 

• เริ(มจําหน่ายผลิตภณัฑ์อาหารพร้อมทานแชแ่ข็งประเภทเส้นราเมน โดยจดัจําหน่ายผ่าน
ชอ่งทางไฮเปอร์มาเก็ตและซุปเปอร์มาเก็ตเป็นหลกั 

• เริ(มจําหน่ายผลิตภณัฑ์โออิชิ ชาเขียว กลิ(นองุ่นเคียวโฮ ซึ(งเป็นนวตักรรมใหม่ชาเขียว
เคี &ยวได้และผลิตภณัฑ์โออิชิ ชาเขียวกลิ(นซากรุะ สตรอเบอร์รี( ที(มาพร้อมนวตักรรมใหม่
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บรรจุภัณฑ์เปลี(ยนสีได้ตามอุณหภูมิ เพื(อตอบสนองความต้องการผู้บริโภคเพื(อให้ได้
ความแปลกใหมแ่ละสนกุสนานมากยิ(งขึ &น 

• ขยายตลาดการจดัจําหน่ายเครื(องดื(มในต่างประเทศไปยงัประเทศใหม่ ได้แก่ ประเทศ
สาธารณรัฐฝรั(งเศส และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 

เหตุการณ์สาํคญัในปี 2560 

บริษัทคํานึงถึงและให้ความสําคญัอย่างยิ(งกับเรื(องของสุขลักษณะและความปลอดภัยของ

อาหารตั &งแตต้่นนํ &าจนถึงปลายนํ &า บริษัทจึงได้พัฒนาคณุภาพและระดบัการให้บริการ พร้อมทั &ง

ดําเนินการเพื(อขอการรับรองระบบคณุภาพจากองค์กรชั &นนําของโลกทางด้านการตรวจสอบ การ

ทดสอบ และการรับรองระบบ โดยร้านอาหารของบริษัทได้รับการรับรองระบบคุณภาพครอบคลุม  

3 ระบบ ได้แก่ GMP HACCP และ ISO 9001:2015 ในขอบข่ายเนื &อหา “การบริการใน

ภตัตาคารและร้านอาหารครอบคลมุอาหารสไตล์ญี(ปุ่ น” รวมทั &งสิ &น 244 สาขา ซึ(งครอบคลมุทุก

สาขาร้านอาหารของกลุม่บริษัทโออิชิ ณ วนัที(ได้รับการรับรอง เพื(อตอบสนองความพึงพอใจ และ

คงไว้ซึ(งความเชื(อมั(นสงูสดุแก่ลกูค้า โดยถือเป็นรายแรกของประเทศไทยและในภมูิภาคเอเชีย ที(

ได้รับรองระบบคณุภาพครอบคลมุทั &ง 3 ระบบและในทกุสาขาร้านอาหาร 

นอกจากนั &น บริษัทยงัได้รับรางวัลที(ช่วยตอกยํ &าความเป็นบริษัทชั &นนําในธุรกิจเครื(องดื(มและ

อาหาร  ได้แก่ รางวลั “สุดยอดแบรนด์แห่งปี Super brands Thailand 2016 จากซุปเปอร์แบรนด์ 

ประเทศไทย” ซึ(งช่วยตอกยํ &าความสําเร็จในฐานะที( “โออิชิ” เป็นแบรนด์อาหารและเครื(องดื(ม 

ที(ประสบความสําเร็จด้านการสร้างแบรนด์ในประเทศไทยและได้รับการยอมรับเป็นอนัดบัหนึ(ง 

ในใจผู้บริโภค และรางวลั “The Most Powerful Brands of Thailand 2016”  ในฐานะที( “โออิชิ” 

เป็นแบรนด์ที(แข็งแกร่ง และทรงพลงัที(สดุในกลุม่ชาพร้อมดื(ม ประจําปี 2559 

ในส่วนของการจดัอนัดบัเครดิตองค์กรนั &น บริษัท ทริสเรทติ &ง จํากดั หรือทริสเรทติ &ง ได้ทบทวน

และยืนยันอันดับเครดิตองค์กรของบริษัท ที(ระดับ “A+”  ซึ(งสะท้อนถึงสถานะผู้ นําในตลาด

เครื(องดื(มชาพร้อมดื(มในประเทศไทย ตลอดจนการมีกระแสเงินสดที(เติบโตขึ &นและสภาพคล่อง

ทางการเงินที(ดี  โดยได้ให้แนวโน้มอันดับเครดิต “Stable” หรือ “คงที(” สะท้อนถึงความ

คาดหมายของทริสเรทติ &งวา่ บริษัทจะยงัคงสถานะเป็นบริษัทที(มีความสําคญัในเชิงกลยทุธ์ของ
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บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากดั (มหาชน) อีกทั &ง จะยงัคงรักษาสถานะทางการแข่งขนัในตลาดชา

พร้อมดื(มและสร้างผลการดําเนินงานที(ดีอยา่งตอ่เนื(องตอ่ไป 

ธุรกิจอาหาร 

1.  ธุรกิจร้านอาหาร 

ในปี 2560 กลุ่มบริษัทโออิชิ ได้พัฒนาและยกระดับสินค้าและการให้บริการภายใน
ร้านอาหารแบรนด์ตา่ง ๆ ของกลุม่บริษัทโออิชิ ดงันี & 

1. ร้านโออิชิ อีทเทอเรียม เปิดตัวคอนเซ็ปร้านใหม่ ภายใต้แนวคิด 3 ส่วนผสม 
ที(ลงตวั ประกอบด้วย  “EAT – EXPLORE -  PREMIUM" นําเสนออาหารญี(ปุ่ น
รสชาติเยี(ยมจากวตัถดุิบชั &นดี และส่วนผสมของความคิดสร้างสรรค์ใหม ่ๆ ผสาน
วฒันธรรมการกินของญี(ปุ่ นอย่างลงตวั ดื(มดํ(ากบัมหศัจรรย์ของอาหารญี(ปุ่ น ผ่านรูป 
รส กลิ(น เสียง และสัมผัสอย่างครบครันกับประสบการณ์ครั &งแรกของการ
รับประทานอาหารญี(ปุ่ น ที(เปิดโอกาสให้ได้ลอง ได้ทํา ได้สัมผัสประสบการณ์ 
ในบรรยากาศแบบญี(ปุ่ นแท้ ๆ โดยเปิดให้บริการเป็นแห่งแรกที( ชั &น 7 ศูนย์การค้า
เซ็นทรัลพลาซา แกรนด์ พระราม 9 ก่อนเดินหน้าขยายพื &นที(ให้บริการและสาขา
เพิ(มเติมได้แก่ สาขาซีคอนสแควร์ ศรีนครินทร์ และฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต    

2.  ร้านโออิชิ บฟุเฟต์ เปิดตวัภาพยนตร์โฆษณา เรื(อง “EAT LIKE A KING” ประสบการณ์
ทานอาหารญี(ปุ่ นระดบั คิง!!! ต้นตํารับภัตตาคารบุฟเฟต์ อาหารญี(ปุ่ นยกระดับ
ความอร่อยครั &งยิ(งใหญ่!! พร้อมจดัทัพเมนูใหม่กว่า 30 เมนู เพื(อสร้างประสบการณ์
ตลอดจนรสสมัผสัที(หลากหลายให้คนรักอาหารญี(ปุ่ นได้ลิ &มลองเมนูใหมช่ั &นดี…. มี
ให้ไม่อั &น! เสมือนดั(งจักรพรรดิแห่งแดนอาทิตย์อุทัย จึงเป็นที(มาของภาพยนตร์
โฆษณาชุดล่าสุด “KING OF JAPANESE FOOD” ที(บอกเล่าเรื(องราวถึง
ประสบการณ์ที(น่าประทับใจของผู้ ที(ได้รับประทานโออิชิ บุฟเฟต์ รูปแบบใหม่ 
เมื(อได้เห็น ได้สมัผัสรายการอาหารชั &นดีมากมาย ได้ดื(มดํ(ากับรสชาติอนัปราณีต 
พิถีพิถัน ที(รายล้อมอย่างน่าตื(นตาตื(นใจ จึงนบัเป็นที(สดุแห่งประสบการณ์ อาหาร
ญี(ปุ่ นระดบัจกัรพรรดิที(รอให้คณุไปสมัผสัด้วยตวัเองที( โออิชิ บฟุเฟต์   

3. ร้านโออิชิ แกรนด์ จดัเทศกาลอาหารพิเศษในเทศกาล “Phuket Lobster Festival 
2016” ในชว่งเทศกาลวนัแม่แห่งชาติ โดยนํากุ้งมงักรภเูก็ต (Phuket Lobster) มาใช้
เป็นวัตถุดิบในรายการอาหารที(หลากหลายในราคาสุดพิเศษ ซึ(งกุ้ งมงักรภูเก็ต 
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ถือเป็นวตัถุดิบที(มีชื(อเสียงอย่างมากของจงัหวดัภูเก็ต โดยได้รับผลตอบรับจาก
ผู้ บริโภคเป็นอย่างดี นอกจากนี & ยังถือเป็นการส่งเสริมและช่วยประชาสัมพันธ์ 
ให้ผู้บริโภครู้จกัและบริโภคกุ้งมงักรภเูก็ตอยา่งกว้างขวางมากยิ(งขึ &น 

4. ร้านชาบชูิ บริษัทได้ดําเนินแผนงานการปรับรูปแบบการให้บริการใหม่ ภายใต้แนวคิด 
“Shabushi and So Much More ชาบู ซูชิ และอีกมากมายล้นสายพาน” ที(ปรับ
การให้บริการภายในร้านอาหารโดยเน้นการสร้างคุณค่าและความหลากหลาย
ของรายการอาหารและการให้บริการที(นา่ประทบัใจแก่ผู้ใช้บริการ  

5. ร้านโออิชิ ราเมน นําเสนอรายการอาหารใหม ่ได้แก่ ยากิโซบะชีสซึ โตเกียวราเมน และ
อื(น ๆ โดยมีการหมุนเวียนเปลี(ยนรสชาติทุกรอบระยะเวลา 2 เดือน เพื(อสร้าง
ประสบการณ์ที(หลากหลายให้แก่ผู้ บริโภค โดยได้รับผลตอบรับอย่างดีมากจาก
ผู้บริโภค   

6. ร้านนิกุยะ ร้านปิ&งย่างสไตล์ญี(ปุ่ น ได้มีการปรับกลยุทธ์ทางการตลาดใหม่ ไม่ว่า
รูปแบบบริการ อา ลา คาร์ท (เมนูตามสั(ง) ที(เพิ(มมาใหม่ จากเดิมที(มีเพียงบริการ
อาหารแบบบฟุเฟต์ เนื(องจากทางร้านเองต้องการตอบสนองและให้บริการลกูค้า
หลากหลายกลุม่มากขึ &น รวมไปถึงการเปลี(ยนสโลแกนร้านเป็น "นิกยุะ ยากินิกตุํารับ 
โอซากาแท้"  จากเดิมที(ใช้สโลแกน "นิกยุะ บฟุเฟต์ปิ&งย่าง ตํารับญี(ปุ่ นแท้” ประเด็น
หลกัในการปรับโฉมของนิกุยะครั &งนี &คือการเพิ(มการให้บริการ อา ลา คาร์ท โดย
ผู้บริโภค สามารถเลือกสั(งเป็นชุด หรือสั(งเมนูเดี(ยวก็ได้ ซึ(งแบบชุดจะมี 2 แบบ คือ 
แบบชุดซูเปอร์ พรีเมี(ยม (เหมาะสําหรับ 2 ท่าน) และแบบชดุพรีเมี(ยม (เหมาะสําหรับ
ท่านเดียว) สําหรับคนที(อยากเลือกเมนู อา ลา คาร์ท จดุเด่นคือความหลากหลายที(
คัดวัตถุดิบมาจากหลายประเทศ ซึ(งพิจารณาแล้วว่าเหมาะกับการปิ&งย่าง โดยมี 
ให้เลือกมากกว่า 70 รายการ มีเนื &อสตัว์ให้เลือกหลากหลาย ทั &งเนื &อวากิว (ส่วนสนัคอ) 
นําเข้าจากประเทศญี(ปุ่ น เนื &อริบอาย เนื &อโจคารูบิ เนื &อคารูบิพรีเมี(ยมจากออสเตรเลีย 
เนื &อฮารามิจากสหรัฐอเมริกา รวมไปถึง หมู ไก่  กุ้ ง เบคอน แซลมอนนอร์เวย์ 
หอยแมลงภูนิ่วซีแลนด์ และอื(น ๆ อีกมากมาย ไมเ่พียงเท่านี &ในส่วนของเมนูบฟุเฟต์
ก็ได้ปรับเปลี(ยนระดบัราคาบฟุเฟต์จากเดิมราคา 519 บาท ให้หลากหลายขึ &นเพื(อ
รองรับความต้องการของลกูค้า โดยแบ่งออกเป็น 2 ระดบัคือ พรีเมี(ยม บุฟเฟต์ ราคา 
399 บาท (ไมร่วมเครื(องดื(ม) มีรายการอาหารให้เลือก 40 รายการ และซูเปอร์พรีเมี(ยม 
บฟุเฟต์ (Super Premium Buffet) ราคา 539 บาท (ไม่รวมเครื(องดื(ม) มีรายการอาหาร
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ให้เลือกกว่า 50 รายการ ความแตกต่างของสองบุฟเฟต์นี &คือ ซูเปอร์พรีเมี(ยม บุฟเฟต์  
มีเนื &อนําเข้าจากตา่งประเทศมากกว่าพรีเมี(ยมบฟุเฟต์ ที(มเีนื &อนําเข้าเพียงรายการเดียว 

7. ร้านคาคาชิ ร้านอาหารบริการด่วนหรือคิวเอสอาร์ (Quick Service Restaurant 
“QSR”) กบัแบรนด์คอนเซปต์ใหม่! ชคูวามอร่อย สะดวก คุ้มค่า ผ่านรายการอาหาร
ชดุที(คดัสรรมาด้วยความตั &งใจ ทั &งเซตข้าวหน้าแกงกะหรี( สูตรเข้มข้นพิเศษ และ 
เซตข้าวหน้าต่าง ๆ ในสไตล์โตเกียว เน้นปรุงสด ที(ต่อที( เพื(อให้ทุกมื &อของคนไทย
เป็นช่วงเวลาที(มีความสุข สนุก และอบอุ่นกว่าที(เคย พร้อมบริการความอร่อย 
สะดวก และคุ้มคา่ ไปกบัเซตความอร่อยสไตล์โตเกียว อาทิ ชดุข้าวหน้าแกงกะหรี( 
สตูรเข้มข้นพิเศษ สําหรับรูปแบบการให้บริการนั &นเน้นความรวดเร็ว-การบริการ
ตนเองของลกูค้า แบบเซลฟ์ เซอร์วิส (Self Service Model) ผ่านขั &นตอนสั(งอาหาร
และรับอาหารง่าย ๆ เพียงแค่ (1) เข้าคิวและสั(งอาหารที(เคาน์เตอร์พร้อมชําระเงิน  
(2) รับอปุกรณ์ส่งสญัญาณ หรือ Beeper จากพนกังานและมานั(งรออาหารที(โต๊ะ 
(3) เมื(อได้ยินเสียงสญัญาณจาก Beeper ให้มารับอาหารที(เคาน์เตอร์ และ (4) หยิบ
ช้อน ส้อม ตะเกียบ และเครื(องปรุงได้ที(เคาน์เตอร์อุปกรณ์ ทั &งนี & การนําอปุกรณ์ส่ง
สญัญาณ หรือ Beeper มาใช้ยังเป็นการยกระดับมาตรฐานบริการของ “คาคาชิ”  
ให้แตกตา่งจากร้านอาหารจานดว่นและร้านอาหารญี(ปุ่ นทั(ว ๆ ไป โดยการปรับปรุง
ภาพลกัษณ์ของ “คาคาชิ” ในครั &งนี &ถือเป็นการตอกยํ &าถึงยุทธศาสตร์การดําเนิน
ธุรกิจที(ให้ความสําคญักบัการพัฒนานวตักรรมและ “สร้างสรรค์มลูค่าเพิ(มให้กับ
สินค้าและบริการ” มาโดยตลอด แม้ตลาดร้านอาหารญี(ปุ่ น จะมีการแข่งขนัที(ทวีความ
รุนแรงขึ &นก็ตาม พร้อมวางเป้าหมายสงูสดุเป็นผู้ เชี(ยวชาญด้านอาหารญี(ปุ่ น หรือ 
“EXPERT OF JAPANESE FOOD” ภายในปี 2020 ที(มีความแข็งแกร่งและเติบโต
อยา่งยั(งยืนตอ่ไป   

2. ธุรกิจอาหารพร้อมรับประทาน 

เนื(องจากกลุ่มบริษัทโออิชิ ถือเป็นผู้ นําด้านอาหารญี(ปุ่ นและการพัฒนานวัตกรรม
ผลิตภัณฑ์รายหนึ(งในประเทศไทย กลุ่มบริษัทโออิชิจึงมีการพัฒนาและนําเสนอทั &ง
ผลิตภณัฑ์ใหม ่ๆ ที(มีคณุภาพและความหลากหลายทั &งในด้านรูปแบบ รสชาติ และบรรจุ
ภณัฑ์ เพื(อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคอย่างต่อเนื(อง พร้อมทั &งการขยายฐาน
การตลาดและจดักิจกรรมการทางการตลาดเพื(อกระตุ้นยอดขายสินค้าและสร้างการรับรู้
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ในตราสินค้าให้กว้างขวางมากยิ(งขึ &น  โดยในช่วงปี 2560 ที(ผ่านมามีเหตุการณ์สําคญั
เกี(ยวกบัผลิตภณัฑ์และกิจกรรมตา่ง ๆ ดงัตอ่ไปนี &  

(1) การพัฒนาและออกจําหน่ายสินค้าประเภทแซนวิชเพื(อสุขภาพ “โออิชิ แซนวิช 
พลัส” รสทูน่าสลัดไข่ และสลัดอกไก่ เพื(อตอบสนองกระแสความต้องการ
และไลฟ์สไตล์ของกลุม่ผู้บริโภครุ่นใหมที่(ใสใ่จในสขุภาพ  

(2) การพฒันา และปรับปรุงผลิตภณัฑ์โออิชิ เกีgยวซา่ ไส้หม ูเพื(อเป็นการคืนกําไรแก่
ผู้บริโภคที(ให้การตอบรับกับผลิตภัณฑ์ด้วยดีเสมอมา โดยการเพิ(มปริมาณไส้
และปรับแป้งให้มีความบางมากยิ(งขึ &น รวมถึงการสร้างความแปลกใหม่โดย 
การปรับแบบบรรจภุณัฑ์ให้มีความน่าสนใจและดึงดดูผู้บริโภคมากยิ(งขึ &น พร้อมกบั
การจดักิจกรรมส่งเสริมการขายที(สร้างการมีส่วนร่วมกบัผู้บริโภคในหลายพื &นที(
สําคญัของกรุงเทพมหานคร เพื(อสร้างกระแสและการรับรู้ถึงการปรับปรุงผลิตภณัฑ์
และบรรจภุณัฑ์ใหมด่งักลา่วอย่างกว้างขวาง  

นอกจากนี & เพื(อเป็นการตอบรับกับกระแสความใส่ใจในสุขภาพของผู้บริโภค        
กลุม่บริษัทโออิชิได้พฒันาและออกจําหน่ายผลิตภณัฑ์ โออิชิ เกีgยวซ่า ไรซ์เบอร์รี(    
ไส้หมสูลดังา ซึ(งถือเป็นการพฒันารสชาติใหมเ่พื(อเพิ(มความหลากหลายให้มื &ออาหาร 
ทานเลน่ ซึ(งมีจดุเดน่ที(แป้งเกีgยวซา่ไรซ์เบอร์รี(ที(มีประโยชน์ ลดปริมาณนํ &าตาลและ
มีส่วนช่วยในการควบคุมนํ &าหนัก รวมถึงนํ &าจิ &มสูตรใหม่ “ซอสสลัดงาญี(ปุ่ น”  
ที(ส่งเสริมภาพลักษณ์ความเป็นผลิตภัณฑ์อาหารญี(ปุ่ นได้เป็นอย่างดีอีกด้วย 
โดยจดัจําหน่ายผ่านร้าน 7-Eleven ที(มีสาขาครอบคลมุทั(วประเทศ  

(3) การออกจําหน่ายผลิตภณัฑ์ราเมน ประเภทแช่แข็ง 2 รสชาติใหม่ ได้แก่ ราเมน
กะเพราหม ูและราเมนผดัขี &เมาไก่ ซึ(งถือเป็นการต่อยอดความนิยมและการตอบรับ
ที(ดีของผู้บริโภคในผลิตภณัฑ์ราเมนประเภทแชแ่ข็งที(จดัจําหน่ายอยู่ในปัจจบุนั โดย
วางจําหน่ายตามซุปเปอร์มาร์เก็ต และไฮเปอร์มาเก็ตทั(วประเทศเพื(อเพิ(ม
ทางเลือกและช่องทางให้ผู้ บริโภคสามารถเข้าถึงสินค้าได้อย่างสะดวกและ
กว้างขวางมากยิ(งขึ &น  

(4) การเข้าร่วมงาน THAIFEX-World of Food Asia 2017 (งานแสดงสินค้าอาหาร  
ปี 2560)  ณ ศนูย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี ซึ(งถือเป็น
งานแสดงสินค้าประเภทอาหารและเครื(องดื(มที(นบัว่าใหญ่ที(สดุในประเทศ เพื(อ
เป็นการขยายฐานทางการตลาดและสรรหาคู่ค้าใหม่ ๆ ในช่องทางการจัด
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จําหน่ายสินค้าในต่างประเทศ และช่องทาง Food Service รวมถึงการเข้า
ร่วมงานดงักล่าวยงัถือเป็นการสร้างโอกาสทางธุรกิจและการรับรู้ในตราสินค้า
โออิชิได้เป็นอยา่งดีอีกด้วย    

ธุรกิจเครื�องดื�ม 

ในปี 2560 บริษัทมีการพัฒนาและออกจําหน่ายผลิตภณัฑ์ใหม่อย่างต่อเนื(อง รวมถึงการคิดค้น
พฒันาสินค้ารสชาติและรูปแบบบรรจภุณัฑ์ใหม่เพื(อให้มีความทันสมยั ถูกใจกลุ่มวยัรุ่น และการ
ขยายฐานการจดัจําหน่ายสินค้าไปยงักลุม่ประเทศใหม ่ๆ ดงันี & 

1. การออกจําหน่ายผลิตภณัฑ์ใหม่ ได้แก่ ผลิตภณัฑ์โออิชิ ชาเขียว กลิ(นซากรุะ สตรอเบอร์รี( 
ในช่วงต้นปี ที(มาพร้อมกับนวัตกรรมใหม่บรรจุภัณฑ์เปลี(ยนสีได้ตามอุณหภูมิ เพื(อ
ตอบสนองความต้องการของกลุม่ผู้บริโภคที(ชื(นชอบการบริโภคชาเขียว ให้ได้รับความแปลก
ใหมแ่ละสนกุสนานมากยิ(งขึ &น นอกจากนี & มแีผนงานการออกจําหน่ายผลิตภณัฑ์โออิชิ ชาเขียว  
รสส้มยซูุ ที(จะเป็นรสชาติใหมใ่นกลุ่มผลิตภณัฑ์ชาเขียวเคี &ยวได้ออกมาเสริมผลิตภณัฑ์โออิชิ 
ชาเขียว กลิ(นองุ่นเคียวโฮ ที(ได้รับการตอบรับจากผู้บริโภคเป็นอย่างดี โดยผลิตภณัฑ์โออิชิ 
ชาเขียว รสส้มยซูุ นี &เริ(มวางจําหนา่ยในเดือนพฤศจิกายน 2560 

2. การขยายตลาดการจดัจําหน่ายสินค้าในต่างประเทศไปยงัประเทศใหม่ ๆ ได้แก่ สาธารณรัฐ
อิตาลี สาธารณรัฐฝรั(งเศส ราชอาณาจกัรสวีเดน และสาธารณรัฐอินเดีย เป็นต้น 

  



  บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 
แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี (แบบ 56-1 ) สิ &นสดุวนัที( 30 กนัยายน 2560 

  ส่วนที( 1 หน้าที( 21 

1.3 โครงสร้างการถอืหุ้นของกลุ่มบริษัท 

 
หมายเหตุ 

Oishi Myanmar Limited ถือหุ้นโดย Oishi F&B (Singapore) Pte. Ltd. ในสดัส่วนร้อยละ 55 และ CM Foods Co. Ltd. 
ซึ(งเป็นบริษัทในประเทศเมียนมาร์ซึ(งไม่มีความเกี(ยวข้องกนัถือหุ้นในสดัส่วนร้อยละ 45  
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1.4 การลงทุนในบริษัทย่อยและบริษทัร่วม 

ณ วนัที( 17 พฤศจิกายน 2560 บริษัทที(บริษัทถือหุ้นทั &งทางตรงและทางอ้อม ในสดัส่วนเกินกว่า   

ร้อยละ 50 ของหุ้นที(ออกและจําหน่ายแล้วทั &งหมดทั &งในและตา่งประเทศ มีจํานวนทั &งสิ &น 7 บริษัท ดงันี & 

1) บริษทัย่อยทางตรง 
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2) บริษทัย่อยทางอ้อม 

 

หมายเหตุ 

(1) เมื(อวนัที( 23 พฤษภาคม 2560 ได้จดทะเบียนเปลี(ยนแปลงที(ตั &งสํานักงานใหญ่จากเดิม เลขที( 57 อาคารปาร์ค เวน
เชอร์ ชั &นที( 19 และชั &นที( 20 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 เป็นเลขที( 90 อาคารซี
ดบัเบิ &ลยู ทาวเวอร์ ชั &น 36 ห้องเลขที( บี 3601 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง  เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 
10310 

(2) ที(ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั &งที( 2/2560 เมื(อวนัที( 9 กุมภาพนัธ์ 2560 ได้มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมตัิในหลกัการ
สําหรับแต่งตั &งนางนงนุช บูรณะเศรษฐกุล ให้ดํารงตําแหน่งกรรมการและกรรมการผู้จัดการของบริษัทย่อยได้แก่ 
โออิชิ เทรดดิ &ง โออิชิ ราเมน และ โออิชิ ฟู้ ด เซอร์วิส รวมถึงดํารงตําแหน่งกรรมการใน OIHL OML และ OGLLC 
แทนนายมารุต บรูณะเศรษฐกลุ ซึ(งลาออกจากตําแหน่ง  

(3) ที(ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั &งที( 6/2559 เมื(อวันที( 16 พฤศจิกายน 2559 ได้มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติใน
หลักการสําหรับการแต่งตั &งนางสาวเทียนทิพย์ นาราช ให้ดํารงตําแหน่งกรรมการของบริษัทย่อยในต่างประเทศ
จํานวน 4 บริษัท ได้แก่ OIHL OSPL OML และ OGLLC แทนนางจิตเกษม หมู่มิ(ง ซึ(งลาออกจากตําแหน่ง และนางสาว
เทียนทิพย์ นาราช ได้ลาออกจากตําแหน่ง โดยมีผลตั &งแต่วนัที( 1 สิงหาคม 2560 

(4) บริษัท โออชิิ สแน็ค จํากดั ได้รับชําระค่าหุ้นเต็มตามจํานวนทุนจดทะเบียนจํานวน 80 ล้านบาท เมื(อวนัที( 7 กนัยายน 
2560 และได้จดทะเบียนเปลี(ยนชื(อบริษัทเป็นบริษัท โออชิิ ฟู้ ด เซอร์วิส จํากดั และเพิ(มทนุจดทะเบียนจากเดิมจํานวน 
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80 ล้านบาท เป็นจํานวน 1,000 ล้านบาท เมื(อวนัที( 5 ตุลาคม 2560 โดยเรียกชําระค่าหุ้นเพิ(มทุนในครั &งนี & เป็นจํานวน 
230 ล้านบาท รวมเป็นทนุชําระแล้วทั &งสิ &นจํานวน 310 ล้านบาท 

1.5 ความสมัพนัธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่ 

บริษัทเป็นหนึ(งในกลุ่มบริษัทในเครือของบริษัทไทยเบฟเวอเรจ จํากดั (มหาชน) ซึ(งเป็น

บริษัทใหญ่ของบริษัท โดยส่วนหนึ(งของนโยบายในการลงทุนหรือการดําเนินธุรกิจของ

บริษัทนั &นมีความพยายามให้ธรุกิจนั &นครอบคลมุวงจรหรือห่วงโซ่แห่งคณุค่า (Value Chain) 

ของธรุกิจนั &น ๆ  ให้มากที(สดุ ดงันั &นจึงทําให้การดําเนินธุรกิจของบริษัทในเครือหลายส่วนงาน

อาจมีลกัษณะที(เกี(ยวเนื(องหรือส่งเสริมให้เกิดความต่อเนื(องของธุรกิจของบริษัทในเครือ  

นอกจากนี & เครือบริษัทยงัให้ความสําคญักบัการพิจารณาลงทนุในบริษัทอื(นอนัจะสง่เสริม

ให้กลุม่บริษัทได้รับประโยชน์หรือเกิดมลูคา่เพิ(มสงูสดุอีกด้วย 
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2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

2.1 โครงสร้างรายได้ของกลุ่มบริษัท 

รายได้แยกตาม
ประเภทธุรกจิ 

ดาํเนินการโดย 

งบการเงนิรวม 
2560 

ณ วนัที�  
30 กันยายน 2560 

2559 
ณ วนัที�  

30 กันยายน 2559 

2558 
ณ วนัที�  

31 ธันวาคม 2558 
ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

ธรุกิจเครื(องดื(ม 
บริษัทและ 

บริษัท โออิชิ เทรดดิ &ง จํากดั 
7,147 52% 5,576 53% 6,351 49% 

ธรุกิจร้านอาหาร 6,530 48% 4,933 47% 6,612 51% บริษัท บริษัท โออิชิ ราเมน จํากดั 
และ Oishi Myanmar Limited 

รวม 13,677 100% 10,509 100% 12,963 100% 

2.2 ลักษณะผลิตภณัฑ์หรือบริการ 

2.2.1 ธุรกิจอาหาร 

2.2.1.1 ธุรกิจร้านอาหาร 

  ธุรกิจร้านอาหารญี� ปุ่น มีทั Sงหมด 9 แบรนด์ ดงันี S 

1) โออชิิ แกรนด์ (1 สาขา) 

 โออิชิ แกรนด์ ณ ศูนย์การค้าสยามพารากอน ชั &น 4 ด้วยบรรยากาศ
หรูหราและให้บริการด้วยรายการอาหารที(หลากหลายและหารับประทาน
ได้ยาก โดยเปิดให้บริการตลอดทั &งวัน จํากัดเวลาในการรับประทานไว้ที(  
2 ชั(วโมง 30 นาที ในราคาปัจจบุนัท่านละ 895 บาท 
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2) โออชิิ อีทเทอเรียม (3 สาขา) 

 ร้านโออิชิ อีทเทอเรียม ให้บริการอาหารญี(ปุ่ น ภายใต้แนวคิด 3 ส่วนผสม
ที(ลงตวั ประกอบด้วย  “EAT– EXPLORE- PREMIUM" นําเสนออาหาร
ญี(ปุ่ นรสชาติ เยี(ยมจากวัตถุดิบชั &นดี และส่วนผสมของความคิด
สร้างสรรค์ใหม ่ๆ ผสานวฒันธรรมการกินของญี(ปุ่ นอย่างลงตวั ดื(มดํ(ากับ
มหศัจรรย์ของอาหารญี(ปุ่ น ผ่านรูป รส กลิ(น เสียง และสมัผสัอยา่งครบครัน 
กบัประสบการณ์ครั &งแรกของการรับประทานอาหารญี(ปุ่ นที(เปิดโอกาส
ให้ได้ลอง ได้ทํา ได้สมัผัสประสบการณ์ในบรรยากาศแบบญี(ปุ่ นแท้ ๆ 
จํากัดระยะเวลาการรับประทานไว้ที( 1 ชั(วโมง 45 นาที ในราคาปัจจบุัน
ราคาท่านละ 659 บาท ไมร่วมภาษีมลูคา่เพิ(ม 

3)     โออชิิ บุฟเฟต์ (12 สาขา) 

 โออิชิ บุฟเฟต์ ให้บริการอาหารญี(ปุ่ น เปิดให้บริการตลอดทั &งวนัแบบ 
ไมม่ีรอบการให้บริการ แตจ่ํากดัระยะเวลาการรับประทานไว้ที( 1 ชั(วโมง 
45 นาที ในราคาปัจจุบนัราคาท่านละ 569 บาทไม่รวมภาษีมลูค่าเพิ(ม  
ในเขตกรุงเทพมหานครและราคาท่านละ 589 บาทไม่รวมภาษีมลูค่าเพิ(ม 
ในเขตตา่งจงัหวดั 

4) ชาบชูิ (128 สาขา) 

 ในประเทศ 126 สาขา  

 ชาบูชิ ให้บริการร้านอาหารบุฟเฟต์ที(ลําเลียงมาด้วยระบบสายพานให้
ลกูค้าเลือกบริโภคโดยไมจ่ํากดัจํานวนในราคายอ่มเยา ทั &งนี & ชาบชูิ เน้น
การให้บริการอาหารซึ(งเป็นที(นิยมของชาวเอเชีย 2 ชนิด ได้แก่ สุกี &   
หม้อไฟญี(ปุ่ น (ชาบ-ูชาบ)ู และข้าวปั&นและข้าวห่อสาหร่ายหน้าต่าง ๆ (ซูชิ) 
โดยเปิดให้บริการตลอดทั &งวัน แต่จํากัดระยะเวลาการรับประทานไว้ที(  
1 ชั(วโมง 15 นาที ในราคาปัจจบุนัท่านละ 399 บาทรวมภาษีมลูค่าเพิ(ม  
ในเขตกรุงเทพมหานคร และราคาท่านละ 419 บาทรวมภาษีมูลค่าเพิ(ม 
และ469 บาทรวมภาษีมูลค่าเพิ(ม ในเขตต่างจังหวัด โดยมีสาขา
ร้านอาหารในรูปแบบแฟรนไชส์จํานวน 1 สาขา 
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 ต่างประเทศ  2 สาขา 

 บริษัทยอ่ยของบริษัทเปิดดําเนินการร้านอาหารชาบชิูในประเทศเมียนมาร์ 
ณ เมอืงยา่งกุ้ ง จํานวน 2 สาขา  

5)      โออชิิ ราเมน (50 สาขา)  

 ธุรกิจร้านบะหมี(ญี(ปุ่ นประเภทเส้นราเมนที(มีการพัฒนาสตูรการผลิตเส้น
และสตูรปรุงนํ &าซุปซึ(งเป็นเอกลกัษณ์ มีรสชาติเข้มข้นและปรุงขึ &นเพื(อให้
ถูกปากคนไทย ทั &งเมนูญี(ปุ่ นและเมนูรสจัดแบบไทยที(มีให้เลือกหลาย
รายการ 

6) โออชิิ เดลิเวอรี�  (5 สาขา)  

 บริการจดัสง่อาหารญี(ปุ่ นถึงบ้านที(หมายเลขโทรศพัท์ 1773 ซึ(งให้บริการ
ในพื &นที(ครอบคลุมทั &งกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และ 21 จังหวัด 
ทั(วประเทศ ตั &งแต่เวลา 10.00- 21.00 น. โดยคิดค่าบริการจดัส่งครั &งละ 
40 บาท และเพื(อเพิ(มความสะดวกสบายแก่ลูกค้าสามารถชําระด้วย
บตัรเครดิตได้เมื(อสั(งอาหารขั &นตํ(ามลูคา่ 500 บาท  

7) Nikuya (18 สาขา)  

 ร้านอาหารบุฟเฟ่ต์ยากินิกุ ภายใต้แนวคิด “นิกุยะ ยากินิกุตํารับโอซาก้า
แท้" ให้บริการด้วยวัตถุดิบคุณภาพดี แบ่งออกได้เป็น 2 ระดับคือ         
พรีเมี(ยมบุฟเฟต์ ราคา 399 บาท (ไม่รวมเครื(องดื(ม) มีเมนูให้เลือก      
40 รายการ และซูเปอร์พรีเมี(ยม บุฟเฟต์ (Super Premium Buffet) 
ราคา 539 บาท (ไมร่วมเครื(องดื(ม) และการให้บริการแบบรูปแบบบริการ 
อา ลา คาร์ท (เมนูตามสั(ง) โดยมีสาขาร้านอาหารในรูปแบบแฟรนไชส์
จํานวน 1 สาขา 

8) Kakashi (23 สาขา)  

 ร้านข้าวหน้าสไตล์ต่าง ๆ ญี(ปุ่ นที(พิถีพิถันในทุกรายละเอียด ด้วยเมนู
มากมายที(คดัสรรมาจากทั(วเกาะญี(ปุ่ น ให้คณุได้อร่อยกบัข้าวหน้าตา่ง ๆ 
ร้อน ๆ พร้อมให้บริการทนัใจในเวลาอนัรวดเร็วและราคาประหยดั 
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9) Snack Shop (2 สาขา)  

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

ณ วนัที( 30 กนัยายน 2560 บริษัทและบริษัทย่อยมีสาขาร้านอาหารรวมทั &งสิ &น 
242 สาขา โดยเป็นสาขาที(เปิดดําเนินการในประเทศไทยซึ(งครอบคลุมการ
ให้บริการทั &งในกรุงเทพและต่างจังหวัด จํานวน 238 สาขา และสาขาที(เปิด
ดําเนินการในประเทศเมียนมาร์ จํานวน 2 สาขา นอกจากนี & ร้านอาหารจํานวน 2 
สาขา เป็นสาขาที(ให้บริการในรูปแบบของแฟรนไชส์ ได้แก่ ร้านชาบชูิ สาขาเอ็มเอ็ม 
เมก้ามาร์เก็ต อรัญประเทศ จงัหวดัสระแก้ว และร้านนิกยุะ สาขาบรีุรัมย์ คาสเซิล 
จงัหวดับรีุรัมย์ 

ธุรกิจอาหารพร้อมปรุงและพร้อมทาน   

ในปี 2560 บริษัทยงัคงพฒันาและนําเสนอผลิตภณัฑ์ในกลุ่มอาหารพร้อมปรุง
และพร้อมทานทั &งแบบแช่เย็นและแช่แข็งอย่างต่อเนื(อง เช่น การออกจําหน่าย
ผลิตภณัฑ์แซนวิชรสชาติใหม่ ๆ การปรับปรุงผลิตภัณฑ์เกีgยวซ่าที(มีการปรับ
ทั &งตัวผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ เพื(อให้ตอบสนองต่อความต้องการของ
ผู้บริโภคมากขึ &น ในขณะที(ผลิตภณัฑ์อาหารพร้อมทานในกลุ่มราเมนแช่แข็งก็มี
การนําเสนอรสชาติใหม่เช่นเดียวกันนอกจากนั &น บริษัทได้กําหนดกลยุทธ์ใน
การผลักดันและเพิ(มปริมาณสินค้าที(จัดจําหน่ายผ่านแต่ละช่องทางการจัด
จําหน่ายในปัจจบุนั ส่งผลให้รายได้หรือยอดขายของธุรกิจดงักล่าวมีอตัราการ
เติบโตที(สูงขึ &นจากปี 2559 ประมาณร้อยละ 8 ทั &งนี & บริษัทจะยังคงพัฒนา
ผลิตภณัฑ์ในกลุ่มดงักล่าวให้มีความหลากหลายเพื(อให้สามารถตอบสนอง
ความต้องการของผู้ บริโภคได้ดียิ(งขึ &นและรองรับการขยายตัวของตลาดอาหาร
พร้อมทานที(มีแนวโน้มเติบโตสูงขึ &น อันเนื(องมาจากการเปลี(ยนแปลงรูปแบบ
การดําเนินชีวิตและพฤตกิรรมการบริโภคในปัจจบุนัที(เน้นการรับประทานอาหาร
ที(สะดวกและรวดเร็ว ซึ(งอาหารพร้อมทานสามารถตอบสนองต่อรูปแบบการ
ดําเนินชีวิตและพฤติกรรมการบริโภคดงักลา่วได้เป็นอยา่งดี  
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2.2.2 ธุรกิจเครื� องดื�ม  

บริษัทและบริษัทยอ่ยเป็นผู้ผลิตและจําหน่ายเครื(องดื(มรสชาติต่าง ๆ โดยมีบรรจภุณัฑ์ 
ที(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   
  ลิ &นจี(    o o  o   

องุน่เคียวโฮ     o       
  ซากรุะ สตรอเบอร์รี(   o       
 แตงโม   o o     
 ส้มยซูุ   o    
โออิชิ คาบเูซฉะ สตูรไมม่ีนํ &าตาล   o         
  สตูรนํ &าตาลน้อย   o         
โออิชิ แบล็คที ชาดําผสมมะนาว   o         
โออิชิ ฟรุตโตะ แอปเปิ&ลเขียว องุน่ขาว     o       
โออิชิ ชาคลูล์ซา่ นํ &าผึ &งผสมมะนาว           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(งเป็นบริษัทย่อยได้รับบตัรส่งเสริมการ
ลงทนุจากคณะกรรมการสง่เสริมการลงทนุ ซึ(งได้รับสิทธิประโยชน์ตามรายละเอียดดงันี & 

2.2.3.1 วันที� 1 สิงหาคม 2555 สําหรับกิจการผลตินํ Sาพชืผัก ผลไม้ บรรจุภาชนะ
ผนึกที�โรงงานในท้องที�จงัหวัดสระบุรี บตัรส่งเสริมเลขที� 2569(2)/2555 

 สิทธิประโยชน์ที(สําคญัสรุปดงันี & 

• อนุญาตนําคนต่างด้าวซึ(งเป็นช่างฝีมือหรือผู้ชํานาญการเข้ามาใน
ราชอาณาจกัรได้ตามจํานวนและกําหนดระยะเวลาที(คณะกรรมการ
เห็นสมควร โดยอนุญาตให้ ทํางานเฉพาะตําแหน่งหน้าที( ตามที(
คณะกรรมการเห็นชอบ 

• ยกเว้นอากรขาเข้าสําหรับเครื(องจักรตามที(คณะกรรมการพิจารณา
อนมุตั ิ

• ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิที(ได้จากการประกอบ
กิจการที(ได้รับการส่งเสริมมีกําหนดเวลา 8 ปี นบัจากวนัที(เริ(มมีรายได้
จากการประกอบกิจการนั &น และในกรณีที(ประกอบกิจการขาดทุนใน
ระหว่างเวลาที(ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลดังกล่าว ผู้ รับการ
ส่งเสริมจะได้รับอนุญาตให้นําผลขาดทนุประจําปีที(เกิดขึ &นในระหว่าง
เวลานั &นไปหักออกจากกําไรสุทธิที(เกิดขึ &นภายหลังระยะเวลาได้รับ
ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล มีกําหนดเวลาไม่เกิน 5 ปีนับแต่วันพ้น
กําหนดเวลานั &น โดยจะเลือกหกัจากกําไรสทุธิของปีใดปีหนึ(งหรือหลาย
ปีก็ได้ 

• ยกเว้นไม่ต้องนําเงินปันผลจากกิจการที(ได้รับการส่งเสริมไปรวม
คํานวณเพื(อเสียภาษีเงินได้ตลอดระยะเวลา 8 ปี 

เงื(อนไขสําคญัสรุปดงันี & 

• ต้องเร่งรัดฝึกอบรมและสนบัสนุนคนไทยให้สามารถปฏิบัติงานแทน
ชา่งฝีมือหรือผู้ชํานาญการที(เป็นคนต่างด้าวภายในเวลาที(กําหนด 

• เครื(องจกัรที(ใช้ในกิจการที(ได้รับการสง่เสริมต้องเป็นเครื(องจกัรใหม ่
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• มีกําลังการผลิตนํ &าพืชผัก ผลไม้ บรรจุภาชนะผนึก ปีละประมาณ 116 
ล้านลิตร (เวลาทํางาน 20 ชั(วโมงตอ่วนั : 300 วนัตอ่ปี) 

• บุคคลผู้มีสญัชาติไทยจะต้องถือหุ้นรวมทั &งสิ &นไม่น้อยกว่าร้อยละ 51 
ของทนุจดทะเบียน 

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

• ต้องตั &งโรงงานในท้องที(จงัหวดัสระบรีุ 

2.2.3.2 วันที� 18 ธันวาคม 2555 คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนได้ออกบัตร
ส่งเสริมเลขที�  5039(2)/2556 ให้โออิชิ เทรดดิ Sง ตามมาตรการ
ส่งเสริมการลงทุนเพื�อฟืSนฟูการลงทุนจากวิกฤตอุทกภัย ปี 2554 โดย
ออกเป็นบัตรฉบับใหม่มาทดแทนบัตรส่งเสริมฉบับเดิม (บัตรส่งเสริม
ฉบับเดิม เลขที� 1214(2)/2553 และเลขที� 1954(2)/2553 ซึ�งคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุนได้ประกาศยกเลิกบัตรเดิมทั Sงสองฉบับแล้ว เมื�อวันที� 
24 กันยายน 2557) 

สิทธิประโยชน์ที(สําคญัสรุปดงันี & 

• อนุญาตนําคนต่างด้าวซึ(งเป็นช่างฝีมือหรือผู้ ชํานาญการเข้ามาใน
ราชอาณาจักรได้ตามจํานวนและกําหนดระยะเวลาที(คณะกรรมการ
เห็นสมควร โดยอนุญาตให้ทํางานเฉพาะตําแหน่งหน้าที(ตามที(
คณะกรรมการเห็นชอบ 

• ยกเว้นอากรขาเข้าสําหรับเครื(องจักรตามที(คณะกรรมการพิจารณา
อนมุตั ิ

• ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิที(ได้จากการประกอบ
กิจการที(ได้รับการส่งเสริมมีกําหนดเวลา 8 ปี นบัจากวนัที(เริ(มมีรายได้
จากการประกอบกิจการนั &น และในกรณีที(ประกอบกิจการขาดทุนใน
ระหว่างเวลาที(ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลดังกล่าว ผู้ รับการ
ส่งเสริมจะได้รับอนุญาตให้นําผลขาดทนุประจําปีที(เกิดขึ &นในระหว่าง
เวลานั &นไปหักออกจากกําไรสุทธิที(เกิดขึ &นภายหลังระยะเวลาได้รับ
ยกเว้นภาษีเงินได้ นิติบุคคล มี กําหนดเวลาไม่ เกิน 5 ปีนับแต่วัน 
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พ้นกําหนดเวลานั &น โดยจะเลือกหักจากกําไรสทุธิของปีใดปีหนึ(งหรือ
หลายปีก็ได้ 

• ยกเว้นไม่ต้องนําเงินปันผลจากกิจการที(ได้รับการส่งเสริมไปรวม
คํานวณเพื(อเสียภาษีเงินได้ตลอดระยะเวลา 8 ปี  

เงื(อนไขสําคญัสรุปดงันี & 

• ต้องเร่งรัดฝึกอบรมและสนบัสนุนคนไทยให้สามารถปฏิบัติงานแทน
ชา่งฝีมือหรือผู้ชํานาญการที(เป็นคนต่างด้าวภายในเวลาที(กําหนด 

• เครื(องจกัรที(ใช้ในกิจการที(ได้รับการสง่เสริมต้องเป็นเครื(องจกัรใหม ่

• มีกําลงัการผลิตนํ &าพืชผกั ผลไม้ บรรจภุาชนะผนกึ ดงันี & 
บรรจขุวด      ปีละประมาณ  108 ล้านลิตร 
บรรจกุลอ่ง    ปีละประมาณ  150 ล้านลิตร 
(เวลาทํางาน 20 ชั(วโมงตอ่วนั : 300 วนัตอ่ปี) 

• บคุคลผู้ มีสญัชาติไทยจะต้องถือหุ้นรวมทั &งสิ &นไม่น้อยกว่าร้อยละ 51 ของทุนจด
ทะเบียน 

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

• ต้องตั &งโรงงานในเขตอุตสาหกรรมของบริษัท นวนคร จํากัด (มหาชน) 
จงัหวดัปทมุธานี 

2.2.3.3 วันที� 6 สิงหาคม 2556 สําหรับกิจการผลตินํ Sาพชืผัก ผลไม้ บรรจุภาชนะ
ผนึกที�โรงงานในท้องที�จงัหวัดสระบุรี บตัรส่งเสริมเลขที� 1158(2)/2557 

สิทธิประโยชน์ที(สําคญัสรุปดงันี & 

• อนุญาตนําคนต่างด้าวซึ(งเป็นช่างฝีมือหรือผู้ ชํานาญการเข้ามาใน
ราชอาณาจักรได้ตามจํานวนและกําหนดระยะเวลาที(คณะกรรมการ
เห็นสมควร โดยอนุญาตให้ทํางานเฉพาะตําแหน่งหน้าที(ตามที(
คณะกรรมการเห็นชอบ 

• ยกเว้นอากรขาเข้าสําหรับเครื(องจักรตามที(คณะกรรมการพิจารณา
อนมุตั ิ



  บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 
แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี (แบบ 56-1 ) สิ &นสดุวนัที( 30 กนัยายน 2560 

  ส่วนที( 1 หน้าที( 36 

• ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิที(ได้จากการประกอบ
กิจการที(ได้รับการส่งเสริมมีกําหนดเวลา 8 ปี นบัจากวนัที(เริ(มมีรายได้
จากการประกอบกิจการนั &น และในกรณีที(ประกอบกิจการขาดทุนใน
ระหว่างเวลาที(ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลดังกล่าว ผู้ รับการ
ส่งเสริมจะได้รับอนุญาตให้นําผลขาดทนุประจําปีที(เกิดขึ &นในระหว่าง
เวลานั &นไปหักออกจากกําไรสุทธิที(เกิดขึ &นภายหลังระยะเวลาได้รับ
ยกเว้นภาษีเงินได้ นิติบุคคล มี กําหนดเวลาไม่ เกิน 5 ปีนับแต่วัน 
พ้นกําหนดเวลานั &น โดยจะเลือกหักจากกําไรสทุธิของปีใดปีหนึ(งหรือ
หลายปีก็ได้ 

• ยกเว้นไม่ต้องนําเงินปันผลจากกิจการที(ได้รับการส่งเสริมไปรวม
คํานวณเพื(อเสียภาษีเงินได้ตลอดระยะเวลา 8 ปี   

เงื(อนไขสําคญัสรุปดงันี & 

• ต้องเร่งรัดฝึกอบรมและสนบัสนุนคนไทยให้สามารถปฏิบัติงานแทน
ชา่งฝีมือหรือผู้ชํานาญการที(เป็นคนต่างด้าวภายในเวลาที(กําหนด 

• เครื(องจกัรที(ใช้ในกิจการที(ได้รับการสง่เสริมต้องเป็นเครื(องจกัรใหม ่

• มีกําลงัการผลิตนํ &าพืชผกั ผลไม้ บรรจภุาชนะผนึก ปีละประมาณ 150 
ล้านลิตร (เวลาทํางาน 20 ชั(วโมงตอ่วนั : 300 วนัตอ่ปี) 

• บุคคลผู้ มีสัญชาติไทยจะต้องถือหุ้ นรวมทั &งสิ &นไม่น้อยกว่าร้อยละ 51        
ของทนุจดทะเบียน 

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

• ต้องตั &งโรงงานในท้องที(จงัหวดัสระบรีุ 

2.2.3.4 วันที� 6 สิงหาคม 2556 สําหรับกิจการผลตินํ Sาพชืผัก ผลไม้ บรรจุภาชนะ
ผนึกที�โรงงานในเขตอุตสาหกรรมของบริษัท นวนคร จํากัด (มหาชน) 
จงัหวัดปทุมธานี บตัรส่งเสริมเลขที� 1159(2)/2557 

 สิทธิประโยชน์ที(สําคญัสรุปดงันี & 

• อนุญาตนําคนต่างด้าวซึ(งเป็นช่างฝีมือหรือผู้ ชํานาญการเข้ามาใน
ราชอาณาจักรได้ตามจํานวนและกําหนดระยะเวลาที(คณะกรรมการ



  บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 
แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี (แบบ 56-1 ) สิ &นสดุวนัที( 30 กนัยายน 2560 

  ส่วนที( 1 หน้าที( 37 

เห็นสมควร โดยอนุญาตให้ทํางานเฉพาะตําแหน่งหน้าที(ตามที(
คณะกรรมการเห็นชอบ 

• ยกเว้นอากรขาเข้าสําหรับเครื(องจักรตามที(คณะกรรมการพิจารณา
อนมุตั ิ

• ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิที(ได้จากการประกอบ
กิจการที(ได้รับการส่งเสริมมีกําหนดเวลา 8 ปี นบัจากวนัที(เริ(มมีรายได้
จากการประกอบกิจการนั &น และในกรณีที(ประกอบกิจการขาดทุนใน
ระหว่างเวลาที(ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลดังกล่าว ผู้ รับการ
ส่งเสริมจะได้รับอนุญาตให้นําผลขาดทนุประจําปีที(เกิดขึ &นในระหว่าง
เวลานั &นไปหักออกจากกําไรสุทธิที(เกิดขึ &นภายหลังระยะเวลาได้รับ
ยกเว้นภาษีเงินได้ นิติบุคคล มี กําหนดเวลาไม่ เกิน 5 ปีนับแต่วัน 
พ้นกําหนดเวลานั &น โดยจะเลือกหักจากกําไรสทุธิของปีใดปีหนึ(งหรือ
หลายปีก็ได้ 

• ยกเว้นไม่ต้องนําเงินปันผลจากกิจการที(ได้รับการส่งเสริมไปรวม
คํานวณเพื(อเสียภาษีเงินได้ตลอดระยะเวลา 8 ปี 

เงื(อนไขสําคญัสรุปดงันี & 

• ต้องเร่งรัดฝึกอบรมและสนบัสนุนคนไทยให้สามารถปฏิบัติงานแทน
ชา่งฝีมือหรือผู้ชํานาญการที(เป็นคนตา่งด้าวภายในเวลาที(กําหนด 

• เครื(องจกัรที(ใช้ในกิจการที(ได้รับการสง่เสริมต้องเป็นเครื(องจกัรใหม ่

• มีกําลงัการผลิตนํ &าพืชผกั ผลไม้ บรรจภุาชนะผนึก ปีละประมาณ 150 
ล้านลิตร (เวลาทํางาน 20 ชั(วโมงตอ่วนั : 300 วนัตอ่ปี) 

• บุคคลผู้ มีสัญชาติไทยจะต้องถือหุ้ นรวมทั &งสิ &นไม่น้อยกว่าร้อยละ 51        
ของทนุจดทะเบียน 

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

• ต้องตั &งโรงงานในเขตอุตสาหกรรมของบริษัท นวนคร จํากัด (มหาชน) 
จงัหวดัปทมุธานี 

  



  บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 
แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี (แบบ 56-1 ) สิ &นสดุวนัที( 30 กนัยายน 2560 

  ส่วนที( 1 หน้าที( 38 

2.2.3.5 วันที� 6 สิงหาคม 2556 สําหรับกิจการผลตินํ Sาพชืผัก ผลไม้ บรรจุภาชนะ
ผนึกที�โรงงานในท้องที�จงัหวัดสระบุรี บตัรส่งเสริมเลขที� 1160(2)/2557 

 สิทธิประโยชน์ที(สําคญัสรุปดงันี & 

• อนุญาตนําคนต่างด้าวซึ(งเป็นช่างฝีมือหรือผู้ ชํานาญการเข้ามาใน
ราชอาณาจักรได้ตามจํานวนและกําหนดระยะเวลาที(คณะกรรมการ
เห็นสมควร โดยอนุญาตให้ทํางานเฉพาะตําแหน่งหน้าที(ตามที(
คณะกรรมการเห็นชอบ 

• ยกเว้นอากรขาเข้าสําหรับเครื(องจักรตามที(คณะกรรมการพิจารณา
อนมุตั ิ

• ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิที(ได้จากการประกอบ
กิจการที(ได้รับการส่งเสริมมีกําหนดเวลา 8 ปี นบัจากวนัที(เริ(มมีรายได้
จากการประกอบกิจการนั &น และในกรณีที(ประกอบกิจการขาดทุนใน
ระหว่างเวลาที(ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลดังกล่าว ผู้ รับการ
ส่งเสริมจะได้รับอนุญาตให้นําผลขาดทนุประจําปีที(เกิดขึ &นในระหว่าง
เวลานั &นไปหักออกจากกําไรสุทธิที(เกิดขึ &นภายหลังระยะเวลาได้รับ
ยกเว้นภาษีเงินได้ นิติบุคคล มี กําหนดเวลาไม่ เกิน 5 ปีนับแต่วัน 
พ้นกําหนดเวลานั &น โดยจะเลือกหักจากกําไรสทุธิของปีใดปีหนึ(งหรือ
หลายปีก็ได้ 

• ยกเว้นไม่ต้องนําเงินปันผลจากกิจการที(ได้รับการส่งเสริมไปรวม
คํานวณเพื(อเสียภาษีเงินได้ตลอดระยะเวลา 8 ปี 

เงื(อนไขสําคญัสรุปดงันี & 

• ต้องเร่งรัดฝึกอบรมและสนบัสนุนคนไทยให้สามารถปฏิบัติงานแทน
ชา่งฝีมือหรือผู้ชํานาญการที(เป็นคนต่างด้าวภายในเวลาที(กําหนด 

• เครื(องจกัรที(ใช้ในกิจการที(ได้รับการสง่เสริมต้องเป็นเครื(องจกัรใหม ่

• มีกําลังการผลิตนํ &าพืชผัก ผลไม้ บรรจุภาชนะผนึก ปีละประมาณ 304 
ล้านลิตร (เวลาทํางาน 20 ชั(วโมงตอ่วนั : 300 วนัตอ่ปี) 

• บคุคลผู้มีสญัชาติไทยจะต้องถือหุ้นรวมทั &งสิ &นไม่น้อยกว่าร้อยละ 51 ของทนุ
จดทะเบยีน 

  



  บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 
แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี (แบบ 56-1 ) สิ &นสดุวนัที( 30 กนัยายน 2560 

  ส่วนที( 1 หน้าที( 39 

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

• ต้องตั &งโรงงานในท้องที(จงัหวดัสระบรีุ 

2.2.3.6 วันที� 6 สิงหาคม 2556 สําหรับกิจการผลตินํ Sาพชืผัก ผลไม้ บรรจุภาชนะ
ผนึกที�โรงงานในเขตอุตสาหกรรมของบริษัท นวนคร จาํกัด (มหาชน) 
จงัหวัดปทุมธานีบัตรส่งเสริมเลขที� 1161(2)/2557 

 สิทธิประโยชน์ที(สําคญัสรุปดงันี & 

• อนุญาตนําคนต่างด้าวซึ(งเป็นช่างฝีมือหรือผู้ ชํานาญการเข้ามาใน
ราชอาณาจักรได้ตามจํานวนและกําหนดระยะเวลาที(คณะกรรมการ
เห็นสมควร โดยอนุญาตให้ทํางานเฉพาะตําแหน่งหน้าที(ตามที(
คณะกรรมการเห็นชอบ 

• ยกเว้นอากรขาเข้าสําหรับเครื(องจักรตามที(คณะกรรมการพิจารณา
อนมุตั ิ

• ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิที(ได้จากการประกอบ
กิจการที(ได้รับการส่งเสริมมีกําหนดเวลา 8 ปี นบัจากวนัที(เริ(มมีรายได้
จากการประกอบกิจการนั &น และในกรณีที(ประกอบกิจการขาดทุนใน
ระหว่างเวลาที(ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลดังกล่าว ผู้ รับการ
ส่งเสริมจะได้รับอนุญาตให้นําผลขาดทนุประจําปีที(เกิดขึ &นในระหว่าง
เวลานั &นไปหักออกจากกําไรสุทธิที(เกิดขึ &นภายหลังระยะเวลาได้รับ
ยกเว้นภาษีเงินได้ นิติบุคคล มี กําหนดเวลาไม่ เกิน 5 ปีนับแต่วัน 
พ้นกําหนดเวลานั &น โดยจะเลือกหักจากกําไรสทุธิของปีใดปีหนึ(งหรือ
หลายปีก็ได้ 

• ยกเว้นไม่ต้องนําเงินปันผลจากกิจการที(ได้รับการส่งเสริมไปรวม
คํานวณเพื(อเสียภาษีเงินได้ตลอดระยะเวลา 8 ปี 

เงื(อนไขสําคญัสรุปดงันี & 

• ต้องเร่งรัดฝึกอบรมและสนบัสนุนคนไทยให้สามารถปฏิบัติงานแทน
ชา่งฝีมือหรือผู้ชํานาญการที(เป็นคนต่างด้าวภายในเวลาที(กําหนด 

• เครื(องจกัรที(ใช้ในกิจการที(ได้รับการสง่เสริมต้องเป็นเครื(องจกัรใหม ่
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• มีกําลงัการผลิตนํ &าพืชผกั ผลไม้ บรรจภุาชนะผนึก ปีละประมาณ 188 
ล้านลิตร (เวลาทํางาน 20 ชั(วโมงตอ่วนั : 300 วนัตอ่ปี) 

• บุคคลผู้ มีสัญชาติไทยจะต้องถือหุ้ นรวมทั &งสิ &นไม่น้อยกว่าร้อยละ 51       
ของทนุจดทะเบียน  

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

• ต้องตั &งโรงงานในเขตอุตสาหกรรมของบริษัท นวนคร จํากัด(มหาชน) 
จงัหวดัปทมุธาน ี

2.3 การตลาดและการแข่งขัน 

 2.3.1 ภาวะตลาดธุรกิจอาหาร 

ธุรกิจร้านอาหาร 

ในปัจจุบนัตลาดร้านอาหารญี(ปุ่ นมีการเติบโตและขยายตวัอย่างรวดเร็ว ด้วยกระแสความ
นิยมที(เติบโตอย่างรวดเร็วเชน่นี &จะเห็นได้วา่มีร้านอาหารญี(ปุ่ นเกิดขึ &นมากมาย ส่งผลให้
มีการแข่งขนัค่อนข้างสูง บริษัทจึงให้บริการร้านอาหารที(มีความหลากหลาย พัฒนา
ระบบการให้บริการภายในร้านอาหาร และการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ อยู่เสมอเพื(อ
ตอบสนองตอ่ความต้องการของผู้บริโภคและคงความเป็นผู้ นําในธรุกิจร้านอาหารสไตล์
ญี(ปุ่ นให้สามารถตอบรับตอ่สภาวการณ์การแขง่ขนัที(รุนแรงมากขึ &นในปัจจบุนัได้ 

ธุรกิจอาหารพร้อมปรุงและพร้อมทาน 

ในปี 2560 ตลาดอาหารพร้อมทานกลุม่อาหารแชเ่ย็นและแชแ่ข็ง มีอตัราการเติบโตของ
มลูคา่อยูที่(ประมาณร้อยละ 10 โดยมกีารชะลอตวัลดลงเล็กน้อยเมื(อเทียบกบัปีก่อนที(มี
อตัราการเตบิโตของมลูคา่อยูที่(ร้อยละ 11 โดยคาดว่าเป็นผลมาจากกําลงัซื &อโดยรวมที(
ลดลงอนัเนื(องมาจากสภาพเศรษฐกิจที(ยงัฟื&นตวัไม่เต็มที( ความใส่ใจในเรื(องสขุภาพที(
เพิ(มสงูขึ &นของผู้บริโภค และรสชาติของอาหารแชเ่ย็นและแช่แข็งที(ยงัสู้อาหารที(ปรุงสดไม่ได้ 
อย่างไรก็ตาม ด้วยรูปแบบการใช้ชีวิตและพฤติกรรมการบริโภคที(เปลี(ยนแปลงตาม
โครงสร้างประชากรของประเทศ ระดบัความเป็นเมืองที(เพิ(มสงูขึ &น และการขยายตวัของ
ช่องทางจดัจําหน่ายสินค้าที(ครอบคลุมพื &นที(ได้กว้างขวางกว่าเดิม ตลอดจนการวิจัย
และพฒันาอาหารแชเ่ย็นและแชแ่ข็งให้มคีวามหลากหลายทั &งประเภท รสชาติ และการ
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คงไว้ซึ(งคณุค่าทางโภชนาการ จึงมีแนวโน้มที(เป็นไปได้สูงว่าตลาดอาหารพร้อมทาน 
ทั &งแช่เย็นและแช่แข็งจะมีการขยายตวัและมีภาวะการแข่งขนัในตลาดที(เพิ(มขึ &น ส่งผลให้
บริษัทต้องเพิ(มศกัยภาพในการพฒันาสินค้าอย่างรวดเร็วเพื(อให้สามารถตอบสนองต่อ
ความต้องการของผู้บริโภคได้อยา่งทนัตอ่สถานการณ์ นอกจากนี & แผนงานการตลาดใน
อนาคตยังต้องเน้นเรื(องนวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์เพื(อสร้างความแตกต่างจากคู่แข่ง 
รวมถึงการส่งเสริมความรับรู้ในตราสินค้าของกลุ่มอาหารพร้อมทานให้เป็นที(รู้จกัแก่
ผู้ บริโภคมากยิ(งขึ &น  โดยเน้นการทําการตลาดผ่านสื(อออนไลน์และชุมชนออนไลน์ 
รวมถึงการประชาสมัพนัธ์ผ่านสื(อประชาสมัพนัธ์ตา่ง ๆ อยา่งตอ่เนื(อง 

 2.3.2 ภาวะตลาดธุรกิจเครื�องดื�ม 

สําหรับนโยบายและกิจกรรมทางการตลาดในปีที(ผ่านมานั &น ผลิตภณัฑ์ชาเขียวโออิชิ      
กรีนทียังคงเน้นการสร้างตัวตนและภาพลักษณ์ตราสินค้าให้มีความโดดเด่นและ
แตกตา่ง โดยยงัคงสานตอ่ความสําเร็จจากแนวความคิดในการสื(อสาร “มีโออิชิ ชีวิตโอจงั” 
โดยในปี 2561 นี & บริษัทได้ตอกยํ &าความสําเร็จในการเป็นผู้ นําตลาดชาพร้อมดื(ม       
โดยเน้นการสร้างสรรค์นวตักรรมผลิตภณัฑ์และการจดักิจกรรมการตลาดอย่างต่อเนื(อง
ตลอดทั &งปี เริ(มจากการออกจําหน่ายนวตักรรมสินค้าใหม่ ชาเขียวโออิชิ รสซากรุะสตอเบอรี( 
ซึ(งออกวางจําหน่ายในช่วงต้นปี พร้อมนวัตกรรมใหม่กับครั &งแรกที(ฉลากผลิตภณัฑ์
สามารถเปลี(ยนสีได้ตามอณุหภมู ิผลิตภณัฑ์ชาเขียวโออิชิ รสซากรุะสตอเบอรี( ยงัได้รับ
รางวลั Thai Pack Awards 2017 จากสมาคมการบรรจภุณัฑ์ไทยอีกด้วย ซึ(งเป็นการ
มอบประสบการณ์ที(แปลกใหมแ่ละนา่ตื(นเต้นในการบริโภคชาเขียว ตามมาด้วยการจดั
กิจกรรมส่งเสริมการขายในช่วงฤดูร้อนในรายการ “รหัสโออิชิ กองทัพแมวเนโกะ 
แจกหนักซูโม่ทองคํา กองทัพยามาฮ่า” ซึ(งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากผู้บริโภค  
เห็นได้จากยอดการจดัจําหนา่ยและสว่นแบง่การตลาดที(เพิ(มขึ &นอยา่งมากในชว่งการจดั
รายการ และในช่วงปลายปี 2560  บริษัทได้กําหนดแผนงานการออกจําหน่าย
ผลิตภณัฑ์และการจดัรายการส่งเสริมการขายอย่างต่อเนื(อง ทั &งการจดัรายการส่งเสริม
การขายในช่วงฤดหูนาว และการออกจําหน่ายผลิตภณัฑ์ภายใต้นวตักรรมรสชาติใหม ่
ที(จะสร้างความตื(นเต้นแปลกใหมใ่ห้กบัวงการชาพร้อมดื(มเพิ(มขึ &นในชว่งปลายปี  

ในปี 2560  ตลาดเครื(องดื(มประเภทชาเขียวพร้อมดื(ม ยังคงเผชิญสภาวะการแข่งขัน 
ที(รุนแรง ทั &งด้านการแข่งขนัด้านราคา และการแข่งขนัด้านการจดัรายการส่งเสริมการ
ขาย รวมถึงการใช้จา่ยของผู้บริโภคที(ลดลง ซึ(งเห็นได้จากอตัราการเติบโตที(ลดลงของตลาด
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ชาพร้อมดื(ม อย่างไรก็ตาม ผลิตภัณฑ์ชาเขียวโออิชิ กรีนที ก็ยังสามารถเติบโตอย่าง
ต่อเนื(องสวนทิศทางของตลาดและรักษาความเป็นผู้ นําตลาดในตลาดชาเขียวพร้อมดื(ม
ไว้ได้อยา่งแข็งแกร่ง โดยมสีว่นแบง่ทางการตลาดสําหรับผลิตภณัฑ์ชาเขียวโออิชิ กรีนที 
ในสดัส่วนร้อยละ 49.0 โดยเป็นข้อมลูอ้างอิงจากบริษัท เดอะนีลเส็นคอมปะนี (ประเทศ
ไทย) จํากดั 

 

จากสภาพการแขง่ขนัในอตุสาหกรรมที(เพิ(มสงูขึ &นดงักล่าว บริษัทจึงให้ความสําคญักบั
การค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ เพื(อตอบสนองความต้องการของผู้ บริโภค 
ที(หลากหลายและสร้างความแตกต่างของผลิตภ ัณฑ์เพื (อขยายฐานการตลาดสู่
ผู้ บริโภคกลุ่มใหม่ ๆ ควบคู่กับการเพิ(มศักยภาพและความได้เปรียบในการแข่งขนั 
อาทิเช่น การออกจําหน่ายผลิตภณัฑ์รสชาติใหม่ โออิชิ ชาเขียว รสส้มยซูุ ซึ(งจะเข้ามา
เสริมทัพต่อยอดความสําเร็จของผลิตภณัฑ์โออิชิ ชาเขียว กลิ(นองุ่นเคียวโฮ ในหมวด
นวัตกรรมชาเขียวเคี &ยวได้ และการปรับเปลี(ยนรูปแบบบรรจุภัณฑ์ให้มีความแปลกใหม ่
สร้างความตื(นเต้นและชวนให้ทดลองทาน รวมถึงการกําหนดขนาดและรสชาติผลิตภณัฑ์ 
ที(เหมาะสมสําหรับชอ่งทางการจดัจําหน่ายในแตล่ะชอ่งทางเพื(อให้ตรงกบัความต้องการ
ของผู้บริโภคและเพิ(มศกัยภาพการขายสงูสดุในทกุชอ่งทางการจดัจําหน่าย 

นอกจากนี & บริษัทยังมุ่งเน้นในการสร้างการรับรู้และความสมัพันธ์ระหว่างตราสินค้า
และผู้บริโภคผ่านสื(อโฆษณาประชาสมัพนัธ์ต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ(งบนสื(อดิจิตอลที(
ปัจจุบันยิ(งทวีความสําคัญเพิ(มมากขึ &น เนื(องด้วยพฤติกรรมของผู้ บริโภคที(ใช้เวลา       
บนสื(อออนไลน์ และสื(อโซเชียลเพิ(มมากขึ &น โดยผลิตภณัฑ์ชาเขียวโออิชิ กรีนที สามารถ
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ขยายฐานแฟนเพจในเฟซบุ๊ กเพิ(มสูงขึ &นเป็นกว่า 4 ล้านคน ติดอันดับ 1 ใน 3 ของ
ผลิตภณัฑ์ในกลุ่มสินค้าอปุโภคบริโภคที(มฐีานแฟนเพจบนเฟซบุ๊กในประเทศไทยสงูสุด
อีกด้วย 

2.4 การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ 

2.4.1 การจดัหาวัตถุดิบ 

บริษัทมีความมุ่งมั(นที(จะนําเสนออาหารและเครื(องดื(มในสไตล์ญี(ปุ่ นที(มีประโยชน์และ 
มีคุณภาพสูงสุดให้กับผู้ บริโภค บริษัทจึงให้ความสําคัญกับการคัดสรรวัตถุดิบที( มี
คุณภาพดีจากแหล่งผลิตทั &งในและต่างประเทศ ซึ(งโดยส่วนใหญ่เป็นวัตถุดิบที(ผลิต
ภายในประเทศ  สําหรับการคัดสรรผู้ จัดจําหน่าย บริษัทกําหนดให้มีกระบวนการ
ตรวจสอบและคดัสรรผู้จดัจําหน่ายอย่างเข้มงวด ทั &งในส่วนของการตรวจสอบคณุภาพ
ก่อนการซื &อขาย กระบวนการประมลูจดัหา และการตรวจรับสินค้าเพื(อให้มั(นใจได้ว่า
วัตถุดิบต่าง ๆ ที( ได้รับจากผู้ จัดจําหน่ายเป็นวัตถุดิบหรือสินค้าที(มีคุณภาพ และ
มาตรฐานการผลิตที(ดเีป็นที(ยอมรับในระดบัสากล รวมถึงความตรงต่อเวลาในการจดัสง่
วตัถดุิบหรือสินค้าให้แก่บริษัทก็เป็นปัจจยัที(สําคญัประการหนึ(งในการพิจารณาคดัเลอืก
ผู้ จัดจําหน่ายสินค้าเพื(อป้องกันปัญหาการขาดวัตถุดิบในการผลิตและจัดจําหน่าย 
นอกจากนี & ผู้จดัจําหน่ายยงัต้องมีคณุสมบตัิและศกัยภาพในการพัฒนามาตรฐานหรือ
กระบวนการผลิตในลกัษณะที(สามารถรองรับการเปลี(ยนแปลงหรือการเจริญเติบโตของ
บริษัทได้เป็นอยา่งดี 

นอกเหนือจากการพิจารณาด้านคุณภาพแล้วบริษัทยังให้ความสําคญักับราคาของ
สินค้าและวตัถดุบิ  เนื(องจากมีผลกระทบสําคญัตอ่ต้นทุนในการดําเนินธุรกิจ ดงันั &นใน
การจดัซื &อจดัจ้างจึงมีการตรวจสอบ เปรียบเทียบราคาและรวมปริมาณการจดัซื &อในแต่ละ
คราวให้เหมาะสมและเป็นที(สนใจของคูค้่า สร้างการแข่งขนัและเพิ(มอํานาจในการต่อรอง
ราคา เพื(อให้มั(นใจได้ว่าสินค้าหรือวตัถดุิบที(จดัหามานั &นนอกจากจะมีคณุภาพดีแล้วยงั
ต้องมีราคาที(เหมาะสมด้วย รวมถึงบริษัทมีการทบทวนราคาสินค้าและวตัถุดิบอย่าง
สมํ(าเสมอเพื(อให้ราคาวัตถุดิบและสินค้าที(จดัซื &อมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับ
สภาวะของตลาดในแตล่ะขณะด้วย 
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ทั &งนี &  การผลิตและแปรรูปอาหารบางประเภทจะดําเนินการโดยครัวกลางของ 
กลุ่มบริษัทโออิชิ เพื(อประโยชน์ในการควบคมุคุณภาพให้เป็นไปตามสูตรเฉพาะและ
มาตรฐานเดียวกนั รวมถึงยงัเป็นการบริหารจดัการวตัถดิุบอยา่งมีประสิทธิภาพอีกด้วย    

สําหรับธุรกิจเครื(องดื(มนอกเหนือจากการคดัสรรวตัถดุิบที(ดีมีคณุภาพสงูแล้ว บริษัทยงั
ตระหนกัถึงความรับผิดชอบตอ่สงัคม บริษัทจงึเลือกใช้วตัถดุิบใบชาที(มีคณุภาพสงูจาก
เกษตรกรในประเทศ เพื(อเสริมสร้างรายได้และสร้างการเติบโตแก่ชุมชนเกษตรกร 
รวมถึงพิจารณาทําสญัญาระยะยาวเพื(อเป็นการบริหารความเสี(ยงด้านวัตถุดิบและ
สร้างความยั(งยืนด้านรายได้ให้กบักลุ่มเกษตรกรดงักลา่ว 

 อย่างไรก็ดี สําหรับสินค้าหรือวตัถดุิบบางประเภทที(มีผู้ผลิตน้อยราย บริษัทได้กําหนด
เป็นแนวนโยบายในการสรรหาผู้ผลิตและผู้ จดัจําหน่ายรายใหม่ ๆ อย่างต่อเนื(องเพื(อ
เป็นการบริหารความเสี(ยงด้านการขาดแคลนวตัถดุิบ รวมถึงในการจดัซื &อจดัจ้างบริษัท 
มีแนวนโยบายชดัเจนที(จะไม่สนบัสนนุและไม่ทําธุรกรรมกับผู้ผลิตและจําหน่ายสินค้า 
ที(มีความเกี(ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชั(น การละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา การค้า
มนุษย์ และการละเมิดสิทธิมนุษยชนทุกรูปแบบ พร้อมทั &ง ได้กําหนดให้เป็นมาตรการ
หนึ(งของแผนการตรวจเยี(ยมผู้ผลิตและผู้จัดจําหน่ายสินค้าประจําปีของบริษัท เพื(อให้
มั(นใจวา่นโยบายดงักลา่วมีการปฏิบตัิที(เป็นรูปธรรมอยา่งแท้จริง 

2.4.2 การจดัให้ได้มาซึ�งผลิตภณัฑ์เพื�อจาํหน่าย 

บริษัท โออิชิ เทรดดิ &ง จํากดั ทําหน้าที(เป็นครัวกลางของกลุ่มบริษัทโออิชิ ในการคดัเลือก 
สั(งซื &อ กระจายวตัถดุิบ รวมทั &งแปรรูปวตัถดุิบที(จําเป็นต้องรักษาคณุภาพและมาตรฐาน  
ตลอดจนทําหน้าที(ผลิตเบเกอรี(และซูชิทกุชนิดเพื(อจดัสง่ให้แก่สาขาร้านอาหารของกลุ่ม
บริษัทโออิชิ นอกจากนี & โออิชิ เทรดดิ &งยังทําหน้าที(ผลิตเครื(องดื(มชนิดต่าง ๆ ภายใต้
เครื(องหมายการค้าโออิชิให้แก่กลุม่บริษัทโออิชิอีกด้วย 

 ณ วันที( 30 กันยายน 2560 โออิชิ เทรดดิ &งมีโรงงานสําหรับการผลิตอาหารและ
เครื(องดื(มจํานวน  6 โรงงาน ได้แก่ 

1. โรงงานโออิชิ เทรดดิ &ง เลขที( 60/1120 หมู่ 19 เขตนิคมอุตสาหกรรมนวนคร  
ตําบลคลองหลวง อําเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี 12120 (ผลิตเครื(องดื(มแบบ
บรรจเุย็นในขวด PET) 
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2. โรงงานโออิชิ เทรดดิ &ง เลขที( 60/68 หมู่ 19 เขตนิคมอุตสาหกรรมนวนคร       
ตําบลคลองหลวง อําเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี 12120 (ผลิตเครื(องดื(มแบบ
บรรจรุ้อนในขวด PET และนํ &าดื(มในขวด PET) 

3. โรงงานโออิชิ เทรดดิ &ง เลขที( 60/68 หมู่ 19 เขตนิคมอุตสาหกรรมนวนคร      
ตําบลคลองหลวง อําเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี 12120 (ผลิตเครื(องดื(มแบบ
บรรจเุย็นในกล่องกระดาษ) 

4. โรงงานโออิชิ เทรดดิ &ง เลขที( 700/635 หมู่ 3 เขตนิคมอตุสาหกรรมอมตะนคร 
ตําบลบ้านเก่า อําเภอพานทอง จงัหวดัชลบุรี (ผลิตเครื(องดื(มแบบบรรจรุ้อน ในขวด 
PET และนํ &าดื(มในขวด PET) 

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

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

กําลังการผลิตของโออิชิ เทรดดิ Sง 

สําหรับกําลงัการผลิตเครื(องดื(ม บริษัทและโออิชิ เทรดดิ &งมกํีาลงัการผลิตเครื(องดื(มบรรจุ
ขวด PET ทั &งหมด 1,370 ล้านขวดตอ่ปี โดยโรงงานภายในนิคมอตุสาหกรรมนวนครและ
ภายในนิคมอมตะนครมีศกัยภาพในการผลิตนํ &าดื(มประมาณ 240 ล้านขวดต่อปี ซึ(งใน
ปัจจุบนัมีการรับผลิตนํ &าดื(มตราช้างและคริสตัลให้กับบริษัทในกลุ่มธุรกิจที(เกี(ยวข้อง 
สําหรับกําลังการผลิตเครื(องดื(มแบบบรรจุในกล่องกระดาษแบบ UHT มีกําลังการผลิต
ประมาณ 560 ล้านกล่องต่อปี ซึ(งโรงงานผลิตเครื(องดื(มแบบบรรจใุนกล่องกระดาษแบบ 
UHT นี &ยงัมีกําลงัการผลิตเพียงพอสําหรับการรองรับการผลิตเครื(องดื(มประเภทนมด้วย 
โดยปัจจุบนัมีการจําหน่ายและรับผลิตเครื(องดื(มประเภทนมภายใต้ตราสินค้าเนสท์เลแ่ละ
แมกโนเลีย โดยมีกําลงัการผลิตในส่วนของเครื(องดื(มประเภทนมประมาณ 350 ล้านกล่อง
ตอ่ปี 

สําหรับธุรกิจอาหาร ครัวกลางของโออิชิ เทรดดิ &งมีกําลงัการผลิตแบบครัวร้อนประมาณ 
12,000 ตนัต่อปี กําลงัการผลิตอาหารพร้อมทานแบบแช่เย็น ประเภทเกีgยวซ่า ประมาณ 
4,000 ตนัตอ่ปี และประเภทแซนวิช ประมาณ 20 ล้านชิ &นตอ่ปี  
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ทั &งนี & ด้วยความพร้อมด้านกําลังการผลิต ในปี 2560 บริษัทมีสินค้าและผลิตภัณฑ์
เพียงพอต่อการจดัจําหน่ายและตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคทั &งภายในและ
ภายนอกประเทศ 
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ผลกระทบต่อสิ�งแวดล้อมของกระบวนการผลิตหรือการกาํจดัวัตถุดบิเหลือใช้  

บริษัทตระหนกัถึงความสําคญัในการรักษาสิ(งแวดล้อม จงึจดัให้มีกระบวนการดแูลด้าน
สิ(งแวดล้อม การกําจัดวตัถุดิบเหลือใช้ การจัดการขยะและของเสีย อย่างเป็นระบบ 
ได้มาตรฐานและปฏิบตัิตามข้อกําหนดของกฎหมาย เพื(อให้มั(นใจได้ว่าวตัถดุิบเหลือใช้ 
ขยะ และของเสียดงักลา่วจะถกูกําจดัด้วยวิธีการที(ถกูต้องไมส่ง่ผลกระทบกบัชมุชนและ
สิ(งแวดล้อม 

โดยในกระบวนการผลิต บริษัทเลือกสรรเทคโนโลยีในการผลิตที(เป็นมิตรกบัสิ(งแวดล้อม
เพื(อลดผลกระทบตั &งแต่กระบวนการแรกด้วยการใช้เครื(องจกัรที(ทนัสมยั ใช้พลงังานน้อย 
และลดวตัถดุิบบรรจภุณัฑ์ที(ใช้ในการผลิต นอกจากนี & บริษัทได้จดัการควบคมุปัจจยัเสี(ยง
เพื(อลดผลกระทบต่อส่งแวดล้อม รวมถึงการลดการใช้ทรัพยากรโดยการลดและ
ประหยดัการใช้พลงังานและปฏิบตัิตามมาตรฐานการจดัการสิ(งแวดล้อม ISO 14001 
(ISO 14001 Environmental Management Standard) ซึ(งโรงงานสําหรับผลิตเครื(องดื(ม
ของบริษัททกุโรงงานได้รับการรับรองมาตรฐานดงักลา่วเป็นที(เรียบร้อยแล้ว  

นอกจากนี & เพื(อให้การบริหารและการจดัการด้านสิ(งแวดล้อมเป็นไปอย่างยั(งยืน บริษัท
ได้จดัให้มีบุคคลากรที(เชียวชาญด้านการควบคุมและการปฏิบติังานด้านสิ(งแวดล้อม  
ที(ผ่านการอมรมตามที(กฏหมายกําหนดประจําอยูภ่ายในโรงงานอตุสาหกรรมของบริษทั 
ดงันี & 

- ผู้จดัการสิ(งแวดล้อม  
- ผู้ควบคมุระบบบาํบดัมลพิษนํ &า  
- ผู้ควบคมุระบบบาํบดัมลพิษอากาศ  
- ผู้ควบคมุระบบการจดัการมลพิษกากอตุสาหรกรรม  
- ผู้ปฏบิตัิงานประจําระบบบําบดัมลพิษนํ &า  
- ผู้ปฏบิตัิงานประจําระบบบําบดัมลพิษอากาศ  
- ผู้ปฏบิตัิงานประจําระบบการจดัการกากอตุสาหกรรม 

ด้วยปัจจยัด้านการรับรองมาตรฐานการจดัการสิ(งแวดล้อมและการจดัให้มีบุคลากรด้าน
สิ(งแวดล้อมดงักล่าวข้างต้น ทําให้มั(นใจได้ว่าการบริหารจดัการด้านสิ(งแวดล้อมของ
บริษัทมคีวามถกูต้อง น่าเชื(อถือและเป็นไปตามมาตรฐานสากล  
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โดยในปีที(ผ่านมา บริษัทสามารถปฏิบัติตามมาตรการและข้อกําหนดเกี(ยวกับ
สิ(งแวดล้อมต่าง ๆ ตามที(กฎหมายและมาตรฐานการจดัการสิ(งแวดล้อม ISO 14001 
กําหนดไว้เป็นอย่างดี จึงไม่มีการกระทําผิดข้อกําหนดของกฎหมายด้านสิ(งแวดล้อม 
และข้อพิพาทที(เกี(ยวข้องกบัด้านสิ(งแวดล้อมแตอ่ยา่งใด อีกทั &ง ยงัได้เข้าร่วมการดําเนินการ
โครงการคาร์บอนฟุตพริSนต์ขององค์กรในภาคอุตสาหกรรม (Carbon Footprint 
for Organization: CFO) เพื(อความยั(งยืนขององค์กร ซึ(งเป็นโครงการที(สร้างความรู้
ความเข้าใจเกี(ยวกบัหลกัการและวิธีการประเมินคาร์บอนฟุตพรินต์ขององค์กร เพื(อให้
สามารถคํานวณปริมาณคาร์บอนฟุตพรินต์ที(เกิดขึ &นจากกิจกรรมการดําเนินงานของ
องค์กรได้อย่างถกูต้อง อนัจะนําไปสู่การกําหนดแนวทางการบริหารจดัการเพื(อลดการ
ปลอ่ยแก๊สเรือนกระจกขององค์กรได้อยา่งเหมาะสมและมีประสิทธิภาพอีกด้วย 

สําหรับด้านความปลอดภยัของโรงงาน บริษัทจดัให้มีการตรวจมาตรฐานโรงงานโดย
ผู้ เชี(ยวชาญภายนอกทุกปี เช่น การตรวจโครงสร้างอาคาร การตรวจระบบไฟฟ้า การ
ตรวจภาชนะรับแรงดนัและหม้อผลิตไอนํ &า เป็นต้น  

ตลอดจน บริษัทได้จดัให้มีการอบรมด้านสิ(งแวดล้อมและระบบมาตรฐานดงักล่าวโดย
เชิญวิทยากรทั &งภายในและภายนอกบริษัท เพื(อให้ความรู้และสร้างคา่นิยมที(ดีเกี(ยวกบั
สิ(งแวดล้อมแก่พนกังานของบริษัท  
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3. ปัจจัยความเสี�ยง 

3.1  ธุรกิจเครื�องดื�ม  

3.1.1 ความเสี�ยงในด้านการพฒันาผลิตภัณฑ์เครื�องดื�มใหม่ 

ในการออกจําหน่ายผลิตภัณฑ์เครื(องดื(มใหม่แม้ว่าบริษัทจะได้มีการพิจารณาและ
วางแผน รวมถึงทําการทดสอบคณุภาพต่าง ๆ  ทั &งทางด้านการผลิต การออกแบบบรรจภุณัฑ์ 
การทดสอบรสชาต ิการทําโฆษณาและสง่เสริมการขาย ซึ(งส่งผลให้การออกผลิตภณัฑ์ใหม่
ต้องมกีารลงทนุที(สงู แตผ่ลิตภณัฑ์ใหมบ่างประเภทยงัไม่ประสบความสําเร็จเท่าที(ควร 
รวมทั &งการแข่งขันที(รุนแรงในตลาดของกลุ่มธุรกิจเครื(องดื(ม บริษัทจึงได้เพิ(มความ
เข้มงวดในการเตรียมความพร้อมในการออกผลิตภณัฑ์เครื(องดื(มใหม่ ตั &งแต่การมุ่งเน้น
ในการทําความเข้าใจความต้องการของผู้บริโภค จนถึงความใส่ใจในคุณภาพสินค้า
และกิจกรรมส่งเสริมทางการตลาด เพื(อให้มั(นใจว่าการออกผลิตภณัฑ์ใหมจ่ะประสบ
ความสําเร็จเป็นที(นิยมของผู้บริโภค 

3.1.2 ความเสี�ยงจากการมีแหล่งวัตถุดิบที�มีจาํกัด 

เนื(องจากบริษัทมีนโยบายซื &อวัตถุดิบที(มีคุณภาพเพื(อให้สามารถผลิตสินค้าที(ได้

มาตรฐาน ดงันั &น บริษัทจะไม่ซื &อวตัถดุิบบางชนิดหรือวตัถดุิบจากผู้ขายเพียงรายเดียว   

ซึ(งอาจก่อให้เกิดความเสี(ยงจากการขาดแคลนหรือขาดอํานาจต่อรองทางด้านราคาได้ 

โดยที(ผ่านมา บริษัทกําหนดให้ฝ่ายวิจยัผลิตภณัฑ์และฝ่ายจดัซื &อดําเนินการแสวงหา

ผู้ขายสินค้าที(มีคณุภาพให้มีผู้ขายสินค้ามากรายยิ(งขึ &น เพื(อผลประโยชน์สงูสดุ 

3.1.3 ความเสี�ยงด้านความผนัผวนของราคาวัตถุดบิ 

จากการที(ราคาพลงังานชนิดตา่ง ๆ มีแนวโน้มที(จะปรับตวัสงูขึ &น ทําให้ต้นทนุทั &งในส่วน

ของคา่ขนสง่ เชื &อเพลิง เยื(อกระดาษ และบรรจภุณัฑ์ที(ทําจากปิโตรเลียมมีความผนัผวน

ไปตามอปุสงค์และอปุทานของตลาด บริษัทจงึได้ดําเนินการทําสญัญาระยะปานกลาง

และระยะยาวกบัผู้ขายบางรายเพื(อให้มั(นใจว่าจะสามารถลดผลกระทบกบัต้นทุนของ

บริษัทให้ได้มากที(สดุ 
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3.1.4 ความเสี�ยงด้านการแข่งขันทางธุรกจิ 

ด้วยสภาวการณ์การแข่งขนัทางด้านธรุกิจเครื(องดื(มเป็นไปอยา่งรุนแรง มีผู้ประกอบการ

รายใหม่ ๆ ซึ(งมีศักยภาพสูงนําสินค้าออกสู่ตลาดพร้อมจัดกิจกรรมทางการตลาด 

ที(รุนแรงอยา่งสมํ(าเสมอ อยา่งไรก็ตาม บริษัทมีนโยบายแข่งขนัทางด้านภาพลกัษณ์ ใน

รูปแบบการโฆษณา ประชาสมัพนัธ์ และการจดักิจกรรมการตลาดรูปแบบต่าง ๆ อย่าง

เหมาะสม ทั &งนี & เพื(อทําให้ผลิตภณัฑ์ของบริษัทมีคุณภาพและภาพลกัษณ์ที(เหนือกว่า 

รวมถึงบริษัทมีความเชื(อว่ายิ(งการแข่งขันมีมากเท่าใดย่อมส่งผลดีต่อผู้บริโภคและ

อุตสาหกรรมเครื(องดื(มมากขึ &นเท่านั &น เพราะจะทําให้การเติบโตของตลาดในธุรกิจ

ประเภทนี &เติบโตมากยิ(งขึ &น ซึ(งยอ่มสง่ผลทําให้ธรุกิจของบริษัทเตบิโตขึ &นด้วยเชน่กนั 

3.1.5 ความเสี�ยงจากภัยธรรมชาต ิ

จากมหาอุทกภยัที(เกิดขึ &นในประเทศไทยในปี 2554 ซึ(งส่งผลกระทบและสร้างความ

เสียหายให้แก่บริษัทเป็นจํานวนมากนั &น บริษัทจึงได้เล็งเห็นถึงความสําคญัจําเป็นใน

การป้องกันและกระจายความเสี(ยงจากภัยธรรมชาติที(อาจเกิดขึ &นซํ &าอีก โดยได้

ดําเนินการต่าง ๆ เช่น การก่อสร้างโรงงานแห่งใหม่ที(อําเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรีการ

วางแผนและสร้างกําแพงป้องกันนํ &าท่วมในส่วนโรงงานนิคมอุตสาหกรรมนวนคร 

นอกเหนือจากเขื(อนที(ก่อสร้างแล้วเสร็จของนิคมอุตสาหกรรมเอง ตลอดจนมีการ

กําหนดแผนสํารองฉุกเฉินในเหตกุารณ์ต่าง ๆ เพื(อให้มั(นใจว่าธุรกิจจะสามารถดําเนิน

ตอ่ไปได้อยา่งตอ่เนื(องและปลอดภยั 

3.2  ธุรกิจอาหาร 

3.2.1 ธุรกิจร้านอาหาร 

3.2.1.1 ความเสี�ยงในด้านการจัดหาพื Sนที�เช่าสําหรับขยายสาขาใหม่และรักษา
พื Sนที�เช่าสาํหรับสาขาเดิม 

เนื(องด้วยทําเลที(ตั &งของสาขาเป็นปัจจัยแห่งความสําเร็จในการดําเนินธุรกิจ

ร้านอาหาร ประกอบกับสภาวะการแข่งขันที( รุนแรงในธุรกิจร้านอาหาร 

ในปัจจุบนั ส่งผลให้เกิดข้อจํากัดต่อผู้ประกอบการในการแสวงหาพื &นที(ขยาย
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สาขาใหม่ โดยเฉพาะอย่างยิ(งพื &นที(ในห้างสรรพสินค้าที(มุ่งเน้นการเช่าพื &นที(

ภายในห้างสรรพสินค้าที(ตั &งอยู่ใกล้เคียงกับแหล่งชมุชน และโดยปกติการเช่า

พื &นที(จะทําเป็นสญัญาเช่าระยะสั &น 3 ปี และได้รับสิทธิในการพิจารณาต่ออายุ

สญัญาเช่าอีกเป็นคราว ๆ ไป ซึ(งบริษัทมีความเสี(ยงที(อาจจจะไม่ได้รับการต่อ

อายุสญัญาเช่าหรืออาจมีการปรับอัตราค่าเช่าเพิ(มสูงขึ &น ซึ(งบริษัทได้มีการ

วางแผนในการรักษาพื &นที(เช่าโดยการรักษาและสร้างความสมัพันธ์อนัดีกับ

ผู้ให้เช่า รวมถึงมกีารตดิตามและแสวงหาพื &นที(ในทําเลที(ดีใหม่ ๆ เพื(อให้มั(นใจว่า

บริษัทจะมีพื &นที(ที (มีทําเลที(ตั &งที(ดีและมีศักยภาพในการรองรับการขยาย

สาขาได้อยา่งตอ่เนื(อง 

3.2.1.2 ความเสี�ยงด้านต้นทุนจากการเสื�อมสภาพของวัตถุดบิและผลิตภัณฑ์ 

เนื(องจากในการดําเนินธุรกิจร้านอาหารนั &น บริษัทให้ความสําคญักับคณุภาพ 
ความสดใหม่ของวตัถุดิบและผลิตภณัฑ์เป็นหลกัสําคญั มากกว่าร้อยละ 50 
ของวตัถดุิบและผลิตภณัฑ์ อนัได้แก่ เนื &อสตัว์ อาหารทะเล ผกั ผลไม้ และขนมปัง 
มีอายุการใช้งานสั &น จึงอาจส่งผลกระทบต่อต้นทุนการผลิต หากขาดการ
บริหารจัดการและควบคุมการใช้วัตถุดิบอย่างมีประสิทธิภาพ ทั &งนี & เพื(อลด
ความเสี(ยงทางด้านต้นทุน บริษัทได้กําหนดนโยบายการจ ัดซื &อและการ
บริหารจัดการสินค้าคงคลัง ด้วยการสั(งซื &อในลักษณะวนัต่อวนัในจํานวน 
ที(พอเพียง และจดัเก็บในห้องเย็นรักษาอุณหภูมิเพื(อลดการเสื(อมสภาพของ
วัตถุดิบ รวมถึงมีระบบการควบคุมสินค้าและวัตถุดิบคงคลังแบบ First-In-
First-Out (FIFO) 

3.2.1.3 ความเสี�ยงจากการมีแหล่งวัตถุดิบที�มีจาํกัด 

เนื(องจากบริษัทมีนโยบายซื &อวตัถุดิบที(มีคุณภาพเพื(อให้สามารถผลิตสินค้า 
ที(ได้มาตรฐาน ดงันั &น บริษัทไมซ่ื &อวตัถดุิบบางชนิด หรือวตัถดุิบจากผู้ขายเพียง
รายเดียว ซึ(งอาจก่อให้เกิดความเสี(ยงจากการขาดแคลนหรือขาดอํานาจ
ตอ่รองทางด้านราคาได้ โดยที(ผ่านมา บริษัทกําหนดให้ฝ่ายวิจยัผลิตภณัฑ์และ
ฝ่ายจดัซื &อดําเนินการสรรหาผู้ขายสินค้าที(มีคณุภาพเพื(อให้มีผู้ขายสินค้ามาก
รายยิ(งขึ &น  
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3.2.1.4 ความเสี�ยงด้านความผนัผวนของราคาวัตถุดบิและต้นทุนการผลิตสินค้า 

จากการที(วตัถดุิบบางชนิดเป็นวัตถดุิบที(ได้รับความนิยมจากผู้บริโภคสงู เมื(อ
เกิดเหตกุารณ์ที(ไมค่าดคิด เช่น โรคระบาดของพืชและสตัว์ที(เป็นวตัถดุิบหลกั 
ทําให้เกิดการขาดแคลนและราคามีความผันผวน อย่างไรก็ตาม บริษัทได้
พิจารณาทําสญัญาระยะปานกลางและระยะยาวกับผู้ ขายบางรายไว้แล้ว 
เหตกุารณ์ดงักลา่วจงึไมส่ง่ผลกระทบตอ่บริษัทมากนกั 

3.2.1.5 ความเสี�ยงด้านการแข่งขันทางธุรกจิ 

เนื(องจากความนิยมในอาหารญี(ปุ่ นเติบโตอย่างรวดเร็วในประเทศไทย จึงทําให้มี
ผู้ประกอบการรายใหม่ ๆ เกิดขึ &นจํานวนมาก และมีคู ่แข่งบางรายเปิด
ร้านอาหารแนวเดียวกบัของบริษัทในทําเลที(ใกล้เคียงกนั อยา่งไรก็ตาม บริษัท
มีนโยบายแข่งขันทางด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์ บริการ การโฆษณา 
ประชาสมัพนัธ์ และการจดักิจกรรมการตลาดรูปแบบต่าง ๆ โดยไม่เน้นการ
ตดัราคา ทั &งนี & เนื(องจากบริษัทมีความเชื(อว่ายิ(งการแข่งขนัมีมากเท่าใดย่อม
ส่งผลดีต่ออุตสาหกรรมอาหารมากขึ &นเท่านั &น เพราะจะทําให้การเติบโตของ
ตลาดในธรุกิจประเภทนี &เติบโตมากยิ(งขึ &น ซึ(งย่อมส่งผลทําให้ธุรกิจของบริษัท
เติบโตขึ &นด้วยเชน่กนั 

3.2.1.6 ความเสี�ยงจากภัยธรรมชาต ิ

จากมหาอทุกภยัที(เกิดขึ &นในประเทศไทยในปี 2554 ซึ(งสง่ผลกระทบและสร้าง
ความเสียหายให้แก่บริษัทเป็นจํานวนมากนั &น บริษัทจึงได้เล็งเห็นถึง
ความสําคญัจําเป็นในการป้องกนั และกระจายความเสี(ยงจากภยัธรรมชาติ 
ที(อาจเกิดขึ &นซํ &าอีก โดยได้ดําเนินการต่าง ๆ  เช่น การย้ายครัวกลางจากเดิม 
ที(นิคมอุตสาหกรรมนวนครไปยงัครัวกลางแห่งใหม่ที(อําเภอบ้านบึง จังหวัด
ชลบรีุ ซึ(งเป็นพื &นที(ที(ปลอดภยัจากนํ &าท่วม รวมถึงบริษัทได้กระจายการลงทุน
ไปยังจังหวดัซึ(งเป็นพื &นที(ที(มีทําเลที(ตั &งสูง และมีการคมนาคมขนส่งสะดวก จึง
น่าจะปลอดภัยและไม่ได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติ ตลอดจนมีการ
กําหนดแผนสํารองฉุกเฉินในเหตุการณ์ต่าง ๆ เพื(อให้มั(นใจว่าธุรกิจจะ
สามารถดําเนินตอ่ไปได้อยา่งตอ่เนื(องและปลอดภยัด้วย 



  บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 
แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี (แบบ 56-1 ) สิ &นสดุวนัที( 30 กนัยายน 2560 

  ส่วนที( 1 หน้าที( 53 

3.2.1.7 ความเสี�ยงจากผลกระทบจากสถานการณ์ทางการเมืองและเศรษฐกจิ 

ในปี 2560 แม้สถานการณ์ทางการเมืองจะเริ(มมีทิศทางที(ดีขึ &น แต่ยังคงมี
ผลกระทบสืบเนื(องด้านภาวะเศรษฐกิจ อาทิ ต้นทุนวัตถุดิบ ค่าแรง และ
ค่าใช้จ่ายครัวเรือนที(มีอัตราที(สูงขึ &น และกําลงัการซื &อของผู้บริโภคที (ลด
น้อยลง ซึ(งปัจจยัดงักล่าวยงัคงส่งผลกระทบต่อผลประกอบการโดยรวมของ
ธรุกิจอาหาร  

 อยา่งไรก็ดี แม้บริษัทจะได้รับผลกระทบจากปัจจยัความเสี(ยงดงักล่าวแต่จาก  
การติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด พร้อมกําหนดกลยุทธ์และแนวทาง
การตลาดที(เหมาะสมทําให้บริษัทไมไ่ด้รับผลกระทบจากปัจจยัดงักล่าวอย่างมี
นยัสําคญั  

3.2.2  ธุรกิจอาหารพร้อมปรุงและพร้อมทาน  

3.2.2.1 ความเสี�ยงด้านความผนัผวนของราคาวัตถุดบิและต้นทุนการผลิตสินค้า 

เนื (องจากปัจจบุนัจํานวนยอดขายของอาหารพร้อมปรุงและพร้อมทาน 
ที(จําหน่ายนั &น ยงัมีจํานวนที(ไม่สงูนักเมื(อเทียบกับขนาดของตลาดโดยรวม   
ทําให้การบริหารจดัการด้านการผลิตสินค้าของโรงงานอตุสาหกรรมของกลุ่ม
บริษัทโออิชิ ยงัไม่สามารถทําได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ 
ในการผลิตและต้นทุนของสินค้าสูงขึ &นตามไปด้วย โดยบริษัทได้กําหนด
แนวทางให้ทุกหน่วยงาน อาทิ ฝ่ายจดัซื &อ ฝ่ายวิจยัและพัฒนา ฝ่ายผลิต และ
ฝ่ายขายประสานงานร่วมกนัเพื(อให้สามารถบริหารจดัการกําลงัการผลิตและ
ควบคุมค่าใช้จ่าย ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ(งขึ &น รวมถึงเน้นการขยาย   
ช่องทางการขายสินค้าให้มากขึ &น เพื(อสร้างยอดขายและนําไปสู่การช่วยลด
ต้นทนุการผลิตและคา่ใช้จา่ยตา่ง ๆ ลงอีกด้วย  

3.2.2.2 ความเสี�ยงด้านการแข่งขันทางธุรกจิ 

สําหรับธุรกิจอาหารพร้อมปรุงและพร้อมทาน มีสภาวะการแข่งขันทางธุรกิจ 
ที(รุนแรง โดยเฉพาะการที(เจ้าของธรุกิจในช่องทางการจดัจําหน่ายสินค้าหนัมา
ผลิตสินค้าภายใต้ตราสินค้าของตนเอง ส่งผลให้ผู้ขายสินค้านอกจากจะต้อง
วิจยัและพฒันาเพื(อแขง่ขนัด้านผลิตภณัฑ์แล้วยงัต้องเพิ(มภาระด้านการตอ่รอง
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เรื(องเงื(อนไขการค้าต่าง ๆ มากยิ(งขึ &น ดงันั &น เพื(อเป็นการลดและป้องกนัความ
เสี(ยงในเรื(องดงักล่าว กลุ่มบริษัทโออิชิจึงให้ความสําคญัในเรื(องการพัฒนา
และรักษาคุณภาพของสินค้า รวมถึงเน้นการสร้างตราสินค้าให้เป็นที(รู้จกั
และสร้างความเชื(อมั(นในตราสินค้าของบริษัทให้มากยิ(งขึ &น 

3.2.2.3 ความเสี�ยงด้านการพัฒนาสินค้าใหม่  

เนื(องจากอาหารพร้อมปรุงและพร้อมทานที(จําหน่ายในปัจจบุนัมีช่องทางการ
จัดจําหน่ายผ่านร้านสะดวกซื &อเป็นหลกั ทําให้การพัฒนาสินค้าต้องมีการ
พัฒนาอย่างต่อเนื(อง ถึงแม้ว่าจะได้มีการวางแผนอย่างรอบคอบและ
ระมัดระวังแล้วก็ตาม แต่ด้วยพฤติกรรมการบริโภคที(เปลี(ยนแปลงอยู่เสมอ 
ทําให้สินค้าบางรายการหรือบางรสชาติอาจจะยังไม่ตอบสนองต่อความ
ต้องการของตลาดและกลุ่มผู้บริโภคได้ ดงันั &น หน่วยงานพัฒนาสินค้าจึงให้
ความสําคญัในการพัฒนานวัตกรรมสินค้าและผลิตภณัฑ์เพื(อให้สามารถ
ตอบสนองได้ตรงและทันต่อความต้องการและกระแส การเปลี(ยนแปลง
พฤติกรรมตา่ง ๆ ของผู้บริโภคได้ 

3.2.2.4  ความเสี�ยงด้านช่องทางการจดัจาํหน่าย 

ด้วยการจัดจําหน่ายผลิตภัณฑ์ของบริษัทที(มีอยู่ในปัจจุบันยังคงพึ(งพา 
ช่องทางการจัดจําหน่ายผ่านร้านสะดวกซื &อเป็นสําคัญ ทําให้เกิดข้อจํากัด 
ด้านการต่อรองและผลประโยชน์ที(ควรได้รับจากการจําหน่ายผลิตภณัฑ์นั &น ๆ  ซึ(ง 
ที(ผ่านมาบริษัทได้พยายามลดข้อจํากดัที(เกิดขึ &นดงักลา่วด้วยการขยายฐานการ
จดัจําหน่ายและสร้างการเติบโตของยอดขายในช่องทางการจดัจําหน่ายอื(น ๆ 
เช่น ชอ่งทางการจดัจําหน่ายสมยัใหม่ หรือ Modern Trade  ได้แก่ ซูเปอร์มาเก็ต 
ห้างสรรพสินค้า ไฮเปอร์มาเก็ต ชอ่งทางการจดัจําหน่ายที(มีศกัยภาพ อนัได้แก่ 
ชอ่งทาง Food Service และช่องทางการจดัจําหน่ายในตา่งประเทศ รวมถึงได้
ดําเนินการสรรหาช่องทางการจัดจําหน่ายใหม่ ๆ ที(สามารถเข้าถึงกลุ่ม
ผู้บริโภคที(หลากหลายและครอบคลมุมากยิ(งขึ &น เช่น การเข้าร่วมงานแสดง
สินค้า งานมหกรรม งานเทศกาลและงานอีเว้นท์ตา่ง ๆ  การให้บริการฟู้ ดทรัค 
การเปิดคีออสในศนูย์อาหารและการรับจ้างผลิต (OEM) เป็นต้น  

  



  บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 
แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี (แบบ 56-1 ) สิ &นสดุวนัที( 30 กนัยายน 2560 

  ส่วนที( 1 หน้าที( 55 

3.2.2.5 ความเสี�ยงด้านโลจสิติกส์  

เนื(องจากผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมปรุงและพร้อมทานที(บริษัทผลิตและ 
จดัจําหน่ายในปัจจบุนัอยู่ในรูปของผลิตภณัฑ์อาหารแช่เย็นหรือแช่แข็ง ดงันั &น 
กระบวนการจดัเก็บรักษาภายหลงัการผลิต และการขนส่งที(สามารถคงสภาพ
และรสชาตขิองสินค้าให้มีสภาพและรสชาติที(ดีได้มาตรฐานจนถึงมือผู้บริโภค
จึงมีความสําคญัยิ(ง  ประกอบกบัอตัราการเติบโตของธุรกิจที(มีแนวโน้มสงูขึ &น
อย่างต่อเนื(อง บริษัทจึงควรมุ่งเน้นให้ความสําคัญและเตรียมความพร้อม
เกี(ยวกบัโครงสร้างพื &นฐานด้านโลจิสติกส์ อาทิ การเตรียมแผนงานการขยายพื &นที(
คลงัสินค้าแช่เย็นเพื(อการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ให้มีความเหมาะสมก่อนการ
จดัสง่ออกไปจําหน่ายทั &งในและต่างประเทศ และการทบทวนระบบการขนส่ง
สินค้าแช่เย็นและแช่แข็งให้มีความเหมาะสม และสามารถรองรับการเติบโต
ของกลุม่ธรุกิจได้อยา่งมปีระสิทธิภาพ ตลอดจนเป็นการป้องกนั ลดผลกระทบ
และความเสี(ยงในด้านดงักลา่วที(อาจเกิดขึ &นได้อีกด้วย 

3.3 ความเสี�ยงด้านกลยุทธ์ 

กลุ่มบริษัทโออิชิได้เริ(มดําเนินการตามแผน “วิสยัทัศน์ 2020” เพื(อเติบโตและก้าวเป็นบริษัท

อาหารและเครื(องดื(มชั &นนําในภมูิภาคอาเซียน ซึ(งแม้ว่าบริษัทจะได้มีการพิจารณาและวางแผน

อย่างถี(ถ้วนและรอบคอบ แต่อาจมีปัจจัยทั &งภายในและภายนอกที(ส่งผลกระทบให้บริษัท         

ไมส่ามารถดําเนินธรุกิจให้เป็นไปตามแผนกลยทุธ์ อนัจะกระทบตอ่ผลการดาํเนินงานของบริษัท

ทําให้ไมส่ามารถบรรลเุป้าหมายที(วางไว้ได้ 

อย่างไรก็ตาม บริษัทได้มีการจดัทําแผนการดําเนินงานประจําปีซึ(งสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์

ระยะยาวของบริษัท โดยคณะกรรมการของบริษัทมีส่วนร่วมในการพิจารณากลั(นกรองและ

อนุมตัิแผนการดําเนินการดงักล่าว นอกจากนี & ยงัมีการติดตามประเมินผลในทุกขั &นตอนอย่าง

ใกล้ชิดเพื(อให้การดําเนินการเป็นไปตามแผนงานและกลยทุธ์ที(กําหนดไว้ และมีการทบทวนแผน

กลยุทธ์อย่างสมํ(าเสมอเพื(อให้สามารถปรับกลยุทธ์และการดําเนินงานให้สอดคล้องกับ

สถานการณ์ที(เปลี(ยนแปลงไป 
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3.4 ความเสี�ยงจากการพึ�งพงิผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือบริษัทในกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 

กลุม่บริษัทโออิชิมสีดัสว่นการจดัจําหนา่ยผ่านบริษัทในกลุ่มบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากดั (มหาชน) 

(“กลุ่มบริษัท”) คิดเป็นประมาณร้อยละ 90 ของยอดขายรวมของธุรกิจเครื(องดื(ม ซึ(งถือเป็นช่อง

ทางการจัดจําหน่ายที(มีประสิทธิภาพและครอบคลุมพื &นที(การให้บริการมากที(สุดช่องทางหนึ(ง   

อย่างไรก็ตาม บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน) หรือไทยเบฟเวอเรจ เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่

ของบริษัทโดยมีสดัส่วนการถือหุ้นประมาณร้อยละ 79.66  ดงันั &น การจดัจําหน่ายสินค้าในกลุ่ม

ธุรกิจเครื(องดื(มจึงมีลักษณะพึ(งพิงบริษัทในกลุ่มผู้ ถือหุ้ นรายใหญ่ ซึ(งอาจมีความเสี(ยงและ

ผลกระทบต่อผลการดําเนินงานของบริษัทได้ หากมีการเปลี(ยนแปลงโครงสร้างการถือหุ้น

ของผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือหากการจดัจําหน่ายสินค้าของบริษัทไมไ่ด้รับความสนใจเท่าที(ควร 

 อย่างไรก็ดี ตลอดระยะเวลาที(ผ่านมากลุ ่มบริษ ัทโออิช ิได้รับความร่วมมือทางธุรกิจจาก 

กลุม่บริษัทเป็นอยา่งดีและมีวิธีการทํางานที(มีระเบียบแบบแผนสากลอนัเป็นที(ยอมรับทั(วไป อีก

ทั &งการจัดจําหน่ายสินค้าผ่านเครือข่ายกลุ่มบริษัทของผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ยงัถือได้ว่าเป็นการ

บริหารจดัการและจัดสรรทรัพยากรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อันเป็นประโยชน์สูงสุดต่อ

บริษัทและผู้ ถือหุ้นทุกฝ่าย นอกจากนี & บริษัทยงัได้มีการเข้าทําสญัญาการจดัจําหน่ายระยะ

กลางอยา่งเป็นทางการกบักลุม่ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ซึ(งหากมีการเปลี(ยนแปลงโครงสร้างผู้ ถือหุ้นราย

ใหญ่ กลุม่บริษัทยงัคงต้องเป็นผู้จดัจําหน่ายให้บริษัทต่อไปจนหมดสญัญา ทําให้บริษัทมีเวลา

ในการสรรหาและแต่งตั &งผู้ จดัจําหน่ายรายใหม่ได้โดยไม่ส่งผลกระทบต่อการดําเนินงานของ

บริษัท 

3.5 ความเสี�ยงต่อการลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์  

3.5.1  ความเสี�ยงจากการมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที�มีอาํนาจกําหนดนโยบายการบริหาร  

ณ วนัที( 2 ตุลาคม 2560 หรือไทยเบฟเวอเรจ เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท โดยมี
สดัส่วนการถือหุ้นประมาณร้อยละ 79.66 ของทุนชําระแล้ว ด้วยสถานะดงักล่าวทําให้
ไทยเบฟเวอเรจสามารถควบคุมมติที(ประชุมผู้ ถือหุ้นในเรื(องตา่ง ๆ ได้ไม่ว่าจะเป็นการ
แตง่ตั &งกรรมการ หรือการขอมติในเรื(องอื(นที(ต้องใช้เสียงสว่นใหญ่ของที(ประชมุผู้ถือหุ้น 
ตลอดจนเรื(องที(กฎหมายหรือข้อบงัคบับริษัทกําหนดให้ต้องได้รับเสียง 3 ใน 4 ของ 
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ที(ประชุมผู้ ถือหุ้น ดงันั &น ผู้ ถือหุ้นรายอื(นของบริษัทอาจมีความเสี(ยงจากการไม่สามารถ
รวบรวมคะแนนเสียงเพื(อถ่วงดลุเรื(องที(ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่เสนอได้ 

อย่างไรก็ตาม เพื(อให้การดําเนินธุรกิจเป็นไปอย่างโปร่งใสและเป็นไปตามหลักการ
กํากับดูแลกิจการที(ดี บริษัทได้จัดโครงสร้างการบริหารจัดการซึ(งประกอบไปด้วย
บุคลากรที(มีความรู้ความสามารถ และได้กําหนดขอบเขตอํานาจหน้าที(อย่างชดัเจน 
รวมถึง มีการแตง่ตั &งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ(งประกอบด้วยกรรมการอิสระที(ไม่มี
ส่วนได้เสียกับบริษัท 3 คน เพื(อทําหน้าที(ในการตรวจสอบการดําเนินงานของบริษัท 
และดูแลผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นรายย่อยได้อย่างเพียงพอ ซึ(งทําให้เกิดการถ่วงดุล
อํานาจในการบริหารจดัการในระดบัที(เหมาะสมและสามารถตรวจสอบได้ 

3.5.2  ความเสี�ยงจากการที�จาํนวนหุ้นของบริษัทที�ซื Sอขายหมุนเวียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย (“Free float”) ค่อนข้างตํ�า ส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องในการ
ซื Sอขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

ณ วนัที( 2 ตลุาคม 2560 บริษัทมีสดัส่วนการถือหุ้นของผู้ ถือหุ้นรายย่อยคิดเป็นร้อยละ 
20.34 ซึ(งอาจทําให้มีสภาพคล่องในการซื &อขายหลักทรัพย์ไม่มากนัก ผู้ ถือหุ้นจึงมี
ความเสี(ยงที(อาจจะไมส่ามารถขายหุ้นของบริษัทได้ทนัทีในราคาที(ต้องการ 

อยา่งไรก็ดี บริษัทจะติดตามและดาํรงสภาพคลอ่งของ Free float ให้มีความเหมาะสม
ตอ่ผู้ ถือหุ้นตอ่ไป 

3.6 ความเสี�ยงด้านความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  

เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื(องมือสําคญัในการดําเนินธุรกิจขององค์กร ปัจจบุนักลุ่มบริษัท
โออิชิมีปัจจยัความเสี(ยงด้านความปลอดภยัของข้อมลูสารสนเทศที(อาจเกิดขึ &นได้ เชน่ ความเสี(ยงจาก
ความเสียหายของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อันเกิดจากการใช้งานปกติหรือภัยพิบัติต่าง ๆ     
ความเสี(ยงจากการติดไวรัสคอมพิวเตอร์ ความเสี(ยงจากการถูกจารกรรมข้อมลู ซึ(งอาจส่ง 
ผลกระทบหรือทําให้การดําเนินธุรกิจของบริษัทหยุดชะงกั โดยคํานึงถึงความเสี(ยงในด้าน
ดงักลา่ว กลุ่มบริษัทโออิชิจงึได้จดัทําระบบป้องกนัความปลอดภยัของข้อมลูสารสนเทศ โดยมี
การกําหนดให้มีการดูแลและบํารุงรักษาเครื(องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและโปรแกรมคอมพิวเตอร์
อยู่เป็นประจํา รวมถึงมีการสร้างไฟร์วอลล์ (Firewall) เป็นมาตรการป้องกันเบื &องต้น เพื(อให้ 
มีเฉพาะบุคคลที(ได้รับอนุญาตเท่านั &นที(จะสามารถเข้าสู่ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ 
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กลุ ่มบริษ ัทโออชิได้ นอกจากนี & กลุ ่มบริษ ัทโออชิยังมีการติดตั &งโปรแกรมป้องกันไวรัส
คอมพิวเตอร์ในคอมพิวเตอร์ทุกเครื(อง และกําหนดเป็นมาตรการให้พนกังานทุกคนใส่รหสัผ่าน
ของตนเองเพื(อใช้งานคอมพิวเตอร์ และกําหนดการเข้าถึงข้อมลูในระบบที(ไม่เท่ากันในแต่ละ
บุคคลเพื(อเป็นการป้องกันการจารกรรมข้อมลู ตลอดจนเพื(อเป็นการป้องกันความเสี(ยงจาก
ความเสียหายของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอนัเกิดจากภยัธรรมชาติ หรือภัยพิบตัิอื(น ๆ กลุ่ม
บริษัทโออิชิจดัให้มีศนูย์สํารองข้อมลู (Data Center Backup Site) ซึ(งสามารถฟื&นฟูระบบเพื(อ
ความตอ่เนื(องในการดําเนินธรุกิจ พร้อมทั &งมีการทดสอบการกู้คืนระบบในกรณีที(ระบบต้นฉบบั
เสียหาย เพื(อเป็นการยืนยนัว่าระบบการกู้คืนสามารถกระทําได้จริง 
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4. ทรัพย์สินที�ใช้ในการประกอบธุรกิจ 

ทรัพย์สินที(ใช้ในการประกอบธรุกิจของบริษัทและบริษัทยอ่ย มีทั &งทรัพย์สินถาวรหลกัที(บริษัทและบริษัทย่อย
ใช้ในการประกอบธุรกิจและทรัพย์สินที(ไม่มีตัวตน มีมูลค่าทางบญัชีสุทธิ ณ วันที( 30 กันยายน 2560 
สรุปรายละเอียดได้ดงันี & 

4.1 ที�ดินและส่วนปรับปรุงที�ดนิ 

กลุ่มบริษัทโออิชิมีที(ดินและส่วนปรับปรุงที(ดินที(ใช้ในการประกอบธุรกิจ ซึ(งมลูค่าทางบญัชีสทุธิ  
ณ วนัที( 30 กันยายน 2560 ตามรายละเอียดดงันี & 

ที�ดินและส่วนปรับปรุงที�ดนิ 
ลักษณะ 

กรรมสิทธิr 

มูลค่าทางบัญชีสุทธิ 

(ล้านบาท) 
ภาระผกูพนั 

ที(ดิน รวมเนื &อที( 61-2-70.5 ไร่ และ

สว่นปรับปรุงที(ดิน 

นิคมอตุสาหกรรมนวนครโครงการ 2

ตําบลคลองหนึ(ง อําเภอคลองหลวง 

จงัหวดัปทมุธาน ี

 
 

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  
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4.2 อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 

กลุ่มบริษัทโออิชิมีอาคารและส่วนปรับปรุงอาคารที(ใช้ในการประกอบธุรกิจ ซึ(งมลูค่าทางบญัชีสทุธิ 
ณ วนัที( 30 กันยายน 2560 ตามรายละเอียดดงันี & 

อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 
ลักษณะ 

กรรมสทิธิr 

มูลค่าทางบัญชีสุทธิ 

(ล้านบาท) 
ภาระผูกพัน 

อาคารและสิ(งปลกูสร้างโรงงานนิคมอตุสาหกรรมนวนคร

โครงการ 2 ตําบลคลองหนึ(ง อําเภอคลองหลวง  

จงัหวดัปทมุธาน ี

เจ้าของ      951.63 - ไมม่ี - 

อาคารและสิ(งปลกูสร้างโรงงานนิคมอตุสาหกรรมอมตะนคร  

ตําบลบ้านเกา่ อําเภอพานทอง จงัหวดัชลบรีุ 

เชา่        90.21 - ไมม่ี - 

สว่นปรับปรุงอาคาร  เลขที( 333 หมูที่( 1 

ถนนทางหลวง 2089 (มวกเหลก็-วงัมว่ง)  

ตําบลแสลงพนั อําเภอวงัมว่ง จงัหวดัสระบรีุ 

เชา่        54.64 -ไมม่-ี 

อาคารและสิ(งปลกูสร้างโรงงานครัวกลาง 

ตําบลหนองชาก อําเภอบ้านบงึ จงัหวดัชลบรีุ 

เจ้าของ      334.81 -ไมม่-ี 

สว่นปรับปรุงอาคารอื(น ๆ เชา่          9.09 -ไมม่-ี 

รวม          1,440.38  

4.3 สัญญาเช่าพื Sนที� 

วนัที( 30 กันยายน 2560 บริษัทมีสัญญาเช่าพื &นที(ในการดําเนินกิจการร้านอาหารญี(ปุ่ นกับ
คูส่ญัญาที(เป็นผู้ประกอบการธรุกิจค้าปลีกประมาณ 238 สญัญา ทั &งนี & สญัญาเชา่พื &นที(สว่นใหญ่
จะเป็นสญัญาเชา่ระยะสั &น 3 ปี และได้รับสิทธิในการพิจารณาต่ออายุสญัญาได้อีก โดยสญัญา
ส่วนใหญ่จะหมดอายลุงในปี 2560 - 2562 

ทั &งนี & บริษัทได้เช่าที(ดินและอาคารสําหรับโครงการเครื(องจักรบรรจุ Cold Aseptic Filling 
สายการผลิตที( 2 และสายการผลิตที( 4 ที(จงัหวดัสระบรีุ เนื(องจากมีความเหมาะสมต่อการขนส่ง 
รวมถึงยังเป็นการกระจายความเสี(ยงอีกทางหนึ(งด้วย โดยสัญญาเช่าเป็นแบบระยะสั &น



  บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 
แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี (แบบ 56-1 ) สิ &นสดุวนัที( 30 กนัยายน 2560 

  ส่วนที( 1 หน้าที( 61 

ระยะเวลาการเชา่ไมเ่กิน 3 ปี และให้สิทธิบริษัทในการพิจารณาซื &อที(ดินก่อนบุคคลอื(นหากผู้ เช่า
ประสงค์จะขายที(ดินดงักล่าว 

4.4 สิทธิการเช่าพื Sนที�ดาํเนินงาน 

พื &นที(ดําเนินงานของกิจการร้านอาหารของกลุ่มบริษัทโออิชิส่วนใหญ่จะทําเป็นสัญญาเช่า
ระยะเวลาสั &น 3 ปี และได้รับสิทธิในการพิจารณาต่ออายุสญัญาได้อีก เพื(อลดภาระผูกพันและ
เงินลงทุนที(ค่อนข้างสงูจากความผนัแปรของสภาพเศรษฐกิจและการค้าที(เปลี(ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 
อย่างไรก็ตาม มีร้านอาหารบางสาขาได้ทําสัญญาเช่าระยะยาวภายในอาคารและศูนย์การค้า ซึ(งมี
มลูคา่ทรัพย์สินรวมสว่นที(ปรับปรุงแล้ว ณ วนัที( 30 กันยายน 2560 ดงันี & 

สาขาเนื Sอที� 
ระยะเวลาการเช่า/ 

ปีสิ Sนสุดสัญญา 

มูลค่าทางบัญชีสุทธิ 

(ล้านบาท) 
ภาระผกูพัน 

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

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

8.12 - ไมม่ี - 

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 

1.84 - ไมม่ี - 

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 

9.47 - ไมม่ี - 

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

ระยะเวลา 15 ปี 6 เดือน/ 
สิ &นสดุปี 2564 

3.40 - ไมม่ี - 

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

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

17.97 - ไมม่ี - 

รวม   40.80  
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4.5 เครื�องมือและเครื�องจักรที�ใช้ในการผลิต 
ณ วนัที( 30 กันยายน 2560 เครื(องจกัรและเครื(องจกัรหลกัที(ใช้ในการดําเนินงานและผลิตสินค้า
ของกิจการ ประกอบด้วย 

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 

ส่วนตกแต่งและระบบภายในที(ใช้ในการดําเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทโออิชิ ณ วันที( 30 กันยายน 
2560 ประกอบด้วย 

ประเภทส่วนตกแต่งและ 

ระบบภายใน 
มูลค่าทางบัญชีสุทธิ 

(ล้านบาท) 
ภาระผกูพัน 

สว่นตกแตง่    335.48 - ไมม่ี - 

ระบบภายใน    929.81 - ไมมี่ – 
รวม 1,265.29  

4.7 ทรัพย์สินระหว่างติดตั Sง 

ทรัพย์สินระหว่างติดตั &งของกลุ่มบริษัทโออิชิมีมูลค่าทางบัญชี ณ วันที( 30 กันยายน 2560 
ดงัตอ่ไปนี & 

ประเภททรัพย์สินระหว่างติดตั Sง 
มูลค่าทางบัญชีสุทธิ 

(ล้านบาท) 
ภาระผูกพัน 

โครงการ Cold  Aseptic Filling  

สายการผลิตที(  4 

โรงงานอตุสาหกรรมสระบรีุ 

14.33 - ไมมี่ - 

เครื(องจกัร Cold Aseptic Filling 
สายการผลิตที(  2 

3.56 - ไมมี่ - 
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ประเภททรัพย์สินระหว่างติดตั Sง 
มูลค่าทางบัญชีสุทธิ 

(ล้านบาท) 
ภาระผูกพัน 

เครื(องจกัร Cold Aseptic Filling 
สายการผลิตที(  3 

1.42 - ไมมี่ - 

Project OEM UHT Nava Nakorn 1.66 - ไมมี่ - 

Project Central Kitchen 0.86 - ไมมี่ - 

Oishi Knowledge Center 13.85 - ไมมี่ - 
อื(น ๆ 11.74 - ไมมี่ - 

รวม 47.42  

4.8 ทรัพย์สินอื�น 

ทรัพย์สินอื(นที(ใช้ในการประกอบธุรกิจของบริษัทประกอบด้วย เครื(องใช้สํานกังาน เครื(องตกแต่ง
และติดตั &ง เครื(องใช้ในร้านอาหาร และยานพาหนะ โดยมีมลูคา่สทุธิทางบญัชี ณ วนัที( 30 กันยายน 
2560 ทั &งสิ &น 233.44 ล้านบาท 

4.9 ทรัพย์สินทางปัญญา 

ตั &งแต่เปิดดําเนินการ บริษัทมีการยื(นคําขอจดทะเบียนเครื(องหมายการค้าและเครื(องหมาย
บริการ สําหรับผลิตภณัฑ์และบริการของบริษัททั &งในและตา่งประเทศ เพื(อเป็นการรักษาสทิธิและ
ได้รับความคุ้มครองด้านทรัพย์สินทางปัญญาตามกฎหมาย โดยมีเครื(องหมายการค้าและ
เครื(องหมายบริการที(สําคญั คือ “โออิชิ” รวมถึงเครื(องหมายการค้าและเครื(องหมายบริการ 
ที(จดทะเบียนทั &งร่วมและ/หรือแยกกับเครื(องหมาย “โออิชิ” อีกหลากหลายเครื(องหมายได้แก่  
“ชาบูชิ” “ราเมน” “นิกุยะ” “คาคาชิ” “กรีนที” “ชาคูลล์ซ่า” “ฟรุตโตะ” “อะมิโน โอเค” “เนโกะ”  
“ฟรุตซ่า” และ “โอโยชิ” เป็นต้น รวมถึงบริษัทได้จดแจ้งลิขสิทธิ�ในตวัการ์ตูน Oishi Neko (โออิชิ 
เนะโกะ) และตวัการ์ตนูที(ใช้กบัผลิตภณัฑ์ชาคลูล์ซา่ ในหลากหลายรูปแบบและท่าทางอีกด้วย 

นอกจากนี & บริษัทได้รับรางวัล “ซุปเปอร์แบรนด์ ประเทศไทย” ประจําปี 2559 (Superbrands 
Thailand 2016) จากซุปเปอร์แบรนด์แห่งประเทศไทย ซึ(งเป็นหน่วยงานอิสระด้านการวัด
และประเมินตราสินค้าที(เป็นเลิศด้านการสร้างตราสินค้าที(ผู้ บริโภคทั(วประเทศให้ความ
ไว้วางใจและเชื(อมั(นมากที(สุด รวมถึงในช่วงปลายปี 2559 ยังได้รับรางวัล “สดุยอดแบรนด์
ทรงพลงั” ประจําปี 2559 (The Most Powerful Brands of Thailand 2016) จากคณะพาณิชยศาสตร์
และการบญัชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในฐานะที(โออิชิเป็นตราสินค้าที(แข็งแกร่งและ 
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ทรงพลังที(สุดในกลุ่มชาพร้อมดื(ม รางว ัลดังกล่าวจึงช่วยตอกยํ &าถึงความเป็นตราสินค้า
อันด ับหนึ (งในใจผู้บ ริโภค และถือได้ว่าเครื(องหมายการค้าของบริษัทมีความแพร่หลาย 
เป็นที(ยอมรับและอยู่ในใจผู้บริโภคมาอย่างยาวนาน จากความสําเร็จในการสร้างความรับรู้
และความนิยมในตราและเครื(องหมายการค้าของบริษัท บริษัทจงึไมม่ีนโยบายและความจําเป็นใด ๆ 
ในการละเมิดเครื(องหมายการค้าและทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลอื(นใด 

4.10 นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

บริษัทพิจารณาการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม (ถ้ามี) เพื(อวตัถปุระสงค์การขยายและ/

หรือสนบัสนนุธุรกิจของกลุม่บริษัทโออิชิ หรือสรรหาโอกาสทางธรุกิจใหม ่ๆ ตามความเหมาะสม 

5. ข้อพิพาททางกฎหมาย 

สําหรับระยะเวลาบญัชีสิ &นสุดวนัที( 30 กนัยายน 2560 บริษัทและบริษัทย่อยไมม่ีข้อพิพาททางกฎหมาย
หรือคดีใด ๆ ที(ต้องด้วยกรณีดงัตอ่ไปนี &  

(1) คดีที(อาจมีผลกระทบด้านลบต่อสินทรัพย์ของบริษัทหรือบริษัทย่อย ที(มีจํานวนสงูกว่าร้อยละ 5
ของสว่นของผู้ ถือหุ้น 

(2) คดีที(กระทบต่อการดําเนินธุรกิจของบริษัทอย่างมีนยัสําคญั แต่ไมส่ามารถประเมินผลกระทบ
เป็นตวัเลขได้ 

(3) คดีที(มไิด้เกิดจากการประกอบธุรกิจโดยปกติของบริษัท 
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6. ข้อมูลทั�วไปและข้อมูลสําคัญอื�น 

 ข้อมูลทั�วไป 

ชื(อบริษัท     : บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) (“บริษัท”) 
ประกอบธุรกิจ     : บริษัทรวมถึงบริษัทย่อยประกอบธุรกิจผลิตและจําหน่ายอาหารญี(ปุ่ น 

และเครื(องดื(มภายใต้ตราสินค้า “โออิชิ” “ชาคูลล์ซ่า” “ฟรุตโตะ” และ 
“คาบเูซฉะ”  

เลขทะเบียนบริษัท     :  0107547000150 
             ที(ตั &งสํานกังานใหญ่ (1)     :       เลขที( 90 อาคารซีดบัเบิ &ลย ูทาวเวอร์ ชั &นที( 36 ห้องเลขที( บี3601  
                ถนนรัชดาภเิษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 

โฮมเพจบริษัท     :      www.oishigroup.com 
โทรศพัท์     :  (02) 768-8888 
โทรสาร     :  (02) 768-8889 
ทนุจดทะเบียน     :  375,000,000 บาท 
ทนุชําระแล้ว     :      375,000,000 บาท 
ชนิดและจาํนวนหุ้นที(     :      หุ้นสามญัจาํนวน 187,500,000 หุ้น มลูคา่ที(ตราไว้หุ้นละ 2 บาท 
จําหน่ายได้แล้วทั &งหมด 
ชื(อยอ่ในตลาดหลกัทรัพย์     :      OISHI สําหรับหุ้นสามญั 
แห่งประเทศไทย   
ชื(อยอ่หุ้นกู้ที(จดทะเบียน            :      1. OISHI18DA สําหรับหุ้นกู้ครั &งที( 1/2558 ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2561 
ในสมาคมตลาดตราสารหนี &ไทย              2. OISHI197A สําหรับหุ้นกู้ครั &งที( 1/2559 ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2562  

 อนัดบัเครดิตองค์กร : ระดบั “A+” (Single A Plus) แนวโน้มอนัดบัเครดิต “Stable” หรือ “คงที(” 

หมายเหตุ 

(1) เมื(อวนัที( 23 พฤษภาคม 2560 บริษัทได้จดทะเบียนเปลี(ยนแปลงที(ตั &งสํานกังานใหญ่จากเดิม เลขที( 57
อาคารปาร์ค เวนเชอร์ ชั &นที( 19 และชั &นที( 20 ถนนวิทย ุแขวงลมุพินี เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร 10330 
เป็นเลขที( 90 อาคารซีดบัเบิ &ลยู ทาวเวอร์ ชั &น 36 ห้องเลขที( บี 3601 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง  
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 
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ข้อมูลอ้างอิง 

นายทะเบยีนหุ้นของบริษัท 

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

นายทะเบยีนหุ้นกู้ของบริษัท 

หุ้นกู้ของบริษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) ครัSงที�  1/2558 ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2561 
และหุ้นกู้ของบริษัท โออิช ิกรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) ครัSงที� 1/2559 ครบกาํหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2562 

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

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 และพาร์ทเนอร์ส จํากดั 
เลขที( 540 อาคารเมอร์คิวรี( ทาวเวอร์ ชั &นที( 22 ถนนเพลินจิต  
แขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330 
โทรศพัท์ (02) 264-8000 
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ที�ปรึกษากฎหมาย 

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

นักลงทุนสัมพนัธ์ 

นางสาวกญัจน์ภรณ์ กิตติอมัพานนท์ 
เลขที( 90 อาคารซีดบัเบิ &ลย ูทาวเวอร์ ชั &นที( 43 ถนนรัชดาภเิษก 
แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 
โทรศพัท์ (02) 768-8888 
E-mail : investorrelations@oishigroup.com 

ข้อมูลสําคัญอื�น 

- ไมม่ี - 
 

 



  บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) 
แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี (แบบ 56-1) สิ &นสดุวนัที( 30 กนัยายน 2560 

ส่วนที( 2 หน้าที( 1 

ส่วนที� 2 

การจดัการและการกาํกับดแูลกิจการ 

7. ข้อมลูหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น 

 7.1 จาํนวนทนุจดทะเบยีนและทุนชาํระแล้ว  

 7.1.1  หุ้นสามญั 

ณ วันที( 30 กันยายน 2560 บริษัทมีทุนจดทะเบียนจํานวน 375 ล้านบาท เป็นทุนเรียกชําระแล้ว
จํานวน 375 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจํานวน 187.5 ล้านหุ้น มลูค่าที(ตราไว้หุ้ นละ 2 บาท 
ทั &งนี & หุ้นสามญั ทั &งจํานวนของบริษัทจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

 7.1.2 หุ้นกู้ 

บริษทัได้ดําเนินการออกและเสนอขายหุ้นกู้  โดยมีรายละเอียดดงันี & 

หุ้นกู้ของ บริษทั โออิชิ กรุ๊ป จาํกัด (มหาชน) ครั1งที� 1/2558 ครบกาํหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2561 

ประเภทหุ้นกู้   :  หุ้นกู้ ชนิดระบุชื(อผู้ ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และ
ไมมี่ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  

จํานวนที(เสนอขาย  :  1,000,000 หนว่ย (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) 

  



  บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) 
แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี (แบบ 56-1) สิ &นสดุวนัที( 30 กนัยายน 2560 

ส่วนที( 2 หน้าที( 2 

หุ้นกู้ของ บริษทั โออิชิ กรุ๊ป จาํกัด (มหาชน) ครั1งที� 1/2559 ครบกาํหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2562 

ประเภทหุ้นกู้   :  หุ้นกู้ ชนิดระบุชื(อผู้ ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และ
ไมมี่ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  

จํานวนที(เสนอขาย  :  1,000,000 หนว่ย (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) 

7.2 ผู้ถือหุ้น 

รายชื(อและสดัสว่นการถือหุ้นของผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 10 ราย ณ วนัที( 2 ตลุาคม 2560 มีดงันี & 

ลาํดับที� รายชื�อผู้ถือหุ้น จาํนวนหุ้น ร้อยละ 

1. บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากดั (มหาชน) 149,360,199 79.66 

2. UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED 9,000,000 4.80 

3. DBS BANK LTD. 9,000,000 4.80 

4. นายทวีฉตัร จฬุางกรู 7,885,000 4.21 

5. UBS AG SINGAPORE BRANCH 4,678,700 2.50 

6. นายอยทุธ์ ชาญเศรษฐิกลุ 942,600 0.50 

7. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จํากดั 590,003 0.31 

8. นางหทยัรัตน์ จฬุางกรู 552,000 0.29 

9. นางสาวอรพรรณ อสัสมงคล 400,000 0.21 

10. นางนิภาภรณ์ ศิริพงษ์ 349,200 0.19 

11. ผู้ ถือหุ้นรายยอ่ย 4,742,298 2.53 

 รวม 187,500,000 100 



  บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) 
แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี (แบบ 56-1) สิ &นสดุวนัที( 30 กนัยายน 2560 

ส่วนที( 2 หน้าที( 3 

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

1)      บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากดั (มหาชน) ซึ(งประกอบธุรกิจหลกัผ่านบริษัทย่อย
เกี(ยวกับการผลิตและการจัดจําหน่ายเครื(องดื(มผสมแอลกอฮอล์ ไม่ผสม
แอลกอฮอล์ และร้านอาหาร 

2)       ณ วันที( 21 ตุลาคม 2559 มีบริษัทที(เกี(ยวข้องกับนายเจริญ สิริวัฒนภกัดี และ
คณุหญิงวรรณา สิริวฒันภกัดี ถือหุ้นรวมในบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากดั (มหาชน) 
คิดเป็นร้อยละ 65.89 ของหุ้นที(จําหน่ายได้แล้วทั &งหมดของบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ 
จํากดั (มหาชน)  

โดยรายชื(อและสดัส่วนการถือหุ้นของผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 10 ราย ของบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด 
(มหาชน) ณ วนัที(  6 ธนัวาคม 2559 มีดงันี & 

ลาํดับที� รายชื�อผู้ถือหุ้น จาํนวนหุ้น ร้อยละ 

1. บริษัท สิริวนา จาํกดั 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 สิริวฒันภกัดี 107,000,000 0.43 
5. นางฐาปณี เตชะเจริญวิกลุ 107,000,000 0.43 
6. นายปณต สิริวฒันภกัดี 107,000,000 0.43 
7. นางวลัลภา ไตรโสรัส 107,000,000 0.43 
8. นายณฐัวรรธน์  เตชะไพบลูย์ 92,377,500 0.37 
9. นางอาทินนัท์ พีชานนท์ 88,000,000 0.35 
10. นางชมพนูทุ เตชะไพบลูย์ 70,000,000 0.28 

7.3 การออกหลักทรัพย์อื�น 

- ไมมี่ - 



  บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) 
แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี (แบบ 56-1) สิ &นสดุวนัที( 30 กนัยายน 2560 

ส่วนที( 2 หน้าที( 4 

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 

ข้อมลูการจ่ายเงนิปันผลย้อนหลัง 

อัตราส่วนทางการเงนิ 2560(1) 2559 2558 

อตัราเงินปันผลตอ่หุ้น 3.40 2.50 2.00 

รวมเงนิปันผลจา่ยทั &งสิ &น 637.5 ล้านบาท 468.75 ล้านบาท 375 ล้านบาท 

คิดเป็นร้อยละของกําไรสทุธิรวม 43.91 52.83 52.65 

ทั &งนี & การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทที(กําหนดไว้ 
ในอตัราที(ไมตํ่(ากว่าร้อยละ 40 ของกําไรสทุธิหลงัหกัภาษีและสํารองตามกฎหมายแล้วของบริษัท  

หมายเหตุ  

(1)  อตัราการจ่ายเงินปันผลสําหรับปี 2560 จะกระทําได้ต่อเมื(อได้รับอนุมติัจากที(ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น
ประจําปี 2561 แล้ว 

  



  บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) 
แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี (แบบ 56-1) สิ &นสดุวนัที( 30 กนัยายน 2560 

ส่วนที( 2 หน้าที( 5 

8.  โครงสร้างการจดัการ 

8.1 โครงสร้างคณะกรรมการ 

ณ วันที( 17 พฤศจิกายน 2560 โครงสร้างการจดัการของบริษัท ประกอบด้วยคณะกรรมการ
ทั &งหมด 7 ชุด คือ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการบริหารความเสี(ยง คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน และ
คณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการที(ดี ดงัมีรายละเอียดตอ่ไปนี & 

8.1.1 คณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการจํานวน 9 คน ดงันี & 

1. นายประสิทธิs  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. นางนงนชุ   บรูณะเศรษฐกลุ  กรรมการและกรรมการผู้จดัการ 
9. นายพิษณ ุ  วิเชียรสรรค์  กรรมการ 

หมายเหตุ 
(1) นางนงนุช บูรณะเศรษฐกุล ได้รับการแต่งตั &งจากที(ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั &งที( 2/2560 ซึ(ง

ประชุมเมื(อวันที( 9 กุมภาพันธ์ 2560 ให้ดํารงตําแหน่งกรรมการและกรรมการผู้ จัดการแทน 
นายมารุต บูรณะเศรษฐกุล กรรมการและกรรมการผู้จัดการ ซึ(งลาออกจากตําแหน่ง โดยบริษัท 
ได้ดําเนินการจดทะเบียนเปลี(ยนแปลงกรรมการต่อกรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เมื(อวนัที( 
10 กมุภาพนัธ์ 2560 

กรรมการผู้มีอาํนาจลงนามผูกพันตามหนังสือรับรองบริษัท เป็นดังนี 1 

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



  บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) 
แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี (แบบ 56-1) สิ &นสดุวนัที( 30 กนัยายน 2560 

ส่วนที( 2 หน้าที( 6 

ขอบเขต อาํนาจหน้าที�และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทปฏิบติัหน้าที(โดยอทิุศเวลา ใช้ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์เพื(อ
ประโยชน์ต่อการดําเนินธุรกิจของบริษัท รวมถึงให้คําแนะนําและกํากับดูแลให้บริษัทมีการ
ดําเนินงานภายใต้กรอบของกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับและมติของที(ประชุมผู้ ถือหุ้น
อย่างเคร่งครัด ตลอดจนพิจารณาความเหมาะสม ให้คําแนะนํา กําหนดและอนุมติัวิสัยทัศน์  
กลยทุธ์ ตลอดจนเป้าหมายและนโยบายการดําเนินงานของบริษัท รวมทั &งกํากบั ควบคมุ ดแูล  
การบริหารและการดําเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบาย กลยุทธ์ แผนงานและ
เป้าหมายที(กําหนดไว้ โดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้ มีสว่นได้เสียทกุฝ่าย อย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล  

ทั &งนี & คณะกรรมการบริษัทพิจารณา กําหนด และจดัให้มีระบบการรายงานทางการเงินและบญัชี 
การตรวจสอบภายใน การบริหารความเสี(ยง และการควบคมุภายในที(เหมาะสม เพียงพอและ
เชื(อถือได้ เพื(อให้การปฏิบตัิงานมีความถูกต้องและเป็นไปตามข้อกําหนดของกฎหมายที(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  

คณะกรรมการบริษัทมีอํานาจมอบหมายแตง่ตั &งกรรมการจํานวนหนึ(งให้เป็นกรรมการบริหารเพื(อ
ดําเนินการอย่างหนึ(งอย่างใดหรือหลายอย่างแทนคณะกรรมการบริษัทได้ โดยในการมอบ
อํานาจนั &นจะต้องอยูภ่ายใต้ขอบเขตอํานาจของคณะกรรมการบริษัท และมีการกําหนดขอบเขต
อํานาจหน้าที(ของผู้ รับมอบอํานาจไว้อยา่งชดัเจน  
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โดยกิจการดังต่อไปนี & คณะกรรมการบริษัทจะต้องได้รับอนุมัติจากที(ประชุมผู้ ถือหุ้ นก่อน 
การดําเนินการ 

1. เรื(องที(กฎหมายกําหนดให้ต้องมีมติที(ประชมุผู้ ถือหุ้น 
2. การทํารายการที(กรรมการมีสว่นได้เสีย หรืออยู่ในขา่ยที(กฎหมายหรือข้อกําหนดของ

ตลาดหลกัทรัพย์ระบใุห้ต้องได้รับมติจากที(ประชมุผู้ ถือหุ้น 

การดําเนินกิจการที(จะต้องได้รับความเห็นชอบจากที(ประชุมคณะกรรมการบริษัท และที(ประชุม 
ผู้ ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั &งหมดของผู้ ถือหุ้นที(เข้าประชมุ
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 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 

บทบาทหน้าที�และความรับผดิชอบของประธานกรรมการบริษัท 

ประธานกรรมการบริษทัมีบทบาทและหน้าที(ที(สําคญั ดงันี &  

1. รับผิดชอบในฐานะผู้ นําของคณะกรรมการบริษัทในการกํากบัดแูล และติดตามให้การ
บริหารงานของบริษัทให้บรรลวุตัถปุระสงค์ตามนโยบายที(กําหนดไว้ 

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

เทา่กนั 
4. ปฏิบติัหน้าที(อื(นใดตามที(กฎหมายกําหนด 
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การปฐมนิเทศ 

คณะกรรมการบริษัทกําหนดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ทุกคน เพื(อให้กรรมการใหม่
รับทราบความคาดหวังที(บริษัทมีต่อบทบาท หน้าที( ความรับผิดชอบของกรรมการบริษัท 
นโยบายและแนวปฏิบติัในการกํากับดูแลกิจการของบริษัท ตลอดจนสร้างความรู้ ความเข้าใจ 
ในธรุกิจและการดําเนินงาน รวมถึงการเยี(ยมชมหน่วยปฏิบติัการด้านตา่ง 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 

โดยในปี 2560 กรรมการบริษัทได้เข้าอบรมในหลกัสตูรซึ(งจดัขึ &นโดย IOD โดยมีรายละเอียดดงันี & 

รายชื�อ ตาํแหน่ง หลักสูตร 
นางนงนชุ บรูณะเศรษฐกลุ กรรมการ 

กรรมการผู้จดัการ 
กรรมการบริหาร 
กรรมการบริหารความเสี(ยง 
กรรมการกํากบัดแูลกิจการที(ดี 

DAP 135/2560 
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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. นางนงนชุ บรูณะเศรษฐกลุ(1)   กรรมการบริหาร 
6. นายพิษณ ุ วิเชียรสรรค์   กรรมการบริหาร 
7. นางสรีุย์พร ประดิษฐ์ทศันีย์   กรรมการบริหาร 
8. นายไพศาล อา่วสถาพร   กรรมการบริหาร 

หมายเหตุ 
(1) นางนงนุช บูรณะเศรษฐกุล ได้รับการแต่งตั &งจากที(ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั &งที( 2/2560 ซึ(ง

ประชุมเมื(อวนัที( 9 กุมภาพนัธ์ 2560 ให้ดํารงตําแหน่งกรรมการบริหาร แทนนายมารุต บูรณะเศรษฐกุล 
ซึ(งลาออกจากตําแหน่ง 

ขอบเขต หน้าที� และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร 

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

2. มีอํานาจจดัทํา เสนอแนะ และกําหนดนโยบายแนวทางธุรกิจ และกลยุทธ์ทางธุรกิจ
ของบริษทัต่อคณะกรรมการบริษัท 

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 



  บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) 
แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี (แบบ 56-1) สิ &นสดุวนัที( 30 กนัยายน 2560 

ส่วนที( 2 หน้าที( 10 

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

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

และการใช้จา่ยเงินเพื(อเข้าทําธรุกรรมตามปกติธุรกิจของบริษัท เช่น การจ่ายเงิน
เพื(อการลงทนุ เพื(อขยายสาขา การสั(งซื &อสินค้า เครื(องจกัร อุปกรณ์ 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 ให้คณะกรรมการบริหารอนุมติัได้ไม่เกินครั &งละ 10,000,000.- 
บาท (สิบล้านบาทถ้วน) และการจ่ายเงินค่ารับรอง การกุศล และสินค้าเผยแพร่ 
ให้คณะกรรมการบริหารอนุมติัได้ไม่เกินครั &งละ 3,000,000.- บาท (สามล้านบาท
ถ้วน)  

7. มีอํานาจพิจารณาอนุมติัการเปิดบญัชีเงินฝากกับสถาบนัการเงินในประเทศ รวมทั &ง 
การกําหนดผู้ มีอํานาจสั(งจา่ยเงินจากบญัชีเงนิฝากทั &งหลายของบริษัท 

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 
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ในการลงนามในสญัญาจ้างที(เกี(ยวข้อง ทั &งนี & ภายใต้งบประมาณที(ได้รับอนุมติัจาก
คณะกรรมการบริษัท 

11. อนุมติัการแต่งตั &งผู้แทนของบริษัทเข้าดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการ และหรือ อนุกรรมการ 
ในบริษัทย่อย เพื(อควบคุมดูแลการบริหารงานต่าง ๆ ตามที(ได้รับอนุมตัิจากบริษัท 
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 จะต้องไม่มีลกัษณะเป็นการอนุมติัการเข้าทํารายการที(
ทําให้คณะกรรมการบริหารหรือผู้ รับมอบอํานาจจากคณะกรรมการบริหารสามารถอนุมติัการ
เข้าทํารายการที(ตน หรือบุคคลที(อาจมีความขดัแย้ง หรือมีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขดัแย้ง
ทางผลประโยชน์อื(นใด (ตามข้อบังคับบริษัท และตามที(สํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยประกาศกําหนด) กบับริษัท
หรือบริษัทยอ่ย ยกเว้น เป็นการอนมุติัการเข้าทํารายการที(เป็นไปตามนโยบายและหลกัเกณฑ์ที(
คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนุมตัิไว้ ทั &งนี & กรรมการบริหารที(มีส่วนได้เสียในเรื(องดงักล่าว
ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื(องนั &น โดยคณะกรรมการมีอํานาจในการแก้ไขเปลี(ยนแปลง
ขอบเขต 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 
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วาระการดาํรงตาํแหน่งของกรรมการตรวจสอบ 

กรรมการตรวจสอบมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ 3 ปี และหากกรรมการตรวจสอบพ้นจาก
ตําแหนง่ตามวาระอาจได้รับการแตง่ตั &งใหมอี่กได้ 

กรรมการตรวจสอบคนใดจะลาออกจากตําแหน่งให้ยื(นใบลาออกต่อประธานกรรมการบริษัท
และให้คณะกรรมการบริษทัเป็นผู้อนมุติั 

เมื(อกรรมการตรวจสอบครบวาระการดํารงตําแหน่ง หรือมีเหตใุดที(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(กําหนดในกฎบัตรและประกาศตลาด
หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย โดยรวมถึงแตไ่มจ่ํากดัอยูเ่พียง 

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 
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1.4 พิจารณารายการที(เกี(ยวโยงกนัหรือรายการที(อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์
ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์ ทั &งนี & เพื(อให้มั(นใจว่า
รายการดงักลา่วสมเหตสุมผลและเป็นประโยชน์สงูสดุตอ่บริษทั 

1.5 จดัทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจําปี
ของบริษทั ซึ(งรายงานดงักลา่วต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  

2. สอบทานการกํากบัดูแลการดําเนินงานของบริษัทและรายงานต่อคณะกรรมการของ
บริษทัวา่บริษัทได้ปฏิบติัตามข้อบญัญัติต่าง ๆ ในพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากดั 
กฎเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ รวมทั &ง
แนวปฏิบติัตา่ง ๆ ของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือไม ่

3. เป็นชอ่งทางในการรับเรื(องร้องเรียนจากบคุคลภายในและภายนอกบริษัท 

4. ปฏิบติัการอื(นใดตามที(คณะกรรมการของบริษัทมอบหมาย ด้วยความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการตรวจสอบ 

หมายเหตุ 

(1) นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช และนายชยั จรุงธนาภิบาล เป็นกรรมการตรวจสอบที(มีความรู้และ
ประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษทั 

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) นางนงนชุ บรูณะเศรฐกลุ (1) กรรมการบริหารความเสี(ยง 

 (5) นายไพศาล อา่วสถาพร กรรมการบริหารความเสี(ยง 
(6) นางเจษฎากร  โคชส์  กรรมการบริหารความเสี(ยง 
(7) นายธานี พรพิสทุธิsศกัดิs  กรรมการบริหารความเสี(ยง 
(8) นางสาวจารุณี กงัวานวงศ์สกลุ กรรมการบริหารความสี(ยง 
(9) นายสรุอรรถ ไชยวงษ์ กรรมการบริหารความเสี(ยง 
(10) นางกชกร อรรถรังสรรค์ (2) กรรมการบริหารความเสี(ยง 
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(11) นายชยัวฒิุ จิรันดร (3) กรรมการบริหารความเสี(ยง 
(12) นายจกัรวาล แม้นสวุรรณ (4) กรรมการบริหารความเสี(ยง 
(13) นางสาวชนทันชุ วงศ์วรรณ กรรมการบริหารความเสี(ยง 

หมายเหตุ 

(1) นางนงนุช บูรณะเศรษฐกุล ได้รับแต่งตั &งจากที(ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั &งที( 2/2560 เมื(อ
วันที( 9 กุมภาพันธ์ 2560 ให้ดํารงตําแหน่งกรรมการบริหารความเสี(ยง โดยมีผลตั &งแต่วันที( 9 
กมุภาพนัธ์ 2560 แทนนายมารุตบรูณะเศรษฐกลุ ที(ลาออกจากตําแหน่ง  

(2) นางกชกร อรรถรังสรรค์ ได้รับแต่งตั &งจากที(ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั &งที( 2/2560 เมื(อวนัที(  
9 กุมภาพันธ์ 2560 ให้ดํารงตําแหน่งกรรมการบริหารความเสี(ยง โดยมีผลตั &งแต่วันที( 9 
กมุภาพนัธ์ 2560 แทนนายภากรณ์ ทิวเจริญ ที(ลาออกจากตําแหน่ง 

(3) นายชัยวุฒิ จิรันดร ได้รับแต่งตั &งจากที(ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั &งที( 2/2560 เมื(อวันที( 9 
กมุภาพนัธ์ 2560 ให้ดํารงตําแหน่งกรรมการบริหารความเสี(ยง โดยมีผลตั &งแต่วนัที( 9 กุมภาพนัธ์ 
2560  

(4) นายจกัรวาล แม้นสุวรรณ ได้รับแต่งตั &งจากที(ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั &งที( 2/2560 เมื(อวนัที( 
9 กุมภาพันธ์ 2560 ให้ดํารงตําแหน่งกรรมการบริหารความเสี(ยง โดยมีผลตั &งแต่วันที( 9 
กมุภาพนัธ์ 2560  

(5) นางไพฑรูย์ สิริบวรเกียรติ กรรมการบริหารความเสี(ยง เกษียณอายุ โดยมีผลตั &งแต่วนัที( 1 มกราคม 
2560 

(6) นางสาวเทียนทิพย์ นาราช ได้รับแต่งตั &งจากที(ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั &งที( 6/2559 เมื(อ
วนัที( 16 พฤศจิกายน 2559 ให้ดํารงตําแหน่งกรรมการบริหารความเสี(ยง โดยมีผลตั &งแต่วนัที( 16 
พฤศจิกายน 2559 แทนนางจิตเกษม หมู่มิ(ง ที(ลาออกจากตําแหน่ง และนางสาวเทียนทิพย์ นาราช  
ได้ลาออกจากตําแหน่ง โดยมีผลตั &งแต่วนัที( 1 สิงหาคม 2560 

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริหารความเสี�ยง 

คณะกรรมการบริหารความเสี(ยงประกอบด้วยกรรมการบริษัทและหวัหน้าผู้บริหารของฝ่ายต่าง ๆ 
หรือบุคคลอื(น ๆ ซึ(งที(ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบและแต่งตั &ง และในจํานวน 
คนทั &งหมดที(ได้รับการแต่งตั &งดงักล่าวจะต้องเป็นกรรมการบริษัทอย่างน้อย 1 คน และคณะกรรมการ
บริษัทแต่งตั &งกรรมการบริหารความเสี(ยงซึ(งเป็นกรรมการบริษัทเป็นประธานคณะกรรมการบริหาร
ความเสี(ยง โดยประธานคณะกรรมการบริหารความเสี(ยงเป็นผู้แต่งตั &งให้กรรมการบริหารความเสี(ยง
คนใดคนหนึ(ง หรือบุคคลอื(นใดที(เห็นว่าเหมาะสมให้ทําหน้าที(เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหาร
ความเสี(ยง 
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ขอบเขต อาํนาจหน้าที� และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี�ยง 

1. กําหนดนโยบายและกรอบการบริหารความเสี(ยงโดยรวม (Integrated Risk Management) 
โดยครอบคลุมความเสี(ยงหลักของธุรกิจ เช่น ความเสี(ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risks) 
ความเสี(ยงด้านการเงิน (Financial Risks) ความเสี(ยงด้านการปฏิบัติการ (Operational 
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 

8.1.5 คณะกรรมการสรรหา 

คณะกรรมการสรรหา ประกอบด้วยกรรมการ จํานวน 3 คน ดงันี & 

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

คณะกรรมการกําหนดคา่ตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการ จํานวน 5 คน ดงันี & 

(1) นางสาวพจนีย์  ธนวรานิช ประธานกรรมการกําหนดคา่ตอบแทน 

(2) นายวิกรม คุ้มไพโรจน์ กรรมการกําหนดค่าตอบแทน 

(3) นายประสิทธิs โฆวิไลกลู กรรมการกําหนดค่าตอบแทน 

(4) นายฐาปน สิริวฒันภกัดี กรรมการกําหนดค่าตอบแทน 

(5) นายสิทธิชยั ชยัเกรียงไกร กรรมการกําหนดคา่ตอบแทน 

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
คณะกรรมการบริษัทแล้วแตก่รณี 

3. ปฏิบติัการอื(นใดที(เกี(ยวกับการกําหนดค่าตอบแทนตามที(คณะกรรมการบริษัทหรือ 
ที(ประชมุผู้ ถือหุ้นมอบหมาย 
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นโยบายในการกาํหนดค่าตอบแทนของบริษัทมดีังนี 1 

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) นางนงนชุ บรูณะเศรษฐกลุ(1)   กรรมการกํากบัดแูลกิจการที(ดี 

หมายเหตุ 

(1) นางนงนุช บูรณะเศรษฐกุล ได้รับแต่งตั &งจากที(ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั &งที( 2/2560 เมื(อ

วันที( 9 กุมภาพันธ์ 2560 ให้ดํารงตําแหน่งกรรมการกํากับดูแลกิจการที(ดี โดยมีผลตั &งแต่วันที( 9 

กุมภาพนัธ์ 2560 แทนนายมารุต บรูณะเศรษฐกุล ที(ลาออกจากตําแหน่ง 

องค์ประกอบของคณะกรรมการกาํกับดแูลกิจการที�ด ี 

คณะกรรมการบริษัทแต่งตั &งคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที(ดี ประกอบด้วยกรรมการบริษัท
อย่างน้อย 3 คน และไม่น้อยกว่ากึ(งหนึ(งต้องเป็นกรรมการอิสระ รวมถึงแต่งตั &งกรรมการกํากับ
ดแูลกิจการที(ดีที(เป็นกรรมการอิสระคนหนึ(งเป็นประธานกรรมการกํากบัดแูลกิจการที(ดี 

ขอบเขต อาํนาจหน้าที�และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกาํกับดแูลกิจการที�ดี 

1. กําหนดโนบาย เสนอแนวปฏิบัติ และให้คําแนะนําด้านการกํากับดูแลกิจการที(ดีต่อ
คณะกรรมการบริษัท 

2. ดูแลการปฏิบติังานของคณะกรรมการ และฝ่ายจัดการ เพื(อให้เป็นไปตามหลักการ
กํากบัดแูลกิจการที(ดี 
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3. ทบทวนแนวทางการกํากบัดแูลกิจการที(ดีของบริษัท โดยเปรียบเทียบกบัข้อกําหนดของ
สํานกังานคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ตลาดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และหน่วยงานที(เกี(ยวข้อง และนําเสนอตอ่คณะกรรมการบริษทั 

4. ติดตามการดําเนินงานด้านการกํากบัดแูลกิจการที(ดีให้มีผลในทางปฏิบติั และรายงาน
ต่อคณะกรรมการบริษัท 

8.1.8    การประชุมคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ  

ในปี 2560 บริษัทได้จดัให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการ โดยแสดง
จํานวนครั &งที(ประชมุ และแสดงรายละเอียดการเข้าร่วมประชมุของกรรมการบริษทัแตล่ะทา่นสรุป
ได้ดงัตารางตอ่ไปนี & 



  บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 
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รายละเอียดการเข้าประชุมของคณะกรรมการ(1)
 

 

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
ดแูลกจิการที�ดี 

จาํนวนการประชุม/ 
การเข้าร่วมประชุม 

การประชุมกรรมการ 
ที�ไม่เป็นผู้บริหาร 

(Non-Executive Director) 
จาํนวนการประชุม/ 
การเข้าร่วมประชุม 

นายประสิทธิR โฆวิไลกูล 5/5 - - 3/3 3/3 - - 1/1 

นายฐาปน สิริวัฒนภกัดี 5/5 - 9/10 3/3 3/3 - 2/2 - 

นายวิกรม คุ้มไพโรจน์ 5/5 6/6 - 3/3 3/3 - 2/2 1/1 

นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช 5/5 6/6 - - 3/3 - 2/2 1/1 

นายชัย จรุงธนาภิบาล 4/5 6/6 - - - 6/6 2/2 1/1 

นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร 4/5 - 9/10 - - - - - 

นายอวยชัย ตันทโอภาส 5/5 - 9/10 - - - - - 

นายมารุต บูรณะเศรษฐกุล (2) 2/5 - 1/10 - - 1/6 - - 

นางนงนุช บูรณะเศรษฐกุล (3) 3/5 - 8/10 - - 5/6 2/2 - 

นายพษิณุ วิเชียรสรรค์ 5/5 - 10/10 - - 1/6 - - 
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หมายเหตุ  

(1) กรณีกรรมการมิได้เข้าร่วมประชุมในการประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะอนุกรรมการตามข้อมูล 
ที(ปรากฏดังตารางข้างต้นเนื(องจากมีเหตุจําเป็น กรรมการที(มิได้เข้าร่วมประชุมจะได้แจ้งลาการประชุม
ล่วงหน้าทกุครั &ง 

(2) นายมารุต บรูณะเศรษฐกุล กรรมการ กรรมการผู้จัดการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี(ยง
และกรรมการกํากบัดูแลกิจการที(ดี ได้ลาออกจากตําแหน่ง โดยมีผลตั &งแต่วนัที( 9 กมุภาพนัธ์ 2560 

(3) นางนงนุช บูรณะเศรษฐกุล ได้รับการแต่งตั &งจากที(ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั &งที( 2/2560 ซึ(ง
ประชุมเมื(อวันที( 9 กุมภาพันธ์ 2560 ให้ดํารงตําแหน่งกรรมการ กรรมการผู้ จัดการ กรรมการบริหาร 
กรรมการบริหารความเสี(ยงและกรรมการกํากับดูแลกิจการที(ดี แทนนายมารุต บูรณะเศรษฐกุล ซึ(ง
ลาออกจากตําแหน่ง โดยบริษัทได้ดําเนินการจดทะเบียนเปลี(ยนแปลงกรรมการต่อกรมพฒันาธุรกิจการค้า 
กระทรวงพาณิชย์ เมื(อวนัที( 10 กุมภาพนัธ์ 2560 

8.2 คณะผู้บริหาร (1) 

ผู้บริหารของบริษัทประกอบด้วย 

(1) นางนงนชุ บรูณะเศรษฐกลุ(2) กรรมการผู้จดัการ 
(2) นายไพศาล อา่วสถาพร รองกรรมการผู้จดัการ-สายงานธรุกิจอาหาร 
(3) นางเจษฎากร โคชส์ รองกรรมการผู้จดัการ-สายงานธรุกิจเครื(องดื(ม 
(4) นายธานี  พรพิสทุธิsศกัดิs ผู้ชว่ยกรรมการผู้จดัการฝ่ายการผลิต 
(5) นายเอกบดินทร์  เด่นสธุรรม ผู้ชว่ยกรรมการผู้จดัการฝ่ายการตลาดเครื(องดื(ม 

  ชาพร้อมดื(ม  
(6) นางกชกร  อรรถรังสรรค์ (3)   ผู้ชว่ยกรรมการผู้จดัการฝ่ายพฒันาธรุกิจอาหาร 

หมายเหตุ 

(1) แสดงรายชื(อผู้บริหารตามนิยามของประกาศคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
ณ วนัที( 17 พฤศจิกายน 2560 เท่านั &น โดยรายชื(อกรรมการบริษทัแสดงในข้อ 8.1.1 แล้ว 

(2) นางนงนชุ บรูณะเศรษฐกลุ  ได้รับแต่งตั &งให้ดํารงตําแหน่งกรรมการผู้จัดการ โดยมีผลตั &งแต่วนัที( 
9 กมุภาพนัธ์ 2560 แทนนายมารุต บรูณะเศรษฐกุล ที(ลาออกจากตําแหน่ง 

(3) นางกชกร อรรถรังสรรค์ ได้รับแต่งตั &งให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ โดยมีผลตั &งแต่วันที(  
1 กุมภาพนัธ์ 2560 แทนนายภากรณ์ ทิวเจริญ ที(ลาออกจากตําแหน่ง โดยมีผลตั &งแต่วนัที( 21 
พฤศจิกายน 2559 

(4) นางจิตเกษม หมู่มิ(ง ลาออกจากตําแหน่งรองกรรมการผู้จดัการ โดยมีผลตั &งแต่วนัที( 16 ตุลาคม 2559 
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(5) นางไพฑรูย์ สิริบวรเกียรติ ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ เกษียณอาย ุโดยมีผลตั &งแต่วนัที( 1 มกราคม 2560 
(6) นางสาวเทียนทิพย์ นาราช ได้รับแต่งตั &งให้ดํารงตําแหน่งรองกรรมการผู้จัดการ โดยมีผลตั &งแต่วนัที( 

16 พฤศจิกายน 2559  แทนนางจิตเกษม หมู่มิ(ง ที(ลาออกจากตําแหน่ง และนางสาวเทียนทิพย์ นาราช 
ได้ลาออกจากตําแหน่ง โดยมีผลตั &งแต่วนัที( 1 สิงหาคม 2560 

ขอบเขต อาํนาจหน้าที� และความรับผดิชอบของกรรมการผู้จดัการ 

1. รับผิดชอบในการกําหนดกลยทุธ์ทางธุรกิจของบริษัท กํากบัดแูลการดําเนินกิจการ และ
การบริหารงานประจําตามนโยบายของบริษัทให้เป็นไปตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
ตามแนวทางที(คณะกรรมการบริษทั และหรือคณะกรรมการบริหารได้กําหนดไว้ 

2. ประสานงานกบัหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน และคณะกรรมการบริหารความเสี(ยง 
เพื(อให้การดําเนินการทางธุรกิจ รวมทั &งการบริหารความเสี(ยงของบริษัทเป็นไปตาม
วตัถปุระสงค์และข้อบงัคบัของบริษัท ตลอดจนมติที(ประชมุผู้ ถือหุ้น มติคณะกรรมการ
บริษทั รวมทั &งนโยบายของบริษัทและหลกัธรรมาภบิาล 

3. กํากับ ดูแล และสนับสนุนให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารจดัการทรัพยากรมนุษย์ 
ที(สอดคล้องกบัทิศทางธุรกิจของบริษทั โดยครอบคลมุอํานาจและความรับผิดชอบดงันี & 

3.1 นําเสนอต่อคณะกรรมการบริหารเพื(อพิจารณาอนุมตัิการแก้ไขปรับปรุงแนวทาง 
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ของบริษัทและบริษัทย่อย เพื(อให้สอดคล้องกับ
แผนกลยุทธ์ขององค์กร รวมถึงการวางแผนอตัรากําลงั การวางแผนและกําหนด
อัตราการว่าจ้าง การกําหนดโครงสร้างค่าตอบแทนและสวัสดิการ สําหรับ
พนกังานทกุระดบั และการกําหนดวิธีการและหลกัเกณฑ์การสรรหาพนกังาน
ของบริษทัตั &งแตร่ะดบัผู้ อํานวยการหรือผู้จดัการทั(วไปโรงงานลงไป 

3.2 อนุมัติแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติ งาน การโยกย้ายหมุนเวียน  
การพฒันาบคุลากร และการสร้างบคุลากรทดแทนขององค์กร 

3.3 อนุมัติการว่าจ้างพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย การเลื(อนตําแหน่ง  
การปรับระดบั การปรับเงินเดือน การลงโทษทางวินยั การเกษียณ และการต่ออายุ
การทํางาน สําหรับพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย ตั &งแต่ระดบัผู้ อํานวยการ
หรือผู้จดัการทั(วไปโรงงานลงไป  
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3.4 อนุมตัิการโยกย้าย สบัเปลี(ยน หมนุเวียนภายในบริษัทและระหว่างบริษัทกับ
บริษัทย่อย และผลการประเมินการปฏิบัติงานของพนักงานตั &งแต่ระดับ
ผู้ อํานวยการหรือผู้จดัการทั(วไปโรงงานลงไป 

3.5 อนมุติัการฝึกอบรมพนกังาน 

อนึ(ง การแต่งตั &ง โยกย้าย เลิกจ้าง และการประเมินผลงานหัวหน้าหน่วยตรวจสอบ
ภายใน จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบเท่านั &น 

4. พิจารณาอนมุตัิสั(งจา่ยเงินเพื(อการทําธุรกรรมของบริษัทภายในวงเงินตามที(คณะกรรมการ
บริษทัได้กําหนดไว้ 

5. มอบหมายให้บุคคลใดบุคคลหนึ(ง หรือหลายคนกระทําการอย่างหนึ(งอย่างใดแทน
ตามที(เห็นสมควรได้ ภายในขอบเขตแห่งอํานาจที(ได้รับ โดยการมอบหมายดงักล่าว
ต้องไม่ขดัหรือแย้งกับคําสั(งที(คณะกรรมการบริษัท และหรือคณะกรรมการบริหารได้
กําหนดไว้ 

6. มีอํานาจอื(น ๆ ตามที(ข้อบังคับการทํางานได้กําหนดไว้ และให้รวมถึงอํานาจในการ
ดําเนินงานของบริษัทตามที(ที(ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือกรรมการบริหาร
มอบหมาย 

ทั &งนี & การอนมุติัรายการดงักล่าวข้างต้น จะต้องไม่มีลกัษณะเป็นการอนุมติัการเข้าทํารายการ 
ที(ทําให้กรรมการผู้จดัการหรือผู้ รับมอบหมายจากกรรมการผู้จดัการ สามารถอนมุตัิรายการที(ตน
หรือบคุคลที(อาจมีความขดัแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์อื(นใดกบั
บริษัทหรือบริษัทย่อย ซึ(งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที(ประชุม
คณะกรรมการตรวจสอบ และหรือที(ประชมุคณะกรรมการบริหาร และหรือที(ประชมุคณะกรรมการบริษัท 
และหรือที(ประชุมผู้ ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื(อพิจารณาอนุมตัิรายการดงักล่าว ตามที(ข้อบงัคบั
ของบริษทัหรือบริษัทยอ่ยหรือกฎหมายที(เกี(ยวข้องกําหนด 

คณะกรรมการบริษัทกําหนดเป้าหมายการปฏิบตัิงานของกรรมการผู้จดัการและผู้บริหาร และ 
ให้มีการประเมินผลการปฏิบตัิงานของกรรมการผู้จดัการและผู้บริหารเป็นประจําทกุปี กรรมการ
ผู้จดัการประเมินผลการปฏิบตัิงานของผู้บริหารตั &งแตร่ะดบัผู้อํานวยการลงไปตามลําดบั โดยใช้
เป้าหมายและหลักเกณฑ์ในการประเมินที(เชื(อมโยงกับแผนกลยุทธ์และแผนงานประจําปี  
เพื(อพิจารณากําหนดค่าตอบแทนและมาตรการจูงใจที(เหมาะสม โดยขออนุมตัิจากที(ประชุม
คณะกรรมการบริหาร และ/หรือคณะกรรมการบริษัทตามแตก่รณี 
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โครงสร้างองค์กร ณ วันที� 17 พฤศจิกายน 2560
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8.3 เลขานุการบริษัท 

นางสาวจนัทนา รัตนอมรชยั ได้รับแต่งตั &งโดยที(ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั &งที( 5/2560 เมื(อวนัที( 
16พฤศจิกายน 2560 ให้เป็นเลขานุการบริษัทแทนนางศศินี เหมทานนท์ โดยมีผลตั &งแต่วนัที( 17 
พฤศจิกายน 2560  

ขอบเขต อาํนาจหน้าที�และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท 

1. มีอํานาจหน้าที(ในการติดตอ่และลงนามในเอกสารที(จะแจ้งตอ่ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

2. มีหน้าที(และความรับผิดชอบตามพระบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2551 และ
ตามที(กําหนดโดยคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ 

8.4  การถอืครองหุ้นของคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร (1) 

ชื�อ-นามสกุล ตาํแหน่ง 
หุ้นสามญั (หุ้น) 

30 ก.ย. 59 30 ก.ย. 60 เพิ�ม (ลด) 

1. นายประสทิธิs โฆวิไลกลู ประธานกรรมการ  
กรรมการอิสระ 

- - - 

       คูส่มรสและบตุรที(ยงัไมบ่รรลนิุติภาวะ  - - - 
2. นายฐาปน สิริวฒันภกัดี รองประธานกรรมการ - - - 
       คูส่มรสและบตุรที(ยงัไมบ่รรลนิุติภาวะ  - - - 

3. นายวิกรม คุ้มไพโรจน์ กรรมการอิสระและ 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 

- - - 

       คูส่มรสและบตุรที(ยงัไมบ่รรลนิุติภาวะ  - - - 

4. นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช กรรมการอิสระและ 
กรรมการตรวจสอบ 

- - - 

       คูส่มรสและบตุรที(ยงัไมบ่รรลนิุติภาวะ  - - - 

5. นายชยั จรุงธนาภิบาล 
กรรมการอิสระและ 
กรรมการตรวจสอบ 

- - - 

       คูส่มรสและบตุรที(ยงัไมบ่รรลนิุติภาวะ  - - - 
6. นายอวยชยั ตนัทโอภาส กรรมการ - - - 

คูส่มรสและบตุรที(ยงัไมบ่รรลนิุติภาวะ  - - - 



  บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 

แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี (แบบ 56-1) สิ &นสดุวนัที( 30 กนัยายน 2560 

ส่วนที( 2 หน้าที( 25 

ชื�อ-นามสกุล ตาํแหน่ง 
หุ้นสามญั (หุ้น) 

30 ก.ย. 59 30 ก.ย. 60 เพิ�ม (ลด) 

7.    นายสิทธิชยั ชยัเกรียงไกร กรรมการ  - - - 

คูส่มรสและบตุรที(ยงัไมบ่รรลนิุติภาวะ  - - - 

8. นางนงนชุ บรูณะเศรษฐกลุ (2)  
กรรมการและกรรมการ
ผู้จดัการ 

- - - 

คูส่มรสและบตุรที(ยงัไมบ่รรลนิุติภาวะ  - - - 
9. นายพิษณ ุวิเชียรสรรค์ กรรมการ - - - 

คูส่มรสและบตุรที(ยงัไมบ่รรลนิุติภาวะ  - - - 

10.  นายไพศาล อา่วสถาพร รองกรรมการผู้จดัการ - - - 

คูส่มรสและบตุรที(ยงัไมบ่รรลนิุติภาวะ  - - - 
11.  นางเจษฎากร โคชส์ รองกรรมการผู้จดัการ - - - 

คูส่มรสและบตุรที(ยงัไมบ่รรลนิุติภาวะ  - - - 
12.  นางสาวเทียนทิพย์ นาราช (3) รองกรรมการผู้จดัการ - - - 

คูส่มรสและบตุรที(ยงัไมบ่รรลนิุติภาวะ  - - - 
13.  นายธาน ีพรพิสทุธิsศกัดิs ผู้ชว่ยกรรมการผู้จดัการ - - - 

คูส่มรสและบตุรที(ยงัไมบ่รรลนิุติภาวะ  - - - 
14.  นายเอกบดินทร์ เดน่สธุรรม ผู้ชว่ยกรรมการผู้จดัการ - - - 

คูส่มรสและบตุรที(ยงัไมบ่รรลนิุติภาวะ  - - - 
15.  นางกชกร อรรถรังสรรค์ (4) ผู้ชว่ยกรรมการผู้จดัการ - - - 

คูส่มรสและบตุรที(ยงัไมบ่รรลนิุติภาวะ  - - - 

หมายเหตุ 

(1)    ผู้บริหาร หมายถงึผู้บริหารตามนิยามของประกาศคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
(2) นางนงนชุ บูรณะเศรษฐกลุ ได้รับการแต่งตั &งให้ดํารงตําแหน่งกรรมการและกรรมการผู้จดัการ โดยมีผลตั &งแต่วนัที( 

9 กุมภาพันธ์ 2560 แทนนายมารุต บูรณะเศรษฐกุล ซึ(งลาออกจากตําแหน่ง โดยบริษัทได้ดําเนินการจดทะเบียน
เปลี(ยนแปลงกรรมการต่อกรมพฒันาธรุกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เมื(อวนัที( 10 กมุภาพนัธ์ 2560 

(3) นางสาวเทียนทิพย์ นาราช ได้รับแต่งตั &งให้ดํารงตําแหน่งรองกรรมการผู้จัดการ โดยมีผลตั &งแต่วนัที( 16 พฤศจิกายน 
2559 แทนนางจิตเกษม หมู่มิ(ง ที(ลาออกจากตําแหน่ง และนางสาวเทียนทิพย์ นาราช ได้ลาออกจากตําแหน่ง โดยมีผล
ตั &งแต่วนัที( 1 สิงหาคม 2560  



  บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 

แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี (แบบ 56-1) สิ &นสดุวนัที( 30 กนัยายน 2560 

ส่วนที( 2 หน้าที( 26 

(4) นางกชกร อรรถรังสรรค์ ได้รับแต่งตั &งให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ โดยมีผลตั &งแต่วนัที( 1 กุมภาพนัธ์ 2560 
แทนนายภากรณ์ ทิวเจริญ ที(ลาออกจากตําแหน่ง 

(5) นายมารุต บูรณะเศรษฐกุล ลาออกจากตําแหน่งกรรมการและกรรมการผู้จดัการ โดยมีผลตั &งแต่วันที( 9 กุมภาพันธ์ 
2560 โดย ณ วนัที( 30 กนัยายน 2559 ถึงวนัที( 9 กุมภาพนัธ์ 2560 นายมารุต บูรณะเศรษฐกุล รวมถึงคู่สมรสและ
บตุรที(ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่มีการถือครองหลกัทรัพย์ของบริษัท 

(6) นางจิตเกษม หมู่มิ(ง ลาออกจากตําแหน่งรองกรรมการผู้จัดการ โดยมีผลตั &งแต่วนัที( 16 ตุลาคม 2559 โดย ณ 
วนัที( 30 กนัยายน 2559 - วนัที( 16 ตุลาคม 2559 นางจิตเกษม หมู่มิ(ง รวมถึงคู่สมรสและบุตรที(ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ  
ไม่มีการถือครองหลกัทรัพย์ของบริษัท 

(7) นายภากรณ์ ทิวเจริญ ลาออกจากตําแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ โดยมีผลตั &งแต่วนัที( 21 พฤศจิกายน 2559 
โดย ณ วนัที( 30 กนัยายน 2559 - วนัที( 21 พฤศจิกายน 2559 นายภากรณ์ ทิวเจริญ รวมถึงคู่สมรสและบุตรที( 
ยงัไม่บรรลนิุติภาวะ ไม่มีการถือครองหลกัทรัพย์ของบริษัทไม่มีการถือครองหลกัทรัพย์ของบริษัท 

(8) นางไพฑูรย์ สิริบวรเกียรติ ผู้ ช่วยกรรมการผู้ จัดการ เกษียณอายุโดยมีผลตั &งแต่วนัที( 1 มกราคม 2560 โดย ณ 
วนัที( 30 กนัยายน 2559 - วนัที( 1 มกราคม 2560  นางไพฑรูย์ สิริบวรเกียรติ  รวมถึงคู่สมรสและบุตรที(ยงัไม่บรรลุนิติ
ภาวะ ไม่มีการถือครองหลกัทรัพย์ของบริษัท 

  



  บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 

แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี (แบบ 56-1) สิ &นสดุวนัที( 30 กนัยายน 2560 

ส่วนที( 2 หน้าที( 27 

8.5      ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

8.5.1 ค่าตอบแทนที�เป็นตัวเงนิ 

1) ค่าตอบแทนรวมที(เป็นตวัเงินของคณะกรรมการบริษัทในรูปของค่าตอบแทนรายเดือน 
และบาํเหน็จกรรมการ มีรายละเอียดดงันี & 

ชื�อ – นามสกุล/ตาํแหน่ง 

ปี 2560 (ตค. 2559 - กย. 2560) 

ค่าตอบแทนรายเดือน 
(บาท) 

บาํเหน็จกรรมการ 
(บาท) 

รวมจาํนวนเงิน 
(บาท) 

1. นายประสทิธิs โฆวิไลกลู (1) 720,000 3,800,000 4,520,000 
ประธานกรรมการ 
กรรมการอิสระ 
กรรมการสรรหา 
กรรมการกําหนดคา่ตอบแทน 

  

 

2. นายฐาปน สิริวฒันภกัดี 720,000 4,907,000 5,627,000 
รองประธานกรรมการ 
ประธานกรรมการบริหาร 
กรรมการสรรหา  
กรรมการกําหนดคา่ตอบแทน 
กรรมการกํากบัดแูลกิจการที(ด ี

  

 

3. นายวิกรม คุ้มไพโรจน์ 672,000 2,850,000 3,522,000 
กรรมการอิสระ  
ประธานกรรมการตรวจสอบ 
ประธานกรรมการสรรหา 
กรรมการกําหนดคา่ตอบแทน 
กรรมการกํากบัดแูลกิจการที(ด ี

  

 

4. นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช 612,000 2,850,000 3,462,000 
กรรมการอิสระ  
กรรมการตรวจสอบ 
ประธานกรรมการกําหนดคา่ตอบแทน 
ประธานกรรมการกํากบัดแูลกิจการที(ดี 

  

 



  บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 

แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี (แบบ 56-1) สิ &นสดุวนัที( 30 กนัยายน 2560 

ส่วนที( 2 หน้าที( 28 

ชื�อ – นามสกุล/ตาํแหน่ง 

ปี 2560 (ตค. 2559 - กย. 2560) 

ค่าตอบแทนรายเดือน 
(บาท) 

บาํเหน็จกรรมการ 
(บาท) 

รวมจาํนวนเงิน 
(บาท) 

5. นายชยั จรุงธนาภิบาล 

กรรมการอิสระ  
กรรมการตรวจสอบ  
ประธานกรรมการบริหารความเสี(ยง 

      กรรมการกํากบัดแูลกิจการที(ดี 

648,000 2,850,000 3,498,000 

6. นายอวยชยั ตนัทโอภาส 
กรรมการ  
รองประธานกรรมการบริหาร คนที( 1 

468,000 3,442,900 3,910,900 

7. นายสทิธิชยั ชยัเกรียงไกร 
กรรมการ  
รองประธานกรรมการบริหาร คนที( 2 
กรรมการกําหนดคา่ตอบแทน 

528,000 3,442,900 3,970,900 

8.   นายมารุต บรูณะเศรษฐกลุ (2) 

      กรรมการ 
กรรมการผู้จดัการ 

      กรรมการบริหาร 
      กรรมการบริหารความเสี(ยง 
      กรรมการกํากบัดแูลกิจการที(ด ี

- 2,928,600 2,928,600 

9. นายพิษณ ุวิเชียรสรรค์ 
กรรมการ  
กรรมการบริหาร 
กรรมการบริหารความเสี(ยง 

576,000 2,928,600 3,504,600 

รวม 4,944,000 30,000,000 34,944,000 

 



  บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 

แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี (แบบ 56-1) สิ &นสดุวนัที( 30 กนัยายน 2560 

ส่วนที( 2 หน้าที( 29 

หมายเหตุ 

(1) นายประสิทธิs โฆวิไลกูล ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ ดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการอิสระและ
ประธานกรรมการตรวจสอบในบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากดั (มหาชน) (“ไทยเบฟ”) ซึ(งเป็นบริษัทแม่ของ
บริษัท โดยมีค่าตอบแทนที(ได้รับจากการดํารงตําแหน่งดงักล่าวในไทยเบฟ สําหรับรอบระยะเวลาตั &งแต่
วนัที( 1 ตลุาคม 2559 ถงึวนัที( 30 กนัยายน 2560 รวมเป็นเงินจํานวน 6,600,000 บาท 

(2) นายมารุต บรูณะเศรษฐกลุ ลาออกจากตําแหน่ง โดยมีผลตั &งแต่วนัที( 9 กมุภาพนัธ์ 2560  

2) คา่ตอบแทนที(เป็นตวัเงินของผู้บริหารของบริษัทในรูปของเงินเดือนและอื(นๆ(1)  

หน่วย : พนับาท ปี 2560  
(ต.ค. 2559 - ก.ย. 2560) 

ปี 2559 
 (ต.ค. 2558 - 30 ก.ย. 2559) 

เงนิเดือน 14,405.24 13,399.18 
ผลประโยชน์พนกังาน 3,580.78 613.01 
เงนิสมทบกองทนุสํารองเลี &ยงชพี 550.03 597.61 
คา่ตอบแทนตามสญัญาให้บริการ 
ด้านการบริหารงาน 16,594.34 14,246.97 
อื(น ๆ 4,040.41 5,080.43 

รวม 39,170.80 33,937.20 

หมายเหตุ 

(1) ค่าตอบแทนผู้บริหาร ปี 2560 (วนัที( 1 ตลุาคม 2559- วนัที( 30 กนัยายน 2560)  ประกอบด้วยค่าตอบแทน
ของผู้บริหารจํานวน 11 คน ดงันี & 
1. นายมารุต บูรณะเศรษฐกุล 2. นางนงนุช บูรณะเศรษฐกุล  3. นายไพศาล อ่าวสถาพร 4. นางเจษฎากร 
โคชส์ 5. นางจิตเกษม หมู่มิ(ง 6. นางสาวเทียนทิพย์ นาราช  7. นางไพฑูรย์ ศิริบวรเกียรติ 8. นายธานี  
พรพิสุทธิsศกัดิs 9. นายภากรณ์ ทิวเจริญ 10. นางกชกร อรรถรังสรรค์ และ 11. นายเอกบดินทร์ เด่นสุธรรม 
แต่ไม่รวมถึงค่าตอบแทนของนายมารุต บรูณะเศรษฐกลุ ในฐานะกรรมการบริษัท ที(ระบใุนหวัข้อ 8.1.1 

(2) สําหรับค่าตอบแทน ปี 2560  (วนัที( 1 ตุลาคม 2559- วนัที( 30 กนัยายน 2560) ของนายมารุ บูรณะเศรษฐกุล 
และนางนงนชุ บรูณะเศรษฐกุล ในฐานะกรรมการผู้จัดการ จํานวนรวม 7,020,000 บาท เป็นค่าตอบแทนตาม
สญัญาให้บริการด้านการบริหารงาน ระหว่างบริษัท กบับริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากดั (มหาชน)  

(3) นางนงนุช บูรณะเศรษฐกุล  ได้รับแต่งตั &งให้ดํารงตําแหน่งกรรมการผู้ จัดการ โดยมีผลตั &งแต่วันที( 9 
กมุภาพนัธ์ 2560 แทนนายมารุต บรูณะเศรษฐกุล ที(ลาออกจากตําแหน่ง 
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(4) นางจิตเกษม หมู่มิ(ง ได้รับแต่งตั &งให้ดํารงตําแหน่งรองกรรมการผู้จดัการ โดยมีผลตั &งแต่วนัที( 1 พฤษภาคม 
2559 และลาออกจากตําแหน่ง โดยมีผลตั &งแต่วนัที( 16 ตลุาคม 2559 

(5) นางสาวเทียนทิพย์ นาราช ได้รับแต่งตั &งให้ดํารงตําแหน่งรองกรรมการผู้ จัดการ โดยมีผลตั &งแต่วันที( 16 
พฤศจิกายน 2559 แทนนางจิตเกษม หมู่มิ(ง ที(ลาออกจากตําแหน่ง และนางสาวเทียนทิพย์ นาราช ได้ลาออก
จากตําแหน่งโดยมีผลตั &งแต่วนัที( 1 สิงหาคม 2560 

(6) นายภากรณ์ ทิวเจริญ ได้รับแต่งตั &งให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ โดยมีผลตั &งแต่วนัที( 1 มิถุนายน 
2559 และลาออกจากตําแหน่ง โดยมีผลตั &งแต่วนัที( 21 พฤศจิกายน 2559 

(7) นางกชกร อรรถรังสรรค์ ได้รับแต่งตั &งให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ โดยมีผลตั &งแต่วนัที( 1 
กุมภาพนัธ์ 2560 แทนนายภากรณ์ ทิวเจริญ ที(ลาออกจากตําแหน่ง 

(8) นางไพฑรูย์ สิริบวรเกียรติ ผู้ ช่วยกรรมการผู้จดัการ เกษียณอายุโดยมีผลตั &งแต่วนัที( 1 มกราคม 2560 โดย
ค่าตอบแทนในข้อนี & รวมถึงค่าตอบแทนที(ได้รับจากเกษียณอายดุ้วย 

8.5.2 ค่าตอบแทนอื�น 

- ไมม่ ี- 

8.5.3 การเข้าร่วมอบรมของกรรมการในหลักสูตร ซึ�งจดัโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
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. นายประสทิธิs โฆวิไลกลู - DAP/2548 - - 

Quality of 
Financial 
Reporting/2547 
FND/2547 

2.  นายฐาปน สิริวฒันภกัด ี - DAP/2547 - - - 

3. นายวิกรม คุ้มไพโรจน์ - รุ่นที( 63/2550 - รุ่นที( 39/2559 วตท. รุ่นที( 14 
ACEP รุ่นที( 7/2556 
SFE รุ่นที( 22/2557 
AACP รุ่นที( 23/2559 
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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 

4. นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช 
รุ่นที( 17/2545 

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

RCC รุ่น 4/2550 
วตท. รุ่นที( 8 
TEPCoT รุ่นที( 3/2553 
 FGP รุ่นที( 2/2554 
 ASMP รุ่นที( 2 
 AACP รุ่นที( 10/2556 
 ACEP รุ่นที( 7/2556 
ITG รุ่นที( 2/2559 

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

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

29/2555 
- 

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

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

8.  นางนงนชุ บรูณะเศรษฐกลุ (1) - DAP135 /2560 - - - 
9.  นายพิษณ ุวิเชียรสรรค์ - DAP/2547 - - - 

หมายเหตุ 

(1)   นางนงนุช บูรณะเศรษฐกุล ได้รับการแต่งตั &งจากที(ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั &งที( 2/2560 ซึ(ง
ประชุมเมื(อวนัที( 9 กุมภาพนัธ์ 2560 ให้ดํารงตําแหน่งกรรมการและกรรมการผู้จดัการแทนนายมารุต 
บรูณะเศรษฐกุล กรรมการและกรรมการผู้จดัการ ซึ(งลาออกจากตําแหน่ง 
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8.6 บุคลากรและนโยบายในการพฒันาพนักงาน 

8.6.1  บุคลากร 

ณ วนัที( 30 กนัยายน 2560 บริษัทและบริษทัยอ่ย มีพนกังานทั &งสิ &นจาํนวน 8,410 คน (ไมร่วม
กรรมการและผู้บริหารตามหวัข้อ 8.1) โดยแบง่ตามสายงานตา่ง ๆ มรีายละเอียดดงันี & 

สายงาน จาํนวนพนักงาน (คน) 
สํานกังาน  485 
ร้านอาหาร 7,075 ซึ(งยงัไมร่วมพนกังานร้านอาหารสาขาที(

ลงทนุร่วมในประเทศเมียนมาร์อีกจํานวน 63 คน 
โรงงาน  850 
รวม  8,410 

โดยสดัสว่นพนกังานแยกตามเพศ อาย ุและระดบั มีรายละเอียดดงันี & 

จาํแนกตามเพศ  จาํนวนพนักงาน (คน) % จาํแนกตามเพศ 
ชาย                      3,580  42.57% 
หญิง                     4,830  57.43% 

รวมทั 1งสิ 1น                     8,410  100% 

จาํแนกตามอายุตัว  จาํนวนพนักงาน (คน) % จาํแนกตามอายุตัว 
น้อยกว่า 30 ปี                     5,908 70.25% 
30-50 ปี                     2,191  26.05% 
มากกวา่ 50 ปี                        311  3.70% 

รวมทั 1งสิ 1น                     8,410  100% 

จาํแนกตามระดบั  จาํนวนพนักงาน (คน) % จาํแนกตามระดบั 
เจ้าหน้าที(-ผู้บริหารงาน                     8,180  97.27% 
ผู้ชว่ยผู้จดัการขึ &นไป                        202  2.40% 
ผู้ชว่ยผู้ อํานวยการ-รองผู้ อํานวยการอาวโุส                          11  0.13% 
ผู้ อํานวยการ-ผู้ อํานวยการอาวโุส                          17 0.20% 

รวมทั 1งสิ 1น                     8,410  100% 
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ณ วนัที( 30 กนัยายน 2560 พนกังานมผีลตอบแทนในรูปของเงินเดือนเพียงอย่างเดียวรวมทั &งสิ &นจํานวน 
1,199 ล้านบาท (ไมร่วมเงนิเดือนของพนกังานในประเทศเมียนมาร์) 

8.6.2 นโยบายในการพฒันาพนักงาน 

กลุ่มบริษัทโออิชิ มุ่งเน้นการเพิ(มขีดความสามารถขององค์กร โดยการปรับเปลี(ยนกระบวนการ
ทํางานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลทั &งหมดให้อยู่บนระบบดิจิทลั (digital platforms) เพื(อเพิ(ม
ประสิทธิภาพ ความโปร่งใส และลดความเสี(ยงของการบริหารงานด้านทรัพยากรบุคคลในการ
ตดัสินใจทางธรุกิจเชิงกลยทุธ์ด้วยข้อมลูพนกังานที(รวดเร็วและเชื(อถือได้ ในปี 2560 กลุ่มบริษัท
โออิชิ จึงเน้นการพฒันาให้พนกังานมีความรู้ความเข้าใจในการใช้ระบบดิจิทลัในการทํางาน เพื(อ
พฒันาประสิทธิภาพในการทํางาน รองรับและเตรียมความพร้อมแก่พนกังานในการปรับเปลี(ยน
กระบวนการทํางาน และสามารถปรับตัวเพื(อปฏิบัติงานในระบบดิจิทัลได้อย่างคล่องแคล่ว  
มีประสิทธิภาพ และทนัต่อการเปลี(ยนแปลงของระบบและเทคโนโลยีต่าง ๆ  

  
ทั &งนี & กลุม่บริษทัโออิชิ ยงัเสริมสร้างและพฒันาศกัยภาพของผู้บริหารและบุคลากรอย่างต่อเนื(อง 
ในด้านความรู้ในงาน รวมทั &งด้านการบริหารจดัการและสร้างเสริมภาวะผู้ นํา โดยเฉพาะเจาะจง
ตามความต้องการและความเหมาะสมของแต่ละหน่วยงานและแต่ละบุคคล (Individual 
Development Plans)  ด้วยแผนพฒันาบุคลากรตามกลุ่มระดบัของพนกังาน เช่น กลุ่มบริหาร 
กลุ่มจดัการ กลุ่มหัวหน้างาน และกลุ่มปฏิบตัิการ ให้ตรงต่อกลุ่มเป้าหมายและเกิดประโยชน์
สูงสุด อีกทั &งการเสริมสร้างทักษะด้านภาวะผู้ นํา ก็ถือเป็นแนวทางการพัฒนาศักยภาพของ
ผู้บริหารและบคุลากรที(มีประสิทธิภาพ อนัจะชว่ยขบัเคลื(อนและนําพาองค์กรไปสูเ่ป้าหมายตาม
แผนกลยทุธ์ สร้างความเติบโตให้กบัองค์กรอยา่งตอ่เนื(องและยั(งยืนในระยะยาว  โดยในปี 2560 
กลุ่มบริษัทโออิชิ จัดการอบรมและสมัมนาโดยเน้นหลกัสูตรด้านการบริหารจัดการ และการ
พัฒนาทีมงาน โดยผู้บังคับบัญชาระดับหัวหน้างาน และระดับจัดการทุกคนได้รับการอบรม 
ในหลักสูตรเทคนิคการสอนงานและให้คําปรึกษาผู้ ใต้บงัคบับญัชา (Coaching Techniques for 
Break Through Results) และการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบและสร้างสรรค์ (Systematic & 
Creative Thinking) เป็นต้น ซึ(งหลกัสตูรดงักลา่วถือเป็นที(ยอมรับในระดบัสากลอีกด้วย 

นอกจากนี & กลุม่บริษทัโออิชิ ยงัสง่เสริมการพฒันาพนกังานโดยการจดัอบรมให้กบัพนกังานของ
ทกุระดบัและสายงานอยา่งตอ่เนื(อง ทั &งในเรื(องที(เฉพาะเจาะจงกบัการปฏิบตัิงานของแต่ละฝ่าย  เช่น 
หลักสูตรด้านการผลิต การตลาด การบริหารจัดการร้านอาหาร ความเป็นเลิศด้านการบริการ 
ความปลอดภยัด้านอาหารและสุขอนามยั การจัดการสิ(งแวดล้อม และการใช้ทรัพยากรอย่างมี
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ประสิทธิภาพ เป็นต้น รวมถึงการให้ความรู้และปลกูฝังคา่นิยมวฒันธรรมองค์กรในด้านจริยธรรม
และความโปร่งใส โดยในการปฐมนิเทศน์พนักงานใหม่ กลุ่มบริษัทโออิชิได้จัดให้มีหลักสูตร 
“จรรยาบรรณโออิชิกรุ๊ป” ที(ครอบคลมุเนื &อหาที(เกี(ยวกับการปฏิบตัิตามกฎ ระเบียบ จริยธรรม 
และนโยบายการกํากบัดแูลกิจการ เพื(อสร้างความเข้าใจ และตระหนกัรู้ถึงหลกัการ ค่านิยมและ
แนวปฏิบัติต่าง ๆ แก่พนักงานเพื(อให้เกิดการยึดถือและนําไปปฏิบัติต่อไป ทั &งนี & ยังมีการจัด
อบรมหลกัสูตรดงักล่าวให้แก่พนักงานเพื(อเป็นการทบทวน กระตุ้นและติดตามผลการนําไป
ปฏิบตัิตามความเหมาะสมอีกด้วย  และในปี 2560 ได้จดัให้มีการอบรมหลกัสตูร “Anti-Corruption 
รวมพลงัต้านโกง” ให้กบัพนกังานและผู้บริหาร เพื(อสร้างความรู้ ความเข้าใจและตระหนักรู้ถึง
นโยบายและเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั(นในทุกรูปแบบและในทุกระดบัของ
กลุม่บริษัทโออิชิ 

ณ วนัที( 30 กนัยายน 2560 กลุม่บริษัทโออิชิ ใช้งบประมาณในการพฒันาและจดัอบรมให้แก่พนกังาน
รวมทั &งสิ &นจํานวน 28,136,500 บาท โดยมีรายละเอียดเทียบกบัปีที(ผ่านมา ดงันี & 

ค่าใช้จ่ายในการพฒันาพนักงาน ณ  30 กันยายน 2560 ณ  30 กันยายน 2559 
งบประมาณรวม (บาท) 28,136,500 15,351,718 
ผู้บริหาร (บาท/คน) 63,954 53,489 
พนกังาน (บาท/คน) 3,037 2,868 
ชั(วโมงอบรมเฉลี(ย (ชม./คน) 20 13 

8.6.3 นโยบายด้านสวัสดิการ 

กลุ่มบริษัทโออิชิ เชื(อมั(นว่าพนักงานมีส่วนสําคัญอย่างยิ(งต่อความสําเร็จและการเติบโตของ
องค์กร ดงันั &น บริษัทจึงให้ความสําคญักบัการดแูลรักษาพนกังานที(มีความรู้ความสามารถให้อยู่
กบัองค์กร เพื(อร่วมผลกัดนัผลงานและเพิ(มประสิทธิภาพขององค์กรอย่างต่อเนื(อง ด้วยการดแูล
สวสัดิการ ความมั(นคง และคณุภาพชีวิตที(ดีให้กบัพนกังานอยา่งเหมาะสม 

ในปี 2560 บริษัทยงัคงยดึแนวทางการดําเนินนโยบายด้านสวสัดิการตอ่เนื(องจากปีที(ผา่นมา ซึ(ง
สามารถสรุปได้ดงันี & 
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1. การปฏิบตัิตอ่พนกังานอยา่งเป็นธรรมและสมศกัดิsศรี ในฐานะที(เป็นสว่นหนึ(งของบริษทั 
2. การปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในบริษัทให้มีความเป็นระเบียบ เรียบร้อย สบายตา น่าอยู่

อยา่งสมํ(าเสมอ 
3. การจดัระบบการให้บริการด้านโรงอาหารที(ถูกสขุลกัษณะ ห้องนํ &าที(สะอาด การบริการ

รถรับส่งที(มีความปลอดภยั เพียงพอ และห้องพยาบาลที(มีประสิทธิภาพ ถกูต้องตาม
กฎหมาย (สําหรับสว่นของโรงงาน) 

4. การกําหนดค่าตอบแทนและสวัสดิการให้กับพนักงานด้วยความเหมาะสม เป็นธรรม 
อยา่งทั(วถึง 

5. การส่งเสริมให้พนักงานได้รับรู้ข้อมลูข่าวสารที(เกี(ยวข้องอย่างสมํ(าเสมอ ตามโอกาส 
อนัสมควร 

6. การจดัระบบอปุกรณ์สํานักงาน  รวมทั &งระบบการสื(อสาร ที(ทนัสมยัให้เกิดประสิทธิภาพ 
ในการใช้งานสงูสดุ 

8.6.4 นโยบายด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทาํงาน 

พนกังานถือเป็นทรัพยากรที(สําคญัในการสร้างความสําเร็จทางธุรกิจให้แก่องค์กร ดงันั &น กลุ่มบริษัท
โออิชิจึงมีแนวนโยบายและเจตนารมณ์ที(สําคัญในการดําเนินการด้านความปลอดภัยอาชีว 
อนามยัและสภาพแวดล้อมในการทํางานของพนกังานมาอยา่งตอ่เนื(อง 

โดยในปี 2560 บริษัทยังคงยึดแนวทางการดําเนินนโยบายด้านความปลอดภัยอาชีวอนามยัและ
สภาพแวดล้อมในการทํางานตอ่เนื(องจากปีที(ผ่านมา ซึ(งสามารถสรุปได้ดงันี & 

1. การคํานึงถึงความปลอดภยัในการทาํงานถือเป็นหน้าที(ของพนกังานทุกคน 
2. การปรับปรุงสภาพการทํางานเพื(อความปลอดภยัของทกุคน 
3. การจดักิจกรรมเกี(ยวกบัความปลอดภยัในการทํางาน 
4. การกระทําตนเป็นแบบอยา่งที(ดีของผู้บงัคบับญัชาทกุระดบั ในการปฏิบตัิตามระเบียบ

ข้อบงัคบัเกี(ยวกบัความปลอดภยัในการทํางาน 
5.  การคํานึงถึงความปลอดภยัของตนเองและเพื(อนร่วมงาน ตลอดจนทรัพย์สินของบริษัท

ตลอดเวลาที(ปฏิบตัิงาน 
6.  ความร่วมมือตอ่มาตรการด้านความปลอดภยัอาชีวอนามยัและสภาพแวดล้อมในการ

ทํางานของบริษทั 
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8.6.5 นโยบายทางด้านทรัพยากรบุคคล 

เพื(อให้การดําเนินการขององค์กรบรรลุผลสําเร็จตามเป้าหมายที(ตั &งไว้ได้อย่างต่อเนื(อง กลุ่มบริษัท
โออิชิ จึงมุง่หวงัที(จะดแูลรักษาพนกังานที(มีความรู้ความสามารถให้อยูก่บัองค์กร รวมทั &งจูงใจให้
พนกังานใช้ศกัยภาพ ความรู้ความสามารถของตนให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 
โดยยดึหลกัคณุธรรม ความมีระเบียบวินยั ความสามคัคี และความเข้าใจอนัดีระหวา่งกนั 

ในปี 2560 บริษัทได้ดําเนินการตามแนวนโยบายการบริหารทรัพยากรมนุษย์ที(กําหนดไว้อย่าง
ตอ่เนื(องดงันี & 

1. การปฏิบตัิตอ่พนกังานอยา่งเป็นธรรมและสมศกัดิsศรี ในฐานะที(เป็นสว่นหนึ(งของบริษทั 
2. การคัดเลือกบุคคลเพื(อว่าจ้างให้ดํารงตําแหน่ง โอนย้ายสบัเปลี(ยนหน้าที( ด้วยความ

เป็นธรรม ไมเ่ลือกปฏิบตัิ โดยคํานึงถึงคณุสมบตัิของแตล่ะตําแหน่งงานเป็นสําคญั 
3. การสนบัสนนุและพฒันาพนกังานอย่างตอ่เนื(อง 
4. การกําหนดค่าตอบแทนแก่พนักงานด้วยความเป็นธรรม ตามความเหมาะสมของ

สภาพและลกัษณะงาน ผลการปฏิบตัิงานประกอบกับความสามารถในการจ่ายของ
บริษทั 

5. การส่งเสริมให้พนักงานได้รับรู้ข้อมลูข่าวสารที(เกี(ยวข้องอย่างสมํ(าเสมอ ตามโอกาส 
อนัสมควร 

6. การสง่เสริมและผลกัดนัให้พนกังานมีพฤติกรรมที(สอดคล้องกบัค่านิยมร่วมขององค์กร 
(Core Values) เพื(อให้เกิดการเปลี(ยนแปลงด้านพฤติกรรมของพนักงานจนเป็น
วฒันธรรมองค์กรซึ(งจะนําไปสูก่ารขบัเคลื(อนองค์กรให้บรรลผุลตามแผนกลยทุธ์ 

8.6.6 นโยบายทางด้านธุรการ 

กลุ่มบริษัทโออิชิ มุ่งเน้นที(จะสร้างทัศนียภาพ สภาพแวดล้อมภายในองค์กรให้น่าอยู่ น่าทํางาน 
เพื(อเป็นการสร้างขวญักําลงัใจที(ดี มีความปลอดภยัและสขุลกัษณะที(ดีในการทํางาน ซึ(งจะส่งผลดี
ต่อความรู้สึกของทุกคนในการร่วมผลกัดนัผลงานที(มีประสิทธิภาพ และสร้างความสําเร็จทาง
ธรุกิจให้กบัองค์กรอยา่งยั(งยืนตอ่ไป 

ในปี 2560 บริษัทยงัคงยดึแนวทางการดําเนินนโยบายทางด้านธุรการตอ่เนื(องจากปีที(ผ่านมา ซึ(ง
สามารถสรุปได้ดงันี &   
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1. การปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในบริษัทให้มีความเป็นระเบยีบ เรียบร้อย สบายตา และ
น่าอยู่อยา่งสมํ(าเสมอ 

2. การจดัระบบการให้บริการด้านโรงอาหารที(ถกูสขุลกัษณะ การให้บริการด้านการรักษา
ความปลอดภยัและล็อคเกอร์ที(เป็นมาตรฐาน ห้องนํ &าที(สะอาด การบริการรถรับส่งที(มี
ความปลอดภยั เพียงพอ และห้องพยาบาลที(มีประสิทธิภาพ ถูกต้องตามกฎหมาย 
(สําหรับสว่นของโรงงาน) 

3. การจดัระบบควบคมุการใช้อปุกรณ์สํานกังาน โทรศพัท์ และระบบอินเตอร์เน็ต ให้เกิด
ประสิทธิภาพในการใช้งานสงูสดุ 

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

5. การส่งเสริมให้พนักงานได้รับรู้ข้อมลูข่าวสารที(เกี(ยวข้องอย่างสมํ(าเสมอ ตามโอกาส 
อนัสมควร 

8.6.7 ความร่วมมือของพนักงานด้านจรรยาบรรณและการกาํกับดูแลกิจการ 

กลุม่บริษัทโออิชิ มีนโยบายและสง่เสริมให้พนกังานทกุคนศกึษาและทําความเข้าใจอย่างถ่องแท้ 
และถือปฏิบตัิตามหลกัจรรยาบรรณขององค์กรต่อบุคคลต่าง ๆ ทั &งภายในและภายนอกองค์กร 
รวมถึงนโยบายการกํากบัดแูลกิจการของบริษัท โดยกลุม่บริษัทโออิชิ ได้นําหลกัจรรยาบรรณของ
องค์กรบรรจุเป็นส่วนหนึ(งของหลักสูตรการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ ซึ(งในวันเริ(มงานวันแรก
พนกังานจะได้รับ “จรรยาบรรณโออิชิกรุ๊ป” พร้อมทั &งได้รับคําชี &แจงและทําความเข้าใจเพื(อยึดถือ
ปฏิบตัิ นอกจากนี & กลุ่มบริษัทโออิชิ ได้มีการสื(อสารให้พนกังานทราบถึงนโยบายการกํากบัดแูล
กิจการของบริษัท และจรรยาบรรณโออิชิกรุ๊ป ในทุกช่องทางการสื(อสารภายในของบริษัท 
อย่างต่อเนื(อง อาทิ บอร์ดประชาสัมพนัธ์ตามโรงงานและสาขาร้านอาหาร และช่องทางการ
สื(อสารระบบอิเล็กทรอนิกส์ (intranet) เป็นต้น เพื(อเป็นการส่งเสริมและผลักดันให้พนักงาน 
ทกุคนถือปฏิบตัิตามหลกัจรรยาบรรณและนโยบายการกํากบัดกิูจการของบริษัทอย่างเคร่งครัด 
รวมถึงมีการผลกัดนัและติดตามผลการปฏิบตัิตามหลกัการและนโยบายดงักล่าวอย่างต่อเนื(อง 
โดยในปีที(ผ่านมาไมม่ีกรณีที(พนกังานไมป่ฏบิติัตามหรือปฏิบตัิผิดจรรยาบรรณและนโยบายการ
กํากบัดแูลกิจการของบริษทั 

นอกจากนี & บริษทัได้ออกระเบียบการรับเรื(องร้องเรียนหรือเบาะแสและการให้ความคุ้มครองตาม
นโยบายกํากับดูแลกิจการ ซึ(งได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทและมีการสื(อสารให้พนกังาน 
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ทุกคนทราบและเข้าใจถึงนโยบาย ระเบียบและช่องทางการรับเรื(องร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแส
ดงักล่าว โดยคณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอิสระจะเป็นผู้ดแูลพิจารณาและ
กําหนดแนวปฏิบตัิเกี(ยวกบัการบริหารจดัการเรื(องร้องเรียน หรือข้อมลูเบาะแสที(ผ่านเข้ามาตาม
ช่องทางที( กําหนด รวมถึง ตามมาตการให้ความคุ้ มครองตามระเบียบดังกล่าวสามารถ 
สร้างความเชื(อมั(นให้แก่พนกังานและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายได้ว่าการร้องเรียน หรือให้เบาะแสที(
เป็นไปตามหลกัเกณฑ์จะไมส่ง่ผลกระทบในทางร้ายหรือการปฏิบตัิอย่างไม่เป็นธรรมจากบริษัท 
รวมถึงมีการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์และวิธีการที(ระบุไว้ในระเบียบ
ดงักล่าวด้วย 

ทั &งนี & เพื(อเป็นการเน้นยํ &าเจตนารมณ์และนโยบายของบริษัทในด้านการต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชั(น บริษทัได้ออกประกาศเรื(องการแจ้งเบาะแสการกระทําทุจริตและการจ่ายเงินรางวลัแก่
ผู้ แจ้งเบาะแส และจัดอบรมเพื(อเพิ(มความตระหนักรู้ในด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั(น
เพื(อให้พนักงานทุกคนตระหนักถึงความสําคัญและยึดมั(นในความซื(อสัตย์สุจริต รวมถึง
ปฏิบติังานด้วยความไมป่ระมาทเลินเลอ่ หรือบกพร่องตอ่หน้าที( ซึ(งการปฏิบตัิงานตามหน้าที(ด้วย
ความไม่ซื(อสัตย์สุจริต ประมาทเลินเล่อหรือบกพร่องต่อหน้าที( เป็นการเปิดโอกาสและเอื &อ
ประโยชน์ตอ่การการกระทําผิดทุจริตต่อหน้าที( อนัอาจส่งผลให้บริษัทได้รับผลกระทบและความ
เสียหายอยา่งร้ายแรงได้ 
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9. การกาํกับดูแลกิจการ 

บริษทั โออิชิ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) (“บริษัท”) ได้ให้ความสําคญัอยา่งยิ(งกบัการจดัให้มีระบบการกํากบัดแูล
กิจการที(ดี ซึ(งสะท้อนถึงการมีระบบบริหารจัดการที(มีประสิทธิภาพ เป็นธรรมและตรวจสอบได้ รวมถึง
มุง่มั(นที(จะพฒันาและยกระดบัของการกํากบัดแูลกิจการของบริษัทอยา่งตอ่เนื(อง โดยคณะกรรมการบริษัท
ได้ถือปฏิบติัตามแนวทางปฏิบตัิสําหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน (Code of Best Practices) และกํากบั
ดแูลให้บริษทัดําเนินธุรกิจภายใต้หลกัเกณฑ์การกํากับดแูลกิจการ ระเบียบ และกฎเกณฑ์ที(ตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย (“ตลท.”) สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (“สํานักงาน 
ก.ล.ต.”) หรือหนว่ยงานใด ๆ ที(เกี(ยวข้องกําหนดไว้อยา่งเคร่งครัด โดยบริษัทเชื(อมั(นวา่การกํากบัดแูลกิจการ
ที(ดีจะเป็นประโยชน์ต่อการดําเนินธุรกิจของบริษัทโดยสามารถเพิ(มมลูค่าและผลตอบแทนให้แก่ผู้ ถือหุ้น 
ในระยะยาว ตลอดจนสร้างความเชื(อมั(นให้กบัผู้ ถือหุ้น ผู้ลงทนุ และผู้ที(เกี(ยวข้องทกุฝ่ายด้วย 

คณะกรรมการบริษัทตระหนกัถึงความสําคญัของการกํากบัดแูลกิจการที(ดีว่าเป็นรากฐานสําคญัในการที(จะ
พฒันาองค์กรให้เจริญก้าวหน้าอย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้กําหนดกรอบนโยบายดงักล่าวให้สอดคล้องกบั
หลักการกํากับดูแลกิจการที(ดีของสํานักงาน ก.ล.ต. และตลท. ซึ(งอ้างอิงจากหลกัการกํากับดูแลกิจการ 
ที(เป็นสากลของ Organization for Economic CO-operation and Development (OECD) รวมถึง 
มีการทบทวนและปรับปรุงอยู่เสมอเพื(อให้สอดคล้องกับกฎเกณฑ์และสภาวการณ์ที(เปลี(ยนแปลงไป
เพื(อให้การปฏิบตัิงานในเรื(องดงักล่าวมีการพฒันาอย่างต่อเนื(อง โดยในปี 2557 คณะกรรมการบริษัทได้
แต่งตั &งคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที(ดี เพื(อปฏิบตัิงานสนับสนุนการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการ
บริษทัในด้านกํากบัดแูลกิจการของบริษัท ซึ(งคณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการที(ดี ได้ทบทวนนโยบายการ
กํากบัดแูลกิจการและเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื(อพิจารณา และที(ประชมุคณะกรรมการบริษัท ครั &งที( 
5/2557 ซึ(งประชุมเมื(อวันที( 11 พฤศจิกายน 2557 ได้อนุมัตินโยบายการกํากับดูแลกิจการฉบบัปรับปรุง 
โดยมีผลใช้บงัคบัตั &งแต่วันที( 11 พฤศจิกายน 2557 รวมถึง ที(ประชมุคณะกรรมการบริษัท ครั &งที( 1/2558  
ซึ(งประชุมเมื(อวันที( 25 กมุภาพนัธ์ 2558 ได้อนุมตัิระเบียบการรับเรื(องร้องเรียนหรือเบาะแสและการให้
ความคุ้มครองตามนโยบายการกํากบัดูแลกิจการของบริษัทและบริษัทย่อย โดยมีผลใช้บงัคบัตั &งแต่วันที(  
25 กมุภาพนัธ์ 2558 ทั &งนี & เพื(อให้การดําเนินการเกี(ยวกับเรื(องร้องเรียนและแจ้งเบาะแสของบริษัทและ
บริษัทย่อยมีแบบแผนที(เหมาะสม มีประสิทธิภาพ มีความคล่องตวั มีมาตรฐานสากลทดัเทียมกบับริษัท
ชั &นนําอื(น ๆ และสร้างความเชื(อมั(นแก่ผู้ มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายว่าจะได้รับการปกป้องจากการถูกกลั(นแกล้ง 
หรือปฏิบตัิอย่างไม่เหมาะสมอนัเนื(องมาจากการร้องเรียนหรือให้เบาะแสแก่กลุม่บริษัท 

นอกจากนี & คณะกรรมการบริษัทเชื(อมั(นว่าการปฏิบตัิงานด้านการกํากับดูแลกิจการให้ประสบผลสําเร็จ 
ต้องได้รับความร่วมมือและยดึถือปฏิบตัิร่วมกนัทั &งองค์กร จงึกําหนดเป็นแนวนโยบายให้ผู้บริหาร พนกังาน 
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และบคุลากรทกุคนของบริษัทและบริษทัยอ่ยต้องปฏิบตัิตามนโยบาย จริยธรรมและแนวปฏิบตัิต่าง ๆ ตาม
นโยบายการกํากับดูแลกิจการ รวมถึงจัดให้มีการสื(อสาร สร้างความเข้าใจ และมีการติดตามผลการ
ปฏิบตัิงานในด้านการกํากับดูแลกิจการภายในองค์กรอย่างต่อเนื(อง เพื(อให้การดําเนินธุรกิจของบริษัท
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สร้างความเชื(อมั(นแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอนัจะสร้างมลูค่าเพิ(มและส่งเสริม
ให้บริษัทพฒันาเติบโตอยา่งยั(งยืนและมั(นคงต่อไป 

9.1 นโยบายการกาํกับดแูลกิจการและรายงานการปฏิบตัิตามหลักการกาํกับดแูลกิจการที�ด ี

คณะกรรมการบริษัทมีความเชื(อมั(นว่า ระบบและกระบวนการกํากับดูแลกิจการที(ดีเป็นส่วน
สําคญัที(จะนํามาซึ(งความสําเร็จในการดําเนินธุรกิจ โดยนโยบายการกํากบัดแูลกิจการครอบคลมุ
เรื(องตา่ง ๆ ดงันี & 

- จดัให้มีระบบซึ(งให้ความมั(นใจได้วา่ ผู้ ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียจะได้รับการปฏิบติัอย่าง
เทา่เทียมกนั และเป็นธรรมตอ่ทกุฝ่าย 

- กํากบั ดแูล ฝ่ายบริหารให้ดําเนินการตามนโยบายที(กําหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผล เพื(อให้เกิดประโยชน์สงูสดุต่อผู้ ถือหุ้นภายใต้กรอบข้อกําหนดของกฎหมาย 
และจริยธรรมทางธรุกิจ 

- กํากับ ดูแล การดําเนินการของฝ่ายบริหารให้เป็นไปด้วยความโปร่งใส สามารถ
ตรวจสอบได้ และมีการเปิดเผยข้อมลูอยา่งเพียงพอแก่ผู้ที(เกี(ยวข้องทกุฝ่าย 

- จดัให้มีระบบการควบคุมภายใน ตรวจสอบภายใน และบริหารความเสี(ยงที(เหมาะสม
และมีประสิทธิภาพ 

- กําหนดข้อประพฤติปฏิบติัสําหรับการประกอบธุรกิจสําหรับให้กรรมการ ผู้บริหาร และ
พนกังานสําหรับใช้เป็นแนวทางยึดถือปฏิบตัิ 

ทั &งนี & บริษทัตระหนกัดีถึงความสําคญัของการกํากบัดแูลกิจการที(ดีว่าเป็นรากฐานสําคญัในการที(
จะพฒันาองค์กรให้เจริญก้าวหน้าอย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้ดําเนินกิจการภายใต้กรอบนโยบาย
ดงักลา่วที(สอดคล้องกบัหลกัการกํากบัดแูลกิจการที(ดีของสํานกังาน ก.ล.ต. และ ตลท. ซึ(งอ้างอิง
หลกัการที(เป็นสากลของ Organization for Economic CO-operation and Development 
(OECD) ที(ประกอบด้วย 5 หมวดหลกัอยา่งเคร่งครัดตลอดมา ดงันี & 
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1. สิทธิของผู้ถือหุ้น 

2. การปฏิบัติต่อผู้ถอืหุ้นอย่างเท่าเทยีมกัน 

3. บทบาทของผู้ มีส่วนได้เสีย 

4. การเปิดเผยข้อมูล และความโปร่งใส 

5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

ทั &งนี & คณะกรรมการบริษัทได้กําหนดให้เผยแพร่นโยบายการกํากบัดแูลกิจการของบริษัทเพื(อให้ผู้มีส่วนได้เสีย
ทุกฝ่ายทราบผ่านเว็บไซต์ของบริษัทภายใต้หัวข้อเกี(ยวกับโออิชิ หัวข้อย่อยการกํากับดูแลกิจการที(ดี 
นอกจากนี & บริษัทได้จัดทําจรรยาบรรณโออิชิกรุ๊ป เพื(อเป็นหลกัเกณฑ์และแนวทางปฏิบตัิของกรรมการ 
ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท ซึ(งได้เผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทในหัวข้อเกี(ยวกับโออิชิ หัวข้อย่อย
การกํากบัดแูลกิจการที(ดีด้วยเช่นเดียวกนั 

โดยในปี 2560 บริษัทได้ดําเนินกิจการภายใต้นโยบายการกํากบัดแูลกิจการดงักล่าวข้างต้นในแต่ละหมวด
โดยมีรายละเอียดดงันี & 

สิทธิของผู้ถือหุ้น 

คณะกรรมการบริษัทตระหนักดีว่าผู้ ถือหุ้นเป็นผู้มีสิทธิในความเป็นเจ้าของบริษัท โดยควบคุมบริษัท 
ผ่านการแต่งตั &งคณะกรรมการบริษัทเพื(อให้ทําหน้าที(แทนตน จึงให้ความสําคญัต่อสิทธิของผู้ถือหุ้น 
ทุกกลุ่มไม่ว ่าจะเป็นผู้ ถือหุ้ นรายใหญ่ ผู้ ถือหุ้ นรายย่อย ผู้ ลงทุนต่างชาติ หรือผู้ ลงทุนประเภทสถาบัน 
รวมถึงมีเจตนารมณ์ที(ชดัเจนที(จะไม่กระทําการใด ๆ อันเป็นการลิดรอนสิทธิขั &นพื &นฐานของผู้ ถือหุ้ น 
และอํานวยความสะดวกแก่ผู้ ถือหุ้ นในการใช้สิทธิในเรื(องตา่ง ๆ ที(ผู้ ถือหุ้นสมควรได้รับด้วย 

1.1 การปกป้องสทิธิผู้ถอืหุ้น 

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงหน้าที(และให้ความสําคัญในการดูแลและปกป้องสิทธิของ
ผู้ ถือหุ้ น รวมถึงคุ้มครองและส่งเสริมผู้ ถือหุ้ นทุกรายให้ได้รับและใช้สิทธิขั &นพื &นฐานของตน 
ตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทอย่างเหมาะสม เท่าเทียม เป็นธรรม เป็นไปตามและ
สอดคล้องกบัข้อบงัคบัของบริษัท ข้อปฏิบตัิ ข้อบงัคบั กฎ ระเบียบของ ตลท. และสํานกังาน ก.ล.ต. 
รวมถึงกฎหมายอื(น ๆ ที(เกี(ยวข้องที(สําคัญ โดยสิทธิขั &นพื &นฐานของผู้ ถือหุ้ นได้แก่ การซื &อ การขาย 
การโอนหุ้ น การมีส่วนแบ่งในกําไรของกิจการ การได้รับข่าวสารข้อมลูของบริษัทอย่างเพียงพอ 
การเข้าร่วมประชุมเพื(อใช้สิทธิออกเสียงในที(ประชุมผู้ ถือหุ้นเพื(อพิจารณาแต่งตั &ง ถอดถอน และ
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กําหนดค่าตอบแทนกรรมการ แต่งตั &งและกําหนดค่าตอบแทนของผู้ สอบบญัชี และพิจารณา
เรื(องที(มีผลกระทบต่อบริษัท เช่น การจัดสรรเงินปันผล การกําหนดหรือการแก้ไขข้อบังคบัและ
หนังสือบริคณห์สนธิ การลดทุนหรือเพิ(มทนุ และการอนมุตัิรายการพิเศษ เป็นต้น  

นอกจากนี & เพื(อเคารพสิทธิและปกป้องสิทธิของผู้ ถือหุ้นทุกราย บริษัทไมม่ีการกําหนดนโยบาย 
ในลกัษณะกีดกันหรือสร้างอุปสรรคในการติดต่อสื(อสารกันของผู้ ถือหุ้น และไม่มีแนวนโยบาย 
ในการทําข้อตกลงระหวา่งผู้ ถือหุ้นที(มีผลกระทบอยา่งมีนยัสําคญัตอ่บริษัทหรือผู้ ถือหุ้นรายอื(นด้วย 

1.2 การประชุมผู้ถือหุ้น 

บริษทัได้จดัให้มีการประชมุสามญัประจําปีผู้ ถือหุ้นภายใน 4 เดือน นบัแต่วนัสิ &นสดุรอบปีบญัชี
ของบริษทัหรือตามรอบระยะเวลาที(กฎหมายกําหนด สําหรับการประชมุผู้ ถือหุ้นคราวอื(นจะเป็น
การประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้ นซึ(งคณะกรรมการบริษัทจะเรียกประชุมตามที(เห็นสมควร โดย
คณะกรรมการบริษัทมีแนวนโยบายในการสนับสนุนและจัดให้มีกระบวนการต่าง ๆ ที(ช่วย
อํานวยความสะดวกในการประชมุ เพื(อสนบัสนุนและส่งเสริมให้ผู้ ถือหุ้นทุกราย รวมถึงผู้ลงทุน
สถาบนัเข้าประชมุและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนด้วย นอกจากนี & บริษัทให้ความสําคญักบัการ
กําหนดวนั เวลา และสถานที(ประชมุให้มีความเหมาะสมและสะดวกในการเข้าร่วมประชมุของ 
ผู้ ถือหุ้นทุกราย รวมถึงเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้าก่อน 
วนัประชุมผู้ ถือหุ้นได้ ตามหลกัเกณฑ์ เงื(อนไขและวิธีการที(บริษัทหรือกฎเกณฑ์และกฎหมาย 
ที(เกี(ยวข้องกําหนด รวมถึงเผยแพร่รายละเอียดหลกัเกณฑ์ ช่องทาง ช่วงเวลา และผลการเสนอให้ 
ผู้ ถือหุ้นทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทและเว็บไซต์ของตลท. รวมถึงในการประชมุผู้ ถือหุ้ น
บริษัทได้จดัทําหนังสือเชิญประชมุที(ระบุวาระการประชุม วตัถุประสงค์ เหตผุล ความเห็นและ
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริษัทอย่างชดัเจน พร้อมเอกสารข้อมลูที(เกี(ยวข้องของแต่ละ
วาระการประชมุ ทั &งภาษาไทยและภาษาองักฤษ เพื(อเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทและจดัส่งให้
ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าทางไปรษณีย์ เพื(อให้ผู้ ถือหุ้นมีข้อมลูและระยะเวลาที(เพียงพอต่อการพิจารณา
ตดัสินใจในแต่ละวาระอย่างมีประสิทธิผล และหากผู้ ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสยั สามารถส่งคําถาม 
ที(ต้องการให้ตอบในที(ประชุมผู้ ถือหุ้ นเป็นการล่วงหน้าตามช่องทางและหลกัเกณฑ์ที (บริษัท
กําหนด หรือสามารถสอบถาม เสนอแนะ หรือแสดงข้อคิดเห็นในวาระที(เกี(ยวข้องในวนัประชมุ
ผู้ ถือหุ้นได้ และภายหลงัการประชุมบริษัทจัดให้มีการบนัทึกและจดัทํารายงานการประชมุผู้ ถือหุ้น 
ที(ถกูต้องครบถ้วนและสามารถตรวจสอบได้  
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โดยในปี 2560 บริษัทได้จดัการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ในวนัพุธที( 25 มกราคม 2560 เวลา 14.00 น.  
ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ I ชั &น 2 โรงแรมพลาซ่า แอทธินี กรุงเทพ รอยลั เมอริเดียน เลขที( 61 ถนนวิทย ุ
แขวงลุมพินี เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร 10330 และในระหว่างปีบริษัทไม่มีการจัดประชุม
วิสามญัผู้ ถือหุ้น  

โดยในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจาํปี 2560 บริษทัได้ดําเนินการดงันี & 

ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น 

1. เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น และเสนอชื(อบุคคลเพื(อ
พิจารณาเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการของบริษัทเป็นการลว่งหน้า แตไ่มม่ผีู้ ถือหุ้นท่านใด
ประสงค์เสนอระเบียบวาระการประชมุและชื(อบุคคลเพื(อพิจารณาเข้ารับการสรรหาเป็น
กรรมการของบริษัท 

2. แจ้งกําหนดการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นเป็นการลว่งหน้า เพื(อให้ผู้ ถือหุ้นสามารถจดัสรรเวลา
ในการเข้าร่วมประชมุได้อยา่งเหมาะสม 

3. เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบวาระการประชุม ให้ผู้ ถือหุ้นทราบผ่าน
เว็บไซต์ของบริษทัเป็นเวลาประมาณ 30 วนัก่อนวนัประชมุผู้ ถือหุ้น  

4. จัดส่งหนังสือเชิญประชุมซึ(งระบุวาระการประชุม วัตถุประสงค์ เหตุผล ความเห็นของ
คณะกรรมการบริษัท และข้อมลูตา่ง ๆ ที(เกี(ยวข้องกบัแต่ละวาระการประชมุอย่างละเอียด 
ทางไปรษณีย์ให้ผู้ ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนการประชุมไม่น้อยกว่า 21 วนัด้วย เพื(อให้มีข้อมูล 
ที(เพียงพอต่อการพิจารณาตดัสินใจในแต่ละวาระอย่างมีประสิทธิผล รวมถึงลงประกาศ 
ในหนงัสือพิมพ์รายวนัตามระยะเวลาที(กฎหมายกําหนดด้วย  

5. จดัสง่หนงัสือมอบฉนัทะตามแบบที(กฎหมายกําหนด โดยมีคําอธิบาย วิธีการและเอกสารที(
ผู้ ถือหุ้นต้องจดัเตรียมเพื(อใช้ในการเข้าร่วมประชมุและการมอบฉันทะไปพร้อมกบัหนงัสือ
เชิญประชุม เพื(ออํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ ถือหุ้ นที(ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วย
ตนเองเพื(อมอบฉันทะให้ผู้ อื(น หรือแต่งตั &งกรรมการอิสระท่านใดท่านหนึ(งตามที(ระบุใน
หนงัสือมอบฉนัทะให้เป็นผู้ รับมอบฉนัทะเพื(อร่วมประชมุและออกเสียงตามที(ผู้ ถือหุ้นระบไุด้ 

6. สําหรับวาระการเลือกตั &งกรรมการมีการระบุข้อมลู ประวติัการศึกษา ประวตัิการทํางาน 
จํานวนบริษัทที(ดํารงตําแหน่งกรรมการ จํานวนปีที(ดํารงตําแหน่ง ประเภทกรรมการที(เสนอและ
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การเข้าร่วมประชุมในปีที(ผ่านมาอย่างครบถ้วน รวมถึงแสดงนโยบาย หลกัเกณฑ์และแนวทาง
ในการพิจารณาสรรหากรรมการเพื(อเป็นข้อมลูประกอบการพิจารณาของผู้ ถือหุ้นด้วย 

7. คณะกรรมการบริษัทได้จดัให้มีกระบวนการกําหนดค่าตอบแทนที(โปร่งใส และได้รับการ
อนมุตัิจากผู้ ถือหุ้น โดยการพิจารณากําหนดค่าตอบแทนของกรรมการ  บริษัทได้เสนอต่อ 
ผู้ ถือหุ้นเพื(อพิจารณาอนุมตัิค่าตอบแทนทุกรูปแบบทั &งในรูปแบบค่าตอบแทนประจําและ
ค่าตอบแทนที(เป็นบําเหน็จ และแยกการนําเสนอเป็นรายคณะและรายตําแหน่ง รวมถึง
แสดงนโยบาย หลกัเกณฑ์และแนวทางในการพิจารณาเสนอคา่ตอบแทนดงักลา่ว เพื(อเป็น
ข้อมลูประกอบการพิจารณาของผู้ ถือหุ้นด้วย  

8. บริษัทส่งเสริมให้ผู้ลงทุนสถาบนัเข้าร่วมการประชุมผู้ ถือหุ้น โดยประสานไปยงันกัลงทุน
สถาบนัต่าง ๆ เพื(อขอให้จัดส่งเอกสารการเข้าประชุมเป็นการล่วงหน้าเพื(อที(บริษัทจะได้
ตรวจสอบและขอเอกสารเพิ(มเติมในกรณีที(เอกสารไม่ครบถ้วน เพื(อเป็นการอํานวยความ
สะดวกและลดระยะเวลาในการตรวจสอบเอกสารในวนัประชมุ 

9. บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสามารถจดัส่งคําถามที(ต้องการให้ชี &แจงในประเด็นที(เกี(ยวข้อง
กับระเบียบวาระการประชุมได้ เ ป็นการล่วงหน้าทางอี เมล์  ที( นักลงทุนสัมพัน ธ์ 
investorrelations@oishigroup.com หรือโทรสารหมายเลข 02-768-8889 

วันประชุมผู้ถือหุ้น 

บริษัท มีแนวนโยบายและเจตนารมณ์ที(ชดัเจนในการสนบัสนุนและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุกราย 
รวมถึงผู้ลงทุนสถาบนัใช้สิทธิเข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ ถือหุ้น โดย
อํานวยความสะดวกและจัดการประชุมอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้ รวมถึงไม่กระทําการใด ๆ  
อนัเป็นการลิดรอนสิทธิของผู้ ถือหุ้น และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซกัถามและแสดงความคิดเห็น
ได้อย่างเหมาะสม นอกจากนี & ในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2560 บริษัทได้ดําเนินการ
ตา่ง ๆ ในวนัประชมุผู้ ถือหุ้น ดงันี & 

1. บริษัทได้จดัเตรียมบุคลากร ระบบและเทคโนโลยี เพื(อรองรับ อํานวยความสะดวก ในการรับ
ลงทะเบียนและตรวจสอบเอกสารให้แก่ผู้ เข้าร่วมประชุมอย่างเหมาะสม เพียงพอ สะดวก 
รวดเร็ว และสามารถตรวจสอบได้ โดยบริษัทใช้บริการระบบการจดัประชุมผู้ ถือหุ้นของ
บริษทั อินเวนท์เทค ซิสเท็มส์ (ประเทศไทย) (“อินเวนท์เทค”) ตั &งแตก่ารลงทะเบียน การนบั
คะแนน และการประมวลผล เพื(อความชดัเจน ถกูต้องและโปร่งใส 

2. จดัเตรียมบตัรลงคะแนนให้แก่ผู้ ถือหุ้นในการประชมุผู้ ถือหุ้น 
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3. ให้สิทธิผู้ ถือหุ้นที(มาร่วมประชมุภายหลงัจากที(เริ(มดําเนินการประชุมไปแล้วสามารถเข้าร่วม
ประชมุและออกเสียงลงคะแนนได้ในวาระที(อยูร่ะหว่างการพิจารณาและยงัมิได้มีการลงมติ 

4. แจ้งให้ผู้ ถือหุ้ นรับทราบก่อนเริ(มดําเนินการประชุมถึงหลักเกณฑ์ วิธีการในการเข้าร่วม
ประชมุ การมอบฉนัทะ และการใช้บตัรลงคะแนนเสียง รวมถึงอธิบายหลกัเกณฑ์ และวิธีการ
ออกเสียงลงคะแนนและนับคะแนนเสียงให้ผู้ ถือหุ้นทราบด้วย 

5. บริษทัให้สิทธิผู้ ถือหุ้นในการออกเสียงลงคะแนน 1 หุ้นตอ่ 1 เสียง 

6. จดัให้มีบคุคลที(เป็นอิสระอนัได้แก่ตวัแทนผู้สอบบญัชี และผู้ ถือหุ้นรายย่อยร่วมตรวจสอบ
การลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นและเปิดเผยเรื( องดังกล่าวไว้ในรายงาน 
การประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นด้วย 

7. ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมที(กําหนดไว้ในหนังสือเชิญประชมุ โดย
รายละเอียดต่าง ๆ ที( เกี(ยวข้องกับแต่ละระเบียบวาระการประชุมได้แจ้งแก่ผู้ ถือหุ้ น 
ในหนงัสือเชิญประชมุแล้ว 

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

9. กรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูงของบริษัททุกท่าน รวมทั &ง ประธานกรรมการบริษัท
และประธานกรรมการชดุยอ่ยทกุคณะได้เข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2560 เพื(อ
ชี &แจงและตอบข้อซกัถามตลอดจนรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้ ถือหุ้น นอกจากนี & 
ผู้สอบบญัชีของบริษัทได้เข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นในครั &งดงักลา่วด้วยเชน่กนั 

10. ไมมี่การเพิ(มวาระการประชุมหรือเปลี(ยนแปลงข้อมลูสําคญัโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทราบ
ลว่งหน้า 

11. ให้สิทธิแก่ผู้ ถือหุ้นทุกรายอยา่งเทา่เทียมกนัในการร่วมแสดงความคิดเห็น และตั &งคําถามใด ๆ 
ตอ่ที(ประชมุตามระเบียบวาระการประชมุ และเรื(องที(เสนอได้ตามความเหมาะสม 

ภายหลังการประชุมผู้ถือหุ้น 

1. ภายหลงัการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น บริษัทจดัให้มีการแจ้งมติที(ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นและ
ผลการลงมติผ่านระบบขา่วของ ตลท. ภายในระยะเวลาและหลกัเกณฑ์ที(ตลท. กําหนด 

2. จัดให้ มีการบันทึกและจัดทํารายงานการประชุมผู้ ถือหุ้ นที(ถูกต้องและครบถ้วน  
อนัประกอบด้วยรายละเอียดจํานวนองค์ประชมุทั &งจํานวนผู้ ถือหุ้นที(เข้าร่วมประชมุด้วยตนเอง 
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และจํานวนผู้ รับมอบฉันทะที(เข้าประชุมแทนผู้ ถือหุ้น รายชื(อและตําแหน่งของกรรมการบริษัท 
กรรมการชุดย่อย ผู้ บริหารระดับสูงและผู้ สอบบัญชีที( เข้าร่วมประชุม รวมถึงรายชื(อและ
ตําแหน่งของกรรมการที(ไม่เข้าร่วมประชุม หลกัเกณฑ์และวิธีการลงคะแนน การใช้บตัร
ลงคะแนน การนบัคะแนน ผลการลงคะแนนเสียงในแตล่ะระเบยีบวาระการประชมุที(ทั &งเห็น
ด้วย ไมเ่ห็นด้วย และงดออกเสียง พร้อมทั &งบนัทึกข้อซกัถาม คําชี &แจงและข้อคิดเห็นที(สําคญั 
และข้อมลูใด ๆ ตามที(กฎหมาย กฎเกณฑ์ และระเบียบที(เกี(ยวข้องกําหนด ทั &งภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ โดยได้จัดส่งรายงานการประชุมดงักล่าวให้แก่ ตลท. และหน่วยงาน 
ที(เกี(ยวข้องภายในระยะเวลาและหลกัเกณฑ์ที(กฎหมายกําหนด รวมถึงเผยแพร่รายงาน 
การประชุมบนเว็บไซต์บริษัทภายในระยะเวลาที(กฎหมาย กฎเกณฑ์ และระเบียบ 
ที(เกี(ยวข้องกําหนดเพื(อให้ผู้ ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้  

3. จดัให้มีระบบการจดัเก็บรายงานการประชมุที(ดีที(สามารถตรวจสอบและอ้างอิงได้ 

4. เผยแพร่บันทึกภาพบรรยากาศการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นบนเว็บไซต์ของบริษัท เพื(อให้
ผู้ ถือหุ้นที(ไมไ่ด้เข้าร่วมประชมุได้รับทราบข้อมลูและบรรยากาศในการประชมุดงักลา่ว 

ทั &งนี &  บริษัทได้รับคะแนนเต็ม 100 คะแนนจากการประเมินตามโครงการประเมินคุณภาพการจดัประชมุ
สามญัผู้ถือหุ้นประจําปี 2560  ซึ(งประเมินโดยสมาคมสง่เสริมผู้ลงทนุไทยอีกด้วย 

นอกจากนี & คณะกรรมการบริษัทยงัได้กําหนดนโยบายในการดแูล และปกป้องสิทธิของผู้ ถือหุ้น โดยเป็น
นโยบายที(กําหนดให้การปฏิบตัิต่อผู้ ถือหุ้นต้องเป็นไปตามนโยบายการกํากบัดูแลกิจการของบริษัท และ
สอดคล้องกบัข้อปฏิบตัิตามข้อบงัคบั กฎ ระเบียบของ ตลท. และสํานกังาน ก.ล.ต. รวมถึงกฎหมายอื(น ๆ 
ที(เกี(ยวข้องที(สําคญั อีกทั &งคณะกรรมการบริษัทตระหนักและให้ความสําคญัถึงสิทธิของผู้ ถือหุ้นโดยจะ
ไม่กระทําการใด ๆ อนัเป็นการละเมิดหรือลิดรอนสิทธิของผู้ ถือหุ้น ณ วนัที( 30 กนัยายน 2560 คณะกรรมการ
บริษัทไม่ได้รับข้อร้องเรียนใด ๆ เกี(ยวกับการไม่เคารพหรือลิดรอนสิทธิของผู้ ถือหุ้น จึงแสดงให้เห็นได้ว่า 
แนวนโยบายหรือแนวทางปฏิบัติที(คณะกรรมการบริษัทได้กําหนดไว้มีประสิทธิภาพในการดูแลจัดการ 
เรื(องดงักลา่วอยา่งเหมาะสม 

การปฏิบัติต่อผู้ถอืหุ้นอย่างเท่าเทยีมกัน 

คณะกรรมการบริษัทให้ความสําคญัต่อการปฏิบตัิต่อผู้ ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม ไม่ว่า
จะเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ลงทุนสถาบนั ผู้ลงทุนต่างชาติและผู้ ถือหุ้นรายย่อย จึงกําหนดแนวนโยบาย 
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ในการดูแล ปกป้องและสนับสนุนให้ผู้ ถือหุ้ นทุกรายได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม 
ดงัตอ่ไปนี &  

1. บริษทัเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชมุและชื(อบุคคลที(มีคณุสมบติัครบถ้วน
และเหมาะสมเพื(อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั &งเป็นกรรมการของบริษัทเป็นการล่วงหน้า
ก่อนวันประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น ตามหลกัเกณฑ์ เงื(อนไขและวิธีการที(บริษัท หรือกฎเกณฑ์และ
กฎหมายที(เกี(ยวข้องกําหนด รวมถึงเผยแพร่รายละเอียดหลกัเกณฑ์ ช่องทาง ช่วงเวลา และผลการ
เสนอวาระการประชมุและชื(อบคุคลให้ผู้ ถือหุ้นทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทและเว็บไซต์ของ
ตลท. พร้อมทั &งแจ้งผลการเสนอวาระการประชมุและชื(อบุคคลดงักล่าวให้ที(ประชุมผู้ ถือหุ้ น
รับทราบด้วย 

2. บริษัทจดัทําหนังสือเชิญประชุมผู้ ถือหุ้นและเอกสารประกอบการประชุมผู้ ถือหุ้นเป็น 2 ภาษา   
ทั &งภาษาไทยและภาษาองักฤษ 

3. บริษัทจดัส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารรายละเอียดประกอบวาระให้แก่ผู้ ถือหุ้นทุกราย
และเปิดเผยหนังสือเชิญประชุมผู้ ถือหุ้นและเอกสารดงักล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้า
ก่อนวนัประชมุภายในรอบระยะเวลาที(กฎหมายและกฎเกณฑ์ที(เกี(ยวข้องกําหนด 

4. ในกรณีที(ผู้ ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง บริษัทได้จดัให้มีหนังสือมอบฉันทะ 
ในรูปแบบที(ผู้ ถือหุ้นสามารถกําหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้ ส่งไปพร้อมกบัหนงัสือเชิญ
ประชมุผู้ ถือหุ้น เพื(อให้ผู้ ถือหุ้นที(ไมส่ามารถเข้าร่วมประชมุได้ด้วยตนเองมอบฉันทะให้กบับุคคลอื(น
เข้าร่วมประชมุและลงคะแนนเสียงแทนตนได้ พร้อมระบุถึงเอกสารหรือหลกัฐาน ขั &นตอนในการ
มอบฉันทะให้ผู้ ถือหุ้นทราบอย่างชดัเจน เพื(อให้ผู้ ถือหุ้นสามารถจดัเตรียมได้อย่างถูกต้อง 
และไมเ่กิดปัญหาในการเข้าร่วมประชมุของผู้ รับมอบฉันทะ โดยหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเงื(อนไข
ในการมอบฉันทะจะกําหนดขึ &นภายใต้ข้อกําหนดของกฎหมาย โดยไม่มีการกําหนดมาตรการใด ๆ  
ที(ก่อให้เกิดความยุง่ยากแก่ผู้ ถือหุ้นในการมอบฉนัทะ  นอกจากนี & ผู้ ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้
กรรมการอิสระท่านใดท่านหนึ(งของบริษัทที(ได้ระบุไว้ในหนงัสือมอบฉันทะดงักล่าวเพื(อรักษาสิทธิ
ของตนได้ 

5. บริษทัจดัเตรียมบตัรลงคะแนนให้แก่ผู้ ถือหุ้นในการประชมุผู้ ถือหุ้น และจดัให้มีบคุคลที(เป็นอิสระ
อนัได้แก่ตวัแทนผู้สอบบญัชี และผู้ ถือหุ้นรายย่อยร่วมตรวจสอบการลงคะแนนในการประชุม
สามญัผู้ถือหุ้นรวมถึงเปิดเผยเรื(องดงักลา่วไว้ในรายงานประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นด้วย 

6. ในการประชมุผู้ ถือหุ้นบริษทัให้สิทธิผู้ ถือหุ้นในการออกเสียงลงคะแนน 1 หุ้นตอ่ 1 เสียง 



  บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 

แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี (แบบ 56-1) สิ &นสดุวนัที( 30 กนัยายน 2560 

ส่วนที( 2 หน้าที( 48 

7. คณะกรรมการบริษัทได้กําหนดให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัททกุท่านทําการเปิดเผยข้อมลู
และรายงานเกี(ยวกับส่วนได้เสียของตนและผู้ เกี(ยวข้อง ตามหลกัเกณฑ์และวิธีการที(คณะกรรมการ
บริษัทหรือกฎเกณฑ์และกฎหมายที(เกี(ยวข้องกําหนด เพื(อให้คณะกรรมการบริษัทสามารถ
พิจารณาธุรกรรมของบริษัทที(อาจมีความขดัแย้งของผลประโยชน์ และสามารถตดัสินใจเพื(อ
ประโยชน์ของบริษัทโดยรวม ทั &งนี & กรรมการและผู้บริหารของบริษัทที(มีส่วนได้เสียกับธุรกรรม 
ที(ทํากบับริษัทจะไมม่ีสว่นร่วมในการตดัสินใจทําธรุกรรมดงักลา่ว 

8. คณะกรรมการบริษัทได้กําหนดมาตรการและแจ้งให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัททราบ
อย่างชัดเจนและเข้าใจถึงบทบาทหน้าที(ในการรายงานการถือครองหลกัทรัพย์ในบริษัทของ
ตนเอง คู่สมรส และบุตรที(ยงัไม่บรรลนิุติภาวะ ตลอดจนรายงานการเปลี(ยนแปลงการถือครอง
หลกัทรัพย์ตอ่สํานกังาน ก.ล.ต. ตามหน้าที(ที(กฎหมายกําหนด รวมถึงกําหนดให้กรรมการและ
ผู้บริหารของบริษัทรายงานการถือครองหลกัทรัพย์ต่อที(ประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็น
ประจําทุกไตรมาส และได้จดัให้มีการเปิดเผยการถือครองหลกัทรัพย์ของกรรมการบริษัทและ
ผู้บริหารไว้ในหวัข้อ 8.4 สว่นที( 2 หน้าที( 24-25 ของแบบแสดงรายการข้อมลูฉบบันี & 

9. คณะกรรมการบริษัทได้กําหนดมาตรการและแจ้งให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัททราบ
อย่างชัดเจนเกี(ยวกับการห้ามกรรมการและผู้ บริหารในการนําข้อมูลภายในที(มีสาระสําคัญ
ของบริษัท ซึ(งยังไมเ่ปิดเผยต่อสาธารณชนไปใช้เพื(อแสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองและผู้ อื(น ซึ(ง
รวมถึงการซื &อขายหลกัทรัพย์ของบริษัทโดยกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัทซึ(งอยู่ใน
หน่วยงานที(ทราบข้อมลูภายในที(เกี(ยวข้องด้วย 

 นอกจากนี & ได้กําหนดโทษสําหรับกรณีที(มีการฝ่าฝืนในการนําข้อมลูภายในของบริษัทไปใช้เพื(อ
ประโยชน์ให้ตนเองและผู้ อื(นไว้ในระเบียบของบริษัทโดยมีโทษตั &งแต่การตักเตือนด้วย
วาจาจนถึงขั &นให้ออกจากงาน 

 โดยรายละเอียดในเรื(องการดแูลการใช้ข้อมลูภายในได้แสดงไว้ในเรื(องการใช้ข้อมลูภายในของ
หมวดการเปิดเผยข้อมลูและความโปร่งใสของรายงานการกํากบัดแูลกิจการนี & 

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

11. ในการทํารายการระหวา่งกนัต้องกระทําอยา่งยตุิธรรม (Fair and at arm’s length) โดยคํานึงถึง
ราคาตามธุรกิจปกติหรือเป็นราคาอ้างอิงกบัราคาตลาด และคํานึงถึงประโยชน์ของบริษัทเป็น
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สําคญั รวมถึง คณะกรรมการบริษัทได้กํากบัดแูลให้มีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
การเปิดเผยข้อมลูรายการที(เกี(ยวโยงกันของบริษัทจดทะเบียนอยา่งเคร่งครัดด้วย 

นอกจากนี & คณะกรรมการบริษทัได้กําหนดแนวทางอยา่งชดัเจนในการปฏิบตัิตามกฎหมาย ระเบียบ และ
ข้อบงัคบัของ ตลท. และสํานกังาน ก.ล.ต. อย่างเคร่งครัด และทบทวนสอบทานการปฏิบตัิตามหลกัการ
กํากับดูแลกิจการอย่างสมํ(าเสมอ เพื(อให้ผู้ถือหุ้นทุกรายสามารถมั(นใจได้ว่าได้รับการปฏิบตัิและ 
ใช้สิทธิที(มีของตนได้อย่างเทา่เทียมและเป็นธรรมอยา่งแน่นอน 

ณ วนัที( 30 กนัยายน 2560 คณะกรรมการบริษัทไม่ได้รับข้อร้องเรียนใด ๆ เกี(ยวกบัการไม่ปฏิบตัิต่อผู้ ถือหุ้น
อย่างเท่าเทียมกัน รวมถึงไม่มีการทํารายการระหว่างกันและการซื &อขายสินทรัพย์ที(ไม่เป็นไปตาม
หลกัเกณฑ์ที(ตลท. และสํานกังาน ก.ล.ต. กําหนด และการกระทําความผิดเกี(ยวกบัการใช้ข้อมลูภายใน
ของกรรมการและผู้บริหาร จึงแสดงให้เห็นได้ว่าแนวนโยบายหรือแนวทางปฏิบตัิที(คณะกรรมการบริษัทได้
กําหนดไว้มีประสิทธิภาพในการดแูลจดัการเรื(องดงักลา่วอยา่งเหมาะสม 

บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 

คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสําคญัตอ่เรื(องสิทธิของผู้มีสว่นได้เสีย (Stakeholders) ของบริษทัทกุกลุม่
ทั &งภายในและภายนอก โดยตระหนกัดีวา่ผู้มีสว่นได้เสียของบริษัททุกรายจะต้องได้รับการดแูลจากบริษัท
อย่างดีที(สุดตามสิทธิที(มีตามกฎหมายที(เกี(ยวข้อง โดยได้กําหนดให้มีกระบวนการส่งเสริมให้เกิดความ
ร่วมมือระหว่างบริษัทกบัผู้ มีสว่นได้เสียในการสร้างความมั(นคงและยั(งยืนของกิจการ รวมถึงคณะกรรมการบริษัท
มีนโยบายที(จะให้ความสําคญัที(เท่าเทียมกัน และควบคู่กันไประหว่างความสําเร็จตามเป้าหมาย รูปแบบ 
และวิธีการที(ใช้ในการให้ได้มาซึ(งความสําเร็จนั &น ๆ  และเพื(อให้เป็นไปตามนโยบายดงักล่าว คณะกรรมการบริษัท
ได้จดัทําจรรยาบรรณโออิชิกรุ๊ป เพื(อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานทุกคนรับทราบถึงมาตรฐานการ
ปฏิบตัิที(บริษทัคาดหวงั นบัตั &งแตก่ารปฏบิตัิตอ่ผู้ ถือหุ้น ลกูค้า คู่ค้า คู่แข่ง และสงัคมโดยส่วนรวม รวมทั &ง
ตอ่พนกังานด้วยกนัเอง โดยเปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทในหัวข้อเกี(ยวกับโออิชิ หัวข้อย่อยการกํากับ
ดูแลกิจการ และคณะกรรมการบริษัทได้กําหนดให้มีกลไกและกระบวนการที(จะติดตามดแูลให้มีการ
ปฏิบตัิอยา่งเคร่งครัดและต่อเนื(อง 

นอกจากนี & บริษัทตระหนกัดีว่าผลการดําเนินงานที(ดีของบริษัทเกิดขึ &นจากการได้รับความสนบัสนุนที(ดี
จากผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ จึงได้กําหนดนโยบายที(จะสนบัสนุนให้เกิดความร่วมมือระหว่างบริษัทกบั
ผู้ ที(มีส่วนได้เสียในการสร้างสรรค์ประโยชน์ร่วมกัน และดูแลให้ความมั(นใจว่าผู้ มีส่วนได้เสียทุกราย
จะได้รับการคุ้มครองและปฏิบตัิด้วยดี โดยได้ให้ความสําคญัต่อสิทธิของผู้ มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ซึ(งสรุป
สาระสําคญัดงันี & 
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1. ผู้ ถือหุ้น  

 บริษัทมุ่งมั(นในการดําเนินธุรกิจบนพื &นฐานของความซื(อสตัย์สุจริต ยึดหลักปฏิบตัิต่อผู้ ถือหุ้ น
อยา่งเท่าเทียมและเป็นธรรม และจดัให้มีการเปิดเผยข้อมลูตา่ง ๆ  อยา่งสมํ(าเสมอ ครบถ้วน ถกูต้อง
และเท่าเทียมกนั พร้อมทั &งกํากับดูแล ป้องกันมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัท
แสวงหาประโยชน์จากการใช้ข้อมลูที(ยงัมิได้เปิดเผยในทางมิชอบ รวมถึงบริหารจัดการและ
ตดัสินใจในทางธรุกิจอย่างระมดัระวงัและรอบคอบ เพื(อให้บรรลตุามเป้าหมายของบริษัททั &งใน
ระยะสั &นและระยะยาวอยา่งมีประสิทธิภาพ และสร้างความเตบิโตแก่ธุรกิจอยา่งมั(นคงและยั(งยืน
เพื(อประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นโดยรวม 

2. พนักงาน 

ในด้านการดูแลพนักงานซึ(งถือว่าเป็นทรัพยากรบุคคลที(มีคุณค่า บริษัทมีแนวนโยบายว่า
พนักงานต้องได้รับการปฏิบติัที(เป็นธรรม ทั &งในด้านโอกาส ผลตอบแทน สวสัดิการ และการ
พฒันาศกัยภาพ พร้อมกบัให้ความมั(นใจในคณุภาพชีวิต ความปลอดภยัและสขุอนามยัในการ
ทํางาน รวมถึงจัดให้มีกองทุนสํารองเลี &ยงชีพ โดยในด้านผลตอบแทนบริษัทมีแนวทางการ
พิจารณาจากความสามารถ ประสิทธิภาพ และการประเมินผลการปฏิบตัิงานเป็นสําคญัโดย
สอดคล้องกับผลประกอบการของบริษัท รวมถึงสามารถแข่งขันได้ในอุตสาหกรรมเดียวกัน 
สําหรับการพัฒนาศักยภาพของพนักงานนั &น บริษัทได้จัดให้พนักงานเข้ารับการอบรมใน
หลักสูตรที(หลากหลายทั &งจากภายในและภายนอกองค์กร เพื(อส่งเสริมและพัฒนาความรู้
ความสามารถของพนักงานซึ(งจะเป็นประโยชน์แก่บริษัทในระยะยาว รวมถึงกลุ่มบริษัทโออิชิ  
ถือเป็นนโยบายที(สําคัญในการจัดให้มีสถานที( ทํางานทั &งในส่วนสํานักงานและโรงงาน
อุตสาหกรรมที(มีความปลอดภยัและสุขอนามยัที(ดี โดยมีการกําหนดนโยบายความปลอดภัย 
อาชีวอนามยัและสภาพแวดล้อมในการทํางาน และโรงงานอุตสาหกรรมภายในนิคมอุตสาหกรรม 
นวนครได้รับการรับรอง “ระบบการจดัการอาชีวอนามยั ความปลอดภยัและสภาพแวดล้อมในการ
ทํางาน TIS/OHSAS 18001” ตลอดจนจดัให้มีการเก็บสถิติอตัราการเกิดอบุติัเหต ุอตัราการหยดุงาน 
และอัตราการบาดเจ็บจากการทํางานเพื(อนํามาวิเคราะห์และปรับปรุงมาตรฐานด้านความ
ปลอดภยัของพนกังานอยา่งตอ่เนื(อง โดยมีรายละเอียดข้อมลูเปรียบเทียบ ดงันี &  
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สถิติอตัราความรุนแรงของการบาดเจ็บถึงขั &นหยดุงาน (Statistical information for Injury Severity 
Rate (ISR)) ภายในโรงงานอตุสาหกรรมของกลุม่บริษัทโออิชิ ทั &ง 4 โรงงาน  

 

สถิติอัตราความถี(ในการเกิดอุบตัิเหตุถึงขั &นหยุดงาน (Injury Frequency Rate (IFR))  ภายใน
โรงงานอตุสาหกรรมของกลุม่บริษัทโออิชิ ทั &ง 4 โรงงาน   

 

หมายเหตุ 

NAV หมายถึง โรงงานอตุสาหกรรมภายในนิคมอตุสาหกรรมนวนคร จงัหวดัปทมุธานี 
AMT หมายถึง โรงงานอตุสาหกรรมภายในนิคมอตุสาหกรรมอมตะนคร จงัหวดัชลบรีุ 
WHF หมายถึง โรงงานอตุสาหกรรม ณ อําเภอวงัมว่ง จงัหวดัสระบรีุ 
BB หมายถึง โรงงานอตุสาหกรรม ณ อําเภอบ้านบงึ จงัหวดัชลบุรี 
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โดยอัตราที(เพิ(มขึ &นในปี 2560 มาจากหลายสาเหตุ โดยมีสาเหตุหลักมาจากจํานวนพนักงาน 
ที(เพิ(มขึ &น และการไม่ปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยที( เคร่งครัดของกลุ่มบริษัทโออิชิ  
ซึ(งได้มีการกําหนดมาตรการในการลดและป้องกนัอบุตัิเหตดุงักล่าวแล้ว 

นอกจากนี & กลุ่มบริษัทโออิชิให้ความสําคญัและคํานึงถึงหลกัสิทธิมนษุยชนจึงไม่มีนโยบายเลือก
ปฏิบตัิและให้ความเสมอภาคทางโอกาสแก่พนักงานทุกคน รวมถึงพิจารณาการจ้างงานโดย 
ไมจ่ํากดัเชื &อชาติ สีผิว เพศ ศาสนา สญัชาติ และความคิดเห็นทางการเมือง โดยดแูลและปฏิบตัิตอ่
พนกังานทุกคนอย่างเป็นธรรมและให้ผลตอบแทนที(เหมาะสม รวมถึง กลุ่มบริษัทโออิชิ ได้จดัให้
พนกังานได้มสีว่นร่วมพฒันาชมุชนและสงัคมผ่านกิจกรรมเพื(อสงัคมและชมุชนที(หลากหลายอีกด้วย 

3. ลูกค้า   

บริษัทมุ่งมั(นที(จะพฒันาคุณภาพสินค้าและบริการอย่างต่อเนื(องเพื(อความพึงพอใจสูงสุดของ
ลกูค้า เอาใจใส ่และดแูลรับผิดชอบตอ่ลกูค้าอย่างดีที(สดุ โดยการรักษาคณุภาพ และมาตรฐาน
ของสินค้าเพื(อสร้างความสมัพันธ์ที(ยั(งยืนระหว่างกัน  รวมถึงจดัให้มีหน่วยงานหรือบุคคลเพื(อ
ทําหน้าที(รับข้อร้องเรียนของลูกค้า เพื(อให้สามารถดําเนินการแก้ไขข้อร้องเรียนดงักล่าวให้แก่
ลกูค้าได้อยา่งรวดเร็ว 

4. คู่ ค้า  

บริษทัให้ความสําคญักบัการคดัเลือกคูค้่าโดยพิจารณาตามหลกัเกณฑ์จากผลงาน ราคา ความ
น่าเชื(อถือ และไม่มีประวัติการกระทําผิดด้านทุจริตคอร์รัปชั(นและละเมิดสิทธิมนุษยชนเป็น
สําคญั รวมถึง มีการทบทวนโดยกําหนดเป็นมาตรการหนึ(งของแผนการตรวจเยี(ยมผู้ผลิตและ 
ผู้จดัจําหน่ายสินค้าประจําปีของบริษัทอีกด้วย นอกจากนี & บริษัทยึดถือและปฏิบตัิตามเงื(อนไข
ทางการค้าและข้อตกลงตามสญัญา โดยมุ่งมั(นที(จะปฏิบตัิต่อคู่ค้าอย่างเสมอภาค และตั &งอยู่บน
พื &นฐานของความเป็นธรรมโดยคํานึงถึงผลประโยชน์ร่วมกนั และเพื(อเป็นการป้องกันการทุจริต
จากคูค้่าและพนกังานที(เกี(ยวข้อง บริษัทจะพิจารณาตดัความสมัพนัธ์กบัคู่ค้าทนัที หากพบการ
ทจุริต ให้สินบนหรือประโยชน์ใด ๆ แก่ผู้ เกี(ยวข้องเพื(อให้เข้าทําสญัญาหรือธรุกรรมใด ๆ กบับริษทั  

5. เจ้าหนี 1   

บริษทัมีนโยบายในการปฏิบติัตอ่เจ้าหนี &ทกุรายอยา่งเป็นธรรมและเท่าเทียมกนั รวมถึงยึดมั(นใน
การปฏิบตัิตามเงื(อนไข ข้อกําหนดเรื(องหลกัประกนั และข้อตกลงในสญัญาที(ให้ไว้กบัเจ้าหนี &ต่าง ๆ 
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อยา่งเคร่งครัด รวมถึงมีการบริหารสภาพคล่องทางการเงินที(เหมาะสมเพื(อให้สามารถชําระคืนหนี &
แก่เจ้าหนี &ได้ตามเงื(อนไขและตรงตามกําหนดเวลา 

6. คู่แข่งทางการค้า 

บริษัทมีแนวนโยบายที(ชดัเจนในการประพฤติปฏบิตัิตามกรอบกติกาการแข่งขันสากล และปฏิบตัิต่อ
คูแ่ข่งทางการค้าด้วยความเป็นธรรม ไม่ใช้วิธีการที(ไม่สจุริตและไม่ทําลายชื(อเสียงของคู่แข่งขนั
ทางการค้าด้วยวิธีการใด ๆ 

7. สังคมและชุมชน 

ในด้านสงัคม บริษัทได้ตระหนกัถึงการเป็นสว่นหนึ(งของสงัคมในอนัที(จะต้องชว่ยเหลือเกื &อกลูกนั
ในสงัคม เพื(อเป็นการตอบแทนสงัคมทั &งในท้องถิ(นที(บริษัทตั &งอยู่และในระดบัประเทศ บริเวณ
โดยรอบพื &นที(ที(โรงงานอตุสาหกรรมและร้านอาหารของบริษัทตั &งอยู่จะมีการสร้างงานและสร้าง
โอกาสให้แก่ชมุชน รวมทั &งการให้ความสําคญัตอ่ความต้องการของชมุชนโดยได้เข้าร่วมกิจกรรม
การช่วยเหลือและพัฒนาชุมชนต่าง ๆ อย่างต่อเนื(อง สําหรับการตอบแทนสังคมในวงกว้าง 
บริษัทจดักิจกรรมเพื(อสง่เสริมคณุภาพของสงัคมด้านตา่ง ๆ  รวมทั &งการบริจาคเพื(อสาธารณประโยชน์
อยา่งตอ่เนื(องมาเป็นระยะเวลานาน  

8. สิ�งแวดล้อม  

สําหรับด้านสิ(งแวดล้อม บริษัทได้ให้ความสําคญัในอนัที(จะสร้างค่านิยมและจิตสํานึกในการ
รักษาสิ(งแวดล้อมและใช้ทรัพยากรอย่างมีคณุคา่โดยเริ(มต้นจากจดุเล็ก ๆ ไปจนถึงภาพรวมของ
องค์กร ผ่านการอบรม การจดักิจกรรม การรณรงค์และการปลกูฝังคา่นิยมการใช้ทรัพยากรอยา่ง
คุ้มค่าภายในองค์กรที(หลากหลาย เช่น การรณรงค์การลดปริมาณการใช้กระดาษในสํานักงาน  
การปิดไฟในเวลาพักหรือเมื(อไม่มีการใช้งาน และการดูแลให้การดําเนินกระบวนการผลิตเป็น
มิตรกับสภาพแวดล้อมและชุมชนมากที(สุด รวมถึงโรงงานของบริษัททุกแห่งได้รับการรับรอง
มาตรฐาน ISO 14001 ซึ(งเป็นมาตรฐานที(จะทําให้องค์กรได้ตระหนักถึงความสําคัญของการ
จดัการสิ(งแวดล้อมเพื(อให้เกิดการพัฒนาสิ(งแวดล้อมควบคู่กับการพฒันาธุรกิจ โดยมุ่งเน้นใน
การป้องกันมลพิษ (Prevention of Pollution) และมีการพฒันาปรับปรุงอย่างต่อเนื(องด้วย 
ตลอดจน บริษัทได้จดัให้มีการอบรมด้านสิ(งแวดล้อมและระบบมาตรฐานดงักลา่วโดยเชิญวิทยากร
ทั &งภายในและภายนอกบริษัท เพื(อให้ความรู้และสร้างค่านิยมที(ดีเกี(ยวกับสิ(งแวดล้อมแก่
พนกังานของบริษัท โดย ณ วนัที( 30 กนัยายน 2560 บริษทัจดัการอบรมแก่พนกังานในหลกัสตูร
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ที(เกี(ยวข้องกบัด้านสิ(งแวดล้อมทั &งจากภายในและภายนอกองค์กร รวมทั &งสิ &น 4 หลกัสตูร ได้แก่ 
หลักสูตร ISO14001 Version:2015 หลักสูตร Internal Audit ISO14001 Version: 2015
หลักสูตรสร้างจิตสํานึกการอนุรักษ์พลงังาน และหลกัสูตรด้านการจดัการพลงังาน ซึ(งคิดเป็น
ชั(วโมงอบรมเฉลี(ย  6 ชั(วโมงตอ่คน 

นอกจากนี & บริษทัยงัตระหนกัถึงการสง่เสริมการใช้ทรัพยากรอยา่งมปีระสิทธิภาพและยั(งยืน โดย
ในกระบวนการผลิตของบริษัทได้พฒันาและเลือกใช้นวตักรรมการผลิตด้วยเครื(องจกัรที(ทนัสมยั
เพื(อลดปริมาณทรัพยากรตา่ง ๆ ที(ใช้ในกระบวนการผลิตให้มีการใช้ประโยชน์ได้อย่างสงูสดุและ
เต็มประสิทธิภาพ รวมถึงมีการบริหารจดัการวัตถุดิบอย่างมีประสิทธิภาพเพื(อลดปริมาณการ
สญูเสียและสิ &นเปลืองทรัพยากรโดยไม่จําเป็นอีกด้วย โดยการดําเนินการตามแนวทางการใช้
ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ปรากฏในหัวข้อ 2.4 ส่วนที( 1 หน้าที( 46-47 ของแบบแสดง
รายการข้อมลูฉบบันี & 

9. หน่วยราชการและองค์กรที�เกี�ยวข้อง  

บริษัทยึดถือการปฏิบตัิตามกฎหมายที(เกี(ยวข้องในด้านต่าง ๆ อย่างเคร่งครัดทั &งต่อสิ(งแวดล้อม 
ความปลอดภยั แรงงาน การจดัการด้านภาษีอากรและบญัชี รวมทั &งกฎ ระเบียบ และประกาศต่าง ๆ 
ของทางราชการที(เกี(ยวข้องกบัการประกอบธรุกิจของบริษัทด้วย 

ณ วนัที( 30 กนัยายน 2560 บริษัทไม่มีการปฏิบตัิฝ่าฝืนกฎหมายด้านแรงงาน การจ้างงาน การแข่งขัน
ทางการค้าและสิ(งแวดล้อมแตอ่ยา่งใด 

นอกเหนือจากแนวทางการดําเนินการดงักลา่วข้างต้น คณะกรรมการบริษทัได้กําหนดแนวทางการดําเนินการ
ในด้านอื(น ๆ ที(เกี(ยวข้องกับความรับผิดชอบต่อสงัคมและการดูแลและปกป้องสิทธิประโยชน์ของ 
ผู้มีสว่นได้เสีย ดงันี & 

1. แนวทางดาํเนินการเกี�ยวกับการละเมดิสิทธิมนุษยชน 

 บริษัทเคารพในสิทธิมนุษยชนของพนักงานและผู้มีส่วนได้เสียอื(น ๆ โดยจะไม่เลือกปฏิบัติต่อ
บคุคลใด ๆ ที(มีความแตกต่างทางแนวคิด เชื &อชาติ สญัชาติ สีผิว ศาสนา เพศ ความพึงพอใจทางเพศ 
วฒันธรรมหรือสถานภาพอื(นใดที(ถือเป็นสิทธิมนุษยชน รวมถึงจะนําแนวทางปฏิบัติด้านสิทธิ
มนษุยชนที(เหมาะสมมาปรับใช้กบัองค์กรและจะไมใ่ห้การสนบัสนนุหรือมีสว่นร่วมใด ๆ  กบับคุคล
และกิจกรรมที(มีความเกี(ยวข้องกบัการละเมิดสิทธิมนษุยชนด้วย 
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2. แนวทางดาํเนินการเกี�ยวกับการละเมดิทรัพย์สินทางปัญญา 

ในการดําเนินธรุกิจ บริษัทตระหนกัและให้ความสําคญักบัการสร้างสรรค์และพฒันาทรัพย์สนิทาง
ปัญญาของบริษัทอย่างต่อเนื(อง เนื(องจากงานสร้างสรรค์เหล่านั &นถือเป็นทรัพย์สินและสร้าง
มลูค่าเพิ(มให้แก่บริษัท โดยที(บริษัทได้ขอขึ &นทะเบียนลิขสิทธิs และยื(นขอจดทะเบียนเครื(องหมาย
การค้าทั &งในและต่างประเทศเพื(อรักษาสิทธิของบริษัท และจากการสร้างสรรค์และพัฒนาใน
ทรัพย์สินทางปัญญาดงักลา่ว บริษัทจงึไมม่ีนโยบายหรือความจําเป็นในการละเมิดทรัพย์สินทาง
ปัญญาของบคุคลอื(น  

3. แนวทางดาํเนินการเกี�ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั�น 

บริษัทมีนโยบายที(ชดัเจนและสนบัสนุนการต่อต้านการทุจริต การให้สินบนหรือคอร์รัปชั(นไม่ว่า
กรณีใด ๆ และให้ความร่วมมือหรือเข้าร่วมกบัหน่วยงานตา่ง ๆ  ในการตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชั(น
ตามความเหมาะสม พร้อมกนันี & บริษัทได้กําหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานทุกคนของ
บริษัทต้องไม่เข้าไปมีส่วนร่วมในการคอร์รัปชั(น การให้หรือรับสินบนจากเจ้าหน้าที(ของรัฐและ
เอกชน ทั &งทางตรงและทางอ้อมเพื(อให้ได้มาหรือคงไว้ซึ(งธุรกิจหรือข้อได้เปรียบทางการแข่งขนั 
หรือใช้ประโยชน์จากการบริจาค และการทําสาธาณกศุลไปเพื(อประโยชน์หรือสนบัสนนุการทุจริต
คอร์รัปชั(นอย่างเด็ดขาด นอกจากนี & เพื(อเป็นการเน้นยํ &าเจตนารมณ์และนโยบายของบริษัทใน
ด้านการตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชั(น บริษทัได้ออกประกาศเรื(องการแจ้งเบาะแสการกระทําทุจริต
และการจา่ยเงินรางวลัแก่ผู้แจ้งเบาะแส เพื(อให้พนกังานทกุคนตระหนกัถึงความสําคญัและยดึมั(น
ในความซื(อสตัย์สจุริต รวมถึงปฏิบตัิงานด้วยความไมป่ระมาทเลินเล่อ หรือบกพร่องตอ่หน้าที( ซึ(ง
เป็นการเปิดโอกาสและเอื &อประโยชน์ต่อการกระทําผิดทุจริตต่อหน้าที( อันอาจส่งผลให้บริษัท
ได้รับผลกระทบและความเสียหายอยา่งร้ายแรงได้ 

บริษัทยงัคงมุ่งมั(นพฒันาการดําเนินการด้านการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั(นอย่าง
ต่อเนื(อง ผ่านการสอบทานความครบถ้วนเพียงพอของกระบวนการทั &งหมดจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และการติดตาม ประเมินและกําหนดแนวทางบริหารจดัการความเสี(ยงจากการทจุริต
คอร์รัปชั(นที(อาจเกิดขึ &นโดยคณะกรรมการบริหารความเสี(ยง ซึ(งมีการรายงานความเสี(ยงที(มี
นยัสําคญัไปยงัคณะกรรมการบริษทัในทกุไตรมาส  

โดยในปี 2560 บริษัท ได้จดัให้มีการอบรมในหลักสูตร “Anti-Corruption รวมพลงัต้านโกง”       
แก่พนักงาน โดยหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน ซึ(งผ่านการอบรมในหลักสูตร  Anti-
Corruption: The Practical Guide (ACPG) รุ่นที( 30/2016 ซึ(งจดัโดยสมาคมส่งเสริมสถาบนั
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กรรมการบริษัทไทย หรือ IOD เพื(อเป็นการตอกยํ &า สร้างการรับรู้และความเข้าใจในแนวนโยบาย 
เจตนารมณ์ และแนวทางปฏิบัติของบริษัทในเรื(องดังกล่าวอย่างชัดเจนและถูกต้องเพื(อให้
นโยบายดงักลา่วบรรลผุลในทางปฏิบตัิ รวมถึงบริษทัได้มีการทบทวนและปรับปรุงการดําเนินการ
ในด้านดงักลา่วเพื(อพิจารณาการเข้าร่วมโครงการการสร้างแนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยใน
การตอ่ต้านการทจุริตตามความเหมาะสมด้วย 

4. แนวทางดาํเนินการเกี�ยวกับการแจ้งเบาะแสและร้องเรียน 

บริษัทได้จัดให้มีมาตรการกํากับดูแลและช่องทางสําหรับผู้ มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายซึ(งรวมถึง
พนกังานในการแจ้งเบาะแส หรือการร้องเรียนการกระทําที(สงสยัว่ามีการฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบตัิ
ตามกฎหมาย ระเบยีบ ข้อบงัคบั จรรยาบรรณ หรือนโยบายการกํากบัดแูลกิจการ รวมถึงการรายงาน
ทางการเงินที(ไม่ถูกต้อง หรือระบบควบคมุภายในที(บกพร่องต่อคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง 
ผ่านช่องทางที(หลากหลาย โดยเปิดเผยชอ่งทางผ่านเว็บไซต์ของบริษทัในหวัข้อนกัลงทนุสมัพนัธ์ ดงันี & 

ช่องทางการแจ้งเบาะแสหรือการร้องเรียน 

อีเมล์    : auditcommittee@oishigroup.com 
ไปรษณีย์ :  คณะกรรมการตรวจสอบ  
  บริษทั โออิชิ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน)  

เลขที( 90 อาคารซีดบัเบิ &ลยทูาวเวอร์ ชั &น 36 ห้องเลขที(บี 3601 
ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 

นอกจากนี & บริษัทได้กําหนดแนวทางในการคุ้มครองผู้ แจ้งเบาะแสหรือผู้ ร้องเรียน โดยถือว่า
ข้อมลูของผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ ร้องเรียนเป็นความลับ และบริษัทจะไม่เปิดเผยชื(อผู้แจ้งเบาะแส
หรือร้องเรียน เว้นแต ่เป็นการเปิดเผยตามที(กฎหมายและหน่วยงานกํากับดูแลที(เกี(ยวข้องกําหนด 
รวมถึง ที(ประชมุคณะกรรมการบริษัท ครั &งที( 1/2558 ซึ(งประชมุเมื(อวันที( 25 กมุภาพนัธ์ 2558 ได้มี
มติอนุมตัิระเบียบการรับเรื(องร้องเรียนหรือเบาะแสและการให้ความคุ้มครองตามนโยบายการ
กํากบัดแูลกิจการของของบริษทัและบริษัทยอ่ย โดยมีผลใช้บงัคบัตั &งแตว่นัที( 25 กมุภาพันธ์ 2558 
เพื(อให้การดําเนินการเกี(ยวกบัเรื(องร้องเรียนและแจ้งเบาะแสของบริษัทและบริษทัย่อย มีแบบแผน 
ที(เหมาะสม มีประสิทธิภาพ มีความคลอ่งตวั และมีมาตรฐานสากลทดัเทียมกบับริษัทชั &นนําอื(น ๆ 
ตลอดจนสร้างความเชื(อมั(นแก่ผู้ มีส่วนได้เสียทกุฝ่าย รวมถึงพนักงานว่าจะได้รับการป้องกนัจาก
การถูกกลั(นแกล้ง ให้โทษหรือปฏิบตัิอย่างไม่เหมาะสมอนัเนื(องมาจากการร้องเรียนหรือให้เบาะแส
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แก่กลุ่มบริษัทโออิชิ เว้นแต่ การกระทําดงักล่าวได้กระทําโดยไม่สุจริตหรือมีเจตนามุ่งร้ายทําลาย
บริษทัหรือบคุคลอื(น หรือผิดกฎหมายหรือระเบียบวินยัของบริษัท  

คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบซึ(งประกอบด้วยกรรมการอิสระ   
เป็นผู้ดูแลและกําหนดแนวปฏิบัติเกี(ยวกับการบริหารจดัการเรื(องร้องเรียนหรือข้อมลูเบาะแส 
ที(ผ่านเข้ามาตามช่องทางดังกล่าวข้างต้น รวมถึงมอบหมายให้หน่วยงานตรวจสอบภายใน      
ซึ(งเป็นหน่วยงานที(มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติงานและรายงานตรงต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบปฏิบตัิหน้าที(สนบัสนุนการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการตรวจสอบในการคดักรอง 
บริหารจดัการและตรวจสอบข้อร้องเรียนหรือเบาะแส หากมีมูลความจริงจะนําเสนอผลการ
ตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื(อพิจารณา แนะนําแนวทางการแก้ไข หรือรายงานต่อ
คณะกรรมการบริษัทต่อไป โดยภายหลงัการพิจารณาดําเนินการ แก้ไข ปรับปรุงตามข้อร้องเรียน
หรือเบาะแสที(ได้รับมาแล้ว บริษทัจะแจ้งการดําเนินการให้ผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ ร้องเรียนที(บริษัท
สามารถติดตอ่ได้ทราบตามขั &นตอนและภายในระยะเวลาที(เหมาะสม  

ทั &งนี & หากมีกรณีที(เรื(องที(ร้องเรียนหรือการให้เบาะแสได้กระทําด้วยเจตนาที(ดี ปราศจากการมุ่งร้าย
ทําลายชื(อเสียงของบริษัทหรือบุคคลที(เกี(ยวข้อง และบริษัทถูกศาลพิจารณาแล้วว่าได้ละเมิด
สิทธิตามกฎหมายของบุคคลนั &นจริง บุคคลนั &นย่อมมีสิทธิที(จะได้รับการชดเชยจากบริษัทตาม
ความเหมาะสม พอสมควรแก่เหต ุและเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที(กฎหมายกําหนด 

 ณ วันที( 30 กันยายน 2560 ไม่มีผู้ ร้องเรียน หรือให้เบาะแสผ่านช่องทางการแจ้งเบาะแสหรือ
ร้องเรียนของบริษทัแตอ่ยา่งใด 

อยา่งไรก็ดี จากแนวนโยบายที(ชดัเจนและความมุง่มั(นในอนัที(จะปฏิบตัิตามข้อกําหนดของกฎหมายและ
กฎระเบียบต่าง ๆ ที(เกี(ยวข้อง เพื(อให้มั(นใจได้ว่าสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายจะได้รับการดแูลอย่างดีที(สุด
จากบริษัท ณ วันที( 30 กนัยายน 2560 บริษัทไม่มีการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัทอื(นที(มิใช่
บริษัทย่อย ไม่มีการฝ่าฝืนกฎหมายด้านแรงงาน ผู้บริโภค การแข่งขันทางการค้าและสิ(งแวดล้อมอย่างมี
นยัสําคญั และไมม่ีการดําเนินการจากหน่วยงานกํากบัดแูลในเรื(องการประกาศหรือเปิดเผยข้อมลูเหตกุารณ์
สําคัญที(ไม่ถูกต้อง รวมถึงไม่มีการฟ้องร้องระหว่างบริษัทและบริษัทย่อยกับคู่ค้า เจ้าหนี & และคู่แข่ง
ทางการค้าแตอ่ยา่งใดด้วย 
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การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 

1. การเปิดเผยข้อมูล  

บริษัทให้ความสําคัญกับการเปิดเผยข้อมูลสําคญัที(เกี(ยวข้องกับบริษัท ทั &งข้อมลูทางการเงิน 
และข้อมลูที(มิใช่ข้อมลูทางการเงิน รวมถึงข้อมลูอื(นที(สําคญัอนัอาจมีผลกระทบต่อราคา
หลกัทรัพย์ของบริษัทอย่างถกูต้อง ครบถ้วน ทนัเวลา โปร่งใส และน่าเชื(อถือแก่ผู้ถือหุ้นทุกราย
อย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม จึงได้กําหนดแนวทางในการเปิดเผยข้อมลูซึ(งครอบคลุมการ
สื(อสารทกุช่องทางของบริษัทดงันี &  

1. คณะกรรมการบริษัทดแูลรับผิดชอบการเปิดเผยข้อมลูและสารสนเทศของบริษัท รวมถึง
รายงานทางการเงิน ข้อมลูที(ไม่ใช่ข้อมลูทางการเงินและสารสนเทศเรื(องอื(น ๆ ตามเกณฑ์ 
ที(กฎหมาย ตลท. และสํานักงาน ก.ล.ต. กําหนด ให้มีความถูกต้อง ชัดเจน ครบถ้วน 
โปร่งใส ด้วยภาษาที(กระชบั เข้าใจง่าย มีการเปิดเผยสารสนเทศที(สําคัญทั &งด้านบวก
และด้านลบ และผ่านการพิจารณากลั(นกรองตามขั &นตอนที(กําหนด โดยคํานึงถึงความ
จําเป็นในการรักษาข้อมูลที(เป็นความลับทางธุรกิจ กลยุทธ์ในการดําเนินธุรกิจ หรือ
ข้อมลูที(หากเปิดเผยแล้วอาจทําให้เสียประโยชน์ และความสามารถในการแขง่ขนัด้วย 

2. คณะกรรมการบริษัทดูแลรับผิดชอบกํากับดูแลให้การรายงานข้อมูลและผลการ
ปฏิบตัิงานต่าง ๆ ตามแบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี (แบบ 56-1) และรายงานประจําปี 
(แบบ 56-2) เป็นไปอย่างครบถ้วน ถกูต้อง และตรงตามรอบระยะเวลาตามที(กฎหมาย
และกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ของ ตลท. สํานักงาน ก.ล.ต. หรือหน่วยงานอื(นที(เกี(ยวข้องกําหนด 
รวมถึงเปิดเผยข้อมลูดงักลา่วบนเว็บไซต์ของบริษัท เพื(อให้ผู้ ถือหุ้นและผู้ ที(มีส่วนได้ส่วนเสีย
ได้รับข้อมลูอย่างถกูต้องและเท่าเทียมกนั   

3. คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ รับผิดชอบต่อรายงานทางการเงินของบริษัทที(จดัทําขึ &น โดย
จดัให้มีรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงินแสดง
ควบคูก่บัรายงานของผู้สอบบญัชีในรายงานประจําปี พร้อมทั &ง กํากบัดแูลให้ฝ่ายจดัการ
มีการจดัทํางบการเงิน และข้อมลูทางการเงินให้ถกูต้อง ครบถ้วนภายใต้หลกัการบญัชีที(
รับรองทั(วไปในประเทศไทย และเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที(กําหนดโดยสมาคม
นักบัญชีและผู้ สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายบญัชีที(
เหมาะสม และถือปฏิบตัิอย่างสมํ(าเสมอ รวมถึงการใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวัง 
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ตลอดจนการพิจารณาความสมเหตุสมผลในการจัดทํา และการเปิดเผยข้อมลูสําคัญ
อยา่งเพียงพอในหมายเหตปุระกอบงบการเงนิ  

 บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด ได้รับแต่งตั &งจากที(ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้ น
ประจําปี 2560 ให้เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทสําหรับงบการเงินสําหรับปี สิ &นสดุวนัที( 30 
กนัยายน 2560 โดยผู้สอบบญัชีของบริษัทมีความรู้ มีความชํานาญในวิชาชีพ  
มีคณุสมบตัิครบถ้วน มีความเป็นอิสระและไม่มีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ จึงมั(นใจ
ได้ว่างบการเงินของบริษัทมีความถูกต้องและน่าเชื(อถือ สําหรับบริษัทย่อยบางบริษัท
ในต่างประเทศที(มิได้แต่งตั &งผู้ สอบบัญชีจากสํานักสอบบัญชีเดียวกันกับบริษัท 
อนัเนื(องมาจากข้อจํากัดบางประการ แต่บริษัทมีข้อกําหนดและมาตรการดําเนินการ 
ที(เหมาะสมเพื(อให้สามารถจดัทํางบการเงินรวมได้ทนัตามกําหนดเวลา ซึ(งในปีที(ผ่านมา
บริษัทสามารถจดัทําและนําส่งงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการต่อหน่วยงาน
กํากับดูแลที( เ กี( ยวข้องได้อย่างครบถ้วนและภายในระยะเวลาที( กํ าหนดเวลา 
ทกุประการ 

นอกจากนี & คณะกรรมการบริษัทยงัได้ตระหนักถึงความสําคัญของระบบการควบคุม
ภายในที(มีประสิทธิภาพ ว่าสามารถทําให้บริษัทสามารถดํา เนินงานได้อย่าง 
มีประสิทธิภาพ มรีายงานข้อมลูทางการเงินที(ถูกต้องครบถ้วน อีกทั &ง ยงัเป็นการป้องกนั
ไม่ให้เกิดการทุจริต และการดําเนินงานที(ผิดปกติอย่างมีสาระสําคัญ จึงได้จัดตั &ง
คณะกรรมการตรวจสอบเพื(อทําหน้าที(สอบทาน และดแูลให้บริษัทมีระบบการควบคุม
ภายใน และการตรวจสอบที(เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ อีกทั &งดแูลให้มีรายงานทาง
การเงินมีความถูกต้องและเพียงพอ จึงได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในอย่าง 
มีประสิทธิภาพ เพื(อให้มั(นใจได้วา่รายงานและการบนัทึกข้อมลูทางบญัชีมีความถกูต้อง 
ครบถ้วนและเพียงพอ และเพื(อเป็นการสร้างความมั(นใจให้กบัผู้ ถือหุ้น คณะกรรมการ
บริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบซึ(งประกอบด้วยกรรมการอิสระเป็น
ผู้ดูแลรับผิดชอบเกี(ยวกับระบบการควบคุมภายใน และความเห็นของคณะกรรมการ
ตรวจสอบเกี(ยวกบัเรื(องนี &ได้ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ(งได้แสดงใน
ภาคผนวกหน้าที( 2-6 ของแบบแสดงรายการข้อมลูฉบบันี &และรายงานประจําปี รวมถึงได้
แสดงความเห็นตอ่งบการเงินวา่งบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย ณ วนัที( 30 กนัยายน 
2560 เป็นรายงานที(มีความถกูต้อง ครบถ้วน และเชื(อถือได้ 
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4. บริษัทได้กําหนดให้มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์เพื(อทําหน้าที(ติดต่อ สื(อสารและให้
ข้อมลูกบันักลงทุนสถาบนั ผู้ ถือหุ้น รวมทั &งนกัวิเคราะห์ที(เกี(ยวข้องอย่างถูกต้อง เท่าเทียม
และเป็นธรรม โดยเปิดเผยช่องทางในการติดต่อสื(อสารกบันกัลงทนุสมัพนัธ์บนเว็บไซต์
ของบริษัทในหัวข้อนักลงทุนสัมพันธ์ รวมถึงจัดให้มีหน่วยงานที( ทําหน้าที( เผยแพร่ 
ประชาสมัพันธ์กิจกรรมการดําเนินงานและโครงการต่าง ๆ ของบริษัทต่อสื(อมวลชนเพื(อให้
สาธารณชนได้รับข้อมลูที(สําคญัของบริษัทอยา่งถกูต้อง 

5. บริษัทได้จัดให้มีช่องทางการเปิดเผยข้อมูลซึ(งเป็นช่องทางที(ผู้ ถือหุ้น นักลงทุน และ
สาธารณชนทั(วไป สามารถเข้าถึงข้อมลูได้ง่ายและมีความเท่าเทียมกันในการรับทราบ
ข้อมลูของบริษทั โดยมีข้อมลูทั &งในรูปแบบภาษาไทยและภาษาองักฤษ รวมถึงบริษัทได้
จดัให้มีเว็บไซต์ของบริษัทเพื(อเป็นอีกช่องทางหนึ(งในการเผยแพร่ข้อมลูต่าง ๆ ที(สําคญั
ของบริษัทและมุ่งมั(นที( จะจัดให้ เว็บไซต์ของบริษัทสามารถใช้งานและมีข้อมูล 
ที(เป็นปัจจบุนัอยูเ่สมอ เพื(อให้นกัลงทนุและผู้สนใจทั(วไปสามารถเข้าถึงข้อมลูของบริษัท
ได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และเท่าเทียมกนั ทั &งนี & รูปแบบข้อมลูที(นําเสนอบนเว็บไซต์ของ
บริษัทอาจมีความแตกต่างกับข้อมูลที(ได้เผยแพร่ไปแล้วขึ &นอยู ่ก ับข้อจําก ัดและ
เทคโนโลยีในการพฒันาเว็บไซต์ แต่เนื &อหาสําคญัของข้อมลูจะไม่มีความแตกต่าง
อยา่งมีนยัสําคญั 

ณ วันที( 30 กันยายน 2560 บริษัทจดัให้มีการแถลงข่าวเกี(ยวกบัผลประกอบการและ 
ทิศทางการดําเนินธรุกิจ จํานวน 1 ครั &ง และการพบปะนกัวิเคราะห์ จํานวน 2 ครั &ง ด้วย 

2. การดแูลการใช้ข้อมูลภายในและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

 2.1 การดแูลเรื�องการใช้ข้อมูลภายใน 

บริษทัถือว่าการดแูลเรื(องการใช้ข้อมลูภายในเป็นความรับผิดชอบสําคญัของกรรมการ ผู้บริหาร 
และพนกังานของบริษัทที(ต้องเก็บรักษาข้อมลูความลบัของบริษัทอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะข้อมลู
ภายในที(ยงัไมเ่ปิดเผยต่อสาธารณะหรือข้อมลูผลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจ หรือราคาหุ้น โดย
ได้กําหนดที(จะไม่ให้ใช้โอกาส หรือข้อมลูที(ได้จากการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนกังานของ
บริษัทในการหาประโยชน์ส่วนตัว รวมถึงมีการจํากัดการรับรู้ข้อมูลได้เฉพาะกรรมการและ
ผู้บริหารระดบัสูงที(เกี(ยวข้องของบริษัทเท่านั &น นอกจากนี & บริษัทได้กําหนดให้ผู้บริหารรายงาน
การถือหลกัทรัพย์ และการเปลี(ยนแปลงการถือหลกัทรัพย์ต่อสํานักงาน ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 
แห่งพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535  รวมถึงบริษัทได้มีการกําหนด
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นโยบายอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรกําหนดในการห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของ
บริษัท ซึ(งอยู่ในหน่วยงานที(รับทราบข้อมลูภายใน รวมถึงสามี ภรรยา และบตุรที(ยงัไม่บรรลนิุติ
ภาวะซื &อขายหลักทรัพย์ของบริษัทก่อนการประกาศงบการเงินต่อสาธารณชนไม่น้อยกว่า 1 
เดือน หากผู้บริหารหรือพนกังานคนใดกระทําผิดวินยัจะต้องได้รับโทษ ซึ(งมีตั &งแต่การตักเตือน 
จนถึงการเลิกจ้าง รวมถึงการดําเนินคดีตามกฎหมาย โดยได้จดัทําประกาศและแจ้งให้กรรมการ 
ผู้บริหารและพนกังานของบริษัททราบเป็นการล่วงหน้าด้วยทกุครั &ง 

2.2 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

 คณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารของบริษัทได้ระมดัระวงัถึงความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที(
อาจเกิดขึ &นโดยได้ถือปฏิบตัิและดแูลมิให้กรรมการ ผู้บริหารหรือผู้ ที(เกี(ยวข้องนําข้อมลูภายในของ
บริษัทไปใช้เพื(อประโยชน์ส่วนตน นอกจากนี & ได้กําหนดให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทต้อง
รายงานการมสีว่นได้เสียของตนตามหลกัเกณฑ์ที(กฎหมายและคณะกรรมการบริษัทกําหนด 

 ในการเข้าทํารายการระหว่างกนัของบริษัทซึ(งเกิดกบับุคคลที(อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
มีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต คณะกรรมการบริษัทได้
กําหนดแนวทางดําเนินการตามที(กฎหมายและกฎเกณฑ์ตา่ง ๆ กําหนดไว้อยา่งเคร่งครัด รวมถึง
มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ ให้ความเห็นเกี(ยวกับความจําเป็น และความ
เหมาะสมของรายการนั &น ในกรณีที(คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชํานาญในการพิจารณา
รายการระหว่างกันที(อาจเกิดขึ &น คณะกรรมการตรวจสอบอาจว่าจ้างผู้ เชี(ยวชาญอิสระ หรือ
ผู้ สอบบัญชีของบริษัทเป็นผู้ ให้ความเห็นเกี(ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื(อนําไป
ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทหรือผู้ ถือหุ้นตามแต่กรณีไป และเพื(อเป็นการ
ป้องกนัความขดัแย้งทางผลประโยชน์ที(อาจเกิดขึ &น คณะกรรมการบริษัทได้กําหนดนโยบายและ
แนวปฏิบตัิในการป้องกันมิให้กรรมการ และพนกังานของบริษัท แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน 
โดยกําหนดให้กรรมการ และพนักงานหลีกเลี(ยงการทํารายการที(เกี(ยวโยงกับตนเองที(อาจ
ก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบับริษัท 

 นอกจากนี & เพื(อเป็นการป้องกนัความขดัแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทได้กําหนดนโยบายในการ
ดแูลรายการที(อาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ไว้อยา่งชดัเจน โดยในกรณีที(กรรมการ
บริษัทที(มีส่วนได้เสียในวาระใด ๆ กรรมการท่านนั &นจะไม่มีสิทธิออกเสียง หรือมีส่วนร่วมในการ
พิจารณาวาระดงักล่าว รวมทั &งกําหนดนโยบายและวิธีการดแูลไม่ให้ผู้บริหาร และผู้ ที(เกี(ยวข้อง
นําข้อมลูภายในของบริษัทไปใช้ประโยชน์สว่นตวัด้วย 
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ณ วนัที( 30 กนัยายน 2560 ไมม่ีกรณีที(หน่วยงานกํากบัดแูลดําเนินการกบับริษัทในเรื(องการประกาศหรือ
เปิดเผยข้อมูลเหตุการณ์สําคัญที(ไม่ถูกต้องและการสั(งให้แก้ไขงบการเงิน รวมถึง บริษัทไม่มีการส่ง
รายงานทางการเงินทั &งรายไตรมาสและรายปีล่าช้า และไม่ได้รับข้อร้องเรียนใด ๆ เกี(ยวกับการกระทํา
ความผิดเกี(ยวกบัการใช้ข้อมลูภายในของกรรมการและผู้บริหาร หรือการปฏิบตัิที(ไมถู่กต้องการดแูลเรื(อง
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ จึงแสดงให้เห็นได้ว่าแนวนโยบายหรือแนวทางปฏิบตัิที(คณะกรรมการ
บริษทัได้กําหนดไว้มีประสิทธิภาพในการดแูลจดัการเรื(องดงักลา่วอยา่งเหมาะสม 

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทมีบทบาท หน้าที( และความรับผิดชอบที(สําคัญในการกํากับดูแลให้การบริหาร
จัดการเป็นไปตามเป้าหมาย และแนวทางที(จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ ถือหุ้ น ขณะเดียวกันก็
คํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายด้วย การกําหนดโครงสร้าง คุณสมบัติ และขอบเขต
อํานาจหน้าที(ของคณะกรรมการบริษัทที(เหมาะสมจะเป็นประโยชนต่อประสิทธิภาพในการปฏิบตัิงาน 
รวมถึงบุคคลที(จะได้รับแต่งตั &งเป็นกรรมการบริษัทต้องเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ 
วิสยัทศัน์ และความซื(อสตัย์ ตลอดจนสามารถอทิุศเวลาให้กบับริษทัเพื(อที(จะสามารถปฏิบตัิงานในฐานะ
กรรมการบริษัทได้อย่างเต็มที( และมีความเป็นอิสระในการตดัสินใจเพื(อให้เกิดประโชน์สูงสุดแก่บริษัท
และผู้ ถือหุ้นโดยรวม พร้อมทั &ง คณะกรรมการบริษัทได้จดัให้มีคณะกรรมการหรือคณะกรรมการชดุย่อย
ตา่ง ๆ เพื(อศกึษา พิจารณา กลั(นกรอง และปฏิบตัิงานสนบัสนนุการปฏิบติังานของคณะกรรมการบริษัท
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ(งขึ &น และเพื(อให้การปฏิบตัิงานของคณะกรรมการบริษัทเป็นไปโดยชดัเจนและมีประสิทธิภาพ  
จึงกําหนดโครงสร้าง กรอบการทํางาน และอํานาจหน้าที(ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทและ
คณะกรรมการชดุยอ่ยตา่ง ๆ ไว้ดงันี &  

1. โครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท  

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการที(มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ความ
ซื(อสตัย์ และมีคุณสมบตัิตามที(กฎหมายกําหนด เป็นจํานวนไม่น้อยกว่า 5 คน ตามที(ข้อบงัคบั
ของบริษทักําหนดไว้  

ณ วันที( 17 พฤศจิกายน 2560 คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการจํานวน 9 คน 
แบง่ออกเป็นกรรมการที(เป็นผู้บริหาร 1 คน กรรมการที(ไม่มีตําแหน่งในการบริหารงาน 8 คน ซึ(ง
ในจํานวนดงักล่าวเป็นกรรมการอิสระ 4 คน โดยรายละเอียดเกี(ยวกับคณะกรรมการบริษัท 
ปรากฏในหวัข้อ 8.1.1 สว่นที( 2 หน้าที( 5 ของแบบแสดงรายการข้อมลูฉบบันี & 
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ส่วนที( 2 หน้าที( 63 

ทั &งนี & กรรมการอิสระของบริษทัมีคณุสมบตัิเกี(ยวกบัความเป็นอิสระ ตามข้อกําหนดของกฎหมาย
ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และกฎหมายอื(นที(เกี(ยวข้อง รายละเอียดคุณสมบัติ
กรรมการอิสระปรากฏในหวัข้อ 9.3.1 สว่นที( 2 หน้าที( 76-78 ของแบบแสดงรายการข้อมลูฉบบันี & 

2. การสรรหากรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาเป็นผู้ พิจารณาสรรหากรรมการบริษัท
โดยพิจารณาคัดสรรบุคคลผู้ มีคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์การทํางาน 
ที(เกี(ยวข้อง รวมถึงพิจารณาถึงองค์ประกอบ อาย ุเพศ ความหลากหลายในโครงสร้าง อาทิ ทกัษะ 
วิชาชีพ ความเชี(ยวชาญเฉพาะด้าน และทักษะที(ยังขาดอยู่ เป็นต้น  รวมถึงเหมาะสมและ
สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดําเนินธุรกิจของบริษัทมาเป็นเกณฑ์ในการพิจารณาสรรหา
กรรมการบริษัทด้วย ตลอดจนต้องมีคณุสมบตัิของการเป็นกรรมการหรือกรรมการอิสระ (แล้วแต่
กรณี) ตามที(กฎหมายบริษัทมหาชนจํากัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
กฎหมายอื(น ๆ  ที(เกี(ยวข้องและข้อบงัคบัของบริษัทกําหนดไว้   

เมื(อคณะกรรมการสรรหาพิจารณาคดัเลือกบุคคลที(มีความเหมาะสมแล้วจะนําเสนอที(ประชุม
คณะกรรมการบริษัท หรือที(ประชมุผู้ ถือหุ้นเพื(อพิจารณาแล้วแต่กรณี ทั &งนี & การแต่งตั &งกรรมการ
บริษัทโดยที(ประชุมผู้ ถือหุ้ นเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที(ข้อบังคับของบริษัทและ
กฎหมายที(เกี(ยวข้องกําหนดไว้ 

3. บทบาท หน้าที� และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทมีความรับผิดชอบต่อผู้ ถือหุ้นในการปฏิบตัิหน้าที(อย่างซื(อสตัย์ สจุริต โดย
อุทิศเวลา ใช้ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์เพื(อประโยชน์ต่อการดําเนินธุรกิจของ
บริษทั รวมถึงให้คําแนะนําและกํากบัดแูลให้บริษัทมีการดําเนินงาน ภายใต้กรอบของกฎหมาย 
วตัถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที(ประชุมคณะกรรมการบริษัทและมติของที(ประชุมผู้ ถือหุ้นอย่าง
เคร่งครัด ตลอดจนพิจารณาความเหมาะสม ให้คําแนะนํา กําหนด และอนุมตัิวิสยัทศัน์ และกลยทุธ์ 
ตลอดจน เป้าหมายและนโยบายการดําเนินงานของบริษัทให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับ
สถานการณ์ปัจจบุนั รวมทั &ง ติดตามและดแูลให้มีการนํากลยุทธ์ของบริษัทไปปฏิบตัิ ตลอดจน
ติดตาม ควบคุมและดูแลการบริหารและการดําเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบาย  
กลยุทธ์ แผนงาน และเป้าหมายที(กําหนดไว้ โดยคํานึงถึงและระมดัระวงัผลประโยชน์ของผู้ มี
ส่วนได้เสียทกุฝ่าย อยา่งสมํ(าเสมอ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
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ทั &งนี & คณะกรรมการบริษัทพิจารณา กําหนด และจดัให้มีระบบการรายงานทางการเงินและบญัชี         
การตรวจสอบภายใน การบริหารความเสี(ยง และการควบคุมภายในที(เหมาะสม เพียงพอ และ
เชื(อถือได้ เพื(อให้การปฏิบตัิงาน มีความครบถ้วนถกูต้อง และเป็นไปตามข้อกําหนดของกฎหมาย
ที(เกี(ยวข้อง รวมถึงรับผิดชอบและดูแลให้มีการปฏิบตัิต่อผู้ ถือหุ้ นอย่างเท่าเทียม และรักษา
ผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม พร้อมทั &งมีการเปิดเผยข้อมลูอยา่งถกูต้อง 
ครบถ้วนและทนัเวลา  

อีกทั &ง ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการหรือเข้าเป็นหุ้นส่วนหรือกรรมการในกิจการอนัมีสภาพ
อย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทและบริษัทย่อย รวมถึง ในกรณีที(
กรรมการ หรือบุคคลที(อาจมีความขัดแย้ง หรือมีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์อื(นใดกบับริษทัหรือบริษัทย่อย (ตามข้อบงัคบับริษัท กฎหมาย และตามที(สํานกังาน 
ก.ล.ต. และตลท. ประกาศกําหนด) ที(มีส่วนได้เสียในเรื(องใดกําหนดให้บคุคลดงักล่าว ไม่มีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนนในเรื(องนั &น ๆ  

การปฏิบตัิหน้าที( หรือการอนุมตัิกิจการใดที(กฎหมายกําหนดให้ต้องได้รับอนุมติัจากที(ประชมุ
ผู้ ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทต้องปฏิบตัิตามหลักเกณฑ์และเงื(อนไขต่าง ๆ ที(กฎหมายกําหนด 
ให้ครบถ้วน 

คณะกรรมการบริษัทมีอํานาจมอบหมายแต่งตั &งกรรมการบริษัทคนหนึ(งหรือหลายคนเป็นรอง
ประธานกรรมการได้ตามความเหมาะสม 

คณะกรรมการบริษัทมีอํานาจมอบหมายแต่งตั &งกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทจํานวนหนึ(ง 
ให้เป็นกรรมการบริหาร เพื(อดําเนินการอยา่งหนึ(งอยา่งใดหรือหลายอยา่งแทนคณะกรรมการบริษัทได้ 
โดยในการมอบอํานาจนั &นจะต้องอยู่ภายใต้ขอบเขตอํานาจของคณะกรรมการบริษัท และมีการ
กําหนดขอบเขตอํานาจหน้าที( ของผู้ รับมอบอํานาจไว้อย่างชัดเจน ตลอดจนการแต่งตั &ง
คณะอนุกรรมการเพื(อปฏิบัติงานสนับสนุนการปฏิบติัหน้าที(ของคณะกรรมการบริษัทได้ โดย
คณะกรรมการบริษัทมีอํานาจในการแก้ไขเปลี(ยนแปลงขอบเขต อํานาจหน้าที(ของคณะอนุกรรมการ 
คณะกรรมการชดุยอ่ยได้ตามที(จําเป็นหรือเห็นสมควร 

คณะกรรมการบริษัทมีอํานาจมอบหมายแต่งตั &งกรรมการคนหนึ(งทําหน้าที(กรรมการผู้ จดัการ 
เพื(อปฏิบัติหน้าที(ตามที(คณะกรรมการบริษัทกําหนด โดยคณะกรรมการบริษัทมีอํานาจในการ
แก้ไขเปลี(ยนแปลงขอบเขต อํานาจหน้าที(ของกรรมการผู้จดัการได้ตามที(จําเป็นหรือเห็นสมควร 
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ทั &งนี & การมอบอํานาจดงักล่าวอนุมตัิรายการดงักล่าวข้างต้น จะต้องไม่มีลกัษณะเป็นการมอบ
อํานาจ หรือมอบอํานาจช่วงให้ผู้ ได้รับมอบอํานาจสามารถอนมุตัิรายการที(ตนหรือบุคคลที(อาจมี
ความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื(นใด (ตามกฎหมาย 
ข้อบงัคบับริษัท สํานกังาน ก.ล.ต.  และตลท. ประกาศกําหนด) กบับริษัทหรือบริษัทย่อย ยกเว้น 
เป็นการอนมุติัการเข้าทํารายการที(เป็นไปตามนโยบายและหลกัเกณฑ์ที(คณะกรรมการบริษัทได้
พิจารณาอนมุตัิไว้ ทั &งนี & ผู้ ที(มีสว่นได้เสียในเรื(องดงักลา่วไมม่สีิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื(องนั &น  

4. บทบาทหน้าที�และความรับผดิชอบของประธานกรรมการบริษัท 

ประธานกรรมการบริษทัมีบทบาทและหน้าที(ที(สําคญั ดงันี &  

1. รับผิดชอบในฐานะผู้ นําของคณะกรรมการบริษัทในการกํากับดูแล ติดตาม ให้การ
บริหารงานของบริษัทให้บรรลวุตัถปุระสงค์ตามนโยบายที(กําหนดไว้ 

2. ทําหน้าที(ประธานในการประชมุคณะกรรมการบริษัทและการประชมุผู้ ถือหุ้น 
3. เป็นผู้ ลงคะแนนเสียงชี &ขาดในกรณีที(ที(ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีการลงคะแนน

เสียงเท่ากนั 
4. ปฏิบตัิหน้าที(อื(นใดตามที(กฎหมายกําหนด 

5. การประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย 

การประชุมคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทได้กําหนดให้มีการประชุมปกติเป็นประจําทุกไตรมาส และสามารถ
กําหนดให้มีการประชมุพิเศษเพิ(มเติมได้ตามความจําเป็น โดยเสนอให้ที(ประชมุคณะกรรมการ
พิจารณากําหนดการประชมุคณะกรรมการบริษทัและคณะกรรมการชุดย่อยไว้เป็นการล่วงหน้า
ตลอดทั &งปี เพื(อให้กรรมการสามารถจดัสรรเวลาในการเข้าร่วมประชมุได้อยา่งเหมาะสม  ในการ
ประชุมคณะกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริษัทหรือผู้ ที(ได้รับมอบหมายจากประธาน
กรรมการจะจัดส่งหนังสือเชิญประชุม พร้อมทั &งเอกสารการประชุมที(ครบถ้วน เพียงพอให้แก่
กรรมการบริษัทแต่ละท่านล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนัก่อนวนัประชมุ เว้นแต่ มีเหตจุําเป็นเร่งด่วน
เพื(อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัทจะแจ้งนัดประชุมโดยวิธีอื(นและกําหนดวนัประชุมให้
เร็วกวา่นั &นก็ได้ 

โดยในการประชุมคณะกรรมการบริษัทแต่ละครั &งต้องมีกรรมการบริษัทมาประชุมไม่น้อยกว่า 
กึ(งหนึ(งของจํานวนกรรมการบริษัททั &งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม และประธานกรรมการ
บริษัททําหน้าที(ประธานในที(ประชุมคณะกรรมการบริษัท ในกรณีที(ประธานกรรมการบริษัท 
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ไมอ่ยูใ่นที(ประชมุหรือไมส่ามารถปฏิบตัิหน้าที(ได้ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน หากไม่มี
รองประธานกรรมการหรือมีแตไ่มส่ามารถปฏิบตัิหน้าที(ได้ให้กรรมการบริษัทเลือกกรรมการที(มา
ประชมุคนหนึ(งเป็นประธานในที(ประชมุ 

คณะกรรมการบริษัทกําหนดให้เลขานุการบริษัททําหน้าที(บันทึกการประชุมเป็นลายลกัษณ์
อกัษร และหลงัจากที(ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการบริษัท รายงานการประชุมจะถกูจดัเก็บ
ไว้พร้อมสําหรับกรรมการบริษัท และผู้ เกี(ยวข้องสามารถตรวจสอบได้ตลอดเวลา  

ทั &งนี & แม้การประชมุคณะกรรมการบริษทัจะกําหนดไว้เป็นประจําทกุไตรมาสแต่ในระหว่างที(ไม่มี
การประชุมคณะกรรมการบริษัท ฝ่ายจดัการก็ได้มีการนําส่งรายงานผลการดําเนินการให้แก่
กรรมการทกุท่านทราบทางอีเมล์ด้วยเป็นประจําทุกเดือน 

การประชุมคณะกรรมการชุดย่อย 

การประชุมคณะกรรมการชุดย่อยได้มีการกําหนดการประชุมไว้เป็นการล่วงหน้าทั &งปี และ
สามารถกําหนดการประชมุเพิ(มเติมได้ตามความจําเป็นเช่นกัน รวมถึง มีการจดัทําบนัทึกและ
จดัทํารายงานการประชมุไว้ทกุครั &งด้วย  

6. ภาวะผู้ นําและวิสัยทศัน์ 

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ให้ความเห็นชอบต่อการกําหนดวิสยัทศัน์ ภารกิจ กลยทุธ์ เป้าหมาย 
แผนธุรกิจ และงบประมาณของบริษัท โดยกําหนดให้มีการประชมุคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อย
ไตรมาสละครั &ง เพื(อติดตามผลดําเนินงานของบริษัท และรับทราบการดําเนินการที(สําคญัของ
ฝ่ายจดัการ  รวมถึงได้จดัให้มีกลไกในการกํากบัดแูล ติดตาม และประเมินผลการปฏิบตัิงานของ
ผู้บริหารว่าเป็นไปตามเป้าหมายที(วางไว้ ทั &งระยะสั &นและระยะยาว   

คณะกรรมการบริษัทได้กําหนดวิสยัทศัน์และพนัธกิจที(เหมาะสมและสอดคล้องกับการดําเนิน
ธุรกิจของบริษัท รวมถึงทบทวนอยู่เสมอเพื(อให้วิสัยทัศน์และพันธกิจของกลุ่มบริษัทมีความ
เหมาะสมและสอดคล้องกบัสถานการณ์และสภาวะเศรษฐกิจปัจจบุนั โดยเปิดเผยไว้ในเว็บไซต์
ของบริษทั ในหวัข้อเกี(ยวกบัโออิชิ หวัข้อยอ่ยวิสยัทศัน์และพนัธกิจ ดงันี & 

วิสัยทศัน์ 

“เป็นผู้ นําและสร้างสรรค์ธุรกิจอาหารและเครื(องดื(มสไตล์ญี(ปุ่ น เพื(อมอบคุณภาพชีวิตที(ดีแก่

ผู้บริโภคและสร้างการเติบโตแก่ธุรกิจอยา่งยั(งยืน” 
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พนัธกจิ 

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

สุขภาพ มุ่งมั(นสร้างและรักษาความนิยมของผู้บริโภค ในสินค้าของ "โออิชิ" ให้มีความ

ต่อเนื(อง อีกทั &งให้ความสําคัญกับการผลิตสินค้าให้ได้มาตรฐาน มีการจัดการด้าน

สขุลกัษณะที(ดี 

2. เลือกใช้วตัถดิุบที(มีคณุภาพ ปลอดภยั และสร้างความพึงพอใจสงูสดุแก่ลกูค้า เพื(อให้ได้รับ

การยอมรับ จากทั &งตลาดภายในประเทศและตา่งประเทศ  

3. ปรับปรุงกระบวนการผลิตอย่างต่อเนื(อง โดยการนําเทคโนโลยีที(ทันสมัยมาใช้ใน

กระบวนการผลิต การวิจยั และการพฒันาผลิตภณัฑ์   

4. เพิ(มประสิทธิภาพในการผลิต และความสามารถในการแขง่ขนัด้านราคาและคณุภาพ เมื(อ

เทียบกบัคูแ่ข่งขนัทั &งในและต่างประเทศ ซึ(งเป็นสว่นหนึ(งที(ชว่ยผลกัดนัให้ประเทศไทยมกีาร

เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเพิ(มมากขึ &น  

5. ดําเนินธรุกิจภายใต้หลกัธรรมาภิบาลที(ดี โดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย 

เพื(อสร้างการเติบโตแก่ธุรกิจอยา่งมั(นคงและยั(งยืน 

โดยที(ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั &งที( 5/2560 ซึ(งประชุมเมื(อวันที( 16 พฤศจิกายน 2560 ได้
พิจารณาทบทวนและกําหนดวิสยัทศัน์และพนัธกิจดงักล่าวข้างต้นเพื(อให้มีความเหมาะสมและ
สอดคล้องกบัการดําเนินธรุกิจของบริษทัมากยิ(งขึ &น 

นอกจากนี & กลุม่บริษทัได้กําหนด “วิสัยทศัน์ 2020” ซึ(งประกอบด้วยกลยุทธ์หลกั 5 ประการ ได้แก่ 
1. การเติบโตอย่างมีประสิทธิภาพ (Growth) 2. ความหลากหลายของตลาดและผลิตภณัฑ์ 
(Diversity)  3. การสร้างตราสินค้าที(ตรงใจผู้บริโภค (Brand) 4. การขายและการกระจายสินค้า
ที(เข้มแข็งและครอบคลมุ (Reach) และ 5. ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism) ซึ(งวิสยัทศัน์
ดงักล่าวเป็นแนวทาง แผนและเป้าหมายธุรกิจระยะยาวเพื(อให้ทุกกลุ่มธุรกิจภายใต้กลุ่มบริษัท  
ใช้เป็นแนวทางเพื(อให้การดําเนินการและการกําหนดเป้าหมายทางธุรกิจเป็นไปในแนวทาง
เดียวกัน อนัเป็นการสร้างความแข็งแกร่ง การจดัสรรและบริหารจดัการทรัพยากรร่วมกนัอย่างมี
ประสิทธิภาพ เพื(อเพิ(มขีดความสามารถในการแข่งขนั และสร้างผลตอบแทนที(ยั(งยืนให้กบัผู้ ถือหุ้น
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ของแตล่ะกลุม่บริษัท รวมถึงเป็นการสร้างโอกาสให้แก่บคุลากรภายใต้กลุ่มบริษัทในการพฒันา
ศกัยภาพและโอกาสที(ดีในการทํางานอีกด้วย 

 7. การถ่วงดุลของกรรมการที�ไม่เป็นผู้บริหาร 

บริษัทกําหนดแนวนโยบายในการจัดโครงสร้างคณะกรรมการของบริษัททั &งกรรมการอิสระ 
กรรมการที(เป็นผู้บริหาร และกรรมการที(ไมใ่ชผู่้บริหารอยา่งเหมาะสม เพื(อให้การปฏิบตัิงานของ
คณะกรรมการบริษัทมีการตรวจสอบและถ่วงดลุระหวา่งกนัอยา่งเหมาะสม 

นอกจากนี & บริษทัยงัมีนโยบายสง่เสริมให้กรรมการที(ไมเ่ป็นผู้บริหารมีการประชมุร่วมกนัเองตาม
ความเหมาะสม โดยไมม่ีฝ่ายจดัการหรือผู้บริหารเข้าร่วมประชมุ เพื(อเปิดโอกาสให้กรรมการที(ไม่
เป็นผู้บริหารได้อภิปราย หารือประเด็นปัญหาตา่ง ๆ ที(เกี(ยวข้องกบัการดําเนินธุรกิจ หรือเรื(องอื(น
ใดตามที(เห็นสมควร โดยในการประชมุให้กรรมการที(ไม่เป็นผู้บริหารเลือกกรรมการคนหนึ(งเป็น
ประธานในที(ประชมุ 

ในปี 2560 กรรมการที(ไม่เป็นผู้บริหาร (Non Executive Director) ได้ประชมุร่วมกนัโดยไม่มี 
ฝ่ายจดัการและผู้บริหารเข้าร่วมประชมุ จํานวน 1 ครั &ง เมื(อวนัที( 10 สิงหาคม 2560 

8. การรวมหรือแยกตาํแหน่ง 

ประธานกรรมการบริษัทและกรรมการผู้ จัดการของบริษัทเป็นคนละบุคคลกัน เพื(อแบ่งแยก
หน้าที(ในการกํากบัดแูล และหน้าที(ในการบริหารจดัการออกจากกนัอย่างชดัเจน โดยประธาน
กรรมการทําหน้าที(เป็นผู้ นําคณะกรรมการบริษัทในการพิจารณาและให้ความเห็นชอบใน
นโยบายภาพรวม เช่น วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ และนโยบายกํากับดูแลกิจการ ในขณะที(
กรรมการผู้จดัการเป็นผู้ นําคณะผู้บริหารและฝ่ายจดัการ มีหน้าที(ในการบริหารจดัการบริษัทตาม
นโยบายที(คณะกรรมการบริษัทกําหนดไว้ 

9. วาระการดาํรงตําแหน่งของกรรมการบริษัท 

ในการประชมุผู้ ถือหุ้นสามญัประจําปีทุกครั &ง ให้กรรมการบริษัทซึ(งอยู่ในตําแหน่งนานที(สดุออก
จากตําแหน่งจํานวน 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการบริษทัทั &งหมด ถ้าจํานวนกรรมการบริษัทแบง่ออก
ให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจํานวนที(ใกล้ที(สุดกับอัตราส่วนหนึ(งในสาม ทั &งนี & 
กรรมการบริษัทที(พ้นจากตําแหน่งตามวาระดงักล่าวอาจได้รับการเสนอชื(อต่อที(ประชมุผู้ ถือหุ้น
เพื(อพิจารณาแตง่ตั &งให้กลบัเข้าดํารงตําแหน่งตอ่ไปได้ ยกเว้น กรรมการอิสระที(ไมค่วรมีวาระการ
ดํารงตําแหน่งติดต่อกันเกินกว่า 3 วาระ หรือ 9 ปี เว้นแต่ กรรมการอิสระท่านใดมีความ
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เหมาะสมที(จะดํารงตําแหน่งนานกว่านั &น คณะกรรมการบริษัทอาจพิจารณาความเป็นอิสระ 
ความเหมาะสม ประสิทธิภาพในการปฏิบตัิหน้าที( และชี &แจงเหตุผลพร้อมผลการปฏิบตัิหน้าที(
ต่อผู้ ถือหุ้ นเพื(อประกอบการพิจารณาเลือกกรรมการอิสระที(ดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระ
ติดตอ่กนัเกินกวา่ 3 วาระ หรือ 9 ปี ดงักลา่วเป็นกรรมการอิสระของบริษทัตอ่ไปได้ 

นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการบริษัทจะพ้นจากตําแหน่งตามเหตุ 
ที(กฎหมายหรือข้อบังคับของบริษัทกําหนดไว้ และในกรณีที(ตําแหน่งกรรมการบริษัทว่างลง
เพราะเหตอืุ(นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษทัเลือกบุคคลซึ(งมีคณุสมบติั
และไมต้่องห้ามตามกฎหมาย เข้าเป็นกรรมการบริษัทแทน เว้นแต่ วาระของกรรมการบริษัทจะ
เหลือน้อยกว่าสองเดือน โดยกรรมการบริษัทที(ได้รับแต่งตั &งใหม่จะมีวาระการดํารงตําแหน่ง 
เพียงเทา่วาระที(ยงัเหลืออยูข่องกรรมการบริษัทซึ(งตนแทน ทั &งนี & การแต่งตั &งดงักล่าวต้องผ่านมติ
อนมุติัของคณะกรรมการบริษัทด้วยคะแนนเสียงไมน้่อยกวา่สามในสี(ของจํานวนกรรมการบริษัท
ที(ยงัเหลืออยู ่

10. การประเมนิผลงานของคณะกรรมการบริษัท 

บริษทัมีแนวนโยบายให้คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชดุย่อยทุกคณะ มีการประเมิน
ตนเองอย่างน้อยปีละ 1 ครั &ง เพื(อใช้ประโยชน์ในการพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบตัิหน้าที(ของ
กรรมการบริษัท โดยที(ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั &งที( 7/2558 ซึ(งประชุมเมื(อวันที( 10 
พฤศจิกายน 2558 ได้มีมติอนมุตัิแบบการประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทฉบบัแก้ไข ทั &ง
แบบรายคณะและรายบุคคล ซึ(งมีหลกัเกณฑ์การประเมินสอดคล้องกับตวัอย่างแบบประเมิน
ตนเองของตลท. อนัประกอบด้วย 5 หวัข้อหลกัได้แก่ 1. โครงสร้างและคณุสมบตัิของคณะกรรมการ  
2. บทบาท หน้าที(และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 3. การประชุมคณะกรรมการ    
4. ความสมัพนัธ์กบัฝ่ายจดัการ และ 5. การพฒันาตนเองของกรรมการและการพฒันาผู้บริหาร 
เพื(อให้กรรมการบริษัทใช้ในการประเมินการปฏิบติังานของคณะกรรมการบริษัท ตั &งแต่ปี 2558 
เป็นต้นไป สําหรับการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยก็ได้มีการกําหนด
หลักเกณฑ์ในการประเมินที(สอดคล้องกันกับตัวอย่างแบบประเมินตนเองของตลท. ซึ(ง
ครอบคลุมหลักเกณฑ์ทั &ง 5 หัวข้อหลักดังกล่าวข้างต้นด้วยเช่นเดียวกัน โดยในการทําการ
ประเมินเลขานุการบริษัท และ/หรือเลขานุการคณะกรรมการชดุย่อยแต่ละคณะ (แล้วแต่กรณี) 
จะทําการจัดส่งแบบประเมินการปฏิบตัิงานทั &งแบบรายคณะและรายบุคคล ให้แก่กรรมการ
บริษัทและกรรมการชุดย่อยทุกท่านเพื(อทําการประเมิน และกรรมการแต่ละท่านจะนําส่งแบบ
ประเมินกลบัมายงัเลขานุการบริษัทหรือเลขานุการคณะกรรมการชดุย่อยแต่ละคณะ (แล้วแต่
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กรณี)  เพื(อทําการรวบรวม ประมวลผล และจัดเก็บไว้ เป็นข้อมูล  รวมถึงรายงานต่อ
คณะกรรมการบริษัทตามความเหมาะสมตอ่ไป 

ทั &งนี & ในปี 2560 คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะได้มีการประเมินการ
ปฏิบตัิงานทั &งแบบรายคณะและรายบคุคล  

11. การกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทจดัให้มรีะบบการพิจารณาและกําหนดคา่ตอบแทนกรรมการบริษัท ภายใต้
กระบวนการที(เหมาะสมและสามารถตรวจสอบได้อนัจะสร้างความเชื(อมั(นให้แก่ผู้ถือหุ้น 

ทั &งนี & คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนเป็นผู้ พิจารณา
คา่ตอบแทนกรรมการบริษทัและคณะกรรมการชดุย่อยทุกรูปแบบ ทั &งในรูปแบบของคา่ตอบแทน
รายเดือนและบําเหน็จกรรมการ รวมถึงคา่ตอบแทนในรูปแบบอื(น ๆ (ถ้าหากมี) เพื(อนําเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษัท เพื(อพิจารณาทบทวนความเหมาะสมก่อนนําเสนอตอ่ที(ประชมุผู้ ถือหุ้นเพื(อ
พิจารณาอนมุตัิตามลําดบัตอ่ไป 

โดยในการกําหนดค่าตอบแทนแก่กรรมการบริษัทในทุกรูปแบบ คณะกรรมการกําหนด
ค่าตอบแทนจะพิจารณาเปรียบเทียบอ้างอิงจากบริษัทในอุตสาหกรรมและธุรกิจที(มีขนาด
ใกล้เคียงกนั โดยค่าตอบแทนต้องมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับภาระหน้าที( ผลการปฏบตัิงาน
และความรับผิดชอบที(ได้รับมอบหมาย รวมถึงสามารถจูงใจให้กรรมการที(มีคุณสมบัติ และ
ความสามารถมาเป็นกรรมการของบริษัทหรือปฏิบตัิหน้าที(ให้บรรลวุตัถปุระสงค์ เป้าหมายและ
ทิศทางธรุกิจที(บริษทักําหนดไว้ได้ 

12. การปฐมนิเทศ 

คณะกรรมการบริษัทกําหนดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ทุกคน เพื(อให้กรรมการใหม่
รับทราบความคาดหวังที(บริษัทมีต่อบทบาท หน้าที( ความรับผิดชอบของกรรมการบริษัท 
นโยบายและแนวปฏิบตัิในการกํากับดแูลกิจการของบริษทั ตลอดจนสร้างความรู้ ความเข้าใจใน
ธุรกิจ กลยทุธ์ ผลิตภณัฑ์ แผนธุรกิจและการดําเนินงานต่าง ๆ ของบริษัท รวมถึงการเยี(ยมชม
หน่วยปฏิบตัิการด้านต่าง ๆ ของบริษัทเพื(อเตรียมความพร้อมในการปฏิบติัหน้าที(ของกรรมการ
บริษทั 
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โดยในปี 2560 บริษัทได้มีการแต่งตั &งกรรมการใหม่ จึงได้มีการจดัการปฐมนิเทศให้แก่กรรมการใหม ่
ตามแนวทางและวิธีการดงักล่าวข้างต้น  นอกจากนี & ได้มีการรายงานและนําส่งหลกัการกํากับ
ดแูลกิจการที(ดี สําหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 ซึ(งออกโดยสํานกังาน กลต. ให้แก่กรรมการ 
ทกุท่าน เพื(อเป็นการนําเสนอข้อมลูด้านการกํากบัดแูลกิจการที(มีการปรับปรุงหรือเปลี(ยนแปลง
แก่กรรมการบริษทัทกุท่านอีกด้วย 

13. การพฒันากรรมการบริษัท 

บริษัทมีนโยบายส่งเสริม และสนบัสนุนให้กรรมการของบริษัททุกคนเข้าร่วมการสัมมนาและ
ศกึษาในหลกัสตูรการอบรมตา่ง ๆ ที(เป็นประโยชน์ซึ(งจดัขึ &นโดยสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการ
บริษัทไทย (Thai Institute of Directors Association) หรือ IOD และตลท. รวมถึงองค์กรอิสระ
หรือหน่วยงานต่าง ๆ  เพื(อเสริมสร้างความรู้ และเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที(ให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ(งขึ &น  

โดยในปี 2560 กรรมการบริษัทได้เข้าอบรมในหลกัสตูรซึ(งจดัขึ &นโดย IOD โดยมีรายละเอียดดงันี & 

รายชื�อ ตาํแหน่ง หลักสูตร 
นางนงนชุ บรูณะเศรษฐกลุ กรรมการ  

กรรมการผู้จดัการ 
กรรมการบริหาร 
กรรมการบริหารความเสี(ยง 
กรรมการกํากบัดแูลกิจการที(ด ี

DAP 135/2560 

 14.  แผนการสบืทอดตาํแหน่ง 

บริษทัจดัให้มีการจดัทําและติดตามความคืบหน้าของแผนสืบทอดตําแหน่งที(ครอบคลมุตําแหนง่
กรรมการผู้จดัการและผู้บริหารระดบัสงู เพื(อให้มั(นใจว่าบริษัทมีผู้บริหารที(มีความรู้ ความสามารถ 
และประสบการณ์อนัสามารถสืบทอดตําแหน่งที(สําคญัต่อไปในอนาคต และจดัให้มีการทบทวน
และรายงานแผนสืบทอดตําแหน่งตามความเหมาะสม ทั &งนี & เพื(อเป็นการส่งเสริมและเตรียม
ความพร้อมแก่ผู้บริหารระดบัสงูในการสืบทอดงานหรือตําแหน่งที(สําคญัของบริษัท บริษัทจะจัด
ให้ผู้บริหารระดบัสูงเริ(มเข้ารับการอบรมในหลกัสตูร Director Certification Program (DCP) 
หรือ Director Accreditation Program (DAP) ซึ(งจดัโดยสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ
บริษัทไทย (Thai Institute of Directors Association) เพื(อสร้างพื &นฐานความเข้าใจในหลกัเกณฑ์ 
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การปฏิบตัิหน้าที( และความรับผิดชอบของกรรมการบริษัทจดทะเบียน ซึ(งนอกจากจะเป็นการ
เตรียมความพร้อมแล้ว ยงัเป็นประโยชน์แก่ผู้บริหารในการปฏิบตัิงานสนบัสนุนคณะกรรมการ
บริษทัด้วย 

โดยในปี 2560 นางกชกร อรรถรังสรรค์ ผู้ ช่วยกรรมการผู้จดัการ ได้เข้าอบรมหลกัสูตร DAP 
138/2560 ด้วย 

15. เลขานุการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทได้แตง่ตั &งเลขานกุารบริษัทเพื(อให้เป็นไปตามที(กฎหมายและหลกัการกํากบั
ดแูลกิจการที(ดีกําหนด  โดยมขีอบเขต อํานาจหน้าที( และความรับผิดชอบ ดงัตอ่ไปนี & 

1. มีอํานาจหน้าที(ในการติดต่อและลงนามในเอกสารที(จะแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย 

2. มีหน้าที(และความรับผิดชอบตามที(กฎหมายหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ คณะกรรมการ
กํากบัตลาดทนุ และหน่วยงานกํากบัดแูลที(เกี(ยวข้องกําหนด 

16. คณะอนุกรรมการ/คณะกรรมการชุดย่อย 

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั &งคณะกรรมการชดุย่อยจํานวน 6 ชุด เพื(อช่วยในการกํากับดูแล
การปฏิบตัิงานของบริษัท คือ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ
บริหารความเสี(ยง คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการกําหนดคา่ตอบแทน และคณะกรรมการ
กํากับดูแลกิจการที(ดี โดยองค์ประกอบ คุณสมบัติ การประชุม วาระการดํารงตําแหน่ง และ
ขอบเขต หน้าที(  และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด จะเป็นไปตามที(
คณะกรรมการบริษัทได้กําหนดไว้ในกฎบตัร หรือคําสั(งแตง่ตั &งคณะกรรมการชดุนั &น ๆ  

นอกจากนี & คณะกรรมการบริษัทกําหนดให้มีการเปิดเผยรายละเอียดโครงสร้าง องค์ประกอบ 
บทบาทหน้าที(และความรับผิดชอบ การปฏิบตัิงาน การเข้าร่วมประชมุ จํานวนคา่ตอบแทนของ
คณะกรรมการบริษัทและคณะอนกุรรมการ รวมถึงกรรมการผู้มีอํานาจลงนามผกูพนับริษัทไว้ใน
หวัข้อ 8 โครงสร้างการจดัการ สว่นที( 2 หน้าที( 5-38 ของแบบแสดงรายการข้อมลูฉบบันี & 
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17. การสื�อสารและส่งเสริมการปฏิบัติตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการและจรรยาบรรณ
ของบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทตระหนกัถึงความสําคญัในการเผยแพร่และสนับสนุนส่งเสริมให้เกิดการ
รับรู้ ความเข้าใจ และความร่วมมือของทกุคนองค์กร ในอนัที(จะยึดถือและปฏิบตัิตามนโยบาย
การกํากบัดแูลกิจการและจรรยาบรรณของบริษัทอย่างเคร่งครัด เพื(อให้บรรลวุตัถปุระสงค์และ
ความมุง่หมายในการพฒันาและยกระดบัการกํากบัดแูลกิจการของบริษทั 

คณะกรรมการบริษัทจึงได้กําหนดนโยบายให้มีการสื(อสารให้พนักงานทราบถึงนโยบายการ
กํากับดูแลกิจการและจรรยาบรรณของบริษัทอย่างต่อเนื(อง รวมถึงจัดให้มีกิจกรรมที(ส่งเสริม
ความรู้ความเข้าใจและกระบวนการในการติดตามการปฏิบตัิตามแนวนโยบายและจรรยาบรรณ
ของบริษทัอยา่งตอ่เนื(อง เพื(อนํามาปรับปรุงแก้ไขและพฒันาให้การปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์ต่าง ๆ 
เป็นในแนวทางหรือความมุง่หมายเดียวกนัทั &งองค์กร 

18. ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน 

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที(ครอบคลุมทุกด้าน เพื(อให้การ
ปฏิบตัิงานของบริษทัเป็นไปตามเป้าหมาย ข้อบงัคบั ระเบียบที(เกี(ยวข้อง รวมถึงได้จัดให้มีกลไก
การตรวจสอบ และถ่วงดลุที(มีประสิทธิภาพอย่างเพียงพอในการปกป้อง รักษา และดแูลเงินทุน
ของผู้ ถือหุ้น และสินทรัพย์ของบริษัท กําหนดลําดบัชั &นของการอนุมตัิ และความรับผิดชอบของ
ผู้บริหาร และพนกังาน กําหนดระเบียบการปฏิบตัิงานอย่างเป็นลายลกัษณ์อกัษร กําหนดให้มี
หน่วยงานตรวจสอบภายในทําหน้าที(ตรวจสอบการปฏิบตัิงานของทุกหน่วยงานให้เป็นไป
อย่างถูกต้อง รัดกุม ป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั(น และเป็นไปตามที(กฎ และระเบียบต่าง ๆ 
กําหนดไว้ รวมทั &งคณะกรรมการตรวจสอบทําหน้าที(กํากับดูแลการดําเนินงานและบริหารงาน
ของบริษัท เพื(อให้บริษัทมีระบบการควบคมุภายในที(มีประสิทธิภาพ ระบบรายงานทางการเงิน 
ที(น่าเชื(อถือ โดยพิจารณาจากผลการปฏิบตัิงานที(ได้รับรายงานโดยตรงจากหนว่ยงานตรวจสอบ
ภายในของบริษทั 

บริษัทได้ส่งเสริมและสนบัสนุนให้หน่วยงานตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติ
หน้าที(ตรวจสอบ และถ่วงดุลได้อย่างเต็มที(  โดยให้ขึ &นตรงและรายงานต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบ เพื(อให้มั(นใจได้ว่าการปฏิบตัิงานของบริษัทได้ดําเนินการตามแนวทางที(กําหนดไว้
อยา่งเคร่งครัดและมีประสิทธิภาพ โดยในการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบที(จดัขึ &นแต่ละครั &ง 
หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในจะรายงานผลการตรวจสอบที(สําคัญให้คณะกรรมการ
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ตรวจสอบรับทราบ นอกจากนี & คณะกรรมการตรวจสอบจะมีการส่งรายงานความเห็นและ
ข้อเสนอแนะให้ฝ่ายบริหารรับทราบว่าควรปรับปรุงงานในด้านใดบ้าง รวมถึงเป็นหน่วยงาน 
ที(สนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบเกี(ยวกับเรื(องร้องเรียนและการแจ้ง
เบาะแสทั &งจากบคุคลภายในและภายนอกบริษัทด้วย 

19. การบริหารความเสี�ยง 

คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนกัถึงความสําคญัในการบริหารและจดัการความเสี(ยงต่าง ๆ อนัอาจ
เกิดขึ &นกับบริษัท โดยได้จดัให้มีคณะกรรมการบริหารความเสี(ยง ซึ(งประกอบด้วยกรรมการ 
และผู้บริหารครอบคลุมทุกหน่วยงานที(สําคญัของบริษัท เพื(อรับผิดชอบด้านการประเมิน และ
การบริหารจัดการความเสี(ยงของทั &งองค์กร รวมถึงความเสี(ยงต่อการทุจริตคอร์รัปชั(น ซึ(ง
คณะกรรมการบริหารความเสี(ยงจะร่วมปรึกษาหารือ เพื(อประเมินปัจจัยความเสี(ยงหลัก 
ความเสี (ยงรอง และความเสี(ยงที(ไม่มีนัยสําคัญ พร้อมแนะนําแนวทางแก้ไข วิธีการบริหาร
จดัการ หรือบรรเทาผลลบจากปัจจยัความเสี(ยงประเภทต่าง ๆ และมีการติดตามความคืบหน้า
ในการดําเนินการอย่างเหมาะสมและต่อเนื(อง รวมถึงจัดทําเป็นรายงานของคณะกรรมการ
บริหารความเสี(ยงเพื(อรายงานต่อคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาสและในรายงานประจําปีด้วย 
สําหรับความเสี(ยงที(ถือเป็นความเสี(ยงหลกัของบริษัทปรากฏในหัวข้อ 3 ปัจจยัความเสี(ยง ส่วนที( 1 
หน้าที( 48-57 ของแบบแสดงรายการข้อมลูฉบบันี & 

นอกจากนี & คณะกรรมการบริษัทได้กําหนดเป็นนโยบายการกํากับดูแลกิจการ และจริยธรรมธุรกิจกลุ่มโออิชิ
กรุ๊ป เพื(อเป็นแนวทางในการดําเนินธุรกิจสําหรับกรรมการ ผู้ บริหาร และพนักงานของบริษัท ทั &งนี & 
คณะกรรมการบริษัทจะทบทวนและปรับปรุงหลกัการดูแลกิจการอยู่เสมอ โดยคณะกรรมการบริษัทได้
แตง่ตั &งคณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการที(ดี เพื(อสนบัสนนุการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการบริษัทในด้าน
การกํากบัดูแลกิจการ ซึ(งคณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการที(ดีได้ทบทวนและปรับปรุงนโยบายการกํากับ
ดูแลกิจการ ให้เหมาะสมกับการเปลี(ยนแปลงซึ(งอาจเกิดจากการดําเนินธุรกิจ สภาพแวดล้อม 
สถานการณ์ รวมทั &งกฎระเบียบและข้อบงัคับต่าง ๆ ที(เปลี(ยนแปลงไปด้วย ซึ(งนโยบายการกํากับดูแล
กิจการและจริยธรรมธรุกิจกลุม่โออิชิกรุ๊ป ได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทในหวัข้อเกี(ยวกบัโออิชิ หวัข้อย่อย
การกํากบัดแูลกิจการ 

สําหรับเรื(องที(ยังไม่ได้มีการปฏิบัติ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและกําหนดแนวทางดําเนินการ 
ที(เหมาะสม เพียงพอ และความสอดคล้องกบัลกัษณะการประกอบธรุกิจ และวฒันธรรมองค์กร โดยแสดง
ในหวัข้อ 9.7 ส่วนที( 2 หน้าที( 81-83 ของแบบแสดงรายการข้อมลูฉบบันี & 
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9.2 คณะกรรมการชุดย่อย 
รายละเอียดเกี(ยวกับคณะกรรมการชุดย่อยแสดงในหัวข้อ 8. โครงสร้างการจดัการ ส่วนที( 2 
หน้าที( 9 -20 ของแบบแสดงรายการข้อมลูฉบบันี & 

9.3 การสรรหาและแต่งตั 1งกรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และผู้บริหาร 

9.3.1   กรณีที�กรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารครบวาระ  
และ/หรือมีตาํแหน่งว่างลงด้วยเหตุอื�น  

คณะกรรมการสรรหาจะเป็นผู้ พิจารณาสรรหากรรมการทดแทนโดยพิจารณาคัดสรรบุคคล       
ผู้มีคณุวุฒิ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์การทํางานที(เกี(ยวข้อง รวมถึงพิจารณาถึง
องค์ประกอบ อาย ุเพศ ความหลากหลายในทกัษะ วิชาชีพ ความเชี(ยวชาญเฉพาะด้าน ทกัษะที(
ยงัขาดอยู่ และเป้าหมายหรือกลยทุธ์ของบริษัทมาเป็นเกณฑ์ในการพิจารณาสรรหากรรมการ
บริษทัด้วย ตลอดจนต้องมีคณุสมบตัิตามที(พระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจํากดั พระราชบญัญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ ประกาศตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมาย กฎ ระเบียบอื(น ๆ ที(เกี(ยวข้อง
กําหนดไว้ เพื(อประโยชน์ต่อการดําเนินงานของบริษัทให้มีประสิทธิภาพ จากนั &นจึงนําเสนอ 
ที(ประชุมคณะกรรมการบริษัท หรือที(ประชมุผู้ ถือหุ้นเพื(อพิจารณาแล้วแต่กรณี ทั &งนี & การแต่งตั &ง
โดยที(ประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นไปตามหลกัเกณฑ์และวิธีการดงัตอ่ไปนี & 

1. ผู้ ถือหุ้นคนหนึ(งมีคะแนนเสียงเท่ากบัหนึ(งหุ้นตอ่หนึ(งเสียง 

2. ผู้ ถือหุ้นแตล่ะคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที(มีอยู่ทั &งหมดตาม (1) เลือกตั &งบุคคลเดียวหรือ
หลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบง่คะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไมไ่ด้ 

3. บคุคลซึ(งได้รับคะแนนเสียงสงูสดุตามลําดบัลงมา เป็นผู้ ได้รับการเลือกตั &งเป็นกรรมการ
เท่าจํานวนกรรมการที(จะพึงมีหรือพึงเลือกได้ในครั &งนั &น ในกรณีที(บุคคลซึ(งได้รับการ
เลือกตั &งในลําดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจํานวนกรรมการที(พึงมีหรือ 
พึงเลือกตั &งในครั &งนั &น ให้ผู้ เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี &ขาด 

สําหรับการสรรหาคดัเลือกบคุคลเข้าดํารงตําแหน่งผู้บริหาร คณะกรรมการสรรหาเป็นผู้พจิารณา
สรรหาผู้บริหารระดบัตั &งแต่ผู้ ช่วยกรรมการผู้ จดัการขึ &นไป เพื(อนําเสนอต่อที(ประชุมคณะกรรมการ
บริษัทพิจารณาแต่งตั &งต่อไป รวมถึงจัดให้มีการติดตามความคืบหน้าแผนสืบทอดตําแหน่ง 
ที(ครอบคลุมตําแหน่งกรรมการผู้จดัการและผู้บริหารระดบัสูงดงักล่าว เพื(อให้มั(นใจว่าบริษัทมี
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ผู้บริหารที(มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์อนัสามารถสืบทอดตําแหน่งที(สําคญัต่อไป
ในอนาคต  

9.3.2 หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ 

บริษัทได้กําหนดหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบจาก
คณุสมบตัิของผู้ ที(จะได้รับการแต่งตั &งเข้าเป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของบริษัท
โดยกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบของบริษัท ต้องมีคณุสมบตัิและความเป็นอิสระตาม
หลกัเกณฑ์และนิยามที(พระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการ
กํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน และประกาศ
ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมาย กฎ ระเบียบอื(น ๆ ที(เกี(ยวข้องกําหนดไว้ตลอด
วาระการดํารงตําแหน่งดงันี & 

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจํานวนหุ้นที(มีสิทธิออกเสียงทั &งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ 
บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้ นรายใหญ่ หรือผู้ มีอํานาจควบคุมของบริษัท ทั &งนี & ให้ 
นบัรวมหุ้นที(ถือโดยผู้ ที(เกี(ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั &น ๆ ด้วย 

2. ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นกรรมการที(มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ที(ปรึกษา 
ที(ได้เงินเดือนประจํา หรือผู้มีอํานาจควบคมุของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม 
บริษัทย่อยลําดับเดียวกัน ผู้ ถือหุ้ นรายใหญ่ หรือของผู้ มีอํานาจควบคุมของบริษัท  
เว้นแต่จะได้พ้นจากลักษณะดงักล่าวแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั &ง ทั &งนี & 
ลักษณะต้องห้ามดังกล่าว ไม่รวมถึงกรณีที(กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการหรือ 
ที(ปรึกษาของสว่นราชการซึ(งเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจควบคมุของบริษัท 

3. ไมม่ ีหรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธรุกิจกบับริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้น
รายใหญ่ หรือผู้ มีอํานาจควบคุมของบริษัท ในลกัษณะที(อาจเป็นการขัดขวางการใช้
วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั &งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ ถือหุ้ นที(มีนัย หรือผู้ มี
อํานาจควบคมุของผู้ ที(มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัท บริษทัใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม 
ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะ
ดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกว่า 2 ปีก่อนวนัที(ได้รับแตง่ตั &งให้เป็นกรรมการอิสระ 
ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจตามข้อ 3. ข้างต้น รวมถึงการทํารายการทางการค้าที(กระทํา
เป็นปกติเพื(อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี(ยวกับ
สินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือ 
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ให้กู้ยืม คํ &าประกนั การให้สินทรัพย์เป็นหลกัประกนัหนี &สิน รวมถึงพฤติการณ์อื(นทํานอง
เดียวกัน ซึ(งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญามีภาระหนี &ที(ต้องชําระต่ออีกฝ่ายหนึ(ง ตั &งแต่
ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที(มีตวัตนสทุธิของบริษัทหรือตั &งแต่ 20 ล้านบาทขึ &นไป แล้วแต่
จํานวนใดจะตํ(ากว่า ทั &งนี & การคํานวณภาระหนี &ดงักล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคํานวณ
มลูค่าของรายการที(เกี(ยวโยงกัน ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วย
หลกัเกณฑ์ในการทํารายการที(เกี(ยวโยงกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี &
ดงักลา่ว ให้นบัรวมภาระหนี &ที(เกิดขึ &นในระหว่าง 1 ปีก่อนวนัที(มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจ
กบับคุคลเดียวกนั 

4. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ(งรวมถึงการให้บริการเป็นที(ปรึกษา
กฎหมายหรือที(ปรึกษาทางการเงิน ซึ(งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจาก
บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจควบคมุของ
บริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที(มีนยั  ผู้มีอํานาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ ให้บริการทาง
วิชาชีพนั &นด้วย เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อน
วนัที(ได้รับแตง่ตั &งให้เป็นกรรมการอิสระ 

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้น
รายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจควบคมุของบริษัท และไมเ่ป็นผู้ ถือหุ้นที(มีนยั ผู้ มีอํานาจควบคมุ 
หรือหุ้นส่วนของสํานกังานสอบบญัชีที(มีผู้สอบบญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย 
บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอํานาจควบคุมของบริษัทสงักัดอยู่ เว้นแต่ได้พ้น
จากลกัษณะดงักลา่วไมน้่อยกว่า 2 ปีก่อนวนัที(ได้รับแตง่ตั &งให้เป็นกรรมการอิสระ 

6. ไม่มีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลกัษณะที(เป็น
บิดา มารดา คู่สมรส พี(น้อง และบุตร รวมทั &งคู่สมรสของบุตรของกรรมการรายอื(น ผู้บริหาร 
ผู้ ถือหุ้ นรายใหญ่ ผู้ มีอํานาจควบคุม หรือบุคคลที(จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ 
ผู้บริหาร หรือผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษทัหรือบริษัทยอ่ย  

7. ไม่เป็นกรรมการที(ได้รับแต่งตั &งเพื(อเป็นตวัแทนกรรมการของบริษัท ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 
หรือผู้ ถือหุ้นที(เป็นผู้ เกี(ยวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 

8. ไม่ประกอบกิจการที(มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที(มีนัยกับกิจการของ
บริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที(มีนยัในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที(มี
ส่วนร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ที(ปรึกษาที(ได้รับเงินเดือนประจํา หรือถือหุ้นเกิน
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ร้อยละ 1 ของจํานวนหุ้นที(มีสิทธิออกเสียงทั &งหมดของบริษัทอื(น ซึ(งประกอบกิจการที(มี
สภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแขง่ขนัที(มีนยักบักิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย 

9. ไม่มีลักษณะอื(นใดที( ทําให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี(ยวกับการ
ดําเนินงานของบริษัทได้ 

10. ไมเ่ป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยลําดบัเดียวกนัเฉพาะที(เป็น
บริษัทจดทะเบียน (กรณีกรรมการตรวจสอบ) 

11. ในกรณีที(บคุคลที(บริษัทแตง่ตั &งให้ดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระเป็นบุคคลที(มีหรือเคยมี
ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพเกินมลูค่าที(กําหนดตาม ข้อ 3.  
หรือข้อ 4. ให้บริษัทได้รับการผ่อนผันข้อห้ามการมีหรือเคยมีความสมัพันธ์ทางธุรกิจ
หรือการให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าดังกล่าว ก็ต่อเมื(อบริษัทได้จัดให้มีความเห็น
คณะกรรมการบริษัทที(แสดงว่าได้พิจารณาตามหลกัในมาตรา 89/7 แห่งพระราชบญัญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 แล้วว่า การแต่งตั &งบุคคลดังกล่าวไม่มี
ผลกระทบตอ่การปฏิบตัิหน้าที(และการให้ความเห็นที(เป็นอิสระ และจดัให้มีการเปิดเผย
ข้อมูลที(เกี(ยวข้องในหนังสือนัดประชุมผู้ ถือหุ้ นในวาระพิจารณาแต่งตั &งหรือต่อวาระ
กรรมการอิสระด้วย ได้แก่ ลักษณะความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทาง
วิชาชีพ ที(ทําให้บุคคลดงักล่าวมีคุณสมบตัิไม่เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที(กําหนด เหตุผล
และความจําเป็นที(ยงัคงหรือแต่งตั &งให้บคุคลดงักล่าวเป็นกรรมการอิสระ และความเห็น
ของคณะกรรมการบริษัทในการเสนอให้มีการแต่งตั &งบคุคลดงักล่าวเป็นกรรมการอิสระ  

12. กรณีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ตดัสินใจเรื(องการดําเนินกิจการของ
บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลําดบัเดียวกัน ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 
หรือผู้ มีอํานาจควบคุมของบริษัท โดยมีการตดัสินใจในรูปแบบองค์คณะ (Collective 
Decision) สามารถทําได้ โดยกรรมการอิสระรายนั &นต้องไม่เป็นกรรมการตรวจสอบ
ด้วย 

13. กรรมการอิสระสามารถดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระในบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย และ
บริษัทย่อยลําดบัเดียวกัน แต่ต้องเปิดเผยข้อมูลเกี(ยวกับการดํารงตําแหน่งกรรมการ
อิสระในบริษัทเหล่านั &น และค่าตอบแทนรวมที(ได้รับในแบบแสดงรายการข้อมูล
ประจําปี (แบบ 56-1) และรายงานประจําปี (แบบ 56-2) 
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9.4 การกาํกับดูแลการดาํเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

ในการกํากับดูแลการดําเนินการของบริษัทย่อย บริษัทมีการกําหนดแนวทางกํากับดูแล 
อย่างชัดเจน โดยในการแต่งตั &งบุคคลเพื(อเป็นกรรมการในบริษัทย่อยได้กําหนดให้เป็นอํานาจ
ของคณะกรรมการบริหาร โดยพิจารณาถึงสดัส่วนการถือหุ้นหรือลงทุนในบริษัทย่อยดงักล่าว
เป็นสําคัญด้วย นอกจากนี & ในการกําหนดงบประมาณประจําปีของบริษัทย่อยต้องได้รับการ
อนมุติัจากคณะกรรมการบริหารของบริษัทด้วยเชน่กนั รวมถึงมีการกํากบัดแูลให้การดําเนินการ
ตา่ง ๆ ที(เกี(ยวกบัการทํารายรายการเกี(ยวโยงกนัหรือการได้มาจําหน่ายไปซึ(งทรัพย์สินเป็นไปโดย
ถกูต้องตามหลกัเกณฑ์ที(คณะกรรมการบริษทัและ/หรือหนว่ยงานกํากบัดแูลกําหนด  ตลอดจนมี
การกําหนดหลกัเกณฑ์ให้มีการจดัเก็บข้อมลูและการบนัทึกบญัชีในลกัษณะที(สามารถตรวจสอบ
และจดัทํางบการเงินรวมร่วมกนัได้อยา่งถกูต้อง ครบถ้วน และทนักําหนดเวลา 

9.5 การดแูลเรื�องการใช้ข้อมูลภายใน 

9.5.1 บริษทัได้มีนโยบายห้ามกรรมการและผู้บริหารในการนําข้อมลูภายในที(มีสาระสําคญัของบริษัท 
ซึ(งยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนไปใช้เพื(อแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัว ซึ(งรวมถึงการซื &อขาย
หลกัทรัพย์ของบริษัทโดยกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานซึ(งอยู่ในหน่วยงานที(ทราบข้อมลูภายใน
ควรหลีกเลี(ยงหรืองดการซื &อขายหลกัทรัพย์ของบริษัทในช่วงระยะเวลา 1 เดือนก่อนการเปิดเผย
งบการเงินให้แก่สาธารณชน 

9.5.2 บริษัทได้ดําเนินการแจ้งให้ผู้บริหารเข้าใจถึงบทบาทหน้าที(ในการถือครองหลกัทรัพย์ในบริษัท
ของตนเอง คู่สมรส และบุตรที(ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ตลอดจนรายงานการเปลี(ยนแปลงการถือ
ครองหลกัทรัพย์ตอ่สํานกังานคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ตามมาตรา 59 
และบทกําหนดโทษ ตามมาตรา 275 แห่งพระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 

 ทั &งนี & บริษทัยงัได้กําหนดโทษสําหรับกรณีที(มีการฝ่าฝืนในการนําข้อมลูภายในของบริษทัไปใช้เพื(อ
ประโยชน์ส่วนตวัไว้ในระเบียบของบริษัท โดยมีโทษตั &งแต่การตักเตือนด้วยวาจาจนถึงขั &นให้     
ออกจากงาน 
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9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบญัชี 

9.6.1 ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee) 

ณ วนัที( 30 กนัยายน 2560 บริษทัและบริษัทยอ่ยจา่ยคา่ตอบแทนการสอบบญัชีให้แก ่

• บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด ผู้สอบบัญชีของบริษัท เป็นจํานวนเงินรวม 
4,864,300 บาท โดยแบง่ออกเป็นคา่ตอบแทนการสอบบญัชีของบริษัท จํานวน 2,519,300 
บาทและสว่นของบริษทัยอ่ย 3 บริษัท ได้แก่ บริษัท โออิชิ เทรดดิ &ง จํากดั บริษัท โออิชิ ราเมน 
จํากดั และบริษทั โออิชิ สแน็ค จํากดั รวมจํานวน 2,345,000 บาท 

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

(1) KPMG China ผู้สอบบญัชีของ Oishi International Holdings Limited จํานวน 
39,300 เหรียญฮอ่งกง 

(2) KPMG LLP ผู้สอบบญัชีของ Oishi F&B (Singapore) Pte. Ltd. จํานวน 5,500 
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 2560 บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนของงานบริการอื(น  
ซึ(งได้แก่การตรวจสอบตามวิธีการที(ตกลงร่วมกนั ให้แก่ 

• บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด ผู้สอบบัญชีของบริษัท เป็นจํานวนเงินรวม 
400,000 บาท  

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

-ไมมี่- 
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• บคุคลหรือกิจการอื(น 

-ไมม่ี- 

ทั &งนี & บริษทัและบริษัทยอ่ยได้เปลี(ยนแปลงรอบปีบญัชี โดยให้มีผลเริ(มรอบปีบญัชีแรกในปี 2559 
ซึ(งจะมีระยะเวลา 9 เดือน เริ(มตั &งแต่วนัที( 1 มกราคม 2559 และสิ &นสุดในวนัที( 30 กันยายน 2559 
ซึ(งแม้วา่บริษัทยอ่ยในตา่งประเทศบางแห่งจะไม่สามารถเปลี(ยนแปลงรอบปีบญัชีเป็นรอบปีบญัชี
เดียวกบับริษัทได้เนื(องจากข้อจํากดับางประการของบริษทันั &น ๆ รวมถึง บริษทัยอ่ยบางบริษัทได้
ใช้ผู้ สอบบญัชีอื(นที(ไมใ่ช่บริษัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จํากัด หรือกิจการอื(นที(เกี(ยวข้องกับ
บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี จํากัด เนื(องจากข้อจํากัดบางประการของบริษัทย่อยนั &น ๆ ก็
ตาม แต่บริษัทสามารถดูแลให้การจัดทํางบการเงินของบริษัทสามารถดําเนินการได้อย่าง
ครบถ้วนและนําสง่ได้ทนัภายในระยะเวลาที(กําหนดทกุประการ 

9.7 การปฏิบัตติามหลักการกาํกับดูแลกิจการที�ดีในเรื�องอื�น ๆ  

คณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการที(ดี ได้มีการรายงานการปรับปรุงหลกัการกํากับดแูลกิจการที(ดี 
สําหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 หรือหลกั CG Code ซึ(งออกโดยสํานักงาน กลต. ต่อ
คณะกรรมการบริษัท พร้อมทั &งมอบหมายให้เลขานุการบริษัทจัดส่งหลกั CG Code ให้แก่
กรรมการทุกท่าน เพื(อเป็นการนําเสนอข้อมลูด้านการกํากับดูแลกิจการที(มีการปรับปรุงหรือ
เปลี(ยนแปลงแก่กรรมการบริษัททุกท่าน รวมถึงให้กรรมการบริษัททุกท่านเข้าใจบทบาท หน้าที( 
และประโยชน์ของการนําหลกั CG Code เพื(อนําหลกั CG Code ไปปรับใช้กบับริษัทตามความ
เหมาะสมเพื(อเป็นการพฒันาด้านการกํากับดูแลกิจการของบริษัทและสร้างคณุค่าแก่กิจการ
อย่างยั(งยืน   โดยการปฏิบตัิตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการได้แสดงไว้ในหวัข้อ 9.1 ส่วนที( 2 
หน้าที(  41-76 ของแบบแสดงรายการข้อมูลฉบับนี & สําหรับเรื( องที(ยังไม่ได้มีการปฏิบัติ
คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและกําหนดแนวทางดําเนินการที(เหมาะสม เพียงพอ และความ
สอดคล้องกบัลกัษณะการประกอบธรุกิจ และวฒันธรรมองค์กร โดยมีกรณีที(สําคญัดงันี &  
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ข้อที�ยังไม่ได้ปฏิบัต ิ เหตุผล 
1. สดัสว่นการกระจายหุ้นรายยอ่ยควรมีจํานวนตั &งแต ่

ร้อยละ 40 
การกระจายหุ้ นรายย่อยของบริษัทมีจํานวนที(เป็นไปตาม
เกณฑ์ของตลท.  

2. คณะกรรมการควรใช้บริษัทที(ปรึกษา (Professional 
Search Firm) หรือฐานข้อมลูกรรมการ (Director 
Pool) ในการสรรหากรรมการใหม ่

คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหา 
ซึ(งประกอบด้วยผู้ ทรงคุณวุฒิจากหลากหลายวิชาชีพเป็น 
ผู้พิจารณากลั (นกรองตามกระบวนการและหลักเกณฑ์ 
การสรรหากรรมการของบริษัทเพื(อนําเสนอบุคคลที(มีความ
เหมาะสมเพื(อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั &งเป็นกรรมการบริษัท 
ซึ(งที(ผ่านมาคณะกรรมการสรรหาสามารถสรรหา พิจารณา
กลั(นกรองและนําเสนอบุคคคลที(มีคณุวุฒิ คณุสมบตัิ และ
ประสบการณ์ที(เหมาะสมต่อการดํารงตําแหน่งกรรมการ
ของบริษัทได้เป็นอย่างดี จึงถือได้ว่าบริษัทมีกระบวนการ
และหลกัเกณฑ์การสรรหากรรมการใหม่ที(มีความเหมาะสม
และมีประสิทธิภาพแล้ว 

3. คณะกรรมการควรประกอบด้วยกรรมการที(เป็น
อิสระมากกวา่ร้อยละ 50  

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
ที(มีคณุสมบตัิ ความสามารถ และประสบการณ์ที(หลากหลาย 
โดยประกอบด้วยกรรมการอิสระจํานวน 4 คน จากจํานวน
กรรมการบริษัททั &งหมด 9 คน รวมถึง ประธานกรรมการ
บริษัทเป็นกรรมการอิสระ ซึ(งถือว่าเป็นสัดส่วนมีความ
เหมาะสมกบัการปฏิบติัหน้าที(ของคณะกรรมการบริษทัแล้ว 

4. คณะกรรมการสรรหาควรเป็นกรรมการอิสระทั &งคณะ คณะกรรมการสรรหาของบริษัทประกอบด้วย กรรมการสรรหา 
จํานวน 3 คน ซึ(งประกอบด้วยกรรมการอิสระ จํานวน 2 คน 
โดยประธานกรรมการสรรหาเป็นกรรมการอิสระ ซึ(งคณะกรรมการ
บริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่า องค์ประกอบของคณะกรรมการ
สรรหาในปัจจบุนัมีความเหมาะสม รวมถึงกรรมการสรรหา
ทุกท่านมีคุณสมบตัิที(เหมาะสมและสามารถปฏิบตัิหน้าที( 
ได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 
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ข้อที�ยังไม่ได้ปฏิบัต ิ เหตุผล 
5. คณะกรรมการควรกําหนดนโยบายการจํากัด

จํานวนบริษัทจดทะเบียนที(กรรมการแต่ละคนจะ
ดํารงตําแหน่งกรรมการได้ไมเ่กิน 5 บริษัท 

กรรมการบริษัททุกคนสามารถจัดสรรและอุทิศเวลาในการ
ปฏิบติัหน้าที(ได้อยา่งมีประสิทธิภาพ รวมถึง ได้ให้ข้อคิดเห็น
และข้อแนะนําอนัเป็นประโยชน์ตอ่การดําเนินธุรกิจของบริษัท
เป็นอยา่งมากอีกด้วย 

6. บริษัทได้กําหนดนโยบายเกี(ยวกับจํานวนองค์ประชุม
ขั &นตํ(า ณ ขณะที(กรรมการจะลงมติ ในที(ประชุม
คณะกรรมการว่าต้องมีอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของ
จํานวนกรรมการทั &งหมด 

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทมีการกําหนดองค์ประชุม 
ทั &งในการเข้าร่วมประชมุและการลงมติ เป็นไปตามที(ข้อบงัคบั
ของบริษทัและกฎหมายที(เกี(ยวข้องกําหนดไว้  
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10. ความรับผิดชอบต่อสังคม 

ด้วยวิสยัทัศน์ที(ยึดมั(นในความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ(งแวดล้อม  ตลอดระยะเวลา 18 ปีที(ผ่านมา 
บริษัทโออิชิ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) หรือบริษัท จึงสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ทั &งอาหารและเครื(องดื(มที(ได้
มาตรฐานในระดบัสากล เพื(อสง่มอบสินค้าที(ดีที(สดุให้กบัผู้บริโภค นอกจากนั &นยงัตระหนกัถึงความสําคญั
ของทุกกระบวนการผลิตและเป็นมิตรกับสิ(งแวดล้อม รวมทั &งยังสร้างสรรค์กิจกรรมที(แสดงถึงความ
รับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร ตั &งแต่ในชุมชนรอบโรงงานไปจนถึงสังคมในภาพใหญ่ระดับประเทศ 
เพราะบริษัทเชื(อวา่การเติบโตไปพร้อมกบัสงัคมที(เข้มแข็ง จะนํามาซึ(งความมั(นคงยั(งยืนอย่างแท้จริง โดย
บริษัทได้จัดทํารายงานความรับผิดชอบทางสังคมไว้เป็นส่วนหนึ(งของรายงานประจําปีทุกฉบับ 
ทั &งภาษาไทยและภาษาองักฤษ รวมถึงเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท เพื(อสะท้อนแนวคิด วิสยัทัศน์
เจตนารมณ์ และผลการดําเนินงานในด้านสงัคมและสิ(งแวดล้อมของบริษัทต่อผู้ ถือหุ้น นกัลงทุนสถาบนั
และผู้ ที(สนใจทั(วไป   

โดยในปี 2560 กลุ่มบริษัทโออิชิ ได้มีการดําเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการให้ความสําคญัและรับผิดชอบต่อ
สังคมโดยรวม ทั &งในส่วนของการดําเนินธุรกิจปกติ (IN-PROCESS) และกิจกรรมเพื(อสังคมและ
สิ(งแวดล้อมที(นอกเหนือจากการดําเนินธุรกิจปกติ  (AFTER-PROCESS) เพื(อให้บรรลุวตัถปุระสงค์และ
เจตนารมณ์ที(สําคญัในการพัฒนาและสร้างความเติบโตร่วมกันอย่างยั(งยืน โดยมีรายละเอียดแนวทาง
ดําเนินการที(สําคญัพอสรุปได้ดงันี & 
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นโยบายและการดําเนินงานของบริษัทด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ�งแวดล้อมเพื�อความยั� งยืน
ของกิจการและสังคมโดยรวม (CSR-In-Process) 

1. การกาํกับดูแลกิจการที�ดี 

บริษัทได้ให้ความสําคญัอย่างยิ(งกับการจดัให้มีระบบการกํากบัดูแลกิจการที(ดี ซึ(งสะท้อนถึงการมี
ระบบบริหารจัดการที(มีประสิทธิภาพ เป็นธรรมและตรวจสอบได้ รวมถึงมุ่งมั(นที(จะพัฒนาและ
ยกระดบัของการกํากบัดูแลกิจการของบริษัทอย่างต่อเนื(อง โดยคณะกรรมการบริษัทกําหนดให้มี
นโยบายการกํากบัดกิูจการของบริษัท ซึ(งสอดคล้องกบัหลกัการกํากับดแูลกิจการที(ดีของสํานกังาน 
ก.ล.ต. และ ตลท. ซึ(งอ้างอิงหลกัการที(เป็นสากลของ Organization for Economic CO-operation 
and Development (OECD) ที(ประกอบด้วย 5 หมวดหลกั ได้แก่ สิทธิของผู้ ถือหุ้น  การปฏิบติัต่อ 
ผู้ถือหุ้นอยา่งเท่าเทียมกัน การปฏิบตัิต่อผู้ ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกนั บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย และ
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ รวมถึงจดัให้มีจรรยาบรรณโออิชิกรุ๊ป เพื(อเป็นหลกัเกณฑ์และ
แนวทางปฏิบตัิของกรรมการ ผู้บริหารและพนกังานของบริษทั ซึ(งได้เผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท
ในหวัข้อเกี(ยวกบัโออิชิ หวัข้อยอ่ยการกํากบัดแูลกิจการที(ดีด้วย  

นอกจากนี & คณะกรรมการบริษัทเชื(อมั(นว่าการปฏิบัติงานด้านการกํากับดูแลกิจการให้ประสบ
ผลสําเร็จ ต้องได้รับความร่วมมือและยึดถือปฏิบตัิร่วมกนัทั &งองค์กร จึงกําหนดเป็นแนวนโยบายให้
ผู้บริหาร พนกังาน และบุคลากรทุกคนของบริษัทและบริษัทย่อยต้องปฏิบตัิตามนโยบาย จริยธรรม
และแนวปฏิบตัิต่าง ๆ ตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการ รวมถึงจัดให้มีการสื(อสาร สร้างความ
เข้าใจ และมีการติดตามผลการปฏิบตัิงานในด้านการกํากบัดแูลกิจการภายในองค์กรอย่างต่อเนื(อง 
เพื(อให้การดําเนินธุรกิจของบริษัทเป็นไปอย่างถกูต้อง คํานึงถึงประโยชน์และผลกระทบต่อผู้ มีส่วน
ได้เสียทุกฝ่าย เพื(อสร้างความเชื(อมั(นแก่ผู้มีส่วนได้เสียทกุฝ่ายอนัจะสร้างมลูคา่เพิ(มและส่งเสริมให้
บริษัทพฒันาเติบโตอยา่งยั(งยืนและมั(นคงตอ่ไป  

สําหรับรายละเอียดเกี(ยวกบัการปฏิบตัิตามหลกัการกํากับดูแลกิจการที(ดี ได้แสดงไว้ในหวัข้อ 9.1 
สว่นที( 2 หน้าที( 41-76 ของแบบแสดงรายการข้อมลูฉบบันี & 

2. การประกอบกจิการด้วยความเป็นธรรม 

บริษัทดําเนินธรุกิจโดยให้ความสําคญัตอ่การประกอบธรุกิจด้วยความเป็นธรรม คํานึงถึงประโยชน์
และผลกระทบตอ่ผู้มีสว่นได้เสียทกุฝ่าย โดยปฏบิตัิต่อผู้ มีส่วนเกี(ยวข้องทุกฝ่ายอย่างเป็นธรรมและ
เทา่เทียม ตั &งแต่ผู้ ถือหุ้น พนกังาน ลกูค้า คู่ค้า คู่แข่ง ชมุชน สงัคม สิ(งแวดล้อม หน่วยงานภาครัฐ และ 
ผู้มีสว่นได้เสียอื(น ๆ ซึ(งไมเ่พียงแตป่ฏิบตัิอยา่งถกูต้องตามกฏหมายกําหนดเท่านั &น แตย่งัรวมถึงการ
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ปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจและนโยบายในการกํากับดูแลกิจการ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
มีความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้เป็นสําคญั นอกจากนี & บริษัทจดัให้มีการเปิดเผย และ 
รับฟังข้อมลูจากผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเพียงพอ เท่าเทียม เหมาะสม และทันต่อเหตุการณ์ 
รวมถึงหลีกเลี(ยงการดําเนินการอนัอาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ ตลอดจนกําหนด
กลยทุธ์ในการแขง่ขนัทางธรุกิจอย่างถกูต้อง ด้วยบริษัทตระหนกัดีว่าผู้มีส่วนได้เสียทั &งหมดถือเป็น
องค์ประกอบสําคัญที(จะส่งเสริมและเกื &อกูลให้การดําเนินธุรกิจของบริษัทประสบความสําเร็จ  
มีความเจริญเติบโตก้าวหน้าและพฒันาได้อย่างยั(งยืน 

3. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั�น 

บริษัทมีนโยบายและเจตนารมณ์ที(ชดัเจนในการไม่สนบัสนุนและต่อต้านการทุจริต การให้สินบน
หรือคอร์รัปชั(นในทุกรูปแบบและไม่ว่ากรณีใด ๆ รวมถึงให้ความร่วมมือหรือเข้าร่วมกับหน่วยงาน
ต่าง ๆ ในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั(นตามความเหมาะสม พร้อมกันนี & บริษัทได้กําหนดให้
กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานทุกคนของบริษัทต้องไม่เข้าไปมีส่วนร่วมในการคอร์รัปชั(น การให้
หรือรับสินบนจากเจ้าหน้าที(ของรัฐและเอกชนทั &งทางตรงและทางอ้อม หรือใช้ประโยชน์จากการ
บริจาค นอกจากนี & เพื(อเป็นการเน้นยํ &าเจตนารมณ์และนโยบายของบริษัทในด้านการต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชั(น บริษัทมุ่งมั(นพัฒนาการดําเนินการด้านการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั(น
อย่างต่อเนื(องผ่านการสอบทานความครบถ้วนเพียงพอของกระบวนการต่าง ๆ โดยหน่วยงาน
ตรวจสอบภายใน  ภายใต้คําแนะนําจากคณะกรรมการตรวจสอบ รวมถึงได้มีการกําหนดแนวทาง
บริหารจัดการความเสี(ยงจากการทุจริตคอร์ รัปชั(นที(อาจเกิดขึ &นโดยคณะกรรมการบริหาร 
ความเสี(ยง เพื(อให้พนกังานทกุคนตระหนกัถึงความสําคญัและยึดมั(นในความซื(อสตัย์สจุริต รวมถึง
ปฏิบัติงานด้วยความไม่ประมาทเลินเล่อ หรือบกพร่องต่อหน้าที( ซึ(งเป็นการเปิดโอกาสและ 
เอื &อประโยชน์ต่อการกระทําผิดทุจริตต่อหน้าที( อนัอาจส่งผลให้บริษัทได้รับผลกระทบและความ
เสียหายอย่างร้ายแรงได้  นอกจากนี & บริษัทยังได้เผยแพร่ความรู้และจัดการอบรมเกี(ยวกับการ
ตอ่ต้านทจุริตคอรัปชั(นให้กบัผู้บริหารและพนกังานตามความเหมาะสมอีกด้วย 

4. การเคารพสิทธิมนุษยชน 

บริษัทเคารพในสิทธิมนษุยชนของพนกังานและผู้ มีสว่นได้เสียอื(น ๆ  โดยจะไมเ่ลือกปฏิบตัิตอ่บคุคลใด ๆ 
ที(มีความแตกต่างทางแนวคิด เชื &อชาติ สญัชาติ สีผิว ศาสนา เพศ ความพึงพอใจทางเพศ วฒันธรรม
หรือสถานภาพอื(นใดที(ถือเป็นสิทธิมนุษยชน รวมถึงจะนําแนวทางปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชน 
ที(เหมาะสมมาปรับใช้กบัองค์กรและกําหนดเป็นนโยบายที(ชดัเจนที(จะไม่ให้การสนบัสนุน ทําธุรกิจหรือ
มีสว่นร่วมใด ๆ  กบับคุคล กิจการและกิจกรรมที(มีความเกี(ยวข้องกบัการละเมิดสิทธิมนษุยชนอีกด้วย 
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5. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม 

เพื(อปฏิบัติตามเจตนารมณ์ที(สําคญัในการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลที(ดีในการดําเนินธุรกิจ 
กลุ่มบริษัทโออิชิได้ปฏิบตัิต่อพนกังานอย่างเป็นธรรม และเป็นไปตามที(กฎหมายและกฏเกณฑ์ 
ที(เกี(ยวข้องกําหนด กลา่วคือ เคารพสิทธิในการทํางานตามหลกัสิทธิมนษุยชน ไมม่ีการเลือกปฏิบติั 
จัดให้มีความเสมอภาคกันในกระบวนการคดักรองและจดัสรรบุคลากรให้เหมาะสมกับตําแหน่งงาน 
พร้อมพิจารณาสิทธิประโยชน์ ทั &งรายได้และสวสัดิการต่าง ๆ อย่างเหมาะสม และคํานึงถึงผลประเมิน
การปฏิบตัิงาน รวมถึงให้ความสําคญักบัการสง่เสริมโอกาสและความก้าวหน้าในการทํางานให้กบั
พนกังานโดยสง่เสริมการเรียนรู้และพฒันาศกัยภาพของพนกังาน โดยจดัให้มีการอบรมในหลากหลาย
หลกัสตูรที(เหมาะสมกบัศกัยภาพและความสนใจของพนกังานในทกุระดบั เพื(อยกระดบัการทํางาน
ให้เป็นมืออาชีพมากยิ(งขึ &น ตลอดจนคํานึงถึงและมุ่งมั(นการยกระดบัคณุภาพชีวิตของพนักงาน 
โดยจดัให้มีสถานประกอบการที(มีความปลอดภยั และมีสุขอนามยัที(ดี รวมถึงจดัให้มีการตรวจ
สขุภาพพนกังานเป็นประจําทกุปี  

6. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค 

เป็นที(ยอมรับกนัในปัจจบุนัว่าองค์กรธุรกิจที(ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบบริหารคณุภาพ หรือ 
ที(เรียกว่า “การประกันคุณภาพ” นอกจากจะเป็นการสร้างความน่าเชื(อถือและความมั(นใจให้แก่
ผู้บริโภคแล้ว ยงัถือเป็นเครื(องมือสําคญัในการยืนยนัและรับรองถึงประสิทธิภาพขององค์กรด้วย 
บริษัทจึงมุ่งมั(นพัฒนาผลิตภณัฑ์และการบริการให้ได้มาตรฐานระดับสูง เพื(อตอบสนองความ 
พึงพอใจและคงไว้ซึ(งความเชื(อมั(นสงูสดุแก่ลกูค้า  

สําหรับ “ครัวกลาง” ของกลุ่มบริษัทโออิชิถือเป็นโรงงานผลิตอาหารที(ได้รับการรับรองมาตรฐาน
ระดบัสากลเทียบเท่าระดบัสินค้าส่งออกที(เป็นที(ยอบรับในตลาดโลก ได้แก่ ระบบ GMP/HACCP 
และระบบ BRC (British Retail Consortium) ซึ(งเป็นระบบคุณภาพด้านความปลอดภยัทาง
อาหาร ด้วยผลการประเมินระดับดีเยี(ยม (เกรด A) และยังได้รับการขึ &นทะเบียนเป็นสถาน
ประกอบการเพื(อการสง่ออกจากกรมประมงด้วยผลการประเมินระดบัดีเยี(ยม (โรงงานระดบั 1) อีก
ทั &งใช้กลยทุธ์ “QSC + 2Vs” หมายถึงคณุภาพของอาหารที(ผ่านการปรุงแต่งอย่างถูกสขุลกัษณะ 
ผ่านการคดัสรร เลือกใช้วตัถดุิบธรรมชาติที(สะอาด สด ใหม ่ปลอดภยั โดยกลุม่บริษัทโออิชิเป็นบริษทัแรก 
ในภมูิภาคเอเชียที(นําระบบการบริหารจดัการคณุภาพสินค้าและบริการ “IQHSM” (Integrated 
Quality Hygiene Safety Management) หรือ “คณุภาพสขุลกัษณะและความปลอดภยัของอาหารเชิง
บรูณาการสากล” มาบริหารจดัการภายในร้านอาหารของกลุม่บริษัทโออิชิตั &งแตปี่ 2551 เป็นต้นมา 
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สง่ผลให้ได้รับการรับรองคณุภาพมาตรฐานของ ISO 9001 (2008) Codex GMP/GHP 2003 และ 
Codex HACCP 2003  ในระดบัสากล  

โดยในปี 2560 ร้านอาหารภายในกลุม่บริษัทโออิชิทุกสาขาได้รับการรับรองระบบประกนัคุณภาพ 

มาตรฐาน GMP (Good Manufacturing Practice การผลิตสินค้าหรือการจดัการด้านบริการ 

ให้ถกูสขุลกัษณะ) HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point การควบคมุการผลิต 
เพื(อให้สินค้าและบริการมีความปลอดภยัสงูสดุ) และ ISO 9001:2015 (ลกัษณะและคณุสมบตัิ
ของสินค้าหรือบริการที(ผู้บริโภคพึงพอใจ) ครบทุกร้าน ครบทุกสาขา เป็นรายแรกของประเทศไทยและ 
ในภมูภิาคเอเชีย 

ในส่วนของธุรกิจเครื(องดื(ม บริษัทเป็นต้นแบบผู้ประกอบการในเมืองไทยที(นําเทคโนโลยีการผลิต
และบรรจุเย็นแบบปลอดเชื &อ (Cold Aseptic Filling) จากประเทศญี(ปุ่ นมาใช้ในโรงงานผลิต
เครื(องดื(มโออิชิภายในนิคมอุตสาหกรรมนวนคร จงัหวดัปทมุธานี และอําเภอวงัม่วง จงัหวัดสระบุรี 
โดยคัดสรรและใช้วัตถุดิบใบชาเขียวคุณภาพจากธรรมชาติมาผ่านกระบวนการผลิตด้วย
เทคโนโลยีดงักล่าว จึงช่วยคงไว้ซึ(งรสชาติและคณุค่าจากธรรมชาติ และถือเป็นโรงงานแห่งแรก 
ในเมืองไทยที(นําเทคโนโลยีการผลิตแบบกรอง 2 ชั &นในห้องฆ่าเชื &อ หรือที(เรียกว่า Double Clean 
Room มาใช้ จึงสะอาดเทียบเท่าห้องผ่าตดัในโรงพยาบาล จนได้รับการรับรองมาตรฐานสากล 
ได้แก่ TAS 9023-2007 GMP Codex Alimentarius ระบบการวิเคราะห์อนัตรายและจุดวิกฤต 
ที(ต้องควบคุม TAS 9024-2007 HACCP Codex Alimentarius ระบบการจดัการคุณภาพ 
ISO9001:2008 (Quality Management System)  ระบบการจัดการความปลอดภยัในอาหาร 
ISO22000:2005 (Food Safety Management System) ระบบการจัดการสิ(งแวดล้อม 
ISO14001:2004 (Environment Management System) มาตรฐานอาหารฮาลาล HALAL Food 
Standards และ อุตสาหกรรมสีเขียวระดับที(  3 Green Industry ตลอดจนได้รับการรับรอง
มาตรฐานองค์การอาหารและยาของสหรัฐอเมริกา LACF USFDA อีกด้วย นอกจากนั &นโรงงานผลิต
เครื(องดื(มโออิชิที( อําเภอวังม่วง จงัหวดัสระบุรี ยงัได้รับการรับรองมาตรฐานความปลอดภยัด้าน
อาหารระดบัสากล BRC Issue 6 Global Standard For Food Safety ผู้บริโภคจึงมั(นใจได้ว่า
เครื(องดื(มโออิชิทกุขวดมีคณุภาพและความปลอดภยัสงูภายใต้มาตรฐานสากล 

นอกจากนี & กลุ่มบริษัทโออิชิ จัดให้มีศูนย์บริการลูกค้าทั &งในส่วนของธุรกิจร้านอาหารและธุรกิจ
เครื(องดื(ม เพื(อเป็นช่องทางให้ผู้ บริโภคสามารถติดต่อและกลุ่มบริษัทโออิชิสามารถตอบรับ  
ให้ข้อมลูและให้บริการแก่ผู้บริโภคได้อยา่งเหมาะสมและทนัตอ่สถานการณ์ 
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7. การร่วมพฒันาชุมชนและสังคม 

นบัเป็นระยะเวลากว่า 10 ปี ที(กลุ่มบริษัทโออิชิ เข้าไปดําเนินกิจการภายในเขตนิคมอุตสาหกรรม 

นวนคร จงัหวัดปทุมธานี  เขตอําเภอวงัม่วง จงัหวดัสระบุรี เขตนิคมอุสาหกรรมอมตะนคร และอําเภอ

บ้านบงึ จงัหวดัชลบรีุ จงึก่อให้เกิดการจ้างงานในพื &นที(นั &น ๆ เป็นจํานวนมาก ช่วยให้ชาวบ้านในชมุชน

มีอาชีพและรายได้อนัเป็นส่วนหนึ(งในการสร้างความเติบโตอย่างมั(นคงให้กับชุมชน นอกจากนี & 

บริษัทยงัรณรงค์ให้พนกังานของบริษทั โออิชิ เทรดดิ &ง จํากดั ซึ(งเป็นบริษัทย่อยที(อยู่ในพื &นที(บริเวณ

โรงงานชว่ยกนัจดักิจกรรมการต่าง ๆ  ให้กบัชมุชน เพื(อกระตุ้นการมีสว่นร่วมของชมุชนและเพื(อเป็นการ

สานสมัพนัธ์อนัดีร่วมกนั  

8. การจดัการสิ�งแวดล้อม 

เพื(อเป็นการตอบสนองต่อสถานการณ์และความเปลี(ยนแปลงของโลกในปัจจุบนัที(ทุกฝ่ายต่าง
คํานึงถึงปัญหาด้านสิ(งแวดล้อมเป็นสําคัญ  บริษัทจึงให้ความสําคัญกับการบริหารจัดการที(มี
ประสิทธิภาพ ทั &งในเรื(องการใช้พลงังาน การลดการเกิดของเสียในกระบวนการผลิต ได้แก่ 

• โรงงานผลิตชาเขียว โออิชิ กรีนที ภายในนิคมอุตสาหกรรมนวนคร จังหวัด
ปทุมธานี และอําเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี เป็นโรงงานที(ออกแบบบนพื &นฐานโรงงาน 
สีเขียวที(ทันสมัยระดับสากล โดยมีการนําเทคโนโลยีที(ช่วยประหยัดพลังงานมาใช้กับ
โครงสร้างตวัอาคาร ได้แก่ การออกแบบอาคารบางสว่นเป็นแบบโปร่งแสง เพื(อให้สามารถ
ใช้แสงธรรมชาติภายในตวัอาคารให้ได้มากที(สดุ การใช้ระบบปรับอากาศแบบ Econo-Pilot 
Cooling System แบบเดียวกับที(ใช้ในอตุสาหกรรมของประเทศญี(ปุ่ น และการใช้ผนงัเบา
เพื(อลดการดูดซับความร้อนจากภายนอกอาคารซึ(งช่วยประหยัดพลังงานได้ไม่ตํ(ากว่า 
ร้อยละ 50 และช่วยลดการใช้พลังงานไฟฟ้าได้อย่างมากอีกด้วย นอกจากนั &น ได้นํา
แนวคิดในการปรับปรุงระบบการทํางานหรือที(เรียกว่า “Kaizen” มาใช้ในกระบวนการผลิต
เพื(อพฒันาทั &งองค์กร บคุคลากร และชว่ยลดต้นทนุให้กบัองค์กร ได้แก่  

� การเปลี(ยนต้นกําลังของลมที(ใช้ในการเป่าขวดชาหลังออกจากห้องบรรจุ จาก
ระบบ Air Compressor มาเป็น Hi-Speed Motor Blower สามารถช่วยลดการใช้
พลงังานไฟฟ้ามลูคา่กว่าแสนบาทต่อปี  

� ติดตั &งอุปกรณ์แลกเปลี(ยนความร้อนในกระบวนการต้มชา เพื(อลดการใช้นํ &าและ
พลงังานในการต้มนํ &าในระบบ Boiler โดยใช้นํ &าแลกเปลี(ยนกบันํ &าชาในขั &นตอนลด
อณุหภมูิหลงัการสกดั เมื(อเพิ(มอณุหภมูขิองนํ &าร้อนที(ใช้ในการสกดันํ &าชาจะช่วยลด
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การใช้ปริมาณไอนํ &าที(ผลิตจาก Boiler อีกทั &งยังสามารถนําไอนํ &าที(ควบแน่น 
(Condensate) กลบัมาใช้ได้อีก โดยสง่ไปใช้ในกระบวนการผลิต  

� ติดตั &งอปุกรณ์ VSD เพื(อควบคมุการจ่ายกระแสไฟฟ้าของ High Pressure Pump 
ให้สมัพนัธ์กบัปริมาณการผลิตนํ &า RO ส่งผลให้ประหยดัไฟฟ้าในขั &นตอนการผลิต
นํ &า RO โดยที(ยงัคงคณุภาพของนํ &าตามเกณฑ์มาตรฐาน  

� การเปลี(ยนหลอดไฟจากหลอด T8 เป็นหลอด LED ช่วยลดปริมาณการใช้
กระแสไฟฟ้าได้กว่าร้อยละ 60 ของอตัราปกติ 

� ติดตั &งอปุกรณ์ปั�มนํ &าสําหรับนํานํ &าเหลือทิ &งจากกระบวนการผลิตนํ &า RO ซึ(งยงัมี
คุณภาพตามเกณฑ์ นํากลับมาใช้ในการลดอุณหภูมิของระบบทําความเย็น ซึ(ง
ชว่ยลดการใช้นํ &าในระบบทําความเย็นได้อยา่งมาก 

� ปรับลด pressure ของ Air compressor ของเครื(องเป่าขวดจาก 40 bar เป็น 34 
bar ช่วยลดการใช้ไฟฟ้าของ  Air compressor โดยคณุภาพของขวดยงัอยู่ใน
เกณฑ์มาตรฐานที(กําหนด 

• ครัวกลางที� อําเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี เป็นโรงงานผลิตอาหารและวตัถุดิบอาหาร 
ที(ได้มาตรฐานระดบัสากล และเนื(องจากมีการใช้นํ &าในปริมาณสงู บริษัทจึงให้ความสําคญั
กบั “การจัดการระบบบําบดันํ &าเสีย” โดยของเสียทั &งหมดถูกส่งไปยงับ่อรวมนํ &าเสียของ
โรงงาน หรือที(เรียกว่า “บ่อปรับสภาพ” (Equalization Tank) ทําหน้าที(ปรับคา่ pH และ
ปรับสภาพนํ &าเสียรวมให้มีความสมํ(าเสมอ แล้วจึงส่งไปบําบดัต่อที(บ่อเติมออกซิเจน หรือ 
“บอ่เติมอากาศ” (Aerated Lagoon) โดยใช้เครื(องเติมอากาศ (Aerator) แบบทุ่นลอยเติม
ออกซิเจนในนํ &าให้มีปริมาณเพียงพอ เพื(อย่อยสลายสารอินทรีย์ในนํ &าเสีย หลังจากนั &น 
จึงส่งต่อไปยงั “บ่อตกตะกอน” (Polishing Pond) เพื(อปรับสภาพนํ &าทิ &งและช่วยทําให้ 
สิ(งสกปรกที(อยู่ในนํ &าเสียตกตะกอน แล้วจงึนํานํ &าที(ผ่านการบําบดัไปใช้รีไซเคิลรดนํ &าต้นไม้ 
ซึ(งเป็นการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์และประสิทธิภาพสูงสุด อีกทั &งยังลดการใช้
พลงังานไฟฟ้าในกระบวนการเติมอากาศโดยเปิดพัดลมเติมอากาศ 3 เครื(อง และปิดไว้  
2 เครื(อง โดยคุณภาพของนํ &าเสียที(ออกจากบ่อเติมอากาศยังอยู่ในเกณฑ์ควบคุม  
นอกจากนั &น ยังปรับปรุงวิธีการ Operate Boiler เพื(อลดการใช้ก๊าซ LPG ส่งผลให้ลด 
การนําเข้าก๊าซ LPG  จาก 4  รอบตอ่เดือน เหลือเพียง 3 รอบต่อเดือน รวมถึงทําการปรับเพิ(ม 
set point  ของระบบ chiller จากอุณหภูมินํ &าเย็นที(กําหนดไว้ 7 องศาเซลเซียส เป็น  
8 องศาเซลเซียส ซึ(งเพียงพอที(จะสร้างลมเย็นหมุนเวียนไปใช้ในการรักษาระดับของ
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อุณหภูมิห้องที(อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส ทําให้อตัราการใช้ไฟฟ้าของ chiller ลดลง
ประมาณร้อยละ 17 ซึ(งถือเป็นการชว่ยประหยดัพลงังานได้เป็นอยา่งมาก 

9. นวัตกรรมและการเผยแพร่นวัตกรรมจากการดาํเนินความรับผิดชอบต่อสังคม 

กลุม่บริษัทโออิชิ ไมห่ยดุยั &งในเรื(องการนําเทคโนโลยีมาสร้างสรรค์นวตักรรมต่าง ๆ เพื(อตอบสนอง

และสร้างความพึงพอใจสงูสดุกบัผู้บริโภค ขณะเดียวกันก็ต้องเป็นนวตักรรมที(มีความรับผิดชอบ

ต่อสงัคมโดยเฉพาะด้านสิ(งแวดล้อม  อย่างเช่น การผลิตเครื(องดื(มโดยใช้เทคโนโลยีการผลิตแบบ

บรรจุเย็น หรือที(เรียกว่า Cold Aseptic Filling ในรูปแบบขวดพลาสติก PET นอกจากช่วยเก็บรสชาติ

ความสดใหมไ่ว้ได้ดีที(สดุแล้ว ยงัช่วยลดการใช้พลาสติกได้ถึงร้อยละ 30 และลดการใช้พลงังานใน

การขนสง่ 

รางวัลและความสาํเร็จของโออิชิ 

• ร้านอาหารโออิชิได้รับการรับรองระบบประกันคุณภาพ ครบทกุร้าน ครบทุกสาขา เป็นรายแรก
ของประเทศไทยและภมูิภาคทวีปเอเชีย จากบริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จํากดั องค์กรชั &นนํา
ของโลกทางด้านการตรวจสอบและการรับรองระบบ ในมาตรฐานต่าง ๆ ดงันี &  

� มาตรฐาน GMP (Good Manufacturing Practice การผลิตสินค้าหรือการจดัการด้าน
บริการให้ถกูสขุลกัษณะ) 

� มาตรฐาน HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point การควบคุมการผลิต 
เพื(อให้สินค้าและบริการมีความปลอดภยัสงูสดุ)  

� ISO 9001:2015 (ลกัษณะและคณุสมบตัิของสินค้าหรือบริการที(ผู้บริโภคพึงพอใจ)  

• รางวัล Superbrands Thailand 2016 Awards จากซุปเปอร์แบรนด์ ประเทศไทย ในฐานะ 
แบรนด์อาหารและเครื(องดื(มที(ประสบความสําเร็จด้านการสร้างแบรนด์ในประเทศไทยและได้รับ
การยอมรับเป็นอนัดบัหนึ(งในใจผู้บริโภค 

• รางวัล The Most Powerful Brands of Thailand 2016 จาก คณะพาณิชย์ศาสตร์และการ
บญัชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ในฐานะแบรนด์ที(แข็งแกร่งและทรงพลงัที(สดุในกลุ่มสินค้าชา
เขียวพร้อมดื(ม 

• รางวัล Thailand’s Most Admired Brand 2017 จากนิตยสารแบรนด์เอจ ในฐานะแบรนด์ 
ที(ครองความน่าเชื(อถืออนัดบัหนึ(งในหมวดชาพร้อมดื(ม 
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• รางวัล Thai Pack Awards 2017 จากสมาคมบรรจภุณัฑ์ไทย  ในฐานะผู้ นําด้านนวตักรรม
ผลิตภณัฑ์  จาก “โออชิิ กลิ�นซากุระ สตรอเบอร์รี� ” โดยมีบรรจภุณัฑ์โดดเด่นในด้านนวตักรรม
กบัเทคโนโลยี “Thermochromics Shrink Label” ขวดเปลี(ยนสีได้ครั &งแรกในประเทศไทย  

• รางวัล อย. ควอลิตี 1 อวอร์ด ประจําปี 2560 จาก สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา  
ในฐานะที(เป็นสถานประกอบการดีเด่นในด้านการผลิตผลิตภัณฑ์อาหารและเครื(องดื(มที(มี
คณุภาพ ได้มาตรฐาน  มจีริยธรรมและมีความรับผิดชอบตอ่สงัคม 

• รางวัล Thailand Kaizen Award 2017 จากสมาคมสง่เสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี(ปุ่ น) ในประเภท 
GENBA KAIZEN โดยการนําเสนอผลงานของ CAF และ KAIZEN FOR OFFICE  

  



  บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 

แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี (แบบ 56-1) สิ &นสดุวนัที( 30 กนัยายน 2560 

ส่วนที( 2 หน้าที( 93 

ความรับผิดชอบต่อสังคมที�นอกเหนือจากการดาํเนินธุรกิจปกต ิ(CSR- After- Process) 

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) หรือบริษัท มีเจตนารมณ์ที(จะดําเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบ 
ตอ่สงัคม สิ(งแวดล้อม ตลอดจนชมุชนในพื &นที(ที(บริษัทเข้าไปดําเนินธุรกิจ กลุ่มบริษัทโออิชิ จึงดําเนินการ
กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม หรือ CSR เพื(อส่งเสริมการพัฒนาสังคม ชุมชนและสิ(งแวดล้อม 
อยา่งยั(งยืน โดยมีรายละเอียดดงันี &  

 
1) กิจกรรมด้านการพฒันาเดก็และเยาวชน 

กลุม่บริษัทโออิชิตระหนกัว่าการทํากิจกรรมซีเอสอาร์เพื(อให้เกิดความยั(งยืนในการชว่ยเหลอืสงัคม 
ต้องเริ(มที( “คน” โดยเฉพาะกับเยาวชน เพราะเยาวชนจะเติบโตไปเป็นผู้ ใหญ่ที(มีคุณภาพของ
ประเทศตอ่ไป เมื(อเยาวชนมีคณุภาพ เป็นคนดีมีคณุธรรม สงัคมก็จะพฒันาและสงบสขุ บริษัทจึง
มุง่เน้นการจดักิจกรรมเพื(อพฒันาเด็กและเยาวชนอยา่งเป็นรูปธรรม ดงันี &  

• โครงการ “อิ�มจัง”  

โครงการ “อิ�มจัง” มีวตัถปุระสงค์หลกั คือ ต้องการปลกูฝังและเสริมสร้างคณุธรรมให้กบั
เด็ก ๆ โดยเฉพาะในเรื(องความซื(อสตัย์ เพราะเป็นคา่นิยมหลกัขององค์กร กลุ่มบริษัทโออิชิ
เชื(อว่าความซื(อสัตย์เป็นจุดเริ(มต้นของความดีทุกอย่าง  ซึ(งในฐานะที(โออิชิเป็นแบรนด์
อาหารและเครื(องดื(ม บริษัทจึงนําเครื(องดื(มและอาหารญี(ปุ่ นหลากหลายรายการมาเป็น
เครื(องมือจดักิจกรรมในรูปแบบการจดัเลี &ยงอาหารมื &อพิเศษควบคู่กบักิจกรรมสนัทนาการ
สอดแทรกคณุธรรม ได้แก่ การแสดงละครนิทานแฝงคติธรรม การประดิษฐ์ดินสอ การประกวด
เขียนเรียงความชิงรางวลัทนุการศกึษาในหวัข้อ “เด็กดี...ต้องซื(อสตัย์” ให้กับเด็กนกัเรียนกว่า 
1,200 คน รวม 8 โรงเรียน โดยแบ่งเป็น 7 โรงเรียนในเขตกรุงเทพมหานครปริมณฑล และ 
1 โรงเรียนในต่างจงัหวดั โดยไปจดักิจกรรมครั &งพิเศษที( จงัหวดัเชียงราย ที( โรงเรียนธารทิพย์  
ในอปุถมัภ์ของมลูนิธิธารทิพย์ ธารธรรม วดัภมูิพาราราม จงัหวดัเชียงราย ซึ(งเป็นโรงเรียน
การกุศลสงเคราะห์แบบกินนอน ภายใต้การอุปการะของพระครูพิพฒัน์ศีลาจาร เพื(อให้
โอกาสทางการศกึษาขั &นพื &นฐานแก่เด็กบนพื &นที(สงู และปลกูฝังจริยธรรม บ่มเพาะให้เด็ก ๆ 
เติบโตไปเป็นคนดีมีคุณธรรม พร้อมสนับสนุนการสร้างมูลค่าเพิ(มจากทรัพยากรที(มีอยู่  
จดั โครงการ “สวนผัก อิ�มจัง” โดยน้อมนําแนวพระราชดําริ “เศรษฐกิจพอเพียง” มาปรับใช้
ให้เหมาะสม โดยให้เด็ก ๆ แบ่งกลุ่มปลูกพืชผักปลอดสารพิษ เพื(อนําผลผลิตที(ได้ไป
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ประกอบอาหารที(มีคุณค่า อีกทั &งยังเป็นการสอนให้รู้จักพึ(งพาตนเอง สร้างวินัย ความ
สามคัคี และรู้จกัใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์อีกด้วย 

2) กิจกรรมด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของคนในสงัคม 
กลุ่มบริษัทโออิชิมีเจตนารมณ์ที(จะร่วมเป็นส่วนหนึ(งของการพัฒนาชุมชนและสังคม เพื(อให้
องค์กรและชมุชนเติบโตควบคูก่นัไปอยา่งยั(งยืน โดยในปี 2560 บริษัทมีโอกาสได้ร่วมทํากิจกรรม
ตา่ง ๆ ดงันี & 

• โครงการ “ให้” ช่วยผู้ประสบภัยนํ 1าท่วมภาคใต้ 

คนไทยไม่ทิ &งกัน เมื(อเห็นพี(น้องชาวใต้ประสบอุทกภยัครั &งใหญ่ กลุ่มบริษัทโออิชิสานต่อ
โครงการ “ให้” โดยการตั &งจดุรับบริจาคเงินภายในอาคารสํานกังานของบริษัทและบริษัท 
ในเครือของบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากดั (มหาชน)  สาขาร้านอาหารในกลุ่มบริษัทโออิชิ 
ศนูย์การค้าเซ็นทรัลชิดลม และศูนย์การค้าเอ็มควอเทียร์ โดยมีเครื(องดื(มโออิชิตอบแทน 
ทุกนํ &าใจให้กบัผู้มีจิตศรัทธาที(ร่วมบริจาคเงินทกุท่าน พร้อมทั &งตั &งกล่องรับบริจาคเพิ(มเติม 
ที(สาขาร้านอาหารในกลุ่มบริษัทโออิชิ โดยได้นํารับเงินบริจาคที(ได้รับทั &งหมดรวมเป็น
จํานวน 300,000 บาท ไปมอบให้กับสภากาชาดไทย เพื(อนําไปช่วยเหลือผู้ประสบภยั
ภาคใต้ตอ่ไป 

• โครงการ “ให้” ช่วยผู้ประสบภัยนํ 1าท่วม จงัหวัดสกลนคร 

อีกหนึ(งโครงการชว่ยผู้ประสบภยัแบบเร่งดว่นของกลุ่มบริษัทโออิชิ คือ โครงการ “ให้” ช่วย
ผู้ประสบภยันํ &าท่วม จงัหวดัสกลนคร ซึ(งนบัเป็นวิกฤตนํ &าท่วมครั &งหนกัสดุในประวตัิศาสตร์
ของชาวจงัหวดัสกลนคร ทางกลุ่มบริษัทโออิชิจึงรีบจดัส่งเครื(องดื(มโออิชิ จํานวน 30,000 
ขวด รวมมลูค่า 450,000 บาท ไปช่วยผู้ประสบภยัในพื &นที(อย่างรวดเร็ว เพื(อเป็นส่วนหนึ(ง
ในการชว่ยบรรเทาความเดือนร้อนของประชาชน 

• โครงการรณรงค์ขบัขี�ปลอดภัยช่วงสงกรานต์ 

การได้มีวนัหยดุยาวกลบับ้านไปอยู่กบัคนรักหรือครอบครัวในช่วงเทศกาลสงกรานต์เป็นวนัที( 
หลายคนรอคอย กลุ่มบริษัทโออิชิจึงร่วมเป็นส่วนหนึ(งในการส่งคนไทยกลบับ้านปลอดภยั  
โดยมอบเครื(องดื(มโออิชิจํานวนกว่าหนึ(งหมื(นขวดผ่านกองบงัคบัการตํารวจทางหลวง เพื(อ
นําไปแจกให้กบัผู้ เดินทางจํานวนกวา่หนึ(งหมื(นคน เพื(อเพิ(มความสดชื(นขณะขบัขี( ณ หน่วย
บริการตํารวจ อาทิเช่น หน่วยบริการตํารวจทางหลวงวงัน้อย จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา และ
หน่วยบริการตํารวจทางหลวงวงัมะนาว จงัหวดัเพชรบรีุ  
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• กิจกรรมวนัแม่ ณ บ้านพกัฉุกเฉิน 

หนึ(งในพื &นที(ในสงัคมที(ให้ความช่วยเหลือผู้หญิงและเด็กที(ประสบปัญหาสารพัดประเภท 
ในสงัคม คือ “บ้านพกัฉุกเฉิน” ซึ(งเป็นหน่วยงานหนึ(งของสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี 
บริษัทจึงขอแบ่งปันความอิ(มอร่อย โดยจัดส่งอาหารญี(ปุ่ นเมนูข้าวหน้าต่าง ๆ และ
เครื(องดื(มชาเขียวโออิชิไปให้กับเด็ก ๆ และสตรีที(บ้านพกัฉุกเฉินในโอกาสที(จดังานวนัแม่
แห่งชาติ      

3) กิจกรรมด้านการศึกษา 

บริษัทตระหนกัถึงความสําคญัในการเรียนรู้และการศกึษาของเยาวชน จงึร่วมสนบัสนนุโครงการตา่ง ๆ 
ที(มีสว่นชว่ยผลกัดนัด้านการศกึษาของเยาวชนไทย ได้แก่ 

• โครงการประกวด “ผลงานวิจัยดีเด่น” หัวข้อ พฤติกรรมผู้บริโภคยุคใหม่และ
แนวโน้มในอนาคต 

กลุม่บริษัทโออิชิ ให้ความสําคญักบัการทําวิจยัตลาดและการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค 
ดังนั &นเมื(อนักศึกษาคณะวารสารศาสตร์และสื(อสารมวลชน มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์  
ได้จดัการประกวดงานวิจัย หัวข้อ: พฤติกรรมผู้บริโภคยุคใหม่และแนวโน้มในอนาคต 
กรณีศึกษา: ผลิตภณัฑ์สินค้าอาหารพร้อมปรุงและพร้อมทาน โดยนําผลิตภณัฑ์ของโออิชิ
มาทําวิจัย โอกาสนี &ผู้บริหารฝ่ายธุรกิจอาหารพร้อมรับประทานของกลุ่มบริษัทโออิชิจึง 
เป็นหนึ(งในคณะกรรมการที(ตัดสินผลการประกวด พร้อมมอบเงินรางวัลและบตัรกํานัล
รับประทานอาหารที(ร้านอาหารในกลุ่มบริษัทโออิชิ ให้กบักลุ่มที(ชนะเลิศ เพื(อเป็นกําลงัใจ
ให้เยาวชนไทยในการสร้างสรรค์งานวิจยัดี ๆ และมีประโยชน์ต่อไปในอนาคต 

• สนับสนุนงานสัมมนา “Start up Facebook ตลาดยุคใหม่ง่ายนิดเดียว”  

กลุม่บริษัทโออิชิ เป็นองค์กรที(เห็นความสําคญัและสนบัสนุนกิจกรรมของคนรุ่นใหม่อย่าง
ต่อเนื(อง เมื(อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดงานสัมมนา “Start up 

Facebook ตลาดยุคใหม่ง่ายนิดเดียว” ให้กับนักศึกษาจํานวน 200 คน โดยมี
วตัถุประสงค์เพื(อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี(ยวกับแบรนด์ในยุคการตลาด 4.0 ที(จะ
เป็นประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพต่อไปในอนาคต กลุ่มบริษัทโออิชิ จึงสนบัสนุนเครื(องดื(ม 
เพื(อเพิ(มความสดชื(นให้กบัน้อง ๆ  ที(เข้าร่วมงานสมัมนาดงักล่าว 
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• สนับสนุนโครงการ “สัมมนาการจดัการ” (3i) 
การได้รับฟังประสบการณ์การทํางานจริงจากผู้บริหารขององค์กรเป็นโอกาสที(มีคุณค่า 
กลุ่มบริษัทโออิชิ จึงสนับสนนุโครงการ “สัมมนาการจัดการ” (3i) ของคณะพาณิชยศาสตร์
และการบญัชี จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ซึ(งเป็นความร่วมมือระหว่างคณะ ศิษย์เก่า และ
องค์กรภาคธุรกิจ ในการพัฒนานิสิตให้มีโอกาสได้เรียนรู้ประสบการณ์จริงจากผู้บริหาร
องค์กรธรุกิจชั &นนํา โดยผู้บริหารโออิชิได้ร่วมเป็นวิทยากร แบง่ปันความรู้และประสบการณ์การ
ทํางานแบบรอบด้าน ทั &งด้านการตลาด การบริหารและการจัดการให้กับเหล่านิสิต 
ในโครงการนี & 

11.  การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี�ยง 

11.1 การควบคุมภายใน 

บริษัทได้ให้ความสําคัญอย่างยิ(งกับการจัดให้มีระบบการควบคุมภายในที(ดีและมีประสิทธิภาพ ทั &ง 
ในระดับบริหารและระดับปฏิบัติงาน โดยได้จดัให้มีระบบการควบคุมภายในที(ครอบคลุมทุกด้าน ทั &ง 
ด้านบญัชี การเงิน การปฏบิตัิงาน ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทลั รวมถึงบริษัทยงัได้มีการกําหนด
นโยบายการกํากับดูแลกิจการของบริษัทไว้อย่างชัดเจน โดยกําหนดให้บริษัทต้องมีการดําเนินการ 
ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบงัคบั ระเบียบที(เกี(ยวข้อง มีกลไกการตรวจสอบและถ่วงดลุที(มีประสิทธิภาพ
อยา่งเพียงพอในอนัที(จะปกป้อง รักษา และดแูลเงินทนุของผู้ ถือหุ้นและสินทรัพย์ของบริษัท  

บริษัทได้จดัให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายในเพื(อทําหน้าที(ตรวจสอบการปฏิบตัิงานของทุกหน่วยงาน     
ทั &งหน่วยงานหลกัและหน่วยงานสนบัสนนุ รวมทั &งให้คําปรึกษาเกี(ยวกบัการสร้างระบบการควบคมุภายใน
และพัฒนาระบบงานต่าง ๆ ของบริษัท ตลอดจนประเมินประสิทธิภาพ และความเพียงพอของการ
ควบคุมภายใน พร้อมทั &งติดตามการปรับปรุงระบบการควบคุมภายในให้แก่ฝ่ายบริหารอย่างใกล้ชิด 
นอกจากนี & บริษัทยงัมุ่งผลกัดนัให้หน่วยงานตรวจสอบภายในปฏิบตัิงานตรวจสอบตามมาตรฐานสากล 
และใช้กรอบการควบคุมภายในตามแนว International Standards for the Professional Practice of 
Internal Auditing ของ The Institute of Internal Auditors (IIA) ทั &งนี & คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนและ
ดูแลให้หน่วยงานตรวจสอบภายในปฏิบัติงานอย่างมีความเป็นอิสระ สามารถทําหน้าที(ตรวจสอบ และ
ถ่วงดุลได้อย่างเต็มที( โดยการแต่งตั &ง โยกย้าย เลิกจ้างและประเมินผลงานหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบ
ภายในต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ รวมถึง รายงานตรงต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบเป็นประจํา เพื(อที(คณะกรรมการตรวจสอบสามารถให้คําแนะนําที(จําเป็นและเพื(อมั(นใจได้ว่า
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ระบบการควบคมุภายใน และการตรวจสอบภายในอนัเป็นกลไกสําคญัในการขบัเคลื(อนธุรกิจให้เติบโต
อยา่งยั(งยืนสามารถที(จะบรรลวุิสยัทศัน์ (Vision) และพนัธกิจ (Mission) ของบริษัทได้ 

สําหรับกรอบการควบคมุภายในที(คณะกรรมการบริษัท รวมถึงคณะกรรมการตรวจสอบและหน่วยงาน
ตรวจสอบภายในใช้ยึดถือและอ้างอิงในการปฏิบัติงานของ The Committee of Sponsoring 
Organizations of The Treadway Commission -Enterprise Risk Management (COSO-ERM) ซึ(ง
กําหนดให้ต้องมีการประเมินระบบการควบคุมภายใน การพัฒนาระบบงานด้านต่าง ๆ ของบริษัท ตาม
องค์ประกอบ 8 ประการ ดงันี & 

1. สภาพแวดล้อมภายในองค์กร (Internal Environment)  

2. การกําหนดวตัถปุระสงค์ (Objective Setting) 

3. การบง่ชี &เหตกุารณ์ (Event Identification) 

4. การประเมินความเสี(ยง (Risk Assessment) 

5. การตอบสนองความเสี(ยง (Risk Response) 

6. กิจกรรมการควบคมุ (Control Activities) 

7. สารสนเทศและการสื(อสาร (Information & Communication)    

8. การติดตามและประเมินผล (Monitoring & Evaluation)   

เมื(อพิจารณาจากรายงานผลการตรวจสอบของหน่วยงานตรวจสอบภายใน และข้อมลูที(ได้รับทราบจาก
การซกัถามจากฝ่ายบริหารของบริษัท รวมทั &ง จากการพิจารณาเอกสารหลกัฐานต่าง ๆ ที(ฝ่ายบริหารเป็น
ผู้จดัทํา สามารถสรุปได้ว่าบริษทัมีระบบการควบคมุภายในที(มีประสิทธิภาพอยา่งเพียงพอ รวมถึงมีระบบ
การควบคมุภายในเรื(องการทําธุรกรรมกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที(เกี(ยวข้องกบับคุคล
ดงักล่าวอยา่งเพียงพอแล้วอีกด้วย 

สําหรับการควบคุมภายในของบริษัทย่อยของบริษัทนั &น บริษัทได้กําหนดให้บริษัทย่อยทางตรงและ
บริษัทย่อยทางอ้อม มีระบบการควบคุมภายในที(สอดคล้องกับแนวทางการควบคุมภายในของบริษัท 
นอกจากนั &น บริษัทยังได้ดําเนินการจัดส่งเจ้าหน้าที(จากหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทเข้าไป
ตรวจสอบการดําเนินงานของบริษทัยอ่ยอยา่งสมํ(าเสมอ ซึ(งจากผลการตรวจสอบพบว่าบริษัทย่อยทั &งหมด
ของบริษทัได้จดัให้มีการควบคมุภายในที(เพียงพอ 



  บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 

แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี (แบบ 56-1) สิ &นสดุวนัที( 30 กนัยายน 2560 

ส่วนที( 2 หน้าที( 98 

นอกจากนี & เพื(อส่งเสริมการควบคุมภายในและการกํากับดูแลกิจการที(ดี (Good Corporate Governance) 
คณะกรรมการบริษัทยงัได้ส่งเสริมให้ผู้บริหารดําเนินการพฒันาคุณภาพของระบบการควบคุมภายใน
ตลอดจนสนับสนุนให้ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับชั &นได้ปฏิบตัิตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการ 
รวมทั &งให้ความรู้กบัผู้บริหารและพนกังานในการตอ่ต้านทจุริตคอร์รัปชั(น  เพื(อให้บริษัทเติบโตอย่างมั(นคง
และยั(งยืน 

11.2 การบริหารความเสี�ยง 

คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนกัถึงความสําคญัในการบริหารและจดัการความเสี(ยงต่าง ๆ  อนัอาจเกิดขึ &นกับ
บริษัท โดยได้จดัให้มีคณะกรรมการบริหารความเสี (ยง ซึ (งประกอบด้วยกรรมการ และผู้บริหาร
ครอบคลุมทกุหน่วยงานที(สําคญัของบริษทั เพื(อรับผิดชอบด้านการประเมนิ และการบริหารจดัการความ
เสี(ยงของทั &งองค์กร รวมถึงความเสี(ยงตอ่การทจุริตคอร์รัปชั(น ซึ(งคณะกรรมการบริหารความเสี(ยงจะร่วม
ปรึกษาหารือ เพื(อประเมินปัจจัยความเสี(ยงหลัก ความเสี(ยงรอง และความเสี(ยงที(ไมม่ีนยัสําคญั พร้อม
แนะนําแนวทางแก้ไข วิธีการบริหารจดัการ หรือบรรเทาผลลบจากปัจจยัความเสี(ยงประเภทต่าง ๆ และ 
มีการติดตามความคืบหน้าในการดําเนินการอย่างเหมาะสมและต่อเนื(อง รวมถึงจดัทําเป็นรายงานของ
คณะกรรมการบริหารความเสี(ยงเพื(อรายงานตอ่คณะกรรมการบริษัททุกไตรมาสและในรายงานประจําปี
ด้วย สําหรับความเสี(ยงที(ถือเป็นความเสี(ยงหลกัของบริษัทปรากฏในหวัข้อ 3 ปัจจยัความเสี(ยง ส่วนที( 1 
หน้าที( 48-57 ของแบบแสดงรายการข้อมลูฉบบันี & 
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12.  รายการระหว่างกัน 

12.1 ลักษณะของความสัมพนัธ์กับบุคคลที�อาจมีความขัดแย้ง 

ณ วันที( 30 กันยายน 2560 บริษัทและบริษัทย่อยมีการทํารายการระหว่างกันกับบุคคลหรือ
กิจการที(อาจมีความขดัแย้ง ซึ(งสามารถสรุปลกัษณะของความสมัพนัธ์ได้ดงันี & 

ชื�อกิจการ 
ประเทศที�จดัตั 1ง/

สัญชาติ 
ลักษณะความสมัพันธ์ 

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 ฮ่องกง บริษัทยอ่ยและมีกรรมการร่วมกนั 

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

Oishi Myanmar Limited สาธารณรัฐแห่ง
สหภาพเมียนมาร์ 

บริษัทยอ่ยทางอ้อมและมีกรรมการร่วมกนั 

Oishi Group Limited Liability Company สาธารณรัฐสงัคม
นิยมเวียดนาม 

บริษัทยอ่ยทางอ้อมและมีกรรมการร่วมกนั 

บริษัท แสงโสม 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 บริวเวอรี( (1991) จํากดั ไทย บริษัทยอ่ยทางตรงของบริษัทใหญ่ 

บริษัท คอสมอส บริวเวอรี( (ประเทศไทย) จํากดั ไทย บริษัทยอ่ยทางตรงของบริษัทใหญ่ 
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บริษัท กฤตยบญุ จํากดั ไทย บริษัทยอ่ยทางตรงของบริษัทใหญ่ 

บริษัท โมเดิร์นเทรด แมนเนจเม้นท์ จํากดั ไทย บริษัทยอ่ยทางตรงของบริษัทใหญ่ 

บริษัท ป้อมบรูพา จํากดั ไทย บริษัทยอ่ยทางตรงของบริษัทใหญ่ 

บริษัท ป้อมคลงั จํากดั ไทย บริษัทยอ่ยทางตรงของบริษัทใหญ่ 

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 นําธรุกิจ 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 โลจิสตกิ จํากดั ไทย บริษัทยอ่ยทางตรงของบริษัทใหญ่ 
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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 จํากดั ไทย บริษัทยอ่ยทางตรงของบริษัทใหญ่ 

บริษัท ทศภาค จํากดั ไทย บริษัทยอ่ยทางตรงของบริษัทใหญ่ 

บริษัท ช้างอินเตอร์เนชั(นแนล จํากดั ไทย บริษัทยอ่ยทางตรงของบริษัทใหญ่ 

บริษัท เอส.พี.เอ็มอาหารและเครื(องดื(ม จํากดั ไทย บริษัทย่อยของบริษทัยอ่ยทางอ้อมของบริษัทใหญ ่

บริษัท เสริมสขุ จํากดั (มหาชน) ไทย บริษัทยอ่ยทางอ้อมของบริษัทใหญ่ 

บริษัท เสริมสขุ เบเวอร์เรจ จํากดั ไทย บริษัทยอ่ยทางอ้อมของบริษัทใหญ่ 

บริษัท แม๊กซ์ เอเชีย จํากดั ไทย บริษัทยอ่ยทางอ้อมของบริษัทใหญ่ 

บริษัท เพ็ทฟอร์ม (ไทยแลนด์) จํากดั ไทย บริษัทร่วมของบริษทัยอ่ยทางอ้อมของบริษัทใหญ่ 

บริษัท เอฟแอนด์เอ็น แดรี(ส์ (ประเทศไทย) จํากดั ไทย บริษัทร่วมของบริษทัยอ่ยทางอ้อมของบริษัทใหญ่ 

บริษัท เอฟแอนด์เอ็น ยไูนเต็ด จํากดั ไทย บริษัทร่วมของบริษทัยอ่ยทางอ้อมของบริษัทใหญ่ 

F&N Beverages Marketing Sdn. Bhd. มาเลเซีย บริษัทร่วมของบริษทัยอ่ยทางอ้อมของบริษัทใหญ่ 

F&N Beverages Manufacturing Sdn. Bhd. มาเลเซีย บริษัทร่วมของบริษทัยอ่ยทางอ้อมของบริษัทใหญ่ 

F&N Foods Pte. Ltd. สิงคโปร์ บริษัทร่วมของบริษทัยอ่ยทางอ้อมของบริษัทใหญ่ 

F&N Interflavine Pte. Ltd. สิงคโปร์ บริษัทร่วมของบริษทัยอ่ยทางอ้อมของบริษัทใหญ่ 

Fraser and Neave (Singapore) Pte. Limited สิงคโปร์ บริษัทยอ่ยของบริษทัร่วมของบริษัทยอ่ย
ทางอ้อมของบริษทัใหญ่ 
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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 
ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม 

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

บริษัท เอฟ แอนด์ บี อินเตอร์เนชั(นแนล 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 
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บริษัท โรงงานอตุสาหกรรมกระดาษบางปะอิน 
จํากดั 

ไทย กรรมการและผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษทัใหญ่ 
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 ทีซีซี โฮเทล แอสเสท แมนเนจเม้นท์ 
จํากดั 

ไทย กรรมการและผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษทัใหญ่
ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม 

บริษัท แปซิฟิก เลเช่อร์ (ประเทศไทย) จาํกดั ไทย กรรมการและผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษทัใหญ่
ถือหุ้นทางอ้อม 

กองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ไทยรีเทล อินเวสเม้นต์ ไทย กรรมการและผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษทัใหญ่
ถือหน่วยลงทนุทางอ้อม 

กองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์และสิทธิการเชา่
ไทยคอมเมอร์เชียลอินเวสเม้นต์ 

ไทย กรรมการและผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษทัใหญ่
ถือหน่วยลงทนุทางอ้อม 

ทรัสต์เพื(อการลงทนุในสิทธิการเชา่
อสงัหาริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์ 

ไทย กรรมการและผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษทัใหญ่
ถือหน่วยลงทนุทางอ้อม 

บริษัท เบฟเทค จํากดั ไทย บริษัทยอ่ยทางตรงของบริษัทใหญ่ 

บริษัท เอเยน่ต์ แมนเนจเม้นท์ จํากดั ไทย บริษัทยอ่ยทางตรงของบริษัทใหญ่ 

บริษัท เอเอสเอ็ม แมเนจเม้นท์ จํากัด ไทย บริษัทยอ่ยทางตรงของบริษัทใหญ่ 
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บริษัท แผ่นดินธรรม พร็อพเพอร์ตี & ดีเวลลอปเม้นท์ 
จํากดั 

ไทย กรรมการและผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษทัใหญ่
เป็นญาติกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ทางอ้อม 

บริษัท แอสเสท เวิรด์ รีเทล จํากดั ไทย กรรมการและผู้ ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ 
ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม 

บริษัท ไทยโมลาส จาํกดั ไทย บริษัทยอ่ยทางตรงของบริษัทใหญ่ 

บริษัท ซี เอ ซี จํากดั ไทย บริษัทยอ่ยทางตรงของบริษัทใหญ่ 

บริษัท ซีดบัเบิ &ลย ูทาวเวอร์ จํากดั ไทย กรรมการและผู้ ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ 
ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม 

บริษัท ตลาดตอ่ยอด เออีซี จํากดั ไทย กรรมการและผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษทัใหญ่
ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม 

บริษัท พรรณธิอร เทรดดิ &ง จํากดั ไทย กรรมการและผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษทัใหญ่
ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม 

บริษัท รูเบียอตุสาหกรรม จํากดั ไทย กรรมการและผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษทัใหญ่
ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม 

บริษัท อินเตอร์ โฮเรก้า จํากดั ไทย กรรมการและผู้ ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ 
ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม 

บริษัท ยนิูเวนเจอร์ จํากดั (มหาชน) ไทย กรรมการและผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษทัใหญ่
ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม 

บริษัท เลิศรัฐการ จํากดั ไทย กรรมการและผู้ ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ 
ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม 

บริษัท ทีซีซีซีแอล ลาดพร้าว จํากดั ไทย กรรมการและผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษทัใหญ่
ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม 

บริษัท บเีจซี สเปเชียลตี &ส์ จํากดั ไทย กรรมการและผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษทัใหญ่
ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม 
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ผู้บริหารสําคญั ไทย 

บคุคลที(มอํีานาจและความรับผิดชอบ  การวางแผน 
สั(งการและควบคมุกิจกรรมตา่ง ๆ ของกิจการ  
ไมว่า่ทางตรงหรือทางอ้อม ทั &งนี &รวมถึงกรรมการ
ของกลุม่บริษทั  

(ไมว่า่จะทําหน้าที(ในระดบับริหารหรือไม)่ 

12.2  นโยบายการกาํหนดราคา 

นโยบายการกําหนดราคาสําหรับรายการแตล่ะประเภทอธิบายได้ดงัตอ่ไปนี & 

รายการ นโยบายการกาํหนดราคา 

ซื &อขายสินค้า ราคาทนุบวกกําไรสว่นเพิ(ม / ราคาที(ตกลงกนัตามสญัญา 

รายได้จากการให้บริการ ราคาที(ตกลงกนัตามสญัญา 

ซื &อขายสินทรัพย์ถาวร มลูคา่สทุธิทางบญัช ี/ ราคาที(ตกลงร่วมกนั 

คา่เชา่รับและคา่เชา่จ่าย ราคาที(ตกลงกนัตามสญัญา 

รายได้คา่บริหารจดัการ ราคาที(ตกลงกนัตามสญัญา 

คา่บริหารงาน ราคาที(ตกลงกนัตามสญัญา 

ดอกเบี &ยรับและดอกเบี &ยจา่ย อตัราดอกเบี &ยใกล้เคียงกบัอตัราดอกเบี &ยของสถาบนัการเงิน 

เงินปันผลรับ ตามสิทธิที(จะได้รับเงินปันผล 

รายได้และคา่ใช้จา่ยอื(น ราคาที(ตกลงร่วมกนั 

ณ วนัที( 30 กนัยายน 2560 บริษัทและบริษัทย่อยมีการทํารายการระหว่างกันอนัเนื(องมาจาก
การดําเนินธรุกิจกบับคุคลหรือกิจการที(อาจมีความขดัแย้ง สามารถสรุปมลูค่าและลกัษณะของ
การทํารายการระหว่างกนั โดยแบง่ตามประเภทได้ดงันี & 
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รายการขายระหว่างกนัที�มีความสัมพนัธ์กับบริษัทใหญ่ 

ลําดับ ชื�อ ความสัมพันธ์ ยอดขาย ลูกหนี 1การค้า 

1 บริษทั ไทยเบฟเวอเรจ จํากดั (มหาชน) บริษัทใหญ่และ 
มีกรรมการร่วมกนั 

2,177,468 258,082 

  ยอดรวมทั 1งสิ 1น   2,177,468 258,082 

รายการขายระหว่างกนัที�มีความสัมพนัธ์กับบริษทัที�เกี�ยวข้องกัน 

ลําดับ ชื�อ ความสัมพันธ์  ยอดขาย   ลูกหนี 1  
1 บริษัท ยนิูเวนเจอร์ จํากดั 

(มหาชน)  
กรรมการและผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของ
บริษัทใหญ่ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม 

7,478  10,301  

2 บริษัท สรุากระทิงแดง (1988) จํากดั บริษัทยอ่ยทางตรงของบริษัทใหญ่  -    -   

3 บริษัท นํายคุ จํากดั บริษัทยอ่ยทางตรงของบริษัทใหญ่ (11,747,238)  -   

4 บริษัท นําธรุกิจ จํากดั บริษัทยอ่ยทางตรงของบริษัทใหญ ่ (37,286,293)  -   

5 บริษัท นําเมือง จํากดั บริษัทยอ่ยทางตรงของบริษัทใหญ่ (7,880,654)  -   

6 บริษัท นํานคร จํากดั บริษัทยอ่ยทางตรงของบริษัทใหญ่ (13,267,682)  -   

7 บริษัท นําพลงั จํากดั บริษัทยอ่ยทางตรงของบริษัทใหญ่ (4,771,701)  -   

8 บริษัท นํากิจการ จํากดั บริษัทยอ่ยทางตรงของบริษัทใหญ่ (14,939,739)  -   

9 บริษัท นํารุ่งโรจน์ จํากดั บริษัทยอ่ยทางตรงของบริษัทใหญ่ (27,820,655)  -   

10 บริษัท นําทิพย์ จํากดั บริษัทยอ่ยทางตรงของบริษัทใหญ่ (13,719,029)  -   

11 บริษัท แคชแวน แมนเนจเม้นท์ 
จํากดั 

บริษัทยอ่ยทางตรงของบริษัทใหญ่ (55,660,967)  -   

12 บริษัท เบียร์ไทย (1991) จํากดั 
(มหาชน) 

บริษัทยอ่ยทางตรงของบริษัทใหญ่ 23,418   -   

13 บริษัท เบียร์ทิพย์ บริวเวอรี( 
(1991) จํากดั 

บริษัทยอ่ยทางตรงของบริษัทใหญ่ 15,949,561  1,523,083  
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14 บริษัท คอสมอส บริวเวอรี( 

(ประเทศไทย) จํากดั 
บริษัทยอ่ยทางตรงของบริษัทใหญ่ 13,694   -   

15 บริษัท แสงโสม จํากดั บริษัทยอ่ยทางตรงของบริษัทใหญ่ 65,467  3,016  

16 บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ เอ็นเนอร์ยี( 
จํากดั 

บริษัทยอ่ยทางตรงของบริษัทใหญ่ 10,532   -   

17 บริษัท ไทยโมลาส  จํากดั บริษัทยอ่ยทางตรงของบริษัทใหญ่ 1,868   -   

18 บริษัท กฤตยบญุ  จํากดั บริษัทยอ่ยทางตรงของบริษัทใหญ่ 5,282,440,456  293,533,111  

19 บริษัท โมเดิร์นเทรด แมนเนจเม้นท์ 
จํากดั 

บริษัทยอ่ยทางตรงของบริษัทใหญ่ (397,995,315)  -   

20 บริษัท ป้อมกิจ จํากดั บริษัทยอ่ยทางตรงของบริษัทใหญ่ 11,041   -   

21 บริษัท ป้อมโชค จํากดั บริษัทยอ่ยทางตรงของบริษัทใหญ่ 4,229   -   

22 บริษัท ป้อมเจริญ จํากดั บริษัทยอ่ยทางตรงของบริษัทใหญ่  -    -   

23 บริษัท ป้อมทิพย์ (2012) จํากดั บริษัทยอ่ยทางตรงของบริษัทใหญ่ 18,062  15,525  

24 บริษัท แพนอินเตอร์เนชั(นแนล 
(ประเทศไทย) จํากดั 

บริษัทยอ่ยทางตรงของบริษัทใหญ่ 30,176   -   

25 บริษัท ทศภาค จํากดั บริษัทยอ่ยทางตรงของบริษัทใหญ่ 329,387   -   

26 บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ เทรนนิ(ง 
จํากดั 

บริษัทยอ่ยทางตรงของบริษัทใหญ่ 99,569   -   

27 บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ โลจิสตกิ 
จํากดั 

บริษัทยอ่ยทางตรงของบริษัทใหญ่ 91,343   -   

28 บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ มาร์เก็ตติ &ง 
จํากดั 

บริษัทยอ่ยทางตรงของบริษัทใหญ่ 10,221   -   

29 บริษัท เอเยน่ต์ แมนเนจเม้นท์ จํากดั บริษัทยอ่ยทางตรงของบริษัทใหญ่ 26,395,064  8,968,276  

30 บริษัท ช้างอินเตอร์เนชั(นแนล 
จํากดั 

บริษัทยอ่ยทางตรงของบริษัทใหญ่ 95,448   -   
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31 บริษัท ไทยดริ &งค์ จํากดั บริษัทยอ่ยทางตรงของบริษัทใหญ่ 5,910,292  1,314,966  

32 บริษัท ฟู้ ด ออฟ เอเซีย จํากดั บริษัทยอ่ยทางตรงของบริษัทใหญ่ 347,965  82,905  

33 บริษัท  ที.ซี.ซี.เทคโนโลยี จํากดั กรรมการและผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของ
บริษัทใหญ่ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม 

10,825   -   

34 บริษัท เบอร์ลี( ยคุเกอร์ จํากดั 
(มหาชน) 

กรรมการและผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของ
บริษัทใหญ่ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม 

246,874   -   

35 บริษัท เบอร์ลี( ยคุเกอร์ โลจิสติกส์ 
จํากดั 

กรรมการและผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของ
บริษัทใหญ่ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม 

6,922   -   

36 บริษัท นอร์ธปาร์ค กอล์ฟแอนด์
สปอร์ตคลบั จํากดั 

กรรมการและผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของ
บริษัทใหญ่เป็นกรรมการและ 
ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม 

16,680  8,218  

37 บริษัท อาคเนย์ประกนัภยั จํากดั 
(มหาชน) 

กรรมการและผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของ
บริษัทใหญ่ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม 

218,186   -   

38 บริษัท อาคเนย์ประกนัชีวิต  
จํากดั (มหาชน) 

กรรมการและผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของ
บริษัทใหญ่ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม 

76,037   -   

39 บริษัท เสริมสขุ จํากดั (มหาชน) บริษัทยอ่ยทางอ้อมของบริษัทใหญ่ 1,266,063,941  161,400,315  

40 บริษัท เสริมสขุ เบเวอร์เรจ จํากดั บริษัทยอ่ยทางอ้อมของบริษัทใหญ่ 14,221,875   -   

41 F&N Beverages 
Manufacturing Sdn Bhd 

บริษัทร่วมของบริษทัยอ่ยทางอ้อม
ของบริษทัใหญ่ 

11,642,855  1,253,988  

42 F&N Foods Pte Ltd บริษัทร่วมของบริษทัยอ่ยทางอ้อม
ของบริษทัใหญ่ 

6,215,296  774,599 

43 F&N Dairies (Thailand) 
Limited 

บริษัทร่วมของบริษทัยอ่ยทางอ้อม
ของบริษทัใหญ่ 

40,052,406  3,900,348  

44 บริษัท เอฟ แอนด์ บี อินเตอร์
เนชั(นแนล จํากดั 

กรรมการและผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของ
บริษัทใหญ่ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม 

314,325  57,831  
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ลําดับ ชื�อ ความสัมพันธ์ ยอดขาย ลูกหนี 1 

45 บริษัท ทิพย์พฒัน อาร์เขต  จํากดั กรรมการและผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของ
บริษัทใหญ่ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม 

8,775   -   

46 บริษัท รูเบียอตุสาหกรรม จํากดั กรรมการและผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของ
บริษัทใหญ่ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม 

9,142   -   

47 บริษัท ทีซีซี โลจสิติกส์ แอนด์ 
แวร์เฮ้าส์ จํากดั 

กรรมการและผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของ
บริษัทใหญ่ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม 

9,944   -   

48 บริษัท ทีซีซี โฮเทล แอสเสท  
แมนเนจเม้นท์ จํากดั 

กรรมการและผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของ
บริษัทใหญ่ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม 

3,472   -   

49 บริษัท โฮเรก้า แมเนจเม้นท์ จํากดั บริษัทยอ่ยทางตรงของบริษัทใหญ่ (1,046,518)  -   

50 บริษัท เดอะ สตรีท รีเทล  
ดีเวลลอปเม้นท์ จํากดั 

กรรมการและผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของ
บริษัทใหญ่ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม 

35,100   -   

51 บริษัท บิ�กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ 
จํากดั (มหาชน) 

กรรมการและผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของ
บริษัทใหญ่ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม 

40,013,714  8,292,116  

52 บริษัท ตลาดต่อยอด เออีซี จํากดั กรรมการและผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของ
บริษัทใหญ่ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม 

4,486   -   

53 บริษัท แม๊กซ์ เอเซีย จํากดั บริษัทยอ่ยทางอ้อมของบริษัทใหญ่ 33,569,212  20,662,114  

 ยอดรวมทั 1งสิ 1น   6,158,459,547 501,800,712 

ค่าบริหารงานระหว่างกันที�มคีวามสัมพันธ์กับบริษัทใหญ่ 

ลาํดับ ชื�อ ความสัมพันธ์ จาํนวน เจ้าหนี 1 

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

  ยอดรวมทั 1งสิ 1น    9,360,000  834,600 
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ค่าใช้จ่ายอื�นจ่ายระหว่างกนัที�มีความสัมพนัธ์กับบริษัทใหญ่ 

ลาํดับ ชื�อ ความสัมพันธ์ จาํนวน เจ้าหนี 1 

1 บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากดั (มหาชน) บริษทัใหญ่และมีกรรมการร่วมกนั  1,687,260  3,394,598 

  ยอดรวมทั 1งสิ 1น    1,687,260  3,394,598 

 รายได้อื�นจากกิจการที�เกี�ยวข้องกัน 

ลําดับ ชื�อ ความสัมพันธ์  จาํนวน   ลูกหนี 1  
1 บริษทั โมเดิร์นเทรด แมนเนจเม้นท์ 

จํากดั 
บริษทัยอ่ยทางตรงของบริษัทใหญ่  138,513   -   

2 บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ โลจิสติก จาํกดั บริษทัยอ่ยทางตรงของบริษัทใหญ่  90,665   5,136  

3 บริษทั เสริมสขุ จํากดั (มหาชน) บริษทัยอ่ยทางอ้อมของบริษัทใหญ่  8,187,966   1,652,775  

4 บริษทั ฟู้ ด ออฟ เอเซีย จํากดั บริษทัยอ่ยทางตรงของบริษัทใหญ่  27,900   -   

5 บริษทั อาคเนย์ประกนัภยั จํากดั 
(มหาชน) 

กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ
บริษทัใหญ่ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม 

 11,488,304   -   

6 บริษทั เบียร์ทิพย์ บริวเวอรี( (1991) 
จํากดั 

บริษทัยอ่ยทางตรงของบริษัทใหญ่  9,681   -   

7 บริษทั แพนอินเตอร์เนชั(นแนล 
(ประเทศไทย) จํากดั 

บริษทัยอ่ยทางตรงของบริษัทใหญ่  2,467   -   

8 บริษทั ทศภาค จํากดั บริษทัยอ่ยทางตรงของบริษัทใหญ่  -    251  

9 บริษทั เบฟเทค จํากดั บริษทัยอ่ยทางตรงของบริษัทใหญ่  149,058   -   

10 บริษทั เอเอสเอ็ม แมนเนจเม้นท์ จํากดั บริษทัยอ่ยทางตรงของบริษัทใหญ่  4,447,786   4,759,132  

11 บริษทั นํายคุ จํากดั บริษทัยอ่ยทางตรงของบริษัทใหญ่  18,000   -   

12 บริษทั นําธรุกิจ จํากดั บริษทัยอ่ยทางตรงของบริษัทใหญ่  26,800   -   

13 บริษทั ไทยดริ &งค์ จํากดั บริษทัยอ่ยทางตรงของบริษัทใหญ่  13,766,555   5,119,822  
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ลําดับ ชื�อ ความสัมพันธ์  จาํนวน   ลูกหนี 1  
14 บริษทั ยนิูเวนเจอร์ จํากดั (มหาชน) กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ

บริษทัใหญ่ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม 
 2,150   -   

15 F&N Beverages Marketing Sdn Bhd บริษทัร่วมของบริษทัยอ่ยทางอ้อมของ
บริษทัใหญ่ 

 3,521,798   -   

16 F&N Dairies (Thailand) Limited บริษทัร่วมของบริษทัยอ่ยทางอ้อมของ

บริษทัใหญ่ 

 927,435   136,732  

17 บริษทั แม๊กซ์ เอเซีย จํากดั บริษทัยอ่ยทางอ้อมของบริษัทใหญ่  4,005,529   -   

18 บริษทั ตลาดตอ่ยอด เออีซี จํากดั กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ

บริษทัใหญ่ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม 

 3,738   -   

19 บริษทั ทรัสต์เพื(อการลงทนุในสิทธิ

การเชา่อสงัหาริมทรัพย์โกลเด้น 

เวนเจอร์ จํากดั 

กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ

บริษทัใหญ่ถือหน่วยลงทนุทางอ้อม 

- 9,481,330 

20 บริษทั บิ�กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จํากดั

(มหาชน) 

กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ

บริษทัใหญ่ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม 

- 15,396 

  ยอดรวมทั 1งสิ 1น   
 46,814,345  21,170,574 

ซื 1อสนิค้าจากบุคคลและกิจการอื�นที�เกี�ยวข้องกัน 

ลาํดับ ชื�อ ลักษณะรายการ ยอดซื 1อ เจ้าหนี 1การค้า 

1 บริษทั นําธรุกิจ จํากดั ซื &อสินค้าสําเร้จรูป  743,069   155,912  

2 บริษทั นําเมือง จํากดั ซื &อสินค้าสําเร้จรูป  112,558   22,941  

3 บริษทั นํานคร จํากดั ซื &อสินค้าสําเร้จรูป  70,306   17,652  

4 บริษทั นําพลงั จํากดั ซื &อสินค้าสําเร้จรูป  262,174   57,198  
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ลาํดับ ชื�อ ลักษณะรายการ  ยอดซื 1อ   เจ้าหนี 1การค้า  
5 บริษทั นํากิจการ จํากดั ซื &อสินค้าสําเร้จรูป  140,310   33,486  

6 บริษทั นํารุ่งโรจน์ จํากดั ซื &อสินค้าสําเร้จรูป  187,939   33,144  

7 บริษทั นําทิพย์ จํากดั ซื &อสินค้าสําเร้จรูป  22,803   3,120  

8 บริษทั เบียร์ทิพย์ บริวเวอรี( (1991) 

จํากดั 

ซื &อวตัถดุบิ  84,772,279   5,464,983  

9 บริษทั เบฟเทค จํากดั ซื &อวตัถดุบิ  2,069,167   2,214,009  

10 บริษทั ป้อมกิจ  จํากดั ซื &อวตัถดุบิ  338,810   52,880  

11 บริษทั  ป้อมคลงั  จํากดั ซื &อวตัถดุบิ  470,180   88,190  

12 บริษทั  ป้อมโชค  จํากดั ซื &อวตัถดุบิ  225,428   45,440  

13 บริษทั ป้อมเจริญ จํากดั ซื &อวตัถดุบิ  530,957   113,676  

14 บริษทั  ป้อมบรูพา จํากดั ซื &อวตัถดุบิ  944,133   148,062  

15 บริษทั ป้อมพลงั  จํากดั ซื &อวตัถดุบิ  462,691   83,923  

16 บริษทั ป้อมนคร จํากดั ซื &อวตัถดุบิ  166,572   30,992  

17 บริษทั ป้อมทิพย์ (2012) จํากดั ซื &อวตัถดุบิ  2,602,927   498,055  

18 บริษทั โฮเรก้า แมเนจเม้นท์ จํากดั คา่ขนสง่  -   24,090  

19 บริษทั แพนอินเตอร์เนชั(นแนล 

(ประเทศไทย) จํากดั 

คา่วสัดสุิ &นเปลือง  365,675   104,603  

20 บริษทั ไทยดริ &งค์ จํากดั ซื &อวตัถดุบิ  303,529,977   21,958,899  
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ลาํดับ ชื�อ ลักษณะรายการ  ยอดซื 1อ   เจ้าหนี 1การค้า  
21 บริษทั เบอร์ลี( ยคุเกอร์ จํากดั 

(มหาชน) 
ซื &อวตัถดุบิ  10,289,278   29,588  

22 บริษทั เบอร์ลี( ยคุเกอร์ ฟู้ ดส์  จํากดั ซื &อสินค้า  -    30,501  

23 บริษทั โรงงานอตุสาหกรรม
กระดาษบางปะอิน จํากดั 

คา่วสัดสุิ &นเปลือง  323,750   -   

24 บริษทั พรรณธิอร เทรดดิ &ง จํากดั ซื &อวตัถดุบิ  105,099,612   24,504,342  

25 บริษทั เสริมสขุ จํากดั (มหาชน) ซื &อวตัถดุบิ  26,409,941   5,411,905  

26 บริษทั เอส.พี.เอ็ม. อาหารและ
เครื(องดื(ม จํากดั 

ซื &อวตัถดุบิ  7,848,988   621,785  

27 บริษทั เพ็ทฟอร์ม (ไทยแลนด์) จาํกดั ซื &อพสัดบุรรจ ุ  446,406,529   73,157,344 

28 บริษทั บเีจซี สเปเชียลตี &ส์ จํากดั ซื &อวตัถดุบิ  1,787,374   597,578  

29 F&N Dairies (Thailand) Limited ซื &อวตัถดุบิ  6,856,439   1,340,849  

30 F&N United Limited ซื &อวตัถดุบิ  28,617,814   5,701,058  

 ยอมรวมทั 1งสิ 1น    1,031,657,680   142,546,205  

ซื 1อสนิทรัพย์ถาวรจากบุคคลและกิจการอื�นที�เกี�ยวข้องกัน 

ลาํดับ ชื�อ ลักษณะรายการ จาํนวน เจ้าหนี 1 

1 บริษัท  ที.ซี.ซี.เทคโนโลยี จํากดั อปุกรณ์คอมพิวเตอร์  1,480,250   -   

2 บริษัท เบอร์ลี( ยคุเกอร์ จํากดั (มหาชน) ชั &นวางของ  24,271  1,182,350   

3 บริษัท บิ�กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ (มหาชน) เครื(องใช้สํานกังาน 
เครื(องมือและ
เครื(องจกัร 

 39,350   -   
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ลาํดับ ชื�อ ลักษณะรายการ จาํนวน เจ้าหนี 1 

4 บริษัท กองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์และ
สิทธิการเชา่ไทยคอมเมอร์เชียลอินเวสเม้นต์ 
จํากดั 

ติดตั &งระบบสื(อสาร  17,120   -   

5 บริษัท เบียร์ไทย (1991) จํากดั (มหาชน) เครื(องจกัร  7,500,000   -   

6 บริษัท อินเตอร์ โฮเรก้า จํากดั เครื(องใช้สํานกังาน  554,012   -   

  ยอมรวมทั 1งสิ 1น    9,615,003  1,182,350   

ค่าเช่าจ่ายให้บุคคลและกจิการอื�นที�เกี�ยวข้องกัน 

ลาํดับ ชื�อ ลักษณะรายการ จาํนวน เจ้าหนี 1 

1 บริษัท สรุาพิเศษภทัรลานนา จํากดั คา่เชา่ที(ดินที(วงัมว่ง  30,000,000   -   

2 บริษัท  ทิพย์พฒัน อาร์เขต  จํากดั คา่เชา่ 4,153,731  -   

3 กองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์และสิทธิ 

การเชา่ไทยคอมเมอร์เชียลอินเวสเม้นต์ 

คา่เชา่และคา่ที(จอดรถ  1,323,939  -   

4 กองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ไทยรีเทล  
อินเวสเม้นต์ 

คา่เชา่           2,500,192  
 

 -   

5 บริษัท เอเอสเอ็ม แมนเนจเม้นท์ จํากดั คา่เชา่สาํนกังานใหญ ่  10,872,283   -   

6 บริษัท อาคเนย์แคปปิตอล จํากดั คา่เชา่รถ  867,829   -   

7 บริษัท เดอะ สตรีท รีเทล ดีเวลลอปเม้นท์ 
จํากดั 

คา่เชา่           1,478,160  

 

 -   

8 ทรัสต์เพื(อการลงทนุในสิทธิการเชา่

อสงัหาริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์ 

คา่เชา่สาํนกังานใหญ ่  27,137,205   -   

9 บริษัท แอสเสท เวิรด์ รีเทล จํากดั คา่เชา่ 1,128,028  -   

10 บริษทั บิ�กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จํากดั (มหาชน) คา่เชา่ 39,562,665  -   
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11 บริษัท พิษณโุลก บิ�กซี จํากดั คา่เชา่ 3,252,633  -   

12 บริษัท ซีดบัเบิ &ลย ูทาวเวอร์ คา่เชา่ 361,383  -   

 ยอดรวมทั 1งสิ 1น   122,638,048   -   

ค่าบริหารงานระหว่างบุคคลและกิจการอื�นที�เกี�ยวข้องกนั 

ลาํดับ ชื�อ ลักษณะรายการ จาํนวน เจ้าหนี 1 

1 บริษัท ฟู้ ด ออฟ เอเซีย จํากดั คา่บริหารงาน  662,488 - 

2 บริษัท ไทยดริ &งค์ จํากดั คา่บริหารงาน  1,680,000  149,800 

  ยอดรวมทั 1งสิ 1น    2,342,488   149,800  

ค่าใช้จ่ายอื�นจ่ายให้บุคคลและกิจการอื�นที�เกี�ยวข้องกัน 

ลําดับ ชื�อ ลักษณะรายการ จาํนวน เจ้าหนี 1 

1 บริษัท นํายคุ จํากดั คา่โฆษณา  -    1,336,143  

2 บริษัท นําธรุกิจ จํากดั คา่โฆษณา  -    2,196,602  

3 บริษัท นําเมือง จํากดั คา่โฆษณา  21,327   567,693  

4 บริษัท นํานคร จํากดั คา่โฆษณา  24,126   1,249,825  

5 บริษัท นําพลงั จํากดั คา่โฆษณา  18,446   288,213  

6 บริษัท นํากิจการ จํากดั คา่โฆษณา  29,875   1,304,858  

7 บริษัท นํารุ่งโรจน์ จํากดั คา่โฆษณา  45,025   1,860,180  

8 บริษัท นําทิพย์ จํากดั คา่โฆษณา  27,772   1,174,472  

9 บริษัท แคชแวน แมนเนจเม้นท์ จํากดั สง่เสริมการขาย  2,334,700   3,573,238  

10 บริษัท โมเดิร์นเทรด แมนเนจเม้นท์ จํากดั คา่โฆษณา  -    83,283,580  

11 บริษัท เบียร์ไทย (1991) จํากดั (มหาชน) คา่ขนสง่  490,908   34,240  
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12 บริษัท เบียร์ทิพย์ บริวเวอรี( (1991) จํากดั คา่ขนสง่  745,452   50,210  

13 บริษัท คอสมอส บริวเวอรี( (ประเทศไทย) จํากดั คา่บริการ  3,596   369,509  

14 บริษัท อินเตอร์ โฮเรก้า จํากดั คา่ใช้จา่ยอื(น  -    43,870  

15 บริษัท ป้อมทิพย์ (2012) จํากดั คา่สวสัดิการ  94,579   -   

16 บริษัท ทศภาค จํากดั คา่โฆษณา  325,699,872   34,931,137 

17 บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ เทรนนิ(ง จํากดั คา่อบรม  3,000   -   

18 บริษัท ซี เอ ซี จํากดั คา่บริการ  86,235   11,235  

19 บริษัท เอเอสเอ็ม แมนเนจเม้นท์ จํากดั คา่บริการ  745,289   11,914,227  

20 บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ โลจิสตกิ จํากดั คา่ขนสง่  10,773,370   1,213,524  

21 บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ มาร์เก็ตติ &ง จํากดั คา่สวสัดิการ  -    126,918  

22 บริษัท ช้างอินเตอร์เนชั(นแนล จํากดั คา่ธรรมเนียม  -    211,215  

23 บริษัท ไทยดริ &งค์ จํากดั คา่โฆษณา  -    2,252,064  

24 บริษัท โฮเรก้า แมเนจเม้นท์ จํากดั คา่บริการ  502,145   28,955  

25 บริษัท อาคเนย์แคปปิตอล จํากดั คา่เชา่รถ  2,782,330   139,852 

26 บริษัท ที.ซี.ซี.เทคโนโลยี จํากดั คา่เครื(องมอื/อปุกรณ์  12,333,176   3,871,112  

27 บริษัท เบอร์ลี( ยคุเกอร์ จํากดั (มหาชน) สง่เสริมการขาย  79,520   -   

28 บริษัท อาคเนย์ประกนัภยั จํากดั (มหาชน) คา่เบี &ยประกนัจา่ย  24,150,634   2,669  

29 บริษัท อาคเนย์ประกนัชีวิต จํากดั (มหาชน) คา่เบี &ยประกนัจา่ย  11,337,735   1,225  

30 บริษัท นอร์ธปาร์ค กอล์ฟแอนด์สปอร์ตคลบั 
จํากดั 

คา่โฆษณา  144,159   149,250  

31 บริษัท เอฟ แอนด์ บ ีอินเตอร์เนชั(นแนล  จํากดั คา่บริการอื(น ๆ  252,664   2,850  

32 บริษัท แอสเสท เวิรด์ รีเทล จํากดั คา่บริการ 1,330,914  847,890  

33 บริษัท  ทิพย์พฒัน อาร์เขต  จํากดั คา่สาธารณปูโภค  1,731,860  588,050 

34 F&N BEVERAGES MARKETING SDN BHD สง่เสริมการขาย  11,323,091   1,057,574  

35 F&N Beverages Manufacturing Sdn Bhd สง่เสริมการขาย  616   -   
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36 F&N Dairies (Thailand) Limited คา่ใช้จา่ยอื(น  4,560,260   -   

37 F&N Foods Pte. Ltd คา่โฆษณา  2,953,680   2,682,910  

38 F&N Interflavine Pte. Ltd คา่ธรรมเนียม  351   -   

39 บริษัท บสิซิเนส โพรเซส เอาท์ซอร์สซิ(ง จํากดั   คา่บริการ  250,800   -   

40 บริษัท เสริมสขุ จํากดั (มหาชน) สง่เสริมการขาย  204,749   15,579,054  

41 บริษัท เอเยน่ต์ แมนเนจเม้นท์ จํากดั สง่เสริมการขาย  -    3,495,041  

42 Fraser and Neave (Singapore) Pte. Limited คา่ใช้จา่ยอื(น  239,004   239,004  

43 บริษัท โรงงานอตุสาหกรรมกระดาษบางปะอิน 
จํากดั 

คา่วสัดสุิ &นเปลือง  111,000   135,890  

44 กองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์และสิทธิการเชา่
ไทยคอมเมอร์เชียลอินเวสเม้นต์ 

คา่สาธารณปูโภค  233,961  -   

45 บริษัท เพ็ทฟอร์ม (ไทยแลนด์) จํากดั คา่ใช้จา่ยอื(น  349,579   -   

46 บริษัท เดอะ สตรีท รีเทล ดีเวลลอปเม้นท์ จํากดั คา่บริการ 1,345,737  225,305  

47 บริษัท แปซิฟิก เลเช่อร์ (ประเทศไทย) จาํกดั คา่วสัดสุิ &นเปลือง  74,900   -   

48 บริษัท ทีซีซี โฮเทล แอสเสท แมนเนจเม้นท์ จํากดั คา่จดัประชมุ  734,584   -   

49 กองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ไทยรีเทล อินเวสเม้นต์ คา่สาธารณปูโภค 2,747,605  -   

50 บริษัท ฟู้ ด ออฟ เอเซีย จํากดั คา่รับรอง  194,900   141,255  

51 บริษัท แม๊กซ์ เอเซีย จํากดั คา่อาหาร  68,557   2,136,176  

52 บริษัท แผ่นดินธรรม พร็อพเพอร์ตี &  
ดีเวลลอปเม้นท์ จํากดั 

คา่ใช้จา่ยอื(น  12,227   -   

53 ทรัสต์เพื(อการลงทนุในสิทธิการเชา่
อสงัหาริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์ 

คา่บริการ  1,985,027   -   

54 บริษัท บิ�กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ (มหาชน) คา่บริการ  28,526,880  6,950,362 

55 บริษัท ซีดบัเบิ &ลย ูทาวเวอร์ จํากดั คา่บริการ  172,813  175,144  

56 บริษัท พิษณโุลก บิ�กซี จํากดั คา่บริการ  2,017,683  434,789  

 ยอดรวมทั 1งสิ 1น  453,896,713   186,877,310  
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สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื�น 

ลาํดับ ชื�อ จาํนวน 

1 บริษัท สรุาพิเศษภทัรลานนา จํากดั  2,500,000  

2 บริษัท เอเอสเอ็ม แมนเนจเม้นท์ จํากดั  11,069,447  

3 บริษัท อตุสาหกรรมนํ &าตาลชลบรีุ จํากดั  620,000  

4 บริษัท เดอะ สตรีท รีเทล ดีเวลลอปเม้นท์ จํากดั  360,000  

5 บริษัท กองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์และสิทธิการเชา่ไทยคอมเมอร์เชียล 

อินเวสเม้นต์ จํากดั 

 717,600  

6 บริษัท กองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ไทยรีเทล อินเวสเม้นต์ จํากดั  1,582,509  

7 บริษัท  ทิพย์พฒัน อาร์เขต  จํากดั  653,000  

8 บริษัท บิ�กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จํากดั (มหาชน)  9,503,697  

9 บริษัท พิษณโุลก บิ�กซี จํากดั  1,133,697  

10 บริษัท ที.ซี.ซี.เทคโนโลยี จํากดั  1,444,130  

 ยอมรวมทั 1งสิ 1น 29,584,080 

 
12.3 ความจาํเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกนั 

รายการระหว่างกันข้างต้นเป็นรายการที(ดําเนินการระหว่างปีและรายการต่อเนื(องจากปีที(ผ่านมาซึ(งมี
ความจําเป็นและเหมาะสมดงันี & 

12.3.1 ค่าเช่า 

บริษทัและบริษัทยอ่ยเช่าพื &นที(สําหรับเป็นสํานกังาน เปิดร้านอาหาร โรงงาน หรือโกดงัสินค้า โดยคํานึงถึง
ทําเลที(ตั &งที(สามารถทํากําไรให้กบับริษทั รวมถึงสะดวกต่อการขนส่ง หรือกระจายสินค้า ซึ(งบุคคลและบริษัท
ที(เกี(ยวโยงกันอาจเป็นเจ้าของที(ดิน พื &นที(เช่า อาคาร และหรือสิ(งปลกูสร้างบนทําเลที(ตั &งดงักล่าว ซึ(งการ
คิดคา่เชา่และคา่บริการเป็นราคาที(เป็นธรรม กลา่วคือเป็นไปตามราคาตลาดหรือราคาประเมินของผู้ประเมิน
ราคาอิสระแล้วแตก่รณี 
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12.3.2 รายการขายสินค้ากบักลุ่มบริษทัที�มีความเกี�ยวข้องกัน 

บริษัทและบริษัทย่อยขายสินค้าให้กับกลุ่มบริษัทที(มีความเกี(ยวข้องกัน อาทิ เป็นบริษัทร่วมและ/หรือ
บริษัทย่อยของบริษัทใหญ่ และ/หรือมีกรรมการร่วมกัน ในเงื(อนไขที(เป็นปกติธุรกิจเช่นเดียวกับที(ขาย
ให้กบักิจการอื(นที(ไมเ่กี(ยวข้องกนัและเป็นไปตามราคาตลาด 

12.3.3 รายการซื 1อสินค้าและค่าใช้จ่ายกับกลุ่มบริษัทที�มีกรรมการร่วมกนั 

บริษัทและบริษัทย่อยซื &อสินค้าและค่าใช้จ่ายกับกลุ่มบริษัทที(มีความเกี(ยวข้องกัน อาทิ เป็นบริษัทร่วม
และ/หรือบริษัทย่อยของบริษัทใหญ่ และ/หรือมีกรรมการร่วมกัน ในเงื(อนไขที(เป็นปกติธุรกิจเช่นเดียวกบั 
ที(ขายให้กับกิจการอื(นที(ไม่เกี(ยวข้องกันและเป็นไปตามราคาตลาดหรือราคาประเมินของผู้ประเมินราคา
อิสระแล้วแตก่รณี 

ดังนั &น รายการระหว่างกันดังกล่าวข้างต้น พิจารณาจากความเหมาะสมและจําเป็น จึงมีความ
สมเหตุสมผลของรายการ และเป็นไปเพื(อประโยชน์สูงสุดของบริษัท ทั &งนี & หากจําเป็นต้องมีรายการ
ประเภทนี &อีก บริษัทและบริษัทย่อยจะดําเนินการตามขั &นตอน หลักเกณฑ์และวิธีการในการทํารายการ 
รวมถึงขอความเห็นจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทตามแต่กรณีและผู้มีส่วนได้เสีย
ไมม่ีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระดงักลา่ว 

12.3.4 มาตรการหรือขั 1นตอนในการอนุมัตกิารทาํรายการระหว่างกัน 

กรณีที(รายการระหว่างกันของบริษัทเกิดขึ &นกับบุคคลที(อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้
ส่วนเสีย หรืออาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต บริษัทจะให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็น 
ผู้ ให้ความเห็นเกี(ยวกับความจําเป็นและความเหมาะสมของรายการนั &น ในกรณีที(กรรมการตรวจสอบ 
ไมม่ีความชํานาญในการพิจารณารายการระหว่างกนัที(อาจเกิดขึ &น คณะกรรมการตรวจสอบจะว่าจ้างให้
ผู้ เชี(ยวชาญอิสระหรือผู้ สอบบัญชีของบริษัทเป็นผู้ ให้ความเห็นเกี(ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว  
เพื(อนําไปใช้ประกอบการตดัสินใจของคณะกรรมการบริษัทหรือผู้ ถือหุ้นตามแตก่รณี 

นอกจากนี & คณะกรรมการบริษัทได้กําหนดหลกัเกณฑ์ให้ฝ่ายจดัการมีอํานาจอนุมตัิการเข้าทําธุรกรรม 
การซื &อขายสินค้าหรือบริการ หรือการเช่าต่าง ๆ ในนามบริษัทหรือบริษัทย่อยกับกรรมการ ผู้บริหาร หรือ
บุคคลที(มีความเกี(ยวข้องกันได้ ภายในวงเงินไมเ่กิน 60 ล้านบาทต่อหนึ(งธุรกรรม หากธุรกรรมเหล่านั &น 
มีข้อตกลงทางการค้าในลกัษณะเดียวกันกับที(วิญ�ชูนจะพึงกระทํากับคู่สญัญาทั(วไป ในสถานการณ์
เดียวกนั ด้วยอํานาจตอ่รองทางการค้าที(ปราศจากอิทธิพลในการที(ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือ
บุคคลที(มีความเกี(ยวข้องและธุรกรรมดงักล่าวมีผลผูกพันต่อบริษัทหรือบริษัทย่อยคราวละไม่เกิน 5 ปี 



  บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 

แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี (แบบ 56-1) สิ &นสดุวนัที( 30 กนัยายน 2560 

ส่วนที( 2 หน้าที( 120 

ทั &งนี & ธุรกรรมดงักลา่วต้องไมมี่กฎหมาย หรือระเบียบ หรือข้อบงัคบัใด ๆ ที(กําหนดให้บริษัทต้องขออนุมติั
จากคณะกรรมการหรือจากที(ประชมุผู้ ถือหุ้นก่อนเข้าทําธุรกรรมดงักลา่ว 

12.3.5 นโยบายหรือแนวโน้มการทาํรายการระหว่างกันในอนาคต 

บริษัทคาดว่าในอนาคตอาจมีรายการระหวา่งกนัเกิดขึ &นอีก เนื(องจากรายการระหว่างกนัของบริษัทเป็นไปตาม
การดําเนินธรุกิจการค้าปกติและ/หรือสนบัสนนุธุรกิจปกติ ซึ(งบริษัทยงัคงยดึถือนโยบายที(จะดําเนินการให้
รายการระหว่างกนัดงักล่าวเป็นไปตามราคาตลาดและธุรกิจการค้าปกติทั(วไป (Fair and at arms’ 
length) รวมถึงเป็นประโยชน์สงูสดุต่อบริษัท ทั &งนี & บริษัทจะให้คณะกรรมการตรวจสอบหรือผู้สอบบญัชี
ของบริษัทหรือผู้ เชี(ยวชาญอิสระพิจารณาตรวจสอบและให้ความเห็นถึงความเหมาะสมของราคา และ
ความสมเหตุสมผลของการทํารายการด้วย โดยรายการระหว่างกันที(อาจเกิดขึ &นในอนาคตนั &น
คณะกรรมการบริษัทจะต้องปฏิบตัิให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และ
ข้อบงัคบั ประกาศ คําสั(ง หรือข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมตลอดถึงการปฏิบตัิ
ตามข้อกําหนดเกี(ยวกบัการเปิดเผยข้อมลูการทํารายการเกี(ยวโยงกนัและการได้มาหรือจําหน่ายทรัพย์สิน
ที(สําคญัของบริษัทตามมาตรฐานการบญัชีที(กําหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชีฯ 

สําหรับรายการระหว่างกันของบริษัทที(เกิดขึ &นกับบุคคลที(อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ มสีว่นได้
สว่นเสีย หรืออาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคตนั &น บริษัทจะจดัให้มีการทําสญัญาให้ถกูต้อง 
และจะให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ ให้ความเห็นเกี(ยวกับความจําเป็นและความเหมาะสมของ
รายการนั &น ในกรณีที(คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชํานาญในการพิจารณารายการระหว่างกัน 
ที(อาจเกิดขึ &น คณะกรรมการตรวจสอบจะว่าจ้างให้ผู้ เชี(ยวชาญอิสระหรือผู้ สอบบัญชีของบริษัทเป็น 
ผู้ ให้ความเห็นเกี(ยวกับรายการระหว่างกันดงักล่าว เพื(อนําไปใช้ประกอบการตดัสินใจของคณะกรรมการ
บริษัทหรือผู้ ถือหุ้ นตามแต่กรณี ทั &งนี & บริษัทจะเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบ 
งบการเงินที(ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีของบริษทั 

ทั &งนี & การกําหนดนโยบายทําให้มั(นใจได้ว่าการเข้าทํารายการดงักล่าวจะไมเ่ป็นการยกัย้ายหรือถ่ายเท
ผลประโยชน์ระหว่างบริษัท บคุคลที(เกี(ยวข้อง หรือผู้ ถือหุ้นของบริษัท กระทําโดยคํานึงถึงประโยชน์สงูสุด
ของผู้ ถือหุ้นทกุรายโดยเฉพาะรายยอ่ยเป็นสําคญั ทั &งนี & กรรมการ หรือผู้ ถือหุ้นที(มีส่วนได้ส่วนเสียเกี(ยวกบั
รายการระหว่างกัน หรือการได้มาหรือจําหน่ายไปซึ(งทรัพย์สินของบริษัท จะไม่มีสิทธิออกเสียงในเรื(อง
ดงักล่าวอีกด้วย 

 



  บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 
แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี (แบบ 56-1) สิ &นสดุวนัที( 30 กนัยายน 2560 

ส่วนที( 3 หน้าที( 1 

ส่วนที� 3 

ฐานะการเงนิและผลการดาํเนินงาน 

13. ข้อมูลทางการเงนิที�สาํคัญ 

13.1 งบการเงนิ 

สรุปรายงานสอบบญัชี 

รายงานของผู้ สอบบญัชีสําหรับงบการเงินของบริษัทสําหรับปีสิ &นสุดวันที( 30 กนัยายน 2560 ตรวจสอบ
โดยนางสาวนิตยา เชษฐโชติรส จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด ได้แสดงความเห็นใน
รายงานสอบบญัชีแบบไมม่ีเงื(อนไขวา่งบการเงินได้แสดงฐานะการเงินและผลการดําเนินงานโดยถกูต้อง
ตามที(ควรในสาระสําคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

 



  บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 
แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี (แบบ 56-1) สิ &นสดุวนัที( 30 กนัยายน 2560 

ส่วนที( 3 หน้าที( 2 

13.2 สรุปฐานะการเงนิและผลการดาํเนินงานสาํหรับปี สิ &นสุดวันที� 30 กันยายน 2560 
หน่วย : พนับาท 

2560 2559 2558

ณ วันที� ณ วันที� ณ วันที�

30 กันยายน 2560 30 กันยายน 2559 31 ธันวาคม 2558

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 1,446,506                593,643                   595,204                   

เงินลงทุนชั(วคราว -                           3,660                       3,660                       

ลูกหนี &การค้า 709,389                   424,361                   534,440                   

สินค้าคงเหลือ 319,248                   490,478                   392,815                   

สินทรัพย์หมุนเวียนอื(น 165,734                   205,399                   107,269                   

สินทรัพย์หมุนเวียน 2,640,877             1,717,541             1,633,388             

ที(ดิน อาคารและอุปกรณ์ 6,676,134                7,154,977                7,003,043                

สินทรัพย์ไม่มีตวัตน 36,572                     39,101                     27,981                     

สิทธิการเช่า 40,797                     46,817                     51,335                     

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื(น 312,445                   319,643                   373,127                   

รวมสินทรัพย์ 9,706,825             9,278,079             9,088,874             

เงินกู้ยืมระยะสั &นจากสถาบนัการเงิน -                           -                           

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินและหุ้นกู้ ที(ถึงกําหนดชําระภายในหนึ(งปี - 500,000 1,600,000 

เจ้าหนี &การค้า 977,087                   970,381                   1,003,950                

เจ้าหนี &อื(น 821,992                   942,155                   561,003                   

เจ้าหนี &ค่าสินทรัพย์ 135,103                   92,805                     179,631                   

หนี &สินหมุนเวียนอื(น 96,133                     70,424                     71,525                     

หนี &สินหมุนเวียน 2,030,315             2,575,765             3,416,109             

ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังาน 71,794                     66,178                     53,311                     

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

หนี &สินไม่หมุนเวียนอื(น 14,138                     27,193                     36,225                     

รวมหนี &สิน 4,116,247             4,669,136             5,005,645             

ทุนจดทะเบียน 375,000                   375,000                   375,000                   

ทุนชําระแล้ว 375,000                   375,000                   375,000                   

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ 609,402                   609,402                   609,402                   

สํารองตามกฎหมาย 37,500                     37,500                     37,500                     

กําไรสะสม-ยงัไม่ได้จดัสรร 4,393,710                3,412,897                3,007,913                

องค์ประกอบอื(นของส่วนของผู้ถือหุ้น 162,866                   162,684                   35,128                     

ส่วนได้เสียที(ไม่มีอํานาจควบคุม 12,100                     11,460                     18,286                     

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 5,590,578             4,608,943             4,083,229             

รวมหนี &สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 9,706,825             9,278,079             9,088,874             

รายการ

งบการเงินรวม

 



  บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 
แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี (แบบ 56-1) สิ &นสดุวนัที( 30 กนัยายน 2560 

ส่วนที( 3 หน้าที( 3 

ตารางสรุปงบการเงนิของบริษัท 
          หน่วย : พนับาท 

2560 2559 2558

ณ วันที� ณ วันที� ณ วันที�

30 กันยายน 2560 30 กันยายน 2559 31 ธันวาคม 2558

รายได้จากการขาย 13,370,759              10,284,233              12,793,312              

รายได้จากการให้บริการ 180,049                   114,873                   85,502                     

รายได้อื(น 126,283                   109,319                   84,347                     

รายได้รวม 13,677,091              10,508,425              12,963,161              

ต้นทุนขาย 8,264,626                6,499,422                8,370,058                

ต้นทุนการให้บริการ 122,844                   107,778                   76,757                     

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 3,744,835                2,920,567                3,704,295                

กําไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ 1,544,786                980,658                   812,051                   

ต้นทุนทางการเงิน 53,673                     60,850                     105,535                   

ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้ 47,913                     39,551                     2,781                       

กําไรสุทธิรวม 1,443,200                880,257                   703,735                   

กําไรสุทธิส่วนที(เป็นของบริษทัใหญ่ 1,451,693                887,214                   712,191                   

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

กําไรต่อหุ้นขั &นพื &นฐาน 7.74                         4.73                         3.80                         

(มูลค่าตราไว้หุ้นละ 2 บาท)

รายการ

งบการเงินรวม

 

หน่วย : พนับาท 

2560 2559 2558

ณ วันที� ณ วันที� ณ วันที�

30 กันยายน 2560 30 กันยายน 2559 31 ธันวาคม 2558

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน 2,388,621 2,009,576 1,394,175

กระแสเงินสดใช้ในกิจกรรมลงทุน (499,923)                  (852,925)                  (747,756)                  

กระแสเงินสดได้มา(ใช้ไปใน)กิจกรรมจดัหาเงิน (1,035,683)               (1,158,024)               (193,611)                  

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ(มขึ &น(ลดลง)สุทธิ 853,015                   (1,373)                      452,808

รายการ

งบการเงินรวม

 
 

 

 



  บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 
แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี (แบบ 56-1) สิ &นสดุวนัที( 30 กนัยายน 2560 

ส่วนที( 3 หน้าที( 4 

อัตราส่วนทางการเงนิที�สาํคัญ 

ณ วันที� 30 กันยายน 2560 ณ วันที� 31 ธันวาคม 2559 ณ วันที� 31 ธันวาคม 2558

อตัราส่วนสภาพคล่อง

  อตัราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 1.3 0.7 0.5

  อตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า) 1.1 0.4 0.3

  อตัราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เท่า) 1.0 0.7 0.4

  อตัราส่วนหมุนเวียนลูกหนี &การค้า (เท่า) 23.9 21.7 24.6

  ระยะเวลาเก็บหนี &เฉลี(ย (วัน) 15.1 16.6 14.6

  อตัราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 20.7 15.0 20.2

  ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี(ย (วัน) 17.4 24.1 17.8

  อตัราหมุนเวียนเจ้าหนี & (เท่า) 8.6 6.7 7.7

  ระยะเวลาชําระหนี & (วัน) 41.8 53.8 46.5

  วงจรเงินสด (วัน) -9.4 -13.1 -14.1

อตัราส่วนแสดงความสามารถในการหากําไร

  อตัรากําไรขั &นต้น 38.1% 36.5% 34.4%

  อตัรากําไรจากการดําเนินงาน 10.5% 8.4% 5.7%

  อตัราส่วนเงินสดต่อการทํากําไร 168.4% 230.6% 191.6%

  อตัรากําไรสุทธิ 10.6% 8.4% 5.4%

  อตัราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น 28.3% 20.3% 18.2%

อตัราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน

  อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ 15.2% 9.6% 7.7%

  อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร 35.6% 23.3% 23.5%

  อตัราการหมุนของสินทรัพย์ (เท่า) 1.4 1.1 1.4

อตัราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน

  อตัราส่วนหนี &สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.7 1.0 1.2

  อตัราส่วนเงินกู้ยืมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.4 0.5 0.8

  อตัราการจ่ายเงินปันผล 43.9% 52.8% 52.7%

รายการ
งบการเงินรวม

 
 



  บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 
แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี (แบบ 56-1) สิ &นสดุวนัที( 30 กนัยายน 2560 

ส่วนที( 3 หน้าที( 5 

14. การวิเคราห์และคาํอธิบายของฝ่ายจัดการ  

14.1 คาํอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดาํเนินงาน  

เนื(องด้วยที(ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั &งที( 1/2559 ซึ(งประชุมเมื(อวนัที( 25 กมุภาพนัธ์ 2559 ได้
มีมตอินมุตัิการเปลี(ยนแปลงรอบปีบญัชีของบริษัท จากเริ(มต้นในวนัที( 1 มกราคมและสิ &นสดุในวนัที( 
31 ธนัวาคมของทกุปี เป็นเริ(มต้นในวนัที( 1 ตลุาคมและสิ &นสดุในวนัที( 30 กนัยายนของทุกปี โดย
ให้มีผลเริ(มรอบปีบญัชีแรกในปี 2559  ซึ(งจะมีระยะเวลา 9 เดือน ตั &งแตว่นัที( 1 มกราคม 2559 
และสิ &นสดุในวนัที( 30 กนัยายน 2559 หลงัจากนั &นจะมีระยะเวลา 12 เดือน ตั &งแต่วนัที( 1 ตุลาคม
และสิ &นสุดในว ันที( 30 กันยายนของทุกปี ทั &งนี & เพื (อให้สอดคล้องกับผลการดําเนินงานของ
บริษัทซึ(งจะสอดรับกบัยอดขายตามฤดกูาลของบริษัทย่อยต่าง ๆ อนัจะส่งผลดีแก่กลุ่มบริษัทโออิชิ 
ทั &งด้านการบริหารงาน ด้านการเง ินและด้านทรัพยากรบคุคล รวมถึงเพื(อให้การจดัทํา           
งบการเงินรวมของกลุม่บริษัทเป็นไปด้วยความคลอ่งตวัและเรียบร้อยนั &น 

ดงันั &น เพื(อให้การรายงานข้อมลูมีความชดัเจนและเข้าใจได้โดยง่าย บริษัทจึงจดัทําข้อมลู
เปรียบเทียบเป็น 2 รูปแบบ ได้แก่ การเปรียบเทียบระหว่างรอบบญัชีปี 2560 และ 2559 ตาม
งบการเงินตรวจสอบ คือวนัที( 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที( 30 กันยายน 2560 เปรียบเทียบกับ
วนัที( 1 มกราคม ถึงวนัที( 30 กันยายน 2559 และการเปรียบเทียบแบบช่วงระยะเวลาเดียวกนั 
12 เดือน คือวนัที( 1 ตลุาคม 2559 ถึงวนัที( 30 กนัยายน 2560 เปรียบเทียบกบัวนัที( 1 ตลุาคม 
2558 ถึงวนัที( 30 กนัยายน 2559  ดงันี & 

รายได้ 

ภาพรวม 

สําหรับรอบระยะเวลาตั &งแต่วนัที( 1 ตลุาคม 2559 ถึงวนัที( 30 กนัยายน 2560 บริษัทมีรายได้จาก 
การขายรวมทั &งสิ &น 13,551 ล้านบาท เพิ(มขึ &น 30.3% หรือ 3,152 ล้านบาทจากรอบระยะเวลาตั &งแตว่นัที( 
1 มกราคม ถึงวนัที( 30 กนัยายน 2559 ซึ(งมีรายได้จากการขายรวม 10,399 ล้านบาท โดยมีสาเหต ุ
มาจากระยะเวลาที(แตกต่างกันคือ 12 เดือน กบั 9 เดือน 
 



  บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 
แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี (แบบ 56-1) สิ &นสดุวนัที( 30 กนัยายน 2560 

ส่วนที( 3 หน้าที( 6 

หากเปรียบเทียบแบบช่วงระยะเวลาเดียวกนั 12 เดือน บริษัทมีรายได้จากการขายรวมลดลงเล็กน้อยที( 
0.6% หรือ 86 ล้านบาทจากปีก่อนซึ(งมีรายได้จากการขายรวม 13,637 ล้านบาท โดยมีสาเหตมุาจากการ
ลดลงของรายได้จากธุรกิจเครื(องดื(ม 0.4% และการลดลงของรายได้จากธุรกิจอาหาร 0.8% สัดส่วน
รายได้จากธุรกิจเครื(องดื(มตอ่รายได้จากธุรกิจอาหารคิดเป็นประมาณ 52:48 

5,493 

(53%)

7,054 

(52%)

7,085

(52%)

7,054

(52%)

4,906

(47%)

6,497

(48%)

6,552

(48%)

6,497

(48%)

10,399 

13,551 13,637 13,551 

ปี 2016
(9 เดือน)

ปี 2017
(12 เดือน)

ปี 2016
(12 เดือน)

ปี 2017
(12 เดือน)

หน่วย: ลา้นบาท

รายไดจ้ากธรุกจิเครื"องดื"ม รายไดจ้ากธรุกจิอาหาร

0.6%30.3%

 

ธุรกิจเครื� องดื�ม 

สําหรับรอบระยะเวลาตั &งแต่วนัที( 1 ตลุาคม 2559 ถึงวนัที( 30 กนัยายน 2560 บริษัทมีรายได้จากธุรกิจ
เครื(องดื(มเท่ากบั 7,054 ล้านบาท เพิ(มขึ &น 28.4% หรือ 1,561 ล้านบาทจากรอบระยะเวลาตั &งแต่วนัที( 1 
มกราคม ถึงวนัที( 30 กนัยายน 2559 ซึ(งมีรายได้จากธรุกิจเครื(องดื(มเท่ากบั 5,493 ล้านบาท โดยมีสาเหตุ
มาจากระยะเวลาที(แตกต่างกันคือ 12 เดือน กบั 9 เดือน 
 
หากเปรียบเทียบแบบช่วงระยะเวลาเดียวกนั 12 เดือน บริษัทมรีายได้จากธุรกิจเครื(องดื(มลดลงเล็กน้อย
ที( 0.4% หรือ 31 ล้านบาท จากปีก่อนซึ(งมีรายได้จากธุรกิจเครื(องดื(มเท่ากับ 7,085 ล้านบาท โดยมี
สาเหตหุลกัมาจากตลาดชาพร้อมดื(ม (RTD tea market) และตลาดชาเขียวพร้อมดื(ม (Pure RTD green 
tea market) มีมลูค่าลดลงประมาณ 10.8% และ 5.7% ตามลําดบั อย่างไรก็ตาม บริษัทยงัคงสามารถ
ครองสว่นแบง่การตลาดสงูสดุเป็นอนัดบัหนึ(งไว้ได้ ทั &งในตลาดชาพร้อมดื(ม (RTD tea market) ที( 45.8% 
และตลาดชาเขียวพร้อมดื(ม (Pure RTD green tea market) ที( 48.0% 



  บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 
แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี (แบบ 56-1) สิ &นสดุวนัที( 30 กนัยายน 2560 

ส่วนที( 3 หน้าที( 7 

ธุรกิจอาหาร 

สําหรับรอบระยะเวลาตั &งแต่วนัที( 1 ตลุาคม 2559 ถึงวนัที( 30 กนัยายน 2560 บริษัทมีรายได้จากธุรกิจ
อาหารเท่ากับ 6,497 ล้านบาท เพิ(มขึ &น 32.4% หรือ 1,591 ล้านบาทจากรอบระยะเวลาตั &งแต่วนัที( 1 
มกราคม ถึงวนัที( 30 กนัยายน 2559 ซึ(งมีรายได้จากธุรกิจอาหารเท่ากบั 4,906 ล้านบาท โดยมีสาเหตุ
มาจากระยะเวลาที(แตกต่างกันคือ 12 เดือน กบั 9 เดือน  

หากเปรียบเทียบแบบชว่งระยะเวลาเดียวกนั 12 เดือน บริษัทมีรายได้จากธรุกิจอาหารลดลงเล็กน้อยที( 0.8% 
หรือ 55 ล้านบาท จากปีก่อนซึ(งมีรายได้จากธรุกิจอาหารเท่ากบั 6,552 ล้านบาท โดยมสีาเหตหุลกัมาจาก
สภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศที(ยังคงชะลอตวัอย่างต่อเนื(อง อันส่งผลกระทบต่อกําลงัซื &อของ
ผู้บริโภค รวมถึงการปิดดําเนินการสาขาร้านอาหารที(มีผลประกอบการไมเ่ป็นที(น่าพอใจ  

ต้นทุนขาย 

ภาพรวม 

สําหรับรอบระยะเวลาตั &งแต่วนัที( 1 ตลุาคม 2559 ถึงวนัที( 30 กนัยายน 2560 ต้นทนุขายรวมของบริษัท
เท่ากบั 8,388 ล้านบาท หรือคิดเป็นอตัราส่วนต้นทุนขายต่อรายได้จากการขายรวมที( 61.9% ซึ(งคิด
เป็นอตัราส่วนที(ตํ(ากว่ารอบระยะเวลาตั &งแต่วนัที( 1 มกราคม ถึงวนัที( 30 กนัยายน 2559 ซึ(งมีอตัราส่วน
ต้นทุนขายต่อรายได้จากการขายรวมที( 63.5% เป็นผลมาจากการบริหารต้นทุนที(มีประสิทธิภาพมากขึ &น 
ทั &งในสว่นของธรุกิจเครื(องดื(มและธรุกิจอาหาร 

หากเปรียบเทียบแบบช่วงระยะเวลาเดียวกนั 12 เดือน บริษัทมีอตัราส่วนต้นทนุขายต่อรายได้จากการ
ขายรวมตํ(ากวา่ปีก่อนซึ(งมอีตัราสว่นต้นทนุขายตอ่รายได้จากการขายรวมที( 63.7% ซึ(งเป็นผลมาจากการ
บริหารต้นทนุที(มีประสทิธิภาพมากขึ &นทั &งในสว่นของธรุกิจเครื(องดื(มและธรุกิจอาหาร 

ธุรกิจเครื� องดื�ม 

สําหรับรอบระยะเวลาตั &งแต่วนัที( 1 ตลุาคม 2559 ถึงวนัที( 30 กนัยายน 2560 ต้นทนุขายของธุรกิจ
เครื(องดื(มเท่ากับ 4,824 ล้านบาท หรือคิดเป็นอตัราส่วนต้นทุนขายต่อรายได้จากการขายเครื(องดื(มที( 
68.4% ซึ(งคิดเป็นอตัราสว่นที(ตํ(ากว่ารอบระยะเวลาตั &งแต่วนัที( 1 มกราคม ถึงวนัที( 30 กนัยายน 2559 ซึ(ง
มีอตัราสว่นต้นทนุขายตอ่รายได้จากการขายเครื(องดื(มที( 69.2% สาเหตุหลกัมาจากการบริหารจดัการ
อตัรากําลงัการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ(งขึ &นโดยส่วนหนึ(งเป็นผลมาจากการเติบโตของ
ยอดขายในตา่งประเทศ 



  บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 
แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี (แบบ 56-1) สิ &นสดุวนัที( 30 กนัยายน 2560 

ส่วนที( 3 หน้าที( 8 

หากเปรียบเทียบแบบช่วงระยะเวลาเดียวกนั 12 เดือน อตัราส่วนต้นทุนขายต่อรายได้จากการขาย
เครื(องดื(มตํ(ากว่าปีก่อนซึ(งมีอตัราส่วนต้นทุนขายต่อรายได้จากการขายเครื(องดื(มที( 69.3% สาเหตหุลกั
มาจากการบริหารจดัการอตัรากําลงัการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ(งขึ &นโดยส่วนหนึ(งเป็นผลมาจาก
การเตบิโตของยอดขายในตา่งประเทศ 

ธุรกิจอาหาร 

สําหรับรอบระยะเวลาตั &งแต่วนัที( 1 ตลุาคม 2559 ถึงวนัที( 30 กนัยายน 2560 ต้นทุนขายของธุรกิจ
อาหารเท่ากับ 3,564 ล้านบาท หรือคิดเป็นอตัราส่วนต้นทุนขายต่อรายได้จากการขายอาหารที( 54.9% 
ซึ(งคิดเป็นอตัราส่วนที(ตํ(ากว่ารอบระยะเวลาตั &งแตว่นัที( 1 มกราคม ถึงวนัที( 30 กนัยายน 2559 ซึ(งมี
อตัราส่วนต้นทนุขายตอ่รายได้จากการขายอาหารที( 57.2% สาเหตหุลกัมาจากการบริหารต้นทนุ ทั &งในแง่ของ
สว่นลดและต้นทนุการผลิตได้อยา่งมีประสิทธิภาพมากยิ(งขึ &น 

หากเปรียบเทียบแบบช่วงระยะเวลาเดียวกนั 12 เดือน อตัราส่วนต้นทุนขายต่อรายได้จากการขาย
อาหารตํ(ากวา่ปีก่อนซึ(งมีอตัราส่วนต้นทุนขายต่อรายได้จากการขายอาหารที( 57.6% สาเหตหุลกัมาจาก
การบริหารจดัการด้านต้นทนุ ทั &งในแงข่องสว่นลดและต้นทนุการผลติได้อยา่งมีประสิทธิภาพมากยิ(งขึ &น 

ค่าใช้จ่ายในการขาย 

ภาพรวม 

สําหรับรอบระยะเวลาตั &งแต่วนัที( 1 ตลุาคม 2559 ถึงวนัที( 30 กนัยายน 2560 บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการ
ขายรวมเท่ากับ 1,650 ล้านบาท เพิ(มขึ &น 30.5% หรือ 386 ล้านบาท จากรอบระยะเวลาตั &งแต่วนัที ( 1 
มกราคม ถึงวนัที( 30 กนัยายน 2559 ที(มีคา่ใช้จ่ายในการขายรวมเท่ากบั 1,264 ล้านบาท อตัราสว่น
คา่ใช้จา่ยในการขายตอ่รายได้จากการขายในปี 2560 เท่ากบั 12.2% ซึ(งเป็นอตัราสว่นที(คงที(เมื(อเทียบกบั
ปีก่อน 

หากเปรียบเทียบแบบช่วงระยะเวลาเดียวกัน 12 เดือน ค่าใช้จ่ายในการขายรวมของบริษัทลดลง 
0.8% หรือ 13 ล้านบาทจากปีก่อนที(มีค่าใช้จ่ายในการขายรวมเท่ากบั 1,663 ล้านบาท โดยอตัราสว่น
คา่ใช้จา่ยในการขายต่อรายได้จากการขายในปี 2560 คงที(เมื(อเทียบกับปีก่อน 



  บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 
แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี (แบบ 56-1) สิ &นสดุวนัที( 30 กนัยายน 2560 

ส่วนที( 3 หน้าที( 9 

ธุรกิจเครื� องดื�ม 

สําหรับรอบระยะเวลาตั &งแต่วนัที( 1 ตลุาคม 2559 ถึงวนัที( 30 กนัยายน 2560 ค่าใช้จ่ายในการขายของ
ธุรกิจเครื(องดื(มเท่ากับ 809 ล้านบาท เพิ(มขึ &น 18.5% หรือ 126 ล้านบาท จากรอบระยะเวลาตั &งแตว่นัที( 1 
มกราคม ถึงวนัที( 30 กนัยายน 2559 ที(มีคา่ใช้จ่ายในการขายของธรุกิจเครื(องดื(มเท่ากบั 683 ล้านบาท โดย
อตัราสว่นคา่ใช้จา่ยในการขายตอ่รายได้จากการขายเครื(องดื(มในปี 2560 เท่ากบั 11.5% ลดลงจากปีก่อน
ซึ(งมีอตัราส่วนค่าใช้จ่ายในการขายต่อรายได้จากการขายเครื(องดื(มที( 12.4% จากการเน้นใช้มาตรการ
สง่เสริมการขายที(มีประสิทธิภาพ เหมาะสม และสอดคล้องกบักลยทุธ์ของบริษัทมากยิ(งขึ &น 
 
หากเปรียบเทียบแบบช่วงระยะเวลาเดียวกนั 12 เดือน ค่าใช้จ่ายในการขายของธุรกิจเครื(องดื(มลดลง 
8.8% หรือ 78 ล้านบาทจากปีก่อนที(มีค่าใช้จ่ายในการขายของธุรกิจเครื(องดื(มเท่ากับ 887 ล้านบาท 
โดยอตัราส่วนค่าใช้จ่ายในการขายต่อรายได้จากการขายเครื(องดื(มในปี 2560 ลดลงจากปีก่อนซึ(งมี
อตัราสว่นคา่ใช้จา่ยในการขายตอ่รายได้จากการขายเครื(องดื(มที( 12.5% จากการเน้นใช้มาตรการสง่เสริม
การขายที(มีประสิทธิภาพ เหมาะสม และสอดคล้องกบักลยทุธ์ของบริษัทมากยิ(งขึ &น 

ธุรกิจอาหาร 

สําหรับรอบระยะเวลาตั &งแต่วนัที( 1 ตลุาคม 2559 ถึงวนัที( 30 กนัยายน 2560 ค่าใช้จ่ายในการขายของ
ธุรกิจอาหารเท่ากับ 841 ล้านบาท เพิ(มขึ &น 44.6% หรือ 260 ล้านบาท จากรอบระยะเวลาตั &งแตว่นัที( 1 
มกราคม ถึงวนัที( 30 กนัยายน 2559 ที(มีคา่ใช้จ่ายในการขายของธรุกิจอาหารเท่ากบั 581 ล้านบาท โดย
อตัราส่วนค่าใช้จ่ายในการขายต่อรายได้จากการขายอาหารในปี 2560 เท่ากบั 12.9% เพิ(มขึ &นจากปีก่อน 
ซึ(งมีอตัราสว่นคา่ใช้จา่ยในการขายตอ่รายได้จากการขายอาหารที( 11.8% สาเหตหุลกัมาจากระยะเวลาที(
แตกต่างกนัคือ 12 เดือน กบั 9 เดือน ประกอบกบัการปรับปรุงและพัฒนาภาพลกัษณ์ของแบรนด์ผ่าน
เมนูที(แปลกใหม่ หลากหลาย และสอดคล้องกบัความต้องการของผู้บริโภคมากขึ &น 

หากเปรียบเทียบแบบช่วงระยะเวลาเดียวกนั 12 เดือน ค่าใช้จ่ายในการขายของธุรกิจอาหารเพิ(มขึ &น 
8.4% หรือ 65 ล้านบาทจากปีก่อนที(มีค่าใช้จ่ายในการขายของธุรกิจอาหารเท่ากับ 776 ล้านบาท โดย
อตัราส่วนค่าใช้จ่ายในการขายต่อรายได้จากการขายอาหารในปี 2560 เพิ(มขึ &นจากปีก่อนซึ(งมีอตัราส่วน
คา่ใช้จา่ยในการขายต่อรายได้จากการขายอาหารที( 11.8% สาเหตหุลกัมาจากการปรับปรุงและพฒันา
ภาพลกัษณ์ของแบรนด์ผ่านเมนทีู(แปลกใหม ่หลากหลาย และสอดคล้องกบัความต้องการของผู้บริโภค
มากขึ &น 



  บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 
แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี (แบบ 56-1) สิ &นสดุวนัที( 30 กนัยายน 2560 

ส่วนที( 3 หน้าที( 10 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

ภาพรวม 

สําหรับรอบระยะเวลาตั &งแต่วนัที( 1 ตลุาคม 2559 ถึงวนัที( 30 กนัยายน 2560 บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการ
บริหารรวมเท่ากบั 2,095 ล้านบาท เพิ(มขึ &น 26.4% หรือ 438 ล้านบาท จากรอบระยะเวลาตั &งแตว่นัที( 1 
มกราคม ถึงวนัที( 30 กนัยายน 2559 ที(มีคา่ใช้จ่ายในการบริหารรวมเท่ากบั 1,657 ล้านบาท สาเหตหุลกั
มาจากระยะเวลาที(แตกต่างกนัคือ 12 เดือน กบั 9 เดือน 

หากเปรียบเทียบแบบช่วงระยะเวลาเดียวกนั 12 เดือน ค่าใช้จ่ายในการบริหารรวมในปี 2560 ลดลง 
3.3% หรือ 71 ล้านบาทจากปีก่อนที(มคีา่ใช้จ่ายในการบริหารรวมเท่ากบั 2,166 ล้านบาท เป็นผลมาจาก
การควบคมุและบริหารจดัการคา่ใช้จา่ยคงที(ได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 

ธุรกิจเครื� องดื�ม 

สําหรับรอบระยะเวลาตั &งแต่วนัที( 1 ตลุาคม 2559 ถึงวนัที( 30 กนัยายน 2560 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ของธรุกิจเครื(องดื(มเท่ากบั 233 ล้านบาท เพิ(มขึ &น 9.7% หรือ 20 ล้านบาท จากรอบระยะเวลาตั &งแตว่นัที( 
1 มกราคม ถึงวนัที( 30 กันยายน 2559 ที(มีค่าใช้จ่ายในการบริหารของธุรกิจเครื(องดื(มเท่ากบั 213 ล้านบาท 
สาเหตหุลกัมาจากระยะเวลาที(แตกต่างกนัคือ 12 เดือน กบั 9 เดือน  

หากเปรียบเทียบแบบชว่งระยะเวลาเดียวกนั 12 เดือน คา่ใช้จ่ายในการบริหารของธุรกิจเครื(องดื(มในปี 2560 
ลดลง 16.4% หรือ 46 ล้านบาทจากปีก่อนที(มีคา่ใช้จา่ยในการบริหารของธุรกิจเครื(องดื(มเท่ากบั 279 ล้านบาท 
เป็นผลมาจากการควบคมุและบริหารจดัการคา่ใช้จา่ยคงที(ได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 

ธุรกิจอาหาร 

สําหรับรอบระยะเวลาตั &งแต่วนัที( 1 ตลุาคม 2559 ถึงวนัที( 30 กนัยายน 2560 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ของธุรกิจอาหาร เท่ากบั 1,862 ล้านบาท เพิ(มขึ &น 28.9% หรือ 418 ล้านบาท จากรอบระยะเวลาตั &งแต่
วนัที( 1 มกราคม ถึงวนัที( 30 กนัยายน 2558 ที(มีค่าใช้จ่ายในการบริหารเท่ากบั 1,444 ล้านบาท สาเหตหุลกั
มาจากระยะเวลาที(แตกต่างกนัคือ 12 เดือน กบั 9 เดือน 

หากเปรียบเทียบแบบช่วงระยะเวลาเดียวกนั 12 เดือน ค่าใช้จ่ายในการบริหารของธุรกิจอาหาร 
ในปี 2560 ลดลง 1.3% หรือ 25 ล้านบาทจากปีก่อนที(มีค่าใช้จ่ายในการบริหารของธุรกิจอาหารเท่ากบั 1,887 
ล้านบาท เป็นผลมาจากการควบคมุและบริหารจดัการคา่ใช้จา่ยคงที(ได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 



  บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 
แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี (แบบ 56-1) สิ &นสดุวนัที( 30 กนัยายน 2560 

ส่วนที( 3 หน้าที( 11 

กาํไร(ขาดทุน)สุทธิ 

ภาพรวม 

สําหรับรอบระยะเวลาตั &งแต่วนัที( 1 ตลุาคม 2559 ถึงวนัที( 30 กนัยายน 2560 กําไรสทุธิของบริษัทเท่ากบั 
1,443 ล้านบาท เพิ(มขึ &น 64.0% หรือ 563 ล้านบาท จากกําไรสุทธิของรอบระยะเวลาตั &งแตว่นัที ( 1 
มกราคม ถึงวนัที( 30 กนัยายน 2559 ที( 880 ล้านบาท โดยอัตรากําไรสุทธิต่อรายได้จากการขาย 
ในปี 2560 เท่ากบั 10.6% เพิ(มขึ &นจากอตัราส่วนกําไรสุทธิต่อรายได้จากการขายปีก่อนที( 8.5% ทั &งนี & 
ความสามารถในการทํากําไรของบริษัทที(เพิ(มขึ &นนั &นมีสาเหตุหลกัมาจากการบริหารต้นทุนขาย และ
คา่ใช้จา่ยในการบริหารที(ดีขึ &นของทั &งธรุกิจเครื(องดื(มและธรุกิจอาหาร 

หากเปรียบเทียบแบบชว่งระยะเวลาเดียวกนั 12 เดือน กําไรสทุธิของบริษัทเพิ(มขึ &น 28.5% หรือ 320 ล้านบาท
จากปีก่อนที(มีกําไรสุทธิเท่ากับ 1,123 ล้านบาท โดยอตัรากําไรสุทธิต่อรายได้จากการขายในปี 2560 
เพิ(มขึ &นจากอตัราสว่นกําไรสทุธิตอ่รายได้จากการขายปีก่อนที( 8.2% เป็นผลมาจากการบริหารต้นทุนขายและ
คา่ใช้จา่ยในการบริหารที(ดีขึ &นของทั &งธรุกิจเครื(องดื(มและธรุกิจอาหาร 

ธุรกิจเครื� องดื�ม 

สําหรับรอบระยะเวลาตั &งแต่วันที( 1 ตลุาคม 2559 ถึงวนัที( 30 กนัยายน 2560 กําไรสทุธิของธุรกิจ
เครื(องดื(มเท่ากบั 1,233 ล้านบาท เพิ(มขึ &น 54.3% หรือ 434 ล้านบาท จากรอบระยะเวลาตั &งแต่วนัที( 1 
มกราคม ถึงวนัที( 30 กนัยายน 2559 ที(มีกําไรสทุธิของธุรกิจเครื(องดื(มเท่ากบั 799 ล้านบาท โดยอตัรา
กําไรสทุธิตอ่รายได้จากการขายเครื(องดื(มในปี 2560 เท่ากบั 17.5% เพิ(มขึ &นจากอตัรากําไรสทุธิต่อรายได้
จากการขายเครื(องดื(มปีก่อนที( 14.5% เป็นผลมาจากการบริหารจดัการต้นทุนขาย ค่าใช้จ่ายในการขาย 
และคา่ใช้จา่ยในการบริหารที(มีประสิทธิภาพ  

หากเปรียบเทียบแบบชว่งระยะเวลาเดียวกนั 12 เดือน กําไรสทุธิของธุรกิจเครื(องดื(มเพิ(มขึ &น 22.8% หรือ 229 
ล้านบาทจากปีก่อนที(มีกําไรสทุธิของธุรกิจเครื(องดื(มเท่ากับ 1,004 ล้านบาท โดยอตัรากําไรสทุธิต่อรายได้
จากการขายเครื(องดื(มในปี 2560 เพิ(มขึ &นจากอตัรากําไรสุทธิต่อรายได้จากการขายเครื(องดื(มปีก่อนที( 14.2% 
เป็นผลมาจากการบริหารจัดการต้นทุนขาย ค่าใช้จ่ายในการขาย และค่าใช้จ่ายในการบริหารที(มี
ประสิทธิภาพ 



  บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 
แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี (แบบ 56-1) สิ &นสดุวนัที( 30 กนัยายน 2560 

ส่วนที( 3 หน้าที( 12 

ธุรกิจอาหาร 

สําหรับรอบระยะเวลาตั &งแตว่นัที( 1 ตลุาคม 2559 ถึงวนัที( 30 กนัยายน 2560 กําไรสทุธิของธรุกิจอาหาร
เทา่กบั 210 ล้านบาท เพิ(มขึ &น 159.3% หรือ 129 ล้านบาท จากรอบระยะเวลาตั &งแตว่นัที( 1 มกราคม ถึง
วนัที( 30 กนัยายน 2559 ที(มีกําไรสทุธิของธุรกิจอาหารเท่ากบั 81 ล้านบาท โดยอตัรากําไรสทุธิตอ่รายได้
จากการขายอาหารในปี 2560  เทา่กบั 3 .2% เพิ(มขึ &นจากอตัรากําไรสทุธิต่อรายได้จากการขายอาหาร 
ปีก่อนที( 1.7% เป็นผลมาจากการบริหารจดัการต้นทนุขาย และคา่ใช้จา่ยในการบริหารที(มปีระสิทธิภาพ 
 
หากเปรียบเทียบแบบช่วงระยะเวลาเดียวกนั 12 เดือน กําไรสุทธิของธุรกิจอาหารเพิ(มขึ &น 76.5% หรือ 91 
ล้านบาทจากปีก่อนที(มกํีาไรสทุธิของธุรกิจอาหารเท่ากบั 119 ล้านบาท โดยอตัรากําไรสทุธิต่อรายได้จาก
การขายอาหารในปี 2560 เพิ(มขึ &นจากอตัรากําไรสุทธิต่อรายได้จากการขายอาหารปีก่อนที( 1.8% เป็น
ผลมาจากการบริหารจดัการต้นทนุขาย และคา่ใช้จา่ยในการบริหารที(มีประสทิธิภาพ 

หน่วย : ล้านบาท 12 เดือน 2560 สัดส่วนต่อรายได้ 9 เดือน 2559 สัดส่วนต่อรายได้ เพิ�มขึ &น(ลดลง) ร้อยละ

รายได้จากการขายและให้บริการ-เครื( องดื(ม 7,054               100% 5,493               100% 1,561 28

รายได้จากการขายและให้บริการ-อาหาร 6,497               100% 4,906               100% 1,591 32

รวมรายได้จากการขายและให้บริการ 13,551           100% 10,399           100% 3,152 30

ต้นทุนขาย-เครื( องดื(ม 4,824               68% 3,801               69% 1,023 27

ต้นทุนขาย-อาหาร 3,564               55% 2,806               57% 758 27

รวมต้นทุนขาย 8,388             62% 6,607             64% 1,781 27

ค่าใช้จ่ายในการขาย-เครื(องดื(ม 809                  11% 683                  12% 126 18

ค่าใช้จ่ายในการขาย-อาหาร 841                  13% 581                  12% 260 45

รวมค่าใช้จ่ายในการขาย 1,650             12% 1,264             12% 386 30

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร-เครื( องดื(ม 233                  3% 213                  4% 21 10

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร-อาหาร 1,862               29% 1,444               29% 417 29

รวมค่าใช้จ่ายในการบริหาร 2,095             15% 1,657             16% 438 26

กําไรสทุธิ-เครื(องดื(ม 1,233               17% 799                  15% 434 54

กําไรสทุธิ-อาหาร 210                  3% 81                    2% 129 159

รวมกําไรสุทธิ 1,443             11% 880               8% 563 64  
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หน่วย : ล้านบาท 12 เดือน 2560 สัดส่วนต่อรายได้ 12 เดือน 2559 สัดส่วนต่อรายได้ เพิ�มขึ &น(ลดลง) ร้อยละ

รายได้จากการขายและให้บริการ-เครื( องดื(ม 7,054               100% 7,085               100% (31) (0)

รายได้จากการขายและให้บริการ-อาหาร 6,497               100% 6,552               100% (55) (1)

รวมรายได้จากการขายและให้บริการ 13,551           100% 13,637           100% (86) (1)

ต้นทุนขาย-เครื(องดื(ม 4,824               68% 4,913               69% (89) (2)

ต้นทุนขาย-อาหาร 3,564               55% 3,777               58% (213) (6)

รวมต้นทุนขาย 8,388             62% 8,690             64% (302) (3)

ค่าใช้จ่ายในการขาย-เครื( องดื(ม 809                  11% 887                  13% (78) (9)

ค่าใช้จ่ายในการขาย-อาหาร 841                  13% 776                  12% 65 8

รวมค่าใช้จ่ายในการขาย 1,650             12% 1,663             12% (13) (1)

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร-เครื(องดื(ม 233                  3% 279                  4% (46) (16)

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร-อาหาร 1,862               29% 1,887               29% (25) (1)

รวมค่าใช้จ่ายในการบริหาร 2,095             15% 2,166             16% (71) (3)

กาํไรสทุธิ-เครื( องดื(ม 1,233               17% 1,004               14% 229 23

กาํไรสทุธิ-อาหาร 210                  3% 119                  2% 91 76

รวมกําไรสุทธิ 1,443             11% 1,123             8% 320 28  

ฐานะการเงนิ 
 
สินทรัพย์ 

ณ วนัที( 30 กันยายน 2560 บริษัทมีสินทรัพย์รวมทั &งสิ &น 9,707 ล้านบาท เพิ(มขึ &นจากสิ &นปี 2559 
จํานวน 429 ล้านบาท หรือเท่ากับ 4.4% สินทรัพย์หมุนเวียนเพิ(มขึ &น 923 ล้านบาท สาเหตุหลัก
เนื(องมาจากการเพิ(มขึ &นของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดและลกูหนี &การค้า สทุธิกบัการลดลงของ
สินค้าคงเหลือและสินทรัพย์หมนุเวียนอื(น สําหรับสนิทรัพย์ไมห่มนุเวียนลดลง 495 ล้านบาท สาเหตหุลกั
เนื(องมาจากการลดลงของที(ดิน อาคาร และอปุกรณ์ 
 
หนี &สิน 

ณ วนัที( 30 กันยายน 2560 บริษัทมีหนี &สินรวมทั &งสิ &น 4,116 ล้านบาท แบ่งเป็นหนี &สินที(มีภาระดอกเบี &ย
จํานวน 2,013 ล้านบาท ประกอบด้วยหุ้นกู้จํานวน 2,000 ล้านบาท และหนี &สินตามสญัญาเช่าการเงิน
จํานวน 13 ล้านบาท และหนี &สินที(ไม่มีภาระดอกเบี &ยจํานวน 2,103 ล้านบาท ทั &งนี &หนี &สินรวมของบริษัท
ลดลงจากสิ &นปี 2559 จํานวน 553 ล้านบาท หรือเท่ากบั 13.4% ซึ(งมีสาเหตหุลกัมาจากการลดลงของเงิน
กู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงนิที(ถึงกําหนดชําระในหนึ(งปี 
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ส่วนของผู้ถือหุ้น 

ณ วนัที( 30 กันยายน 2560 บริษัทมีส่วนของผู้ ถือหุ้นรวมทั &งสิ &น 5,591 ล้านบาท เพิ(มขึ &นจากสิ &นปี 2559 
จํานวน 982 ล้านบาท หรือเท่ากบั 17.7% สาเหตมุาจากการเพิ(มขึ &นของกําไรสทุธิในระหว่างปี สทุธิด้วย
เงินปันผล 

กระแสเงนิสด 

ในปี 2560 บริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ(มขึ &นสุทธิ 853 ล้านบาท จากปี 2559 โดยมี
รายละเอียดดงัตอ่ไปนี & 

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน 

ในปี 2560 บริษัทมีกระแสเงินสดจากการดําเนินงานรวมทั &งสิ &น 2,389 ล้านบาท เพิ(มขึ &นจากปี 2559 
จํานวน 379 ล้านบาท หรือเท่ากับ 18.9% โดยมีสาเหตุหลกัมาจากการเพิ(มขึ &นของกําไรสุทธิ ค่าเสื(อม
ราคาและคา่ตดัจําหน่าย รวมถึงการลดลงของสินค้าคงเหลือและเจ้าหนี &อื(น สทุธิกบัการเพิ(มขึ &นของลกูหนี &
การค้า 

กระแสเงนิสดใช้ในกิจกรรมลงทุน 

ในปี 2560 บริษัทใช้เงินในกิจกรรมการลงทุนรวมทั &งสิ &น 500 ล้านบาท ลดลงจากปี 2559 จํานวน 353 
ล้านบาท หรือเท่ากบั 41.4% เนื(องจากในปี 2560 บริษัทไมไ่ด้มีการลงทนุในเครื(องจกัรใหม่ ในขณะที(ปี 
2559 มีการชําระเงนิบางสว่นสําหรับการลงทนุในโครงการเครื(องจกัรบรรจขุวด PET แบบ Cold Aseptic 
Filling สายการผลิตที( 4 ภายในโรงงานในเขตอําเภอวงัมว่ง จงัหวดัสระบรีุ  

กระแสเงนิสดได้มา(ใช้ไปใน)กิจกรรมจดัหาเงนิ 

ในปี 2560 บริษัทใช้เงินไปในกิจกรรมจดัหาเงินรวมทั &งสิ &น 1,036 ล้านบาท ลดลงจากปี 2559 จํานวน 122 
ล้านบาท หรือเท่ากับ 10.6% โดยมีสาเหตุหลกัมาจากการชําระคืนเงินกู้ยืมจากสถาบนัการเงินที(น้อยลง 
ประกอบกบัการลดลงของการจ่ายดอกเบี &ย 
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การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงนิ 
 
สภาพคล่อง 

ในปี 2560 อตัราส่วนสภาพคล่องเท่ากับ 1.3 เท่า ซึ(งเพิ(มขึ &นเมื(อเทียบกับปี 2559 เนื(องจากการเพิ(มขึ &น
ของสินทรัพย์หมนุเวียน โดยส่วนใหญ่มาจากการเพิ(มขึ &นของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด รวมถึง
การลดลงของหนี &สินหมุนเวียน ซึ(งส่วนใหญ่มาจากการการลดลงของเงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบัน
การเงนิที(ถึงกําหนดชําระภายในหนึ(งปี 

บริษัทมสีภาพคลอ่งที(แข็งแกร่งจากวงจรเงินสดที(ติดลบประมาณ 9 วนั ซึ(งสามารถสะท้อนถึงการบริหาร
จดัการเงนิทนุหมนุเวียนที(มีประสิทธิภาพของบริษัทความสามารถในการทํากําไร อตัราสว่นความสามารถ
ในการทํากําไรในปี 2560 ล้วนเพิ(มขึ &นจากปีก่อน ตั &งแต่อัตราส่วนกําไรขั &นต้นไปจนถึงอัตรากําไรสุทธิ 
ตลอดจนอตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น ซึ(งเทา่กบั 28.3% เพิ(มขึ &นจากปีก่อนที( 20.3% ทั &งนี &เป็นผลมาจากการ
บริหารต้นทนุที(ดีขึ &นทั &งในส่วนของต้นทนุขาย และค่าใช้จ่ายในการบริหาร ตามรายละเอียดดงัที(ได้กล่าว
ไว้ข้างต้น 

ประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน 

ในปี 2560 อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์อยู่ที( 15.2% เพิ(มขึ &นจากปีก่อนเนื(องมาจากกําไรสุทธิ 
ที(เพิ(มขึ &น อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวรและอัตราการหมนุของสินทรัพย์ อยู่ที( 35.6%และ 1.4 เท่า 
ตามลําดับ ซึ(งเพิ(มขึ &นจากปีก่อนเนื(องมาจากการเพิ(มของรายได้และกําไร ในขณะที(ที(ดิน อาคาร และ
อปุกรณ์ลดลง  

โครงสร้างทางการเงนิ 

อตัราส่วนเงินกู้ยืมต่อส่วนของผู้ ถือหุ้นในปี 2560 เท่ากบั 0.4 เท่า ซึ(งเป็นอตัราที(ลดลงจากปีก่อนที( 0.5 เท่า 
ซึ(งสาเหตหุลกัมาจากการลดลงของเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินที(ถึงกําหนดชําระภายในหนึ(งปี 
แม้ว่าบริษัทยงัคงอยู่ในช่วงการขยายตวัทางธุรกิจ แต่บริษัทยงัสามารถรักษาอตัราส่วนเงินกู้ยืมต่อส่วน
ของผู้ ถือหุ้นได้ในระดับที(น่าพึงพอใจ แสดงให้เห็นถึงโครงสร้างทางการเงินของบริษัทที(แข็งแกร่งและ
ความสามารถในการจดัหาแหลง่เงินทนุเพิ(มเติมสําหรับรองรับการขยายธรุกิจในอนาคตได้  



  บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 
แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี (แบบ 56-1) สิ &นสดุวนัที( 30 กนัยายน 2560 

ส่วนที( 3 หน้าที( 16 

ปัจจยัและอิทธิพลหลักที�อาจมีผลกระทบต่อการดาํเนินงานหรือฐานะการเงนิในอนาคต 

• การเรียกอตัราภาษีสรรพสามิตใหม่ ซึ(งมีผลต่อธุรกิจเครื(องดื(มของบริษัท อย่างไรก็ดี บริษัทได้มีการ
กําหนดแผนการรองรับและกลยุทธ์ในการบริหารจัดการไว้อย่างรัดกุม เพื(อให้ธุรกิจเครื(องดื(ม
สามารถดําเนินไปได้อยา่งราบรื(นและมกีารเติบโตอยา่งยั(งยืน 

• 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)                                                                                                                                                          เอกสารแนบ 1  

แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี (แบบ 56-1) สิ 'นสดุวนัที) 30 กนัยายน 2560                                                       รายละเอียดเกี)ยวกบักรรมการ ผู้บริหาร ผู้ มีอํานาจควบคมุ และเลขานกุารบริษัท 

เอกสารแนบ 1 หน้าที) 1 

เอกสารแนบ 1-1  
รายละเอียดเกี�ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอํานาจควบคุมของบริษัท และเลขานุการบริษัท 

ชื�อ-สกุล 
และตาํแหน่ง 

วัน/เดอืน/ 
ปีเกดิ และ 

อายุ 
คุณวุฒิทางการศึกษา 

ความ 
สัมพนัธ์

ทาง 
ครอบครัว 
ระหว่าง 

กรรมการ
และ 

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง หน่วยงาน / บริษัท 

1. นายประสิทธิ1 โฆวิไลกลู 22/06/2486 • นิติศาสตร์บณัฑิต (LL.B) ไม่ม ี 2556 - ปัจจบุนั  ประธานกรรมการ  บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 

    ประธานกรรมการ อาย ุ74 ปี   (เกียรตินิยมอนัดบั 2)  จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั   2553 - ปัจจบุนั  กรรมการอิสระ กรรมการสรรหา   บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 

    กรรมการอิสระ • นิติศาสตร์มหาบณัฑิต (LL.M)      และกรรมการกําหนดค่าตอบแทน   

    กรรมการสรรหา และ    มหาวิทยาลยัโคลมัเบีย (นิวยอร์ก)   2555 - ปัจจบุนั   กรรมการอิสระ   บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากดั (มหาชน)  

    กรรมการกําหนด    ประเทศสหรัฐอเมริกา      ประธานกรรมการตรวจสอบ   

    ค่าตอบแทน 
 

• นิติศาสตร์ดษุฎีบณัฑิต กิตติมศกัดิ1      ประธานกรรมการกําหนดค่าตอบแทน   

     มหาวิทยาลยัอสีเทิร์นเอเชีย      และสรรหา 

  • นิติศาสตร์ดษุฎีบณัฑิต กิตติมศกัดิ1   2553 - ปัจจบุนั  กรรมการอิสระ   บริษัท อาหารสยาม จํากดั (มหาชน) 

  
 

  จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั      ประธานกรรมการตรวจสอบ   

  • เนติบณัฑิตไทย       ประธานกรรมการกําหนดค่าตอบแทน   

     สาํนกัศึกษาอบรมกฎหมายแห่ง    และสรรหา และประธานกรรมการ  

      เนติบณัฑิตยสภา      กํากบัดแูลกิจการที)ดี   



  บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน)                                                                                                                                                          เอกสารแนบ 1  

แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี (แบบ 56-1) สิ 'นสดุวนัที) 30 กนัยายน 2560                                                       รายละเอียดเกี)ยวกบักรรมการ ผู้บริหาร ผู้ มีอํานาจควบคมุ และเลขานกุารบริษัท 

เอกสารแนบ 1 หน้าที) 2 

 

ชื�อ-สกุล 
และตาํแหน่ง 

วัน/เดอืน/ 
ปีเกดิ และ 

อายุ 
คุณวุฒิทางการศึกษา 

ความ 
สัมพนัธ์

ทาง 
ครอบครัว 
ระหว่าง 

กรรมการ
และ 

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง 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    แห่งเนตบิณัฑิตยสภา  

  • Board Failure and How to Fix it,    2546 - ปัจจบุนั ที)ปรึกษาคณะกรรมการจดัการ  สภากาชาดไทย 

  
 

  Improving the Quality of Finance    ทรัพย์สนิสภากาชาดไทย  

    Reporting ปี 2547   2532 - ปัจจบุนั กรรมการกฤษฎีกา (คณะที) 7)   สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

  • Director Accreditation Program   2552 - 2559 กรรมการสภาจฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

  
 

   (DCP) ปี 2548   2544 - 2558 อาจารย์บรรยายพิเศษ (ปริญญาตรี)  จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

       คณะนิติศาสตร์  

  
 

         

       

       

  
          



  บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน)                                                                                                                                                          เอกสารแนบ 1  

แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี (แบบ 56-1) สิ 'นสดุวนัที) 30 กนัยายน 2560                                                       รายละเอียดเกี)ยวกบักรรมการ ผู้บริหาร ผู้ มีอํานาจควบคมุ และเลขานกุารบริษัท 

เอกสารแนบ 1 หน้าที) 3 

ชื�อ-สกุล 
และตาํแหน่ง 

วัน/เดอืน/ 
ปีเกดิ และ 

อายุ 
คุณวุฒิทางการศึกษา 

ความ 
สัมพนัธ์

ทาง 
ครอบครัว 
ระหว่าง 

กรรมการ
และ 

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง หน่วยงาน / บริษัท 

2. นายฐาปน สิริวฒันภกัด ี 20/01/2518 • ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ สาขาการเงิน ไม่ม ี 2549 - ปัจจบุนั  รองประธานกรรมการ   บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 

    รองประธานกรรมการ อาย ุ42 ปี    มหาวิทยาลยับอสตนั ประเทศสหรัฐอเมริกา      กรรมการสรรหา  

    ประธานกรรมการบริหาร 
 

• ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์      กรรมการกําหนดค่าตอบแทน และ  

    กรรมการสรรหา    การเงิน การธนาคาร      กรรมการกํากบัดูแลกิจการที)ดี  

    กรรมการกําหนดค่าตอบแทน    มหาวิทยาลยับอสตนั ประเทศสหรัฐอเมริกา   2554 - ปัจจบุนั  ประธานกรรมการบริหาร  บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 

    และกรรมการกํากบัดแูล • ปริญญาปรัชญาดษุฎีบณัฑิตกิตติมศกัดิ1   2549 - ปัจจบุนั  ประธานกรรมการ   บริษัท โออิชิ ราเมน จํากดั  

    กิจการที)ดี    สาขาวิชาการบริหารทั)วไป   2549 - ปัจจบุนั  ประธานกรรมการ   บริษัท โออิชิ เทรดดิ 'ง จํากดั  

   (เป็นกรรมการผู้มีอาํนาจ 
 

   มหาวิทยาลยัรามคําแหง   2557 - ปัจจบุนั  ประธานกรรมการ   บริษัท โออิชิ ฟู้ ด เซอร์วสิ จํากดั  

   ลงนามผกูพนับริษัท) • ปริญญาดษุฎีบณัฑิตกิตติมศกัดิ1   ปัจจุบนั  ประธานกรรมการ  บริษัท จรัญธุรกิจ 52 จํากดั 

      สาขาการจดัการโลจิสติกส์และซพัพลายเชน   ปัจจุบนั  ประธานกรรมการ  บริษัท ถงัไม้โอ๊คไทย จํากดั 

  
 

    มหาวิทยาลยัราชภฎัสวนสนุนัทา   ปัจจุบนั  ประธานกรรมการ  บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ มาร์เก็ตติ 'ง จํากดั 

  • ปริญญาศิลปศาสตร์ดุษฎีบณัฑิต   ปัจจุบนั  ประธานกรรมการ  บริษัท ไทยโมลาส จํากดั  

     กิตติมศกัดิ1 สาขาวิชาการพฒันาชมุชน  ปัจจุบนั  ประธานกรรมการ  บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ รีไซเคิล จํากดั 

    มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม่   ปัจจุบนั  ประธานกรรมการ  บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ เอ็นเนอร์ยี) จํากดั 



  บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน)                                                                                                                                                          เอกสารแนบ 1  

แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี (แบบ 56-1) สิ 'นสดุวนัที) 30 กนัยายน 2560                                                       รายละเอียดเกี)ยวกบักรรมการ ผู้บริหาร ผู้ มีอํานาจควบคมุ และเลขานกุารบริษัท 

เอกสารแนบ 1 หน้าที) 4 

 

ชื�อ-สกุล 
และตาํแหน่ง 

วัน/เดอืน/ 
ปีเกดิ และ 

อายุ 
คุณวุฒิทางการศึกษา 

ความ 
สัมพนัธ์

ทาง 
ครอบครัว 
ระหว่าง 

กรรมการ
และ 

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง หน่วยงาน / บริษัท 

  • ปริญญาศิลปศาสตร์ดุษฎีบณัฑิต  ปัจจุบนั  ประธานกรรมการ  บริษัท ไทยดริ 'งค์ จํากดั 

     กิตติมศกัดิ1 สาขาวิชาการโรงแรม   ปัจจุบนั  ประธานกรรมการ  บริษัท แพนอินเตอร์เนชั)นแนล (ประเทศไทย) จํากดั 

     มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลกรุงเทพ  ปัจจุบนั  ประธานกรรมการ  บริษัท อาหารเสริม จํากดั 

  • ปริญญาศิลปศาสตร์ดุษฎีบณัฑิต   ปัจจุบนั  ประธานกรรมการ  บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ เทรนนิ)ง จํากดั 

     กิตติมศกัดิ1 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยี   ปัจจุบนั  ประธานกรรมการ  บริษัท โมเดริ์นเทรด แมนเนจเม้นท์ จํากดั 

  
 

   ราชมงคลพระนคร   ปัจจุบนั  ประธานกรรมการ  บริษัท เอส.พี.เอ็ม.อาหารและเครื)องดื)ม จํากดั 

  ผ่านการอบรมที)เกี)ยวข้องที)จดัโดยสมาคม   ปัจจุบนั  ประธานกรรมการ  บริษัท ซี เอ ซี จาํกัด 

  ส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD)   ปัจจุบนั  ประธานกรรมการ  บริษัท โฮเรก้า แมเนจเม้นท์ จาํกดั 

  
 

• Director Accreditation Program   ปัจจุบนั  ประธานกรรมการ  บริษัท ช้างอินเตอร์เนชั)นแนล จํากดั 

     (DAP) ปี 2547   ปัจจุบนั  ประธานกรรมการ  บริษัท ฟู้ ด ออฟ เอเชีย จํากดั 

  
 

   ปัจจุบนั  ประธานกรรมการ  บริษัท  เดอะ ควิเอสอาร์ ออฟ เอเชีย จาํกดั 

     ปัจจุบนั  ประธานกรรมการ  บริษัท  ฟู้ ด คอมพานี โฮลดิ 'งส์ จํากัด 

     2546 - ปัจจบุนั  รองประธานกรรมการ  บริษัท คอสมอส บริเวอรี) (ประเทศไทย) จํากดั 

  
     รองประธานกรรมการ  กลุม่บริษัท สรุากระทิงแดง  



  บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน)                                                                                                                                                          เอกสารแนบ 1  

แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี (แบบ 56-1) สิ 'นสดุวนัที) 30 กนัยายน 2560                                                       รายละเอียดเกี)ยวกบักรรมการ ผู้บริหาร ผู้ มีอํานาจควบคมุ และเลขานกุารบริษัท 

เอกสารแนบ 1 หน้าที) 5 

ชื�อ-สกุล 
และตาํแหน่ง 

วัน/เดอืน/ 
ปีเกดิ และ 

อายุ 
คุณวุฒิทางการศึกษา 

ความ 
สัมพนัธ์

ทาง 
ครอบครัว 
ระหว่าง 

กรรมการ
และ 

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง หน่วยงาน / บริษัท 

    2547 - ปัจจบุนั  รองประธานกรรมการ  บริษัท ทศภาค จาํกดั 

    2547 - ปัจจบุนั รองประธานกรรมการ  บริษัท นทีชยั จํากดั 

  
 

    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 

    ปัจจบุนั รองประธานกรรมการคนที) 1   บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ โลจิสติก จํากดั 

    ปัจจบุนั กรรมการและรองประธานกรรมการบริหาร  บริษัท เบียร์ไทย (1991) จํากดั (มหาชน) 

    2546 - ปัจจบุนั กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที)บริหาร  International Beverage Holdings Limited 

    2551 - ปัจจบุนั กรรมการผู้ อํานวยการใหญ่  บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากดั (มหาชน) 

    2554 - ปัจจบุนั รองประธานกรรมการ   บริษัท เสริมสขุ จํากดั (มหาชน) 

     ประธานคณะกรรมการบริหาร  



  บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน)                                                                                                                                                          เอกสารแนบ 1  

แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี (แบบ 56-1) สิ 'นสดุวนัที) 30 กนัยายน 2560                                                       รายละเอียดเกี)ยวกบักรรมการ ผู้บริหาร ผู้ มีอํานาจควบคมุ และเลขานกุารบริษัท 

เอกสารแนบ 1 หน้าที) 6 

ชื�อ-สกุล 
และตาํแหน่ง 

วัน/เดอืน/ 
ปีเกดิ และ 

อายุ 
คุณวุฒิทางการศึกษา 

ความ 
สัมพนัธ์

ทาง 
ครอบครัว 
ระหว่าง 

กรรมการ
และ 

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง หน่วยงาน / บริษัท 

    2544 - 2560  กรรมการ  บริษัท เบอร์ลี) ยคุเกอร์ จํากดั (มหาชน) 

      2546 - ปัจจบุนั  กรรมการผู้อาํนวยการใหญ่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากดั (มหาชน) 

    2556 - ปัจจบุนั  กรรมการ บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี '  

      ดีเวลลอปเม้นท์ จํากดั (มหาชน) 

    ปัจจุบนั กรรมการ บริษัท เบียร์ช้าง จาํกดั 

    ปัจจุบนั กรรมการ บริษัท แม๊กซ์ เอเชยี จํากัด 

    2554 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท เสริมสขุ โฮลดิ 'งส์ จํากดั 

    2554 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท เสริมสขุ เบเวอร์เรจ จํากัด 

    2555 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท เสริมสขุ เทรนนิ)ง จาํกัด 

    ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท เครื)องดื)มแรงเยอร์ (2008) จํากดั 

    2556 - ปัจจบุนั กรรมการ Fraser and Neave, Limited 

    ปัจจบุนั กรรมการ InterBev Invesment Limited 

    ปัจจบุนั กรรมการ Best Spirits Company Limited 

    ปัจจบุนั กรรมการ Super Brands Company Pte.Ltd. 

    ปัจจบุนั กรรมการ InterBev Malaysia Sdn. Bhd. 



  บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน)                                                                                                                                                          เอกสารแนบ 1  

แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี (แบบ 56-1) สิ 'นสดุวนัที) 30 กนัยายน 2560                                                       รายละเอียดเกี)ยวกบักรรมการ ผู้บริหาร ผู้ มีอํานาจควบคมุ และเลขานกุารบริษัท 

เอกสารแนบ 1 หน้าที) 7 

ชื�อ-สกุล 
และตาํแหน่ง 

วัน/เดอืน/ 
ปีเกดิ และ 

อายุ 
คุณวุฒิทางการศึกษา 

ความ 
สัมพนัธ์

ทาง 
ครอบครัว 
ระหว่าง 

กรรมการ
และ 

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง หน่วยงาน / บริษัท 

      2548 - ปัจจบุนั  กรรมการ InterBev (Singapore) Limited 

      2544 - ปัจจบุนั  กรรมการ Blairmhor Distillers Limited 

    2544 - ปัจจบุนั  กรรมการ Blairmhor Limited 

    2544 - ปัจจบุนั  กรรมการ International Beverage Holdings (UK) Limited 

    2544 - ปัจจบุนั  กรรมการ Inver House Distillers Limited 

      ปัจจบุนั  กรรมการ Great Brands Limited 

    ปัจจุบนั  กรรมการ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจแบรนด์ จํากดั 

         ปัจจบุนั  กรรมการ บริษัท ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี จํากดั  

    ปัจจบุนั  กรรมการ บริษัท จุฬา ยไูนเต็ด จํากดั 

    ปัจจบุนั  กรรมการ บริษัท อเดลฟอส จํากดั 

    ปัจจบุนั  กรรมการ บริษัท ปฐมภักดี จํากดั 

      ปัจจุบนั รองประธานกรรมการ และ บริษัท อมรินทร์พรินติ 'ง แอนด์ พบัลชิชิ)ง จํากดั (มหาชน) 

     ประธานกรรมการบริหาร  

    2550-2558 รองประธานกรรมการ และ บริษัท อาหารสยาม จํากัด (มหาชน) 

     กรรมการกําหนดค่าตอบแทนและสรรหา  



  บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน)                                                                                                                                                          เอกสารแนบ 1  

แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี (แบบ 56-1) สิ 'นสดุวนัที) 30 กนัยายน 2560                                                       รายละเอียดเกี)ยวกบักรรมการ ผู้บริหาร ผู้ มีอํานาจควบคมุ และเลขานกุารบริษัท 

เอกสารแนบ 1 หน้าที) 8 

ชื�อ-สกุล 
และตาํแหน่ง 

วัน/เดอืน/ 
ปีเกดิ และ 

อายุ 
คุณวุฒิทางการศึกษา 

ความ 
สัมพนัธ์

ทาง 
ครอบครัว 
ระหว่าง 

กรรมการ
และ 

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง หน่วยงาน / บริษัท 

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

   กรรมการอิสระ อาย ุ71 ปี    สาขาวิชาประวตัิศาสตร์     ประธานกรรมการตรวจสอบ   

   ประธานกรรมการตรวจสอบ     จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั (2509)     ประธานกรรมการสรรหา และ   

   ประธานกรรมการสรรหา • ปริญญาโท (M.A.) (2511)      กรรมการกําหนดค่าตอบแทน   

   กรรมการกําหนดค่าตอบแทน • ปริญญาเอก (Ph.D.) (2515)   2557 - ปัจจบุนั  กรรมการกํากบัดแูลกิจการที)ดี  บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 

   และกรรมการกํากบัดแูล     สาขาวิชาประวตัิศาสตร์  ปัจจบุนั  ประธานกรรมการ  บริษัท คนัทรี) กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จํากดั (มหาชน) 

   กิจการที)ดี     ความสมัพนัธ์ระหวา่งประเทศ  ปัจจบุนั  ประธานบริษัท  บริษัท สปอร์ต แอนด์ รีครีเอชั)น แมนเนจเม้นท์ จํากดั 

      Michigan State University  2557 - ปัจจบุนั  กรรมการอิสระ  บริษัท หลกัทรัพย์จดัการกองทุน เอ็มเอฟซี 

     ประเทศสหรัฐอเมริกา    กรรมการตรวจสอบ   จํากดั (มหาชน) 

  • ปริญญาดษุฎีบณัฑิตกิตติมศกัดิ1    กรรมการสรรหาและ  
     สาขามานุษยวทิยา (Humanities),    กําหนดค่าตอบแทน  
     Schiller International University,   2558 - ปัจจบุนั  ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี)ยง   
     London, UK (2546)  2550 - ปัจจบุนั  ที)ปรึกษากิตตมิศกัดิ1  หอการค้าองักฤษ-ไทย 
     2556 - 2559  กรรมการบริษัท  บริษัท บางจากปิโตรเลยีม จํากดั (มหาชน) 
          ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาล   



  บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน)                                                                                                                                                          เอกสารแนบ 1  

แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี (แบบ 56-1) สิ 'นสดุวนัที) 30 กนัยายน 2560                                                       รายละเอียดเกี)ยวกบักรรมการ ผู้บริหาร ผู้ มีอํานาจควบคมุ และเลขานกุารบริษัท 

เอกสารแนบ 1 หน้าที) 9 

ชื)อ-สกลุ 
และตําแหน่ง 

วนั/เดอืน/ 
ปีเกิด และ 

อาย ุ
คุณวฒุิทางการศกึษา 

ความ 
สมัพนัธ์

ทาง 
ครอบครัว 
ระหว่าง 

กรรมการ
และ 

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทํางานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง หน่วยงาน / บริษัท 

  ผ่านการอบรมที)เกี)ยวข้องที)จดัโดยสมาคม   2555 - ม.ค. 2559  กรรมการ  สาํนกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์ 

  สง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD)     กรรมการตรวจสอบ  และตลาดหลกัทรัพย์ (ก.ล.ต.) 

 
 

• Director Accreditation Program      กรรมการในคณะกรรมการสรรหา   

   (DAP) รุ่นที) 63/2550      และกําหนดค่าตอบแทน   

 • Anti-Corruption for Executive    2548 และ  กรรมการ  บริษัท การบินไทย จํากดั (มหาชน) 

 
 

   Program (ACEP) รุ่นที) 7/2556   2550-2551   

 • Successful Formulation & Execution   2543 - 2544  รองปลดักระทรวงการต่างประเทศ  กระทรวงการต่างประเทศ 
     of Strategy (SFE) รุ่นที) 22/2557    2545  เอกอคัรราชทูต ณ กรุงโรม  ประเทศอิตาลี 
  

 
• Role of the Chairman Program   2546 - 2549  เอกอคัรราชทูต ณ กรุงลอนดอน  สหราชอาณาจกัร 

     รุ่นที) 39/2559      เอกอคัรราชทูต ณ กรุงดบัลนิ  สาธารณรัฐไอร์แลนด์ 
  • Advanced Audit Committee Program 2550 - 2552  ประธานกรรมการ บริษัท ดราก้อน วนั จํากดั (มหาชน) 
      รุ่นที) 23/2559 

 
   

       

       

        



  บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน)                                                                                                                                                          เอกสารแนบ 1  

แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี (แบบ 56-1) สิ 'นสดุวนัที) 30 กนัยายน 2560                                                       รายละเอียดเกี)ยวกบักรรมการ ผู้บริหาร ผู้ มีอํานาจควบคมุ และเลขานกุารบริษัท 

เอกสารแนบ 1 หน้าที) 10 

ชื�อ-สกุล 
และตาํแหน่ง 

วัน/เดอืน/ 
ปีเกดิ และ 

อายุ 
คุณวุฒิทางการศึกษา 

ความ 
สัมพนัธ์

ทาง 
ครอบครัว 
ระหว่าง 

กรรมการ
และ 

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง หน่วยงาน / บริษัท 

4. นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช 13/09/2489 • ปริญญาตรีบญัชีบณัฑิต ไม่ม ี 2552 - ปัจจบุนั  กรรมการอิสระ และ   บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 

 กรรมการอิสระ อาย ุ71 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  ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากดั (มหาชน) 

 และประธานกรรมการ • ปริญญาบตัรวิทยาลยัป้องกนั   2555 - ปัจจบนั  ประธานกรรมการตรวจสอบ  

กํากบัดูแลกิจการที)ดี    ราชอาณาจกัร รุ่นที) 42   2550 - ปัจจบุนั  ประธานกรรมการ กรรมการอสิระ   บริษัท ยนูิเวนเจอร์ จํากัด (มหาชน) 

  ผ่านการอบรมที)เกี)ยวข้องที)จดัโดยสมาคม    กรรมการตรวจสอบ และ   

  สง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD)     ประธานกรรมการกําหนดค่าตอบแทน  
  • Director Certification Program      และสรรหา  

 
   (DCP) รุ่นที) 17/2545   2550 - ปัจจบุนั  กรรมการอิสระ   บริษัท ไทยรับประกนัภัยต่อ จํากดั (มหาชน) 

 • The Role of Chairman Program   2557 - ปัจจบุนั กรรมการตรวจสอบ   
    (RCP) รุ่นที) 13/2549  2550 - ปัจจบุนั  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท กรุงเทพประกนัภยั จํากดั(มหาชน) 

    • The Role of Compensation Committee    ปัจจบุนั กรรมการอิสระ บริษัท เบอร์ลี) ยคุเกอร์ จํากดั (มหาชน) 

     (RCC) รุ่นที) 4/2550   และประธานกรรมการบริหารความเสี)ยง  



  บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน)                                                                                                                                                          เอกสารแนบ 1  

แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี (แบบ 56-1) สิ 'นสดุวนัที) 30 กนัยายน 2560                                                       รายละเอียดเกี)ยวกบักรรมการ ผู้บริหาร ผู้ มีอํานาจควบคมุ และเลขานกุารบริษัท 

เอกสารแนบ 1 หน้าที) 11 

 

ชื�อ-สกุล 
และตาํแหน่ง 

วัน/เดอืน/ 
ปีเกดิ และ 

อายุ 
คุณวุฒิทางการศึกษา 

ความ 
สัมพนัธ์ทาง 
ครอบครัว 
ระหว่าง 

กรรมการ
และ 

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง หน่วยงาน / บริษัท 

  •  Audit Committee Program   2549 - ปัจจบุนั กรรมการกฤษฎีกา สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

     (ACP) รุ่นที) 32/2553   2550 - ปัจจบุนั ผู้ทรงคุณวฒุ ิ คณะกรรมการสภาธุรกิจประกนัภยัไทย 

  • Financial Institutions Governance  ปัจจบุนั กรรมการผู้ทรงคุณวฒุิ สมาคมสง่เสริมผู้ลงทนุไทย 

      Program (FGP) รุ่นที) 2/2554  ปัจจบุนั รองประธานกรรมการ สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

  • Advanced Audit Committee    และประธานกรรมการตรวจสอบ  

    Program (AACP 10/2556)  2559 - 2560  กรรมการอิสระ และ บริษัท บิ}กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จํากดั (มหาชน) 

   (ผ่านการอบรม ACP MIA MFM MIR)    ประธานกรรมการตรวจสอบ  

  • Anti-Corruption for Executive   2557 - 2558  สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ สภาปฏิรูปแห่งชาติ 

     Program (ACEP 7/2556)   2555 - 2557  กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน บริษัท ไทยรับประกนัภัยต่อ จํากดั (มหาชน) 

  • Director Certification Program    2553 - 2556  กรรมการ บริษัท บีเจซี โลจสิติกส์ แอนด์ แวร์เฮาส์ จาํกัด 

    Update (DCPU 1/2557)     (เดมิชื)อ บริษัท บีเจซ ีอินเตอร์เนชั)นแนล จํากดั) 
 • Driving Company Success with   2552 - 2559  กรรมการอิสระ บริษัท เบอร์ลี) ยคุเกอร์ จํากดั (มหาชน) 
    IT Governance (ITG 2/2559)    2551 - 2556  ประธานกรรมการตรวจสอบและ กระทรวงพาณิชย์ 

       ประเมินผลประจํากระทรวงพาณิชย์  

     2550 - 2555  กรรมการและเหรัญญิก  มลูนิธิสถาบนัโรคไตภูมิราชนครินทร์ 



  บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน)                                                                                                                                                          เอกสารแนบ 1  

แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี (แบบ 56-1) สิ 'นสดุวนัที) 30 กนัยายน 2560                                                       รายละเอียดเกี)ยวกบักรรมการ ผู้บริหาร ผู้ มีอํานาจควบคมุ และเลขานกุารบริษัท 

เอกสารแนบ 1 หน้าที) 12 

ชื�อ-สกุล 
และตาํแหน่ง 

วัน/เดอืน/ 
ปีเกดิ และ 

อายุ 
คุณวุฒิทางการศึกษา 

ความ 
สัมพนัธ์ทาง 
ครอบครัว 
ระหว่าง 

กรรมการ
และ 

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง หน่วยงาน / บริษัท 

5. นายชยั จรุงธนาภิบาล 25/11/2497 • ปริญญาตรีบญัชี ไม่ม ี ปัจจบุนั  กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ   บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 

   กรรมการอิสระ อาย ุ63 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   

      
           



  บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน)                                                                                                                                                          เอกสารแนบ 1  

แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี (แบบ 56-1) สิ 'นสดุวนัที) 30 กนัยายน 2560                                                       รายละเอียดเกี)ยวกบักรรมการ ผู้บริหาร ผู้ มีอํานาจควบคมุ และเลขานกุารบริษัท 

เอกสารแนบ 1 หน้าที) 13 

ชื�อ-สกุล 
และตาํแหน่ง 

วัน/เดือน/ 
ปีเกิด และ 

อายุ 
คุณวุฒิทางการศึกษา 

ความ 
สัมพันธ์ทาง 
ครอบครัว 
ระหว่าง 

กรรมการ
และ 

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง หน่วยงาน / บริษัท 

 6. นายอวยชยั ตนัทโอภาส 17/05/2492 • ปริญญาตรี B.Sc. Accounting   ไม่ม ี  2549 - ปัจจบุนั  กรรมการ และรองประธานกรรมการ  บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 

   กรรมการและ อาย ุ68 ปี    St. Louis University      บริหาร   

   รองประธานกรรมการบริหาร     ประเทศสหรัฐอเมริกา   ปัจจบุนั  กรรมการรองกรรมการ  บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จาํกดั (มหาชน) 

   คนที) 1  • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ         ผู้ อํานวยการใหญ่อาวุโส   

   (เป็นกรรมการผู้มีอาํนาจ    มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์   2558 - ปัจจุบนั  ประธานกรรมการ  บริษัท แคชแวน แมนเนจเม้นท์ จํากดั 

   ลงนามผกูพนับริษัท) • เกียรติบตัรหลกัสตูร Advance     2549 - ปัจจบุนั  รองประธานกรรมการ  บริษัท โออิชิ ราเมน จํากดั 

     Management Program     2549 - ปัจจบุนั  รองประธานกรรมการ  บริษัท โออิชิ เทรดดิ 'ง จํากดั 

 
     European Institute of Business    2557 - ปัจจบุนั  รองประธานกรรมการ  บริษัท โออิชิ ฟู้ ด เซอร์วสิ จํากดั 

     Administration (INSEAD)    2557 - ปัจจบุนั  รองประธานกรรมการ   บริษัท โฮเรก้า แมเนจเม้นท์ จาํกดั 

    ประเทศฝรั)งเศส  ปัจจบุนั  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 



  บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน)                                                                                                                                                          เอกสารแนบ 1  

แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี (แบบ 56-1) สิ 'นสดุวนัที) 30 กนัยายน 2560                                                       รายละเอียดเกี)ยวกบักรรมการ ผู้บริหาร ผู้ มีอํานาจควบคมุ และเลขานกุารบริษัท 

เอกสารแนบ 1 หน้าที) 14 

ชื�อ-สกุล 
และตาํแหน่ง 

วัน/เดอืน/ 
ปีเกดิ และ 

อายุ 
คุณวุฒิทางการศึกษา 

ความ 
สัมพนัธ์ทาง 
ครอบครัว 
ระหว่าง 

กรรมการ
และ 

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง หน่วยงาน / บริษัท 

  • Director Certification Program  2558 - ปัจจบุนั  รองประธานกรรมการ  บริษัท หลกัชยัค้าสรุา จํากดั 

     (DCP) ปี 2550   ปัจจบุนั  รองประธานกรรมการ คนที) 1  บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ มาร์เก็ตติ 'ง จาํกัด 

  • 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 นํายุค 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 

     2557 - ปัจจบุนั  กรรมการ InterBev Trading (China) Limited 



  บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน)                                                                                                                                                          เอกสารแนบ 1  

แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี (แบบ 56-1) สิ 'นสดุวนัที) 30 กนัยายน 2560                                                       รายละเอียดเกี)ยวกบักรรมการ ผู้บริหาร ผู้ มีอํานาจควบคมุ และเลขานกุารบริษัท 

เอกสารแนบ 1 หน้าที) 15 

 ชื�อ-สกุล 
และตาํแหน่ง 

วัน/เดอืน/ 
ปีเกดิ และ 

อายุ 
คุณวุฒิทางการศึกษา 

ความ 
สัมพนัธ์ทาง 
ครอบครัว 
ระหว่าง 

กรรมการ
และ 

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง หน่วยงาน / บริษัท 

     2546 - ปัจจบุนั  กรรมการ International Beverage Holdings Limited 

    ปัจจบุนั  กรรมการ Myanmar Distillery Co., Ltd. 

    ปัจจบุนั  กรรมการ Myanmar Supply Chain and Marketing 

      Services Co., Ltd. 

    2554 - 2557  รองประธานกรรมการ  บริษัท เอส.พี.เอม็.อาหารและเครื)องดื)ม จํากัด 

     2553 - 2559  กรรมการรองกรรมการ  บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จาํกดั (มหาชน) 

       ผู้อาํนวยการใหญ่  

        

       

       

       

        

        

        



  บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน)                                                                                                                                                          เอกสารแนบ 1  

แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี (แบบ 56-1) สิ 'นสดุวนัที) 30 กนัยายน 2560                                                       รายละเอียดเกี)ยวกบักรรมการ ผู้บริหาร ผู้ มีอํานาจควบคมุ และเลขานกุารบริษัท 

เอกสารแนบ 1 หน้าที) 16 

 

ชื�อ-สกุล 
และตาํแหน่ง 

วัน/เดอืน/ 
ปีเกดิ และ 

อายุ 
คุณวุฒิทางการศึกษา 

ความ 
สัมพนัธ์ทาง 
ครอบครัว 
ระหว่าง 

กรรมการ
และ 

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง หน่วยงาน / บริษัท 

 7. นายสทิธิชยั ชยัเกรียงไกร 10/07/2497 • ปริญญาตรีบญัชีบณัฑิต (เกียรตินิยม  ไม่ม ี 2549 - ปัจจุบนั  กรรมการ รองประธานกรรมการบริหาร  บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 

   กรรมการ อาย ุ63 ปี    อนัดบั 1) มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์    และกรรมการกําหนดค่าตอบแทน   

   รองประธานกรรมการบริหาร • วฒุิบตัรคอมพิวเตอร์บริหาร   ปัจจุบนั  กรรมการองกรรมการ  บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จาํกดั (มหาชน) 

   คนที) 2 และ 
 

   จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั     ผู้อาํนวยการใหญ่อาวโุส   

   กรรมการกําหนดค่าตอบแทน • วฒุิบตัร Mini MBA สาขา Leadership   2550 - ปัจจุบนั  กรรมการ   บริษัท อาหารสยาม จํากดั (มหาชน) 

   (เป็นกรรมการผู้มีอาํนาจ    Management   2550 - ปัจจุบนั  กรรมการ   บริษัท ยนูิเวนเจอร์ จํากดั (มหาชน) 

   ลงนามผกูพนับริษัท)    มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์   2555 - ปัจจุบนั  กรรมการ   บริษัท แผน่ดนิทอง พร็อพเพอร์ตี '  

  
 

ผ่านการอบรมที)เกี)ยวข้องที)จดัโดยสมาคม      ดีเวลลอปเม้นท์ จํากดั (มหาชน) 

  สง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD)   2554 - ปัจจุบนั  กรรมการ   บริษัท เสริมสขุ จํากดั (มหาชน) 

  • Directors Certification Program   2544 - ปัจจุบนั  กรรมการ   บริษัท เบอร์ลี) ยคุเกอร์ จํากัด (มหาชน) 

  
 

   (DCP) รุ่นที) 26/2546   ปัจจุบนั  รองประธานกรรมการ คนที) 5  บริษัท แพนอินเตอร์เนชั)นแนล (ประเทศไทย) จํากดั  

  • DCP Refresher Course รุ่นที) 2/2549   ปัจจุบนั  รองประธานกรรมการ คนที) 2  บริษัท ถงัไม้โอ๊คไทย จาํกดั 

    ปัจจุบนั  รองประธานกรรมการ คนที) 2  บริษัท ไทยเบฟเวอเรจรีไซเคิล จํากดั 

  
 

    ปัจจุบนั  รองประธานกรรมการ คนที) 2  บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ เอ็นเนอร์ยี) จํากดั 



  บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน)                                                                                                                                                          เอกสารแนบ 1  

แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี (แบบ 56-1) สิ 'นสดุวนัที) 30 กนัยายน 2560                                                       รายละเอียดเกี)ยวกบักรรมการ ผู้บริหาร ผู้ มีอํานาจควบคมุ และเลขานกุารบริษัท 
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ชื�อ-สกุล 
และตาํแหน่ง 

วัน/เดอืน/ 
ปีเกดิ และ 

อายุ 
คุณวุฒิทางการศึกษา 

ความ 
สัมพนัธ์ทาง 
ครอบครัว 
ระหว่าง 

กรรมการและ 
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง หน่วยงาน / บริษัท 

  
 

    ปัจจุบนั  รองประธานกรรมการ คนที) 2  บริษัท ไทยโมลาส จํากดั 

    ปัจจุบนั  รองประธานกรรมการ คนที) 2  บริษัท อาหารเสริม จํากดั 

    ปัจจุบนั  รองประธานกรรมการ คนที) 2  บริษัท จรัญธุรกิจ 52 จํากัด 

    2549 - ปัจจุบนั  รองประธานกรรมการ  บริษัท โออิชิ ราเมน จํากดั 

    2549 - ปัจจุบนั  รองประธานกรรมการ  บริษัท โออิชิ เทรดดิ 'ง จํากดั 

    2557 - ปัจจุบนั  รองประธานกรรมการ  บริษัท โออิชิ ฟู้ ด เซอร์วสิ จํากดั 

    ปัจจุบนั  รองประธานกรรมการ  กลุม่บริษัทสรุาบางยี)ขนั 

    ปัจจุบนั  รองประธานกรรมการ  บริษัท อธิมาตร จํากดั 

    ปัจจุบนั  รองประธานกรรมการ  บริษัท เอส.เอส. การสรุา จํากัด 

    ปัจจุบนั  รองประธานกรรมการ  บริษัท แก่นขวญั จาํกดั 

      ปัจจุบนั  รองประธานกรรมการ  บริษัท เทพอรุโณทยั จํากดั 

      ปัจจุบนั  รองประธานกรรมการ  International Beverage Holding 

  
 

    ปัจจุบนั  รองประธานกรรมการ  (China) Limited 

    ปัจจุบนั กรรมการ  บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ เทรนนิ)ง จํากัด 



  บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน)                                                                                                                                                          เอกสารแนบ 1  

แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี (แบบ 56-1) สิ 'นสดุวนัที) 30 กนัยายน 2560                                                       รายละเอียดเกี)ยวกบักรรมการ ผู้บริหาร ผู้ มีอํานาจควบคมุ และเลขานกุารบริษัท 

เอกสารแนบ 1 หน้าที) 18 

ชื�อ-สกุล 
และตาํแหน่ง 

วัน/เดือน/ 
ปีเกิด และ 

อายุ 
คุณวุฒิทางการศึกษา 

ความ 
สัมพันธ์ทาง 
ครอบครัว 
ระหว่าง 

กรรมการและ 
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง หน่วยงาน / บริษัท 

    2547- ปัจจบุนั  กรรมการ  บริษัท เบียร์ทิพย์ บริวเวอรี) (1991) จํากดั 

    ปัจจุบนั  กรรมการ  บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ โลจิสติก จํากดั 

    ปัจจุบนั  กรรมการ  บริษัท เบียร์อาชา จํากดั 

    ปัจจุบนั  กรรมการ  บริษัท เครื)องดื)มแรงเยอร์ (2008) จํากดั 

    ปัจจุบนั  กรรมการ  บริษัท เสริมสขุ โฮลดิ 'งส์ จํากดั 

    ปัจจุบนั  กรรมการ  บริษัท เสริมสขุ เทรนนิ)ง จํากดั 

    ปัจจุบนั  กรรมการ  บริษัท เสริมสขุ เบเวอร์เรจ จํากัด 

    ปัจจุบนั  กรรมการ  บริษัท เพ็ทฟอร์ม (ไทยแลนด์) จํากดั 

    ปัจจุบนั  กรรมการ  International Beverage Holdings 

       Limited 

    ปัจจุบนั  กรรมการ  InterBev Investment Limited 

    ปัจจุบนั  กรรมการ  Blairmhor Distrillers Limited 

    ปัจจุบนั  กรรมการ  International Beverage Holdings (UK) 

       Limited 

    ปัจจุบนั  กรรมการ  Inver House Distrillers Limited 



  บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน)                                                                                                                                                          เอกสารแนบ 1  

แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี (แบบ 56-1) สิ 'นสดุวนัที) 30 กนัยายน 2560                                                       รายละเอียดเกี)ยวกบักรรมการ ผู้บริหาร ผู้ มีอํานาจควบคมุ และเลขานกุารบริษัท 

เอกสารแนบ 1 หน้าที) 19 

ชื�อ-สกุล 
และตาํแหน่ง 

วัน/เดอืน/ 
ปีเกดิ และ 

อายุ 
คุณวุฒิทางการศึกษา 

ความ 
สัมพนัธ์ทาง 
ครอบครัว 
ระหว่าง 

กรรมการและ 
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง 
หน่วยงาน / บริษัท 

 
 

    ปัจจุบนั  กรรมการ  Blairmhor Limited 

    2556 - ปัจจุบนั  กรรมการ  Fraser and Neave, Limited 

    2556 - ปัจจุบนั  กรรมการ  Frasers Centrepoint Limited 

    2555 - ปัจจุบนั  กรรมการ  Oishi International Holdings  

      Limited 

    ปัจจุบนั  กรรมการ  Great Brands Limited 

    2550-ปัจจุบนั  กรรมการ  บริษัท อีสเทิร์น ซีบอร์ด อินดสัเตรียล  

      เอสเตท (ระยอง) จํากดั 

    ปัจจุบนั  กรรมการ  บริษัท บิ}กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จํากดั  

       (มหาชน) 

    2553 - 2559  กรรมการองกรรมการผู้ อํานวยการใหญ่  บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จาํกดั  

        (มหาชน) 

    2553 - 2556  กรรมการ  Beer Chang International Limited 

    2553 - 2556  กรรมการ  Super Bands Company Pte. Ltd. 

       



  บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน)                                                                                                                                                          เอกสารแนบ 1  

แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี (แบบ 56-1) สิ 'นสดุวนัที) 30 กนัยายน 2560                                                       รายละเอียดเกี)ยวกบักรรมการ ผู้บริหาร ผู้ มีอํานาจควบคมุ และเลขานกุารบริษัท 

เอกสารแนบ 1 หน้าที) 20 

ชื�อ-สกุล 
และตาํแหน่ง 

วัน/เดอืน/ 
ปีเกดิ และ 

อายุ 
คุณวุฒิทางการศึกษา 

ความ 
สัมพนัธ์ทาง 
ครอบครัว 
ระหว่าง 

กรรมการและ 
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง หน่วยงาน / บริษัท 

8. นางนงนชุ บรูณะเศรษฐกุล 25/03/2511 • ปริญญานิเทศศาสตร์ ไม่ม ี ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 

   กรรมการ อาย ุ49 ปี    (เกียรตินิยมอนัดบั 1 เหรียญทอง)   กรรมการผู้จดัการ  

   กรรมการผู้จดัการ     จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั     กรรมการบริหาร   

   กรรมการบริหาร  • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (MBA)    กรรมการบริหารความเสี)ยง  

   กรรมการบริหารความเสี)ยง     Cleveland State University    กรรมการกํากบัดูแลกิจการที)ดี  

   และ กรรมการกํากบัดแูล     (เกียรตินิยม)   ปัจจบุนั ผู้ชว่ยกรรมการผู้อํานวยการใหญ่  บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จาํกดั (มหาชน) 

   กิจการที)ดี     ประเทศสหรัฐอเมริกา    สายธุรกิจอาหาร(ประเทศไทย)   

   (เป็นกรรมการผู้มีอํานาจ  • ประกาศนียบตัร Effective Business    และสายธุรกิจอาหารและเครื)องดื)มญี)ปุ่ น  

   ลงนามผกูพนับริษัท)     Communication มหาวิทยาลยัฮาร์วาร์ด   ผู้อาํนวยการสาํนกัพฒันาธุรกิจอาหาร  

       ประเทศสหรัฐอเมริกา   ปัจจบุนั กรรมการผู้จดัการ  บริษัท ฟู้ ด ออฟ เอเชีย จํากัด 

  ผ่านการอบรมที)เกี)ยวข้องที)จดัโดยสมาคม   ปัจจบุนั กรรมการผู้จดัการ  บริษัท โออิชิ เทรดดิ 'ง จํากดั 

  สง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย(IOD)   ปัจจบุนั กรรมการผู้จดัการ  บริษัท โออิชิ ราเมน จํากดั 

  • Director Certification Program   ปัจจบุนั กรรมการผู้จดัการ  บริษัท โออิชิ ฟู้ ด เซอร์วสิ จํากดั 

     (DCP) รุ่นที) 135/2560   ปัจจบุนั กรรมการผู้จดัการ  บริษัท บิสโตร เอเชีย จํากัด 

    ปัจจบุนั กรรมการ  บริษัท ก้อยเกี)ยว จํากดั 



  บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน)                                                                                                                                                          เอกสารแนบ 1  

แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี (แบบ 56-1) สิ 'นสดุวนัที) 30 กนัยายน 2560                                                       รายละเอียดเกี)ยวกบักรรมการ ผู้บริหาร ผู้ มีอํานาจควบคมุ และเลขานกุารบริษัท 

เอกสารแนบ 1 หน้าที) 21 

 
 

ชื�อ-สกุล 
และตาํแหน่ง 

 

 
วัน/เดอืน/ 
ปีเกดิ และ 

อายุ 
 

 
 

คุณวุฒิทางการศึกษา 
 

ความ 
สัมพนัธ์ทาง 
ครอบครัว 
ระหว่าง 

กรรมการและ 
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง หน่วยงาน / บริษัท 

   ปัจจบุนั กรรมการ  บริษัท แม็กซ์ เอเชีย จํากัด 

    ปัจจบุนั กรรมการ   บริษัท ไทยดริ 'งค์ จํากดั 

     ปัจจบุนั กรรมการ  Oishi International Holdings Limited 

    ปัจจบุนั กรรมการ  Oishi Myanmar Limited 

    ปัจจบุนั กรรมการ  Oishi Group Limited Liability Company 

    ปัจจบุนั กรรมการ  บริษัท ฟู้ ด คอมพานี โฮลดิ 'งส์ จาํกัด 

    ปัจจบุนั  กรรมการ  บริษัท เดอะ คิวเอสอาร์ ออฟ เอเชีย จํากดั 

 
 

     ปัจจบุนั  กรรมการ  บริษัท สะไปซ์ ออฟ เอเชีย จํากดั 

    2555 - 2557 General Manager  บริษัท ยมั เรสเทอรองตส์ อินเตอร์เนชั)นเนล  

       (ประเทศไทย) จํากดั 

 
 

     2553 - 2555 Pizza Hut Business Director  บริษัท ยมั เรสเทอรองตส์ อินเตอร์เนชั)นเนล 

         (ประเทศไทย) จํากดั 

       

       

       



  บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน)                                                                                                                                                          เอกสารแนบ 1  

แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี (แบบ 56-1) สิ 'นสดุวนัที) 30 กนัยายน 2560                                                       รายละเอียดเกี)ยวกบักรรมการ ผู้บริหาร ผู้ มีอํานาจควบคมุ และเลขานกุารบริษัท 

เอกสารแนบ 1 หน้าที) 22 

ชื�อ-สกุล 
และตาํแหน่ง 

วัน/เดอืน/ 
ปีเกดิ และ 

อายุ 
คุณวุฒิทางการศึกษา 

ความ 
สัมพนัธ์ทาง 
ครอบครัว 
ระหว่าง 

กรรมการและ 
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง หน่วยงาน / บริษัท 

9. นายพษิณุ วิเชียรสรรค์ 23/01/2499   • ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์  ไม่ม ี 2549 - ปัจจุบนั  กรรมการ กรรมการบริหาร  บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 

   กรรมการ อาย ุ61 ปี    (วิทยาศาสตร์การอาหาร)     และกรรมการบริหารความเสี)ยง  

   กรรมการบริหาร และ 
 

   มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ปัจจบุนั  กรรมการรองกรรมการ  บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จาํกดั (มหาชน) 

   กรรมการบริหารความเสี)ยง  • ปริญญาโทด้านเทคโนโลยี        ผู้อาํนวยการใหญ่อาวโุส   

   (เป็นกรรมการผู้มีอาํนาจ     (เกียรตินิยมอนัดบั 2)  ปัจจบุนั  กรรมการผู้จดัการ  บริษัท คอสมอส บริเวอรี) (ประเทศไทย) จํากดั 

   ลงนามผกูพนับริษัท)      สาขาเทคโนโลยีชวีภาพ  2547-ปัจจบุนั  กรรมการผู้จดัการ  บริษัท เบียร์ไทย (1991) จํากดั (มหาชน) 

    Massey University  2549 - ปัจจุบนั  กรรมการ  บริษัท โออิชิ ราเมน จํากดั 

 
    ประเทศนิวซีแลนด์  2549 - ปัจจุบนั  กรรมการ  บริษัท โออิชิ เทรดดิ 'ง จํากดั 

• ปริญญาโทด้านการผลติเบียร์      2557 - ปัจจุบนั  กรรมการ  บริษัท โออิชิ ฟู้ ด เซอร์วสิ 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 



  บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน)                                                                                                                                                          เอกสารแนบ 1  

แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี (แบบ 56-1) สิ 'นสดุวนัที) 30 กนัยายน 2560                                                       รายละเอียดเกี)ยวกบักรรมการ ผู้บริหาร ผู้ มีอํานาจควบคมุ และเลขานกุารบริษัท 

เอกสารแนบ 1 หน้าที) 23 

ชื�อ-สกุล 
และตาํแหน่ง 

วัน/เดอืน/ 
ปีเกดิ และ 

อายุ 
คุณวุฒิทางการศึกษา 

ความ 
สัมพนัธ์ทาง 
ครอบครัว 
ระหว่าง 

กรรมการ 
และ 

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง หน่วยงาน / บริษัท 

    ผ่านการอบรมที)เกี)ยวข้องที)จดัโดยสมาคม   ปัจจบุนั  กรรมการ  บริษัท เบียร์อาชา จํากดั 

   ส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (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 

    ปัจจบุนั  กรรมการ  บริษัท ไทยดริ 'งค์ จาํกดั 

    2555-ปัจจบุนั  กรรมการ  Great Brands Limited 

    ปัจจบุนั  กรรมการ  บริษัท ฟู้ ดส ์คอมพานี โฮลดิ 'งส์ จํากดั 

    ปัจจบุนั  รองประธานกรรมการคนที) 1   บริษัท ช้างอนิเตอร์เนชั)นแนล จํากดั 

    2558 - ปัจจุบนั  รองประธานกรรมการ  บริษัท ฟู้ ด ออฟ เอเชีย จํากัด 

    2557-2559  กรรมการรองกรรมการ  บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จาํกดั (มหาชน) 

       ผู้ อํานวยการใหญ่   

    2548-2557  กรรมการ  บริษัท วิทยาทาน จํากดั 

    2547-2557  กรรมการผู้ ช่วยกรรมการ  บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จาํกดั (มหาชน) 

      ผู้ อํานวยการใหญ่  

       

       



  บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน)                                                                                                                                                          เอกสารแนบ 1  

แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี (แบบ 56-1) สิ 'นสดุวนัที) 30 กนัยายน 2560                                                       รายละเอียดเกี)ยวกบักรรมการ ผู้บริหาร ผู้ มีอํานาจควบคมุ และเลขานกุารบริษัท 

เอกสารแนบ 1 หน้าที) 24 

  

 ชื�อ-สกุล 
และตาํแหน่ง 

วัน/เดอืน/ 
ปีเกดิ และ 

อายุ 
คุณวุฒิทางการศึกษา 

ความ 
สัมพนัธ์ทาง 
ครอบครัว 
ระหว่าง 

กรรมการและ 
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง หน่วยงาน / บริษัท 

10. นายไพศาล อ่าวสถาพร 01/04/2508 • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ   ไม่ม ี ปัจจบุนั  รองกรรมการผู้จดัการสายงานธุรกิจอาหาร  บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 

      รองกรรมการผู้จดัการ อาย ุ52 ปี    Indiana Institute of Technology,      กรรมการบริหาร และ   

      สายงานธรุกิจอาหาร    Fort Wayne, Indiana      กรรมการบริหารความเสี)ยง   

      กรรมการบริหาร และ 
 

  ประเทศสหรัฐอเมริกา   ปัจจบุนั  กรรมการผู้จดัการ  Oishi Myanmar Limited 

      กรรมการบริหารความเสี)ยง • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาธุรกิจ   ปัจจบุนั  กรรมการ บริษัท เอส.พี.เอม็.อาหารและเครื)องดื)ม จํากดั 

     ระหว่างประเทศ Johnson & Wales   ปัจจบุนั  กรรมการ  Oishi Group Limited Liability Company 

     University, Providence Rhode   ปัจจบุนั  กรรมการ  Oishi F&B (Singapore) Pte. Ltd. 

     Island ประเทศสหรัฐอเมริกา      

     • ประกาศนียบตัรหลกัสตูรผู้บริหาร      

       ระดบัสงู รุ่นที) 19 สถาบนัวิทยาการ     

       ตลาดทนุ (วตท.)      

  
 

• หลกัสตูร CEDI - Babson Entrepreneurial      

     Leadership Program Babson College,     

  
 

   Massachusetts, ประเทศสหรัฐอเมริกา      
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แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี (แบบ 56-1) สิ 'นสดุวนัที) 30 กนัยายน 2560                                                       รายละเอียดเกี)ยวกบักรรมการ ผู้บริหาร ผู้ มีอํานาจควบคมุ และเลขานกุารบริษัท 
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ชื�อ-สกุล 
และตาํแหน่ง 

วัน/เดือน/ 
ปีเกดิ และ 

อายุ 
คุณวุฒิทางการศึกษา 

ความ 
สัมพนัธ์ทาง 
ครอบครัว 
ระหว่าง 

กรรมการและ 
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง หน่วยงาน / บริษัท 

11. นางเจษฎากร โคชส์ 06/06/2512 • ปริญญาตรีการโฆษณา ไม่ม ี ปัจจบุนั  รองกรรมการผู้จดัการสายงาน  บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 

      รองกรรมการผู้จดัการ อาย ุ48 ปี    มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์      ธุรกิจเครื)องดื)ม    

      สายงานธรุกิจเครื)องดื)มและ 
 

• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (การตลาด)      กรรมการบริหารความเสี)ยง   

      กรรมการบริหารความเสี)ยง    University of Dallas, Irvin Texas,    ปัจจบุนั  กรรมการบริหาร  บริษัท ไทยดริ 'งค์ จํากดั 

 
 

   ประเทศสหรัฐอเมริกา   ปัจจบุนั  กรรมการ  Oishi Group Limited Liability Company 

      ปัจจบุนั  กรรมการ  Oishi International Holdings Limited 

     2549-2556  ผู้อาํนวยการฝ่ายการตลาด  บริษัท เป๊บซี)โค (ประเทศไทย) จํากดั 

  
 

      สินค้าเครื)องดื)ม   

          

12. นายธานี พรพิสทุธิ1ศกัดิ1 30/11/2512 • ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์และ ไม่ม ี ปัจจบุนั ผู้ชว่ยกรรมการผู้จดัการ บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) 

      ผู้ชว่ยกรรมการผู้จดัการ อาย ุ48 ปี    เทคโนโลยกีารอาหาร    ฝ่ายการผลิตและกรรมการบริหาร  

ฝ่ายการผลิตและ             มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์    ความเสี)ยง  

      กรรมการบริหารความเสี)ยง    2554 - 2559 ผู้จดัการทั)วไปโรงงาน บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) 

              

       



  บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน)                                                                                                                                                          เอกสารแนบ 1  

แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี (แบบ 56-1) สิ 'นสดุวนัที) 30 กนัยายน 2560                                                       รายละเอียดเกี)ยวกบักรรมการ ผู้บริหาร ผู้ มีอํานาจควบคมุ และเลขานกุารบริษัท 

เอกสารแนบ 1 หน้าที) 26 

ชื�อ-สกุล 
และตาํแหน่ง 

วัน/เดอืน/ 
ปีเกดิ และ 

อายุ 
คุณวุฒิทางการศึกษา 

ความ 
สัมพนัธ์ทาง 
ครอบครัว 
ระหว่าง 

กรรมการ
และ 

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง หน่วยงาน / บริษัท 

13.นางกชกร อรรถรังสรรค์ 8/07/2511 • ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บณัฑิต ไม่ม ี ปัจจบุนั ผู้ ช่วยกรรมการผู้จดัการฝ่าย บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 

     ผู้ ช่วยกรรมการผู้จดัการ อาย ุ49 ปี    สาขาเทคโนโลยกีารอาหาร   พฒันาธุรกิจอาหาร   

     ฝ่ายพฒันาธุรกิจอาหาร      มหาวิทยาลยัขอนแก่น   และกรรมการบริการความเสี)ยง  

     และกรรมการบริการ  • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (MBA)  ปัจจบุนั HOP Excellence บริษัท ฟู้ ด ออฟ เอเชีย จํากัด 

     ความเสี)ยง     สาขาการตลาด มหาวิทยาลยัศรีปทุม  2558 - 2560 รองกรรมการผู้จดัการ บริษัท ฟู้ ด ออฟ เอเชีย จํากัด 

  • Innovation for Growth Program   (Product Excellence)  

     (Strategies & Best Practices)  2549 - 2558 Food Innovation & Quality  บริษัท ยมั เรสเทอรองตส์ อินเตอร์เนชั)นแนล 

     The Wharton School Executive    Assurance Director (KFC and (ประเทศไทย) จํากดั 

     Education, Philadelphia   Pizza Hut Brand)  

    ประเทศสหรัฐอเมริกา     

  ผ่านการอบรมที)เกี)ยวข้องที)จดัโดยสมาคม     

  สง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD)     

  • Director Accreditation Program        

    (DAP) รุ่นที) 138/2560     

          



  บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน)                                                                                                                                                          เอกสารแนบ 1  

แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี (แบบ 56-1) สิ 'นสดุวนัที) 30 กนัยายน 2560                                                       รายละเอียดเกี)ยวกบักรรมการ ผู้บริหาร ผู้ มีอํานาจควบคมุ และเลขานกุารบริษัท 
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ชื�อ-สกุล 
และตาํแหน่ง 

วัน/เดอืน/ 
ปีเกดิ และ 

อายุ 
คุณวุฒิทางการศึกษา 

ความ 
สัมพนัธ์ทาง 
ครอบครัว 
ระหว่าง 

กรรมการ
และ 

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง หน่วยงาน / บริษัท 

14. นายเอกบดินทร์ เด่นสธุรรม 8/12/2519 • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ  ไม่ม ี ปัจจบุนั ผู้ ช่วยกรรมการผู้จดัการ บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 

      ผู้ชว่ยกรรมการผู้จดัการ อาย ุ41 ปี    สาขาวิชาเอกการตลาด   ฝ่ายการตลาดเครื)องดื)มชาพร้อมดื)ม  

      ฝ่ายการตลาดเครื)องดื)ม  • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ   2556 - 2557 Head of Insight บริษัท เอก-ชยั ดิสทริบิวชั)น ซิสเทม จํากดั 

      ชาพร้อมดื)ม     สาขาวิชาเอกธุรกิจต่างประเทศ  2550 - 2555 Regional Consumer and  บริษัท เป๊บซี)โค (ประเทศไทย) จํากดั 

  • ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์    Customer Insight  

     สาขาวิชาเอกธุรกิจต่างประเทศ     

     Wichita State University     

     ประเทศสหรัฐอเมริกา     

 
หมายเหตุ กรรมการและผู้บริหารของบริษัท โออิชิ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) รวม 14 ท่าน ทกุท่านมิได้มีตําแหน่งในกิจการที)แขง่ขนัเกี)ยวเนื)องกบัธรุกิจของบริษัทที)อาจทําให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์           

ไม่มีการถือครองหลกัทรัพย์ของบริษัททั 'งทางตรงและทางอ้อม รวมถึงไม่เคยมีประวตัิการทําผดิกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ที)ผ่านมา 

 
 
 
 



  บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน)                                                                                                                                                          เอกสารแนบ 1  

แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี (แบบ 56-1) สิ 'นสดุวนัที) 30 กนัยายน 2560                                                       รายละเอียดเกี)ยวกบักรรมการ ผู้บริหาร ผู้ มีอํานาจควบคมุ และเลขานกุารบริษัท 
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ชื�อ-สกุล 
และตาํแหน่ง 

วัน/เดอืน/ 
ปีเกดิ และ 

อายุ 
คุณวุฒิทางการศึกษา 

ความ 
สัมพนัธ์ทาง 
ครอบครัว 
ระหว่าง 

กรรมการ
และ 

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง หน่วยงาน / บริษัท 

15. นางสาวจนัทนา รัตนอมรชยั 02/03/2522 • ปริญญาตรี นิติศาสตรบณัฑิต ไม่ม ี ปัจจบุนั ผู้ชว่ยผู้อํานวยการฝ่ายกฎหมาย  บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 

     ผู้ ช่วยผู้อํานวยการ  อาย ุ38 ปี    มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์    และกํากบัดแูล  

     ฝ่ายกฎหมายและกํากบัดแูล  • ปริญญาโท นิติศาสตรมหาบณัฑิต    เลขานุการบริษัท  

     และเลขานุการบริษัท      สาขากฎหมายธรุกิจ      

      (หลกัสตูรภาษาองักฤษ)      

      จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั      

  ผ่านการอบรมที)เกี)ยวข้องที)จดัโดยสมาคม      

  สง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD)     

  • Company Secretary Program     

  • Board Reporting Program (BRP)     

  • Company Reporting Program (CRP)     

  • Effective Minutes Taking (EMT)     

  • หลกัสตูรพื 'นฐานเลขานกุารบริษัท     

     สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย     

 



  บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน)                                                                                                                                                          เอกสารแนบ 1  

แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี (แบบ 56-1) สิ 'นสดุวนัที) 30 กนัยายน 2560                                                       รายละเอียดการดํารงตําแหน่งของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ มีอํานาจควบคมุของ
บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) บริษัทย่อย และบริษัทที)เกี)ยวข้อง 

เอกสารแนบ 1 หน้าที) 29 

เอกสารแนบ 1-2  

รายละเอียดการดาํรงตาํแหน่งของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอาํนาจควบคุมของบริษัท โออิชิ กรุ๊ป จาํกัด (มหาชน) บริษทัย่อย และบริษัทที+เกี+ยวข้อง  

ชื)อบริษัทที)เกี)ยวข้อง นายประสิทธิ4 
โฆวิไลกลู 

นายฐาปน 
สิริวฒันภักดี 

นายวิกรม 
คุ้มไพโรจน์ 

นางสาวพจนีย์ 
ธนวรานชิ 

นายชยั 
จรุงธนาภิบาล 

นางนงนชุ        
บรูณะเศรษฐกลุ 

นายสิทธชิัย 
ชยัเกรียงไกร 

นายอวยชัย 
ตนัทโอภาส 

นายพิษณ ุ
วิเชียรสรรค์ 

นายไพศาล 
อ่าวสถาพร 

นางเจษฎากร 
โคชส์ 

นายธานี       
พรพสิุทธิ4ศกัดิ4 

นางกชกร 
อรรถรังสรรค์ 

นายเอกบดินทร์ 
เด่นสธุรรม 

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

บริษัทยอ่ย               

บจ. โออชิิ เทรดดิ 'ง  S C D    S  D  MD S  D  VC S  D  VC S  D M     

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

บจ. โออชิิ ฟู้ ด เซอร์วิส  S C D    S  D  MD S  D  VC S  D  VC S  D M     

Oishi International Holding 
Limited 

     S  D S  D    
S D   

 

Oishi F&B (Singapore) Pte.Ltd.          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  C  ID  AC   D        

บมจ. เบอร์ลี) ยคุเกอร์ ID  AC   ID D   D        

บมจ. อาหารสยาม ID  AC    ID  AC  D        

บมจ. เสริมสขุ  S VC EC     D        

บมจ. เบียร์ไทย (1991)  VEC       S  D  MD      

บมจ. อมรินทร์พรินติ 'ง แอนด์  
พบัลชิชิ)ง  

 VC EC    
 

    
   

 

บจ. ทศภาค  VC             

กลุ่มบริษัท สรุากระทงิแดง  VC      VC       

บจ. เบียร์ช้าง  D       D      



  บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน)                                                                                                                                                          เอกสารแนบ 1  

แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี (แบบ 56-1) สิ 'นสดุวนัที) 30 กนัยายน 2560                                                       รายละเอียดการดํารงตําแหน่งของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ มีอํานาจควบคมุของ
บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) บริษัทย่อย และบริษัทที)เกี)ยวข้อง 

เอกสารแนบ 1 หน้าที) 30 

ชื)อบริษัทที)เกี)ยวข้อง นายประสิทธิ4 
โฆวิไลกลู 

นายฐาปน 
สิริวฒันภักดี 

นายวิกรม 
คุ้มไพโรจน์ 

นางสาวพจนีย์ 
ธนวรานชิ 

นายชยั 
จรุงธนาภิบาล 

นางนงนชุ        
บรูณะเศรษฐกลุ 

นายสิทธชิัย 
ชยัเกรียงไกร 

นายอวยชัย 
ตนัทโอภาส 

นายพิษณ ุ
วิเชียรสรรค์ 

นายไพศาล 
อ่าวสถาพร 

นางเจษฎากร 
โคชส์ 

นายธานี       
พรพสิุทธิ4ศกัดิ4 

นางกชกร 
อรรถรังสรรค์ 

นายเอกบดินทร์ 
เด่นสธุรรม 

บจ. ไทยเบฟเวอเรจแบรนด์  D             

บจ. อสิเทิร์นซีบอร์ดอินดสัเรียล
เอสเตท (ระยอง) 

     
 

D    
   

 

บจ. ถงัไม้โอ๊คไทย  C D     VC D        

บจ. ไทยเบฟเวอเรจ มาร์เก็ตติ 'ง  C D      VC  D       

บจ. ไทยโมลาส  C D     VC D        

บจ. ไทยเบฟเวอเรจ รีไซเคิล  C D     VC D  D      

บจ. ไทยเบฟเวอเรจ เอ็นเนอร์ยี)  C D     VC D        

บจ. ไทยดริ 'งค์  C D    D   VC  D D  ED    

บจ. แพนอนิเตอร์เนชั)นแนล 
(ประเทศไทย) 

 C D    
 

VC D  D  
   

 

บจ. เครื)องดื)มแรงเยอร์ (2008)  D     D        

บจ. ไทยเบฟเวอเรจ โลจิสติก  VC      D VC D       

บจ. คอสมอส บริวเวอรี)  
 (ประเทศไทย) 

 VC    
 

  D  MD  
   

 

บจ. อาหารเสริม  C D     VC D  D      

บจ. เบียร์ทพิย์ บริวเวอรี) (1991)  D VEC     D        

บจ. จรัญธุรกิจ 52  C D     VC D  D      

กลุ่มบริษัทสรุาบางยี)ขัน       VC D        

บจ. อธิมาตร       VC D        

บจ. เอส.เอส. การสรุา        VC D        

บจ. แก่นขวัญ       VC D        

บจ. เทพอรุโณทยั       VC D        

บจ. ไทยเบฟเวอเรจ เทรนนิ)ง  C D     D D D      

บจ. เบียร์ช้าง อินเตอร์เนชั)นแนล         D      

บจ. เบียร์อาชา       D  D      

บจ. นํายคุ        D       



  บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน)                                                                                                                                                          เอกสารแนบ 1  

แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี (แบบ 56-1) สิ 'นสดุวนัที) 30 กนัยายน 2560                                                       รายละเอียดการดํารงตําแหน่งของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ มีอํานาจควบคมุของ
บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) บริษัทย่อย และบริษัทที)เกี)ยวข้อง 

เอกสารแนบ 1 หน้าที) 31 

ชื)อบริษัทที)เกี)ยวข้อง นายประสิทธิ4 
โฆวิไลกลู 

นายฐาปน 
สิริวฒันภักดี 

นายวิกรม 
คุ้มไพโรจน์ 

นางสาวพจนีย์ 
ธนวรานชิ 

นายชยั 
จรุงธนาภิบาล 

นางนงนชุ        
บรูณะเศรษฐกลุ 

นายสิทธชิัย 
ชยัเกรียงไกร 

นายอวยชัย 
ตนัทโอภาส 

นายพิษณ ุ
วิเชียรสรรค์ 

นายไพศาล 
อ่าวสถาพร 

นางเจษฎากร 
โคชส์ 

นายธานี       
พรพสิุทธิ4ศกัดิ4 

นางกชกร 
อรรถรังสรรค์ 

นายเอกบดินทร์ 
เด่นสธุรรม 

บจ. นําเมือง        D       

บจ. นําทิพย์        D       

บจ. นํานคร        D       

บจ. เอส.พี.เอ็มอาหารและ
เครื)องดื)ม 

 C D    
 

  D D 
   

 

International Beverage 
Holdings Limited 

 D EC     
 

D D   
   

 

Best Spirits Company Limited  D             

InterBev (Singapore) Limited  D      D       

InterBev Malaysia Sdn. Bhd.  D             

Blairmhor Limited  D     D D       

Blairmhor Distillers Limited  D     D D       

Inver House Distillers Limited  D     D        

International Beverage 
Holdings (UK) Limited 

 D    
 

D    
   

 

International Beverage 
Holdings (China) Limited 

 VC D    
 

VC D D   
   

 

InterBev Trading (China) Limited        D       

Super Brands Company Pte. Ltd.  D             

บจ. ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี  D             

บจ. จฬุา ยไูนเต็ด  D             

บจ. อเดลฟอส  D             

บจ. ปฐมภักดี  D             

กลุ่มบริษัทอาคเนย ์  VC D             

บจ. เสริมสขุ โฮลดิ 'งส์  D     D        

บจ. เสริมสขุ เบเวอร์เรจ  D     D        

Great Brands Limited  D     D  D      



  บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน)                                                                                                                                                          เอกสารแนบ 1  

แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี (แบบ 56-1) สิ 'นสดุวนัที) 30 กนัยายน 2560                                                       รายละเอียดการดํารงตําแหน่งของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ มีอํานาจควบคมุของ
บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) บริษัทย่อย และบริษัทที)เกี)ยวข้อง 

เอกสารแนบ 1 หน้าที) 32 

ชื)อบริษัทที)เกี)ยวข้อง นายประสิทธิ4 
โฆวิไลกลู 

นายฐาปน 
สิริวฒันภักดี 

นายวิกรม 
คุ้มไพโรจน์ 

นางสาวพจนีย์ 
ธนวรานชิ 

นายชยั 
จรุงธนาภิบาล 

นางนงนชุ        
บรูณะเศรษฐกลุ 

นายสิทธชิัย 
ชยัเกรียงไกร 

นายอวยชัย 
ตนัทโอภาส 

นายพิษณ ุ
วิเชียรสรรค์ 

นายไพศาล 
อ่าวสถาพร 

นางเจษฎากร 
โคชส์ 

นายธานี       
พรพสิุทธิ4ศกัดิ4 

นางกชกร 
อรรถรังสรรค์ 

นายเอกบดินทร์ 
เด่นสธุรรม 

บจ. โมเดิร์นเทรด แมนเนจเม้นท์  C D      VC       

Fraser and Neave, Limited  D     D        

Fraser Centrepoint Limited       D        

Times Publishing Limited  VC             

InterBev Investment Limited  D     D        

บมจ. แผ่นดินทองพร็อพเพอร์ตี '  
ดีเวลลอปเม้นท์ 

 D    
 

D    
   

 

บจ. ซี เอ ซี   C D             

บจ. โฮเรก้า แมเนจเม้นท์   C D       VC       

บจ. ช้างอินเตอร์เนชั)นแนล  C D       VC      

บจ. เสริมสขุ เทรนนิ)ง  D     D        

บจ. เพ็ทฟอร์ม (ไทยแลนด์)        D  D      

บจ. ฟู้ ด ออฟ เอเชีย จํากดั  C    MD    VC    M  

บจ. แม๊กซ์ เอเชีย จํากดั  D    D         

บจ. สรุากระทิงแดง (1988)  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. บิoกซี ซเูปอร์เซน็เตอร์       D        

บจก. แคชแวน แมนเนจเม้นท์         C       

บจ. เดอะ ควิเอสอาร์ ออฟ เอเชีย  C D    D         

บจ. ฟู้ ดส์ คอมพานี โฮลดิ 'งส์  C D    D   D      

บจ. สะไปซ์ ออฟ เอเชีย      D         

บจ. บสิโตร เอเชีย      MD         

บจ. ก้อยเกี)ยว      D         



  บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน)                                                                                                                                                          เอกสารแนบ 1  

แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี (แบบ 56-1) สิ 'นสดุวนัที) 30 กนัยายน 2560                                                       รายละเอียดการดํารงตําแหน่งของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ มีอํานาจควบคมุของ
บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) บริษัทย่อย และบริษัทที)เกี)ยวข้อง 

เอกสารแนบ 1 หน้าที) 33 

ชื)อบริษัทที)เกี)ยวข้อง นายประสิทธิ4 
โฆวิไลกลู 

นายฐาปน 
สิริวฒันภักดี 

นายวิกรม 
คุ้มไพโรจน์ 

นางสาวพจนีย์ 
ธนวรานชิ 

นายชยั 
จรุงธนาภิบาล 

นางนงนชุ        
บรูณะเศรษฐกลุ 

นายสิทธชิัย 
ชยัเกรียงไกร 

นายอวยชัย 
ตนัทโอภาส 

นายพิษณ ุ
วิเชียรสรรค์ 

นายไพศาล 
อ่าวสถาพร 

นางเจษฎากร 
โคชส์ 

นายธานี       
พรพสิุทธิ4ศกัดิ4 

นางกชกร 
อรรถรังสรรค์ 

นายเอกบดินทร์ 
เด่นสธุรรม 

Myanmar Distillery Co., Ltd.        D       

Myanmar Supply Chain and 
Marketing Services Co., Ltd. 

     
 

 D   
   

 

 

 

หมายเหตุ S : กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม C : ประธานกรรมการ VC : รองประธานกรรมการ 
D : กรรมการบริษัท EC : ประธานกรรมการบริหาร VEC : รองประธานกรรมการบริหาร 
ED : กรรมการบริหาร MD : กรรมการผู้จดัการ EVP : รองกรรมการผู้จดัการ  

                           VP : ผู้ชว่ยกรรมการผู้จดัการ  M : ผู้บริหาร 



   บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) เอกสารแนบ 2 
แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี (แบบ 56-1) สิ (นสดุวนัที* 30 กนัยายน 2560                                                                                                                         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 2560                                                                                                                         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)                                                                                                                                                          เอกสารแนบ 3  
แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี (แบบ 56-1) สิ (นสดุวนัที* 30 กนัยายน 2560                             รายละเอียดเกี*ยวกับหวัหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกํากับดแูลการปฏิบตัิงานของบริษัท 

เอกสารแนบ 3 หน้าที* 1 

เอกสารแนบ 3 
รายละเอียดเกี�ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหวัหน้างานกาํกบัดแูลการปฏิบตัิงานของบริษัท 

ชื�อ-สกุล 
และตาํแหน่ง 

วัน/เดือน/ 
ปีเกดิ และ 

อายุ 
คุณวุฒิทางการศึกษา 

ความ 
สัมพนัธ์ทาง 
ครอบครัว 
ระหว่าง 

กรรมการ
และ 

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง หน่วยงาน / บริษัท 

1. นางสาวชนทันุช วงศ์วรรณ 13/10/2514 • ปริญญาตรี สาขาการบญัชี ไม่ม ี ปัจจุบนั    ผู้อาํนวยการฝ่ายตรวจสอบ  บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 

   ผู้อาํนวยการ  อาย ุ46 ปี    มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิต      ภายในและเลขานกุาร  

   ฝ่ายตรวจสอบภายใน  • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ       คณะกรรมการตรวจสอบ  

   เลขานุการ     สาขาการเงินและการธนาคาร      กรรมการและเลขานุการ  

   คณะกรรมการตรวจสอบ    มหาวิทยาลยัรามคําแหง      คณะกรรมการบริหารความเสี*ยง  

   กรรมการและเลขานุการ  • หลกัสตูรผู้ตรวจสอบภายใน  2552 – 2553   ผู้จดัการฝ่ายควบคมุภายใน    บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จํากดั (มหาชน) 

   คณะกรรมการบริหารความเสี*ยง     รับอนุญาต (CIA)     เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ  

     คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี  2551 – 2552   ผู้จดัการฝ่ายตรวจสอบภายในและ  บริษัท ยูนิวานิชนํ (ามนัปาล์ม จํากดั (มหาชน) 

     จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยัร่วมกบั     บญัชบีริหาร  

     สมาคมผู้ตรวจสอบภายใน  2547 – 2550  ผู้ ช่วยผู้จดัการฝ่ายตรวจสอบและ  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 2560                             รายละเอียดเกี*ยวกับหวัหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกํากับดแูลการปฏิบตัิงานของบริษัท 

เอกสารแนบ 3 หน้าที* 2 

ชื�อ-สกุล 
และตาํแหน่ง 

วัน/เดือน/ 
ปีเกดิ และ 

อายุ 
คุณวุฒิทางการศึกษา 

ความ 
สัมพนัธ์ทาง 
ครอบครัว 
ระหว่าง 

กรรมการ
และ 

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง หน่วยงาน / บริษัท 

2. นายวิชาญ พนิตวรภมูิ 01/09/2513 • ปริญญาตรี นิติศาสตร์ ไม่ม ี ปัจจุบนั ผู้ อํานวยการฝ่ายกฎหมาย  บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 

   ผู้อาํนวยการ  อาย ุ47 ปี    จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั    และกํากบัดแูล  

   ฝ่ายกฎหมายและกํากบัดูแล 
 

• ปริญญาโท นิติศาสตร์     ก.ค. 56 - ปัจจบุนั ผู้ ช่วยผู้อํานวยการสาํนกักฎหมาย บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากดั (มหาชน) 

   มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิต     ม.ค. 53 - มิ.ย. 56 ผู้จดัการสาํนกังานนิติการ  

       
 

ขอบเขต อาํนาจหน้าที�และความรับผดิชอบของหัวหน้างานกาํกับดูแลการปฏิบตัิงาน 

หวัหน้างานกํากบัดแูลการปฏิบตัิงานมีหน้าที*ความรับผิดชอบในการเป็นศนูย์กลางการกํากบัดแูลการดําเนินธรุกิจของบริษัท/กลุม่บริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย 
กฎระเบียบ ข้อบงัคบั นโยบาย และข้อกําหนดของหน่วยงานทางการที*เกี*ยวข้อง  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 

OISHI GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED 

 

 - ไมม่ี - 

 

 

 

 

 

   



  บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน)                                                                                                               
แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี (แบบ 56-1) สิ &นสดุวนัที( 30 กนัยายน 2560      ภาคผนวก 

ภาคผนวก หน้าที( 1 

ภาคผนวก 

รายงานความรับผดิชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน 

 คณะกรรมการบริษัท ตระหนกัถึงภาระหน้าที(และความรับผิดชอบในฐานะกรรมการบริษัทจดทะเบียน 
ในการเป็นผู้ รับผิดชอบตอ่งบการเงินของบริษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) (“บริษัท”) และบริษัทย่อย รวมถึงข้อมลู
สารสนเทศทางการเงินที(ปรากฏในรายงานประจําปี โดยงบการเงินดงักล่าวได้จดัทําขึ &นตามมาตรฐานการบญัชี 
ที( รับรองโดยทั(วไป รวมถึงใช้นโยบายบัญชีที(เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสมํ(าเสมอ ตลอดจนใช้ดุลยพินิจ 
อยา่งระมัดระวงัและประมาณการที(ดีที(สุดในการจดัทํา รวมถึงจดัให้มีการเปิดเผยข้อมลูที(สําคญัอย่างเพียงพอ
ในหมายเหตปุระกอบงบการเงิน เพื(อให้เป็นประโยชน์ตอ่ผู้ ถือหุ้นและนกัลงทนุทั(วไป  

คณะกรรมการบริษัท ได้จดัให้มีระบบบริหารความเสี(ยงและดํารงรักษาไว้ซึ(งระบบควบคุมภายใน 
ที(เหมาะสม เพียงพอและมีประสิทธิผล เพื(อให้มั(นใจได้อย่างมีเหตผุลว่าข้อมลูทางบญัชีมีความถกูต้อง ครบถ้วน 
และเพียงพอที(จะดํารงรักษาไว้ซึ(งทรัพย์สินของบริษัท ตลอดจนเพื(อไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการดําเนินการ 
ที(ผิดปกติอยา่งมีสาระสําคญั 

ในการนี & คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั &งคณะกรรมการตรวจสอบซึ(งประกอบด้วยกรรมการอิสระ  
3 ท่านเพื(อทําหน้าที(สอบทานนโยบายการบญัชีและคณุภาพของรายงานทางการเงิน  สอบทานระบบการควบคมุ
ภายในและการตรวจสอบภายใน ตลอดจนระบบการบริหารความเสี(ยง โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
เกี(ยวกบัเรื(องนี & ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ(งแสดงไว้ในรายงานประจําปีฉบบันี &แล้ว  

งบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชีของบริษัท คือ บริษัท เคพีเอ็มจี 
ภมูิไชย สอบบญัชี จํากดั ซึ(งในการตรวจสอบนั &น ทางคณะกรรมการบริษัท ได้สนบัสนุนข้อมลูและเอกสารต่าง ๆ 
เพื(อให้ผู้สอบบญัชีสามารถตรวจสอบและแสดงความเห็นได้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี โดยความเห็นของผู้สอบ
บญัชี ได้ปรากฏในรายงานของผู้สอบบญัชี ซึ(งแสดงไว้ในรายงานประจําปีฉบบันี &แล้ว  คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่า
การกํากับดูแลกิจการ ระบบการบริหารความเสี(ยง และระบบการควบคุมภายในของบริษัทโดยรวมมีความเพียงพอ 
และเหมาะสม รวมถึงสามารถสร้างความเชื(อมั(นอย่างมีเหตุผลได้ว่างบการเงินของบริษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) 
และบริษัทย่อย สําหรับปีสิ &นสดุวนัที( 30 กนัยายน 2560 มีความถกูต้องตามที(ควรในสาระสําคญัตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน กฎหมาย และกฎระเบียบที(เกี(ยวข้อง 

 
 

        - ลายมือชื(อ - 
(นายประสิทธิF  โฆวิไลกลู) 

            ประธานกรรมการ 



  บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน)                                                                                                               
แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี (แบบ 56-1) สิ &นสดุวนัที( 30 กนัยายน 2560      ภาคผนวก 

ภาคผนวก หน้าที( 2 

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากดั ( มหาชน )  (“บริษัท”) ประกอบด้วยกรรมการอิสระ
จํานวน 3 ทา่น ที(มีความรู้ความสามารถ ความเชี(ยวชาญ และประสบการณ์ และมีคณุสมบตัิครบถ้วนตามกฎบตัรของ
คณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีนายวิกรม  คุ้มไพโรจน์  เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ  นางสาวพจนีย์ ธนวรานิชและ
นายชยั  จรุงธนาภิบาล  เป็นกรรมการตรวจสอบ โดยกรรมการตรวจสอบของบริษัททั &ง 3 ท่าน ไม่มีส่วนร่วม 
ในการบริหารจดัการ  รวมทั &งไมไ่ด้เป็นผู้บริหาร พนกังาน หรือลกูจ้างของบริษัท บริษัทยอ่ย และบริษัทในเครืออื(น ๆ  

ตลอดปี 2560 ที(ผ่านมา คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบตัิหน้าที(ในกรอบหน้าที(และความ
รับผิดชอบตามกฎบตัรของคณะกรรมการตรวจสอบ ที(คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความเห็นชอบ ตลอดจนปฏิบติั
หน้าที(ตามกรอบข้อกําหนดและแนวทางปฏิบตัทีิ(ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยกําหนดไว้  รวมถึงการสอบทาน
การกํากบัดแูลกิจการที(ดี สอบทานงบการเงิน สอบทานความเหมาะสมของการเปิดเผยข้อมลูของรายการระหว่าง
บริษัทกับบุคคลหรือกิจการที(เกี(ยวข้องกัน และรายการที(อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ สอบทานความ
เหมาะสมของระบบการควบคุมภายใน พัฒนาระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื(อง และกํากับดูแลงานของ
หน่วยงานตรวจสอบภายในอย่างเคร่งครัด คณะกรรมการตรวจสอบยังได้พิจารณาคัดเลือกและเสนอให้
คณะกรรมการบริษัทแตง่ตั &งผู้สอบบญัชีรับอนญุาตของบริษัท รวมทั &งพิจารณาเรื(องการปฏิบตัิตามข้อกําหนดของ
วิชาชีพ ผลการปฏบิตัิงาน คณุภาพของบริการ และความเหมาะสมของคา่ตอบแทนแก่ผู้สอบบญัชี 

คณะกรรมการตรวจสอบตระหนกัถึงหน้าที(และความรับผิดชอบ ในการดแูลให้บริษัทมกีารดาํเนินงาน
ตามนโยบายของคณะกรรมการบริษัทอยา่งมีประสิทธิภาพและโปร่งใส  สามารถตรวจสอบได้ทกุขั &นตอน  เพื(อให้บริษัท
มีการพฒันาการกํากบัดแูลกิจการที(ดีอยา่งตอ่เนื(อง  เพื(อความมั(นคงและเติบโตอยา่งยั(งยืน 

ในปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชมุ 6 ครั &ง โดยคณะกรรมการตรวจสอบทั &ง 3 ท่าน ได้
เข้าร่วมประชมุครบทั &ง 6 ครั &ง ตามที(ได้กําหนดไว้ การประชมุบางครั &งได้เชิญผู้บริหารจากหน่วยงานที(เกี(ยวข้องมาหารือ 
และชี &ให้เห็นถึงปัญหาที(หน่วยตรวจสอบภายในได้ตรวจพบจากการเข้าตรวจสอบ โดยขอให้หน่วยงานที(เกี(ยวข้อง
นํากลบัไปดําเนินการแก้ไขหรือปรับปรุงให้ดีขึ &น รวมทั &งหาทางป้องกนัข้อบกพร่องมิให้เกิดขึ &นอีก 

  



  บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน)                                                                                                               
แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี (แบบ 56-1) สิ &นสดุวนัที( 30 กนัยายน 2560      ภาคผนวก 

ภาคผนวก หน้าที( 3 

ผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการตรวจสอบสาํหรับปี 2560 มีดงันี & 

1. สอบทานความถูกต้องของรายงานทางการเงนิ  และความเพียงพอของการเปิดเผย
ข้อมูลของบริษัท 

1.1) คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจําปี 2560 
ของบริษัท ก่อนเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัทเพื(อพิจารณาอนมุตัิ  เพื(อให้สามารถมั(นใจได้ว่า 
รายการทางการเงิน  รายการที(เกี(ยวโยงระหว่างบริษัทกับบุคคลหรือกิจการที(เกี(ยวข้องกัน  
รายการที(อาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์  การเปิดเผยข้อมลูที(เป็นสาระสําคญั 
ได้ทําขึ &นอยา่งถกูต้องและมีความน่าเชื(อถือ   

1.2) คณะกรรมการตรวจสอบได้เชิญผู้ สอบบญัชีเข้าร่วมประชุมในวาระการประชมุที(เกี(ยวข้อง 
เพื(อซกัถามประเด็นที(เป็นสาระสําคญั โดยเฉพาะอย่างยิ(งที(เกี(ยวกับการจดัทํางบการเงิน 
โดยฝ่ายจัดการของบริษัทให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี และมาตรฐานการรายงาน 
ทางการเงิน รวมถึงการตีความและแนวปฏบิตัิทางการบญัชีที(ประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบญัชีฯ 
เพื(อให้คณะกรรมการตรวจสอบมั(นใจว่า งบการเงินของบริษัทมีการเปิดเผยข้อมูลที(สําคัญ
รวมถึงรายการที(เกิดขึ &นระหว่างบริษัทกบับคุคลหรือกิจการที(เกี(ยวข้องกนั จดัทําขึ &นอย่างถกูต้อง
และเพียงพอตามมาตรฐาน การตีความ แนวปฏิบตัิ และหลกัการที(กลา่วข้างต้น  

1.3) คณะกรรมการตรวจสอบได้จัดให้มีวาระการประชุมร่วมกันเป็นการเฉพาะระหว่าง
คณะกรรมการตรวจสอบและผู้สอบบญัชี ตามแนวทางที(กําหนดในประกาศตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย เพื(อเปิดโอกาสให้หารือร่วมกันในประเด็นต่าง ๆ โดยไม่มีฝ่ายจัดการ 
เข้าร่วมประชมุด้วย 

2. การพจิารณาความเหมาะสมของผู้สอบบญัช ี

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถึงการทําหน้าที(ของผู้สอบบญัชีภายนอกจากบริษัท เคพีเอ็มจี 
ภมู ิไชย สอบบญัชี จํากดั ที(ม ีความเป็นอิสระ ปฏิบตัิตามข้อกําหนดของวิชาชีพอื(น ๆ ผลการ
ปฏิบตัิงาน คณุภาพของงานบริการ และความเหมาะสมของค่าตอบแทน โดยรวมคณะกรรมการ
ตรวจสอบเห็นว่าผู้สอบบญัชีได้แสดงความเห็น และให้ข้อเสนอแนะที(เป็นประโยชน์ทั &งในด้านการ
จดัทํารายงานทางการเงิน และการปรับปรุงด้านการควบคมุภายในของบริษัท  
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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. พิจารณาและอนุมัติขอบเขตของการปฏิบติังานและแผนการตรวจสอบประจาํปีตลอดจน
การกาํกับดูแลการปฏิบัตงิานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน 

5.1)    คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและอนุมตัิขอบเขตของการปฏิบตัิงานและแผนการ
ตรวจสอบประจําปี 2560 ตลอดจนกํากับดูแลงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน โดย
ครอบคลมุถึง การกํากับดูแล การบริหารความเสี(ยง การควบคมุภายใน การปรับปรุงและ
พฒันาระบบงานของบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบยงัให้คําแนะนําเรื(องต่าง ๆ แก่หน่วยงาน
ตรวจสอบภายใน ที(ควรได้รับการปรับปรุงเพื(อให้การปฏบิตัิงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
ตอ่เนื(อง  

5.2)      คณะกรรมการตรวจสอบสนบัสนนุหน่วยงานตรวจสอบภายในดําเนินการป้องกนัการกระทํา
ทจุริตคอร์รัปชั(น รวมทั &งสง่เสริมนโยบายการรับเรื(องร้องเรียนหรือเบาะแส ผ่านทางเว็บไซต์
ของบริษัท และให้ความสําคัญกับการให้ความคุ้ มครองผู้ ให้ข้อมูลและเบาะแส (Whistle 
Blower) ที(เป็นประโยชน์ต่อบริษัท ในการป้องกนัการกระทําทุจริตคอร์รัปชั(นตามนโยบาย
ของบริษัท  

5.3) คณะกรรมการตรวจสอบส่งเสริมให้ฝ่ายตรวจสอบภายในส่งตัวแทนพนักงานเข้ารับการ
อบรมจากสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทยทุกปี เพื(อเพิ(มพูนความรู้และรับรู้
มาตรฐานการปฏิบตัิงานใหม่ ๆ  ที(เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบตัิงานตรวจสอบภายใน และนํามา
ถ่ายทอดให้พนกังานคนอื(น ๆ  รวมทั &งปรับปรุงการปฏบิตัิงานของฝ่ายตรวจสอบภายในตอ่ไป 
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6. สอบทานความเพียงพอ และความเหมาะสมของระบบและกิจกรรมการควบคุมภายใน 

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานความเพียงพอและเหมาะสมของระบบและกิจกรรมการควบคุม
ภายในของบริษัท รวมถึงการควบคมุดแูลและการป้องกนัการทจุริตคอร์รัปชั(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 2560 

7.2.        คณะกรรมการตรวจสอบได้จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการตรวจสอบ
สําหรับปี 2560 เพื(อให้มั(นใจว่าการปฏิบัติงานดําเนินไปด้วยดี มีประสิทธิภาพ เป็นไปตาม
หลกัการกํากบัดแูลกิจการที(ดี โดยใช้แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการ ที(จดัทําโดยตลาด
หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ(งผลการประเมินเป็นที(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  
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คณะกรรมการตรวจสอบยงัได้เสนอแนะให้ฝ่ายจดัการสนบัสนนุการดําเนินงานของฝ่ายตรวจสอบภายใน
ด้านต่าง ๆ และหาทางปรับปรุงระบบการควบคมุภายใน การพัฒนาระบบงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ(งขึ &น
เพื(อให้สอดคล้องกบัพัฒนาการทางธุรกิจของบริษัทที(ก้าวไปอย่างมั(นคงและยั(งยืน 

    
      

           - ลายมือชื(อ - 
   ( นายวิกรม  คุ้มไพโรจน์ ) 
 ประธานกรรมการตรวจสอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน)                                                                                                               
แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี (แบบ 56-1) สิ &นสดุวนัที( 30 กนัยายน 2560      ภาคผนวก 

ภาคผนวก หน้าที( 7 

รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี+ยง 

คณะกรรมการบริหารความเสี(ยงของบริษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) มีจํานวนทั &งหมด 13 ท่าน 
ประกอบด้วยกรรมการบริษัท จํานวน 3 ท่าน และผู้บริหารระดบัสงูจากหน่วยงานต่าง ๆ ที(เกี(ยวข้องจํานวน 10 ท่าน  
โดยคณะกรรมการบริหารความเสี(ยงได้ปฏิบตัิหน้าที(ตามกฎบตัร ของคณะกรรมการบริหารความเสี(ยงที(กําหนดไว้ 
เพื(อให้การบริหารความเสี(ยงของบริษัทโดยรวมมปีระสิทธิภาพและประสิทธิผล 

ในปี 2560 คณะกรรมการบริหารความเสี(ยงมีการประชมุรวม 6 ครั &ง โดยมีการพิจารณาเรื(องสําคญั
ดงันี & 

1) ปรับปรุงนโยบายและกฎบัตรของคณะกรรมการบริหารความเสี+ยง 

2) แผนการบริหารความเสี+ยงประจาํปี 

3) การประเมินความเสี+ยง และมาตรการป้องกันและแก้ไข 

4) การให้ข้อเสนอแนะการบริหารจดัการความเสี+ยง 

5) การติดตามดแูลการการดาํเนินมาตรการป้องกนัและบริหารความเสี+ยง 

6) การสร้างวัฒนธรรมการบริหารความเสี+ยงให้เกิดขึ <นในองค์กร 

7) การบริหารความต่อเนื+องทางธุรกจิ 

8) การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั+น 

9) ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจทิลั 

ในระหว่างปี 2560 คณะกรรมการบริหารความเสี(ยงได้รายงานความเสี(ยงที(สําคัญ ตลอดจนการ
พัฒนาของความเสี(ยงดงักล่าวต่อคณะกรรมการบริษัทโดยสมํ(าเสมอ รวมทั &งได้ให้ความเห็นและคําแนะนําแก่ 
ฝ่ายบริหารของบริษัทอย่างเป็นอิสระ เพื(อประโยชน์สูงสุดต่อผู้ ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม คณะกรรมการ
บริหารความเสี(ยงได้พิจารณาแล้วเห็นว่า บริษัทได้มีการจดัทําแผนการบริหารความเสี(ยง และการดําเนินนโยบาย
ดงักลา่วอยา่งตอ่เนื(องด้วยความรอบคอบและเต็มความสามารถ  เพื(อส่งเสริมให้บริษัทดําเนินไปด้วยความมั(นคง
และเติบโตอยา่งยั(งยืน 
  

      ในนามคณะกรรมการบริหารความเสี(ยง 
           

          - ลายมือชื(อ -  

   (นายชยั จรุงธนาภิบาล) 
 ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี(ยง 
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รายงานคณะกรรมการสรรหา 

คณะกรรมการสรรหาของบริษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากัด ( มหาชน )  (“บริษัท”) ประกอบด้วยกรรมการจํานวน  
3 คน ซึ(งเป็นกรรมการอิสระจํานวน 2 คน โดยมีนายวิกรม  คุ้มไพโรจน์  เป็นประธานกรรมการสรรหา นายประสิทธิF 
โฆวิไลกลู และนายฐาปน สิริวฒันภกัดี เป็นกรรมการสรรหา โดยคณะกรรมการสรรหาได้ปฏบิติัหน้าที(ภายใต้กรอบ
หน้าที(และความรับผิดชอบตามที(ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทในการสรรหาและคดัเลือกบุคคลที(มี
ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ความเชี(ยวชาญ และมคีณุสมบตัิที(เหมาะสมสอดคล้องกบัความต้องการของ
บริษัท ตลอดจนไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามกฎหมายและข้อบังคบัของบริษัท รวมถึงสอดคล้องกบักลยทุธ์ในการ
ดําเนินธุรกิจของบริษัท  เพื(อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเข้ารับการเลือกตั &งเป็นกรรมการบริษัท และ
ผู้บริหารในระดบัตั &งแต่ผู้ ช่วยกรรมการผู้จดัการขึ &นไป นอกจากนี & ยงัพิจารณาดูว่าบุคคลดงักล่าวสอดคล้องกับ
แผนการสืบทอดตําแหน่งของบริษัทด้วย 

ในปี 2560 คณะกรรมการสรรหาได้มีการประชุมทั &งสิ &น 3 ครั &ง ซึ(งเป็นไปตามแผนการประชุมที(ได้
กําหนดไว้ และกรรมการสรรหาทุกคนได้เข้าร่วมประชุมครบทุกครั &ง และได้รายงานผลการประชุมต่อคณะกรรมการ
บริษัท โดยสรุปคณะกรรมการสรรหาได้ดําเนินการที(สําคญั ดงันี & 

1.   พิจารณาสรรหาผู้ ที(มีคุณสมบัติ และมีประสบการณ์ที(เหมาะสมกับธุรกิจของบริษัท เข้ารับการ
แต่งตั &งเป็นกรรมการบริษัทและกรรมการผู้ จดัการแทนผู้ ที(ลาออกจากตําแหน่ง เพื(อเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแตง่ตั &ง 

2.   พิจารณาสรรหาและคดัเลือกบคุคลที(มีคณุสมบตัิเหมาะสม เข้ารับการแต่งตั &งเป็นผู้ ช่วยกรรมการ
ผู้จดัการเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแตง่ตั &ง 

3.   พิจารณาเสนอชื(อบคุคลที(มีคณุสมบตัิเหมาะสมเข้ารับการแต่งตั &งเป็นเลขานุการบริษัท เพื(อเสนอ
ตอ่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแตง่ตั &ง 

4.   พิจารณาเสนอชื(อบุคคลที(มีคุณสมบติั และมีประสบการณ์ที(เหมาะสมกับธุรกิจของบริษัท เข้ารับ
การเลือกตั &งเป็นกรรมการบริษัทแทนกรรมการ ที( พ้นจากตําแหน่งตามวาระ โดยเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษัท เพื(อเสนอให้ที(ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2561 พิจารณาเลือกตั &งตอ่ไป 

คณะกรรมการสรรหาได้ปฏิบตัิหน้าที(ตามขอบเขตหน้าที( และความรับผิดชอบอย่างครบถ้วนด้วย
ความรอบคอบและเป็นอิสระ โดยคํานงึถึงประโชน์สงูสดุของบริษัทและผู้มสีว่นได้เสียของทกุฝ่ายเป็นสําคญั 

     
  - ลายมือชื(อ - 

    ( นายวิกรม  คุ้มไพโรจน์ ) 
    ประธานกรรมการสรรหา 
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รายงานคณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน 

คณะกรรมการกําหนดคา่ตอบแทนของบริษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากดั ( มหาชน ) (“บริษัท”) ประกอบด้วยกรรมการ 
จํานวน 5 คน  ซึ(งเป็นกรรมการอิสระจํานวน 3 คน โดยมีนางสาวพจนีย์ ธนวรานิช เป็นประธานกรรมการกําหนด
คา่ตอบแทน  นายประสิทธิF โฆวิไลกลู นายวิกรม  คุ้มไพโรจน์ นายฐาปน สิริวฒันภกัดีและนายสิทธิชยั ชยัเกรียงไกร 
เป็นกรรมการกําหนดคา่ตอบแทน โดยคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนได้ปฏิบตัิหน้าที(ภายใต้กรอบหน้าที(และ
ความรับผิดชอบตามที(ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ในการพิจารณาค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื(น ๆ 
ให้แก่คณะกรรมการทุกคณะและผู้บริหารระดบัสูง เพื(อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทและ/หรือที(ประชุมผู้ ถือหุ้น
แล้วแตก่รณี  

โดยในปี 2560 คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนได้มีการประชุมทั &งสิ &น 3 ครั &ง ซึ(งเป็นไปตามแผนการ
ประชมุที(ได้กําหนดไว้และกรรมการกําหนดค่าตอบแทนทุกคนได้เข้าร่วมประชมุครบทกุครั &ง รวมถึงมีการรายงาน
ผลการประชมุตอ่คณะกรรมการบริษัทอยา่งตอ่เนื(อง โดยสรุปการดําเนินการที(สําคญั ดงันี & 

1. พิจารณาจดัสรรเงินบําเหน็จกรรมการ ปี 2560 ตามที(ได้รับอนุมตัิจากที(ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น
ประจําปี 2560 ให้แก่กรรมการบริษัททกุคนตามความเหมาะสม  

2. พิจารณาและนําเสนอความเห็นเกี(ยวกบัการกําหนดคา่ตอบแทนคณะกรรมการทกุคณะ และเงนิ
บําเหน็จกรรมการ ปี 2561 ต่อคณะกรรมการบริษัท เพื(อเสนอต่อที(ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 
2561 พิจารณา 

3. พิจารณาและนําเสนอความเห็นเกี(ยวกบัการจา่ยเงินโบนสัประจําปี 2560 และการปรับเงินเดือน
ปี 2561 ของผู้บริหารระดบัสงู ผู้บริหารและพนกังานทั(วไปของบริษัทและบริษัทย่อย ต่อคณะกรรมการ
บริษัทเพื(อพิจารณา 

คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนได้ปฏิบัติหน้าที(ตามขอบเขตหน้าที(และความรับผิดชอบอย่าง
ครบถ้วน โดยในการพิจารณาค่าตอบแทนคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาอย่างรอบคอบ ตาม
หลักเกณฑ์โดยคํานึงถึงและอ้างอิงจากบริษัทในอุตสาหกรรมและธุรกิจที(มีขนาดใกล้เคียงกัน สอดคล้องและ
เหมาะสมกบัผลการดําเนินงาน สภาวการณ์ทางเศรษฐกิจ ภาระหน้าที( ผลการปฏิบตัิงานและความรับผิดชอบที(
ได้รับมอบหมาย เพื(อสร้างความเชื(อมั(นแก่ผู้มสี่วนได้เสียทกุฝ่ายวา่การกําหนดคา่ตอบแทนของบริษัทได้ดําเนินการ
อยา่งเหมาะสมและเป็นธรรมแล้ว 

                 - ลายมือชื(อ - 
        (นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช) 
                       ประธานกรรมการกําหนดคา่ตอบแทน 
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รายงานคณะกรรมการกาํกบัดแูลกจิการที+ด ี

คณะกรรมการบริษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) (“บริษัท”) ตระหนกัถึงความสําคญัของการกํากบัดแูล
กิจการที(ดีว่าเป็นรากฐานสําคัญในการที(จะพัฒนาองค์กรให้เจริญก้าวหน้าอย่างมั(นคงและยั(งยืน  โดยในปี 2557 
คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั &งคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที(ดี ประกอบด้วยกรรมการ จํานวน 5 คน ซึ(งเป็น
กรรมการอิสระจํานวน 3 คน โดยนางสาวพจนีย์ ธนวรานิช เป็นประธานกรรมการกํากับดูแลกิจการที(ดี นายวิกรม        
คุ้มไพโรจน์ นายชยั จรุงธนาภิบาล นายฐาปน สิริวฒันภกัดี และนางนงนุช บูรณะเศรษฐกุล เป็นกรรมการกํากับดูแล
กิจการที(ดี ทั &งนี & เพื(อปฏิบตัิงานสนบัสนนุการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการบริษัทในด้านกํากบัดแูลกิจการของบริษัท 
รวมถึง ส่งเสริมและพัฒนาการดําเนินงานของบริษัทในด้านดังกล่าวเพื(อให้บริษัทมีการกํากับดูแลกิจการที(มี
ประสิทธิภาพและสอดคล้องหลักการกํากับดูแลกิจการที(ดีของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ 
ตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ(งอ้างอิงจากหลักการกํากับดูแลกิจการที(เป็นสากล 
ตลอดจนให้ข้อแนะนําและสนบัสนนุดแูลให้การดําเนินการด้านการกํากบัดแูลกิจการของบริษัทเกิดผลในทางปฏิบติั
และพัฒนาไปสู่วฒันธรรมและค่านิยมขององค์กร อนัจะเป็นการสร้างความน่าเชื(อถือและเชื(อมั(นให้แก่ผู้มีส่วนได้เสีย
ทกุฝ่าย  

ในปี 2560  คณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการที(ดีมีการประชมุจํานวน 2 ครั &ง ซึ(งเป็นไปตามข้อกําหนดของ

กฎบัตรและแผนการประชุมที(กําหนดไว้ โดยกรรมการกํากับดูแลกิจการที(ดีทุกคนเข้าประชุมครบทุกครั &งและ 

มีการรายงานผลการประชมุตอ่ที(ประชมุคณะกรรมการบริษัทอยา่งตอ่เนื(อง ซึ(งสรุปประเด็นสําคญัได้ดงันี &  

1. พิจารณาหลักเกณฑ์การเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้าน 

การทุจริต (CAC) พร้อมทั &งให้ข้อแนะนําและแนวทางดําเนินการเพื(อนําไปสู่การพิจารณาเข้า

ร่วมกบัโครงการดังกล่าวต่อไป 

2. พิจารณาทบทวนและให้ข้อแนะนําสําหรับการดําเนินการด้านการกํากบัดแูลกิจการของบริษัท 
เพื(อให้สอดคล้องกับหลักการกํากับดูแลกิจการที(ดี สําหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 ของ
สํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  

3. รับทราบผลการประเมินตามโครงการประเมินคณุภาพการจดัประชมุผู้ ถือหุ้นสามญัประจําปี 
2560 ซึ(งประเมนิโดยสมาคมสง่เสริมผู้ลงทนุไทย  

4. รับทราบผลการประเมินการกํากับดแูลกิจการบริษัทจดทะเบียนประจําปี 2560 ซึ(งประเมิน
โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย  พร้อมทั &ง ทบทวนและให้ข้อแนะนําเพื(อ
พฒันาและยกระดบัผลคะแนนการประเมินของบริษัทให้ดียิ(งขึ &นอย่างตอ่เนื(อง 
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5.    พิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานการปฏบิตัิตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการที(ดี สําหรับแสดง
ในแบบแสดงรายการข้อมลูประจําปีและรายงานประจําปี 2560     

นอกจากนี & คณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการที(ดี ได้จดัให้มีการประเมินผลการปฏิบตัิงานทั &งแบบรายบุคคล

และรายคณะตามหลกัเกณฑ์และแบบประเมินที(ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท เป็นประจําอยา่งน้อยปีละ 

1 ครั &งเพื(อเป็นการปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที(ดีให้มีประสิทธิภาพ 

มากยิ(งขึ &น 

จากความมุ่งมั(นตั &งใจและทุ่มเทในการผลกัดนัการปฏิบตัิงานด้านการกํากับดแูลกิจการของบริษัท

เสมอมา ส่งผลให้บริษัทได้รับผลการประเมินการกํากบัดแูลกิจการบริษัทจดทะเบียนที(ดีขึ &นอย่างต่อเนื(อง รวมถึง

ได้รับผลคะแนนเต็ม 100 คะแนน จากการประเมินตามโครงการประเมินคณุภาพการจดัประชุมผู้ ถือหุ้นสามญั

ประจําปี 2560 ซึ(งคณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการที(ดีจะยงัคงมุง่มั(นและพฒันาการดําเนินการด้านการกํากบัดแูล

กิจการของบริษัทอย่างต่อเนื(อง ด้วยความเชื(อมั(นว่าการดําเนินธุรกิจภายใต้หลกัการกํากบัดูแลกิจการที(ดี เป็นปัจจยั 

ที(สําคญัในการสร้างความเจริญเติบโตก้าวหน้าแก่องค์กรอย่างยั(งยืนและมั(นคงในระยะยาว ซึ(งถือเป็นประโยชน์แก่ 

ผู้มีสว่นได้เสียทกุฝ่าย รวมถึงสงัคมและประเทศชาติโดยรวมอีกด้วย 

 

 

                - ลายมือชื(อ - 
(นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช) 

         ประธานกรรมการกํากบัดแูลกิจการที(ดี 

 
 

 

 

 

 

 



  บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน)                                                                                                               
แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี (แบบ 56-1) สิ &นสดุวนัที( 30 กนัยายน 2560      ภาคผนวก 

ภาคผนวก หน้าที( 12 
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