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ส่วนที่ 1 

การประกอบธุรกิจ 

1.  นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกจิ 

คณะกรรมกำรบริษัทได้ก ำหนดวิสยัทศัน์และพนัธกิจท่ีเหมำะสมและสอดคล้องกบักำรด ำเนินธุรกิจของ
บริษัท รวมถึงทบทวนอยู่เสมอเพ่ือให้วิสัยทัศน์และพันธกิจของกลุ่มบริษัทมีควำมเหมำะสมและ
สอดคล้องกับสถำนกำรณ์และสภำวะเศรษฐกิจปัจจุบัน โดยเปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท 
www.oishigroup.com หวัข้อเก่ียวกบัโออิชิ ดงันี ้ 

1.1 วิสัยทศัน์ พันธกจิ และกลยุทธ์ในการด าเนินธุรกจิของบริษัท 

  1.1.1 วิสัยทศัน์ 

   “เป็นผู้น ำและสร้ำงสรรค์ธุรกิจอำหำรและเคร่ืองดื่มสไตล์ญ่ีปุ่ น เ พ่ือมอบคณุภำพชีวิต  
   ท่ีดีแก่ผู้บริโภคและสร้ำงกำรเติบโตแก่ธุรกิจอย่ำงยัง่ยืน” 

   1.1.2 พันธกจิ 

1. รักษำคุณภำพกำรผลิตและกำรบริกำรธุรกิจ ทำงด้ำนอำหำร เบเกอร่ี และ
เคร่ืองดื่มเพ่ือสขุภำพ มุ่งมัน่สร้ำงและรักษำควำมนิยมของผู้บริโภค ในสินค้ำ
ของ "โออิชิ" ให้มีควำมต่อเน่ือง อีกทัง้ให้ควำมส ำคญักับกำรผลิตสินค้ำให้ได้
มำตรฐำน มีกำรจดักำรด้ำนสขุลกัษณะท่ีดี 

2. เลือกใช้วตัถุดิบท่ีมีคณุภำพ ปลอดภยั และสร้ำงควำมพึงพอใจสงูสดุแก่ลกูค้ำ 
เพ่ือให้ได้รับกำรยอมรับ จำกทัง้ตลำดภำยในประเทศและตำ่งประเทศ  

3. ปรับปรุงกระบวนกำรผลิตอย่ำงต่อเน่ือง โดยกำรน ำเทคโนโลยีท่ีทันสมยัมำใช้ใน
กระบวนกำรผลิต กำรวิจยั และกำรพฒันำผลิตภณัฑ์   

4. เพ่ิมประสิทธิภำพในกำรผลิต และควำมสำมำรถในกำรแข่งขันด้ำนรำคำและ
คุณภำพ เม่ือเทียบกับคู่แข่งขันทัง้ในและต่ำงประเทศ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งท่ีช่วย
ผลกัดนัให้ประเทศไทยมีกำรเจริญเติบโตทำงเศรษฐกิจเพ่ิมมำกขึน้  

5. ด ำเนินธุรกิจภำยใต้หลกัธรรมำภิบำลที่ดี โดยค ำนึงถึงประโยชน์ของผู้มีสว่นได้
เสียทกุฝ่ำย เพ่ือสร้ำงกำรเติบโตแก่ธุรกิจอย่ำงมัน่คงและยัง่ยืน  
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1.1.3 กลยุทธ์และวิสัยทศัน์ในระดับกลุ่มบริษัท 

    วิสัยทศัน์ 2020            

บริษัทได้ด ำเนินธุรกิจตำมแผน “วิสัยทัศน์ 2020” อย่ำงต่อเน่ือง ซึ่งแผนวิสัยทัศน์
ดงักล่ำวเป็นแผนกำรด ำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ ำกดั (มหำชน) และ
บริษัท (“กลุ่มบริษัท”) ท่ีให้ควำมส ำคญักับกำรก้ำวเป็นผู้น ำธุรกิจเคร่ืองดื่มในภูมิภำค
อำเซียนอย่ำงมั่นคงและยั่งยืน ทัง้นี  ้หำกมองในมุมมองภำพรวมแล้วจะพบว่ำ กลุ่ม
บริษัทได้พฒันำและเติบโตจนกลำยเป็นกลุม่ธุรกิจอำหำรและเคร่ืองดื่มท่ีมีศกัยภำพและ
มีรำกฐำนท่ีแข็งแกร่ง  ไม่ว่ำจะเป็นทัง้ในแง่ของกำรเติบโตของรำยได้ ขนำดของธุรกิจ 
สถำนะทำงกำรตลำด ควำมหลำกหลำยของผลิตภัณฑ์และกลุ่มลูกค้ำ รวมไปถึงกำร
ครอบคลมุช่องทำงกำรจดัจ ำหน่ำยท่ีมีอยู่ในภมูิภำคอำเซียน 

ในกำรก้ำวสูค่วำมเป็นผู้น ำธุรกิจอำหำรและเคร่ืองดื่มสไตล์ญ่ีปุ่ นในอำเซียนอย่ำงมัน่คง
และยั่งยืนอย่ำงแท้จริงนัน้ บริษัทจ ำเป็นต้องมีวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ท่ีสอดคล้องกัน   
เพ่ือสร้ำงควำมแข็งแกร่งและต่อยอดจำกรำกฐำนของกลุ่มบริษัท เพ่ิมประสิทธิภำพจำก
จดุแข็งขององค์กรท่ีมีขนำดใหญ่และมีควำมหลำกหลำย และเพ่ือให้กำรด ำเนินธุรกิจของ
กลุ่มบริษัทเป็นไปในทิศทำงเดียวกัน โดยได้ก ำหนดกลยุทธ์หลกั 5 ข้ออนัได้แก่ 1. กำร
เ ติ บ โต  (Growth)  2. ค วำมหลำกหลำย  (Diversity) 3.  ต ร ำสิ น ค้ ำ  (Brands)  
4. กำรขำยและกระจำยสินค้ำ (Reach)  5. ควำมเป็นมืออำชีพ (Professionalism) ซึ่งเป็น
กลยุทธ์ในระดับกลุ่มบริษัทท่ีเป็นตัวก ำหนดทิศทำงและวิสัยทัศน์ในภำพรวมเพ่ือให้
บรรลเุป้ำหมำยในกำรก้ำวสู่ควำมเป็นผู้น ำธุรกิจในอำเซียนอย่ำงมัน่คงและยัง่ยืน โดย
บริษัทมีกลยุทธ์ในกำรประกอบธุรกิจในระดับของกลุ่มบริษัทโออิชิซึ่งสอดคล้องกับ    
กลยทุธ์ของกลุม่บริษัทดงัตอ่ไปนี ้

1.1.4 กลยุทธ์ในการประกอบธุรกจิ 
 ในกำรประกอบธุรกิจอำหำรและธุรกิจเคร่ืองดื่มของกลุ่มบริษัทโออิชินัน้ บริษัทให้
ควำมส ำคญักบักลยุทธ์ทำงธุรกิจซึง่เป็นปัจจยัส ำคญัท่ีก่อให้เกิดควำมส ำเร็จต่อกิจกำร 
สรุปได้ 7 ประกำรดงันี ้
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 1.1.4.1  กลยุทธ์การสร้างแบรนด์ให้แข็งแกร่ง โดยการน าเสนอสินค้าเพื่อสุขภาพ
  ที่เน้นคุณภาพ (Brands) 

ตัง้แต่เร่ิมต้นกิจกำร บริษัทได้ก ำหนดหลกักำรและแนวทำงกำรด ำเนินธุรกิจ
อย่ำงชดัเจน คือกำรท ำธุรกิจร้ำนอำหำรญ่ีปุ่ นและเคร่ืองดื่มสไตล์ญ่ีปุ่ น ท่ีเน้น
คณุภำพเป็นส ำคญั  ภำยใต้ช่ือ “โออิชิ” ท ำให้ช่ือของ “โออิชิ” เป็นท่ียอมรับของ
ผู้บริโภค ในปัจจุบนัสินค้ำของกลุ่มบริษัทโออิชิเติบโตอย่ำงรวดเร็ว และเป็นท่ี
นิยมอย่ำงกว้ำงขวำงส ำหรับกลุ่มผู้บริโภคท่ีรักสุขภำพและนิยมสินค้ำสไตล์
ญ่ีปุ่ น นอกจำกนัน้ บริษัทยงัมุง่เน้นกำรสร้ำงควำมแข็งแกร่งของตรำสินค้ำเพ่ือให้ 
“โออิชิ” เป็นตรำสินค้ำท่ีอยู่ในใจผู้บริโภค โดยกำรสร้ำงสรรค์นวตักรรมใหม่ ๆ 
ให้สอดคล้องกบักำรใช้ชีวิตของผู้บริโภค ไม่ว่ำจะเป็นนวตักรรมด้ำนผลิตภัณฑ์ 
กิจกรรม และแคมเปญต่ำง ๆ รวมทัง้พัฒนำรูปแบบกำรเข้ำถึงกลุ่มผู้บริโภค 
ยุคใหม่ เพ่ือให้ตรำสินค้ำดูทันสมยั สนุกสนำน ได้รับกำรยอมรับอย่ำงกว้ำงขวำง 
และโดนใจกลุม่เป้ำหมำยย่ิงขึน้ 

  1.1.4.2 กลยุทธ์การเตบิโต (Growth) 

 บริษัทมุ่งเน้นกำรเติบโตของรำยได้และผลกำรด ำเนินงำนโดยให้ควำมส ำคญั
กบัทัง้ธุรกิจเคร่ืองดื่มและอำหำร รวมถึงพัฒนำนวัตกรรมสินค้ำและรูปแบบ
กำรส่งเสริมกำรขำยท่ีโดนใจผู้บริโภค ส ำหรับธุรกิจเคร่ืองดื่ม บริษัทตัง้เป้ำรักษำ
ต ำแหน่งผู้น ำในตลำดชำพร้อมดื่มในประเทศไทยด้วยส่วนแบ่งกำรตลำดสูงสุด 
และขยำยกำรเติบโตในตลำดต่ำงประเทศโดยเฉพำะในภูมิภำคอำเซียนอย่ำง
ต่อเน่ือง ส ำหรับธุรกิจอำหำรบริษัทมีแผนกำรขยำยสำขำร้ำนอำหำรเพ่ิม
ประมำณ 19 สำขำในปี 2562   

  1.1.4.3 กลยุทธ์การสร้างความหลากหลาย (Diversity) 

บริษัทได้ตอบสนองควำมต้องกำรที่หลำกหลำยของผู้บริโภคด้วยผลิตภณัฑ์ท่ีมี
ให้เลือกมำกมำยหลำยชนิดท่ีตอบสนองควำมต้องกำรของผู้บริโภคได้ทุกเพศ
ทุกวัย นอกจำกนี ้บริษัทก ำหนดแนวทำงในกำรขยำยธุรกิจทัง้อำหำรและ
เคร่ืองดื่มไปยังต่ำงประเทศเพ่ือให้ท่ีมำของแหล่งรำยได้มีควำมหลำกหลำย
และครอบคลุมตลำดท่ีมีศักยภำพทัง้ในและต่ำงประเทศ โดยมีทีมงำนมือ
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อำชีพท่ีมีควำมเช่ียวชำญและมีประสบกำรณ์ในด้ำนท่ีต่ำงกันและพร้อมท่ีจะ
ร่วมมือกนัท ำให้บริษัทบรรลเุป้ำหมำยได้  

  1.1.4.4 กลยุทธ์การบริหารประโยชน์จากช่องทางการจ าหน่ายที่มีทั่วถงึ (Reach) 

กลุ่มบริษัทโออิชิเลือกใช้ผู้ จัดจ ำหน่ำยรำยใหญ่ท่ีมีประสบกำรณ์ร่วมกับทีมงำน
กำรตลำดของกลุ่มบริษัทโออิชิในกำรท ำกำรตลำด ส่งผลให้ผลิตภัณฑ์เคร่ืองดื่ม
กระจำยถึงผู้บริโภคอย่ำงทั่วถึง ส ำหรับธุรกิจอำหำร บริษัทยังคงด ำเนินกลยุทธ์
ขยำยสำขำทัง้ในกรุงเทพมหำนครและตำ่งจงัหวดัอย่ำงตอ่เน่ือง 

  1.1.4.5 กลยุทธ์การสร้างความเป็นมืออาชีพ (Professionalism) 

 กลุ่มบริษัทโออิชิได้พัฒนำควำมพร้อมของบุคลำกร และพัฒนำระบบ
โครงสร้ำงพืน้ฐำนเพ่ือกำรท ำงำนร่วมกนัอย่ำงมีประสิทธิภำพ 

  1.1.4.6 กลยุทธ์การวิเคราะห์ลูกค้าและด าเนินกลยุทธ์การตลาดต่อเน่ือง 

กลุม่ลกูค้ำเป้ำหมำยหลกัของสินค้ำโออิชิครอบคลมุกลุ่มผู้บริโภคทกุเพศทุกวยั
ท่ีรักสขุภำพและมีวิถีชีวิตท่ีทนัสมยั ช่ืนชอบกำรบริโภคอำหำรและเคร่ืองดื่มท่ี
เป็นผลดีต่อสขุภำพ ซึง่อำหำรญ่ีปุ่ นและเคร่ืองดื่มชำเขียวสำมำรถตอบสนอง
ควำมต้องกำรของลกูค้ำกลุ่มนีไ้ด้เป็นอย่ำงดี โดยท่ีผ่ำนมำบริษัทได้ด ำเนินกล
ยุทธ์ทำงกำรตลำดและกำรประชำสมัพันธ์สินค้ำของบริษัทอย่ำงต่อเน่ืองกับ
ลกูค้ำกลุ่มดงักล่ำวผ่ำนสื่อโฆษณำทัง้ทำงโทรทัศน์ วิทยุ และสื่อสิ่งพิมพ์ต่ำง  ๆ
โดยในปัจจุบนับริษัทมุ่งเน้นกำรประชำสมัพนัธ์ผ่ำนสื่อดิจิทลั สื่อออนไลน์ และสื่อ
ทำงเลือกใหม่ ๆ รวมถึงให้ควำมส ำคัญกับกำรติดตำมควำมคิดเห็นของ
ผู้บริโภคเพ่ือน ำมำปรับปรุงผลิตภณัฑ์และกำรให้บริกำรให้คงมำตรฐำนอย่ำง
สม ่ำเสมอ 

  1.1.4.7 กลยุทธ์การบริหารต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ 

บริษัทให้ควำมส ำคญักบักำรบริหำรจดักำรต้นทนุวตัถุดิบ สร้ำงอ ำนำจต่อรอง
กับผู้ จ ำหน่ำย เพ่ือรักษำระดับต้นทุนและผลประกอบกำร ด้วยระบบกำร
บริหำรกำรผลิตของโรงงำน และกำรจดัส่งผ่ำนครัวกลำงซึง่เป็นศนูย์กลำงกำร
ผลิตอำหำรและเคร่ืองดื่มให้แก่กลุ่มบริษัทโออิชิ ท ำให้บริษัทสำมำรถบริหำร
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ต้นทุนกำรจัดซือ้และต้นทุนกำรผลิตได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ก่อให้เกิดกำร
ประหยดัจำกกำรผลิตในขนำดและปริมำณท่ีสงู 

1.1.5 กลยุทธ์การตลาดธุรกจิร้านอาหาร 

 1.1.5.1 คุณภาพและความคุ้มค่าของผลิตภัณฑ์และบริการ 

ส ำหรับธุรกิจร้ำนอำหำร บริษัทให้ควำมส ำคญักับกำรให้บริกำรอำหำรท่ีสด 
สะอำด ปลอดภยั และคุ้มค่ำกบัผู้บริโภค ทัง้ในด้ำนปริมำณและรำคำเพ่ือให้
ผู้บริโภคได้รับควำมพอใจสูงสุด โดยเห็นได้จำกกำรให้บริกำรอำหำรทัง้ใน
รูปแบบสไตล์บุฟเฟต์ท่ีมีอำหำรให้เลือกหลำกหลำยและไม่จ ำกดัปริมำณกำร
รับประทำนในระดบัรำคำท่ีเหมำะสม และกำรให้บริกำรแบบสัง่ตำมรำยกำร
อำหำร หรือ a la carte ท่ีสำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรได้เป็นอย่ำงดี 

1.1.5.2  ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์และบริการ 

บริษัทแบ่งลูกค้ำออกเป็น 3 กลุ่มหลักตำมลกัษณะของอำหำร บริกำร และ
เคร่ืองหมำยกำรค้ำ โดยมีกลุม่ลกูค้ำเป้ำหมำยดงันี ้

(1) โออิชิ แกรนด์ โออิชิ อีทเทอเรียม โออิชิ บุฟเฟต์ และ Nikuya เน้นกลุ่ม
ลกูค้ำท่ีมีระดบัรำยได้ปำนกลำงถงึคอ่นข้ำงสงู 

(2) ชำบชิู เน้นกลุม่ลกูค้ำท่ีมีระดบัรำยได้ปำนกลำง 

(3) โออิชิ รำเมน และคำคำชิ เน้นกลุ่มลกูค้ำวยัรุ่น วยัเร่ิมต้นท ำงำน และ
กลุม่ลกูค้ำท่ีต้องกำรควำมรวดเร็ว 

(4)  โออิชิเดลิเวอร่ี ท่ีพร้อมสง่ควำมอร่อยถงึบ้ำนแบบง่ำย ๆ โดยให้บริกำร
รับสัง่อำหำรทัง้แบบผ่ำนพนกังำนคอลเซน็เตอร์ท่ีหมำยเลข 1773 และ
กำรสั่งออนไลน์ผ่ำน www.oishidelivery.com ซึ่งในปัจจุบันบริกำร 
ในรูปแบบนีไ้ด้รับควำมนิยมค่อนข้ำงมำกและมีอตัรำกำรเติบโตอย่ำง
ตอ่เน่ือง 

1.1.5.3 กลยุทธ์การออกรายการอาหาร 

 กลยุทธ์กำรจัดวำงอำหำรท่ีหลำกหลำยอย่ำงมีศิลปะเป็นเสน่ห์อย่ำงหนึ่ง 
ในกำรดึงดูดลูกค้ำ และกระตุ้นให้ผู้บริโภคไม่ยึดติดอยู่กับกำรบริโภคอำหำร
ชนิดใดชนิดหนึง่โดยเฉพำะซึง่กำรด ำเนินกลยุทธ์ดงักล่ำว นอกจำกจะเป็นกำร
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สร้ำงควำมพึงพอใจให้กับผู้บริโภคแล้วยังสำมำรถควบคุมต้นทุนวตัถุดิบได้  
อีกทำงหนึง่ด้วย โดยเมนอูำหำรบำงรำยกำรของร้ำนอำหำรในเครือโออิชิ จะมี
กำรปรับเปลี่ยนโดยเฉลี่ยทุก ๆ 3  เดือน หรือขึน้อยู่กับควำมเหมำะในแต่ละ
กรณีโดยพิจำรณำทัง้จำกควำมต้องกำรของผู้บริโภคและควำมพร้อมของ 
ทกุหน่วยงำน 

   1.1.5.4 กลยุทธ์การขยายสาขาเพื่อครอบคลุมพืน้ที่เป้าหมาย 

กลุ่มบริษัทโออิชิด ำเนินกำรเปิดและขยำยสำขำให้บริกำรครอบคลุมพืน้ท่ี 
ทัว่กรุงเทพมหำนครและต่ำงจงัหวดั โดยเฉพำะในห้ำงสรรพสินค้ำหลกัต่ำง ๆ เพ่ือ
สร้ำงควำมสะดวกให้กบัลกูค้ำและเข้ำถงึกลุม่ลกูค้ำเป้ำหมำยได้มำกย่ิงขึน้ 

1.1.5.5 กลยุทธ์ด้านการส่งเสริมการขายและการใช้ส่ือโฆษณา 

 บริษัทได้จดัให้มีกิจกรรมพิเศษในกำรส่งเสริมกำรขำยส ำหรับธุรกิจร้ำนอำหำร 
อย่ำงต่อเน่ือง เพ่ือเป็นกำรกระตุ้ นยอดขำย ตอบสนองควำมต้องกำรของ
ผู้บริโภค และสร้ำงควำมประทบัใจให้กบัผู้บริโภค บริษัทมีกำรท ำกำรตลำดและ
กำรสื่อสำรกำรตลำดท่ีมีประสิทธิภำพ ผ่ำนช่องทำงตำ่ง ๆ  ท่ีตรงกบักลุม่เป้ำหมำย 
ธุรกิจอำหำรมีกำรปรับตวัตำมควำมต้องกำรของลูกค้ำ เพรำะผู้บริโภครุ่นใหม่ 
มีควำมเปลี่ยนแปลงไลฟ์สไตล์อย่ำงรวดเร็ว นับเป็นควำมท้ำทำยท่ีบริษัท 
ได้ท ำกำรปรับตวั ให้ทนักบัควำมต้องกำรและควำมนิยมของลกูค้ำอย่ำงรวดเร็ว
และมีประสิทธิภำพมำกย่ิงขึน้ 

1.1.5.6 กลยุทธ์การก าหนดราคา 

 บริษัทมีสินค้ำและบริกำรท่ีหลำกหลำยประเภทและรำคำในหลำกหลำย 
แบรนด์ ซึ่งสำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรของกลุ่มผู้บริโภคท่ีมีก ำลังซือ้ 
ได้อย่ำงครอบคลุมและมีประสิทธิภำพ ทัง้กลุ่มลูกค้ำวัยรุ่น นิสิต นักศึกษำ  
วยัท ำงำน ครอบครัว และผู้ ท่ีใสใ่จในสขุภำพ 

1.1.5.7  กลยุทธ์การให้บริการจัดส่งอาหารถงึบ้าน  

ในเดือนมิถุนำยน 2561 โออิชิ เดลิเวอร่ีได้เปิดให้บริกำรสัง่อำหำรออนไลน์ 

ผ่ำนเว็บไซต์ www.oishidelivery.com นอกจำกเพ่ือเป็นกำรขยำยช่องทำง 

กำรสัง่อำหำรนอกเหนือไปจำกกำรให้บริกำรผ่ำน Call Center เบอร์ 1773 แล้ว 

http://www.oishidelivery.com/
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ยังเป็นกำรรองรับควำมต้องกำรของกลุ่มผู้บริโภคในยุคปัจจุบัน โดยเฉพำะ

กลุ่ ม  Millennials Generation หรือ Gen Y ท่ี มักใ ช้ ชี วิ ตแข่ งกับเวลำ ใ ห้

ควำมส ำคัญกับควำมสะดวกสบำยและควำมรวดเร็ว ซึ่งบริกำรสั่งอำหำร

ออนไลน์สำมำรถเข้ำมำตอบโจทย์ดงักล่ำวได้เป็นอย่ำงดี นอกจำกนี  ้ยังเป็น

ส่วนช่วยสร้ำงกำรเติบโตทำงธุรกิจและเพ่ิมยอดขำยให้กับโออิชิ เดลิเวอร่ี 

ในภำพรวมด้วย 

1.1.6 กลยุทธ์การตลาดธุรกจิอาหารพร้อมปรุงและพร้อมทาน  

1.1.6.1 คุณภาพและความคุ้มค่าของผลิตภัณฑ์ 

 ส ำหรับธุรกิจอำหำรพร้อมปรุงและพร้อมทำน กลุ่มบริษัทโออิชิได้ให้

ควำมส ำคัญกับกำรคัดสรรวัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์ท่ีดีเพ่ือน ำมำผลิตเป็น

สินค้ำท่ีมีคุณภำพ สะอำดและปลอดภัย รวมถึงมีกำรพัฒนำและรักษำ

คุณภำพของผลิตภัณฑ์อย่ำงต่อเน่ือง ผู้ บริโภคจึงสำมำรถไว้วำงใจและ

เช่ือมัน่ในคณุภำพของสินค้ำของบริษัทได้ว่ำมีควำมคุ้มคำ่เหมำะสมกบัรำคำ

อย่ำงแท้จริง  

1.1.6.2 ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์และบริการ 

นอกจำกข้อค ำน ึงในเ รื่องค ุณภำพและควำมคุ้มค ่ำของผลิตภณัฑ์ 

ที่น ำเสนอต่อผู้บริโภคแล้ว บริษัทยังมีกำรน ำเสนอผลิตภัณฑ์ท่ีหลำกหลำย

และมีแผนงำนวิจัยและพัฒนำผลิตภัณฑ์ใหม่อย่ำงต่อเ น่ือง เ พ่ือให้

ตอบสนองต่อควำมต้องกำรและพฤติกรรมกำรบริโภคของผู้บริโภคอีกด้วย 

โดยในปัจจุบันธุรกิจอำหำรพร้อมปรุงและพร้อมทำนแบ่งกลุ่มผลิตภัณฑ์

ออกเป็น 2 กลุม่หลกั ได้แก่ 

1.  กลุม่ผลิตภณัฑ์อำหำรพร้อมทำนแบบแช่เย็น ได้แก่  

1.1  กลุม่ผลิตภณัฑ์ขนมปังและแซนวิชรสชำติตำ่ง ๆ แบบแช่เย็น 

1.2  กลุม่ผลิตภณัฑ์เก๊ียวซำ่รสชำติตำ่ง ๆ แบบแช่เย็น  

1.3  กลุ่มผลิตภณัฑ์ซอสปรุงรสต่ำง ๆ แบบแช่เย็น เช่น ซอสเก๊ียวซ่ำ 

ซอสบำร์บีคิวและซอสเทริยำกิ เป็นต้น  
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โดยผลิตภัณฑ์อำหำรในกลุ่มนี ้มีกลุ่มเป้ำหมำยเป็นกลุ่มประชำกร 

ในเมืองท่ีมีวิถีชีวิตท่ีเร่งรีบ อำทิ กลุม่วยัท ำงำนและกลุ่มนกัศกึษำ เป็นต้น 

รวมถงึมีช่องทำงกำรจดัจ ำหน่ำยผ่ำนร้ำนสะดวกซือ้เป็นหลกั  

2.  กลุม่ผลิตภณัฑ์อำหำรพร้อมทำนแบบแช่แข็ง ได้แก่  

2.1 กลุ่มผลิตภณัฑ์อำหำรว่ำงและอำหำรทำนเล่นต่ำง ๆ แบบแช่แข็ง 

เช่น เก๊ียวซ่ำ ทำโกะยำกิ ปูอดั ทำมำโกะยำกิ ชูคะวำคำเมะและ 

กิมจิ เป็นต้น  

2.2  กลุ่มผลิตภัณฑ์อำหำรมื อ้หลักพร้อมทำน แบบแช่แข็ง เช่น  

บะหมี่รำเมน หลำกหลำยรสชำติ  

2.3    กลุม่ผลิตภณัฑ์อำหำรพร้อมปรุง แบบแช่แข็ง เช่น เนือ้ปลำแซลมอน 

และเนือ้ปลำซำบะ เป็นต้น 

โดยผลิตภัณฑ์อำหำรในกลุ่มนี ้มีกลุ่มเป้ำหมำยหลักเป็นกลุ่มผู้ ใช้

ชีวิตประจ ำวันท่ีมีเวลำจ ำกัดในกำรเตรียมอำหำร เช่น กลุ่มวัยท ำงำน

และกลุ่มแม่บ้ำน เป็นต้น รวมถึงมีช่องทำงกำรจดัจ ำหน่ำยผ่ำนซุปเปอร์

มำร์เก็ต และไฮเปอร์มำร์เก็ตเป็นหลกั  

1.1.6.3 กลยุทธ์การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 

 บริษัทได้น ำผลกำรศึกษำและวิจัยพฤติกรรมกำรบริโภคสินค้ำของ

กลุ่มเป้ำหมำยมำเป็นแนวทำงในกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์อำหำร สรรหำรสชำติ 

และควำมหลำกหลำยใหม่ ๆ เน่ืองจำกสภำวะปัจจุบันท่ีควำมต้องกำรของ

ผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลำ ดงันัน้กำรน ำเสนอสินค้ำต้องมีควำม

หลำกหลำยทัง้ในส่วนรำยกำรสินค้ำ รสชำติ ฉลำกและรูปแบบบรรจภุณัฑ์ 

รวมถึงต้องมีควำมรวดเร็วเพ่ือสำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรของลกูค้ำได้

อย่ำงแท้จริง  
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1.1.6.4 กลยุทธ์การขยายช่องทางการจัดจ าหน่าย 

นอกจำกกำรจัดจ ำหน่ำยผ่ำนช่องทำงกำรจัดจ ำหน่ำยในปัจจุบัน อันได้แก่ 
ช่องทำงร้ำนสะดวกซือ้ ซูเปอร์มำร์เก็ต ไฮเปอร์มำร์เก็ต รวมทัง้บริษัทยังได้
ขยำยช่องทำงกำรจัดจ ำหน่ำยใหม่ ๆ ได้แก่ ช่องทำง Food Service โดยมีกำร
จัดตัง้ทีมงำนเพ่ือดูแลรับผิดชอบเป็นกำรเฉพำะ กลุ่มธุรกิจโรงแรม และกลุ่ม
ธุรกิจท่ีมีศกัยภำพต่ำง ๆ  เช่น กลุ่มธุรกิจสำยกำรบิน เป็นต้น ส ำหรับกำรจัด
จ ำหน่ำยสินค้ำในต่ำงประเทศนัน้ นอกเหนือจำกกำรจัดจ ำหน่ำยสินค้ำใน
ภูมิภำคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ท่ีได้ด ำเนินกำรมำระยะหนึ่งแล้ว ในปีท่ีผ่ำนมำ 
บริษัทยงัได้ขยำยกำรสง่ออกไปยงัประเทศในภำคพืน้ทวีปยุโรป ยงัได้เร่ิมกำร
สง่ออกไปยงัประเทศอื่น ๆ อำทิ แคนนำดำ และออสเตรเลีย อีกด้วย สง่ผลให้
ยอดขำยในช่องทำงดงักลำ่วสำมำรถสร้ำงกำรเติบโตสงูขึน้อย่ำงตอ่เน่ือง 

นอกจำกนี ้บริษัทยังได้มีกำรก ำหนดแผนงำนกำรพัฒนำและเร่ิมขยำยช่อง
ทำงกำรจดัจ ำหน่ำยในกลุ่มร้ำนค้ำ/ซูเปอร์มำร์เก็ตต่ำงจังหวดัมำกขึน้ เพ่ือเป็น
กำรขยำยฐำนทำงกำรตลำดและเข้ำถึงกลุม่ลกูค้ำเป้ำหมำยได้อย่ำงครอบคลมุ
มำกย่ิงขึน้อีกด้วย  

1.1.6.5 กลยุทธ์ด้านการส่งเสริมการขายและการใช้ส่ือโฆษณา 

 บริษัทได้เน้นกำรด ำเนินกิจกรรมทำงกำรตลำดและกำรประชำสัมพันธ์ 

ทัง้ในรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์ รวมทัง้จดักิจกรรมส่งเสริมกำรขำยในแต่ละ

ช่องทำงอย่ำงต่อเน่ืองตลอดปี เพ่ือสร้ำงกำรรับรู้ตรำสินค้ำและกระตุ้นกำรเติบโต

ของยอดขำยให้เพ่ิมสงูขึน้ 

1.1.7 กลยุทธ์การตลาดธุรกจิเคร่ืองดื่ม 

1.1.7.1 คุณภาพของผลิตภัณฑ์และบริการ 

 ในกำรผลิตและจ ำหน่ำยเคร่ืองดื่มชำเขียวพร้อมดื่ม บริษัทได้ค ำนึงถึงควำม
พิถีพิถันในกระบวนกำรผลิต ตัง้แต่น ำ้สะอำดท่ีผ่ำนกำรกรองด้วยระบบ RO 
(Reverse Osmosis) กำรคดัเลือกใบชำสดท่ีมีคุณภำพ และกำรเลือกใช้ฟรุก
โตสไซรัปในกำรผลิต ตลอดจนกระบวนกำรบรรจท่ีุมีมำตรฐำนสงู เพ่ือคณุภำพ
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ท่ีดีท่ีสดุของผลิตภณัฑ์ รวมถึงกำรดแูลลกูค้ำและบริกำรหลงักำรขำยท่ีสะดวก
และรวดเร็ว เพ่ือตอบสนองควำมต้องกำรและประโยชน์สงูสดุของผู้บริโภคทกุคน  

1.1.7.2 ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ 

 กลุ่มบริษัทโออิชิมีผลิตภัณฑ์ท่ีหลำกหลำยเพ่ือตอบสนองควำมต้องกำรของ
กลุม่ลกูค้ำท่ีมีควำมต้องกำรท่ีแตกตำ่งกนั ด้วยกำรสร้ำงสรรค์ทัง้ในเร่ืองรสชำติ
และบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์ให้มีควำมแปลกใหม่ หลำกหลำยและมี
เอกลกัษณ์เฉพำะตวั เพ่ือให้ผู้บริโภคได้เลือกสรรตำมควำมต้องกำรและเหมำะ
กับกลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำยแต่ละกลุ่ม โดยในปี 2562 บริษัทยังคงเน้นกำร
สร้ำงสรรค์นวตักรรมผลิตภัณฑ์ใหม่ท่ีจะมอบประสบกำรณ์พิเศษและแปลก
ใหม่ในกำรบริโภค โดยยังคงไว้ซึ่งควำมโดดเด่นและเอกลักษณ์ทัง้ในด้ำน
รสชำติและมีควำมแตกต่ำงจำกผลิตภัณฑ์ชำพร้อมดื่มท่ีมีอยู่ทั่วไปใน
ท้องตลำดอีกด้วย  

  1.1.7.3 กลยุทธ์ทางด้านราคาเพื่อขยายฐานลูกค้า 

 กลุ่มบริษัทโออิชิยังคงเดินหน้ำพัฒนำสินค้ำและนวตักรรมใหม่ ๆ อย่ำงต่อเน่ือง
ผ่ำนผลิตภณัฑ์ในหลำกหลำยขนำดและหลำยช่วงรำคำในปัจจุบนั อำทิเช่น ขนำด 
250 มล. 350 มล. 380 มล. 500 มล. และ 800 มล. ทัง้นี ้เพ่ือขยำยฐำนกำรค้ำสู่
กลุ่มผู้บริโภคกลุ่มใหม่ และเพ่ือตอบสนองต่อก ำลงัในกำรซือ้และควำมต้องกำร
ของผู้บริโภคทัง้หมดได้อย่ำงครอบคลมุและต่อเน่ืองต่อไป 

  1.1.7.4 กลยุทธ์ทางด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย  

 เพ่ือกระจำยสินค้ำให้เข้ำถึงกลุ่มลกูค้ำเป้ำหมำยอย่ำงทั่วถึง กลุ่มบริษัทโออิชิ
จึงจดัให้มีกำรกระจำยสินค้ำผ่ำนช่องทำงกำรจดัจ ำหน่ำยหลำกหลำยช่องทำง 
อำทิ (1) ตวัแทนจ ำหน่ำยรำยใหญ่ คือกลุ่มบริษัทในเครือบริษัท ไทยเบฟเวอ
เรจ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัท เสริมสขุ จ ำกดั (มหำชน) (2) ร้ำนอำหำรทกุแบ
รนด์ของกลุ่มบริษัทโออิชิ และ (3) โดยกำรส่งออกไปจ ำหน่ำยยงัต่ำงประเทศ 
ทัง้นี ้เพ่ือเป็นกำรจดัสรรทรัพยำกรและผนึกก ำลงักำรจดัจ ำหน่ำยร่วมกนัของ
กลุม่บริษัทในทกุช่องทำงเพ่ือให้เกิดประสิทธิภำพสงูสดุ 
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1.1.7.5 กลยุทธ์การส่งเสริมการขายและการใช้ส่ือโฆษณา 

 กลุ่มบริษัทโออิชิได้มีกำรโฆษณำประชำสัมพันธ์ภำยใต้กำรวำงแผน กำร
ก ำหนดกลยุทธ์ทำงกำรตลำดและกำรประชำสมัพันธ์อย่ำงมีระบบ เพ่ือกำร
ส่งเสริมกำรขำยอย่ำงต่อเน่ือง นอกเหนือจำกกำรใช้สื่อโทรทัศน์ สื่อวิทยุ สื่อ
นอกอำคำรสถำน ท่ี  (OOH: Out of Home Media)  ไ ด้แก่  ป้ำยโฆษณำ 
บิลบอร์ด รถประจ ำทำง และรถไฟฟ้ำ รวมถึง สื่อตำมสถำนท่ีช่องทำงกำร
จ ำหน่ำยท่ีส ำคญั เช่น โรงเรียน มหำวิทยำลยั โรงภำพยนต์ และสื่อสิ่งพิมพ์ 
เช่น หนังสือพิมพ์ และนิตยสำรต่ำง ๆ  แล้ว กลุ่มบริษัทโออิชิยังมุ่งเน้นกำรใช้สื่อ
ทำงเลือกใหม ่  ๆเช่น สื่อออนไลน์ หรือผ่ำนสื่อชุมชนออนไลน์ เพ่ือให้กำรสื่อสำร
เข้ำถึงผู้บริโภคได้อย่ำงทั่วถึงและมีประสิทธิภำพมำกย่ิงขึน้ รวมทัง้กำรจัด
รำยกำรสง่เสริมกำรขำยอย่ำงต่อเน่ืองตลอดทัง้ปีกบัคูค้่ำของกลุม่บริษัทอีกด้วย 

1.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ส าคัญ 

พฒันำกำรส ำคญัของธุรกิจในกลุม่บริษัทจำกอดีตถงึปัจจบุนัมีดงันี ้

ปี 2542 

 วนัท่ี 9 กนัยำยน 2542 เปิดด ำเนินกำรร้ำนอำหำรญ่ีปุ่ น ภำยใต้ช่ือ “โออิชิ” 

ปี 2544  

 เปิดให้บริกำรร้ำนบะหมี่ญ่ีปุ่ นภำยใต้ช่ือ “โออชิิ รำเมน”   

ปี 2545  

 เปิดบริกำรร้ำนอำหำรระบบสำยพำนสไตล์บุฟเฟต์ท่ีบริกำรทัง้ข้ำวปัน้หน้ำต่ำง  ๆ และ
สุกีห้ม้อไฟญ่ีปุ่ น ภำยใต้ช่ือ “ชำบชิู” 

ปี 2546 

 เปิดด ำเนินกำรครัวกลำงท่ีโรงงำนนิคมอุตสำหกรรมนวนคร  หน่วยผลิตอำหำรและ
เคร่ืองดื่ม เพ่ือสนบัสนนุกำรขำยภำยในร้ำนค้ำของบริษัท 

 เร่ิมกำรผลิตเคร่ืองดื่มชำเขียวออกสูต่ลำดภำยใต้ช่ือ “โออิชิ กรีนที” 
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ปี 2547  

 วันท่ี 25 สิงหำคม 2547 น ำหุ้ นสำมัญเพ่ิมทุนของบริษัทเข้ำท ำกำรซือ้ขำยในตลำด
หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

 เปิดบริกำรร้ำนโออิชิแกรนด์ บฟุเฟต์ ท่ีสยำมดิสคฟัเวอร่ี   

ปี 2548  

 เร่ิมผลิตและจ ำหน่ำยเคร่ืองดื่มน ำ้ผลไม้ผสมอะมิโนภำยใต้ช่ือ “อะมิโน โอเค” 

ปี 2549  

 เปิดด ำเนินกำรโรงงำนอมตะนคร 

ปี 2550  

 เร่ิมจ ำหน่ำยผลิตภณัฑ์ชำเขียวรสชำด ำผสมมะนำว 

ปี 2551 

 เร่ิมจ ำหน่ำยผลิตภณัฑ์ใหมก่ำแฟพร้อมดื่มภำยใต้ช่ือ “คอฟฟิโอ” 

 บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ ำกดั (มหำชน) เข้ำเป็นผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ของบริษัท   

ปี 2552 

 เปิดให้บริกำรร้ำนอำหำรอดุ้งและโซบะ Kazokutei ซึง่เป็นแฟรนไชส์จำกประเทศญ่ีปุ่ น 

 ปรับเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ อะมิโน โอเค มำเป็น อะมิโน พลัส โดยปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ทำง
กำรตลำดและจดุขำยใหมท่ัง้หมด 

ปี 2553 

 เร่ิมจ ำหน่ำยเคร่ืองดื่มรสชำติใหม ่Goji Berry 

 ซือ้ท่ีดินเพ่ิมเติมท่ีโรงงำนนิคมอตุสำหกรรมนวนคร  ท ำให้มีพืน้ท่ีเพ่ิมขึน้เป็น 61.5 ไร่ 

 ได้รับบตัรสง่เสริมกำรลงทนุเพ่ิมส ำหรับสองโครงกำรคือ Cold Aseptic Filling และ  UHT 

ปี 2554  

 เร่ิมจ ำหน่ำยเคร่ืองดื่มชำเขียวผสมน ำ้ผลไม้ ภำยใต้ช่ือ “โออิชิ ฟรุตโตะ”  

 เร่ิมจ ำหน่ำยเคร่ืองดื่มชำเขียวกระป๋องผสมโซดำเป็นครัง้แรกของประเทศไทย ภำยใต้ช่ือ “โออิชิ     
ชำคลูล์ซำ่” 



  บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
แบบแสดงรำยกำรข้อมลูประจ ำปี (แบบ 56-1) สิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยำยน 2561 

  สว่นท่ี 1 หน้ำที ่13 

   

 เปิดด ำเนินกำรร้ำนอำหำร Nikuya ยำกินิก ุบฟุเฟต์ปิง้ย่ำงในสไตล์ญ่ีปุ่ น 

ปี 2555         

 เปิดตวัผลิตภณัฑ์สำหร่ำยทอดกรอบ “โอโนริ” 

 เร่ิมจ ำหน่ำยเคร่ืองดื่มชำเขียวแบบกลอ่ง UHT ลำยกำร์ตนู “One Piece” 

 เปิดให้บริกำรร้ำนอำหำรข้ำวหน้ำตำ่ง ๆ สไตล์ญ่ีปุ่ น ภำยใต้ช่ือ “คำคำชิ” 

 ได้รับบตัรสง่เสริมกำรลงทนุส ำหรับโครงกำร Cold Aseptic Filling สำยกำรผลิตท่ี 2 

 เร่ิมจ ำหน่ำยผลิตภณัฑ์ชำเขียวขวดแก้วแบบคืนขวด  

ปี 2556 

 ในเดือนมีนำคม โครงกำร Cold Aseptic Filling สำยกำรผลิตท่ี 2 ท่ีอ ำเภอวังม่วง 
จงัหวดัสระบรีุ เร่ิมผลิตเพ่ือกำรพำณิชย์ 

 เปิดด ำเนินกำรครัวกลำงแห่งใหมท่ี่อ ำเภอบ้ำนบงึ จงัหวดัชลบรีุ 

 น ำชำเขียวผสมผลไม้ “โออิชิ ฟรุตโตะ” กลบัมำจ ำหน่ำยอีกครัง้ พร้อมออกรสชำติใหม ่3 
รสชำติได้แก่ “สตรอเบอร่ีและเมลอ่น” “เลมอนและเบอร่ี” และ “แอปเปิล้เขียวและองุ่นขำว” 

 เร่ิมจ ำหน่ำยเคร่ืองดื่มชำเขียวพร้อมดื่มรสชำติใหม ่“รสลิน้จ่ี” 

 เร่ิมจ ำหน่ำยแซนวิชรสชำติใหม ่“หมอูบชีส” และเก๊ียวซำ่รสชำติใหม ่“หมทูำโกะยำกิ” 

 ได้รับบัตรส่งเสริมกำรลงทุนเพ่ิมอีก 4 โครงกำร ส ำหรับท่ีโรงงำนนิคมอุตสำหกรรม 
นวนคร และท่ีอ ำเภอวงัมว่ง จงัหวดัสระบรีุ 

ปี 2557 

 จัดตัง้บริษัทย่อยเพ่ือรองรับกำรขยำยตัวทำงธุรกิจทัง้ในและต่ำงประเทศ อันได้แก่   
บริษัท โออิชิ สแน็ค จ ำกดั (ปัจจบุนัเปลี่ยนช่ือเป็นบริษัท ฟู้ ด เซอร์วิส จ ำกดั) ในประเทศไทย 
Oishi F&B (Singapore) Pte. Ltd. ในประเทศสิงคโปร์  และ Oishi Myanmar Limited  
ในประเทศสำธำรณรัฐแห่งสหภำพเมียนมำ (ประเทศเมียนมำ)     

 เปิดด ำเนินกำรร้ำน “ชำบชิู” ในเมืองย่ำงกุ้ง และเมืองมณัฑะเลย์ ประเทศเมียนมำ 

 เร่ิมจ ำหน่ำยแซนวิชรูปแบบใหม ่“โออิชิ เทรนดี”้ 3 รสชำติ ได้แก่ “แฮมไก่ชีส” “ทนู่ำซีซำร์
สลดั” และ “ปอูดัอลำสก้ำไข่กุ้ง” เพ่ือจดัจ ำหน่ำยภำยในร้ำนโลตสั เอก็ซ์เพรส 



  บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
แบบแสดงรำยกำรข้อมลูประจ ำปี (แบบ 56-1) สิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยำยน 2561 

  สว่นท่ี 1 หน้ำที ่14 

   

 เร่ิมจ ำหน่ำยผลิตภณัฑ์ใหม่ เคร่ืองดื่มชำเขียวพร้อมดื่ม “โออิชิ คำบูเซฉะ สตูรไร้น ำ้ตำล”      
ซึง่เป็นเคร่ืองดื่มชำเขียวผลิตจำกชำคลมุระดบัพรีเมียม  

 ในเดือนธันวำคม 2557 โครงกำร Cold Aseptic Filling สำยกำรผลิตท่ี 3 ท่ีโรงงำนนิคม
อตุสำหกรรมนวนคร เร่ิมผลิตเพ่ือกำรพำณิชย์ 

ปี 2558 

 จัดตัง้  Oishi Group Limited Liability Company (OGLLC) ในสำธำรณรัฐสังคมนิยม
เวียดนำม เพ่ือรองรับโอกำสกำรขยำยตวัของธุรกิจในต่ำงประเทศ 

 เปิดด ำเนินกำรร้ำน “ชำบชิู” เพ่ิมอีก 1 สำขำในเมืองย่ำงกุ้ง ประเทศเมียนมำ ท่ี Junction 
Square Shopping Center 

 เร่ิมจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์เคร่ืองดื่มชำเขียวพร้อมดื่ม รสชำติใหม่ “โออิชิ คำบูเซฉะ สูตร
น ำ้ตำลน้อย” เพ่ือตอบโจทย์กลุ่มผู้ บริโภคท่ีช่ืนชอบชำเขียวระดับพรีเมียมและห่วงใย
สขุภำพ 

 เร่ิมจ ำหน่ำยเคร่ืองดื่มชำเขียวพร้อมดื่ม “โออิชิ รสแตงโม” ขนำด 380 มล. ซึง่จดัจ ำหน่ำย
เฉพำะช่วงฤดรู้อน ระหวำ่งเดือนมีนำคม ถงึเดือนมิถนุำยน เท่ำนัน้ 

 เพ่ิมขนำดบรรจุภัณฑ์ใหม่ เคร่ืองดื่มชำเขียวพร้อมดื่ม “โออิชิ ขนำด 800 มล.”โดยมีจัด
จ ำหน่ำยใน 3 รสชำติ ได้แก่ รสน ำ้ผึง้ผสมมะนำว รสข้ำวญ่ีปุ่ น และรสลิน้จ่ี รวมถึงกำร
ปรับเปลี่ยนขนำดและรูปแบบบรรจุภณัฑ์ โออิชิ ฟรุตโตะ จำกขนำด 350 มล. เป็น 380 
มล.  

 เชิญเชฟกระทะเหล็กจำกประเทศญ่ีปุ่ น “เชฟฮิโรยูกิ ซำไก” มำรังสรรค์เมนูสดุพิเศษ ให้
ลกูค้ำได้ลิม้ลองภำยในร้ำน “โออิชิ บฟุเฟต์” ตลอดทัง้ปี 

 เร่ิมจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์รสชำติใหม่ของกลุ่มผลิตภัณฑ์ “โออิชิ เก๊ียวซ่ำ”  อำทิ เก๊ียวซ่ำไส้ 
สไปซี่ซีฟู๊ ด ไส้กระเพรำหม ูและ ไส้หมยูำกินิก ุ

 เร่ิมจ ำหน่ำยผลิตภณัฑ์อำหำรแช่แข็งประเภทข้ำว “โออิชิ เบนโตะ” ในหลำกหลำยรสชำติ 
ได้แก่ ข้ำวหมสูไปซี่ ข้ำวหมซูอสญ่ีปุ่ น และข้ำวหน้ำไก่เทอริยำกิ โดยจ ำหน่ำยในช่องทำง
ไฮเปอร์มำร์เก็ตและซูเปอร์มำร์เก็ต 



  บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
แบบแสดงรำยกำรข้อมลูประจ ำปี (แบบ 56-1) สิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยำยน 2561 

  สว่นท่ี 1 หน้ำที ่15 

   

 ปรับรูปแบบบรรจุภณัฑ์ ชำเขียว โออิชิ คำบูเซฉะ ให้มีควำมสดใสและทนัสมยั แต่ยงัคง
ควำมเป็นญ่ีปุ่ นแบบพรีเมียม และกำรปรับรูปแบบบรรจภุณัฑ์เคร่ืองดื่มชำด ำโซดำ โออิชิ  
ชำคลูล์ซำ่ เป็นกระป๋องทรงสลีค  

 ขยำยตลำดกำรจัดจ ำหน่ำยสินค้ำในต่ำงประเทศไปยังประเทศใหม่ ๆ ได้แก่ สหพันธ์
สำธำรณรัฐเยอรมนี สำธำรณรัฐฟินแลนด์ สหรำชอำณำจกัรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ 

ปี 2559 

 ด ำเนินกำรเพ่ิมทุนในบริษัทย่อย ได้แก่ Oishi International Holdings Limited และ 
Oishi F&B (Singapore) Pte. Ltd. โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือรองรับกำรเพ่ิมทุนของ 
Oishi Myanmar Limited ซึง่เป็นบริษัทย่อยในสำธำรณรัฐแห่งสหภำพเมียนมำ เพ่ือเป็น
เงินทนุหมนุเวียนและรองรับกำรขยำยตวัของธุรกิจในอนำคต   

 ร้ำนโออิชิ แกรนด์ จัดเทศกำลอำหำรพิเศษ “Phuket Lobster Festival 2016” ในช่วง
เทศกำลวนัแมแ่ห่งชำติ 

 ร้ำนโออิชิ บฟุเฟต์ จดัเทศกำลอำหำรสดุพิเศษตลอดปี อำทิเช่น เทศกำลมำกิ 

 ร้ำนชำบูชิ ปรับรูปแบบกำรให้บริกำรใหม่ภำยใต้แนวคิด “Shabushi and So Much 
More” โดยเน้นกำรสร้ำงคุณค่ำและควำมหลำกหลำยของรำยกำรอำหำรและกำร
ให้บริกำรที่น่ำประทบัใจ 

 ร้ำนโออิชิ รำเมน น ำเสนอรำยกำรอำหำรใหม่ ได้แก่ นำเบะหรือหม้อไฟตำมแบบฉบบั
ญ่ีปุ่ น โดยมีกำรหมมุเวียนเปลี่ยนรสชำติทกุรอบระยะเวลำ 2 เดือน 

 เร่ิมจ ำหน่ำยผลิตภณัฑ์โออิชิ เก๊ียวซ่ำรวมรส โดยน ำเก๊ียวซ่ำต่ำงรสชำติถึง 5 รสชำติมำ
บรรจรุวมกนัในบรรจภุณัฑ์เดียวกนั จดัจ ำหน่ำยผ่ำนร้ำน 7-Eleven ทัว่ประเทศ 

 เร่ิมจ ำหน่ำยผลิตภณัฑ์อำหำรพร้อมทำนแช่แข็งประเภทเส้นรำเมน โดยจดัจ ำหน่ำยผ่ำน
ช่องทำงไฮเปอร์มำร์เก็ตและซูเปอร์มำร์เก็ตเป็นหลกั 

 เร่ิมจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์โออิชิ ชำเขียว กลิ่นองุ่นเคียวโฮ ซึ่งเป็นนวตักรรมใหม่ชำเขียว
เคีย้วได้และผลิตภณัฑ์โออิชิ ชำเขียวกลิ่นซำกุระ สตรอเบอร์ร่ี ท่ีมำพร้อมนวตักรรมใหม่
บรรจุภัณฑ์เปลี่ยนสีได้ตำมอุณหภูมิ เพ่ือตอบสนองควำมต้องกำรผู้บริโภคเพ่ือให้ได้
ควำมแปลกใหมแ่ละสนกุสนำนมำกย่ิงขึน้ 

 ขยำยตลำดกำรจดัจ ำหน่ำยเคร่ืองดื่มในต่ำงประเทศไปยังประเทศใหม่ ได้แก่ ประเทศ
สำธำรณรัฐฝร่ังเศส และสหรัฐอำหรับเอมิเรตส์ 

  



  บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
แบบแสดงรำยกำรข้อมลูประจ ำปี (แบบ 56-1) สิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยำยน 2561 

  สว่นท่ี 1 หน้ำที ่16 

   

ปี 2560 

 ร้ำนอำหำรของบริษัทได้รับกำรรับรองระบบคุณภำพครอบคลุมได้แก่ GMP HACCP 
และ ISO 9001:2015 ในขอบข่ำยกำรบริกำรในภัตตำคำรและร้ำนอำหำรสไตล์ญ่ีปุ่ น 
โดยถือเป็นรำยแรกของประเทศไทยและในภูมิภำคเอเชีย ท่ีได้รับรองระบบคุณภำพ
ครอบคลมุทัง้ 3 ระบบและในทกุสำขำร้ำนอำหำร 

 เปิดตัวคอนเซ็ปร้ำนใหม่  “โออิชิ อีทเทอเรียม” ภำยใต้แนวคิด EAT – EXPLORE -  
PREMIUM น ำเสนออำหำรญ่ีปุ่ นรสชำติเย่ียมจำกวตัถุดิบชัน้ดี และควำมคิดสร้ำงสรรค์
ใหม ่ๆ ผสำนวฒันธรรมกำรกินของญ่ีปุ่ นแท้ ๆอย่ำงลงตวั 

 ร้ำนโออิชิ รำเมน น ำเสนอเมนใูหม่ ได้แก่ ยำกิโซบะชีสซ ึโตเกียว รำเมน และอื่น ๆ เพ่ือสร้ำง
ประสบกำรณ์ท่ีหลำกหลำยให้แก่ผู้บริโภค 

 ร้ำนนิกุยะ ร้ำนปิ้งย่ำงสไตล์ญ่ีปุ่ น ได้มีกำรปรับกลยุทธ์ทำงกำรตลำดในกำรเพ่ิมกำร
ให้บริกำรแบบสัง่ตำมรำยกำรอำหำร หรือ a la carte จำกเดิมท่ีมีเพียงบริกำรอำหำร
แบบบฟุเฟต์ โดยมีรำยกำรอำหำรแบบ a la carte ให้เลือกสรรมำกกวำ่ 70 รำยกำร 

 ออกจ ำหน่ำยสินค้ำประเภทแซนวิชเพ่ือสขุภำพ “โออิชิ แซนวิช พลสั” รสทนู่ำสลดัไข่ และ
สลดัอกไก่ เพ่ือตอบสนองกระแสควำมต้องกำรและไลฟ์สไตล์ของกลุม่ผู้บริโภครุ่นใหมท่ี่
ใสใ่จในสขุภำพ  

 ออกจ ำหน่ำยผลิตภณัฑ์รำเมน ประเภทแช่แข็ง 2 รสชำติใหม่ ได้แก่ รำเมนกะเพรำหมู 
และรำเมนผดัขีเ้มำไก่ 

 ออกจ ำหน่ำยผลิตภณัฑ์โออิชิ ชำเขียว รสส้มยซูุ ซึง่เป็นรสชำติใหมใ่นกลุม่ผลิตภณัฑ์ชำเขียว
เคีย้วได้ 

 ขยำยตลำดกำรจดัจ ำหน่ำยเคร่ืองดื่มในตำ่งประเทศไปยงัประเทศใหม ่ได้แก่ สำธำรณรัฐ
อิตำลี รำชอำณำจกัรสวีเดน และสำธำรณรัฐอินเดีย เป็นต้น 

เหตุการณ์ส าคัญในปี 2561 

กลุ่มบริษัทโออิชิ ได้ด ำเนินกำรโครงกำรกำรจดักลุม่ธุรกิจของบริษัทย่อยภำยในกลุม่บริษัทโออิชิ
(“โครงกำร”) เพ่ือแบ่งแยกสำยธุรกิจภำยในกลุม่บริษัทโออิชิให้มีควำมชดัเจน เกิดควำมคล่องตวั
ในด้ำนกำรบริหำรจัดกำร โดยกำรโอนธุรกิจและทรัพย์สินท่ีใช้ในกำรด ำเนินธุรกิจผลิตและ 
จดัจ ำหน่ำยอำหำรกึง่ส ำเร็จรูปและอำหำรส ำเร็จรูป รวมถงึกำรจดัหำ ผลิตและจดัสง่วตัถดุิบด้ำน
อำหำร (“ธุรกิจครัวกลำง”) จำกบริษัท โออิชิ เทรดดิง้ จ ำกัด ให้แก่ บริษัท โออิชิ ฟู้ ด เซอร์วิส 
จ ำกัด (เดิมช่ือบริษัท โออิชิ สแน็ค จ ำกัด)  โดยกำรด ำเนินกำรตำมโครงกำรดงักล่ำวจะมีส่วน
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ส ำคัญในกำรส่งเสริมศักยภำพในกำรด ำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทโออิชิให้เติบโตอย่ำงยั่งยืน
ตอ่ไป 

บริษัทยงัคงตอกย ำ้ควำมเป็นผู้น ำในธุรกิจอำหำรและเคร่ืองดื่มด้วยรำงวลัอนัทรงคณุค่ำตำ่ง ๆ ท่ี
ได้รับ อำทิเช่น  Superbrands Thailand Award 2017 ในฐำนะแบรนด์อำหำรและเคร่ืองดื่มท่ี
ประสบควำมส ำเร็จด้ำนกำรสร้ำงแบรนด์และเป็นอนัดบัหนึ่งในใจผู้บริโภค รำงวลั The Most 
Powerful Brands 2018 ในฐำนะแบรนด์ท่ีแข็งแกร่งและทรงพลงัท่ีสดุในกลุม่ชำพร้อมดื่ม รำงวลั 
Thailand’s Most Social Power Brand 2018 ซึ่งวดัประสิทธิภำพกำรใช้สื่อออนไลน์ของธุรกิจ
โดยได้คะแนนอนัดบัหนึง่ในหมวดชำพร้อมดื่ม รำงวลัโลเ่กียรติคณุมหกรรมอำหำรปลอดภยัตำม
ยุทธศำสตร์ชำติ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” จำกกระทรวงสำธำรณสุข  และประกำศนียบัตรจำก
องค์กำรบริหำรจดักำรก๊ำซเรือนกระจก (องค์กำรมหำชน) ในฐำนะผู้ผลิตเคร่ืองดื่มท่ีมีส่วนช่วย
ลดปริมำณกำรปลอ่ยก๊ำซเรือนกระจก ในงำนร้อยดวงใจ ร่วมใจลดโลกร้อน ประจ ำปี 2561 จำก
กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมอีกด้วย   

ในส่วนของกำรจดัอนัดบัเครดิตองค์กรนัน้ บริษัท ทริสเรทติง้ จ ำกดั (“ทริสเรทติง้”) ได้คงอนัดบั
เครดิตองค์กรของบริษัท ท่ีระดบั “A+” ซึง่สะท้อนถึงสถำนะผู้น ำในตลำดเคร่ืองดื่มชำพร้อมดื่ม
ในประเทศไทย ตรำสินค้ำท่ีเป็นท่ีรู้จักอย่ำงดี และฐำนะทำงกำรเงินท่ีแข็งแกร่ง  โดยได้ให้
แนวโน้มอนัดบัเครดิต “Stable” หรือ “คงท่ี” สะท้อนถึงควำมคำดหมำยของทริสเรทติง้ว่ำบริษัท
จะยังคงสถำนะเป็นบริษัทท่ีมีควำมส ำคัญในเชิงกลยุทธ์ของบริษัท  ไทยเบฟเวอเรจ จ ำกัด 
(มหำชน) อีกทัง้ จะยังคงรักษำสถำนะทำงกำรแข่งขันในตลำดชำพร้อมดื่มและสร้ำงผลกำร
ด ำเนินงำนท่ีดีอย่ำงตอ่เน่ืองตอ่ไป 

ธุรกจิอาหาร 

1.  ธุรกจิร้านอาหาร 

ในปี 2561 กลุ่มบริษัทโออิชิ ได้พัฒนำและยกระดับสินค้ำและกำรให้บริกำรภำยใน
ร้ำนอำหำรแบรนด์ตำ่ง ๆ ของกลุม่บริษัทโออิชิ ดงันี ้

1. ร้ำนโออิชิ อีทเทอเรียม ให้บริกำรภำยใต้แนวคิดท่ีผสมผสำน 3 องค์ประกอบ
อย่ำงลงตวั ได้แก่ “EAT – EXPLORE -  PREMIUM" โดยน ำเสนออำหำรญ่ีปุ่ น
รสชำติเย่ียมจำกวัตถุดิบชัน้ดี และส่วนผสมของควำมคิดสร้ำงสรรค์ใหม่ ๆ 
ผสำนวัฒนธรรมกำรกินของญ่ีปุ่ นอย่ำงลงตัว ดื่มด ่ำกับมหัศจรรย์ของอำหำร
ญ่ีปุ่ น ผ่ำนรูป รส กลิ่น เสียง และสมัผสัอย่ำงครบครัน กบัประสบกำรณ์ครัง้แรก
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ของกำรรับประทำนอำหำรญ่ีปุ่ น ท่ีเปิดโอกำสให้ได้ลอง ได้ท ำ ได้สัมผัส
ประสบกำรณ์ในบรรยำกำศแบบญ่ีปุ่ นแท้ ๆ โดยเปิดให้บริกำรเป็นแห่งแรก
บริเวณชัน้ 7 ศนูย์กำรค้ำเซ็นทรัลพลำซำ แกรนด์ พระรำม 9 ก่อนเดินหน้ำขยำย
พืน้ท่ีให้บริกำรและสำขำเพ่ิมเติมได้แก่  สำขำศูนย์กำรค้ำซีคอนสแควร์  
ศรีนครินทร์ ศูนย์กำรค้ำฟิวเจอร์พำร์ค  รังสิต  ศูนย์กำรค้ำเมกำบำงนำ  
ศนูย์กำรค้ำแฟชัน่ไอส์แลนด์ ศนูย์กำรค้ำเซน็ทรัลโครำช และศนูย์กำรค้ำเซน็ทรัล 
ภเูก็ตฟลอเรสต้ำ   

2. ร้ำนโออิชิ แกรนด์ จัดเทศกำลอำหำรพิเศษในเทศกำล “Sushi Moon Cake” ให้
ลกูค้ำได้เปิดประสบกำรณ์ใหม่ในรูปแบบพิเศษ กบักำรน ำข้ำวญ่ีปุ่ นผสมชำเขียว
สอดไส้ไข่แดงและผสมควำมกล่อมกลมด้วยปูอัดไข่กุ้ งในช่วงเทศกำลไหว้
พระจนัทร์ โดยได้รับผลตอบรับจำกผู้บริโภคเป็นอย่ำงดี  

3. ร้ำนชำบูชิ ภำยใต้แนวคิด “Shabushi and So Much More ชำบู ซูชิ และอีก
มำกมำยล้นสำยพำน” ท่ีปรับกำรให้บริกำรภำยในร้ำนอำหำรโดยเน้นกำรสร้ำง
คุณค่ำและควำมหลำกหลำยของรำยกำรอำหำร พร้อมน ำเสนอเมนูใหม่สไตล์
ญ่ีปุ่ นทกุ ๆ 3 เดือน เพ่ือเป็นกำรกระตุ้นตลำดอย่ำงตอ่เน่ือง   

4. ร้ำนโออิชิ รำเมน ได้มีกำรปรับกลยุทธ์ทำงกำรตลำดใหม่ มุ่งเน้นควำมเป็น
ผู้ เช่ียวชำญด้ำนเส้นและน ำ้ซุปตำมต ำรับชำวญ่ีปุ่ น โดยรวบรวมรำเมนสูตรพิเศษ
จำกทั่วประเทศญ่ีปุ่ น มำให้ลูกค้ำได้ลิม้ลอง ได้แก่ ซุปรำเมนท่ีเข้มข้นท่ีสุดตำม
ต ำรับชำวฟุกุโอกะ ทงคัตสึ ซุป หรือมิโซะเอบิ รำเมน สไตล์ฮอกไกโด ให้ทุกสมัผสั
คือกำรเดินทำงไปตำมเส้นสำยและซุปท่ีเต็มไปด้วยรสชำติ  

5.      ร้ำนคำคำชิ ร้ำนอำหำรบริกำรดว่นหรือคิวเอสอำร์ (Quick Service Restaurant 
“QSR”) กับแบรนด์คอนเซปต์ใหม่ ชูควำมอร่อย สะดวก คุ้มค่ำ ในคอนเซปต์ 
ข้ำวหน้ำล้น เพ่ิมปริมำนเนือ้สองเท่ำ (x2) เน้นหน้ำแบบจใุจ เมนูแนะน ำข้ำวหน้ำล้น 
สไปซี่ไข่ออนเซน และข้ำวหน้ำล้นเบคอนย่ำง มำพร้อมอำหำรทำนเล่นหลำกหลำย
ในสไตล์อิซำกำยะ เพ่ือส่งมอบประสบกำรณ์ท่ีน่ำประทับใจในคุณค่ำทำง
โภชนำกำรแก่ผู้บริโภค 
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2. ธุรกจิอาหารพร้อมรับประทาน 

เน่ืองจำกกลุ่มบริษัทโออิชิถือเป็นผู้ น ำด้ำนอำหำรญ่ีปุ่ นและกำรพัฒนำนวัตกรรม

ผลิตภัณฑ์รำยหนึ่งในประเทศไทย กลุ่มบริษัทโออิชิจึงมีกำรพัฒนำและน ำเสนอทัง้

ผลิตภณัฑ์ใหม่ ๆ  ท่ีมีคณุภำพและควำมหลำกหลำยทัง้ในด้ำนรูปแบบ รสชำติ และบรรจุภณัฑ์ 

เพ่ือตอบสนองควำมต้องกำรของผู้บริโภคอย่ำงต่อเน่ือง พร้อมทัง้กำรขยำยฐำนกำรตลำด

และจดักิจกรรมกำรทำงกำรตลำดเพ่ือกระตุ้นยอดขำยสินค้ำและสร้ำงกำรรับรู้ในตรำสินค้ำ

ให้กว้ำงขวำงมำกย่ิงขึน้  โดยในช่วงปี 2561 ท่ีผ่ำนมำมีเหตกุำรณ์ส ำคญัเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์

และกิจกรรมตำ่ง ๆ ดงัตอ่ไปนี ้ 

(1) กำรพฒันำและออกจ ำหน่ำยผลิตภณัฑ์ในกลุ่มแซนวิชเพ่ือสขุภำพ “โออิชิ แซนวิช 
พลสั” อย่ำงต่อเน่ือง เพ่ือตอบสนองกระแสควำมต้องกำรและไลฟ์สไตล์ของกลุ่ม
ผู้บริโภครุ่นใหม่ท่ีใส่ใจในสุขภำพ อำทิเช่น แซนวิชผสมธัญพืชไส้ทูน่ำผสมควินวั
และเห็ด แซนวิชผสมธัญพืชไส้อกไก่ซอสพริกไทยด ำ แซนวิชผสมธัญพืชไส้ปูอัด
สลดัไข่วำกำเมะ และแซนวิชผสมธญัพืชไส้อกไก่ซอสสลดังำ เป็นต้น 

(2) กำรขยำยฐำนกำรตลำดในกำรส่งออกสินค้ำไปจดัจ ำหน่ำยสินค้ำในต่ำงประเทศ 
ด้วยกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ประเภทเก๊ียวซ่ำในรูปแบบและรสชำติใหม่ ๆ ท่ี
ตอบสนองควำมต้องกำรของกลุ่มผู้บริโภคในประเทศแถบยุโรปมำกย่ิงขึน้ โดย
สำมำรถสร้ำงกำรเติบโตของยอดขำยสงูกวำ่ปีท่ีผ่ำนมำถงึร้อยละ 83  

(3) กำรประสำนควำมร่วมมือกับกลุ่มธุรกิจท่ีเก่ียวข้องเพ่ือขยำยฐำนทำงกำรตลำด
อำหำรพร้อมทำนแบบแช่แข็ง โดยเฉพำะผลิตภัณฑ์เก๊ียวซ่ำแช่แข็ง สู่ช่องทำงกำร
จ ำหน่ำยในกลุม่ธุรกิจห้ำงขนำดย่อมหรือ Other Modern Trade (OMT) ในเขตพืน้ท่ี
ตำ่งจงัหวดั (Other Modern Trade) โดยได้เร่ิมด ำเนินกำรในลกัษณะของโครงกำร
น ำร่องในเขตภำคกลำงและภำคตะวันออก เพ่ือขยำยผลสู่ภูมิภำคอื่น ๆ ของ
ประเทศไทยตอ่ไป  
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ธุรกจิเคร่ืองดื่ม 

ในปี 2561 บริษัทมีกำรพัฒนำและออกจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ใหม่อย่ำงต่อเน่ือง รวมถึงกำรคิดค้น

พฒันำสินค้ำรสชำติและรูปแบบบรรจุภัณฑ์ใหม่เพ่ือให้มีควำมทนัสมยั ถูกใจกลุ่มวยัรุ่น และกำร

ขยำยฐำนกำรจดัจ ำหน่ำยสินค้ำไปยงักลุม่ประเทศใหม ่ๆ ดงันี ้

1. กำรออกจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ใหม่ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ชำเขียว โออิชิ รสน ำ้ผึง้ผสมมะนำว ซึ่ง 

คดัสรรวตัถุดิบชัน้เลิศโดยกำรน ำสดุยอดน ำ้ผึง้ “เฮียกขะมิทส”ึ (Hyakkamitsu) จำกประเทศญ่ีปุ่ น 

มำเป็นสว่นผสมเพ่ือสร้ำงกำรรับรู้และตอกย ำ้ควำมใสใ่จในสขุภำพของผู้บริโภคและควำมเป็น

ญ่ีปุ่ นต้นต ำรับของผลิตภัณฑ์ และผลิตภัณฑ์ชำเขียว โออิชิ รสน ำ้ผึง้ผสมมะนำว สูตรดบัเบิล้ 

เลมอน ซึ่งมีรสเปรีย้วเป็นพิเศษ แต่ยังคงควำมกลมกล่อมของรสชำติน ำ้ผึง้ผสมมะนำว  

ในแบบฉบับของโออิชิได้เป็นอย่ำงดี รวมถึงกำรออกผลิตภัณฑ์ชำพร้อมดื่ม ระดบัพรีเมียม 

ภำยใต้ช่ือผลิตภณัฑ์ โออิชิ โกลด์ (Oishi Gold) ซึง่จะเป็นผลิตภณัฑ์ท่ีมีนวตักรรมรสชำติและ

บรรจุภณัฑ์รูปแบบใหม่ ท่ีจะสร้ำงประสบกำรณ์พิเศษท่ีแปลกใหม่ให้กบักลุ่มผู้บริโภคท่ีใส่ใจ

สขุภำพ โดยมีก ำหนดกำรวำงจ ำหน่ำยในช่วงเดือนพฤศจิกำยน 2561 เพ่ือสร้ำงควำมแปลกใหม่

และกระตุ้นตลำดชำพร้อมดื่มในช่วงปลำยปี 

2. กำรขยำยตลำดกำรจดัจ ำหน่ำยสินค้ำในตำ่งประเทศไปยงัประเทศใหม่ ๆ  ได้แก่ สหรัฐอำหรับ

เอมิเรสต์ รำชอำณำจกัรบำห์เรน ออสเตรีย และสำธำรณรัฐไอซ์แลนด์ เป็นต้น 
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1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท  
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1.4 การลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

ณ วนัท่ี 20 พฤศจิกำยน 2561 บริษัทท่ีบริษัทถือหุ้นทัง้ทำงตรงและทำงอ้อม ในสดัส่วนเกินกว่ำ

ร้อยละ 50 ของหุ้ นท่ีออกและจ ำหน่ำยแล้วทัง้หมดทัง้ในและต่ำงประเทศ มีจ ำนวนทัง้สิน้  7 

บริษัท ดงันี ้

1) บริษัทย่อยทางตรง 
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2) บริษัทย่อยทางอ้อม 

หมายเหตุ 

(1) ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษัทครัง้ท่ี 3/2561 เมื่อวันท่ี 13 พฤษภำคม 2561 ได้มีมติอนุมัติในหลักกำร
ส ำหรับกำรแต่งตัง้นำยกฤษฎำ วรรธนะภำคิน ให้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรของบริษัทย่อยในต่ำงประเทศ
จ ำนวน 4 บริษัท ได้แก่ OIHL OSPL OML และ OGLLC แทนนำงสำวเทียนทิพย์ นำรำช ซึง่ลำออกจำกต ำแหน่ง 
โดยมีผลตัง้แต่วนัท่ี 1 สิงหำคม 2560  โดย OIHL และ OSPL ได้ด ำเนินกำรจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมกำร 
เป็นท่ีเรียบร้อยแล้วเมื่อวนัท่ี 29 พฤษภำคม 2561  และวนัท่ี 4 มิถุนำยน 2561 ตำมล ำดบั ส ำหรับ OML และ 
OGLLC อยู่ระหวำ่งกำรด ำเนินกำรจดทะเบียนตำมขัน้ตอนของกฎหมำยในแตล่ะประเทศ 

(2) บริษัท โออิชิ ฟู้ ด เซอร์วิส จ ำกัด ได้รับช ำระค่ำหุ้นเต็มตำมจ ำนวนทุนจดทะเบียนจ ำนวน 1,000 ล้ำนบำท 
เมื่อวนัท่ี 12 มีนำคม 2561   

(3) ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษัทครัง้ท่ี 6/2561 เมื่อวนัท่ี 20 พฤศจิกำยน 2561 ได้มีมติอนุมตัิกำรเพ่ิมทุน
ช ำระแล้วของ OML อีกจ ำนวน  600,000 เหรียญสหรัฐอเมริกำ รวมเป็นทุนช ำระแล้วจ ำนวน 3,300,000 
เหรียญสหรัฐอเมริกำ เพ่ือรองรับกำรด ำเนินธุรกิจร้ำนอำหำรในประเทศสำธำรณรัฐแห่งสหภำพเมียนมำ 
ทัง้นี ้กำรเพ่ิมทุนช ำระแล้วดังกล่ำวจ ำเป็นต้องด ำเนินกำรเพ่ิมทุนท่ีออกและเรียกช ำระ ของ OIHL อีก
จ ำนวน 2,600,000 เหรียญฮ่องกง รวมเป็นทุนท่ีออกและเรียกช ำระจ ำนวน 14,300,000 เหรียญฮ่องกง 
และ OSPL อีกจ ำนวน 450,000 เหรียญสิงคโปร์ รวมเป็นทุนท่ีออกและเรียกช ำระจ ำนวน 2,350,000 

เหรียญสิงคโปร์ เพ่ือรองรับกำรช ำระเงินค่ำหุ้นของ OML ตำมสดัสว่นกำรถือหุ้น ซึง่ขณะนีอ้ยู่ระหว่ำงกำร
ด ำเนินกำรจดทะเบียนตำมขัน้ตอนของกฎหมำยในแตล่ะประเทศ 
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1.5 ความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกจิของผู้ถือหุ้นใหญ่ 

บริษัทเป็นหนึ่งในกลุ่มบริษัทในเครือของบริษัทไทยเบฟเวอเรจ จ ำกัด (มหำชน) ซึ่งเป็น

บริษัทใหญ่ของบริษัท โดยส่วนหนึ่งของนโยบำยในกำรลงทุนหรือกำรด ำเนินธุรกิจของ

บริษัทนัน้มีควำมพยำยำมให้ธุรกิจนัน้ครอบคลมุวงจรหรือห่วงโซแ่ห่งคณุคำ่ (Value Chain) 

ของธุรกิจนัน้ ๆ ให้มำกท่ีสดุ ดงันัน้จึงท ำให้กำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทในเครือหลำยส่วนงำน

อำจมีลกัษณะท่ีเก่ียวเน่ืองหรือส่งเสริมให้เกิดควำมต่อเน่ืองของธุรกิจของบริษัทในเครือ  

นอกจำกนี ้เครือบริษัทยงัให้ควำมส ำคญักบักำรพิจำรณำลงทนุในบริษัทอื่นอนัจะส่งเสริม

ให้กลุม่บริษัทได้รับประโยชน์หรือเกิดมลูคำ่เพ่ิมสงูสดุอีกด้วย 
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2. ลักษณะการประกอบธุรกจิ 

2.1 โครงสร้างรายได้ของกลุ่มบริษัท 

รายได้แยกตาม
ประเภทธุรกจิ 

ด าเนินการโดย 

งบการเงนิรวม 

2561 

ณ วันที่  

30 กันยายน 2561 

2560 

ณ วันที่  

30 กันยายน 2560 

2559 

ณ วันที่  

30 กันยายน 2559 

ล้ำนบำท % ล้ำนบำท % ล้ำนบำท % 

ธุรกิจเคร่ืองดื่ม บริษัทและบริษัท โออิชิ เทรดดิง้ จ ำกดั 6,931 51% 7,147 52% 5,576 53% 

ธุรกิจอำหำร/

ร้ำนอำหำร 

บริษัท บริษัท โออิชิ รำเมน จ ำกดั 

บริษัท โออิชิ ฟู้ ด เซอร์วิส จ ำกดั และ 

Oishi Myanmar Limited 

6,649 49% 6,530 48% 4,933 47% 

รวม 13,580 100% 13,677 100% 10,509 100% 

2.2 ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ 

2.2.1 ธุรกจิอาหาร 

2.2.1.1 ธุรกจิร้านอาหาร 

  ธุรกจิร้านอาหารญ่ีปุ่น มีทัง้หมด 9 แบรนด์ ดังนี ้

1) โออชิ ิแกรนด์ (1 สาขา) 

 โออิชิ แกรนด์ ณ ศูนย์กำรค้ำสยำมพำรำกอน ชัน้ 4 ด้วยบรรยำกำศ
หรูหรำและให้บริกำรด้วยรำยกำรอำหำรท่ีหลำกหลำยและหำรับประทำน
ได้ยำก โดยเปิดให้บริกำรตลอดทัง้วนั จ ำกดัเวลำในกำรรับประทำนไว้ท่ี 2 
ชัว่โมง 30 นำที ในรำคำปัจจบุนัท่ำนละ 995 บำท 
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2) โออชิ ิอีทเทอเรียม (7 สาขา) 

 ร้ำนโออิชิ  อีทเทอเรียม ให้บริกำรภำยใต้แนวคิดท่ีผสมผสำน 3 
องค์ประกอบอย่ำงลงตวั ได้แก่ “EAT – EXPLORE -  PREMIUM"  โดย
น ำเสนออำหำรญ่ีปุ่ นรสชำติเย่ียมจำกวัตถุดิบชัน้ดี และส่วนผสมของ
ควำมคิดสร้ำงสรรค์ใหม่ ๆ ผสำนวฒันธรรมกำรกินของญ่ีปุ่ นอย่ำงลง
ตัว ดื่มด ่ำกับมหัศจรรย์ของอำหำรญ่ีปุ่ น ผ่ำนรูป รส กลิ่น เสียง และ
สัมผัสอย่ำงครบครัน กับประสบกำรณ์ครัง้แรกของกำรรับประทำน
อำหำรญ่ีปุ่ น ท่ีเปิดโอกำสให้ได้ลอง ได้ท ำ ได้สัมผัสประสบกำรณ์ใน
บรรยำกำศแบบญ่ีปุ่ นแท้ ๆ จ ำกัดระยะเวลำกำรรับประทำนไว้ท่ี 1 
ชั่ว โมง 45 นำที  ในรำคำปัจจุบันรำคำท่ำนละ 659 บำท ไม่รวม
ภำษีมูลค่ำเพ่ิม และ 759 บำท ไม่รวมภำษีมูลค่ำเพ่ิมส ำหรับสำขำ
ตำ่งจงัหวดั 

3)     โออชิ ิบุฟเฟต์ (11 สาขา) 

 โออิชิ บุฟเฟต์ ให้บริกำรอำหำรญ่ีปุ่ น เปิดให้บริกำรตลอดทัง้วนัแบบไม่
มีรอบกำรให้บริกำร แต่จ ำกัดระยะเวลำกำรรับประทำนไว้ท่ี 1 ชั่วโมง 
45 นำที ในรำคำปัจจบุนัรำคำท่ำนละ 569 บำทไมร่วมภำษีมลูคำ่เพ่ิม ใน
เขตกรุงเทพมหำนครและรำคำท่ำนละ 589 บำท ไม่รวมภำษีมูลค่ำเพ่ิม 
(เฉพำะจงัหวดัสงขลำ) 

4) ชาบูช ิ(138 สาขา) 

 ในประเทศ 136 สาขา  

 ชำบูชิ ให้บริกำรร้ำนอำหำรบุฟเฟต์ท่ีล ำเลียงมำด้วยระบบสำยพำนให้
ลกูค้ำเลือกบริโภคโดยไมจ่ ำกดัจ ำนวนในรำคำย่อมเยำ ทัง้นี ้ชำบชิู เน้น
กำรให้บริกำรอำหำรซึง่เป็นท่ีนิยมของชำวเอเชีย 2 ชนิด ได้แก่ สกีุห้ม้อ
ไฟญ่ีปุ่ น (ชำบู-ชำบู) และข้ำวปัน้และข้ำวห่อสำหร่ำยหน้ำต่ำง ๆ (ซูชิ) 
โดยเปิดให้บริกำรตลอดทัง้วนั แต่จ ำกัดระยะเวลำกำรรับประทำนไว้ท่ี 1 
ชั่วโมง 15 นำที ในรำคำปัจจุบันท่ำนละ 399 บำท รวมภำษีมูลค่ำเพ่ิม ใน
เขตกรุงเทพมหำนคร และรำคำท่ำนละ 419 บำทรวมภำษีมูลค่ำเพ่ิม และ 
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469 บำท รวมภำษีมลูคำ่เพ่ิม ในเขตตำ่งจงัหวดั โดยมีสำขำร้ำนอำหำรใน
รูปแบบแฟรนไชส์จ ำนวน 1 สำขำ 

 ต่างประเทศ  2 สาขา 

 บริษัทย่อยของบริษัทเปิดด ำเนินกำรร้ำนอำหำรชำบชิูในประเทศเมียนมำร์ 
ณ เมืองย่ำงกุ้ง จ ำนวน 2 สำขำ  

5)      โออชิ ิราเมน (50 สาขา)  

 ธุรกิจร้ำนบะหมี่ญ่ีปุ่ นประเภทเส้นรำเมนท่ีมีกำรพัฒนำสูตรกำรผลิต
เส้นและสตูรปรุงน ำ้ซุปซึง่เป็นเอกลักษณ์ มีรสชำติเข้มข้นสไตล์ญ่ีปุ่ น
แต่ถูกปำกคนไทย ท่ีมีให้เลือกหลำยรำยกำร 

6) โออชิ ิเดลิเวอร่ี (4 สาขาในรูปแบบ Delco)  

 บริกำรจัดส่งอำหำรญ่ีปุ่ นถึงบ้ำนท่ีหมำยเลขโทรศัพท์ 1773 หรือ สั่ง
อำหำรออนไลน์ผ่ำนเว็บไซต์ www.oishidelivery.com ซึ่งให้บริกำรใน
พืน้ท่ีครอบคลุมทัง้กรุงเทพมหำนคร ปริมณฑล และ 21 จังหวัดทั่ว
ประเทศ ตัง้แต่เวลำ 10.00- 21.00 น. โดยคิดค่ำบริกำรจดัส่งครัง้ละ 40 
บำท และเพ่ือเพ่ิมควำมสะดวกสบำยแก่ลูกค้ำสำมำรถช ำระด้วยบตัร
เครดิตได้เม่ือสัง่อำหำรขัน้ต ่ำมลูคำ่ 500 บำท  

7) Nikuya (17 สาขา) 

 ร้ำนอำหำรบุฟเฟ่ต์ยำกินิก ุภำยใต้แนวคิด “นิกุยะ ยำกินิกุต ำรับโอซำกำ
แท้" ให้บริกำรด้วยวัตถุดิบคุณภำพดี แบ่งออกได้เป็น 2 ระดับคือ พรี
เมียมบุฟเฟต์ รำคำ 399 บำท (ไม่รวมเคร่ืองดื่ม) มีเมนูให้เลือก 40 
รำยกำร และซูเปอร์พรีเมียม บุฟเฟต์ (Super Premium Buffet) รำคำ 
539 บำท (ไม่รวมเคร่ืองดื่ม) และแบบสัง่ตำมรำยกำรอำหำร หรือ a la 
carte  โดยมีสำขำร้ำนอำหำรในรูปแบบแฟรนไชส์จ ำนวน 1 สำขำ 
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8) Kakashi (22 สาขา)   

 ร้ำนข้ำวหน้ำสไตล์ญ่ีปุ่ น ภำยใต้คอนเซป ข้ำวหน้ำล้น เพ่ิมปริมำนเนือ้
สองเท่ำ (x2) ด้วยเมนูมำกมำยท่ีคัดสรรมำจำกทั่วเกำะญ่ีปุ่ น ให้คุณได้
อร่อยกบัข้ำวหน้ำต่ำง ๆ ร้อน ๆ พร้อมให้บริกำรทนัใจในเวลำอนัรวดเร็ว
และรำคำประหยดั 

9) Hou Yuu (1 สาขา)  

 ร้ำนอำหำรญ่ีปุ่ น ระดับพรีเมียม ซึ่งให้บริกำรแบบสั่งตำมรำยกำร

อำหำร หรือ a la carte โดยมุ่งเน้นกำรคดัสรรวตัถุดิบชัน้ดีและหำทำน

ยำกตำมฤดกูำลน ำเข้ำจำกประเทศญ่ีปุ่ น ท่ีลกูค้ำสำมำรถสมัผสัรสชำติ

อำหำร ญ่ีปุ่ น ระดับพ รี เมี ยม โดยมี เ ชฟผู้ เ ช่ี ย วชำญชำวญ่ีปุ่ น                  

คอยให้บริกำร 

10) Snack Shop (1 สาขา) 

 คีออส (Kiosk) จ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ในเครือโออิชิ ทัง้แซนวิช เคร่ืองดื่ม 

และอำหำร แช่แข็งท่ีเพ่ิมควำมสะดวกสบำยให้แก่ลกูค้ำในทกุโอกำส  

ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีสำขำร้ำนอำหำรรวมทัง้สิน้ 

252 สำขำ โดยเป็นสำขำท่ีเปิดด ำเนินกำรในประเทศไทยซึ่งครอบคลุมกำร

ให้บริกำรทัง้ในกรุงเทพมหำนครและต่ำงจังหวดั จ ำนวน 250 สำขำ และสำขำท่ี

เปิดด ำเนินกำรในประเทศเมียนมำ จ ำนวน 2 สำขำ นอกจำกนี ้ร้ำนอำหำรจ ำนวน 

2 สำขำ เป็นสำขำท่ีให้บริกำรในรูปแบบของแฟรนไชส์ ได้แก่ ร้ำนชำบูชิ สำขำ

เอ็มเอ็ม เมก้ำมำร์เก็ต อรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว และร้ำนนิกุยะ สำขำ

บรีุรัมย์ คำสเซิล จงัหวดับรีุรัมย์ 
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ธุรกจิอาหารพร้อมปรุงและพร้อมทาน 

ธุรกิจอำหำรพร้อมปรุงและพร้อมทำน เป็นธุรกิจกำรจัดจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์
อำหำรแช่เย็นและแช่แข็งสไตล์ญ่ีปุ่ นท่ีมีคณุภำพในรูปแบบท่ีหลำกหลำย ได้แก่ 
แซนวิช เก๊ียวซ่ำ โอเด้ง ทำโกะยำกิ ปูอดั รำเมน และข้ำวหน้ำต่ำง ๆ เป็นต้น 
โดยในปีท่ีผ่ำนมำ กลุม่บริษัทโออิชิยงัคงมุง่เน้นกำรพฒันำนวตักรรมผลิตภณัฑ์
ให้มีควำมหลำกหลำยทัง้ในด้ำนรูปแบบ รสชำติ และบรรจุภัณฑ์ เพ่ือ
ตอบสนองควำมต้องกำรของผู้บริโภคกลุ่มเป้ำหมำยมำกย่ิงขึน้  ส ำหรับปี 
2562 นอกเหนือจำกกลยุทธ์ในกำรพัฒนำนวตักรรมผลิตภัณฑ์บริษัทมุ่งเน้น
กำรสร้ำงควำมแข็งแกร่งของตรำสินค้ำในกำรสร้ำงกำรรับรู้ภำยใต้ตรำสินค้ำ
เพียงหนึ่งเดียว หรือ One Brand เพ่ือให้สำมำรถสื่อสำรสร้ำงกำรรับรู้ในตรำ
สินค้ำกบัผู้บริโภคได้อย่ำงมีประสิทธิภำพมำกย่ิงขึน้  

2.2.2 ธุรกจิเคร่ืองดื่ม  

บริษัทและบริษัทย่อยเป็นผู้ผลิตและจ ำหน่ำยเคร่ืองดื่มรสชำติต่ำง ๆ โดยมีบรรจุภณัฑ์ 
ท่ีหลำกหลำยดงัตอ่ไปนี ้
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 ขวดพลำสตกิ ขวดแก้ว กลอ่ง กระป๋อง 

เคร่ืองดื่ม รสชำต ิ 800มล. 500มล. 380มล. 350มล. 400มล. 400มล. 250มล. 320มล. 

โออิชิ กรีนที น ำ้ผึง้ผสมมะนำว o o o o  o o  

 
น ำ้ผึง้ผสมมะนำว  

สตูรดบัเบิล้เลมอน 
  o o     

 ข้ำวญ่ีปุ่ น o o o o   o  

 รสดัง้เดมิ  o o o   o  

 สตรอเบอร์ร่ี       o  

 ลิน้จ่ี      o o  
 องุ่นเคยีวโฮ   o      

 ส้มยซู ุ   o      
 ซำกรุะ สตรอเบอร์ร่ี   o      

 แตงโม   o      

โออิชิ โกลด์ เกนไมฉะ             

สตูรไมม่ีน ำ้ตำล     
o 

   

 

เกนไมฉะ             

สตูรน ำ้ตำลน้อย     
o 

   

 

คำบเูซฉะ             

สตูรไมม่ีน ำ้ตำล     
o 

   

โออิชิ  แบลค็ท ี ชำด ำผสมมะนำว   o            

โออิชิ       

ชำคลูล์ซำ่ 

น ำ้ผึง้ผสมมะนำว 

              
o 
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ร้านอาหารและผลิตภัณฑ์ภายใต้กลุ่มธุรกิจอาหาร 
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ผลิตภัณฑ์ภายใต้ธุรกิจเคร่ืองดื่ม 
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2.2.3 บัตรส่งเสริมการลงทุน 

บริษัท โออิชิ เทรดดิง้ จ ำกดั (“โออิชิ เทรดดิง้”) ซึง่เป็นบริษัทย่อยได้รับบตัรส่งเสริมกำร
ลงทนุจำกคณะกรรมกำรสง่เสริมกำรลงทนุ ซึง่ได้รับสิทธิประโยชน์ตำมรำยละเอียดดงันี ้

2.2.3.1 วันที่ 1 สิงหาคม 2555 ส าหรับกจิการผลิตน า้พืชผัก ผลไม้ บรรจุภาชนะ
ผนึกที่โรงงานในท้องที่จังหวัดสระบุรี บัตรส่งเสริมเลขที่ 2569(2)/2555 

 สิทธิประโยชน์ท่ีส ำคญัสรุปดงันี ้

 อนุญำตน ำคนต่ำงด้ำวซึ่งเป็นช่ำงฝีมือหรือผู้ ช ำนำญกำรเข้ำมำใน
รำชอำณำจักรได้ตำมจ ำนวนและก ำหนดระยะเวลำท่ีคณะกรรมกำร
เห็นสมควร โดยอนุญำตให้ท ำงำนเฉพำะต ำแหน่งหน้ำท่ีตำมท่ี
คณะกรรมกำรเห็นชอบ 

 ยกเว้นอำกรขำเข้ำส ำหรับเคร่ืองจักรตำมท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำ
อนมุตัิ 

 ยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคลส ำหรับก ำไรสุทธิท่ีได้จำกกำรประกอบ
กิจกำรท่ีได้รับกำรส่งเสริมมีก ำหนดเวลำ 8 ปี นบัจำกวนัท่ีเร่ิมมีรำยได้
จำกกำรประกอบกิจกำรนัน้ และในกรณีท่ีประกอบกิจกำรขำดทุนใน
ระหว่ำงเวลำท่ีได้รับยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคลดังกล่ำว ผู้ รับกำร
ส่งเสริมจะได้รับอนุญำตให้น ำผลขำดทุนประจ ำปีท่ีเกิดขึน้ในระหว่ำง
เวลำนัน้ไปหักออกจำกก ำไรสุทธิท่ีเกิดขึน้ภำยหลังระยะเวลำได้รับ
ยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคล มีก ำหนดเวลำไม่เกิน 5 ปีนับแต่วันพ้น
ก ำหนดเวลำนัน้ โดยจะเลือกหกัจำกก ำไรสทุธิของปีใดปีหนึ่งหรือหลำย
ปีก็ได้ 

 ยกเว้นไม่ต้องน ำเงินปันผลจำกกิจกำรที่ได้รับกำรส่งเสริมไปรวม
ค ำนวณเพ่ือเสียภำษีเงินได้ตลอดระยะเวลำ 8 ปี 

เง่ือนไขส ำคญัสรุปดงันี ้

 ต้องเร่งรัดฝึกอบรมและสนับสนุนคนไทยให้สำมำรถปฏิบัติงำนแทน
ช่ำงฝีมือหรือผู้ช ำนำญกำรที่เป็นคนตำ่งด้ำวภำยในเวลำท่ีก ำหนด 

 เคร่ืองจกัรท่ีใช้ในกิจกำรท่ีได้รับกำรสง่เสริมต้องเป็นเคร่ืองจกัรใหม ่
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 มีก ำลังกำรผลิตน ำ้พืชผัก ผลไม้ บรรจุภำชนะผนึก ปีละประมำณ 116 
ล้ำนลิตร (เวลำท ำงำน 20 ชัว่โมงตอ่วนั : 300 วนัตอ่ปี) 

 บุคคลผู้มีสัญชำติไทยจะต้องถือหุ้นรวมทัง้สิน้ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 51 
ของทนุจดทะเบียน 

 ต้องด ำเนินกำรให้ได้รับใบรับรองระบบคุณภำพตำมมำตรฐำน ISO 
9000 หรือ ISO 14000 หรือมำตรฐำนสำกลอื่นท่ีเทียบเท่ำภำยใน 2 ปี 

 ต้องตัง้โรงงำนในท้องท่ีจงัหวดัสระบรีุ 

2.2.3.2 วันที่ 18 ธันวาคม 2555 คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนได้ออกบัตร
ส่งเสริมเลขที่ 5039(2)/2556 ให้โออิชิ เทรดดิง้ ตามมาตรการส่งเสริม
การลงทุนเพื่อฟ้ืนฟูการลงทุนจากวิกฤตอุทกภัย ปี 2554 โดยออกเป็น
บัตรฉบับใหม่มาทดแทนบัตรส่งเสริมฉบับเดิม (บัตรส่งเสริมฉบับเดิม 
เลขที่  1214(2)/2553 และเลขที่  1954(2)/2553 ซึ่ งคณะกรรมการส่งเสริม
การลงทุนได้ประกาศยกเลิกบัตรเดิมทัง้สองฉบับแล้ว เม่ือวันที่  24 
กันยายน 2557) 

สิทธิประโยชน์ท่ีส ำคญัสรุปดงันี ้

 อนุญำตน ำคนต่ำงด้ำวซึ่งเป็นช่ำงฝีมือหรือผู้ ช ำนำญกำรเข้ำมำใน
รำชอำณำจักรได้ตำมจ ำนวนและก ำหนดระยะเวลำท่ีคณะกรรมกำร
เห็นสมควร โดยอนุญำตให้ท ำงำนเฉพำะต ำแหน่งหน้ำท่ีตำมท่ี
คณะกรรมกำรเห็นชอบ 

 ยกเว้นอำกรขำเข้ำส ำหรับเคร่ืองจักรตำมท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำ
อนมุตัิ 

 ยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคลส ำหรับก ำไรสุทธิท่ีได้จำกกำรประกอบ
กิจกำรท่ีได้รับกำรส่งเสริมมีก ำหนดเวลำ 8 ปี นบัจำกวนัท่ีเร่ิมมีรำยได้
จำกกำรประกอบกิจกำรนัน้ และในกรณีท่ีประกอบกิจกำรขำดทุนใน
ระหว่ำงเวลำท่ีได้รับยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคลดังกล่ำว ผู้ รับกำร
ส่งเสริมจะได้รับอนุญำตให้น ำผลขำดทุนประจ ำปีท่ีเกิดขึน้ในระหว่ำง
เวลำนัน้ไปหักออกจำกก ำไรสุทธิท่ีเกิดขึน้ภำยหลังระยะเวลำได้รับ
ยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคล มีก ำหนดเวลำไม่เกิน 5 ปีนับแต่วัน 



  บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
แบบแสดงรำยกำรข้อมลูประจ ำปี (แบบ 56-1) สิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยำยน 2561 

  สว่นท่ี 1 หน้ำที ่35 

   

พ้นก ำหนดเวลำนัน้ โดยจะเลือกหักจำกก ำไรสุทธิของปีใดปีหนึ่งหรือ
หลำยปีก็ได้ 

 ยกเว้นไม่ต้องน ำเงินปันผลจำกกิจกำรท่ีได้รับกำรส่งเสริมไปรวม
ค ำนวณเพ่ือเสียภำษีเงินได้ตลอดระยะเวลำ 8 ปี  

เง่ือนไขส ำคญัสรุปดงันี ้

 ต้องเร่งรัดฝึกอบรมและสนับสนุนคนไทยให้สำมำรถปฏิบัติงำนแทน
ช่ำงฝีมือหรือผู้ช ำนำญกำรที่เป็นคนตำ่งด้ำวภำยในเวลำท่ีก ำหนด 

 เคร่ืองจกัรท่ีใช้ในกิจกำรท่ีได้รับกำรสง่เสริมต้องเป็นเคร่ืองจกัรใหม ่

 มีก ำลงักำรผลิตน ำ้พืชผกั ผลไม้ บรรจภุำชนะผนกึ ดงันี ้
บรรจขุวด      ปีละประมำณ  108 ล้ำนลิตร 
บรรจกุลอ่ง    ปีละประมำณ  150 ล้ำนลิตร 
(เวลำท ำงำน 20 ชัว่โมงตอ่วนั : 300 วนัตอ่ปี) 

 บคุคลผู้มีสญัชำติไทยจะต้องถือหุ้นรวมทัง้สิน้ไมน้่อยกว่ำร้อยละ 51 ของทุนจด
ทะเบียน 

 ต้องด ำเนินกำรให้ได้รับใบรับรองระบบคุณภำพตำมมำตรฐำน ISO 
9000 หรือ ISO 14000 หรือมำตรฐำนสำกลอื่นท่ีเทียบเท่ำภำยใน 2 ปี 

 ต้องตัง้โรงงำนในเขตอุตสำหกรรมของบริษัท นวนคร จ ำกัด (มหำชน) 
จงัหวดัปทมุธำนี 

2.2.3.3 วันที่ 6 สิงหาคม 2556 ส าหรับกจิการผลิตน า้พืชผัก ผลไม้ บรรจุภาชนะ
ผนึกที่โรงงานในท้องที่จังหวัดสระบุรี บัตรส่งเสริมเลขที่ 1158(2)/2557 

สิทธิประโยชน์ท่ีส ำคญัสรุปดงันี ้

 อนุญำตน ำคนต่ำงด้ำวซึ่งเป็นช่ำงฝีมือหรือผู้ ช ำนำญกำรเข้ำมำใน
รำชอำณำจักรได้ตำมจ ำนวนและก ำหนดระยะเวลำท่ีคณะกรรมกำร
เห็นสมควร โดยอนุญำตให้ท ำงำนเฉพำะต ำแหน่งหน้ำท่ีตำมท่ี
คณะกรรมกำรเห็นชอบ 

 ยกเว้นอำกรขำเข้ำส ำหรับเคร่ืองจักรตำมท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำ
อนมุตัิ 



  บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
แบบแสดงรำยกำรข้อมลูประจ ำปี (แบบ 56-1) สิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยำยน 2561 

  สว่นท่ี 1 หน้ำที ่36 

   

 ยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคลส ำหรับก ำไรสุทธิท่ีได้จำกกำรประกอบ
กิจกำรท่ีได้รับกำรส่งเสริมมีก ำหนดเวลำ 8 ปี นบัจำกวนัท่ีเร่ิมมีรำยได้
จำกกำรประกอบกิจกำรนัน้ และในกรณีท่ีประกอบกิจกำรขำดทุนใน
ระหว่ำงเวลำท่ีได้รับยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคลดังกล่ำว ผู้ รับกำร
ส่งเสริมจะได้รับอนุญำตให้น ำผลขำดทุนประจ ำปีท่ีเกิดขึน้ในระหว่ำง
เวลำนัน้ไปหักออกจำกก ำไรสุทธิท่ีเกิดขึน้ภำยหลังระยะเวลำได้รับ
ยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคล มีก ำหนดเวลำไม่เกิน 5 ปีนับแต่วัน 
พ้นก ำหนดเวลำนัน้ โดยจะเลือกหักจำกก ำไรสุทธิของปีใดปีหนึ่งหรือ
หลำยปีก็ได้ 

 ยกเว้นไม่ต้องน ำเ งินปันผลจำกกิจกำรท่ีได้รับกำรส่งเสริมไปรวม
ค ำนวณเพ่ือเสียภำษีเงินได้ตลอดระยะเวลำ 8 ปี   

เง่ือนไขส ำคญัสรุปดงันี ้

 ต้องเร่งรัดฝึกอบรมและสนับสนุนคนไทยให้สำมำรถปฏิบัติงำนแทน
ช่ำงฝีมือหรือผู้ช ำนำญกำรที่เป็นคนตำ่งด้ำวภำยในเวลำท่ีก ำหนด 

 เคร่ืองจกัรท่ีใช้ในกิจกำรท่ีได้รับกำรสง่เสริมต้องเป็นเคร่ืองจกัรใหม ่

 มีก ำลงักำรผลิตน ำ้พืชผกั ผลไม้ บรรจุภำชนะผนึก ปีละประมำณ 150 
ล้ำนลิตร (เวลำท ำงำน 20 ชัว่โมงตอ่วนั : 300 วนัตอ่ปี) 

 บุคคลผู้ มีสัญชำติไทยจะต้องถือหุ้ นรวมทัง้สิน้ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 51        
ของทนุจดทะเบียน 

 ต้องด ำเนินกำรให้ได้รับใบรับรองระบบคุณภำพตำมมำตรฐำน ISO 
9000 หรือ ISO 14000 หรือมำตรฐำนสำกลอื่นท่ีเทียบเท่ำภำยใน 2 ปี 

 ต้องตัง้โรงงำนในท้องท่ีจงัหวดัสระบรีุ 

2.2.3.4 วันที่ 6 สิงหาคม 2556 ส าหรับกจิการผลิตน า้พืชผัก ผลไม้ บรรจุภาชนะ
ผนึกที่โรงงานในเขตอุตสาหกรรมของบริษัท นวนคร จ ากัด (มหาชน) 
จังหวัดปทุมธานี บัตรส่งเสริมเลขที่ 1159(2)/2557 

 สิทธิประโยชน์ท่ีส ำคญัสรุปดงันี ้

 อนุญำตน ำคนต่ำงด้ำวซึ่งเป็นช่ำงฝีมือหรือผู้ ช ำนำญกำรเข้ำมำใน
รำชอำณำจักรได้ตำมจ ำนวนและก ำหนดระยะเวลำท่ีคณะกรรมกำร



  บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
แบบแสดงรำยกำรข้อมลูประจ ำปี (แบบ 56-1) สิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยำยน 2561 

  สว่นท่ี 1 หน้ำที ่37 

   

เห็นสมควร โดยอนุญำตให้ท ำงำนเฉพำะต ำแหน่งหน้ำท่ีตำมท่ี
คณะกรรมกำรเห็นชอบ 

 ยกเว้นอำกรขำเข้ำส ำหรับเคร่ืองจักรตำมท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำ
อนมุตัิ 

 ยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคลส ำหรับก ำไรสุทธิท่ีได้จำกกำรประกอบ
กิจกำรท่ีได้รับกำรส่งเสริมมีก ำหนดเวลำ 8 ปี นบัจำกวนัท่ีเร่ิมมีรำยได้
จำกกำรประกอบกิจกำรนัน้ และในกรณีท่ีประกอบกิจกำรขำดทุนใน
ระหว่ำงเวลำท่ีได้รับยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคลดังกล่ำว ผู้ รับกำร
ส่งเสริมจะได้รับอนุญำตให้น ำผลขำดทุนประจ ำปีท่ีเกิดขึน้ในระหว่ำง
เวลำนัน้ไปหักออกจำกก ำไรสุทธิท่ีเกิดขึน้ภำยหลังระยะเวลำได้รับ
ยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคล มีก ำหนดเวลำไม่เกิน 5 ปีนับแต่วัน 
พ้นก ำหนดเวลำนัน้ โดยจะเลือกหักจำกก ำไรสุทธิของปีใดปีหนึ่งหรือ
หลำยปีก็ได้ 

 ยกเว้นไม่ต้องน ำเงินปันผลจำกกิจกำรท่ีได้รับกำรส่งเสริมไปรวม
ค ำนวณเพ่ือเสียภำษีเงินได้ตลอดระยะเวลำ 8 ปี 

เง่ือนไขส ำคญัสรุปดงันี ้

 ต้องเร่งรัดฝึกอบรมและสนับสนุนคนไทยให้สำมำรถปฏิบัติงำนแทน
ช่ำงฝีมือหรือผู้ช ำนำญกำรที่เป็นคนตำ่งด้ำวภำยในเวลำท่ีก ำหนด 

 เคร่ืองจกัรท่ีใช้ในกิจกำรท่ีได้รับกำรสง่เสริมต้องเป็นเคร่ืองจกัรใหม ่

 มีก ำลงักำรผลิตน ำ้พืชผกั ผลไม้ บรรจุภำชนะผนึก ปีละประมำณ 150 
ล้ำนลิตร (เวลำท ำงำน 20 ชัว่โมงตอ่วนั : 300 วนัตอ่ปี) 

 บุคคลผู้ มีสัญชำติไทยจะต้องถือหุ้ นรวมทัง้สิน้ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 51        
ของทนุจดทะเบียน 

 ต้องด ำเนินกำรให้ได้รับใบรับรองระบบคุณภำพตำมมำตรฐำน ISO 
9000 หรือ ISO 14000 หรือมำตรฐำนสำกลอื่นท่ีเทียบเท่ำภำยใน 2 ปี 

 ต้องตัง้โรงงำนในเขตอุตสำหกรรมของบริษัท นวนคร จ ำกัด (มหำชน) 
จงัหวดัปทมุธำนี 

  



  บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
แบบแสดงรำยกำรข้อมลูประจ ำปี (แบบ 56-1) สิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยำยน 2561 

  สว่นท่ี 1 หน้ำที ่38 

   

2.2.3.5 วันที่ 6 สิงหาคม 2556 ส าหรับกจิการผลิตน า้พืชผัก ผลไม้ บรรจุภาชนะ
ผนึกที่โรงงานในท้องที่จังหวัดสระบุรี บัตรส่งเสริมเลขที่ 1160(2)/2557 

 สิทธิประโยชน์ท่ีส ำคญัสรุปดงันี ้

 อนุญำตน ำคนต่ำงด้ำวซึ่งเป็นช่ำงฝีมือหรือผู้ ช ำนำญกำรเข้ำมำใน
รำชอำณำจักรได้ตำมจ ำนวนและก ำหนดระยะเวลำท่ีคณะกรรมกำร
เห็นสมควร โดยอนุญำตให้ท ำงำนเฉพำะต ำแหน่งหน้ำท่ีตำมท่ี
คณะกรรมกำรเห็นชอบ 

 ยกเว้นอำกรขำเข้ำส ำหรับเคร่ืองจักรตำมท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำ
อนมุตัิ 

 ยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคลส ำหรับก ำไรสุทธิท่ีได้จำกกำรประกอบ
กิจกำรท่ีได้รับกำรส่งเสริมมีก ำหนดเวลำ 8 ปี นบัจำกวนัท่ีเร่ิมมีรำยได้
จำกกำรประกอบกิจกำรนัน้ และในกรณีท่ีประกอบกิจกำรขำดทุนใน
ระหว่ำงเวลำท่ีได้รับยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคลดังกล่ำว ผู้ รับกำร
ส่งเสริมจะได้รับอนุญำตให้น ำผลขำดทุนประจ ำปีท่ีเกิดขึน้ในระหว่ำง
เวลำนัน้ไปหักออกจำกก ำไรสุทธิท่ีเกิดขึ น้ภำยหลังระยะเวลำได้รับ
ยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคล มีก ำหนดเวลำไม่เกิน 5 ปีนับแต่วัน 
พ้นก ำหนดเวลำนัน้ โดยจะเลือกหักจำกก ำไรสุทธิของปีใดปีหนึ่งหรือ
หลำยปีก็ได้ 

 ยกเว้นไม่ต้องน ำเงินปันผลจำกกิจกำรท่ีได้รับกำรส่งเสริมไปรวม
ค ำนวณเพ่ือเสียภำษีเงินได้ตลอดระยะเวลำ 8 ปี 

เง่ือนไขส ำคญัสรุปดงันี ้

 ต้องเร่งรัดฝึกอบรมและสนับสนุนคนไทยให้สำมำรถปฏิบัติงำนแทน
ช่ำงฝีมือหรือผู้ช ำนำญกำรที่เป็นคนตำ่งด้ำวภำยในเวลำท่ีก ำหนด 

 เคร่ืองจกัรท่ีใช้ในกิจกำรท่ีได้รับกำรสง่เสริมต้องเป็นเคร่ืองจกัรใหม ่

 มีก ำลังกำรผลิตน ำ้พืชผัก ผลไม้ บรรจุภำชนะผนึก ปีละประมำณ 304 
ล้ำนลิตร (เวลำท ำงำน 20 ชัว่โมงตอ่วนั : 300 วนัตอ่ปี) 

 บุคคลผู้มีสญัชำติไทยจะต้องถือหุ้นรวมทัง้สิน้ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 51 ของทุน
จดทะเบียน 

 



  บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
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 ต้องด ำเนินกำรให้ได้รับใบรับรองระบบคุณภำพตำมมำตรฐำน ISO 
9000 หรือ ISO 14000 หรือมำตรฐำนสำกลอื่นท่ีเทียบเท่ำภำยใน 2 ปี 

 ต้องตัง้โรงงำนในท้องท่ีจงัหวดัสระบรีุ 

2.2.3.6 วันที่ 6 สิงหาคม 2556 ส าหรับกจิการผลิตน า้พืชผัก ผลไม้ บรรจุภาชนะ
ผนึกที่โรงงานในเขตอุตสาหกรรมของบริษัท นวนคร จ ากัด (มหาชน) 
จังหวัดปทุมธานีบัตรส่งเสริมเลขที่ 1161(2)/2557 

 สิทธิประโยชน์ท่ีส ำคญัสรุปดงันี ้

 อนุญำตน ำคนต่ำงด้ำวซึ่งเป็นช่ำงฝีมือหรือผู้ ช ำนำญกำรเข้ำมำใน
รำชอำณำจักรได้ตำมจ ำนวนและก ำหนดระยะเวลำท่ีคณะกรรมกำร
เห็นสมควร โดยอนุญำตให้ท ำงำนเฉพำะต ำแหน่งหน้ำท่ีตำมท่ี
คณะกรรมกำรเห็นชอบ 

 ยกเว้นอำกรขำเข้ำส ำหรับเคร่ืองจักรตำมท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำ
อนมุตัิ 

 ยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคลส ำหรับก ำไรสุทธิท่ีได้จำกกำรประกอบ
กิจกำรท่ีได้รับกำรส่งเสริมมีก ำหนดเวลำ 8 ปี นบัจำกวนัท่ีเร่ิมมีรำยได้
จำกกำรประกอบกิจกำรนัน้ และในกรณีท่ีประกอบกิจกำรขำดทุนใน
ระหว่ำงเวลำท่ีได้รับยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคลดังกล่ำว ผู้ รับกำร
ส่งเสริมจะได้รับอนุญำตให้น ำผลขำดทุนประจ ำปีท่ีเกิดขึน้ในระหว่ำง
เวลำนัน้ไปหักออกจำกก ำไรสุทธิท่ีเกิดขึน้ภำยหลังระยะเวลำได้รับ
ยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคล มีก ำหนดเวลำไม่เกิน 5 ปีนับแต่วัน 
พ้นก ำหนดเวลำนัน้ โดยจะเลือกหักจำกก ำไรสุทธิของปีใดปีหนึ่งหรือ
หลำยปีก็ได้ 

 ยกเว้นไม่ต้องน ำเงินปันผลจำกกิจกำรท่ีได้รับกำรส่งเสริมไปรวม
ค ำนวณเพ่ือเสียภำษีเงินได้ตลอดระยะเวลำ 8 ปี 

เง่ือนไขส ำคญัสรุปดงันี ้

 ต้องเร่งรัดฝึกอบรมและสนับสนุนคนไทยให้สำมำรถปฏิบัติงำนแทน
ช่ำงฝีมือหรือผู้ช ำนำญกำรที่เป็นคนตำ่งด้ำวภำยในเวลำท่ีก ำหนด 

 เคร่ืองจกัรท่ีใช้ในกิจกำรท่ีได้รับกำรสง่เสริมต้องเป็นเคร่ืองจกัรใหม ่
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 มีก ำลงักำรผลิตน ำ้พืชผกั ผลไม้ บรรจุภำชนะผนึก ปีละประมำณ 188 
ล้ำนลิตร (เวลำท ำงำน 20 ชัว่โมงตอ่วนั : 300 วนัตอ่ปี) 

 บุคคลผู้ มีสัญชำติไทยจะต้องถือหุ้ นรวมทัง้สิน้ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 51       
ของทนุจดทะเบียน  

 ต้องด ำเนินกำรให้ได้รับใบรับรองระบบคุณภำพตำมมำตรฐำน ISO 
9000 หรือ ISO 14000 หรือมำตรฐำนสำกลอื่นท่ีเทียบเท่ำภำยใน 2 ปี 

 ต้องตัง้โรงงำนในเขตอุตสำหกรรมของบริษัท นวนคร จ ำกัด(มหำชน) 
จงัหวดัปทมุธำนี 

2.3 การตลาดและการแข่งขัน 

2.3.1 ภาวะตลาดธุรกจิอาหาร 

ธุรกจิร้านอาหาร 

ในปัจจุบนัตลำดร้ำนอำหำรญ่ีปุ่ นมีกำรเติบโตและขยำยตวัอย่ำงต่อเน่ือง ด้วยกระแสควำม
นิยมท่ีเติบโตอย่ำงรวดเร็วเช่นนีจ้ะเห็นได้วำ่มีร้ำนอำหำรญ่ีปุ่ นเกิดขึน้มำกมำย สง่ผลให้
มีกำรแข่งขนัค่อนข้ำงสงู กลุ่มบริษัทโออิชิจึงให้บริกำรร้ำนอำหำรท่ีมีควำมหลำกหลำย 
พัฒนำระบบกำรให้บริกำรภำยในร้ำนอำหำร และกำรออกผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ อยู่เสมอ
เพ่ือตอบสนองต่อควำมต้องกำรของผู้บริโภคและคงควำมเป็นผู้น ำในธุรกิจร้ำนอำหำร
สไตล์ญ่ีปุ่ นให้สำมำรถตอบรับตอ่สภำวกำรณ์กำรแข่งขนัท่ีรุนแรงมำกขึน้ในปัจจบุนัได้ 

นอกจำกนี ้ด้วยควำมค ำนึงถึง “เสียงของผู้บริโภค” ซึ่งถือเป็นข้อมูลส ำคญัอย่ำงย่ิงใน

กำรปรับปรุงพัฒนำสินค้ำและบริกำรเพ่ือให้ตรงต่อควำมต้องกำรของผู้บริโภค ทันต่อ

กำรแข่งขนัทำงธุรกิจและกระแสสงัคมท่ีเปลี่ยนแปลงตลอดเวลำ ในเดือนเมษำยน 2561 ท่ี

ผ่ำนมำ กลุ่มบริษัทโออิชิได้เปิดใช้งำนระบบ Customer Voice Receipt ซึ่งเป็นแหล่ง

รวบรวมข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ รวมทัง้ข้อร้องเรียนของลกูค้ำท่ีใช้บริกำรร้ำนอำหำรใน

เค รือโออิ ชิจำกทุกช่ องทำง  ทั ง้ ระบบ Call Center  Social Media และกำรท ำ

แบบสอบถำมผ่ำนกำรสแกน QR Code จำกสว่นท้ำยของใบเสร็จรับเงิน โดยใช้กลยุทธ์

กำรมอบสิทธิประโยชน์ในกำรใช้บริกำรครัง้ต่อไป (Next Purchase) เพ่ือกระตุ้ นให้

ลกูค้ำมีส่วนร่วมในกำรแสดงควำมคิดเห็นผ่ำนแบบสอบถำมออนไลน์ให้เสร็จสมบูรณ์

ภำยในระยะเวลำท่ีก ำหนด 



  บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
แบบแสดงรำยกำรข้อมลูประจ ำปี (แบบ 56-1) สิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยำยน 2561 

  สว่นท่ี 1 หน้ำที ่41 

   

ทัง้นี ้หำกผลกำรท ำแบบสอบถำมถกูระบบคดักรองให้อยู่ในกลุม่ “ข้อร้องเรียน” แล้ว 
ข้อมลูดงักลำ่วจะถูกสง่ตรงมำยงัหน่วยงำนท่ีเก่ียวข้องเพ่ือให้ด ำเนินกำรแก้ไข โดยเฉพำะ
อย่ำงย่ิงข้อร้องเรียนท่ีได้รับจำกกำรตอบแบบสอบถำมของลกูค้ำผ่ำนกำรสแกน QR 
Code จะมีควำมสดใหมเ่ป็นปัจจบุนั เน่ืองจำก QR Code ดงักลำ่วจะมีอำยเุพียง 7 วนั
หลงัจำกลกูค้ำใช้บริกำรเท่ำนัน้ จงึเอือ้ตอ่กำรที่หน่วยงำนท่ีดแูลรับผิดชอบโดยตรงจะ
เข้ำไปดแูลและแก้ไขปัญหำได้อย่ำงทนัท่วงที พร้อมทัง้ไมห่ยดุน่ิงในกำรหำแนวทำง
ป้องกนั แก้ไข ตลอดจนปรับปรุงพฒันำสินค้ำและบริกำรเพ่ือตอบโจทย์ลกูค้ำอย่ำง
ยัง่ยืน เพ่ือประโยชน์ในกำรบริหำรลกูค้ำสมัพนัธ์ สนบัสนนุภำพลกัษณ์ท่ีดีและสร้ำง
ควำมเช่ือมัน่ในธุรกิจร้ำนอำหำรของกลุม่บริษัทโออิชิตอ่ไปในอนำคต 

 

ส ำหรับผลกำรส ำรวจควำมพึงพอใจในสินค้ำและบริกำรของร้ำนอำหำรในกลุ่มบริษัท

โออิชิในปีท่ีผ่ำนมำ 4 แกนหลกัในกำรวดัผล ได้แก่ กำรบริกำรของพนกังำน ซึง่เป็นแกน

ท่ีได้รับควำมพึงพอใจจำกลกูค้ำสงูท่ีสดุถึงร้อยละ 86 ตำมมำด้วยสถำนท่ีและอปุกรณ์

ภำยในร้ำน ร้อยละ 83 คณุภำพอำหำร ร้อยละ 82 และบริกำรสง่อำหำรถึงบ้ำน ร้อยละ 

73 ตำมล ำดบั 
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ประเดน็หลักในการส ารวจความพงึพอใจของลูกค้า 
(Key Measurements of Customer Voice Receipt 2018)

Key Measurements
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ธุรกจิอาหารพร้อมปรุงและพร้อมทาน 

ในปี 2561 ตลำดอำหำรพร้อมทำนกลุ่มอำหำรแช่เย็นและแช่แข็ง มีอัตรำกำรเติบโต

ของมูลค่ำอยู่ท่ีประมำณร้อยละ 10 โดยมีกำรชะลอตัวลดลงเล็กน้อยเม่ือเทียบกับปีก่อน 

ท่ีมีอัตรำกำรเติบโตของมูลค่ำอยู่ท่ีร้อยละ 11 โดยคำดว่ำเป็นผลมำจำกก ำลงัซือ้

โดยรวมที่ลดลงอนัเนื่องมำจำกสภำพเศรษฐกิจที่ยังฟื้นตวัไม่เต็มที่ ควำมใส่ใจใน

เร่ืองสุขภำพที่เพ่ิมสูงขึน้ของผู้บริโภค และรสชำติของอำหำรแช่เย็นและแช่แข็งท่ียังสู้

อำหำรท่ีปรุงสดไม่ได้ อย่ำงไรก็ตำม ด้วยรูปแบบกำรใช้ชีวิตและพฤติกรรมกำร

บริโภคท่ีเปลี่ยนแปลงตำมโครงสร้ำงประชำกรของประเทศ ระดับควำมเป็นเมืองท่ี

เพิ่มสูงขึน้และกำรขยำยตวัของช่องทำงจัดจ ำหน่ำยสินค้ำท่ีครอบคลุมพืน้ท่ีได้กว้ำงขวำง

กว่ำเดิม ตลอดจนกำรวิจยัและพฒันำอำหำรแช่เย็นและแช่แข็งให้มีควำมหลำกหลำยทัง้

ประเภท รสชำติ และกำรคงไว้ซึง่คณุค่ำทำงโภชนำกำร จงึมีแนวโน้มท่ีเป็นไปได้สงูว่ำตลำด

อำหำรพร้อมทำนทัง้แช่เย็นและแช่แข็งจะมีกำรขยำยตัวและมีภำวะกำรแข่งขันใน

ตลำดที่เพิ่มขึน้ ส่งผลให้บริษัทต้องเพ่ิมศักยภำพในกำรพัฒนำสินค้ำอย่ำงรวดเร็ว

เพ่ือให้สำมำรถตอบสนองต่อควำมต้องกำรของผู้บริโภคได้อย่ำงทันต่อสถำนกำรณ์ 

นอกจำกนี ้แผนงำนกำรตลำดในอนำคตยงัต้องเน้นเร่ืองนวตักรรมด้ำนผลิตภณัฑ์เพ่ือ

สร้ำงควำมแตกต่ำงจำกคู่แข่ง รวมถึงกำรส่งเสริม  กำรรับรู้ในตรำสินค้ำของกลุ่มอำหำร

พร้อมทำนให้เป็นท่ีรู้จกัแก่ผู้บริโภคมำกย่ิงขึน้  โดยเน้นกำรท ำกำรตลำดผ่ำนสื่อออนไลน์

และชุมชนออนไลน์ รวมถึงกำรประชำสัมพันธ์ผ่ำนสื่อประชำสัมพันธ์ต่ำง ๆ อย่ำง

ตอ่เน่ือง  

2.3.2 ภาวะตลาดธุรกจิเคร่ืองดื่ม 

 ส ำหรับนโยบำยและกิจกรรมทำงกำรตลำดในปีท่ีผ่ำนมำนัน้ ผลิตภัณฑ์ชำเขียว โออิชิ 
ยงัคงเน้นกำรสร้ำงตวัตนและภำพลกัษณ์ตรำสินค้ำให้มีควำมโดดเด่นและแตกต่ำง โดย
ยังคงสำนต่อควำมส ำเร็จจำกแนวควำมคิดในกำรสื่อสำร “มีโออิชิ ชีวิตโอจัง” โดยในปี 
2561 บริษัทตอกย ำ้ควำมส ำเร็จในกำรเป็นผู้น ำตลำดชำพร้อมดื่ม ด้วยกำรมุ่งเน้นกำร
สร้ำงสรรค์นวตักรรมผลิตภณัฑ์และกำรจดักิจกรรมกำรตลำดอย่ำงต่อเน่ืองตลอดทัง้ปี 
เร่ิมจำกกำรออกจ ำหน่ำยผลิตภณัฑ์ชำเขียว โออิชิ ในขนำดบรรจุใหม่ขนำด 350 มล. ใน
ช่องทำงค้ำปลีกแบบดัง้เดิม หรือ Traditional Trade เพ่ือปรับขนำดบรรจุภัณฑ์และรำคำ
จ ำหน่ำยให้เหมำะสมกบัช่องทำงกำรจ ำหน่ำย อีกทัง้ยงัสำมำรถรักษำควำมแตกต่ำงด้ำน
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รำคำระหว่ำงช่องทำงจ ำหน่ำยช่องทำงค้ำปลีกสมยัใหม่ หรือ Modern Trade กบัช่องทำง
ค้ำปลีกแบบดัง้เดิม เพ่ือคงประสิทธิภำพในกำรแข่งขันของเคร่ืองดื่มโออิชิ ในทุกช่องทำง
กำรจดัจ ำหน่ำย ตำมมำด้วยกำรจดักิจกรรมส่งเสริมกำรขำยในช่วงฤดรู้อน ในรำยกำร 
“โออิชิ โอทัง้คู่ ยูเลือกได้” ซึง่ได้รับกำรตอบรับเป็นอย่ำงดีจำกผู้บริโภค พิสจูน์ได้จำกยอด
กำรเข้ำร่วมรำยกำรของผู้บริโภคท่ีสูงขึน้มำกจำกปีท่ีผ่ำนมำ รวมถึงยอดกำรจัดจ ำหน่ำย
และส่วนแบ่งกำรตลำดท่ีเพ่ิมขึน้อย่ำงมำกในช่วงกำรจัดรำยกำร  ส ำหรับในช่วงกลำงปี 
2561 บริษัทได้ก ำหนดแผนงำนกำรออกจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์และกำรจัดรำยกำรส่งเสริม
กำรขำยอย่ำงต่อเน่ือง ทัง้กำรประชำสมัพันธ์เพ่ือสร้ำงกำรรับรู้และตอกย ำ้กระแสควำม
นิยมในกลุ่มผลิตภณัฑ์ ชำเขียวเคีย้วได้ ได้แก่ ผลิตภณัฑ์ชำเขียว โออิชิ กลิ่นองุ่นเคียวโฮ 
และผลิตภัณฑ์ชำเขียวโออิชิ รสส้มยูซุ ซึ่งสำมำรถสร้ำงยอดขำยได้เพ่ิมมำกขึน้แม้ไม่ใช่
ในช่วงกำรขำยหลกั (offtake) นอกจำกนี ้ในช่วงปลำยปี 2561 บริษัทก ำหนดแผนงำนใน
กำรออกจ ำหน่ำยผลิตภณัฑ์ใหม ่2 กลุม่ผลิตภณัฑ์ ได้แก่ กำรประชำสมัพนัธ์ผลิตภณัฑ์ชำ
เขียว โออิชิ รสน ำ้ผึง้ผสมมะนำว ภำยหลงักำรปรับแบบบรรจุภณัฑ์และรสชำติท่ีมุ่งเน้นกำร
คดัสรรวตัถุดิบชัน้เลิศโดยกำรน ำสดุยอดน ำ้ผึง้ “เฮียกขะมิทส”ึ (Hyakkamitsu) จำกประเทศ
ญ่ีปุ่ นมำเป็นส่วนผสมเพ่ือสร้ำงกำรรับรู้และตอกย ำ้ควำมใส่ใจในสุขภำพของผู้บริโภคและ
ควำมเป็นญ่ีปุ่ นต้นต ำรับของผลิตภณัฑ์ รวมถึง น ำเสนอผลิตภณัฑ์ใหม่ผลิตภณัฑ์ชำเขียว 
โออิชิ รสน ำ้ผึง้ผสมมะนำว สตูรดบัเบิล้เลมอน ซึง่มีรสเปรีย้วเป็นพิเศษ แตย่งัคงควำมกลม
กล่อมของรสชำติน ำ้ผึง้ผสมมะนำวในแบบฉบับของโออิชิไว้ได้เป็นอย่ำงดี และกำรออก
ผลิตภณัฑ์ชำพร้อมดื่มระดบัพรีเมียม ภำยใต้ช่ือผลิตภณัฑ์ โออิชิ โกลด์ (Oishi Gold) ซึง่
จะเป็นผลิตภณัฑ์ท่ีมีนวตักรรมรสชำติและบรรจภุณัฑ์รูปแบบใหม ่ท่ีจะสร้ำงประสบกำรณ์
พิเศษท่ีแปลกใหมใ่ห้กบักลุ่มผู้บริโภคท่ีใสใ่จสขุภำพ โดยมีก ำหนดกำรวำงจ ำหน่ำยในช่วง
เดือนพฤศจิกำยน 2561 เพ่ือสร้ำงควำมแปลกใหม่และกระตุ้นตลำดชำพร้อมดื่มในช่วง
ปลำยปี  

ในปี 2561  ตลำดเคร่ืองดื่มประเภทชำเขียวพร้อมดื่ม ยังคงเผชิญสภำวะกำรแข่งขันท่ี
รุนแรง ทัง้ด้ำนกำรแข่งขันด้ำนรำคำ และกำรแข่งขันด้ำนกำรจัดรำยกำรส่งเสริมกำรขำย 
รวมถึงผลกระทบจำกกำรปรับรำคำรองรับภำษีสรรพสำมิต ท่ีส่งผลให้กำรบริโภคผลิตภณัฑ์ 
ชำพร้อมดื่มของผู้บริโภคโดยรวมลดลง ซึ่งเห็นได้จำกอัตรำกำรเติบโตท่ีลดลงของตลำด 
ชำพร้อมดื่ม อย่ำงไรก็ตำม ผลิตภณัฑ์ชำเขียว โออิชิ ยงัคงสำมำรถสร้ำงกำรเติบโตได้อย่ำง
ต่อเน่ืองและไม่ได้รับผลกระทบจำกสภำวกำรณ์ของตลำดมำกนกั รวมถึงรักษำสถำนะ
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ควำมเป็นผู้น ำในตลำดชำพร้อมดื่มไว้ได้อย่ำงแข็งแกร่ง โดยมีส่วนแบ่งทำงกำรตลำด 
ในสดัสว่นร้อยละ 45.4 โดยเป็นข้อมลูอ้ำงอิงจำกบริษัท เดอะนีลเสน็คอมปะนี (ประเทศไทย) จ ำกดั 

ส่วนแบ่งการตลาดชาพร้อมด่ืม 

 

จำกสภำพกำรแข่งขนัในอตุสำหกรรมท่ีเพ่ิมสงูขึน้ดงักล่ำว บริษัทจึงให้ควำมส ำคญักบั
กำรค้นคว้ำและพัฒนำผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ เพ่ือตอบสนองควำมต้องกำรของผู้ บริโภคท่ี
หลำกหลำยและสร้ำงควำมแตกต่ำงของผลิตภัณฑ์เพื่อขยำยฐำนกำรตลำดสู่
ผู้ บริโภคกลุ่มใหม่ ๆ ควบคู่กับกำรเพ่ิมศักยภำพและควำมได้เปรียบในกำรแข่งขนั  

นอกจำกนี ้บริษัทยังมุ่งเน้นในกำรสร้ำงกำรรับรู้และควำมสมัพันธ์ระหว่ำงตรำสินค้ำ
และผู้บริโภคผ่ำนสื่อโฆษณำประชำสมัพันธ์ต่ำง ๆ โดยเฉพำะอย่ำงย่ิงบนสื่อดิจิทัลท่ี
ปัจจบุนัย่ิงทวีควำมส ำคญัเพ่ิมมำกขึน้ เน่ืองด้วยพฤติกรรมของผู้บริโภคท่ีใช้เวลำบนสื่อ
ออนไลน์ และสื่อโซเชียลเพ่ิมมำกขึน้ โดยผลิตภณัฑ์ชำเขียวโออิชิ กรีนที สำมำรถขยำย
ฐำนแฟนเพจในเฟซบุ๊กเพ่ิมสูงขึน้อย่ำงต่อเน่ือง โดยปัจจุบนัมีแฟนเพจกว่ำ 4 ล้ำนคน ติด
อนัดบั 1 ใน 3 ของผลิตภณัฑ์ในกลุ่มสินค้ำอปุโภคบริโภคท่ีมีฐำนแฟนเพจบนเฟซบุ๊กใน
ประเทศไทยสงูสดุอีกด้วย 

2.4 การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ 

2.4.1 การจัดหาวัตถุดบิ 

บริษัทมีควำมมุ่งมัน่ท่ีจะน ำเสนออำหำรและเคร่ืองดื่มในสไตล์ญ่ีปุ่ นท่ีมีประโยชน์และ  
มีคณุภำพสงูสดุให้กบัผู้บริโภค บริษัทจงึให้ควำมส ำคญักบักำรคดัสรรวตัถดุิบท่ีมีคณุภำพ
ดีจำกแหล่งผลิตทั ง้ ในและต่ำงประเทศ ซึ่ง โดยส่วนใหญ่เป็นวัตถุดิบ ท่ีผลิต

โออิชิ กรุ๊ป, 45.4%

คู่แข่งรายหลัก,
29.4%

อื่นๆ, 25.2%
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ภำยในประเทศ  ส ำหรับกำรคัดสรรผู้ จัดจ ำหน่ำย บริษัทก ำหนดให้มีกระบวนกำร
ตรวจสอบและคดัสรรผู้จดัจ ำหน่ำยอย่ำงเข้มงวด ทัง้ในส่วนของกำรตรวจสอบคณุภำพ
ก่อนกำรซือ้ขำย และกระบวนกำรสรรหำ โดยในกำรสรรหำผู้ จัดจ ำหน่ำย  บริษัทจะ
พิจำรณำผู้ จัดจ ำหน่ำยท่ีได้มำตรฐำน โดยในเบือ้งต้นต้องได้รับกำรรับรองและ
รับประกนัคณุภำพท่ีเป็นไปตำมข้อก ำหนดของกฏหมำยและตำมมำตรฐำนสำกล อำทิ 
มำตรฐำน  Codex Alimentarius (Codex) Good Manufacturing Practice (GMP) 
Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) มำตรฐำนอุตสำหกรรม (มอก.) 
และมำตรฐำนกำรรับรองเฉพำะผลิตภัณฑ์เป็นต้น ซึ่งภำยหลงักำรพิจำรณำคุณภำพ
เบือ้งต้นบริษัทจะท ำกำรประเมินโดยกำรตรวจเย่ียมสถำนท่ีประกอบกำรและ
กระบวนกำรผลิต ควบคู่กับกำรพิจำรณำผลกำรรับรองจำกห้องปฏิบัติกำรท่ีได้
มำตรฐำน เมื่อผ่ำนกำรประเมินแล้ว บริษัทจึงจะเชิญเข้ำร่วมในขัน้ตอนถัดไปคือกำร
ประกวดรำคำตำมนโยบำย ระเบียบและข้อก ำหนดท่ีเก่ียวกับกำรจัดซือ้จัดจ้ำงของ
บริษัทต่อไปเพ่ือให้มัน่ใจได้ว่ำกระบวนกำรจดัซือ้จดัจ้ำงของบริษัทมีควำมโปร่งใสและ
เป็นธรรมแก่ผู้ จัดจ ำหน่ำยทุกรำย และเมื่อผู้ จัดจ ำหน่ำยได้รับคดัเลือกให้จัดจ ำหน่ำย
สินค้ำหรือวตัถุดิบให้กับบริษัทแล้ว ในกำรจดัส่งสินค้ำหรือวตัถุดิบทุกครัง้บริษัทจะท ำ
กำรตรวจรับสินค้ำเพ่ือให้มัน่ใจได้ว่ำวัตถุดิบต่ำง ๆ ท่ีได้รับเป็นวตัถุดิบหรือสินค้ำท่ีมี
คณุภำพ และมีมำตรฐำนกำรผลิตท่ีดีเป็นท่ียอมรับในระดบัสำกล รวมถึงควำมตรงต่อ
เวลำในกำรจดัสง่วตัถดุิบหรือสินค้ำให้แก่บริษัทก็เป็นปัจจยัท่ีส ำคญัประกำรหนึ่งในกำร
พิจำรณำคัดเลือกผู้จัดจ ำหน่ำยสินค้ำเพ่ือป้องกันปัญหำกำรขำดวัตถุดิบในกำรผลิต
และจัดจ ำหน่ำย นอกจำกนี ้ผู้ จัดจ ำหน่ำยยังต้องมีคุณสมบัติและศักยภำพในกำร
พฒันำมำตรฐำนหรือกระบวนกำรผลิตในลกัษณะท่ีสำมำรถรองรับกำรเปลี่ยนแปลงหรือ
กำรเจริญเติบโตของบริษัทได้เป็นอย่ำงดี 

นอกเหนือจำกกำรพิจำรณำด้ำนคุณภำพแล้วบริษัทยังให้ควำมส ำคัญกับรำคำของ
สินค้ำและวตัถุดิบ  เน่ืองจำกมีผลกระทบส ำคญัต่อต้นทุนในกำรด ำเนินธุรกิจ ดงันัน้ใน
กำรจดัซือ้จดัจ้ำงจงึมีกำรตรวจสอบ เปรียบเทียบรำคำ กำรสรรหำหรือพฒันำคูค้่ำรำยใหม่
หรือแหล่งวตัถุดิบใหม่ ๆ และกำรรวมปริมำณกำรจัดซือ้ในแต่ละครำวให้เหมำะสมและ
เป็นท่ีสนใจของคูค้่ำ เพ่ือสร้ำงกำรแข่งขนั เพ่ิมอ ำนำจในกำรตอ่รองรำคำ และเพ่ือให้มัน่ใจ
ได้วำ่สินค้ำหรือวตัถุดิบท่ีจดัหำมำนัน้นอกจำกจะมีคณุภำพดี มีรำคำท่ีเหมำะสม และมี
ปริมำณเพียงพอต่อควำมต้องกำร รวมถึงมีกำรทบทวนรำคำสินค้ำและวตัถุดิบอย่ำง
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สม ่ำเสมอเพ่ือให้รำคำวัตถุดิบและสินค้ำท่ีจัดซือ้มีควำมเหมำะสมและสอดคล้องกับ
สภำวะของตลำดในแตล่ะขณะด้วย  

ทัง้นี ้ กำรผลิตและแปรรูปอำหำรบำงประเภทจะด ำเนินกำรโดยครัวกลำงของกลุ่ม
บริษัทโออิชิ เพ่ือประโยชน์ในกำรควบคุมคุณภำพให้เป็นไปตำมสูตรเฉพำะและ
มำตรฐำนเดียวกนั รวมถงึยงัเป็นกำรบริหำรจดักำรวตัถดุิบอย่ำงมีประสิทธิภำพอีกด้วย    

นอกเหนือจำกกำรคดัสรรวตัถุดิบและสินค้ำท่ีมีคุณภำพสงู บริษัทยงัตระหนักถึงควำม
รับผิดชอบต่อสังคม โดยให้ควำมส ำคัญในกำรคัดเลือกวัตถุดิบท่ีมีคุณภำพจำก
ผู้ ประกอบกำรและเกษตรกรภำยในประเทศ รวมถึงมุ่งเน้นกำรส่งเสริมและพัฒนำ
ศกัยภำพคู่ค้ำและเกษตรกรทัง้ทำงตรงและทำงอ้อมอย่ำงต่อเน่ืองควบคู่กันไปด้วย อำทิ 
กำรเลือกใช้วตัถุดิบใบชำท่ีมีคณุภำพสงูจำกเกษตรกรในประเทศ กำรใช้ผลิตภณัฑ์จำก
ผู้ประกอบกำรในโครงกำรประชำรัฐ  และกำรให้ควำมรู้และร่วมพฒันำกระบวนกำรผลิต
แก่ผู้ประกอบกำรท้องถ่ินในหลำกหลำยโครงกำร เป็นต้น เพ่ือเป็นกำรเสริมสร้ำงรำยได้
และสร้ำงกำรเติบโตแก่ชมุชนเกษตรกรและผู้ประกอบกำรในท้องถ่ิน รวมถงึพิจำรณำท ำ
สญัญำระยะยำวเพ่ือเป็นกำรบริหำรควำมเสี่ยงด้ำนวตัถุดิบ และสร้ำงควำมยัง่ยืนด้ำน
รำยได้ให้กบักลุม่เกษตรกรดงักลำ่วอีกด้วย 

 อย่ำงไรก็ดี ส ำหรับสินค้ำหรือวตัถุดิบบำงประเภทท่ีมีผู้ผลิตน้อยรำย บริษัทได้ก ำหนด
เป็นแนวนโยบำยในกำรสรรหำผู้ผลิตและผู้จัดจ ำหน่ำยรำยใหม่ ๆ อย่ำงต่อเน่ือง เพ่ือ
เป็นกำรบริหำรควำมเสี่ยงด้ำนกำรขำดแคลนวตัถุดิบ รวมถงึในกำรจดัซือ้จดัจ้ำง บริษัท
มีแนวนโยบำยชดัเจนท่ีจะไมส่นบัสนนุและไม่ท ำธุรกรรมกบัผู้ผลิตและจ ำหน่ำยสินค้ำท่ี
มีควำมเกี่ยวข้องกับกำรทุจริตคอร์รัปชั่น กำรละเมิดทรัพย์สินทำงปัญญำ กำรค้ำ
มนุษย์ และกำรละเมิดสิทธิมนุษยชนทกุรูปแบบ พร้อมทัง้ ได้ก ำหนดให้เป็นมำตรกำร
หนึ่งของแผนกำรตรวจเย่ียมผู้ผลิตและผู้จดัจ ำหน่ำยสินค้ำประจ ำปีของบริษัท เพ่ือให้
มัน่ใจวำ่นโยบำยดงักลำ่วมีกำรปฏิบตัิท่ีเป็นรูปธรรมอย่ำงแท้จริง 

2.4.2 การจัดให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์เพื่อจ าหน่าย 

 กลุ่มบริษัทโออิชิ ท่ีท ำหน้ำท่ีผลิตสินค้ำ ประกอบด้วย 2 บริษัท ได้แก่ บริษัท โออิชิ                
ฟู้ ด เซอร์วิส จ ำกดั หรือโออิชิ ฟู้ ดเซอร์วิส (เดิมช่ือบริษัท โออิชิ สแน็ค จ ำกดั) ท ำหน้ำท่ีเป็น 
ครัวกลำงของกลุ่มบริษัทโออิชิ ในกำรคดัเลือก สัง่ซือ้ กระจำยวตัถุดิบ รวมทัง้แปรรูป
วตัถุดิบท่ีจ ำเป็นต้องรักษำคณุภำพและมำตรฐำน  ตลอดจนท ำหน้ำท่ีผลิตเบเกอร่ีและ 
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ซูชิทกุชนิดเพ่ือจดัสง่ให้แก่สำขำร้ำนอำหำรของกลุม่บริษัทโออิชิ และ บริษัท โออิชิ เทรด
ดิง้ จ ำกัด หรือ โออิชิ เทรดดิง้ ท ำหน้ำท่ีผลิตเคร่ืองดื่มชนิดต่ำง ๆ ภำยใต้เคร่ืองหมำย
กำรค้ำโออิชิให้แก่กลุม่บริษัทโออิชิอีกด้วย 

 ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2561 กลุม่บริษัทโออิชิ มีโรงงำนส ำหรับกำรผลิตเคร่ืองดื่มจ ำนวน  
5 โรงงำน และโรงงำนครัวกลำง 1 โรงงำน ได้แก่ 

1. โรงงำนโออิชิ เทรดดิง้ เลขท่ี 60/1120 หมู่ 19 เขตนิคมอุตสำหกรรมนวนคร ต ำบล 
คลองหลวง อ ำเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธำนี 12120 (ผลิตเคร่ืองดื่มแบบบรรจุเย็น 
ในขวด PET) 

2. โรงงำนโออิชิ เทรดดิง้ เลขท่ี 60/68 หมู่ 19 เขตนิคมอุตสำหกรรมนวนคร ต ำบล  
คลองหลวง อ ำเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธำนี 12120 (ผลิตเคร่ืองดื่มแบบบรรจรุ้อน 
ในขวด PET และน ำ้ดื่มในขวด PET) 

3. โรงงำนโออิชิ เทรดดิง้ เลขท่ี 60/68 หมู่ 19 เขตนิคมอุตสำหกรรมนวนคร ต ำบล 
คลองหลวง อ ำเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธำนี 12120 (ผลิตเคร่ืองดื่มแบบบรรจุเย็น 
ในกลอ่งกระดำษแบบ UHT) 

4. โรงงำนโออิชิ เทรดดิง้ เลขท่ี 700/635 หมู่ 3 เขตนิคมอุตสำหกรรมอมตะนคร 
ต ำบลบ้ำนเก่ำ อ ำเภอพำนทอง จังหวดัชลบุรี (ผลิตเคร่ืองดื่มแบบบรรจุร้อน ในขวด 
PET และน ำ้ดื่มในขวด PET) 

5. โรงงำนโออิชิ เทรดดิง้ เลขท่ี 333 หมู่ 1 ต ำบลแสลงพัน อ ำเภอวังม่วง จังหวัด
สระบรีุ (ผลิตเคร่ืองดื่มแบบบรรจเุย็นในขวด PET) 

6. โรงงำนโออิชิ ฟู้ ดเซอร์วิส เลขท่ี 283/2 หมู่ 3 ต ำบลหนองชำก อ ำเภอบ้ำนบึง จงัหวดั
ชลบรีุ (ครัวกลำงผลิตอำหำร) 

ก าลังการผลิตของโออชิ ิเทรดดิง้ 

ส ำหรับก ำลงักำรผลิตเคร่ืองดื่ม บริษัทและโออิชิ เทรดดิง้มีก ำลงักำรผลิตเคร่ืองดื่มบรรจุ
ขวด PET ทัง้หมด 1,370 ล้ำนขวดตอ่ปี โดยโรงงำนภำยในนิคมอตุสำหกรรมนวนครและ
ภำยในนิคมอตุสำหกรรมอมตะนครมีศกัยภำพในกำรผลิตน ำ้ดื่มประมำณ 240 ล้ำนขวดต่อ
ปี ซึง่ในปัจจบุนัมีกำรรับจ้ำงผลิตน ำ้ดื่มภำยใต้เคร่ืองหมำยกำรค้ำช้ำงและคริสตลัให้กบั
บริษัทในกลุม่ธุรกิจท่ีเก่ียวข้อง ส ำหรับก ำลงักำรผลิตเคร่ืองดื่มแบบบรรจใุนกลอ่งกระดำษ
แบบ UHT มีก ำลงักำรผลิตประมำณ 560 ล้ำนกล่องต่อปี ซึ่งส่วนกำรผลิตเคร่ืองดื่มแบบ
บรรจุในกล่องกระดำษแบบ UHT นีย้ังมีก ำลงักำรผลิตเพียงพอส ำหรับกำรรองรับกำร
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ผลิตเคร่ืองดื่มประเภทนมด้วย โดยปัจจุบนัส่วนกำรผลิตเคร่ืองดื่มแบบบรรจุในกล่อง
กระดำษแบบ UHT หยุดด ำเนินกำรผลิตเน่ืองจำกได้รับผลกระทบจำกเหตุอคัคีภ ัย
ในช ่วงปลำยเดือนพฤศจิกำยน 2560 ซึ่งส่วนกำรผลิตดังกล่ำวอยู่ระหว่ำงกำร
ด ำเนินกำรฟืน้ฟูและจะสำมำรถกลบัมำด ำเนินกำรผลิตเพ่ือกำรพำณิชย์ได้ภำยในรอบ
บัญชีปี 2562 ทัง้นี ้เหตุกำรณ์ดงักล่ำวมิได้ส่งผลกระทบต่อกำรจัดจ ำหน่ำย กำรบริโภค
สินค้ำของผู้บริโภค และกำรด ำเนินธุรกิจโดยรวมของกลุม่บริษัทโออิชิอย่ำงมีนยัส ำคญั 

ส ำหรับธุรกิจอำหำร ครัวกลำงของโออิชิ ฟู้ ดเซอร์วิส มีก ำลังกำรผลิตแบบครัวร้อน
ประมำณ 12,000 ตนัต่อปี ก ำลงักำรผลิตอำหำรพร้อมทำนแบบแช่เย็น ประเภท
เก๊ียวซ่ำ ประมำณ 4,000 ตนัตอ่ปี และประเภทแซนวิช ประมำณ 20 ล้ำนชิน้ตอ่ปี  

ทัง้นี ้ด้วยควำมพร้อมด้ำนก ำลังกำรผลิต ในปี 2561 บริษัทมีสินค้ำและผลิตภัณฑ์
เพียงพอต่อกำรจัดจ ำหน่ำยและตอบสนองควำมต้องกำรของผู้บริโภคทัง้ภำยในและ
ภำยนอกประเทศ 

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของกระบวนการผลิตหรือการก าจัดวัตถุดบิเหลือใช้  

กลุม่บริษัทโออิชิตระหนกัถงึควำมส ำคญัในกำรรักษำสิ่งแวดล้อม จงึจดัให้มีกระบวนกำร
ดแูลด้ำนสิ่งแวดล้อม กำรก ำจดัวตัถุดิบเหลือใช้ กำรจดักำรขยะและของเสีย อย่ำงเป็น
ระบบได้มำตรฐำนและปฏิบตัิตำมข้อก ำหนดของกฎหมำย เพ่ือให้มัน่ใจได้ว่ำวตัถุดิบ
เหลือใช้ ขยะ และของเสียดงักล่ำวจะถูกก ำจัดด้วยวิธีกำรท่ีถูกต้องไม่ส่งผลกระทบกับ
ชมุชนและสิ่งแวดล้อม 

โดยในกระบวนกำรผลิต กลุ่มบริษัทโออิชิเลือกสรรเทคโนโลยีในกำรผลิตท่ีเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมเพ่ือลดผลกระทบตัง้แต่กระบวนกำรแรกด้วยกำรใช้เคร่ืองจกัรที่ทนัสมยั ใช้
พลังงำนน้อย และลดวัตถุดิบบรรจุภัณฑ์ท่ีใช้ในกำรผลิต นอกจำกนี ้บริษัทได้จัดกำร
ควบคมุปัจจยัเสี่ยงเพ่ือลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม รวมถงึกำรลดกำรใช้ทรัพยำกรโดย
กำรลดและประหยัดกำรใช้พลงังำนและปฏิบัติตำมมำตรฐำนกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม 
ISO 14001 (ISO 14001 Environmental Management Standard) ซึ่งโรงงำนส ำหรับผลิต
เคร่ืองดื่มของกลุ่มบริษัทโออิชิทุกโรงงำนได้รับกำรรับรองมำตรฐำนดังกล่ำวเป็นท่ี
เรียบร้อยแล้ว  
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ทัง้นี ้เพ่ือให้กำรบริหำรและกำรจัดกำรด้ำนสิ่งแวดล้อมเป็นไปอย่ำงยั่งยืน กลุ่มบริษัท

โออิชิไ ด้จัดให้มีบุคลำกรท่ีเ ช่ียวชำญด้ำนกำรควบคุมและกำรปฏิบัติงำนด้ำน

สิ่งแวดล้อม ท่ีผ่ำนกำรอบรมตำมท่ีกฏหมำยก ำหนดประจ ำอยู่ภำยในโรงงำน

อตุสำหกรรมของกลุม่บริษัทโออิชิ ดงันี ้

- ผู้จดักำรสิ่งแวดล้อม  
- ผู้ควบคมุระบบบ ำบดัมลพิษน ำ้  
- ผู้ควบคมุระบบบ ำบดัมลพิษอำกำศ  
- ผู้ควบคมุระบบกำรจดักำรมลพิษกำกอตุสำหกรรม  
- ผู้ปฏิบตัิงำนประจ ำระบบบ ำบดัมลพิษน ำ้  
- ผู้ปฏิบตัิงำนประจ ำระบบบ ำบดัมลพิษอำกำศ  
- ผู้ปฏิบตัิงำนประจ ำระบบกำรจดักำรกำกอตุสำหกรรม 

ด้วยปัจจยัด้ำนกำรรับรองมำตรฐำนกำรจดักำรสิ่งแวดล้อมและกำรจดัให้มีบคุลำกรด้ำน

สิ่งแวดล้อมดงักล่ำวข้ำงต้น ท ำให้มัน่ใจได้ว่ำกำรบริหำรจัดกำรด้ำนสิ่งแวดล้อมของ

กลุ่มบริษัทโออิชิมีควำมถูกต้อง น่ำเช่ือถือและเป็นไปตำมมำตรฐำนสำกล โดยในปีท่ี

ผ่ำนมำ บริษัทสำมำรถปฏิบตัิตำมมำตรกำรและข้อก ำหนดเก่ียวกบัสิ่งแวดล้อมต่ำง ๆ 

ตำมท่ีกฎหมำยและมำตรฐำนกำรจดักำรสิ่งแวดล้อม ISO 14001 ก ำหนดไว้เป็นอย่ำงดี 

จงึไมม่ีกำรกระท ำผิดข้อก ำหนดของกฎหมำยด้ำนสิ่งแวดล้อม และข้อพิพำทท่ีเก่ียวข้อง

กบัด้ำนสิ่งแวดล้อมแตอ่ย่ำงใด  

นอกเหนือจำกกำรด ำเนินกำรตำมมำตรกำรและข้อก ำหนดตำมกฎหมำยแล้ว กลุ่ม

บริษัทโออิชิยังได้ด ำเนินกำรและเข้ำร่วมกับโครงกำรและได้รับกำรรับรองท่ีเก่ียวข้อง

ด้ำนสิ่งแวดล้อมในหลำกหลำยโครงกำร ได้แก่ 

1. กำ ร ร่ วมด ำ เ นิ น ก ำ ร โ ค ร ง ก า ร ค า ร์ บ อน ฟุ ตพ ริ ้น ท์ ข อ ง อ ง ค์ ก ร ใ น

ภำคอุตสำหกรรม  (Carbon Footprint for Organization:  CFO) ขององค์กำร

บริหำรจัดกำรก๊ำซเรือนกระจก (องค์กำรมหำชน) ซึ่งเป็นโครงกำรท่ีสร้ำงควำมรู้ 

ควำมเข้ำใจเก่ียวกับหลักกำรและวิธีกำรประเมินคำร์บอนฟุตพริน้ท์ขององค์กร 

เพ่ือให้สำมำรถค ำนวณปริมำณคำร์บอนฟุตพริน้ท์ท่ีเกิดขึน้จำกกิจกรรมกำร

ด ำเนินงำนขององค์กรได้อย่ำงถูกต้อง อันจะน ำไปสู่กำรก ำหนดแนวทำงกำร
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บริหำรจดักำรเพ่ือลดกำรปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กรได้อย่ำงเหมำะสมและ

มีประสิทธิภำพอีกด้วยอนัเป็นกำรตระหนกัรู้ต่อควำมรับผิดชอบต่อสงัคมในกำร

ลดผลกระทบด้ำนสิ่งแวดล้อม ซึง่ในสว่นโรงงำนนิคมอตุสำหกรรมนวนครได้ปล่อย

ก๊ำซเรือนกระจกประมำณ 35,983 tonCO2-eq และได้รับใบรับรองกำรปล่อย 

ก๊ำซเรือนกระจกจำกรัฐมนตรีกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

 
- เข้ำร่วมโครงกำรน ำร่องอตุสำหกรรมสีเขียว ซึง่กลุม่บริษัทโออิชิได้ผ่ำนกำรประเมิน

และได้รับกำรรับรองเป็นโรงงำนสีเขียว ระดบั 3 (Green Industry Level 3) จำก
กระทรวงอุตสำหกรรม ซึ่งเป็นระดบัท่ีแสดงให้เห็นว่ำบริษัทได้ใช้ทรัพยำกรอย่ำง
คุ้มคำ่และพฒันำกระบวนกำรผลิตท่ีเป็นมิตรกบัสิ่งแวดล้อม    

ส ำหรับด้ำนควำมปลอดภัยของโรงงำน กลุ่มบริษัทโออิชิ ได้จัดให้มีกำรตรวจ
มำตรฐำนโรงงำนโดยผู้ เช่ียวชำญภำยนอกทุกปี เช่น กำรตรวจโครงสร้ำงอำคำร 
กำรตรวจระบบไฟฟ้ำ กำรตรวจภำชนะรับแรงดนัและหม้อผลิตไอน ำ้ เป็นต้น  
ตลอดจน กลุ่มบริษัทโออิชิได้จัดให้มีกำรอบรมด้ำนสิ่งแวดล้อมและระบบ
มำตรฐำนดงักล่ำวโดยเชิญวิทยำกรทัง้ภำยในและภำยนอกบริษัท เพ่ือให้ควำมรู้
และสร้ำงค่ำนิยมท่ีดีเก่ียวกับสิ่งแวดล้อมแก่พนักงำนของบริษัท โดยกลุ่มบริษัท
โออิชิจัดกำรอบรมแก่พนกังำนในหลกัสูตรท่ีเก่ียวข้องกับด้ำนสิ่งแวดล้อมทัง้จำก
ภำยในและภำยนอกองค์กร ได้แก่  
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- หลกัสูตร ISO14001 Version:2015 รวมจ ำนวน 1 หลกัสูตร คิดเป็นชั่วโมงอบรม
เฉลี่ย 8 ชัว่โมงตอ่คน 

- หลักสูตร Internal Audit ISO14001 Version:2015 รวมจ ำนวน 1 หลักสูตร คิด
เป็นชัว่โมงอบรมเฉลี่ย 8 ชัว่โมงตอ่คน 

- หลักสูตรสร้ำงจิตส ำนึกกำรอนุรักษ์พลังงำน  รวมจ ำนวน 1 หลักสูตร คิดเป็น
ชัว่โมงอบรมเฉลี่ย 6 ชัว่โมงตอ่คน 

- หลกัสูตร ด้ำนกำรจัดกำรพลงังำน  รวมจ ำนวน 1 หลกัสูตร คิดเป็นชั่วโมงอบรม
เฉลี่ย 8 ชัว่โมงตอ่คน 

โดยคิดเป็นชัว่โมงอบรมเฉลี่ยรวม 7.5 ชัว่โมงตอ่คน  
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แนวทางการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ 

ในปี 2561 กลุ่มบริษัทโออิชิได้ด ำเนินโครงกำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรใช้พลงังำน และ
วตัถุดิบ รวมถึงสำรเคมีในกระบวนกำรผลิต เพ่ือลดปริมำณกำรใช้ทรัพยำกรและลด
ผลกระทบตอ่สิ่งแวดล้อม ดงันี ้

1. ด้ำนพลังงำน  กลุ่มบริษัทโออิชิจัดให้มีคณะท ำงำนและผู้ ตรวจติดตำมกำรใช้
พลงังำน ซึง่ผ่ำนกำรฝึกอบรมจำกหน่วยงำนท่ีขึน้ทะเบียนกบักระทรวงพลงังำนจงึ
มัน่ใจได้ว่ำกลุ่มบริษัทโออิชิมีกำรใช้พลงังำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ ประหยัด และ
เหมำะสมกับกระบวนกำรผลิต  นอกจำกนี ้กลุ่มบริษัทโออิชิได้จัดท ำโครงกำร
อนรัุกษ์พลงังำนในหลำกหลำยโครงกำร ซึง่สง่ผลในกำรลดปริมำณกำรใช้พลงังำน
ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ อำทิเช่น 

- โครงกำรติดตัง้อุปกรณ์ควบคุมควำมเร็วรอบมอเตอร์ (Variable Speed Drive : 
VSD) เพ่ือเป็นกำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรท ำงำนของมอเตอร์  และลดกำรใช้
พลงังำนในกระบวนกำรผลิต ซึ่งสำมำรถลดปริมำณกำรใช้พลงังำนไฟฟ้ำลงได้ 
448,000 หน่วยตอ่ปี  

- โครงกำรเปลี่ยนหลอด High bay ซึง่เป็นหลอดไฟ LED ท่ีสำมำรถลดปริมำณกำร
ใช้พลงังำนไฟฟ้ำลงได้ 138,000 หน่วยตอ่ปี  

- โครงกำรติดตัง้ระบบน ำน ำ้ทิง้กลับมำใช้ใหม่ในระบบ Utility Plant สำมำรถ
ประหยดักำรใช้ทรัพยำกรน ำ้ได้ถงึ 55,400  ลกูบำศก์เมตรตอ่ปี  

2. ส ำหรับกระบวนกำรผลิตเคร่ืองดื่มแบบบรรจุร้อนในขวด PET ได้ด ำเนินกำร
ปรับปรุงกระบวนกำรฆ่ำเชือ้ในระบบท่อส่งผลิตภัณฑ์ก่อนกำรผลิต ช่วยลด
ปริมำณกำรใช้น ำ้ลงได้ 440 ลูกบำศก์เมตรต่อปี นอกจำกนี ้ยังมีกำรปรับปรุงน ำ
น ำ้ล้ำงขวดและฝำในขัน้ตอนกำรบรรจ ุน ำกลบัไปใช้แทนน ำ้ประปำท่ีใช้ในกิจกรรม
อื่น ๆ ในโรงงำน (service water) ช่วยลดกำรใช้น ำ้ประปำลงได้ 9,800 ลกูบำศก์
เมตรต่อปี และยังช่วยลดพลังงำนจำกกำรบ ำบัดน ำ้เสียก่อนปล่อยออกนอก
โรงงำนตอ่ไปด้วย 

3. ส ำหรับกำรพัฒนำกระบวนกำรผลิตเคร่ืองดื่มแบบบรรจุร้อนในขวด PET ยังได้
ด ำเนินกำรปรับปรุงเคร่ืองจกัรด้วยกำรเพ่ิมระยะกำรยืดของฟิล์มพนัพำเลท โดยไม่
ส่งผลกระทบต่อคุณภำพกล่องสินค้ำ สำมำรถลดกำรใช้ฟิล์มพันพำเลทลงได้ 
6,700 กิโลกรัมตอ่ปี 
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4. ส ำหรับกำรผลิตเคร่ืองดื่มแบบบรรจุเย็นในขวด PET ได้มีกำรปรับปรุงพฒันำวสัดุ
บรรจุภัณฑ์ประเภทฉลำกของผลิตภณัฑ์ในขนำดบรรจุ 350 มล. เพ่ือลดปริมำณ
กำรใช้พลำสติก โดยสำมำรถลดควำมยำวของฉลำกลงได้ร้อยละ 9 และลดควำม
หนำของฉลำกลงได้ร้อยละ  10 โดยไมส่ง่ผลถงึคณุภำพของกำรใช้งำน  

5. ในด้ำนกำรพฒันำบรรจภุณัฑ์ ยงัได้ด ำเนินกำรน ำนวตักรรรมใหม่ของกระดำษมำ
ประยุกต์ใช้กบัผลิตภณัฑ์เคร่ืองดื่มโออิชิ  โดยช่วยลดค่ำใช้จ่ำยในกำรสัง่ซือ้กลอ่ง
กระดำษลงประมำณร้อยละ 3-5 ซึง่กระดำษลกูฟกูชนิดใหมนี่ถ้กูปรับโครงสร้ำงให้
ยังคงควำมแข็งแรงและไม่กระทบต่อคุณภำพงำนพิมพ์  และท ำหน้ำท่ีป้องกัน
สินค้ำภำยในก่อนสง่ถงึมือผู้บริโภคได้เป็นอย่ำงดี 

6. ส ำหรับกำรผลิตเคร่ืองดื่มแบบบรรจุเย็นในขวด PET ภำยในโรงงำนอตุสำหกรรม 
อ ำเภอวงัม่วง จงัหวดัสระบุรี ได้ด ำเนินกำรปรับปรุงกระบวนกำรล้ำงฝำ ช่วยลดกำร
ใช้น ำ้ลงได้ถงึ 900  ลกูบำศก์เมตรตอ่ปี 

7. ในส่วนของหน่วยงำนคลังสินค้ำได้มีกำรปรับปรุงระบบกำรบริหำรจัดกำร
คลังสินค้ำ ช่วยลดระยะทำงกำรเคลื่อนท่ีของรถโฟล์คลิฟในกำรเคลื่อนย้ำย
สินค้ำเข้ำเก็บในคลงั  ช่วยลดกำรใช้เชือ้เพลิง LPG ได้ประมำณ 17,700 กิโลกรัม
ตอ่ปี 

8. ส ำหรับครัวกลำงผลิตอำหำร กลุม่บริษัทโออิชิได้ปรับปรุงวสัดขุองถำดเก๊ียวซ่ำโดย
เปลี่ยนจำกถำดพลำสติกท่ีเสียรูปและควำมแข็งแรงลดลงเมื่อผ่ำนกระบวนกำร
ผลิต เป็นถำดสแตนเลส ช่วยลดกำรสัง่ซือ้ถำดพลำสติก 1.2 ล้ำนชิน้ตอ่ปี และช่วย
ลดกำรทิง้ถำดพลำสติกประมำณ 25 ตนัตอ่ปี  

นอกจำกนี ้กลุ่มบริษัทโออิชิ จะยังคงให้ควำมส ำคัญกับกำรศึกษำ และพัฒนำกำร

ด ำเนินกำรด้ำนกำรบริหำรจดักำรทรัพยำกรต่ำง ๆ ให้เกิดประสิทธิภำพสงูสดุอย่ำงต่อเน่ือง 

เพ่ือเป็นกำรลดและประหยดักำรใช้พลงังำนอนัจะเป็นกำรลดผลกระทบและส่งผลดีตอ่

สิ่งแวดล้อมโดยรวมอย่ำงยั่งยืนซึ่งถือเป็นเจตนำรมณ์ส ำคัญของกลุ่มบริษั ทโออิชิ 

อีกด้วย 
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3. ปัจจัยความเสี่ยง 

3.1  ธุรกจิเคร่ืองดื่ม  

3.1.1 ความเสี่ยงในด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์เคร่ืองดื่มใหม่ 

 ในกำรออกจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์เคร่ืองดื่มใหม่แม้ว่ำบริษัทจะได้มีกำรพิจำรณำและ

วำงแผน รวมถึงท ำกำรทดสอบคณุภำพต่ำง ๆ ทัง้ทำงด้ำนกำรผลิต กำรออกแบบบรรจุภณัฑ์ 

กำรทดสอบรสชำติ กำรท ำโฆษณำและส่งเสริมกำรขำย ซึง่สง่ผลให้กำรออกผลิตภณัฑ์ใหม่

ต้องมีกำรลงทุนท่ีสงู แต่ผลิตภณัฑ์ใหม่บำงประเภทยงัไม่ประสบควำมส ำเร็จเท่ำท่ีควร 

รวมทัง้กำรแข่งขันท่ีรุนแรงในตลำดของกลุ่มธุรกิจเคร่ืองดื่ม บริษัทจึงได้เพ่ิมควำม

เข้มงวดในกำรเตรียมควำมพร้อมในกำรออกผลิตภณัฑ์เคร่ืองดื่มใหม่ ตัง้แต่กำรมุ่งเน้น

ในกำรท ำควำมเข้ำใจควำมต้องกำรของผู้บริโภค จนถึงควำมใส่ใจในคุณภำพสินค้ำ

รวมถึงกำรก ำหนดรำคำต้นทุน รำคำจ ำหน่ำย และกำรจัดกิจกรรมส่งเสริมทำงกำร

ตลำดอย่ำงเหมำะสม เพ่ือให้มัน่ใจวำ่กำรออกผลิตภณัฑ์ใหมจ่ะประสบควำมส ำเร็จเป็น

ท่ีนิยมของผู้บริโภค 

3.1.2 ความเสี่ยงจากการมีแหล่งวัตถุดบิที่มีจ ากัด 

เน่ืองจำกบริษัทมีนโยบำยซือ้วัตถุดิบท่ีมีคุณภำพเพ่ือให้สำมำรถผลิตสินค้ำท่ีได้

มำตรฐำน ดงันัน้ บริษัทจะไม่ซือ้วตัถุดิบบำงชนิดหรือวตัถุดิบจำกผู้ขำยเพียงรำยเดียว   

ซึง่อำจก่อให้เกิดควำมเสี่ยงจำกกำรขำดแคลนหรือขำดอ ำนำจต่อรองทำงด้ำนรำคำได้ 

โดยท่ีผ่ำนมำ บริษัทก ำหนดให้ฝ่ำยวิจัยผลิตภัณฑ์และฝ่ำยจัดซือ้ด ำเนินกำรแสวงหำ

ผู้ ขำยสินค้ำท่ีมีคุณภำพให้มีผู้ ขำยสินค้ำมำกรำยย่ิงขึน้ เพ่ือลดควำมเสี่ยงและเพ่ือ

ผลประโยชน์สงูสดุ 

3.1.3 ความเสี่ยงด้านความผันผวนของราคาวัตถุดบิ 

จำกกำรท่ีรำคำพลังงำนชนิดต่ำง ๆ มีแนวโน้มท่ีจะปรับตัวสูงขึน้ ท ำให้ต้นทุนทัง้ 

ในส่วนของค่ำขนส่ง เชือ้เพลิง เย่ือกระดำษ และบรรจุภัณฑ์ท่ีท ำจำกปิโตรเลียมมีควำม 

ผันผวนไปตำมอปุสงค์และอปุทำนของตลำด บริษัทจึงได้ด ำเนินกำรท ำสญัญำระยะ
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ปำนกลำงและระยะยำวกับผู้ ขำยบำงรำยเพ่ือให้มั่นใจว่ำจะสำมำรถลดผลกระทบกับ

ต้นทนุของบริษัทให้ได้มำกท่ีสดุ 

3.1.4 ความเสี่ยงด้านการแข่งขันทางธุรกจิ 

ด้วยสภำวกำรณ์กำรแข่งขนัทำงด้ำนธุรกิจเคร่ืองดื่มเป็นไปอย่ำงรุนแรง มีผู้ประกอบกำร

รำยใหม่ ๆ ซึ่งมีศักยภำพสูงน ำสินค้ำออกสู่ตลำดพร้อมจัดกิจกรรมทำงกำรตลำด 

ท่ีรุนแรงอย่ำงสม ่ำเสมอ อย่ำงไรก็ตำม บริษัทมีนโยบำยแข่งขันทำงด้ำนภำพลกัษณ์  

ในรูปแบบกำรโฆษณำ ประชำสัมพันธ์ และกำรจัดกิจกรรมกำรตลำดรูปแบบต่ำง ๆ 

อย่ำงเหมำะสม ทัง้นี  ้เพ่ือท ำให้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทมีคุณภำพและภำพลักษณ์  

ท่ีเหนือกว่ำ รวมถึงบริษัทมีควำมเช่ือว่ำย่ิงกำรแข่งขันมีมำกเท่ำใดย่อมส่งผลดีต่อ

ผู้บริโภคและอตุสำหกรรมเคร่ืองดื่มมำกขึน้เท่ำนัน้ เพรำะจะท ำให้กำรเติบโตของตลำด

ในธุรกิจประเภทนีเ้ติบโตมำกย่ิงขึน้ ซึ่งย่อมส่งผลท ำให้ธุรกิจของบริษัทเติบโตขึน้ ด้วย

เช่นกนั 

3.1.5 ความเสี่ยงจากการจัดเกบ็ภาษีอากร 

จำกมำตรกำรกำรจดัเก็บภำษีสรรพสำมิตส ำหรับผลิตภณัฑ์เคร่ืองดื่มทัง้ในสว่นของตำม

มูลค่ำและปริมำณควำมหวำน โดยมีผลบังคบัใช้ตัง้แต่เดือนกันยำยน 2560 ท่ีผ่ำนมำ ซึ่ง

ผลิตภัณฑ์ชำพร้อมดื่มถือเป็นผลิตภัณฑ์เคร่ืองดื่มประเภทหนึ่งท่ีถูกจัดเก็บภำษี

สรรพสำมิตดังกล่ำว อันส่งผลกระทบต่อต้นทุนกำรผลิตผลิตภัณฑ์ชำพร้อมดื่มของ

ผู้ประกอบกำร เป็นผลให้ผู้ประกอบกำรต่ำง ๆ ต้องมีกำรปรับรำคำจ ำหน่ำยผลิตภณัฑ์

ให้มีควำมเหมำะสมซึ่งปัจจัยดงักล่ำวเป็นสำเหตุหลกัท่ีส่งผลให้ในปีท่ีผ่ำนมำตลำด  

ชำพร้อมดื่มหดตวัลง แต่อย่ำงไรก็ดี กลุ่มบริษัทโออิชิได้เตรียมควำมพร้อมโดยก ำหนด

แผนกลยุทธ์และมำตรกำรรองรับผลกระทบท่ีอำจเกิดขึน้จำกจัดเก็บภำษีสรรพสำมิต

ดังกล่ำวไว้เป็นกำรล่วงหน้ำอย่ำงรัดกุม เช่น กำรก ำหนดแผนงำนกำรออกจ ำหน่ำย

ผลิตภณัฑ์ในขนำดบรรจุท่ีเหมำะสมกบัรำคำจ ำหน่ำยเพ่ือรักษำระดบัรำคำจ ำหน่ำยให้

เหมำะสมกบัผู้บริโภคในแต่ละช่องทำงกำรจัดจ ำหน่ำย กำรวิจยัและพฒันำนวตักรรม

ผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ โดยมุ่งเน้นผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภำพ เพ่ือด ำเนินกำรตำมเจตนำรมณ์  

ในกำรสร้ำงสรรค์ผลิตภณัฑ์ท่ีใสใ่จในสขุภำพ ตอบสนองตอ่ควำมต้องและกระแสควำม
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นิยมของผู้บริโภค รวมถงึกำรบริหำรจดักำรต้นทนุและค่ำใช้จ่ำยต่ำง ๆ อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

ซึง่แผนกำรด ำเนินงำนและกลยทุธ์ตำ่ง ๆ สำมำรถช่วยบรรเทำผลกระทบจำกกำรจดัเก็บ

ภำษีสรรพสำมิตดงักลำ่วได้ในระดบัหนึง่ 

3.2  ธุรกจิอาหาร 

3.2.1 ธุรกจิร้านอาหาร 

3.2.1.1 ความเส่ียงในด้านการจัดหาพืน้ที่เช่าส าหรับขยายสาขาใหม่และรักษา
พืน้ที่เช่าส าหรับสาขาเดมิ 

เน่ืองด้วยท ำเลท่ีตัง้ของสำขำเป็นปัจจัยแห่งควำมส ำเร็จในกำรด ำเนินธุรกิจ

ร้ำนอำหำร ประกอบกับสภำวะกำรแข่งขันท่ีรุนแรงในธุรกิจร้ำนอำหำรใน

ปัจจุบัน ส่งผลให้เกิดข้อจ ำกัดต่อผู้ประกอบกำรในกำรแสวงหำพืน้ท่ีขยำย

สำขำใหม่ โดยเฉพำะอย่ำงย่ิงพืน้ท่ีในห้ำงสรรพสินค้ำท่ีมุ่งเน้นกำรเช่ำพืน้ท่ี

ภำยในห้ำงสรรพสินค้ำท่ีตัง้อยู่ใกล้เคียงกบัแหล่งชุมชน และโดยปกติกำรเช่ำ

พืน้ท่ีจะท ำเป็นสญัญำเช่ำระยะสัน้ 3 ปี และได้รับสิทธิในกำรพิจำรณำต่ออำยุ

สญัญำเช่ำอีกเป็นครำว ๆ ไป ซึ่งบริษัทมีควำมเสี่ยงท่ีอำจจะไม่ได้รับกำรต่อ

อำยุสัญญำเช่ำหรืออำจมีกำรปรับอัตรำค่ำเช่ำเพ่ิมสูงขึ น้ ซึ่งบริษัทได้มีกำร

วำงแผนในกำรรักษำพืน้ท่ีเช่ำโดยกำรรักษำและสร้ำงควำมสมัพันธ์อนัดีกับ

ผู้ ให้เช่ำ รวมถึงมีกำรติดตำมและแสวงหำพืน้ท่ีในท ำเลที่ดีใหม่ ๆ เพ่ือให้มัน่ใจ

ว่ำบริษัทจะมีพืน้ท่ีท่ีมีท ำเลท่ีตัง้ท่ีดีและมีศักยภำพในกำรรองรับกำรขยำย

สำขำได้อย่ำงตอ่เน่ือง 

3.2.1.2 ความเส่ียงด้านต้นทุนจากการเส่ือมสภาพของวัตถุดบิและผลิตภัณฑ์ 

เน่ืองจำกในกำรด ำเนินธุรกิจร้ำนอำหำรนัน้ บริษัทให้ควำมส ำคญักับคุณภำพ 

ควำมสดใหม่ของวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์เป็นหลกัส ำคัญ มำกกว่ำร้อยละ 50 

ของวตัถุดิบและผลิตภณัฑ์ อนัได้แก่ เนือ้สตัว์ อำหำรทะเล ผกั ผลไม้ และขนมปัง 

มีอำยุกำรใช้งำนสัน้ จึงอำจส่งผลกระทบต่อต้นทุนกำรผลิต หำกขำดกำร

บริหำรจัดกำรและควบคุมกำรใช้วัตถุดิบอย่ำงมีประสิทธิภำพ ทัง้นี ้เพ่ือลด

ควำมเสี่ยงทำงด้ำนต้นทุน บริษัทได้ก ำหนดนโยบำยกำรจ ัดซื อ้และกำร
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บริหำรจัดกำรสินค้ำคงคลงั ด้วยกำรสั่งซือ้ในลักษณะวนัต่อวนัในจ ำนวนท่ี

พอเพียง และจัดเก็บในห้องเย็นรักษำอุณหภูมิเพ่ือลดกำรเสื่อมสภำพของ

วัตถุดิบ รวมถึงมีระบบกำรควบคุมสินค้ำและวัตถุดิบคงคลังแบบ First-In-

First-Out (FIFO) 

3.2.1.3 ความเสี่ยงจากการมีแหล่งวัตถุดบิที่มีจ ากัด 

เน่ืองจำกบริษัทมีนโยบำยซือ้วัตถุดิบท่ีมีคุณภำพเพ่ือให้สำมำรถผลิตสินค้ำ 

ท่ีได้มำตรฐำน ดงันัน้ บริษัทไมซ่ือ้วตัถดุิบบำงชนิด หรือวตัถดุิบจำกผู้ขำยเพียง

รำยเดียว ซึ่งอำจก่อให้เกิดควำมเสี่ยงจำกกำรขำดแคลนหรือขำดอ ำนำจ

ตอ่รองทำงด้ำนรำคำได้ โดยท่ีผ่ำนมำ บริษัทก ำหนดให้ฝ่ำยวิจยัผลิตภณัฑ์และ

ฝ่ำยจดัซือ้ด ำเนินกำรสรรหำผู้ขำยสินค้ำท่ีมีคณุภำพเพ่ือให้มีผู้ขำยสินค้ำมำก

รำยย่ิงขึน้  

3.2.1.4 ความเสี่ยงด้านความผันผวนของราคาวัตถุดบิและต้นทุนการผลิตสินค้า 

จำกกำรท่ีวตัถุดิบบำงชนิดเป็นวตัถุดิบท่ีได้รับควำมนิยมจำกผู้บริโภคสูง เมื่อ

เกิดเหตกุำรณ์ท่ีไม่คำดคิด เช่น โรคระบำดของพืชและสตัว์ท่ีเป็นวตัถุดิบหลกั 

ท ำให้เกิดกำรขำดแคลนและรำคำมีควำมผันผวน อย่ำงไรก็ตำม บริษัทได้

พิจำรณำท ำสัญญำระยะปำนกลำงและระยะยำวกับผู้ ขำยบำงรำยไว้แล้ว 

เหตกุำรณ์ดงักลำ่วจงึไมส่ง่ผลกระทบตอ่บริษัทมำกนกั 

3.2.1.5 ความเสี่ยงด้านการแข่งขันทางธุรกจิ 

 เน่ืองจำกควำมนิยมในอำหำรญ่ีปุ่ นเติบโตอย่ำงรวดเร็วในประเทศไทย จึงท ำให้ 

มีผู้ประกอบกำรรำยใหม่ ๆ เกิดขึน้จ ำนวนมำก และมีคู่แข่งบำงรำยเปิด

ร้ำนอำหำรแนวเดียวกบัของบริษัทในท ำเลท่ีใกล้เคียงกนั อย่ำงไรก็ตำม บริษัท

มีนโยบำยแข่งขันทำงด้ำนคุณภำพของผลิตภัณฑ์ บริกำร กำรโฆษณำ 

ประชำสมัพันธ์ และกำรจัดกิจกรรมกำรตลำดรูปแบบต่ำง ๆ โดยไม่เน้นกำร

ตดัรำคำ ทัง้นี ้เน่ืองจำกบริษัทมีควำมเช่ือว่ำย่ิงกำรแข่งขันมีมำกเท่ำใดย่อม

ส่งผลดีต่ออุตสำหกรรมอำหำรมำกขึน้เท่ำนัน้ เพรำะจะท ำให้กำรเติบโตของ
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ตลำดในธุรกิจประเภทนีเ้ติบโตมำกย่ิงขึน้ ซึง่ย่อมส่งผลท ำให้ธุรกิจของบริษัท

เติบโตขึน้ด้วยเช่นกนั 

3.2.1.6 ความเสี่ยงจากภัยธรรมชาต ิ

 จำกมหำอทุกภยัท่ีเกิดขึน้ในประเทศไทยในปี 2554 ซึง่ส่งผลกระทบและสร้ำง       
ควำมเสียหำยให้แก่บริษัทเป็นจ ำนวนมำกนัน้ บริษัท จึงได้เล็งเห็นถึง
ควำมส ำคญัจ ำเป็นในกำรป้องกนั และกระจำยควำมเสี่ยงจำกภยัธรรมชำติท่ี
อำจเกิดขึน้ซ ำ้อีก โดยได้ด ำเนินกำรต่ำง ๆ  เช่น กำรย้ำยครัวกลำงจำกเดิมท่ี
นิคมอุตสำหกรรมนวนครไปยังครัวกลำงแห่งใหม่ท่ีอ ำเภอบ้ำนบึง จังหวัด
ชลบุรี ซึง่เป็นพืน้ท่ีท่ีปลอดภยัจำกน ำ้ท่วม รวมถึงบริษัทได้กระจำยกำรลงทุน
ไปยงัจงัหวดัซึง่เป็นพืน้ท่ีท่ีมีท ำเลท่ีตัง้สงู และมีกำรคมนำคมขนส่งสะดวก จึง
น่ำจะปลอดภัยและไม่ได้รับผลกระทบจำกภัยธรรมชำติ ตลอดจนมีกำร
ก ำหนดแผนส ำรองฉกุเฉินในเหตกุำรณ์ตำ่ง ๆ เพ่ือให้มัน่ใจวำ่ธุรกิจจะสำมำรถ
ด ำเนินตอ่ไปได้อย่ำงตอ่เน่ืองและปลอดภยัด้วย 

3.2.1.7 ความเสี่ยงจากผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกจิ 

ควำมเสี่ยงจำกกำรเปลี่ยนแปลงสภำวะเศรษฐกิจสำมำรถเกิดขึน้ได้และอำจมี

ผลกระทบต่อระดับกำรบริโภคและควำมเช่ือมั่นของผู้บริโภค จำกควำมผัน

ผวนและควำมไม่แน่นอนของสภำวะเศรษฐกิจในบำงช่วงสง่ผลกระทบต่อกำร

ด ำเนินธุรกิจในด้ำนต่ำง ๆ  อำทิ ต้นทุนวตัถุดิบ และค่ำแรงท่ีปรับตวัขึน้ ท ำให้

ผู้ผลิตต้องแบกรับภำระต้นทนุท่ีเพ่ิมขึน้ รวมถงึ ภำระรำยจ่ำยท่ีเพ่ิมสงูขึน้ท ำให้

อตัรำส่วนค่ำใช้จ่ำยต่อรำยได้ของครัวเรือนทัว่ประเทศเพ่ิมขึน้ ส่งผลต่อก ำลงั

กำรซือ้ของผู้บริโภคท่ีลดน้อยลง ซึ่งเหล่ำนีล้้วนส่งผลกระทบต่อผลประกอบกำร

โดยรวมของธุรกิจอำหำร  

 อย่ำงไรก็ดี แม้บริษัทจะได้รับผลกระทบจำกปัจจยัควำมเสี่ยงดงักลำ่วแต่จำก

กำรติดตำมสถำนกำรณ์อย่ำงใกล้ชิด พร้อมก ำหนดกลยุทธ์และแนวทำง

กำรตลำดท่ีเหมำะสมท ำให้บริษัทไม่ได้รับผลกระทบจำกปัจจัยดังกล่ำว  

อย่ำงมีนยัส ำคญั 
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3.2.2  ธุรกจิอาหารพร้อมปรุงและพร้อมทาน  

3.2.2.1 ความเสี่ยงด้านความผันผวนของราคาวัตถุดบิและต้นทุนการผลิตสินค้า 

เนื ่องจำกปัจจุบนัจ ำนวนยอดขำยของอำหำรพร้อมปรุงและพร้อมทำน  
ที่จ ำหน่ำยนัน้ ยงัมีจ ำนวนท่ีไม่สงูนกัเมื่อเทียบกบัขนำดของตลำดโดยรวม ท ำ
ให้กำรบริหำรจัดกำรด้ำนกำรผลิตสินค้ำของโรงงำนอุตสำหกรรมของกลุ่ม
บริษัทโออิชิ ยงัไม่สำมำรถท ำได้อย่ำงเต็มประสิทธิภำพ ส่งผลให้ค่ำใช้จ่ำยต่ำง ๆ 
ในกำรผลิตและต้นทุนของสินค้ำสูงขึน้ตำมไปด้วย โดยบริษัทได้ก ำหนด
แนวทำงให้ทุกหน่วยงำน อำทิ ฝ่ำยจดัซือ้ ฝ่ำยวิจยัและพฒันำ ฝ่ำยผลิต และ
ฝ่ำยขำยประสำนงำนร่วมกนัเพ่ือให้สำมำรถบริหำรจดักำรก ำลงักำรผลิตและ
ควบคมุค่ำใช้จ่ำย ๆ ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพมำกย่ิงขึน้ รวมถึงเน้นกำรขยำยช่อง
ทำงกำรจัดจ ำหน่ำยสินค้ำให้ครอบคลมุอย่ำงกว้ำงขวำงมำกย่ิงขึน้ เพ่ือสร้ำง
ยอดขำยและน ำไปสูก่ำรช่วยลดต้นทนุกำรผลิตและคำ่ใช้จ่ำยตำ่ง ๆ ลงอีกด้วย 

3.2.2.2 ความเสี่ยงด้านการแข่งขันทางธุรกจิ 

 ส ำหรับธุรกิจอำหำรพร้อมปรุงและพร้อมทำน มีสภำวะกำรแข่งขันทำงธุรกิจ 

ท่ีรุนแรง โดยเฉพำะกำรที่เจ้ำของธุรกิจในช่องทำงกำรจดัจ ำหน่ำยสินค้ำหนัมำ

ผลิตสินค้ำภำยใต้ตรำสินค้ำของตนเอง ส่งผลให้ผู้ขำยสินค้ำนอกจำกจะต้อง

วิจัยและพัฒนำเพ่ือแข่งขันด้ำนผลิตภัณฑ์แล้วยังต้องเพ่ิมภำระด้ำนกำร

ตอ่รองเร่ืองเง่ือนไขกำรค้ำตำ่ง ๆ มำกย่ิงขึน้ ดงันัน้ เพ่ือเป็นกำรลดและป้องกนั

ควำมเสี่ยงในเร่ืองดงักล่ำว กลุ่มบริษัทโออิชิจึงให้ควำมส ำคญัในเร่ืองกำร

พัฒนำนวตักรรมผลิตภัณฑ์และรักษำคุณภำพของสินค้ำ รวมถึงเน้นกำร

สร้ำงตรำสินค้ำให้เป็นท่ีรู้จกัและสร้ำงควำมเช่ือมั่นในตรำสินค้ำของบริษัทให้

มำกย่ิงขึน้ 

3.2.2.3 ความเสี่ยงด้านการพัฒนาสินค้าใหม่  

เน่ืองจำกอำหำรพร้อมปรุงและพร้อมทำนท่ีจ ำหน่ำยในปัจจุบนัมีช่องทำงกำร             

จัดจ ำหน่ำยผ่ำนร้ำนสะดวกซือ้เป็นหลัก ท ำให้กำรพัฒนำสินค้ำต้องมีกำร

พัฒนำอย่ำงต่อเน่ือง ถึงแม้ว่ำจะได้มีกำรวำงแผนอย่ำงรอบคอบและ

ระมัดระวังแล้วก็ตำม แต่ด้วยพฤติกรรมกำรบริโภคท่ีเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ  
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ท ำให้สินค้ำบำงรำยกำรหรือบำงรสชำติอำจจะยังไม่ตอบสนองต่อควำม

ต้องกำรของตลำดและกลุ่มผู้บริโภคได้ ดงันัน้ หน่วยงำนพัฒนำสินค้ำจึงให้

ควำมส ำคัญในกำรพัฒนำนวตักรรมสินค้ำและผลิตภัณฑ์เพื่อให้สำมำรถ

ตอบสนองได้ตรงและทันต่อควำมต้องกำรและกระแสกำรเปลี่ยนแปลง

พฤติกรรมตำ่ง ๆ ของผู้บริโภคได้ 

3.2.2.4  ความเสี่ยงด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 

 ด้วยกำรจัดจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ของบริษัทท่ีมีอยู่ ในปัจจุบันยังคงพึ่งพำ  
ช่องทำงกำรจดัจ ำหน่ำยผ่ำนร้ำนสะดวกซือ้เป็นส ำคญั ท ำให้เกิดข้อจ ำกดัด้ำน
กำรต่อรองและผลประโยชน์ท่ีควรได้รับจำกกำรจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์นัน้ ๆ ซึ่ง  
ท่ีผ่ำนมำบริษัทได้พยำยำมลดข้อจ ำกัดท่ีเกิดขึน้ดังกล่ำวด้วยกำรขยำยฐำน
กำรจัดจ ำหน่ำยและสร้ำงกำรเติบโตของยอดขำยในช่องทำงกำรจดัจ ำหน่ำย
อื่น ๆ เช่น ช่องทำงกำรจัดจ ำหน่ำยสมัยใหม่ หรือ Modern Trade  ได้แก่ 
ซูเปอร์มำร์เก็ต ห้ำงสรรพสินค้ำ ไฮเปอร์มำร์เก็ต ช่องทำงกำรจัดจ ำหน่ำยท่ีมี
ศักยภำพ อันได้แก่ ช่องทำง Food Service และช่องทำงกำรจัดจ ำหน่ำย 
ในตำ่งประเทศ เป็นต้น 

3.2.2.5 ความเสี่ยงด้านโลจสิตกิส์  

 เ น่ืองจำกผลิตภัณฑ์อำหำรพร้อมปรุงและพร้อมทำนท่ีบริษัทผลิตและ 
จดัจ ำหน่ำยในปัจจบุนัอยู่ในรูปของผลิตภณัฑ์อำหำรแช่เย็นหรือแช่แข็ง ดงันัน้ 
กระบวนกำรจัดเก็บรักษำภำยหลังกำรผลิต และกำรขนส่งท่ีสำมำรถคง
คณุภำพและรสชำติของสินค้ำให้มีสภำพและรสชำติท่ีดีได้มำตรฐำนจนถึงมือ
ผู้ บริโภคจึงมีควำมส ำคัญย่ิง  ประกอบกับอัตรำกำรเติบโตของธุรกิจท่ีมี
แนวโน้มสูงขึน้อย่ำงต่อเน่ือง บริษัทจึงควรมุ่งเน้นให้ควำมส ำคญัและเตรียม
ควำมพร้อมเก่ียวกบัโครงสร้ำงพืน้ฐำนด้ำนโลจิสติกส์ อำทิ กำรเตรียมแผนงำนกำร
ขยำยพืน้ท่ีคลงัสินค้ำแช่เย็นเพ่ือกำรเก็บรักษำผลิตภัณฑ์ให้มีควำมเหมำะสม
ก่อนกำรจัดส่งออกไปจ ำหน่ำยทัง้ในและต่ำงประเทศ และกำรทบทวนระบบ
กำรขนสง่สินค้ำแช่เย็นและแช่แข็งให้มีควำมเหมำะสม และสำมำรถรองรับกำร
เติบโตของกลุ่มธุรกิจได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ตลอดจนเป็นกำรป้องกัน ลด
ผลกระทบและควำมเสี่ยงในด้ำนดงักลำ่วท่ีอำจเกิดขึน้ได้อีกด้วย 
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3.3 ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ 

 กลุ่มบริษัทโออิชิได้เร่ิมด ำเนินกำรตำมแผน “วิสยัทัศน์ 2020” เพ่ือเติบโตและก้ำวเป็นบริษัท

อำหำรและเคร่ืองดื่มชัน้น ำในภูมิภำคอำเซียน ซึง่แม้ว่ำบริษัทจะได้มีกำรพิจำรณำและวำงแผน

อย่ำงถ่ีถ้วนและรอบคอบ แต่อำจมีปัจจัยทัง้ภำยในและภำยนอกท่ีส่งผลกระทบให้บริษัท 

ไมส่ำมำรถด ำเนินธุรกิจให้เป็นไปตำมแผนกลยทุธ์ อนัจะกระทบตอ่ผลกำรด ำเนินงำนของบริษัท

ท ำให้ไมส่ำมำรถบรรลเุป้ำหมำยท่ีวำงไว้ได้ 

อย่ำงไรก็ตำม บริษัทได้มีกำรจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำนประจ ำปีซึ่งสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์

ระยะยำวของบริษัท โดยคณะกรรมกำรของบริษัทมีส่วนร่วมในกำรพิจำรณำกลัน่กรองและ

อนุมัติแผนกำรด ำเนินกำรดังกล่ำว นอกจำกนี ้ยังมีกำรติดตำมประเมินผลในทุกขัน้ตอน 

อย่ำงใกล้ชิดเพ่ือให้กำรด ำเนินกำรเป็นไปตำมแผนงำนและกลยทุธ์ท่ีก ำหนดไว้ และมีกำรทบทวน

แผนกลยุทธ์อย่ำงสม ่ำเสมอเพื่อให้สำมำรถปรับกลยุทธ์และกำรด ำเนินงำนให้สอดคล้องกบั

สถำนกำรณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงไป 

3.4 ความเส่ียงจากการพึ่งพงิผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือบริษัทในกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 

 กลุ่มบริษัทโออิชิมีสดัส่วนกำรจัดจ ำหน่ำยผ่ำนบริษัทในกลุ่มบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ ำกัด 

(มหำชน) (“กลุ่มบริษัท”) คิดเป็นประมำณร้อยละ 90 ของยอดขำยรวมของธุรกิจเคร่ืองดื่ม ซึง่ถือ

เป็นช่องทำงกำรจดัจ ำหน่ำยท่ีมีประสิทธิภำพและครอบคลุมพืน้ท่ีกำรให้บริกำรมำกท่ีสุดช่องทำง

หนึ่ง อย่ำงไรก็ตำม บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ ำกัด (มหำชน) หรือไทยเบฟเวอเรจ เป็นผู้ ถือหุ้น

รำยใหญ่ของบริษัทโดยมีสดัส่วนกำรถือหุ้นประมำณร้อยละ 79.66  ดงันัน้ กำรจดัจ ำหน่ำยสินค้ำ 

ในกลุ่มธุรกิจเคร่ืองดื่มจึงมีลกัษณะพึ่งพิงบริษัทในกลุ่มผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ ซึ่งอำจมีควำมเสี่ยง

และผลกระทบต่อผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทได้ หำกมีกำรเปลี่ยนแปลงโครงสร้ำงกำร  

ถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือหำกกำรจัดจ ำหน่ำยสินค้ำของบริษัทไม่ได้รับควำมสนใจ

เท่ำท่ีควร 

 อย่ำงไรก็ดี ตลอดระยะเวลำท่ีผ่ำนมำกลุ่มบริษัทโออิชิได้รับควำมร่วมมือทำงธุรกิจจำกกลุ่ม

บริษัทเป็นอย่ำงดีและมีวิธีกำรท ำงำนท่ีมีระเบียบแบบแผนสำกลอนัเป็นท่ียอมรับทั่วไป อีกทัง้

กำรจดัจ ำหน่ำยสินค้ำผ่ำนเครือข่ำยกลุ่มบริษัทของผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ยังถือได้ว่ำเป็นกำรบริหำร

จดักำรและจดัสรรทรัพยำกรให้เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ อนัเป็นประโยชน์สงูสดุต่อบริษัทและผู้
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ถือหุ้นทุกฝ่ำย นอกจำกนี ้บริษัทยังได้มีกำรเข้ำท ำสญัญำกำรจัดจ ำหน่ำยระยะกลำงอย่ำงเป็น

ทำงกำรกับกลุ่มผู้ ถือหุ้ นรำยใหญ่ ซึ่งหำกมีกำรเปลี่ยนแปลงโครงสร้ำงผู้ ถือหุ้ นรำยใหญ่  

กลุ่มบริษัทยังคงต้องเป็นผู้จ ัดจ ำหน่ำยให้บริษัทต่อไปจนหมดสญัญำ ท ำให้บริษัทมีเวลำ 

ในกำรสรรหำและแต่งตัง้ผู้ จัดจ ำหน่ำยรำยใหม่ได้โดยไม่ส่งผลกระทบต่อกำรด ำเนินงำนของ

บริษัท 

3.5 ความเส่ียงต่อการลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์  

3.5.1  ความเสี่ยงจากการมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่มีอ านาจก าหนดนโยบายการบริหาร  

ณ วนัท่ี 3 ตลุำคม 2561 บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ ำกดั (มหำชน) หรือไทยเบฟเวอเรจ เป็น

ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ของบริษัท โดยมีสดัส่วนกำรถือหุ้นประมำณร้อยละ 79.66 ของทุน

ช ำระแล้ว ด้วยสถำนะดงักล่ำวท ำให้ไทยเบฟเวอเรจสำมำรถควบคุมมติท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น

ในเร่ืองต่ำง ๆ  ได้ไม่ว่ำจะเป็นกำรแต่งตัง้กรรมกำร หรือกำรขอมติในเร่ืองอื่นท่ีต้องใช้

เสียงส่วนใหญ่ของท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ น ตลอดจนเร่ืองท่ีกฎหมำยหรือข้อบังคับบริษัท

ก ำหนดให้ต้องได้รับเสียง 3 ใน 4 ของท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ น ดังนัน้ ผู้ ถือหุ้ นรำยอื่นของ

บริษัทอำจมีควำมเสี่ยงจำกกำรไมส่ำมำรถรวบรวมคะแนนเสียงเพ่ือถ่วงดลุเร่ืองท่ีผู้ ถือหุ้น

รำยใหญ่เสนอได้ 

อย่ำงไรก็ตำม เพ่ือให้กำรด ำเนินธุรกิจเป็นไปอย่ำงโปร่งใสและเป็นไปตำมหลกักำร
ก ำกับดูแลกิจกำรท่ีดี บริษัทได้จัดโครงสร้ำงกำรบริหำรจัดกำรซึ่งประกอบไปด้วย
บุคลำกรท่ีมีควำมรู้ควำมสำมำรถ และได้ก ำหนดขอบเขตอ ำนำจหน้ำท่ีอย่ำงชัดเจน 
รวมถึง มีกำรแต่งตัง้คณะกรรมกำรตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมกำรอิสระท่ีไมม่ี
ส่วนได้เสียกับบริษัท 3 คน เพ่ือท ำหน้ำท่ีในกำรตรวจสอบกำรด ำเนินงำนของบริษัท 
และดูแลผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นรำยย่อยได้อย่ำงเพียงพอ ซึ่งท ำให้เกิดกำรถ่วงดุล
อ ำนำจในกำรบริหำรจดักำรในระดบัท่ีเหมำะสมและสำมำรถตรวจสอบได้ 
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3.5.2  ความเส่ียงจากการที่จ านวนหุ้นของบริษัทที่ซือ้ขายหมุนเวียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย (“Free float”) ค่อนข้างต ่า ส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องในการ
ซือ้ขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

ณ วนัท่ี 3 ตุลำคม 2561 บริษัทมีสดัส่วนกำรถือหุ้นของผู้ ถือหุ้นรำยย่อยคิดเป็นร้อยละ 

20.34 ซึ่งอำจท ำให้มีสภำพคล่องในกำรซือ้ขำยหลักทรัพย์ไม่มำกนัก ผู้ ถือหุ้ นจึงมี

ควำมเสี่ยงท่ีอำจจะไมส่ำมำรถขำยหุ้นของบริษัทได้ทนัทีในรำคำท่ีต้องกำร 

อย่ำงไรก็ดี บริษัทจะติดตำมและด ำรงสภำพคล่องของ Free float ให้มีควำมเหมำะสม
ตอ่ผู้ ถือหุ้นตอ่ไป 

3.6 ความเสี่ยงของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  

ด้วยในปัจจุบนัเทคโนโลยีสำรสนเทศถือเป็นเคร่ืองมือส ำคญัในกำรด ำเนินธุรกิจขององค์กร ทัง้

ในด้ำนกำรเพ่ิมประสิทธิภำพในกระบวนกำรผลิต ควำมรวดเร็วสะดวกสบำยในกำรให้บริกำร

ลูกค้ำ กำรติดต่อสื่อสำร กำรจัดเก็บ ประมวลผลและวิเครำะห์ข้อมูล เป็นต้น ดงันัน้ประเด็น

ควำมเสี่ยงในด้ำนดงักล่ำวจึงถือว่ำมีควำมส ำคญั ทัง้ประเด็นควำมเสี่ยงจำกกำรคุกคำมด้ำน

ควำมมั่นคงปลอดภัยทำงไซเบอร์ (Cyber Security) ซึ่งอำจส่งผลกระทบต่อควำมต่อเน่ือง 

ในกำรใช้งำนระบบตำ่ง ๆ และกำรใช้งำนเคร่ืองคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้งำน นอกจำกนี  ้ยงัมีผลต่อ

ควำมมัน่คงและปลอดภยัของข้อมลู และประเดน็ควำมเสี่ยงท่ีอำจเกิดกรณีกำรละเมิดกฎหมำย

เก่ียวกับกำรใช้คอมพิวเตอร์ เช่น พระรำชบัญญัติว่ำด้วยกำรกระท ำควำมผิดเก่ียวกั บ

คอมพิวเตอร์ ท่ีอำจเกิดกำรตรวจสอบจำกหน่วยงำนต่ำง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง อันส่งผลให้เกิดกำร

หยดุชะงกัในกำรด ำเนินกิจกรรมของกลุม่บริษัทโออิชิได้ 

โดยค ำนึงถึงควำมเสี่ยงในด้ำนดังกล่ำว กลุ่มบริษัทโออิชิจึงได้เตรียมแผนงำน ระบบและ

มำตรกำรป้องกนัและบรรเทำผลกระทบจำกควำมเสี่ยงในด้ำนดงักลำ่ว ได้แก่  

1. ก ำหนดให้มีนโยบำยสำรสนเทศของกลุ่มบริษัทโออิชิ ประกอบด้วยแนวทำงปฏิบตัิในกำร  
ใช้งำน กำรก ำกับดูแล กำรป้องกันรักษำควำมปลอดภัย และบทก ำหนดโทษ รวมถึงกำร
สร้ำงควำมตระหนกัรู้และรับผิดชอบเก่ียวกบักำรใช้เทคโนโลยีให้กบัพนกังำนอย่ำงตอ่เน่ือง
ผ่ำนกำรแจ้งข่ำวสำรผ่ำนระบบอีเมล์ กำรอบรมและจัดกิจกรรมต่ำง ๆ เพ่ือให้พนักงำนมี
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ควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรใช้งำนเทคโนโลยีอย่ำงถูกต้องและมีควำมปลอดภยัจำกกำรถูก
คกุคำมทำงไซเบอร์ รวมถงึไมล่ะเมิดตอ่กฎหมำยท่ีเก่ียวข้องอีกด้วย 

2. กำรสร้ำงระบบป้องกนัควำมปลอดภยัตัง้แต่ระบบเครือข่ำยจนถึงเคร่ืองคอมพิวเตอร์ และ
อปุกรณ์ท่ีมีควำมเสี่ยงตอ่กำรถกูโจมตีจำกบคุคลภำยนอก 

2.1 ระดบัเครือข่ำยมีกำรสร้ำงไฟร์วอลล์ (Firewall) เพ่ือป้องกันและตรวจสอบให้มีกำร

รับสง่ข้อมลูในช่องทำงท่ีก ำหนดกบัปลำยทำงท่ีอนญุำตเท่ำนัน้ 

2.2 ระดบัอปุกรณ์มีกำรติดตัง้โปรแกรมป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ในเคร่ืองคอมพิวเตอร์

ทกุเคร่ือง และมีกำรเช่ือมตอ่มำท่ีสว่นกลำงเพ่ือสำมำรถควบคมุ และแก้ไขเคร่ืองท่ีมี

ปัญหำได้อย่ำงถกูต้องและรวดเร็ว พร้อมทัง้ยงัสำมำรถหำสำเหตขุองกำรถกูคกุคำม 

เพ่ือแก้ปัญหำท่ีต้นเหตแุละป้องกนักำรเกิดปัญหำซ ำ้ในครัง้ตอ่ไป 

3. กำรก ำหนดสิทธิกำรใช้งำนระบบต่ำง ๆ ของพนกังำน เพ่ือกำรจ ำแนกชัน้ควำมลบัและกำร
จัดกำรข้อมูล เพ่ือให้กำรเข้ำถึงข้อมูลเป็นไปเพ่ือประโยชน์ในกำรใช้งำนและตำมควำม
จ ำเป็น อนัจะเป็นกำรป้องกันกำรเข้ำถึงข้อมูลท่ีเป็นควำมลบัและกำรจำรกรรมข้อมูลได้
อย่ำงเป็นระบบ รวมถึงก ำหนดให้มีระบบกำรบันทึกกำรเข้ำใช้งำนเพ่ือให้สำมำรถ
ตรวจสอบกำรเข้ำถงึข้อมลูในระบบตำ่ง ๆ ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

4. กำรมีศนูย์ข้อมลู (Data Center) และกำรส ำรองข้อมลูที่ส ำคญั เพ่ือให้สำมำรถน ำข้อมลูมำ
ใช้งำนได้เม่ือระบบหลกัมีปัญหำ สง่ผลให้ธุรกิจยงัสำมำรถด ำเนินกำรได้อย่ำงตอ่เน่ือง 

5. กำรเก็บข้อมูลกำรใช้งำนเครือข่ำยตำมข้อบังคับของพระรำชบัญญัติว่ำด้วยกำรกระท ำ
ควำมผิดเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ และมีกำรก ำกบัดแูลกำรเข้ำถงึเวบ็ไซต์ท่ีมีควำมเสี่ยงต่อกำร
ถกูจำรกรรมข้อมลู หรือกระท ำผิดกฎหมำย 

6. กำรติดตัง้โปรแกรม เพ่ือตรวจสอบกำรใช้งำนโปรแกรมท่ีไม่ถูกต้องตำมกฎหมำยในเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ทุกเคร่ือง เพ่ือป้องกันกำรละเมิดลิขสิทธ์ิหรือทรัพย์สินทำงปัญญำต่ำง ๆ ใน
สว่นของระบบเคร่ืองแมข่่ำย (Server) มีกำรตรวจสอบสิทธิกำรใช้งำนและ License รวมถงึ
ด ำเนินกำรต่ออำยุกำรใช้งำนทุกปี เพ่ือให้มัน่ใจว่ำระบบทัง้หมดของกลุ่มบริษัทโออิชิมีกำร
ใช้โปรแกรมท่ีถกูต้องตำมกฎหมำยเท่ำนัน้ 
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3.7 ความเสี่ยงเกี่ยวกับชื่อเสียงของบริษัท 

ช่ือเสียงและภำพลักษณ์ขององค์กรคือหนึ่งในปัจจัยท่ีมีผลต่อกำรตัดสินใจซือ้สินค้ำหรือใช้

บริกำรของผู้บริโภคในปัจจบุนั โดยเฉพำะธุรกิจอำหำรและเคร่ืองดื่มท่ีช่ือเสียงมีควำมส ำคญัต่อ

กำรตัดสินใจซือ้ค่อนข้ำงมำก กลุ่มบริษัทโออิชิจึงตระหนักถึงควำมส ำคัญของช่ือเสียงและ

ภำพลกัษณ์มำโดยตลอด โดยด ำเนินธุรกิจตำมหลกัธรรมำภิบำล โปร่งใส และสำมำรถตรวจสอบได้ 

รวมถึงใส่ใจผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ำย ชุมชน สงัคม และประเทศชำติ แต่อย่ำงไรก็ตำม บำงครัง้

บริษัทไม่สำมำรถหลีกเลี่ยงปัจจัยภำยนอกท่ีมำกระทบต่อช่ือเสียงของบริษัท เช่น กำรเกิดข่ำว 

เชิงลบ โดยเฉพำะในยุคท่ีสื่อออนไลน์เข้ำมำมีอิทธิพลเป็นอย่ำงมำกในโลกปัจจุบัน สื่อสงัคม

ออนไลน์กลำยเป็นช่องทำงกำรสื่อสำรท่ีผู้บริโภคนิยมใช้สื่อสำรและแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น

เก่ียวกับสินค้ำและบริกำร และเมื่อในกรณีท่ีตกเป็นข่ำวเชิงลบ เนือ้หำข่ำวสำรในช่องทำง

ดงักล่ำวสำมำรถแพร่กระจำยได้อย่ำงรวดเร็วในวงกว้ำง และอำจส่งผลกระทบต่อช่ือเสียงของ

บริษัทและภำพลกัษณ์องค์กร ดงันัน้ บริษัทจึงมีนโยบำยและแนวทำงด ำเนินกำรรองรับควำม

เสี่ยงท่ีอำจเกิดขึน้ดงันี ้

1. จัดให้มีคณะท ำงำน (Crisis Management Team) ท่ีดูแลเหตุกำรณ์ท่ีอำจเป็นควำมเสี่ยง
ตอ่ช่ือเสียงและภำพลกัษณ์ขององค์กร เพ่ือก ำหนดแนวทำงด ำเนินกำรและแก้ปัญหำอย่ำง
เหมำะสมและทนัตอ่สถำนกำรณ์ 

2. มีระบบกำรสื่อสำรท่ีแม่นย ำ พร้อมใช้เทคโนโลยีดิจิทัลท่ีสะดวก รวดเร็ว ทันสมัย เพ่ือ
ประเมินควำมเคลื่อนไหว ควำมพึงพอใจ และควำมคำดหวงัของผู้บริโภค พร้อมตอบกลบั
อย่ำงชดัเจนและรวดเร็วในกรณีท่ีผู้บริโภคต้องกำรค ำชีแ้จง 
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4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกจิ 

ทรัพย์สินท่ีใช้ในกำรประกอบธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย มีทัง้ทรัพย์สินถำวรหลกัท่ีบริษัทและบริษัทย่อย
ใช้ในกำรประกอบธุรกิจและทรัพย์สินท่ีไม่มีตัวตน มีมูลค่ำทำงบัญชีสุทธิ ณ วันท่ี 30 กันยำยน 2561 
สรุปรำยละเอียดได้ดงันี ้

4.1 ที่ดนิและส่วนปรับปรุงที่ดนิ 

กลุ่มบริษัทโออิชิมีท่ีดินและส่วนปรับปรุงท่ีดินท่ีใช้ในกำรประกอบธุรกิจ ซึง่มลูค่ำทำงบญัชีสุทธิ  
ณ วนัท่ี 30 กันยำยน 2561 ตำมรำยละเอียดดงันี ้

ที่ดนิและส่วนปรับปรุงที่ดนิ 
ลักษณะ 

กรรมสิทธ์ิ 

มูลค่าทางบัญชีสุทธิ 

(ล้านบาท) 
ภาระผูกพัน 

ท่ีดิน รวมเนือ้ท่ี 61-2-70.5 ไร่ และ

สว่นปรับปรุงท่ีดิน 

นิคมอตุสำหกรรมนวนครโครงกำร 2

ต ำบลคลองหนึง่ อ ำเภอคลองหลวง 

จงัหวดัปทมุธำนี 

 
 

เจ้ำของ 
 

 
 

   463.79 
 

 
-ไมม่-ี 

ท่ีดิน รวมเนือ้ท่ี 182-2-19 ไร่ และ 

สว่นปรับปรุงท่ีดิน 

ต ำบลหนองชำก อ ำเภอบ้ำนบงึ(เมือง) 

จงัหวดัชลบรีุ 

เจ้ำของ    219.78       -ไมม่-ี 

รวม     683.57  
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4.2 อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 

กลุ่มบริษัทโออิชิมีอำคำรและส่วนปรับปรุงอำคำรท่ีใช้ในกำรประกอบธุรกิจ ซึ่งมูลค่ำทำงบญัชี
สทุธิ ณ วนัท่ี 30 กันยำยน 2561 ตำมรำยละเอียดดงันี ้

อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 
ลักษณะ 

กรรมสิทธ์ิ 

มูลค่าทางบัญชีสุทธิ 

(ล้านบาท) 
ภาระผูกพัน 

อำคำรและสิ่งปลกูสร้ำงโรงงำนนิคมอตุสำหกรรมนวนคร

โครงกำร 2  ต ำบลคลองหนึ่ง อ ำเภอคลองหลวง  

จงัหวดัปทมุธำนี 

เจ้ำของ      722.15 - ไมม่ี - 

อำคำรและสิ่งปลกูสร้ำงโรงงำนนิคมอตุสำหกรรมอมตะนคร  

ต ำบลบ้ำนเก่ำ อ ำเภอพำนทอง จงัหวดัชลบรีุ 

เช่ำ        75.65 - ไมม่ี - 

อำคำรและสว่นปรับปรุงอำคำร  เลขท่ี 333 หมูท่ี่ 1 

ถนนทำงหลวง 2089 (มวกเหลก็-วงัมว่ง)  

ต ำบลแสลงพนั อ ำเภอวงัมว่ง จงัหวดัสระบรีุ 

เช่ำ        140.27 -ไมม่ี- 

อำคำรและสิ่งปลกูสร้ำงโรงงำนครัวกลำง 

ต ำบลหนองชำก อ ำเภอบ้ำนบงึ จงัหวดัชลบรีุ 

เจ้ำของ      313.87 -ไมม่ี- 

สว่นปรับปรุงอำคำรอื่น ๆ เช่ำ          3.84 -ไมม่ี- 

รวม          1,255.78  

4.3 สัญญาเช่าพืน้ที่ 

วันท่ี 30 ก ันยำยน 2561 บริษัทมีสัญญำเช่ำพืน้ท่ีในกำรด ำเนินกิจกำรร้ำนอำหำรญ่ีปุ่ นกับ
คูส่ญัญำท่ีเป็นผู้ประกอบกำรธุรกิจค้ำปลีกประมำณ 250 สญัญำ ทัง้นี ้สญัญำเช่ำพืน้ท่ีสว่นใหญ่
จะเป็นสญัญำเช่ำระยะสัน้ 3 ปี และได้รับสิทธิในกำรพิจำรณำต่ออำยุสญัญำได้อีก โดยสญัญำ
สว่นใหญ่จะหมดอำยลุงในปี 2562 - 2565 

ทัง้นี ้บริษัทได้เช่ำท่ีดินและอำคำรส ำหรับโครงกำรเคร่ืองจักรบรรจุ Cold Aseptic Filling 
สำยกำรผลิตท่ี 2 และสำยกำรผลิตท่ี 4 ท่ีจงัหวดัสระบรีุ เน่ืองจำกมีควำมเหมำะสมต่อกำรขนส่ง 
รวมถึงยังเป็นกำรกระจำยควำมเสี่ยงอีกทำงหนึ่งด้วย โดยสัญญำเช่ำเป็นแบบระยะสัน้
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ระยะเวลำกำรเช่ำไม่เกิน 3 ปี และให้สิทธิบริษัทในกำรพิจำรณำซือ้ท่ีดินก่อนบคุคลอื่นหำกผู้ เช่ำ
ประสงค์จะขำยท่ีดินดงักลำ่ว 

4.4 สิทธิการเช่าพืน้ที่ด าเนินงาน 

พืน้ท่ีด ำเนินงำนของกิจกำรร้ำนอำหำรของกลุ่มบริษัทโออิชิส่วนใหญ่จะท ำเป็นสัญญำเช่ำ
ระยะเวลำสัน้ 3 ปี และได้รับสิทธิในกำรพิจำรณำต่ออำยุสญัญำได้อีก เพ่ือลดภำระผูกพนัและ
เงินลงทุนท่ีค่อนข้ำงสงูจำกควำมผนัแปรของสภำพเศรษฐกิจและกำรค้ำท่ีเปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็ว 
อย่ำงไรก็ตำม มีร้ำนอำหำรบำงสำขำได้ท ำสญัญำเช่ำระยะยำวภำยในอำคำรและศูนย์กำรค้ำ ซึ่งมี
มลูคำ่ทรัพย์สินรวมสว่นท่ีปรับปรุงแล้ว ณ วนัท่ี 30 กันยำยน 2561 ดงันี ้

สาขาเนือ้ที่ 
ระยะเวลาการเช่าตามที่ระบุใน

สัญญา/ปีสิน้สุดสัญญา 

มูลค่าทางบัญชีสุทธิ 

(ล้านบาท) 
ภาระผูกพัน 

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

ระยะเวลำ 21 ปี 10 เดือน 25 วนั/ 
สิน้สดุปี 2567 6.94 - ไมม่ี - 

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

ระยะเวลำ 17 ปี 11 เดือน 21 วนั/  
สิน้สดุปี 2562 1.01 - ไมม่ี - 

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

ระยะเวลำ 20 ปี 9 เดือน 4 วนั/ 
สิน้สดุปี 2565 7.50 - ไมม่ี - 

ศนูย์กำรค้ำฟิวเจอร์ปำร์ค-รังสิต 
ห้องท่ี B 56 พืน้ท่ี 134 ตร.ม. 

ระยะเวลำ 15 ปี 6 เดือน/  
สิน้สดุปี 2564 

2.65 - ไมม่ี - 

ศนูย์กำรค้ำเอสพลำนำด รัชดำภิเษก 
ห้องท่ี B 41 พืน้ท่ี 288 ตร.ม. 

ระยะเวลำ 24 ปี 2 เดือน 4 วนั / 
สิน้สดุปี 2574 

16.68 - ไมม่ี - 

รวม   34.78  
 

 

 



  บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
แบบแสดงรำยกำรข้อมลูประจ ำปี (แบบ 56-1) สิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยำยน 2561 

  สว่นท่ี 1 หน้ำที ่69 

   

4.5 เคร่ืองมือและเคร่ืองจักรที่ใช้ในการผลิต 
ณ วนัท่ี 30 กันยำยน 2561 เคร่ืองจกัรและเคร่ืองจกัรหลกัท่ีใช้ในกำรด ำเนินงำนและผลิตสินค้ำ

ของกิจกำร ประกอบด้วย 

ประเภทเคร่ืองจักรและอุปกรณ์ 
มูลค่าทางบัญชีสุทธิ 

(ล้านบาท) 
ภาระผูกพัน 

เคร่ืองมือและเคร่ืองจกัร - เคร่ืองดื่ม  2,171.37 - ไมม่ี - 

เคร่ืองมือและเคร่ืองจกัร - อำหำร    227.94 - ไมม่ี - 
รวม 2,399.31  

4.6 ส่วนตกแต่งและระบบภายใน 

ส่วนตกแต่งและระบบภำยในท่ีใช้ในกำรด ำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทโออิชิ ณ วนัท่ี 30 กันยำยน 
2561 ประกอบด้วย 

ประเภทส่วนตกแต่งและ 

ระบบภายใน 
มูลค่าทางบัญชีสุทธิ 

(ล้านบาท) 
ภาระผูกพัน 

สว่นตกแตง่    208.97 - ไมม่ี - 

ระบบภำยใน    685.27 - ไมม่ี – 
รวม   894.24  

4.7 ทรัพย์สินระหว่างตดิตัง้ 

ทรัพย์สินระหว่ำงติดตัง้ของกลุ่มบริษัทโออิชิมีมูลค่ำทำงบัญชี ณ วันท่ี 30 ก ันยำยน 2561 
ดงัตอ่ไปนี ้

ประเภททรัพย์สินระหว่างติดตัง้ 
มูลค่าทางบัญชีสุทธิ 

(ล้านบาท) 
ภาระผูกพัน 

โครงกำรปรับปรุงทรัพย์สินไฟไหม้ 

สำยกำรผลิตเคร่ืองดื่มแบบ UHT  

โรงงำนนิคมอตุสำหกรรมนวนคร 

446.00 - ไมม่ี - 

เคร่ืองจกัร Cold Aseptic Filling 
สำยกำรผลิตท่ี  1 

  7.19 - ไมม่ี - 



  บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
แบบแสดงรำยกำรข้อมลูประจ ำปี (แบบ 56-1) สิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยำยน 2561 

  สว่นท่ี 1 หน้ำที ่70 

   

ประเภททรัพย์สินระหว่างติดตัง้ 
มูลค่าทางบัญชีสุทธิ 

(ล้านบาท) 
ภาระผูกพัน 

เคร่ืองจกัร Cold Aseptic Filling 
สำยกำรผลิตท่ี  2 

  3.54 - ไมม่ี - 

Oishi Knowledge Center  37.05 - ไมม่ี - 

อื่น ๆ  28.60 - ไมม่ี - 
รวม 522.38  

4.8 ทรัพย์สินอ่ืน 

ทรัพย์สนิอื่นท่ีใช้ในกำรประกอบธุรกิจของบริษัทประกอบด้วย เคร่ืองใช้ส ำนกังำน เคร่ืองตกแตง่
และติดตัง้ เคร่ืองใช้ในร้ำนอำหำร และยำนพำหนะ โดยมีมลูคำ่สทุธิทำงบญัชี ณ วนัท่ี 30 กันยำยน 
2561 ทัง้สิน้ 168.61 ล้ำนบำท 

4.9 ทรัพย์สินทางปัญญา 

ตัง้แต่เปิดด ำเนินกำร บริษัทมีกำรย่ืนค ำขอจดทะเบียนเคร่ืองหมำยกำรค้ำและเคร่ืองหมำย
บริกำร ส ำหรับผลิตภัณฑ์และบริกำรของบริษัททัง้ในและต่ำงประเทศ  เพ่ือเป็นกำรรักษำสิทธิ
และได้รับควำมคุ้มครองด้ำนทรัพย์สินทำงปัญญำตำมกฎหมำย โดยมีเคร่ืองหมำยกำรค้ำและ
เคร่ืองหมำยบริกำรท่ีส ำคัญ คือ “โออิชิ” รวมถึงเคร่ืองหมำยกำรค้ำและเคร่ืองหมำยบริกำร 
ท่ีจดทะเบียนทัง้ร่วมและ/หรือแยกกับเคร่ืองหมำย “โออิชิ” อีกหลำกหลำยเคร่ืองหมำยได้แก่  
“ชำบูชิ” “รำเมน” “นิกุยะ” “คำคำชิ” “กรีนที” “ชำคูลล์ซ่ำ” “ฟรุตโตะ” “อะมิโน โอเค” “เนโกะ”  
“ฟรุตซ่ำ” และ “โอโยชิ” เป็นต้น รวมถึงบริษัทได้จดแจ้งลิขสิทธ์ิในตวักำร์ตนู Oishi Neko (โออิชิ 
เนะโกะ) และตวักำร์ตนูท่ีใช้กบัผลิตภณัฑ์ชำคลูล์ซำ่ ในหลำกหลำยรูปแบบและท่ำทำงอีกด้วย 
นอกจำกนี ้บริษัทได้รับรำงวลั “ซุปเปอร์แบรนด์ ประเทศไทย” ประจ ำปี 2560 (Superbrands 
Thailand 2017) จำกซุปเปอร์แบรนด์แห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นหน่วยงำนอิสระด้ำนกำรวดัและ
ประเมินตรำสินค้ำท่ีเป็นเลิศด้ำนกำรสร้ำงตรำสินค้ำท่ีผู้บริโภคทัว่ประเทศให้ควำมไว้วำงใจและ
เช่ือมั่นมำกท่ีสุด รวมถึงยังได้รับรำงวัล “สุดยอดแบรนด์ทรงพลงั” ประจ ำปี 2561 (The Most 
Powerful Brands of Thailand 2018) จำกคณะพำณิชยศำสตร์และกำรบัญชี จุฬำลงกรณ์
มหำวิทยำลยั ในฐำนะท่ีโออิชิเป็นตรำสินค้ำท่ีแข็งแกร่งและทรงพลังท่ีสุดในกลุ่มชำพร้อมดื่ม 
รำงวัลดังกล่ำวจึงช่วยตอกย ำ้ถึงควำมเป็นตรำสินค้ำอันดับหนึ่งในใจผู้บริโภค และถือได้ว่ำ
เคร่ืองหมำยกำรค้ำของบริษัทมีควำมแพร่หลำยเป็นท่ียอมรับและอยู่ในใจผู้บริโภคมำอย่ำง
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ยำวนำน จำกควำมส ำเร็จในกำรสร้ำงกำรรับรู้และควำมนิยมในตรำและเคร่ืองหมำยกำรค้ำของ
บริษัท บริษัทจึงไม่มีนโยบำยและควำมจ ำเป็นใด ๆ ในกำรละเมิดเคร่ืองหมำยกำรค้ำและ
ทรัพย์สินทำงปัญญำของบคุคลอื่นใด 

4.10 นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

บริษัทพิจำรณำกำรลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม (ถ้ำมี) เพ่ือวตัถุประสงค์กำรขยำยและ/

หรือสนบัสนนุธุรกิจของกลุม่บริษัทโออิชิ หรือสรรหำโอกำสทำงธุรกิจใหม ่ๆ ตำมควำมเหมำะสม 
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5. ข้อพพิาททางกฎหมาย 

ส ำหรับระยะเวลำบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยำยน 2561 บริษัทและบริษัทย่อยไม่มีข้อพิพำททำงกฎหมำย

หรือคดีใด ๆ ท่ีต้องด้วยกรณีดงัตอ่ไปนี ้ 

(1) คดีท่ีอำจมีผลกระทบด้ำนลบต่อสินทรัพย์ของบริษัทหรือบริษัทย่อย ท่ีมีจ ำนวนสงูกว่ำร้อยละ 5

ของสว่นของผู้ ถือหุ้น 

(2) คดีท่ีกระทบต่อกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทอย่ำงมีนยัส ำคญั แต่ไม่สำมำรถประเมินผลกระทบ

เป็นตวัเลขได้ 

(3) คดีท่ีมิได้เกิดจำกกำรประกอบธุรกิจโดยปกติของบริษัท 
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6. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลส าคัญอ่ืน 

 ข้อมูลทั่วไป 

ช่ือบริษัท     : บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) (“บริษัท”) 

ประกอบธุรกิจ     : บริษัทรวมถึงบริษัทย่อยประกอบธุรกิจผลิตและจ ำหน่ำยอำหำรญ่ีปุ่ น 

และเคร่ืองดื่มภำยใต้ตรำสินค้ำ “โออิชิ”  

เลขทะเบียนบริษัท     :   0107547000150 

             ท่ีตัง้ส ำนกังำนใหญ่     :        เลขท่ี 90 อำคำรซีดบัเบิล้ย ูทำวเวอร์ ชัน้ท่ี 36 ห้องเลขท่ี บี3601  

                 ถนนรัชดำภิเษก แขวงห้วยขวำง เขตห้วยขวำง กรุงเทพมหำนคร 10310 

             ท่ีตัง้โรงงำน     :        โรงงำนนิคมอตุสำหกรรมนวนคร  

   เลขท่ี 60/68 และ 60/1120 หมู ่19 ต ำบลคลองหนึง่   

   อ ำเภอคลองหลวง จงัหวดัปทมุธำนี 12120  

                  :        โรงงำนนิคมอตุสำหกรรมอมตะนคร  

เลขท่ี 700/635 หมู ่3 ต ำบลบ้ำนเก่ำ อ ำเภอพำนทอง  

จงัหวดัชลบรีุ 20160 

                  :        โรงงำนอตุสำหกรรม อ ำเภอวงัมว่ง 

เลขท่ี 333 หมู ่1 ต ำบลแสลงพนั อ ำเภอวงัมว่ง จงัหวดัสระบรีุ 18220  

                  :        โรงงำนอตุสำหกรรมอ ำเภอบ้ำนบงึ 

เลขท่ี 283/2 หมู ่3 ต ำบลหนองชำก  

    อ ำเภอบ้ำนบงึ จงัหวดัชลบรีุ 20170     

  โฮมเพจบริษัท     :      www.oishigroup.com 

โทรศพัท์     :  (02) 768-8888 

โทรสำร     :  (02) 768-8889 
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ทนุจดทะเบียน     :  375,000,000 บำท 

ทนุช ำระแล้ว     :      375,000,000 บำท 

ชนิดและจ ำนวนหุ้นท่ี     :      หุ้นสำมญัจ ำนวน 187,500,000 หุ้น มลูคำ่ท่ีตรำไว้หุ้นละ 2 บำท 

จ ำหน่ำยได้แล้วทัง้หมด 

ช่ือย่อในตลำดหลกัทรัพย์     :      OISHI ส ำหรับหุ้นสำมญั 

แห่งประเทศไทย   

ช่ือย่อหุ้นกู้ ท่ีจดทะเบียน            :      1. OISHI18DA ส ำหรับหุ้นกู้ครัง้ท่ี 1/2558 ครบก ำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2561 

ในสมำคมตลำดตรำสำรหนีไ้ทย              2. OISHI197A ส ำหรับหุ้นกู้ครัง้ท่ี 1/2559 ครบก ำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2562  

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

ข้อมูลอ้างองิ 

นายทะเบียนหุ้นของบริษัท 

บริษัท ศนูย์รับฝำกหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ำกดั 

เลขท่ี 93 ถนนรัชดำภิเษก แขวงดินแดง 

เขตดินแดง กรุงเทพมหำนคร 10400 

โทรศพัท์ (02) 009-9000 

นายทะเบียนหุ้นกู้ของบริษัท 

หุ้นกู้ของบริษัท โออชิ ิกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) ครัง้ที่ 1/2558 ครบก าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2561 และ
หุ้นกู้ของบริษัท โออชิ ิกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) ครัง้ที่ 1/2559 ครบก าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2562 

ธนำคำรกรุงไทย จ ำกดั (มหำชน) 

เลขท่ี 35 ถนนสขุมุวิท แขวงคลองเตยเหนือ  

เขตวฒันำ กรุงเทพมหำนคร 10110  

โทรศพัท์ (02) 298-0821 
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ผู้ตรวจสอบบัญชี   

บริษัท เคพีเอม็จี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ำกดั 

เลขท่ี 1 อำคำรเอม็ไพร์ทำวเวอร์ ชัน้ท่ี 50-51 ถนนสำทรใต้  

แขวงยำนนำวำ เขตสำทร กรุงเทพมหำนคร 10120 

โทรศพัท์ (02) 677-2000 

ที่ปรึกษากฎหมาย 

บริษัท วีระวงค์, ชินวฒัน์ และพำร์ทเนอร์ส จ ำกดั 

เลขท่ี 540 อำคำรเมอร์คิวร่ี ทำวเวอร์ ชัน้ท่ี 22 ถนนเพลินจิต  

แขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพมหำนคร 10330 

โทรศพัท์ (02) 264-8000 

นำยมหินทร์ กรัยวิเชียร 

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ ำกดั (มหำชน)  

เลขท่ี 14 ถนนวิภำวดีรังสิต แขวงจอมพล  

เขตจตจุกัร กรุงเทพมหำนคร 10900  

โทรศพัท์ (02) 785-5251 

นักลงทุนสัมพันธ์  

นำงสำวกญัจน์ภรณ์ กิตติอมัพำนนท์ 

เลขท่ี 90 อำคำรซีดบัเบิล้ย ูทำวเวอร์ ชัน้ท่ี 43 ถนนรัชดำภิเษก 

แขวงห้วยขวำง เขตห้วยขวำง กรุงเทพมหำนคร 10310 

โทรศพัท์ (02) 768-8888 

E-mail : investorrelations@oishigroup.com  

ข้อมูลส าคัญอ่ืน 

- ไมม่ี - 
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การจัดการและการก ากับดูแลกจิการ 

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น 

 7.1 จ านวนทุนจดทะเบียนและทุนช าระแล้ว  

 7.1.1  หุ้นสามัญ 

ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2561 บริษัทมีทนุจดทะเบียน 375 ล้ำนบำท เป็นทนุเรียกช ำระแล้วจ ำนวน 375 
ล้ำนบำท แบ่งเป็นหุ้นสำมญัจ ำนวน 187.5 ล้ำนหุ้น มลูค่ำท่ีตรำไว้หุ้นละ 2 บำท ทัง้นี ้หุ้นสำมญั 
ทัง้จ ำนวนของบริษัทจดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

 7.1.2 หุ้นกู้ 

บริษัทได้ด ำเนินกำรออกและเสนอขำยหุ้นกู้  โดยมีรำยละเอียดดงันี ้

หุ้นกู้ของ บริษัท โออชิ ิกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) ครัง้ที่ 1/2558 ครบก าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2561 

ประเภทหุ้นกู้   :  หุ้นกู้ ชนิดระบุช่ือผู้ ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และ
ไมม่ีผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  

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

มลูคำ่ท่ีตรำไว้ตอ่หน่วย  :  1,000 บำท (หนึง่พนับำท) 

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

วนัท่ีออกหุ้นกู้   :  9 ธนัวำคม 2558 

อำยหุุ้นกู้  :  3 ปี 

อตัรำดอกเบีย้ : ร้อยละ 2.51 

วนัท่ีครบก ำหนด : 9 ธนัวำคม 2561 

นำยทะเบียนหุ้นกู้  : ธนำคำรกรุงไทย จ ำกดั (มหำชน) 

ทัง้นี ้เมื่อวันท่ี 11 กรกฎำคม 2561 บริษัทได้ด ำเนินกำรซือ้หุ้นกู้ ของ บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ ำกัด 
(มหำชน) ครัง้ท่ี 1/2558 ครบก ำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2561 (“หุ้นกู้  ครัง้ท่ี 1/2558”) คืนบำงส่วน
ก่อนครบก ำหนดไถ่ถอน เป็นจ ำนวนรวม 299,300 หน่วย รวมเป็นเงินจ ำนวน 299,300,000 บำท 
เป็นผลให้มีจ ำนวนคงเหลือเป็นจ ำนวน 700,700 หน่วย มีมลูคำ่รวมจ ำนวน  700,700,000 บำท  
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นอกจำกนี ้ในเดือนธันวำคม 2561 บริษัทได้ด ำเนินกำรไถ่ถอนหุ้ นกู้  ครัง้ท่ี 1/2558 จ ำนวน 
700,700 หน่วย มีมลูคำ่รวมจ ำนวน 700,700,000 บำท ตำมก ำหนดไถ่ถอนเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว 

หุ้นกู้ของ บริษัท โออชิ ิกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) ครัง้ที่ 1/2559 ครบก าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2562 

ประเภทหุ้นกู้   :  หุ้นกู้ ชนิดระบุช่ือผู้ ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และ
ไมม่ีผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  

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

มลูคำ่ท่ีตรำไว้ตอ่หน่วย  :  1,000 บำท (หนึง่พนับำท) 

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

วนัท่ีออกหุ้นกู้   :  6 กรกฎำคม 2559 

อำยหุุ้นกู้  :  3 ปี 

อตัรำดอกเบีย้ : ร้อยละ 2.20 

วนัท่ีครบก ำหนด : 6 กรกฎำคม 2562 

นำยทะเบียนหุ้นกู้  : ธนำคำรกรุงไทย จ ำกดั (มหำชน) 

7.2 ผู้ถือหุ้น 

รำยช่ือและสดัสว่นกำรถือหุ้นของผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ 10 รำย ณ วนัท่ี 3 ตลุำคม 2561 มีดงันี ้

ล าดับที่ รายชื่อผู้ถอืหุ้น จ านวนหุ้น ร้อยละ 

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

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

3. DBS BANK LTD. 8,955,100 4.78 

4. นายทวีฉัตร จุฬางกูร 7,885,000 4.21 

5. BANK OF SINGAPORE LIMITED-THB SEG AC 4,678,700 2.50 

6. นายอยุทธ์ ชาญเศรษฐิกุล 942,600 0.50 

7. นางหทัยรัตน์ จุฬางกูร 552,000 0.29 

8. บริษัท ไทยเอน็วดีีอาร์ จ ากดั 549,506 0.29 

9. นางสาวอรพรรณ อัสสมงคล 493,200 0.26 

10. นางนิภาภรณ์ ศิริพงษ์ 385,500 0.21 

11. ผู้ถอืหุ้นรายย่อย 4,698,195 2.51 

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

1)      บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ ำกัด (มหำชน) ซึ่งประกอบธุรกิจหลกัผ่ำนบริษัทย่อย
เก่ียวกับกำรผลิตและกำรจัดจ ำหน่ำยเคร่ืองดื่มผสมแอลกอฮอล์  ไม่ผสม
แอลกอฮอล์ และร้ำนอำหำร 

2)       ณ วนัท่ี 21 ตุลำคม 2560 มีบริษัทท่ีเก่ียวข้องกับนำยเจริญ สิริวฒันภักดี และ
คณุหญิงวรรณำ สิริวฒันภกัดี ถือหุ้นรวมในบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ ำกดั (มหำชน) 
คิดเป็นร้อยละ 65.89 ของหุ้นท่ีจ ำหน่ำยได้แล้วทัง้หมดของบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ 
จ ำกดั (มหำชน) 

โดยรำยช่ือและสดัส่วนกำรถือหุ้นของผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ 10 รำย ของบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ ำกัด 
(มหำชน) ณ วนัท่ี 12 ธนัวำคม 2560 มีดงันี ้

ล าดับที่ รายช่ือผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น ร้อยละ 

1. บริษัท สิริวนา จ ากัด 10,968,060,000 43.68 

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

3. Maxtop Management Corp. 2,749,660,000 10.95 
4. บริษัท สิริโสภา จ ากัด 400,000,000 1.59 

5. นายฐาปน สิริวัฒนภักดี 107,000,000 0.43 

6. นางฐาปณี เตชะเจริญวิกุล 107,000,000 0.43 

7. นายปณต สิริวัฒนภักดี 107,000,000 0.43 

8. นางวัลลภา ไตรโสรัส 107,000,000 0.43 

9. นายณัฐวรรธน์  เตชะไพบูลย์ 92,377,500 0.37 

10. นางอาทนัินท์ พีชานนท์ 88,000,000 0.35 

7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น 

- ไมม่ี - 
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7.4 นโยบายจ่ายเงนิปันผลของบริษัทและบริษัทย่อย 

บริษัทและบริษัทย่อยมีนโยบำยจ่ำยเงินปันผลในอตัรำไม่ต ่ำกว่ำร้อยละ 40 ของก ำไรสุทธิ
หลงัหักภำษีและส ำรองตำมกฎหมำยแล้วของกลุ่มบริษัท หำกไม่มีเหตุจ ำเป็นอื่นใดและ  
กำรจ่ำยเงินปันผลนัน้ไม่มีผลกระทบต่อกำรด ำเนินงำนปกติของกลุ่มบริษัทย่ำงมีนยัส ำคญั  ทัง้นี ้
กำรจ่ำยเงินปันผลให้น ำปัจจยัต่ำง ๆ มำพิจำรณำประกอบ เช่น ผลกำรด ำเนินงำนและฐำนะกำรเงิน
ของบริษัท สภำพคล่องของบริษัท กำรขยำยธุรกิจและปัจจัยอื่น ๆ ท่ีเก่ียวข้องในกำรบริหำรงำน 
ของบริษัท ซึง่กำรจ่ำยเงินปันผลดงักลำ่วข้ำงต้นจะต้องได้รับควำมเห็นชอบจำกผู้ ถือหุ้น 

ข้อมูลการจ่ายเงนิปันผลย้อนหลัง 

อัตราส่วนทางการเงนิ 2559 2560 2561(1) 

อตัรำเงินปันผลตอ่หุ้น 2.50 3.40 2.80 

รวมเงินปันผลจ่ำยทัง้สิน้ 468.75 ล้ำนบำท 637.5 ล้ำนบำท 525 ล้ำนบำท 

คิดเป็นร้อยละของก ำไรสทุธิรวม 52.8 43.9 51.7 

ทัง้นี ้กำรจ่ำยเงินปันผลดงักล่ำวสอดคล้องกับนโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผลของบริษัทท่ีก ำหนดไว้ 
ในอตัรำท่ีไมต่ ่ำกวำ่ร้อยละ 40 ของก ำไรสทุธิหลงัหกัภำษีและส ำรองตำมกฎหมำยแล้วของบริษัท  

หมายเหตุ  

(1)  อตัรำกำรจ่ำยเงินปันผลส ำหรับปี 2561 ยังมีควำมไม่แน่นอน เน่ืองจำกต้องได้รับกำรอนุมตัิจำกท่ี
ประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้น ประจ ำปี 2562 
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8.  โครงสร้างการจัดการ 

8.1 โครงสร้างคณะกรรมการ 

ณ วันท่ี 20 พฤศจิกำยน 2561 โครงสร้ำงกำรจัดกำรของบริษัท ประกอบด้วยคณะกรรมกำร
ทัง้หมด 7 ชุด คือ คณะกรรมกำรบริษัท คณะกรรมกำรบริหำร คณะกรรมกำรตรวจสอบ 
คณะกรรมกำรบริหำรควำมยัง่ยืนและควำมเสี่ยง คณะกรรมกำรสรรหำ คณะกรรมกำรก ำหนด
คำ่ตอบแทน และคณะกรรมกำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดี ดงัมีรำยละเอียดตอ่ไปนี ้

8.1.1 คณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมกำรบริษัท ประกอบด้วยกรรมกำรจ ำนวน 9 คน ดงันี ้

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

กรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพันตามหนังสือรับรองบริษัท เป็นดังนี ้

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

ขอบเขต อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมกำรบริษัทปฏิบตัิหน้ำท่ีโดยอทิุศเวลำ ใช้ควำมรู้ ควำมสำมำรถ และประสบกำรณ์เพ่ือ
ประโยชน์ต่อกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัท รวมถึงให้ค ำแนะน ำและก ำกับดูแลให้บริษัทมีกำร
ด ำเนินงำนภำยใต้กรอบของกฎหมำย วตัถุประสงค์ ข้อบงัคบัและมติของท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นอย่ำง
เคร่งครัด ตลอดจนพิจำรณำควำมเหมำะสม ให้ค ำแนะน ำ ก ำหนดและอนุมัติ วิสัยทัศน์  
กลยุทธ์ ตลอดจนเป้ำหมำยและนโยบำยกำรด ำเนินงำนของบริษัท รวมทัง้ก ำกบั ควบคมุ ดแูล  
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กำรบริหำรและกำรด ำเนินงำนของบริษัทให้เป็นไปตำมนโยบำย  กลยุทธ์  แผนงำนและ
เป้ำหมำยท่ีก ำหนดไว้ โดยค ำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีสว่นได้เสียทกุฝ่ำย อย่ำงมีประสิทธิภำพ
และประสิทธิผล  

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

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

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

โดยกิจกำรดังต่อไปนี ้คณะกรรมกำรบริษัทจะต้องได้รับอนุมัติจำกท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นก่อน  
กำรด ำเนินกำร 

1. เร่ืองท่ีกฎหมำยก ำหนดให้ต้องมีมติท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น 
2. กำรท ำรำยกำรที่กรรมกำรมีสว่นได้เสีย หรืออยู่ในข่ำยท่ีกฎหมำยหรือข้อก ำหนดของ

ตลำดหลกัทรัพย์ระบใุห้ต้องได้รับมติจำกท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น 

กำรด ำเนินกิจกำรท่ีจะต้องได้รับควำมเห็นชอบจำกท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษัท และท่ีประชุม 
ผู้ ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำ 3 ใน 4 ของจ ำนวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้ำประชมุ
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน มีดงัตอ่ไปนี ้

1. กำรขำยหรือโอนกิจกำรของบริษัททัง้หมดหรือบำงสว่นท่ีส ำคญัของบริษัทให้บคุคลอื่น 
2. กำรซือ้หรือรับโอนกิจกำรของบริษัทเอกชนหรือบริษัทมหำชนมำเป็นของบริษัท 
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3. กำรตกลง แก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกสญัญำเก่ียวกับกำรให้เช่ำกิจกำรของบริษัท 
ทัง้หมดหรือบำงส่วนท่ีส ำคญั กำรมอบหมำยให้บุคคลอื่นใดเข้ำจดักำรธุรกิจของบริษัท 
หรือควบรวมกิจกำรกบับคุคลอื่น โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือกำรแบ่งผลก ำไรขำดทนุกนั 

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

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

บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานกรรมการบริษัท 

ประธำนกรรมกำรบริษัทมีบทบำทและหน้ำท่ีท่ีส ำคญั ดงันี ้ 

1. รับผิดชอบในฐำนะผู้น ำของคณะกรรมกำรบริษัทในกำรก ำกบัดแูล และติดตำมให้กำร
บริหำรงำนของบริษัทให้บรรลวุตัถปุระสงค์ตำมนโยบำยท่ีก ำหนดไว้ 

2. ท ำหน้ำท่ีประธำนในกำรประชมุคณะกรรมกำรบริษัทและกำรประชมุผู้ ถือหุ้น 
3. เป็นผู้ลงคะแนนเสียงชีข้ำดในกรณีท่ีท่ีประชมุคณะกรรมกำรบริษัทมีกำรลงคะแนนเสยีง

เท่ำกนั 
4. ปฏิบตัิหน้ำท่ีอื่นใดตำมท่ีกฎหมำยก ำหนด 

การปฐมนิเทศ 

คณะกรรมกำรบริษัทก ำหนดให้มีกำรปฐมนิเทศกรรมกำรใหม่ทุกคน เพ่ือให้กรรมกำรใหม่
รับทรำบควำมคำดหวังท่ีบริษัทมีต่อบทบำท หน้ำท่ี ควำมรับผิดชอบของกรรมกำรบริษัท 
นโยบำยและแนวปฏิบัติในกำรก ำกบัดูแลกิจกำรของบริษัท ตลอดจนสร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจ  
ในธุรกิจและกำรด ำเนินงำน รวมถงึกำรเย่ียมชมหน่วยปฏิบตัิกำรด้ำนต่ำง ๆ ของบริษัทเพ่ือเตรียม
ควำมพร้อมในกำรปฏิบตัิหน้ำท่ีของกรรมกำรบริษัท 
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การพัฒนากรรมการ 

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

โดยในปี 2561 กรรมกำรบริษัทได้เข้ำอบรมในหลักสูตรซึ่งจัดขึน้โดย Singapore Institute of 
Directors ประเทศสิงคโปร์ โดยมีรำยละเอียดดงันี ้

รายชื่อ ต าแหน่ง หลักสูตร 
นำยประสิทธ์ิ  โฆวิไลกลู   ประธำนกรรมกำร  

กรรมกำรอิสระ 
กรรมกำรสรรหำ 
กรรมกำรก ำหนดคำ่ตอบแทน  

Business Future Series (BFS) 3: 
Sustainability for Directors  
 

นำงสำวพจนีย์ ธนวรำนิช กรรมกำรอิสระ 
กรรมกำรตรวจสอบ 
ประธำนกรรมกำรก ำหนดคำ่ตอบแทน  
ประธำนกรรมกำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดี 

Business Future Series (BFS) 3: 
Sustainability for Directors 

8.1.2 คณะกรรมการบริหาร 

คณะกรรมกำรบริหำร ประกอบด้วยกรรมกำรจ ำนวน 8 คน ดงันี ้

1. นำยฐำปน สิริวฒันภกัด ี ประธำนกรรมกำรบริหำร 
2. นำยอวยชยั ตนัทโอภำส รองประธำนกรรมกำรบริหำร คนที่ 1 
3. นำยสิทธิชยั ชยัเกรียงไกร รองประธำนกรรมกำรบริหำร คนท่ี 2 
4. นำยลี เมง็ ตทั รองประธำนกรรมกำรบริหำร คนท่ี 3 
5. นำงนงนชุ บรูณะเศรษฐกลุ กรรมกำรบริหำร  
6. นำยพิษณ ุ วิเชียรสรรค์ กรรมกำรบริหำร 
7. นำงสรีุย์พร ประดิษฐ์ทศันีย์ กรรมกำรบริหำร 
8. นำยไพศำล อำ่วสถำพร กรรมกำรบริหำร  
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ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร 

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

2. มีอ ำนำจจดัท ำ เสนอแนะ และก ำหนดนโยบำยแนวทำงธุรกิจ และกลยทุธ์ทำงธุรกิจของ
บริษัทตอ่คณะกรรมกำรบริษัท 

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

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

5. มีอ ำนำจด ำเนินกิจกำรที่เก่ียวข้องกบักำรบริหำรงำนทัว่ไปของบริษัท โดยให้ครอบคลมุ
ทกุรำยละเอียดของกำรคดัเลือก กำรฝึกอบรม กำรวำ่จ้ำง และกำรเลิกจ้ำงของพนกังำน
ของบริษัท ยกเว้น ต ำแหน่งตัง้แตผู่้ ช่วยกรรมกำรผู้จดักำรขึน้ไป 

6. มีอ ำนำจพิจำรณำอนมุตัิกำรเข้ำท ำธุรกรรมและด ำเนินกำรต่ำง  ๆของบริษัทและบริษัทย่อย ดงันี ้
6.1 อนุมตัิกำรกู้หรือกำรขอสินเช่ือใด ๆ จำกสถำบนักำรเงิน กำรเข้ำเป็นผู้ค ำ้ประกัน 

และกำรใช้จ่ำยเงินเพ่ือเข้ำท ำธุรกรรมตำมปกติธุรกิจของบริษัท เช่น กำรจ่ำยเงิน
เพ่ือกำรลงทุน เพ่ือขยำยสำขำ กำรสัง่ซือ้สินค้ำ เคร่ืองจกัร อปุกรณ์ และวตัถุดิบ 
และกำรใช้จ่ำยเงินเพ่ือกำรด ำเนินงำนตำ่ง ๆ เป็นต้น 

6.2 อนมุตัิงบประมำณประจ ำปีของบริษัทย่อย 

ทัง้นี ้อ ำนำจในกำรด ำเนินกำรตำ่ง ๆ ตำมท่ีระบขุ้ำงต้นให้เป็นไปตำมเง่ือนไขดงันี ้
1. กรณีกำรสัง่ซือ้วตัถุดิบหลกั ให้คณะกรรมกำรบริหำรอนุมตัิได้ไม่เกินครัง้ละ 

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

ได้ไม่เกินครัง้ละ 100,000,000.- บำท (หนึ่งร้อยล้ำนบำทถ้วน) หรือจ ำนวน
เทียบเท่ำ หรือเป็นไปตำมท่ีคณะกรรมกำรบริษัทมอบหมำย ยกเว้น กำรตัด
จ ำหน่ำยทรัพย์สิน ให้คณะกรรมกำรบริหำรอนุมตัิได้ไม่เกินครัง้ละ 10,000,000.- 
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บำท (สิบล้ำนบำทถ้วน) และกำรจ่ำยเงินค่ำรับรอง กำรกุศล และสินค้ำเผยแพร่ 
ให้คณะกรรมกำรบริหำรอนุมตัิได้ไม่เกินครัง้ละ 3,000,000.- บำท (สำมล้ำนบำท
ถ้วน)  

7. มีอ ำนำจพิจำรณำอนุมตัิกำรเปิดบัญชีเงินฝำกกับสถำบันกำรเงินในประเทศ รวมทัง้ 
กำรก ำหนดผู้มีอ ำนำจสัง่จ่ำยเงินจำกบญัชีเงินฝำกทัง้หลำยของบริษัท 

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

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

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

11. อนุมตัิกำรแต่งตัง้ผู้ แทนของบริษัทเข้ำด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำร และหรือ อนุกรรมกำร 
ในบริษัทย่อย เพื่อควบคุมดูแลกำรบริหำรงำนต่ำง ๆ ตำมที่ได้รับอนุมตัิจำกบริษัท 
ให้เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพและได้รับประโยชน์สงูสดุ 

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

13. ปฏิบตัิหน้ำท่ีอื่น ๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัท 
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อนึ่ง กำรอนุมตัิรำยกำรดงักล่ำวข้ำงต้น จะต้องไม่มีลกัษณะเป็นกำรอนุมตัิกำรเข้ำท ำรำยกำรท่ี
ท ำให้คณะกรรมกำรบริหำรหรือผู้ รับมอบอ ำนำจจำกคณะกรรมกำรบริหำรสำมำรถอนุมตัิกำร
เข้ำท ำรำยกำรท่ีตน หรือบุคคลท่ีอำจมีควำมขัดแย้ง หรือมีส่วนได้เสีย หรืออำจมีควำมขัดแย้ง
ทำงผลประโยชน์อื่นใด (ตำมข้อบังคับบริษัท และตำมท่ีส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับ
หลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ ตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยประกำศก ำหนด) กับบริษัท
หรือบริษัทย่อย ยกเว้น เป็นกำรอนุมตัิกำรเข้ำท ำรำยกำรท่ีเป็นไปตำมนโยบำยและหลกัเกณฑ์ท่ี
คณะกรรมกำรบริษัทได้พิจำรณำอนุมตัิไว้ ทัง้นี ้กรรมกำรบริหำรท่ีมีส่วนได้เสียในเร่ืองดงักล่ำว
ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนัน้ โดยคณะกรรมกำรมีอ ำนำจในกำรแก้ไขเปลี่ยนแปลง
ขอบเขต อ ำนำจหน้ำท่ีของคณะกรรมกำรบริหำรได้ตำมท่ีจ ำเป็นหรือเห็นสมควร 

8.1.3 คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมกำรตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมกำรจ ำนวน 3 คน(1) ดงันี ้

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

วาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการตรวจสอบ 

กรรมกำรตรวจสอบมีวำระกำรด ำรงต ำแหน่งครำวละ 3 ปี และหำกกรรมกำรตรวจสอบพ้นจำก
ต ำแหน่งตำมวำระอำจได้รับกำรแตง่ตัง้ใหมอ่ีกได้ 

กรรมกำรตรวจสอบคนใดจะลำออกจำกต ำแหน่งให้ย่ืนใบลำออกต่อประธำนกรรมกำรบริษัท
และให้คณะกรรมกำรบริษัทเป็นผู้อนมุตัิ 

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

ในกรณีท่ีกรรมกำรตรวจสอบพ้นจำกต ำแหน่งทัง้คณะ ให้คณะกรรมกำรตรวจสอบท่ีพ้นจำก
ต ำแหน่งต้องอยู่รักษำกำรในต ำแหน่งเพ่ือด ำเนินงำนต่อไปพลำงก่อนจนกว่ำคณะกรรมกำร
ตรวจสอบชดุใหมจ่ะเข้ำรับหน้ำท่ี 
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ขอบเขต อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

1. ปฏิบัติหน้ำท่ีและควำมรับผิดชอบ ตำมท่ีก ำหนดในกฎบัตรและประกำศตลำด
หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยรวมถงึแตไ่มจ่ ำกดัอยู่เพียง 

1.1 สอบทำนให้บริษัทมีกำรรำยงำนทำงกำรเงินอย่ำงถกูต้องและเพียงพอ 

1.2 สอบทำนให้บริษัทมีระบบกำรควบคุมภำยใน (Internal Control) และระบบ
กำรตรวจสอบภำยใน (Internal Audit) ท่ีเหมำะสมและมีประสิทธิผลและ
พิจำรณำควำมเป็นอิสระของหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน ตลอดจนให้ควำม
เห็นชอบในกำรพิจำรณำแตง่ตัง้ โยกย้ำย เลิกจ้ำงหวัหน้ำหน่วยงำนตรวจสอบ
ภำยใน หรือหน่วยงำนอื่นใดท่ีรับผิดชอบเก่ียวกบักำรตรวจสอบภำยใน 

1.3 พิจำรณำ คดัเลือก เสนอแต่งตัง้บุคคลซึ่งมีควำมเป็นอิสระเพ่ือท ำหน้ำท่ีเป็น
ผู้สอบบญัชีของบริษัท และเสนอค่ำตอบแทนของบุคคลดงักลำ่ว รวมทัง้เข้ำร่วม
ประชุมกบัผู้สอบบญัชีโดยไม่มีฝ่ำยจดักำรเข้ำร่วมประชุมด้วยอย่ำงน้อยปีละ 
1 ครัง้ 

1.4 พิจำรณำรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนัหรือรำยกำรท่ีอำจมีควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์
ให้เป็นไปตำมกฎหมำยและข้อก ำหนดของตลำดหลกัทรัพย์ ทัง้นี ้เพ่ือให้มัน่ใจว่ำ
รำยกำรดงักลำ่วสมเหตสุมผลและเป็นประโยชน์สงูสดุตอ่บริษัท 

1.5 จดัท ำรำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรำยงำนประจ ำปี
ของบริษัท ซึง่รำยงำนดงักลำ่วต้องลงนำมโดยประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ  

2. สอบทำนกำรก ำกับดูแลกำรด ำเนินงำนของบริษัทและรำยงำนต่อคณะกรรมกำรของ
บริษัทว่ำบริษัทได้ปฏิบตัิตำมข้อบญัญัติต่ำง ๆ ในพระรำชบญัญัติบริษัทมหำชนจ ำกดั 
กฎเกณฑ์ของส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ รวมทัง้
แนวปฏิบตัิตำ่ง ๆ ของตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือไม ่

3. เป็นช่องทำงในกำรรับเร่ืองร้องเรียนจำกบคุคลภำยในและภำยนอกบริษัท 

4. ปฏิบัติกำรอื่นใดตำมท่ีคณะกรรมกำรของบริษัทมอบหมำย ด้วยควำมเห็นชอบจำก
คณะกรรมกำรตรวจสอบ 

  



     บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
แบบแสดงรำยกำรข้อมลูประจ ำปี (แบบ 56-1) สิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยำยน 2561 

สว่นท่ี 2 หน้ำที่ 13 

หมายเหตุ 

(1) นำงสำวพจนีย์ ธนวรำนิช และนำยชยั จรุงธนำภิบำล เป็นกรรมกำรตรวจสอบท่ีมีควำมรู้และ
ประสบกำรณ์ในกำรสอบทำนงบกำรเงินของบริษัท 

8.1.4 คณะกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง(1) 

คณะกรรมกำรบริหำรควำมยัง่ยืนและควำมเสี่ยง ประกอบด้วยกรรมกำรจ ำนวน 11 คน ดงันี ้

(1) นำยชยั จรุงธนำภิบำล ประธำนกรรมกำรบริหำรควำมยั่งยืนและ
ควำมเสี่ยง 

(2) นำยพิษณ ุ วิเชียรสรรค์ รองประธำนกรรมกำรบริหำรควำมยั่งยืน
และควำมเสี่ยง 

(3) นำงสรีุย์พร ประดิษฐ์ทศันีย์ กรรมกำรบริหำรควำมยัง่ยืนและควำมเสี่ยง 
(4) นำงนงนชุ บรูณะเศรฐกลุ  กรรมกำรบริหำรควำมยัง่ยืนและควำมเสี่ยง 

 (5) นำยไพศำล อำ่วสถำพร กรรมกำรบริหำรควำมยัง่ยืนและควำมเสี่ยง 
(6) นำงเจษฎำกร  โคชส์  กรรมกำรบริหำรควำมยัง่ยืนและควำมเสี่ยง 
(7) นำงสำวเมขลำ เนติโพธ์ิ (2)  กรรมกำรบริหำรควำมยัง่ยืนและควำมเสี่ยง 
(8) นำยธำนี พรพิสทุธ์ิศกัด์ิ กรรมกำรบริหำรควำมยัง่ยืนและควำมเสี่ยง 
(9) นำยกฤษฎำ  วรรธนะภำคิน กรรมกำรบริหำรควำมยัง่ยืนและควำมเสี่ยง 
(10) นำงมนต์ฤดี  อคัรรำช กรรมกำรบริหำรควำมยัง่ยืนและควำมเสี่ยง 
(11) นำงสำวชนทันชุ วงศ์วรรณ กรรมกำรบริหำรควำมยัง่ยืนและควำมเสี่ยง 

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง 

คณะกรรมกำรบริหำรควำมยั่งยืนและควำมเสี่ยง ประกอบด้วยกรรมกำรบริษัทและผู้ บริหำร
ระดับสูงท่ีได้รับกำรแต่งตัง้จำกคณะกรรมกำรบริษัทตำมจ ำนวนท่ีเหมำะสม เพ่ือให้มั่นใจได้ว่ำ
ครอบคลมุควำมรับผิดชอบในกำรบริหำรควำมยั่งยืนและควำมเสี่ยงของกลุ่มบริษัทโออิชิทัง้หมด
โดยมีกรรมกำรบริษัทท่ีเป็นกรรมกำรอิสระอย่ำงน้อย 1 คนเป็นกรรมกำรบริหำรควำมยั่งยืนและ
ควำมเสี่ยง และคณะกรรมกำรบริษัทจะพิจำรณำแต่งตัง้ประธำนกรรมกำรบริหำรควำมยัง่ยืนและ
ควำมเสี่ยงจำกสมำชิกท่ีเป็นกรรมกำรบริษัท โดยประธำนกรรมกำรบริหำรควำมยั่งยืนและ
ควำมเสี่ยงเป็นผู้ แต่งตัง้บคุคลท่ีเห็นวำ่เหมำะสมให้ท ำหน้ำท่ีเป็นเลขำนกุำรคณะกรรมกำรบริหำร
ควำมยั่งยืนและควำมเสี่ยง  
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ขอบเขต อ านาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความยั่ งยืนและ
ความเสี่ยง 

1. คณะกรรมกำรบริหำรควำมยั่งยืนและควำมเสี่ยงมีอ ำนำจในกำรเข้ำถึงข้อมูลทัง้หมด  
ที่เก่ียวข้องกบักำรบริหำรควำมยัง่ยืนและควำมเสี่ยง และมีอ ำนำจพิจำรณำด ำเนินกำรใด ๆ  
ภำยใต้ขอบเขตควำมรับผิดชอบท่ีก ำหนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมกำรบริหำรควำม
ยั่งยืนและควำมเสี่ยงนี  ้

2. คณะกรรมกำรบริหำรควำมยั่งยืนและควำมเสี่ยงต้องก ำหนดนโยบำยกำรบริหำรควำม
ยั่งยืนและควำมเสี่ยงของกลุ่มบริษัทโออิชิ เสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัทเพ่ือพิจำรณำ
อนุมัติ ซึ่งนโยบำยดังกล่ำวต้องครอบคลุมกลยุทธ์ด้ำนควำมยั่งยืนและควำมเสี่ยงในเร่ือง 
ต่ำง ๆ เช่น ควำมเสี่ยงด้ำนกลยุทธ์ ควำมเสี่ยงด้ำนกำรเงิน ควำมเสี่ยงด้ำนกำรปฏิบัติงำน 
ควำมเสี่ยงจำกกำรทุจริตคอร์รัปชัน่ ควำมเสี่ยงจำกกำรไม่ปฏิบตัิตำมกฎหมำยและระเบียบ
ข้อบงัคบัต่ำง ๆ ควำมเสี่ยงด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและควำมเสี่ยงอื่น ๆ ท่ีมีนยัส ำคญั
ตอ่กลุม่บริษัทโออิชิ รวมถงึกำรบริหำรควำมยัง่ยืนและควำมเสี่ยงโดยรวม   

3. คณะกรรมกำรบริหำรควำมยัง่ยืนและควำมเสี่ยงต้องก ำหนดกรอบกำรบริหำรควำมยัง่ยืน
และควำมเสี่ยง กลยุทธ์และทรัพยำกรท่ีใช้ในกำรบริหำรควำมยั่งยืนและควำมเสี่ยงให้
สอดคล้องกบันโยบำยกำรบริหำรควำมยัง่ยืนและควำมเสี่ยงของกลุ่มบริษัทโออิอิ ซึง่กลยุทธ์
และกรอบกำรบริหำรควำมยัง่ยืนและควำมเสี่ยงจะต้องสำมำรถ ระบุวิเครำะห์ ประเมิน 
ตอบสนอง และติดตำมกระบวนกำรบริหำรควำมยั่งยืนและควำมเสี่ยงท่ีส ำคญัทัง้หมด
ของกลุม่บริษัทโออิชิได้อย่ำงมีประสิทธิผล 

4. คณะกรรมกำรบริหำรควำมยัง่ยืนและควำมเสี่ยงต้องก ำหนดระดบัเบ่ียงเบนของควำมเสี่ยง 
ท่ียอมรับได้ (Levels of risk tolerance) และระดับควำมเสี่ยงท่ียอมรับได้ (Levels of 
acceptable risk) ในมิติต่ำง ๆ ของควำมเสี่ยงท่ีมีนัยส ำคญัทัง้ในระดบัองค์กรและระดบั
กลุ่มธุรกิจ เสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัทเพ่ือพิจำรณำอนุมตัิ  

5. คณะกรรมกำรบริหำรควำมยั่งยืนและควำมเสี่ยงต้องก ำกับดูแลฝ่ำยบริหำรในด้ำนกำร
ออกแบบ กำรลงมือปฏิบ ัติและกำรติดตำมผลระบบกำรบริหำรควำมยั ่งยืนและ  
ควำมเสี ่ยง เพื่อให้มัน่ใจว่ำกำรบริหำรควำมยัง่ยืนและควำมเสี ่ยงเป็นไปอย่ำงมี
ประสิทธิภำพและประสิทธิผล 
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6. คณะกรรมกำรบริหำรควำมยั่งยืนและควำมเสี่ยงสำมำรถแต่งตัง้คณะท ำงำนจำก
บุคลำกรในองค์กรและก ำหนดหน้ำท่ีควำมรับผิดชอบให้กบัคณะท ำงำนเพ่ือกำรปฏิบตัิงำน
ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

7. เพ่ือให้มัน่ใจว่ำ กำรบริหำรควำมยั่งยืนและควำมเสี่ยงเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพและ
ประสิทธิผล ตำมกลยุทธ์และนโยบำยกำรบริหำรควำมยั่งยืนและควำมเสี่ยงท่ีได้รับกำร
อนุมัติ คณะกรรมกำรบริหำรควำมยั่งยืนและควำมเสี่ยง ต้องรำยงำนต่อคณะกรรมกำร
บริษัทเป็นรำยไตรมำสเก่ียวกับ 

7.1    สรุปกำรด ำเนินกำรของคณะกรรมกำรบริหำรควำมยัง่ยืนและควำมเสี่ยง 
หลงัจำกกำรประชมุคณะกรรมกำรบริหำรควำมยัง่ยืนและควำมเสี่ยงแตล่ะครัง้ 

7.2    ควำมยั่งยืนและควำมเสี่ยง และกำรเปลี่ยนแปลงกรอบกำรบริหำรควำม
ยั่งยืนและควำมเสี่ยง รวมถึงผลกระทบจำกกำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยและ
กำรพัฒนำธุรกิจใหม่ 

7.3    สถำนะควำมเสี่ยงและกำรเปลี่ยนแปลงต่ำง ๆ ที่มีต่อขอบเขตหรือระดบัของ
ควำมเสี่ยงท่ียอมรับได้ 

7.4    ปัจจัยต่ำง ๆ ที่อำจส่งผลกระทบอย่ำงมีนัยส ำคญัต่อระดบัควำมยัง่ยืนและ
ควำมเสี่ยงของกลุ่มบริษัทโออิชิ  

 8. คณะกรรมกำรบริหำรควำมยั่งยืนและควำมเสี่ยง ต้องจัดท ำข้อมูลเกี่ยวกบักิจกรรม
และกลยุทธ์กำรบริหำรควำมยั่งยืนและควำมเสี่ยงของกลุ่มบริษัทโออิชิ เพื่อเปิดเผย 
ไว้ในรำยงำนประจ ำปี (Annual Report) และรำยงำนกำรพัฒนำท่ียั่งยืน(Sustainability 
Report) ของบริษัท ตัง้แต่รำยงำนประจ ำปี 2562 เป็นต้นไป 

9. คณะกรรมกำรบริหำรควำมยัง่ยืนและควำมเสี่ยง มีอ ำนำจขอค ำปรึกษำด้ำนกฎหมำยหรือ
ค ำแนะน ำจำกผู้ เชี่ยวชำญภำยนอกในกรณีที่จ ำเป็นในเร่ืองใด ๆ ที่ก ำหนดไว้ภำยใต้
กฎบัตรของคณะกรรมกำรบริหำรควำมยั่งยืนและควำมเสี่ยงด้วยค่ำใช้จ่ำยของบริษัท  

หมายเหตุ 

(1) ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครัง้ท่ี 3/2561 เมื่อวันท่ี 14 พฤษภำคม 2561 ได้มีมติ
อนุมตัิกำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงเป็นคณะกรรมกำรบริหำร
ควำมยัง่ยืนและควำมเสี่ยง พร้อมทัง้แต่งตัง้คณะกรรมกำรบริหำรควำมยัง่ยืนและควำม
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เสี่ยง และก ำหนดขอบเขตอ ำนำจ หน้ำท่ี และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริหำร
ควำมยัง่ยืนและควำมเสี่ยง โดยมีผลตัง้แตว่นัท่ี 14 พฤษภำคม 2561 

(2) นำงสำวเมขลำ เนติโพธ์ิ ได้รับแต่งตัง้จำกท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครัง้ท่ี 6/2561 
เมื่อวนัท่ี 20 พฤศจิกำยน 2561 ให้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบริหำรควำมยัง่ยืนและควำม
เสี่ยงแทนนำงกชกร อรรถรังสรรค์ โดยมีผลตัง้แตว่นัท่ี 20 พฤศจิกำยน 2561   

8.1.5 คณะกรรมการสรรหา 

คณะกรรมกำรสรรหำ ประกอบด้วยกรรมกำร จ ำนวน 3 คน ดงันี ้

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

ขอบเขตอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหา 

1. สรรหำบคุคลที่มีคณุสมบตัิเหมำะสมและสมควรได้รับกำรเสนอช่ือเป็นกรรมกำรบริษัท 
เพ่ือให้คณะกรรมกำรบริษัท หรือท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจำรณำอนมุตัิตำมแตก่รณี 

2. สรรหำบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมำะสมและสมควรได้รับกำรเสนอช่ือให้ด ำรงต ำแหน่ง
ตัง้แต่ระดบัผู้ช่วยกรรมกำรผู้จดักำรขึน้ไป เพ่ือเสนอให้คณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำ
อนมุตัิ 

3. ก ำหนดวิธีกำรและหลกัเกณฑ์กำรสรรหำกรรมกำร และผู้บริหำรของบริษัทตัง้แต่ระดบั
ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จดักำรขึน้ไป 

4. ปฏิบตัิงำนอื่นใดท่ีเก่ียวกบักำรสรรหำบุคลำกรตำมท่ีคณะกรรมกำรบริษัท หรือท่ีประชมุ
ผู้ ถือหุ้นมอบหมำย 
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8.1.6 คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทน 

คณะกรรมกำรก ำหนดคำ่ตอบแทน ประกอบด้วยกรรมกำร จ ำนวน 5 คน ดงันี ้

(1) นำงสำวพจนีย์  ธนวรำนิช ประธำนกรรมกำรก ำหนดคำ่ตอบแทน 

(2) นำยวิกรม คุ้มไพโรจน์ กรรมกำรก ำหนดคำ่ตอบแทน 

(3) นำยประสิทธ์ิ โฆวิไลกลู กรรมกำรก ำหนดคำ่ตอบแทน 

(4) นำยฐำปน สิริวฒันภกัดี กรรมกำรก ำหนดคำ่ตอบแทน 

(5) นำยสิทธิชยั ชยัเกรียงไกร กรรมกำรก ำหนดคำ่ตอบแทน 

ขอบเขต อ านาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทน 

1. ก ำหนดอตัรำกำรจ่ำยผลตอบแทนและผลประโยชน์อื่น ๆ ให้กบัคณะกรรมกำรทุกคณะ
เพ่ือผ่ำนกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรบริษัทก่อนท่ีจะขออนมุตัิจำกท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น 

2. ก ำหนดอตัรำกำรจ่ำยผลตอบแทนและผลประโยชน์อื่น ๆ ให้กบัผู้บริหำรระดบัสงูตัง้แต่
ระดบัผู้ ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำรเพ่ือขออนุมัติจำกท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริหำร หรือ
คณะกรรมกำรบริษัทแล้วแตก่รณี 

3. ปฏิบัติกำรอื่นใดท่ีเก่ียวกับกำรก ำหนดค่ำตอบแทนตำมท่ีคณะกรรมกำรบริษัทหรือ  
ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นมอบหมำย 

นโยบายในการก าหนดค่าตอบแทนของบริษัทมีดังนี ้

1. เปรียบเทียบอ้ำงอิงจำกอตุสำหกรรมประเภทเดียวกนั  

2. พิจำรณำจำกกำรขยำยตวัของธุรกิจและผลประกอบกำรของบริษัทและบริษัทย่อย  

3. พิจำรณำถงึภำระหน้ำท่ีและควำมรับผิดชอบของกรรมกำรแตล่ะคณะ 

8.1.7    คณะกรรมการก ากับดูแลกจิการที่ดี 

คณะกรรมกำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดี ประกอบด้วยกรรมกำร จ ำนวน 5 คน ดงันี ้

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

คณะกรรมกำรบริษัทแต่งตัง้คณะกรรมกำรก ำกับดูแลกิจกำรท่ีดี ประกอบด้วยกรรมกำรบริษัท
อย่ำงน้อย 3 คน และไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่งต้องเป็นกรรมกำรอิสระ รวมถึงแต่งตัง้กรรมกำรก ำกบั
ดแูลกิจกำรท่ีดีท่ีเป็นกรรมกำรอิสระคนหนึง่เป็นประธำนกรรมกำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดี 

ขอบเขต อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการก ากับดูแลกจิการที่ดี 

1. ก ำหนดโนบำย เสนอแนวปฏิบัติ และให้ค ำแนะน ำด้ำนกำรก ำกับดูแลกิจกำรท่ีดีต่อ
คณะกรรมกำรบริษัท 

2. ดูแลกำรปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำร และฝ่ำยจัดกำร เพ่ือให้เป็นไปตำมหลักกำร
ก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดี 

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

4. ติดตำมกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรก ำกบัดแูลกิจกำรที่ดีให้มีผลในทำงปฏิบตัิ และรำยงำน
ตอ่คณะกรรมกำรบริษัท 

8.1.8    การประชุมคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ  

ในปี 2561 บริษัทได้จัดให้มีกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัทและคณะอนุกรรมกำร โดยแสดง
จ ำนวนครัง้ท่ีประชมุ และแสดงรำยละเอียดกำรเข้ำร่วมประชมุของกรรมกำรบริษัทแตล่ะท่ำนสรุป
ได้ดงัตำรำงตอ่ไปนี ้
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รายละเอียดการเข้าประชุมของคณะกรรมการ(1)
 

รายช่ือ 

คณะกรรมการ
บริษัท 

การเข้าร่วม
ประชุม/จ านวน
การประชุม 

 

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 
การเข้าร่วม

ประชุม/จ านวน
การประชุม 

คณะกรรมการ
บริหาร 

การเข้าร่วม
ประชุม/จ านวน
การประชุม 

คณะกรรมการ 
สรรหา 

การเข้าร่วม
ประชุม/จ านวน
การประชุม 

คณะกรรมการ
ก าหนด

ค่าตอบแทน 
การเข้าร่วม

ประชุม/จ านวน
การประชุม 

คณะกรรมการ
บริหารความเส่ียง(2) 
การเข้าร่วมประชุม/
จ านวนการประชุม 

คณะกรรมการ
บริหารความยั่ งยืน
และความเส่ียง(2) 
การเข้าร่วม

ประชุม/จ านวนการ
ประชุม 

คณะกรรมการ
ก ากับดูแลกิจการที่ด ี

การเข้าร่วม
ประชุม/จ านวนการ

ประชุม 

การประชุมกรรมการ 
ที่ไม่เป็นผู้บริหาร 

(Non-Executive Director) 
การเข้าร่วมประชุม/
จ านวนการประชุม 

นำยประสิทธ์ิ โฆวิไลกลู 6/6 - - 2/2 2/2 - - - 1/1 

นำยฐำปน สิริวฒันภกัดี 5/6 - 9/10 1/2 1/2 - - 2/2 - 

นำยวิกรม คุ้มไพโรจน์ 6/6 6/6 - 2/2 2/2 - - 2/2 1/1 

นำงสำวพจนีย์ ธนวรำนิช 6/6 5/6 - - 2/2 - - 2/2 1/1 

นำยชยั จรุงธนำภิบำล 6/6 6/6 - - - 2/2 4/4 2/2 1/1 

นำยสิทธิชยั ชยัเกรียงไกร 6/6 - 9/10 - 2/2 - - - - 

นำยอวยชยั ตนัทโอภำส 6/6 - 10/10 - - - - - - 

นำงนงนชุ บรูณะเศรษฐกลุ 6/6 - 9/10 - - 2/2 4/4 2/2 - 

นำยพิษณ ุวิเชียรสรรค์ 6/6 - 10/10 - - 2/2 4/4 - - 
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หมายเหตุ  

(1) กรณีกรรมกำรมิได้เข้ำร่วมประชุมในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัท และคณะอนุกรรมกำรตำม
ข้อมูลท่ีปรำกฏดงัตำรำงข้ำงต้นเน่ืองจำกมีเหตุจ ำเป็น กรรมกำรท่ีมิได้เข้ำร่วมประชุมจะได้แจ้ง  
ลำกำรประชมุลว่งหน้ำทกุครัง้ 

(2) ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครัง้ท่ี 3/2561 เมื่อวนัท่ี 14 พฤษภำคม 2561 ได้มีมติอนุมตัิกำร
แก้ไขเปลี่ยนแปลงคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงเป็นคณะกรรมกำรบริหำรควำมยั่งยืนและ
ควำมเสี่ยง พร้อมทัง้แต่งตัง้คณะกรรมกำรบริหำรควำมยั่งยืนและควำมเสี่ยง และก ำหนด
ขอบเขตอ ำนำจ หน้ำท่ี และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริหำรควำมยั่งยืนและควำม
เสี่ยง โดยมีผลตัง้แตว่นัท่ี 14 พฤษภำคม 2561 

8.2 คณะผู้บริหาร (1) 

ผู้บริหำรของบริษัทประกอบด้วย 

(1) นำงนงนชุ บรูณะเศรษฐกลุ กรรมกำรผู้จดักำร 
(2) นำยไพศำล อำ่วสถำพร รองกรรมกำรผู้จดักำร-สำยงำนธุรกิจอำหำร 
(3) นำงเจษฎำกร โคชส์ รองกรรมกำรผู้จดักำร-สำยงำนธุรกิจเคร่ืองดื่ม 
(4) นำงสำวเมขลำ  เนติโพธ์ิ (2) รองกรรมกำรผู้ จัดกำรสำยงำนธุรกิจอำหำร

ส ำเร็จรูป 
(5) นำยธำนี  พรพิสทุธ์ิศกัด์ิ ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จดักำรฝ่ำยกำรผลิต 
(6) นำยเอกบดินทร์  เดน่สธุรรม ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จดักำรฝ่ำยกำรตลำดเคร่ืองดื่ม 

  ชำพร้อมดื่ม  
(7) นำยกฤษฎำ  วรรธนะภำคิน (3)   ผู้ช่วยกรรมกำรฝ่ำยกำรเงินและบญัชี 

หมายเหตุ 

(1) แสดงรำยช่ือผู้บริหำรตำมนิยำมของประกำศคณะกรรมกำรก ำกับหลกัทรัพย์และตลำด
หลกัทรัพย์ ณ วนัท่ี 17 พฤศจิกำยน 2560 เท่ำนัน้ โดยรำยช่ือกรรมกำรบริษัทแสดงในข้อ 8.1.1 แล้ว 

(2) นำงสำวเมขลำ เนติโพธ์ิ ได้รับแต่งตัง้ให้ด ำรงต ำแหน่งรองกรรมกำรผู้จัดกำร โดยมีผลตัง้แต่
วนัท่ี 10 สิงหำคม 2561  

(3) นำยกฤษฎำ วรรธนะภำคิน ได้รับแตง่ตัง้ให้ด ำรงต ำแหน่งผู้ช่วยกรรมกำรผู้จดักำร โดยมีผล
ตัง้แต่วนัท่ี 10 สิงหำคม 2561 

รายละเอียดการเข้าประชุมของคณะกรรมการ(1)
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(4) นำงกชกร อรรถรังสรรค์  พ้นจำกต ำแหน่งผู้ ช่วยกรรมกำรผู้ จัดกำรฝ่ำยพัฒนำธุรกิจ ตำม
แผนงำนกำรปรับโครงสร้ำงกำรบริหำรงำนภำยในกลุม่บริษัทท่ีเก่ียวข้อง โดยมีผลตัง้แตว่นัท่ี 
10 สิงหำคม 2561 

ขอบเขต อ านาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ 

1. รับผิดชอบในกำรก ำหนดกลยทุธ์ทำงธุรกิจของบริษัท ก ำกบัดแูลกำรด ำเนินกิจกำร และ
กำรบริหำรงำนประจ ำตำมนโยบำยของบริษัทให้เป็นไปตำมเป้ำหมำยอย่ำงมีประสิทธิภำพ
ตำมแนวทำงท่ีคณะกรรมกำรบริษัท และหรือคณะกรรมกำรบริหำรได้ก ำหนดไว้ 

2. ประสำนงำนกบัหวัหน้ำหน่วยตรวจสอบภำยใน และคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรทำงธุรกิจ รวมทัง้กำรบริหำรควำมเสี่ยงของบริษัทเป็นไปตำม
วตัถุประสงค์และข้อบงัคบัของบริษัท ตลอดจนมติท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น มติคณะกรรมกำร
บริษัท รวมทัง้นโยบำยของบริษัทและหลกัธรรมำภิบำล 

3. ก ำกับ ดูแล และสนับสนุนให้เกิดประสิทธิภำพในกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์  
ท่ีสอดคล้องกบัทิศทำงธุรกิจของบริษัท โดยครอบคลมุอ ำนำจและควำมรับผิดชอบดงันี ้

3.1 น ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริหำรเพ่ือพิจำรณำอนุมัติกำรแก้ไขปรับปรุงแนวทำง 
กำรบริหำรทรัพยำกรมนุษย์ของบริษัทและบริษัทย่อย เพ่ือให้สอดคล้องกับ
แผนกลยุทธ์ขององค์กร รวมถึงกำรวำงแผนอตัรำก ำลงั กำรวำงแผนและก ำหนด
อัตรำกำรว่ำจ้ำง กำรก ำหนดโครงสร้ำงค่ำตอบแทนและสวัสดิกำร ส ำหรับ
พนกังำนทุกระดบั และกำรก ำหนดวิธีกำรและหลกัเกณฑ์กำรสรรหำพนกังำน
ของบริษัทตัง้แตร่ะดบัผู้อ ำนวยกำรหรือผู้จดักำรทัว่ไปโรงงำนลงไป 

3.2 อนุมัติแนวทำงกำรประเมินผลกำรปฏิบัติ งำน กำรโยกย้ำยหมุนเวียน  
กำรพฒันำบคุลำกร และกำรสร้ำงบคุลำกรทดแทนขององค์กร 

3.3 อนุมัติกำรว่ำจ้ำงพนักงำนของบริษัทและบริษัทย่อย กำรเลื่อนต ำแหน่ง  
กำรปรับระดบั กำรปรับเงินเดือน กำรลงโทษทำงวินยั กำรเกษียณ และกำรตอ่อำยุ
กำรท ำงำน ส ำหรับพนกังำนของบริษัทและบริษัทย่อย ตัง้แต่ระดับผู้อ ำนวยกำร
หรือผู้จดักำรทัว่ไปโรงงำนลงไป  

3.4 อนุมตัิกำรโยกย้ำย สบัเปลี่ยน หมนุเวียนภำยในบริษัทและระหว่ำงบริษัทกับ
บริษัทย่อย และผลกำรประเมินกำรปฏิบัติงำนของพนักงำนตัง้แต่ระดับ
ผู้อ ำนวยกำรหรือผู้จดักำรทัว่ไปโรงงำนลงไป 
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3.5 อนมุตัิกำรฝึกอบรมพนกังำน 

อนึ่ง กำรแต่งตัง้ โยกย้ำย เลิกจ้ำง และกำรประเมินผลงำนหัวหน้ำหน่วยตรวจสอบ
ภำยใน จะต้องได้รับควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบเท่ำนัน้ 

4. พิจำรณำอนุมตัิสัง่จ่ำยเงินเพ่ือกำรท ำธุรกรรมของบริษัทภำยในวงเงินตำมท่ีคณะกรรมกำร
บริษัทได้ก ำหนดไว้ 

5. มอบหมำยให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือหลำยคนกระท ำกำรอย่ำงหนึ่งอย่ำงใดแทน
ตำมท่ีเห็นสมควรได้ ภำยในขอบเขตแห่งอ ำนำจท่ีได้รับ โดยกำรมอบหมำยดังกล่ำว
ต้องไม่ขัดหรือแย้งกับค ำสัง่ท่ีคณะกรรมกำรบริษัท และหรือคณะกรรมกำรบริหำรได้
ก ำหนดไว้ 

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

ทัง้นี ้กำรอนุมตัิรำยกำรดงักล่ำวข้ำงต้น จะต้องไม่มีลกัษณะเป็นกำรอนุมตัิกำรเข้ำท ำรำยกำร  
ท่ีท ำให้กรรมกำรผู้จดักำรหรือผู้ รับมอบหมำยจำกกรรมกำรผู้จดักำร สำมำรถอนมุตัิรำยกำรท่ีตน
หรือบุคคลท่ีอำจมีควำมขดัแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออำจมีควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์อื่นใดกบั
บริษัทหรือบริษัทย่อย ซึ่งกำรอนุมัติรำยกำรในลักษณะดังกล่ำวจะต้องเสนอต่อท่ีประชุม
คณะกรรมกำรตรวจสอบ และหรือท่ีประชมุคณะกรรมกำรบริหำร และหรือท่ีประชมุคณะกรรมกำรบริษัท 
และหรือท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพ่ือพิจำรณำอนุมตัิรำยกำรดงักล่ำว ตำมท่ีข้อบังคบั
ของบริษัทหรือบริษัทย่อยหรือกฎหมำยท่ีเก่ียวข้องก ำหนด 

คณะกรรมกำรบริษัทก ำหนดเป้ำหมำยกำรปฏิบัติงำนของกรรมกำรผู้จัดกำรและผู้บริหำร และ  
ให้มีกำรประเมินผลกำรปฏิบตัิงำนของกรรมกำรผู้จดักำรและผู้บริหำรเป็นประจ ำทกุปี กรรมกำร
ผู้จดักำรประเมินผลกำรปฏิบตัิงำนของผู้บริหำรตัง้แตร่ะดบัผู้อ ำนวยกำรลงไปตำมล ำดบั โดยใช้
เป้ำหมำยและหลักเกณฑ์ในกำรประเมินท่ีเช่ือมโยงกับแผนกลยุทธ์และแผนงำนประจ ำปี  
เพ่ือพิจำรณำก ำหนดค่ำตอบแทนและมำตรกำรจูงใจท่ีเหมำะสม โดยขออนุมัติจำกท่ีประชุม
คณะกรรมกำรบริหำร และ/หรือคณะกรรมกำรบริษัทตำมแตก่รณี 
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โครงสร้างองค์กร ณ วันที่ 20 พฤศจกิายน 2561 
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8.3 เลขานุการบริษัท 

นำงสำวจนัทนำ รัตนอมรชยั ได้รับแต่งตัง้โดยท่ีประชมุคณะกรรมกำรบริษัท ครัง้ท่ี 5/2560 เมื่อ
วนัท่ี 16 พฤศจิกำยน 2560 ให้เป็นเลขำนุกำรบริษัทแทนนำงศศินี เหมทำนนท์ โดยมีผลตัง้แต่
วนัที่ 17 พฤศจิกำยน 2560 และนำงสธุำดำ สวุรรณ์ ได้รับแต่งตัง้โดยท่ีประชุมคณะกรรมกำร
บริษัท ครัง้ท่ี 6/2561 เมื่อวันท่ี 20 พฤศจิกำยน 2561 ให้เป็นเลขำนุกำรบริษัทแทนนำงสำว
จนัทนำ รัตนอมรชยั โดยมีผลตัง้แต่วนัท่ี 18 ธันวำคม 2561 

ขอบเขต อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท 

1. มีอ ำนำจหน้ำท่ีในกำรติดตอ่และลงนำมในเอกสำรท่ีจะแจ้งตอ่ตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

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

8.4  การถือครองหุ้นของคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร (1) 

ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง 
หุ้นสามัญ (หุ้น) 

30 ก.ย. 60 30 ก.ย. 61 เพิ่ม (ลด) 

1. นำยประสทิธ์ิ โฆวิไลกลู ประธำนกรรมกำร  
กรรมกำรอิสระ 

- - - 

       คูส่มรสและบตุรท่ียงัไมบ่รรลนิุติภำวะ  - - - 
2. นำยฐำปน สิริวฒันภกัดี รองประธำนกรรมกำร - - - 
       คูส่มรสและบตุรท่ียงัไมบ่รรลนิุติภำวะ  - - - 

3. นำยวิกรม คุ้มไพโรจน์ กรรมกำรอิสระและ 
ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 

- - - 

       คูส่มรสและบตุรท่ียงัไมบ่รรลนิุติภำวะ  - - - 

4. นำงสำวพจนีย์ ธนวรำนิช กรรมกำรอิสระและ 
กรรมกำรตรวจสอบ 

- - - 

       คูส่มรสและบตุรท่ียงัไมบ่รรลนิุติภำวะ  - - - 

5. นำยชยั จรุงธนำภิบำล 
กรรมกำรอิสระและ 
กรรมกำรตรวจสอบ 

- - - 

       คูส่มรสและบตุรท่ียงัไมบ่รรลนิุติภำวะ  - - - 
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ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง 
หุ้นสามัญ (หุ้น) 

30 ก.ย. 60 30 ก.ย. 61 เพิ่ม (ลด) 
6. นำยอวยชยั ตนัทโอภำส กรรมกำร - - - 

คูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนิุติภำวะ  - - - 

7.    นำยสิทธิชยั ชยัเกรียงไกร กรรมกำร  - - - 

คูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนิุติภำวะ  - - - 

8. นำงนงนชุ บรูณะเศรษฐกลุ  
กรรมกำรและกรรมกำร
ผู้จดักำร 

- - - 

คูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนิุติภำวะ  - - - 
9. นำยพิษณ ุวิเชียรสรรค์ กรรมกำร - - - 

คูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนิุติภำวะ  - - - 

10.  นำยไพศำล อำ่วสถำพร รองกรรมกำรผู้จดักำร - - - 

คูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนิุติภำวะ  - - - 
11.  นำงเจษฎำกร โคชส์ รองกรรมกำรผู้จดักำร - - - 

คูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนิุติภำวะ  - - - 
12.  นำงสำวเมขลำ เนติโพธ์ิ (2) รองกรรมกำรผู้จดักำร - - - 

คูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนิุติภำวะ  - - - 
13.  นำยธำนี พรพิสทุธ์ิศกัด์ิ ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จดักำร - - - 

คูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนิุติภำวะ  - - - 
14.  นำยเอกบดินทร์ เดน่สธุรรม ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จดักำร - - - 

คูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนิุติภำวะ  - - - 
15.  นำงกชกร อรรถรังสรรค์ (3) ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จดักำร - - - 

คูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนิุติภำวะ  - - - 
16.   นำยกฤษฎำ วรรธนะภำคิน (4) ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จดักำร - - - 

คูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนิุติภำวะ  - - - 
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หมายเหตุ 

(1) ผู้ บริหำร หมำยถึงผู้ บริหำรตำมนิยำมของประกำศคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำด
หลกัทรัพย์  

(2) นำงสำวเมขลำ เนติโพธ์ิ ได้รับแต่งตัง้ให้ด ำรงต ำแหน่งรองกรรมกำรผู้ จัดกำร โดยมีผลตัง้แต่วันท่ี 10 
สิงหำคม 2561 

(3) นำงกชกร อรรถรังสรรค์ ได้รับแต่งตัง้ให้ด ำรงต ำแหน่งผู้ช่วยกรรมกำรผู้จดักำร โดยมีผลตัง้แต่วนัที่ 
1 กุมภำพนัธ์ 2560 และพ้นจำกต ำแหน่งตำมแผนงำนกำรปรับโครงสร้ำงกำรบริหำรงำนภำยในกลุม่
บริษัทท่ีเก่ียวข้อง โดยมีผลตัง้แตว่นัท่ี 10 สิงหำคม 2561 

(4) นำยกฤษฎำ วรรธนะภำคิน ได้รับแต่งตัง้ให้ด ำรงต ำแหน่งผู้ช่วยกรรมกำรผู้จดักำร โดยมีผลตัง้แต่
วนัท่ี 10 สิงหำคม 2561  
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8.5      ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

8.5.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงนิ 

1) ค่ำตอบแทนรวมท่ีเป็นตวัเงินของคณะกรรมกำรบริษัทในรูปของค่ำตอบแทนรำยเดือน 
และบ ำเหน็จกรรมกำร มีรำยละเอียดดงันี ้

ชื่อ- นามสกุล/ต าแหน่ง 

ปี 2561   
(เดือนตุลาคม 2560- เดือนกันยายน 2561) 

ค่าตอบแทนรายเดือน 
)บาท(  

บ าเหน็จกรรมการ 
(บาท) 

รวมจ านวนเงนิ 
(บาท) 

1. นำยประสทิธ์ิ โฆวิไลกลู(1) 720,000 4,053,300 4,773,300 
ประธำนกรรมกำร 
กรรมกำรอิสระ 
กรรมกำรสรรหำ 
กรรมกำรก ำหนดคำ่ตอบแทน 
 

  

 

2. นำยฐำปน สิริวฒันภกัดี 720,000 5,234,300 5,954,300 
รองประธำนกรรมกำร 
ประธำนกรรมกำรบริหำร 
กรรมกำรสรรหำ  
กรรมกำรก ำหนดคำ่ตอบแทน 
กรรมกำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดี 
 

  

 

3. นำยวิกรม คุ้มไพโรจน์ 672,000 3,040,000 3,712,000 
กรรมกำรอิสระ  
ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 
ประธำนกรรมกำรสรรหำ 
กรรมกำรก ำหนดค่ำตอบแทน 
กรรมกำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดี 
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ชื่อ- นามสกุล/ต าแหน่ง 

ปี 2561   
(เดือนตุลาคม 2560- เดือนกันยายน 2561) 

ค่าตอบแทนรายเดือน 
)บาท(  

บ าเหน็จกรรมการ 
(บาท) 

รวมจ านวนเงนิ 
(บาท) 

4. นำงสำวพจนีย์ ธนวรำนิช (2) 612,000 3,040,000 3,652,000 
กรรมกำรอิสระ  
กรรมกำรตรวจสอบ 
ประธำนกรรมกำรก ำหนดคำ่ตอบแทน 
ประธำนกรรมกำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดี 

  

 

5. นำยชยั จรุงธนำภิบำล 

กรรมกำรอิสระ  
กรรมกำรตรวจสอบ  
ประธำนกรรมกำรบริหำรควำมยัง่ยืนและ
ควำมเสี่ยง(3) 

      กรรมกำรก ำกบัดแูลกิจกำรที่ดี 

648,000 3,040,000 3,688,000 

6. นำยอวยชยั ตนัทโอภำส 
กรรมกำร  
รองประธำนกรรมกำรบริหำร คนที่ 1 

468,000 3,672,400 4,140,400 

7. นำยสิทธิชยั ชยัเกรียงไกร 
กรรมกำร  
รองประธำนกรรมกำรบริหำร คนที่ 2 
กรรมกำรก ำหนดคำ่ตอบแทน 

528,000 3,672,400 4,200,400 

8.   นำยมำรุต บรูณะเศรษฐกลุ(4) 

      กรรมกำรผู้จดักำร 
      กรรมกำรบริหำร 
      กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง(3) 
      กรรมกำรก ำกบัดแูลกิจกำรที่ดี 

- 1,041,300 1,041,300 
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ชื่อ- นามสกุล/ต าแหน่ง 

ปี 2561   
(เดือนตุลาคม 2560- เดือนกันยายน 2561) 

ค่าตอบแทนรายเดือน 
)บาท(  

บ าเหน็จกรรมการ 
(บาท) 

รวมจ านวนเงนิ 
(บาท) 

9.  นำงนงนชุ บรูณะเศรษฐกลุ(5) 
      กรรมกำรผู้จดักำร 
      กรรมกำรบริหำร 
      กรรมกำรบริหำรควำมยัง่ยืนและควำมเสี่ยง(3) 
      กรรมกำรก ำกบัดแูลกิจกำรที่ดี 

- 2,082,500 2,082,500 

10. นำยพิษณ ุวิเชียรสรรค์ 
กรรมกำร  
กรรมกำรบริหำร 
รองประธำนกรรมกำรบริหำรควำมยัง่ยืนและ
ควำมเสี่ยง(3) 

576,000 3,123,800 3,699,800 

รวม 4,944,000 32,000,000 36,944,000 

หมายเหตุ 

(1) นำยประสิทธ์ิ โฆวิไลกูล ประธำนกรรมกำรและกรรมกำรอิสระ ด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำรอิสระ
และประธำนกรรมกำรตรวจสอบในบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ ำกดั )มหำชน) ( “ไทยเบฟ”) ซึง่เป็น
บริษัทแม่ของบริษัท โดยมีค่ำตอบแทนท่ีได้รับจำกกำรด ำรงต ำแหน่งดงักล่ำวในไทยเบฟ ส ำหรับ
รอบระยะเวลำตัง้แต่วนัท่ี 1 ตลุำคม 2560 ถึงวนัท่ี 30 กนัยำยน 2561 รวมเป็นจ ำนวน 275,000 
เหรียญสิงคโปร์ โดยใช้อตัรำแลกเปลี่ยนท่ี 1 เหรียญสิงคโปร์  =24 บำท 

(2) นำงสำวพจนีย์ ธนวรำนิช กรรมกำรอิสระ ด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำรอิสระ ในไทยเบฟ ซึง่เป็น
บริษัทแม่ของบริษัท โดยมีค่ำตอบแทนท่ีได้รับจำกกำรด ำรงต ำแหน่งดงักล่ำวในไทยเบฟ ส ำหรับ
รอบระยะเวลำตัง้แตว่นัท่ี 31 มกรำคม 2561 ถงึวนัท่ี 30 กนัยำยน 2561 รวมเป็นจ ำนวน 26,000 
เหรียญสิงคโปร์ โดยใช้อตัรำแลกเปลี่ยนท่ี 1 เหรียญสิงคโปร์  =24 บำท 
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(3) ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครัง้ท่ี 3/2561 เมื่อวนัท่ี 14 พฤษภำคม 2561 ได้มีมติอนุมตัิกำร
แก้ไขเปลี่ยนแปลงคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงเป็นคณะกรรมกำรบริหำรควำมยั่งยืนและควำม
เสี่ยง พร้อมทัง้แต่งตัง้คณะกรรมกำรบริหำรควำมยั่งยืนและควำมเสี่ยง และก ำหนดขอบเขตอ ำนำจ 
หน้ำท่ี และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริหำรควำมยั่งยืนและควำมเสี่ยง โดยมีผลตัง้แต่
วนัท่ี 14 พฤษภำคม 2561 

(4) นำยมำรุต บูรณะเศรษฐกุล ลำออกจำกต ำแหน่งกรรมกำร กรรมกำรผู้ จัดกำร กรรมกำรบริหำร 
กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงและกรรมกำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดี โดยมีผลตัง้แต่วนัท่ี 9 กุมภำพนัธ์ 
2560 แตย่งัคงมีสิทธิได้รับเงินบ ำเหน็จกรรมกำรท่ีจ่ำยในปี 2561 

(5) นำงนงนชุ บรูณะเศรษฐกลุ ได้รับกำรแตง่ตัง้จำกท่ีประชมุคณะกรรมกำรบริษัท ครัง้ท่ี 2/2560 ซึง่
ประชุม เมื่ อวัน ท่ี  9 กุมภำพัน ธ์  2560 ใ ห้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร  กรรมกำรผู้ จัดกำร 
กรรมกำรบริหำร กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงและกรรมกำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดีแทนนำยมำรุต 
บรูณะเศรษฐกลุ  ซึง่ลำออกจำกต ำแหน่ง  

2) คำ่ตอบแทนท่ีเป็นตวัเงินของผู้บริหำรของบริษัทในรูปของเงินเดือนและอื่นๆ(1)  

หน่วย  :พันบาท  ปี 2561 
(ต.ค. 2560- ก.ย. 2561) 

ปี 2560  
(ต.ค. 2559- ก.ย. 2560) 

เงินเดือน 14,099.99 14,405.24 
โบนสั 3,830.09 4,011.16 
เงินสมทบประกนัสงัคม 521.55 29.25 
ผลประโยชน์พนกังำน 4,319.47 3,580.78 
เงินสมทบกองทนุส ำรองเลีย้งชีพ 69.82 550.03 
คำ่ตอบแทนตำมสญัญำให้บริกำร 
ด้ำนกำรบริหำรงำน 14,564.00 16,594.34 
คำ่ตอบแทนจำกกำรได้รับจดัสรรหุ้นโบนสั
ตำมแผนกำรก ำหนดค่ำตอบแทนพนกังำน
ระยะยำวของบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ ำกดั 
(มหำชน)  หรือ “LTIP” (2) 

370.05 - 

รวม 37,774.97  39,170.80 
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หมายเหตุ 

(1) ค่ำตอบแทนผู้ บ ริหำร ปี  2561  ( วันท่ี 1 ตุลำคม 2560 - วันท่ี  30 กันยำยน 2561)  แสดง
ค่ำตอบแทนผู้ บริหำรตำมนิยำมของประกำศคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำด
หลักทรัพย์ ซึ่งประกอบด้วยค่ำตอบแทนของผู้บริหำรจ ำนวน 7 คน ดังนี  ้1. นำงนงนุช บูรณะ
เศรษฐกุล 2.  นำยไพศำล อ่ำวสถำพร 3. นำงเจษฎำกร โคชส์ 4. นำงสำวเมขลำ เนติโพธ์ิ 5. นำยธำนี 
พรพิสทุธ์ิศกัด์ิ 6. นำงกชกร อรรถรังสรรค์ 7. นำยเอกบดินทร์ เด่นสธุรรม และ 8. นำยกฤษฎำ วรรธนะภำคิน  
แต่ไม่รวมถึงค่ำตอบแทนของนำงนงนุช บูรณะเศรษฐกุล ในฐำนะกรรมกำรบริษัท ท่ีระบุใน
หวัข้อ 8.5.1 (1) 

(2) ตำมท่ี ท่ีประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้นบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ ำกดั (มหำชน) (“ไทยเบฟ”)  ประจ ำปี 2559 
ซึ่งประชุมเมื่อวันท่ี 28เมษำยน 2559 (“ท่ีประชุมสำมัญผู้ ถือหุ้ นประจ ำปี 2559”)  ได้อนุมัติ
แผนกำรก ำหนดค่ำตอบแทนพนกังำนระยะยำวของไทยเบฟ (Long Term Incentive Plan หรือ 
“LTIP”) ซึง่เป็นแผนกำรท่ีจะช่วยเพ่ิมพูนขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัของกลุ่มบริษัทไทยเบฟใน
กำรรักษำและดึงดูดพนักงำนกลุ่มบริษัทท่ีมีควำมสำมำรถเอำไว้ และ LTIP จะเป็นประโยชน์ในแง่
ของกำรให้รำงวลัส ำหรับผลงำนท่ีผ่ำนมำในอดีตและสร้ำงแรงจูงใจในกำรสร้ำงผลงำนในอนำคตทัง้
ในระดบัองค์กรและระดบัพนักงำน ทัง้นี ้กำรออกและเสนอขำยหุ้นสำมญัของไทยเบฟจะเป็นกำร
ด ำเนินกำรภำยใต้หลกัเกณฑ์ตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ท่ี
เก่ียวข้อง ตำมกฎหมำยของประเทศไทย และหลกัเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องของตลำดหลกัทรัพย์สิงคโปร์   
โดยคณะกรรมกำรบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ ำกดั (มหำชน)  ได้แตง่ตัง้คณะกรรมกำรบริหำรแผนกำร
ก ำหนดค่ำตอบแทนระยะยำว (“คณะกรรมกำรบริหำรแผนกำร LTIP”)  ซึ่งมีหน้ำท่ีตำมแผนกำร
ก ำหนดค่ำตอบแทนพนักงำนระยะยำวของไทยเบฟตำมท่ีท่ีประชุมสำมญัผู้ ถือหุ้นประจ ำปี 2559 
อนมุตัิไว้ โดยคณะกรรมกำรบริหำรแผนกำร LTIP มีดลุยพินิจในกำรพิจำรณำและก ำหนดประเด็นท่ี
เก่ียวข้องกบั LTIP อำทิ ผู้ เข้ำร่วมโครงกำร รำยละเอียดกำรจดัสรรหุ้นโบนสั กำรบริหำร กำรยกเลิก
โครงกำรภำยในระยะเวลำสงูสดุ 5 ปีนบัแตว่นัเร่ิมโครงกำร และกำรเปลี่ยนแปลงใด ๆ เก่ียวกบั LTIP 
ณ เวลำใดก็ตำม เป็นต้น ทัง้นี ้LTIP เป็นแผนกำรท่ีครอบคลมุถึงกลุ่มบริษัทโออิชิในฐำนะท่ีเป็นกลุ่ม
บริษัทของไทยเบฟด้วย  โดยในปี 2561 (วนัท่ี 1 ตลุำคม 2560 - วนัท่ี 30 กนัยำยน 2561) มีผู้บริหำร
ของบริษัทตำมนิยำมของประกำศคณะกรรมกำรก ำกับหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ท่ีได้รับ
ค่ำตอบแทนจำกกำรได้รับจัดสรรหุ้นโบนสัตำม LTIP จ ำนวน 2 คน ได้แก่ นำยไพศำล อ่ำวสถำพร
และนำยธำนี พรพิสทุธ์ิศกัด์ิ 
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(3) ส ำหรับคำ่ตอบแทน ปี 2561 ( วนัท่ี 1 ตลุำคม 2560 - วนัท่ี 30 กนัยำยน 2561)  ของนำงนงนชุ บรูณะ
เศรษฐกุล ในฐำนะกรรมกำรผู้จัดกำร จ ำนวนรวม 9,360,000บำท เป็นค่ำตอบแทนตำมสัญญำ
ให้บริกำรด้ำนกำรบริหำรงำน ระหวำ่งบริษัท กบัไทยเบฟ 

(4) นำงสำวเมขลำ เนติโพธ์ิ ได้รับแตง่ตัง้ให้ด ำรงต ำแหน่งรองกรรมกำรผู้จดักำร โดยมีผลตัง้แต่วนัท่ี 10 
สิงหำคม 2561  

(5) นำยกฤษฎำ วรรธนะภำคิน ได้รับแตง่ตัง้ให้ด ำรงต ำแหน่งผู้ช่วยกรรมกำรผู้จดักำร โดยมีผลตัง้แต่
วนัท่ี 10 สิงหำคม 2561 

(6) นำงกชกร อรรถรังสรรค์ พ้นจำกต ำแหน่งผู้ ช่วยกรรมกำรผู้ จัดกำร  ตำมแผนงำนกำรปรับ
โครงสร้ำงกำรบริหำรงำนภำยในกลุม่บริษัทท่ีเก่ียวข้อง โดยมีผลตัง้แตว่นัท่ี 10 สิงหำคม 2561  

8.5.2 ค่าตอบแทนอื่น 

- ไมม่ี - 

8.5.3 การเข้าร่วมอบรมของกรรมการในหลักสูตร ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย/ (Thai Institute of Directors) หรือสถาบันอื่ น รวมถึงการเข้าอบรมของ
คณะกรรมการอิสระตามข้อแนะน าของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ 

รายชื่อกรรมการของบริษัท 
Directors 

Certification 
Program (DCP) 

Directors 
Accreditation 

Program 
(DAP) 

Audit 
Committee 
Program 
(ACP) 

Role of the 
Chairman 
Program 
(RCP) 

อื่นๆ 

1. นำยประสทิธ์ิ โฆวิไลกลู - DAP/2548 - - 

Quality of Financial 

Reporting/2547 

FND/2547 

Business Future 
Series (BFS) 3: 
Sustainability for 
Directors  2018  
(Singapore Institute 
of Directors 

2.  นำยฐำปน สริิวฒันภกัด ี - DAP/2547 - - - 
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รายชื่อกรรมการของบริษัท 
Directors 

Certification 
Program (DCP) 

Directors 
Accreditation 

Program 
(DAP) 

Audit 
Committee 
Program 
(ACP) 

Role of the 
Chairman 
Program 
(RCP) 

อื่นๆ 

.3  นำยวิกรม คุ้มไพโรจน์ - รุ่นท่ี 63/2550 - รุ่นท่ี 39/2559 วตท. รุ่นท่ี 14 
ACEP รุ่นท่ี 7/2556 
SFE รุ่นท่ี 22/2557 
AACP รุ่นท่ี 23/2559 

.4  นำงสำวพจนีย์ ธนวรำนิช 
รุ่นท่ี 17/2545 

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

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

 FGP รุ่นท่ี 2/2554 
 ASMP รุ่นท่ี 2 
 AACP รุ่นท่ี 10/2556 
 ACEP รุ่นท่ี 7/2556 
ITG รุ่นท่ี 2/2559 
Business Future 
Series (BFS) 3: 
Sustainability for 
Directors 2018 
(Singapore Institute 
of Directors) 

.5  นำยชยั จรุงธนำภิบำล รุ่นท่ี 29/2546 - รุ่นท่ี 4/2548 - - 

6. นำยอวยชยั ตนัทโอภำส DAP/2550 DAP/2547 - 
รุ่นท่ี  

29/2555 
- 

7. นำยสิทธิชยั ชยัเกรียงไกร รุ่นท่ี 26 /2546  
Refresher 
Course รุ่นท่ี 
2/2549 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

8.  นำงนงนชุ บรูณะเศรษฐกลุ  - DAP135 /2560 - - - 
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รายชื่อกรรมการของบริษัท 
Directors 

Certification 
Program (DCP) 

Directors 
Accreditation 

Program 
(DAP) 

Audit 
Committee 
Program 
(ACP) 

Role of the 
Chairman 
Program 
(RCP) 

อื่นๆ 

9.  นำยพิษณ ุวิเชียรสรรค์ - DAP/2547 - - - 

8.6 บุคลากรและนโยบายในการพัฒนาพนักงาน 

8.6.1  บุคลากร 

ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2561 บริษัทและบริษัทย่อย มีพนกังำนประมำณ 8,700 คน (ไมร่วม
กรรมกำรและผู้บริหำรตำมหวัข้อ 12. โดยแบ่งตำมสำยงำนต่ำง ๆ มีรำยละเอียดดงันี ้

สายงาน จ านวนพนักงาน (คน) 
ส ำนกังำน  452 
ร้ำนอำหำร 7,233 

ซึง่ยงัไมร่วมพนกังำนร้ำนอำหำร
สำขำท่ีลงทนุร่วมในประเทศ 
เมียนมำร์อีกจ ำนวน 65คน 

โรงงำน  1,015 
รวม  8,700 

โดยสดัสว่นพนกังำนแยกตำมเพศ อำย ุและระดบั มีรำยละเอยีดดงันี ้

จ าแนกตามเพศ  จ านวนพนักงาน % จ าแนกตามเพศ 
ชำย                     3,658 42.05% 
หญิง                     5,042  57.95% 
รวมทัง้สิน้                     8,700 100% 

   
จ าแนกตามอายุตัว  จ านวนพนักงาน % จ าแนกตามอายุตัว 

น้อยกวำ่ 30 ปี                     6,054  69.59% 
30-50 ปี                     2,334  26.83% 
มำกกวำ่ 50 ปี                         312 3.59% 
รวมทัง้สิน้                     8,700 100% 
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จ าแนกตามระดับ  จ านวนพนักงาน % จ าแนกตามระดับ 
เจ้ำหน้ำท่ี-ผู้บริหำรงำน                     8,472  97.38% 
ผู้ช่วยผู้จดักำรขึน้ไป                         199 2.29% 
ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำร-รองผู้อ ำนวยกำรอำวโุส                          12  0.14% 
ผู้อ ำนวยกำร-ผู้อ ำนวยกำรอำวโุส                           17  0.20% 
รวมทัง้สิน้                     8,700 100% 

ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2561 พนกังำนมีผลตอบแทนในรูปของเงินเดือนเพียงอย่ำงเดียวรวมทัง้สิน้จ ำนวน 
1,225 ล้ำนบำท (ไมร่วมเงินเดือนของพนกังำนในประเทศเมียนมำ) 

8.6.2 นโยบายในการพัฒนาพนักงาน 

ในปี 2561 กลุ่มบริษัทโออิชิ ยังคงสำนต่อเป้ำหมำยท่ีจะพัฒนำศกัยภำพของทรัพยำกรบุคคล  
ให้มีประสิทธิภำพมำกท่ีสดุ ด้วยกำรสำนต่อกำรปรับเปลี่ยนกระบวนกำรท ำงำนด้ำนกำรบริหำร
ทรัพยำกรบุคคลบนระบบดิจิทลั (digital platforms)  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพ ควำมโปร่งใส และ
ลดควำมเสี่ยงของกำรบริหำรงำนด้ำนทรัพยำกรบุคคลในกำรตดัสินใจทำงธุรกิจเชิงกลยุทธ์ด้วย
ข้อมูลพนักงำนท่ีรวดเร็วและเช่ือถือได้  ซึ่งในปี 2561 นี ้กลุ่มบริษัทโออิชิได้ขยำยขอบเขตกำร 
ใช้งำนระบบดิจิทัลในงำนบริหำรทรัพยำกรบุคคล (ระบบ BEVEREST) ทัง้ในด้ำนกำรสรรหำ
บคุลำกร กำรประเมินผลกำรปฏิบตัิงำน ระบบข้อมลูพนกังำน และกำรฝึกอบรมพฒันำบุคลำกร
อย่ำงรอบด้ำน และยงัคงเน้นกำรฝึกอบรมให้พนักงำนในกลุ่มบริษัทโออิชิมีควำมรู้ควำมเข้ำใจ 
และใช้งำนระบบได้อย่ำงเตม็ประสิทธิภำพ 

ทัง้นี ้กลุม่บริษัทโออิชิยงัเน้นเร่ืองกำรพฒันำศกัยภำพของกำรเป็นผู้น ำให้กบักลุม่พนกังำนระดบั
หวัหน้ำงำน ทัง้ในระดบัต้นและระดบัสงูอย่ำงต่อเน่ือง เพ่ือเป็นกำรพฒันำในด้ำนควำมรู้ในงำน
รวมทัง้ด้ำนกำรบริหำรจดักำรและภำวะผู้น ำ เฉพำะเจำะจงตำมควำมต้องกำรและเหมำะสมของ
แต่ละหน่วยงำนและแต่ละบุคคล (Individual Development Plans)  ด้วยแผนกำรพัฒนำ
บุคลำกรตำมกลุ่มระดบัของบุคลำกร เช่น กลุ่มบริหำร กลุ่มจัดกำร กลุ่มหัวหน้ำงำน และกลุ่ม
ปฏิบตัิกำร ให้ตรงต่อกลุ่มเป้ำหมำยและเกิดประโยชน์สงูสดุ โดยมีกำรร่วมกบับริษัทในเครือจดั
โครงกำรอบรมพัฒนำศยัภำพของผู้น ำระดบัต้น Supervisory Development Program (SDP) 
โดยร่วมกับคณำจำรย์จำกมหำวิทยำลยัชัน้น ำของประเทศสร้ำงหลกัสูตรกำรฝึกอบรมให้กับ
พนักงำนระดับหัวหน้ำงำน และจัดกำรอบรมท่ีเน้นกำรวำงกลยุทธ์ส ำหรับผู้บริหำรระดับสูง
โดยเฉพำะ นอกจำกนี ้กลุ่มบริษัทโออิชิยังเล็งเห็นถึงควำมส ำคัญของกำรใช้ภำษำอังกฤษ        
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จึงพฒันำหลกัสตูรและจดักำรฝึกอบรมด้ำนภำษำองักฤษให้กบัพนกังำนเพ่ือส่งเสริมศกัยภำพ
ของพนกังำนและสนบัสนนุกำรขยำยธุรกิจของกลุม่บริษัทโออิชิในตำ่งประเทศอีกด้วย  

ณ วันท่ี 30 กันยำยน 2561 กลุ่มบริษัทโออิชิ ใช้งบประมำณในกำรพัฒนำพนักงำนจ ำนวน 
5,240,678.17 บำท เฉลี่ยงบประมำณกำรฝึกอบรมประมำณ 556 บำทตอ่คน รวมชัว่โมงอบรมถึง
เดือนกนัยำยน 2561 รวมทัง้สิน้ 37,774 ชัว่โมง คิดเป็นชัว่โมงเฉลี่ย 14.17 ชัว่โมงตอ่คน 

ชั่วโมงการฝึกอบรมปี 2561 

จ านวนช่ัวโมงการฝึกอบรม 
จ านวนช่ัวโมงการ

ฝึกอบรม 
จ านวนพนักงาน

ทัง้หมด 

จ านวนช่ัวโมง
อบรม 

(เฉล่ียชั่วโมง/คน) 

ส ำนกังำนใหญ่  8,550  416  20.55 

โรงงำนในกลุม่บริษัทโออิชิ 22,704 1,278 17.62 

ฝ่ำยปฏิบตัิกำรร้ำนอำหำร 
ในกลุม่บริษัทโออิชิ 

6,520  7,732  0.84 

รวมทัง้สิน้  37,774  9,426  14.17 

8.6.3 นโยบายด้านสวัสดกิาร 

กลุ่มบริษัทโออิชิ เช่ือมั่นว่ำพนักงำนมีส่วนส ำคัญอย่ำงย่ิงต่อควำมส ำเร็จและกำรเติบโตของ
องค์กร ดงันัน้ บริษัทจงึให้ควำมส ำคญักบักำรดแูลรักษำพนกังำนท่ีมีควำมรู้ควำมสำมำรถให้อยู่
กบัองค์กร เพ่ือร่วมผลกัดนัผลงำนและเพ่ิมประสิทธิภำพขององค์กรอย่ำงต่อเน่ือง ด้วยกำรดแูล
สวสัดิกำร ควำมมัน่คง และคณุภำพชีวิตท่ีดีให้กบัพนกังำนอย่ำงเหมำะสม 

ในปี 2561 บริษัทยงัคงยดึแนวทำงกำรด ำเนินนโยบำยด้ำนสวสัดิกำรตอ่เน่ืองจำกปีท่ีผ่ำนมำ ซึง่
สำมำรถสรุปได้ดงันี ้

1. กำรปฏิบติัตอ่พนกังำนอย่ำงเป็นธรรมและสมศกัด์ิศรี ในฐำนะท่ีเป็นสว่นหนึง่ของบริษัท 
2. กำรปรับปรุงสภำพแวดล้อมภำยในบริษัทให้มีควำมเป็นระเบียบ เรียบร้อย สบำยตำ น่ำอยู่

อย่ำงสม ่ำเสมอ 
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3. กำรจดัระบบกำรให้บริกำรด้ำนโรงอำหำรท่ีถูกสขุลกัษณะ ห้องน ำ้ท่ีสะอำด กำรบริกำร
รถรับส่งท่ีมีควำมปลอดภัย เพียงพอ และห้องพยำบำลท่ีมีประสิทธิภำพ ถูกต้องตำม
กฎหมำย (ส ำหรับสว่นของโรงงำน) 

4. กำรก ำหนดค่ำตอบแทนและสวสัดิกำรให้กับพนกังำนด้วยควำมเหมำะสม เป็นธรรม 
อย่ำงทัว่ถงึ 

5. กำรส่งเสริมให้พนักงำนได้รับรู้ข้อมูลข่ำวสำรท่ีเก่ียวข้องอย่ำงสม ่ำเสมอ ตำมโอกำส 
อนัสมควร 

6. กำรจดัระบบอปุกรณ์ส ำนกังำน  รวมทัง้ระบบกำรสื่อสำร ท่ีทนัสมยัให้เกิดประสิทธิภำพ
ในกำรใช้งำนสงูสดุ 

8.6.4 นโยบายด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างาน 

พนกังำนถือเป็นทรัพยำกรท่ีส ำคญัในกำรสร้ำงควำมส ำเร็จทำงธุรกิจให้แก่องค์กร ดงันัน้ กลุ่มบริษัท
โออิชิจึงมีแนวนโยบำยและเจตนำรมณ์ท่ีส ำคัญในกำรด ำเนินกำรด้ำนควำมปลอดภัยอำชีว  
อนำมยัและสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำนของพนกังำนมำอย่ำงตอ่เน่ือง 

โดยในปี 2561 บริษัทยังคงยึดแนวทำงกำรด ำเนินนโยบำยด้ำนควำมปลอดภัยอำชีวอนำมัยและ
สภำพแวดล้อมในกำรท ำงำนตอ่เน่ืองจำกปีท่ีผ่ำนมำ ซึง่สำมำรถสรุปได้ดงันี ้

1. กำรค ำนงึถงึควำมปลอดภยัในกำรท ำงำนถือเป็นหน้ำท่ีของพนกังำนทกุคน 
2. กำรปรับปรุงสภำพกำรท ำงำนเพ่ือควำมปลอดภยัของทกุคน 
3. กำรจดักิจกรรมเก่ียวกบัควำมปลอดภยัในกำรท ำงำน 
4. กำรกระท ำตนเป็นแบบอย่ำงท่ีดีของผู้บงัคบับญัชำทุกระดบั ในกำรปฏิบตัิตำมระเบียบ

ข้อบงัคบัเก่ียวกบัควำมปลอดภยัในกำรท ำงำน 
5.  กำรค ำนงึถงึควำมปลอดภยัของตนเองและเพ่ือนร่วมงำน ตลอดจนทรัพย์สินของบริษัท

ตลอดเวลำท่ีปฏิบตัิงำน 
6.  ควำมร่วมมือต่อมำตรกำรด้ำนควำมปลอดภยัอำชีวอนำมยัและสภำพแวดล้อมในกำร

ท ำงำนของบริษัท 
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8.6.5 นโยบายทางด้านทรัพยากรบุคคล 

เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรขององค์กรบรรลุผลส ำเร็จตำมเป้ำหมำยท่ีตัง้ไว้ได้อย่ำงต่อเน่ือง  
กลุ่มบริษัทโออิชิ จึงมุ่งหวังท่ีจะดูแลรักษำพนักงำนท่ีมีควำมรู้ควำมสำมำรถให้อยู่กับองค์กร 
รวมทัง้จูงใจให้พนักงำนใช้ศักยภำพ ควำมรู้ควำมสำมำรถของตนให้ เกิดประสิทธิภำพและ
ประสิทธิผลสูงสุด โดยยึดหลกัคุณธรรม ควำมมีระเบียบวินัย ควำมสำมคัคี และควำมเข้ำใจ  
อนัดีระหวำ่งกนั 

ในปี 2561 บริษัทได้ด ำเนินกำรตำมแนวนโยบำยกำรบริหำรทรัพยำกรมนุษย์ท่ีก ำหนดไว้อย่ำง
ตอ่เน่ืองดงันี ้

1. กำรปฏิบติัตอ่พนกังำนอย่ำงเป็นธรรมและสมศกัด์ิศรี ในฐำนะท่ีเป็นสว่นหนึง่ของบริษัท 
2. กำรคดัเลือกบคุคลเพ่ือวำ่จ้ำงให้ด ำรงต ำแหน่ง โอนย้ำยสบัเปลี่ยนหน้ำท่ี ด้วยควำมเป็น

ธรรม ไมเ่ลือกปฏิบตัิ โดยค ำนงึถงึคณุสมบตัิของแตล่ะต ำแหน่งงำนเป็นส ำคญั 
3. กำรคดัเลือกพนกังำนเน้นกำรให้ควำมส ำคญัและเปิดโอกำสให้กบัพนกังำนภำยในกลุ่ม

บริษัทโออิชิ เพ่ือให้ควำมส ำคัญในกำรเติบโตภำยในองค์กร  เมื่อควำมรู้ สำมำรถ
เหมำะสมกบัต ำแหน่งวำ่งนัน้ ๆ 

3. กำรสนบัสนนุและพฒันำพนกังำนอย่ำงตอ่เน่ือง 
4. กำรก ำหนดค่ำตอบแทนแก่พนักงำนด้วยควำมเป็นธรรม ตำมควำมเหมำะสมของ

สภำพ ลกัษณะงำน และผลกำรปฏิบตัิงำนประกอบกบัควำมสำมำรถในกำรจ่ำยของ
บริษัท 

5. กำรส่งเสริมให้พนักงำนได้รับรู้ข้อมูลข่ำวสำรท่ีเก่ียวข้องอย่ำงสม ่ำเสมอ ตำมโอกำส  
อนัสมควร 

6. กำรส่งเสริมและผลกัดนัให้พนกังำนมีพฤติกรรมท่ีสอดคล้องกบัค่ำนิยมร่วมขององค์กร 
(Core Values) เพ่ือให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงด้ำนพฤติกรรมของพนักงำนจนเป็น
วฒันธรรมองค์กรซึง่จะน ำไปสูก่ำรขบัเคลื่อนองค์กรให้บรรลผุลตำมแผนกลยทุธ์ 
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8.6.6 นโยบายทางด้านธุรการ 

กลุ่มบริษัทโออิชิ มุ่งเน้นท่ีจะสร้ำงทัศนียภำพ สภำพแวดล้อมภำยในองค์กรให้น่ำอยู่ น่ำท ำงำน 
เพ่ือเป็นกำรสร้ำงขวญัก ำลงัใจท่ีดี มีควำมปลอดภยัและสขุลกัษณะท่ีดีในกำรท ำงำน ซึง่จะสง่ผลดี
ต่อควำมรู้สึกของทุกคนในกำรร่วมผลกัดนัผลงำนท่ีมีประสิทธิภำพ และสร้ำงควำมส ำเร็จทำง
ธุรกิจให้กบัองค์กรอย่ำงยัง่ยืนตอ่ไป 

ในปี 2561 บริษัทยงัคงยดึแนวทำงกำรด ำเนินนโยบำยทำงด้ำนธุรกำรตอ่เน่ืองจำกปีท่ีผ่ำนมำ ซึง่
สำมำรถสรุปได้ดงันี ้  

1. กำรปรับปรุงสภำพแวดล้อมภำยในบริษัทให้มีควำมเป็นระเบียบ เรียบร้อย สบำยตำ และ
น่ำอยู่อย่ำงสม ่ำเสมอ 

2. กำรจดัระบบกำรให้บริกำรด้ำนโรงอำหำรที่ถูกสขุลกัษณะ กำรให้บริกำรด้ำนกำรรักษำ
ควำมปลอดภยัและล็อคเกอร์ท่ีเป็นมำตรฐำน ห้องน ำ้ท่ีสะอำด กำรบริกำรรถรับส่งท่ีมี
ควำมปลอดภัย เพียงพอ และห้องพยำบำลท่ีมีประสิทธิภำพ ถูกต้องตำมกฎหมำย 
(ส ำหรับสว่นของโรงงำน) 

3. กำรจดัระบบควบคมุกำรใช้อปุกรณ์ส ำนกังำน โทรศพัท์ และระบบอินเตอร์เน็ต ให้ เกิด
ประสิทธิภำพในกำรใช้งำนสงูสดุ 

4. กำรสร้ำงควำมสมัพนัธ์ท่ีดีกบัหน่วยงำนภำยนอกและลกูค้ำผู้มำติดตอ่ รวมทัง้กำรสร้ำง
รัฐกิจสมัพนัธ์ท่ีดี ถกูต้องตำมกฎหมำย 

5. กำรส่งเสริมให้พนักงำนได้รับรู้ข้อมูลข่ำวสำรท่ีเก่ียวข้องอย่ำงสม ่ำเสมอ ตำมโอกำส  
อนัสมควร 

6. กำรด ำเนินโครงกำรด้ำนสิ่งแวดล้อมในกำรลดกำรใช้พลงังำนและกำรใช้ทรัพยำกรให้
เกิดประสิทธิภำพสงูสดุ อำทิเช่น กำรรณรงค์เร่ืองกำรประหยัดไฟฟ้ำ ทัง้กำรปิดไฟฟ้ำ
และอปุกรณ์ไฟฟ้ำเมื่อไม่ใช้งำน กำรลดกำรใช้ขวดพลำสติก กำรลดกำรใช้กระดำษทัง้
กำรรณรงค์ให้ใช้อย่ำงคุ้มค่ำและกำรน ำเทคโนโลยีต่ำง ๆ มำใช้ เช่น กำรใช้ QR code 
และกำรประชำสมัพนัธ์ตำ่ง ๆ ผ่ำน social network มำกย่ิงขึน้ 

7.  กำรจัดอบรมและซกัซ้อมกำรอพยพหนีไฟเป็นประจ ำทุกปี ทัง้ส ำนักงำนและโรงงำน
อุตสำหกรรมทุกแห่งของกลุ่มบริษัทโออิชิ เพ่ือเป็นกำรเตรียมควำมพร้อมและ  
ปลกูจิตส ำนึกด้ำนควำมปลอดภยัให้แก่พนกังำน รวมถึงสอดคล้องกบัแนวปฏิบตัิตำม
กฏหมำย 
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8.6.7 ความร่วมมือของพนักงานด้านจรรยาบรรณและการก ากับดูแลกจิการ 

กลุม่บริษัทโออิชิ มีนโยบำยและสง่เสริมให้พนกังำนทกุคนศกึษำและท ำควำมเข้ำใจอย่ำงถ่องแท้ 
และถือปฏิบตัิตำมหลกัจรรยำบรรณขององค์กรต่อบุคคลต่ำง ๆ ทัง้ภำยในและภำยนอกองค์กร 
รวมถงึนโยบำยกำรก ำกบัดแูลกิจกำรของบริษัท โดยกลุม่บริษัทโออิชิ ได้น ำหลกัจรรยำบรรณของ
องค์กรบรรจุเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรกำรปฐมนิเทศพนักงำนใหม่ ซึ่งในวันเร่ิมงำนวันแรก
พนกังำนจะได้รับค ำชีแ้จงและท ำควำมเข้ำใจเพ่ือยึดถือปฏิบตัิ นอกจำกนี ้กลุ่มบริษัทโออิชิ ได้มี
กำรสื่อสำรให้พนกังำนทรำบถึงนโยบำยกำรก ำกบัดแูลกิจกำรของบริษัท และจรรยำบรรณโออิชิ
กรุ๊ป ในทุกช่องทำงกำรสื่อสำรภำยในของบริษัทอย่ำงต่อเน่ือง อำทิ บอร์ดประชำสมัพันธ์ตำม
โรงงำนและสำขำร้ำนอำหำร และช่องทำงกำรสื่อสำรระบบอิเลก็ทรอนิกส์ (intranet) เป็นต้น เพ่ือ
เป็นกำรส่งเสริมและผลกัดนัให้พนกังำนทกุคนถือปฏิบตัิตำมหลกัจรรยำบรรณและนโยบำยกำร
ก ำกับดูกิจกำรของบริษัทอย่ำงเคร่งครัด รวมถึงมีกำรผลักดันและติดตำมผลกำรปฏิบัติตำม
หลกักำรและนโยบำยดงักลำ่วอย่ำงตอ่เน่ือง โดยในปีท่ีผ่ำนมำไมม่ีกรณีท่ีพนกังำนไมป่ฏิบตัิตำม
หรือปฏิบตัิผิดจรรยำบรรณและนโยบำยกำรก ำกบัดแูลกิจกำรของบริษัท 
นอกจำกนี ้บริษัทได้ออกระเบียบกำรรับเร่ืองร้องเรียนหรือเบำะแสและกำรให้ควำมคุ้มครองตำม
นโยบำยก ำกับดูแลกิจกำร ซึ่งได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทและมีกำรสื่อสำรให้พนักงำน 
ทุกคนทรำบและเข้ำใจถึงนโยบำย ระเบียบและช่องทำงกำรรับเร่ืองร้องเรียนหรือแจ้งเบำะแส
ดงักล่ำว โดยคณะกรรมกำรตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมกำรอิสระจะเป็นผู้ดูแลพิจำรณำและ
ก ำหนดแนวปฏิบตัิเก่ียวกบักำรบริหำรจดักำรเร่ืองร้องเรียน หรือข้อมลูเบำะแสท่ีผ่ำนเข้ำมำตำม
ช่องทำงท่ีก ำหนด รวมถึง ตำมมำตรกำรให้ควำมคุ้มครองตำมระเบียบดงักล่ำวสำมำรถสร้ำง
ควำมเช่ือมัน่ให้แก่พนกังำนและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ำยได้ว่ำกำรร้องเรียน หรือให้เบำะแสท่ีเป็นไปตำม
หลักเกณฑ์จะไม่ส่งผลกระทบในทำงร้ำยหรือกำรปฏิบัติอย่ำงไม่เป็นธรรมจำกบริษัท รวมถึง  
มีกำรรำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริษัทตำมหลกัเกณฑ์และวิธีกำรท่ีระบไุว้ในระเบียบดงักลำ่วด้วย 
ทัง้นี ้เพ่ือเป็นกำรเน้นย ำ้เจตนำรมณ์และนโยบำยของบริษัทในด้ำนกำรต่อต้ำนกำรทุจริต
คอร์รัปชัน่ บริษัทได้ออกประกำศเร่ืองกำรแจ้งเบำะแสกำรกระท ำทจุริตและกำรจ่ำยเงินรำงวลัแก่
ผู้ แจ้งเบำะแส และจัดอบรมเพ่ือเพ่ิมควำมตระหนักรู้ในด้ำนกำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชั่น
เพ่ือให้พนักงำนทุกคนตระหนักถึงควำมส ำคัญและยึดมั่นในควำมซื่อสัตย์สุจริต รวมถึง
ปฏิบัติงำนด้วยควำมไม่ประมำทเลินเล่อ หรือบกพร่องต่อหน้ำท่ี ซึ่งกำรปฏิบัติงำนตำมหน้ำท่ี
ด้วยควำมไม่ซื่อสตัย์สจุริต ประมำทเลินเล่อหรือบกพร่องต่อหน้ำท่ี เป็นกำรเปิดโอกำสและเอือ้
ประโยชน์ต่อกำรกำรกระท ำผิดทจุริตตอ่หน้ำท่ี อนัอำจส่งผลให้บริษัทได้รับผลกระทบและควำม
เสียหำยอย่ำงร้ำยแรงได้ 
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9. การก ากับดูแลกจิการ 

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) (“บริษัท”) ได้ให้ควำมส ำคญัอย่ำงย่ิงกบักำรจดัให้มีระบบกำรก ำกบัดแูล
กิจกำรท่ีดี ซึ่งสะท้อนถึงกำรมีระบบบริหำรจัดกำรท่ีมีประสิทธิภำพ เป็นธรรมและตรวจสอบได้ รวมถึง
มุง่มัน่ท่ีจะพฒันำและยกระดบัของกำรก ำกบัดแูลกิจกำรของบริษัทอย่ำงต่อเน่ือง โดยคณะกรรมกำรบริษัท
ได้ถือปฏิบตัิตำมแนวทำงปฏิบตัิส ำหรับกรรมกำรบริษัทจดทะเบียน (Code of Best Practices) และก ำกบั
ดแูลให้บริษัทด ำเนินธุรกิจภำยใต้หลกัเกณฑ์กำรก ำกบัดแูลกิจกำร ระเบียบ และกฎเกณฑ์ท่ีตลำดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย (“ตลท.”) ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ (“ส ำนักงำน 
ก.ล.ต.”) หรือหน่วยงำนใด ๆ ท่ีเก่ียวข้องก ำหนดไว้อย่ำงเคร่งครัด โดยบริษัทเช่ือมัน่วำ่กำรก ำกบัดแูลกิจกำร
ท่ีดีจะเป็นประโยชน์ต่อกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทโดยสำมำรถเพ่ิมมูลค่ำและผลตอบแทนให้แก่ผู้ ถือหุ้ น 
ในระยะยำว ตลอดจนสร้ำงควำมเช่ือมัน่ให้กบัผู้ ถือหุ้น ผู้ลงทนุ และผู้ ท่ีเก่ียวข้องทกุฝ่ำยด้วย 

คณะกรรมกำรบริษัทตระหนกัถึงควำมส ำคญัของกำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดีว่ำเป็นรำกฐำนส ำคญัในกำรท่ีจะ
พฒันำองค์กรให้เจริญก้ำวหน้ำอย่ำงมีประสิทธิภำพ จึงได้ก ำหนดกรอบนโยบำยดงักล่ำวให้สอดคล้องกบั
หลกักำรก ำกับดูแลกิจกำรท่ีดีของส ำนักงำน ก.ล.ต. และตลท. ซึ่งอ้ำงอิงจำกหลกักำรก ำกับดูแลกิจกำร  
ท่ีเป็นสำกลของ Organization for Economic CO-operation and Development (OECD) รวมถึง 
มีกำรทบทวนและปรับปรุงอยู่เสมอเพ่ือให้สอดคล้องกับกฎเกณฑ์และสภำวกำรณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงไป
เพ่ือให้กำรปฏิบัติงำนในเร่ืองดงักล่ำวมีกำรพัฒนำอย่ำงต่อเน่ือง โดยในปี 2557 คณะกรรมกำรบริษัทได้
แต่งตัง้คณะกรรมกำรก ำกับดูแลกิจกำรท่ีดี เพ่ือปฏิบัติงำนสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำร
บริษัทในด้ำนก ำกบัดแูลกิจกำรของบริษัท ซึง่คณะกรรมกำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดี ได้ทบทวนนโยบำยกำร
ก ำกบัดแูลกิจกำรและเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัทเพ่ือพิจำรณำ และท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครัง้ท่ี 
5/2557 ซึ่งประชุมเมื่อวนัท่ี 11 พฤศจิกำยน 2557 ได้อนุมตัินโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำรฉบับปรับปรุง 
โดยมีผลใช้บังคบัตัง้แต่วนัท่ี 11 พฤศจิกำยน 2557 รวมถึง ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครัง้ท่ี 1/2558  
ซึ่งประชุมเมื่อวันท่ี 25 กุมภำพันธ์ 2558 ได้อนุมัติระเบียบกำรรับเร่ืองร้องเรียนหรือเบำะแสและกำรให้
ควำมคุ้มครองตำมนโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำรของบริษัทและบริษัทย่อย โดยมีผลใช้บังคบัตัง้แต่วนัท่ี  
25 กุมภำพนัธ์ 2558 ทัง้นี ้เพื่อให้กำรด ำเนินกำรเก่ียวกับเร่ืองร้องเรียนและแจ้งเบำะแสของบริษัทและ
บริษัทย่อยมีแบบแผนท่ีเหมำะสม มีประสิทธิภำพ มีควำมคล่องตวั มีมำตรฐำนสำกลทัดเทียมกบับริษัท
ชัน้น ำอื่น ๆ และสร้ำงควำมเช่ือมั่นแก่ผู้ มีส่วนได้เสียทุกฝ่ำยว่ำจะได้รับกำรปกป้องจำกกำรถูกกลัน่แกล้ง 
หรือปฏิบัติอย่ำงไม่เหมำะสมอนัเน่ืองมำจำกกำรร้องเรียนหรือให้เบำะแสแก่กลุม่บริษัท 

นอกจำกนี ้คณะกรรมกำรบริษัทเช่ือมัน่ว่ำกำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรก ำกับดูแลกิจกำรให้ประสบผลส ำเร็จ  
ต้องได้รับควำมร่วมมือและยึดถือปฏิบตัิร่วมกนัทัง้องค์กร จงึก ำหนดเป็นแนวนโยบำยให้ผู้บริหำร พนกังำน 
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และบคุลำกรทกุคนของบริษัทและบริษัทย่อยต้องปฏิบตัิตำมนโยบำย จริยธรรมและแนวปฏิบตัิต่ำง ๆ ตำม
นโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำร รวมถึงจัดให้มีกำรสื่อสำร สร้ำงควำมเข้ำใจ และมีกำรติดตำมผลกำร
ปฏิบัติงำนในด้ำนกำรก ำกับดูแลกิจกำรภำยในองค์กรอย่ำงต่อเน่ือง เพ่ือให้กำรด ำเนินธุรกิจของบริษัท
เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ สร้ำงควำมเช่ือมัน่แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ำยอนัจะสร้ำงมลูค่ำเพ่ิมและส่งเสริม
ให้บริษัทพฒันำเติบโตอย่ำงยัง่ยืนและมัน่คงตอ่ไป 

9.1 นโยบายการก ากับดูแลกจิการและรายงานการปฏบิัตติามหลักการก ากับดูแลกจิการที่ดี 

คณะกรรมกำรบริษัทมีควำมเช่ือมั่นว่ำ ระบบและกระบวนกำรก ำกับดูแลกิจกำรท่ีดีเป็นส่วน
ส ำคญัท่ีจะน ำมำซึง่ควำมส ำเร็จในกำรด ำเนินธุรกิจ โดยนโยบำยกำรก ำกบัดแูลกิจกำรครอบคลุม
เร่ืองตำ่ง ๆ ดงันี ้

- จดัให้มีระบบซึง่ให้ควำมมัน่ใจได้ว่ำ ผู้ ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียจะได้รับกำรปฏิบตัิอย่ำง
เท่ำเทียมกนั และเป็นธรรมตอ่ทกุฝ่ำย 

- ก ำกบั ดแูล ฝ่ำยบริหำรให้ด ำเนินกำรตำมนโยบำยท่ีก ำหนดไว้อย่ำงมีประสิทธิภำพ และ
ประสิทธิผล เพ่ือให้เกิดประโยชน์สงูสดุต่อผู้ ถือหุ้นภำยใต้กรอบข้อก ำหนดของกฎหมำย 
และจริยธรรมทำงธุรกิจ 

- ก ำกับ ดูแล กำรด ำเนินกำรของฝ่ำยบริหำรให้เป็นไปด้วยควำมโปร่งใส สำมำรถ
ตรวจสอบได้ และมีกำรเปิดเผยข้อมลูอย่ำงเพียงพอแก่ผู้ ท่ีเก่ียวข้องทกุฝ่ำย 

- จัดให้มีระบบกำรควบคุมภำยใน ตรวจสอบภำยใน และบริหำรควำมเสี่ยงท่ีเหมำะสม
และมีประสิทธิภำพ 

- ก ำหนดข้อประพฤติปฏิบัติส ำหรับกำรประกอบธุรกิจส ำหรับให้กรรมกำร ผู้บริหำร และ
พนกังำนส ำหรับใช้เป็นแนวทำงยดึถือปฏิบตัิ 

ทัง้นี ้บริษัทตระหนกัดีถงึควำมส ำคญัของกำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดีว่ำเป็นรำกฐำนส ำคญัในกำรท่ี
จะพฒันำองค์กรให้เจริญก้ำวหน้ำอย่ำงมีประสิทธิภำพ จึงได้ด ำเนินกิจกำรภำยใต้กรอบนโยบำย
ดงักล่ำวท่ีสอดคล้องกบัหลกักำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดีของส ำนกังำน ก.ล.ต. และ ตลท. ซึง่อ้ำงอิง
หลักกำร ท่ี เ ป็นสำกลของ Organization for Economic CO-operation and Development 
(OECD) ท่ีประกอบด้วย 5 หมวดหลกัอย่ำงเคร่งครัดตลอดมำ ดงันี ้
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1. สิทธิของผู้ถือหุ้น 

2. การปฏบิัตต่ิอผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทยีมกัน 

3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 

4. การเปิดเผยข้อมูล และความโปร่งใส 

5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

ทัง้นี ้คณะกรรมกำรบริษัทได้ก ำหนดให้เผยแพร่นโยบำยกำรก ำกบัดแูลกิจกำรของบริษัทเพ่ือให้ผู้มีส่วนได้เสีย
ทุกฝ่ำยทรำบผ่ำนเว็บไซต์ของบริษัทภำยใต้หัวข้อเก่ียวกับโออิชิ หัวข้อย่อยกำรก ำกับดูแลกิจกำรท่ีดี 
นอกจำกนี ้บริษัทได้จัดท ำจรรยำบรรณโออิชิกรุ๊ป เพ่ือเป็นหลกัเกณฑ์และแนวทำงปฏิบัติของกรรมกำร 
ผู้บริหำรและพนักงำนของบริษัท ซึ่งได้เผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทในหวัข้อเก่ียวกับโออิชิ หัวข้อย่อย
กำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดีด้วยเช่นเดียวกนั 

โดยในปี 2561 บริษัทได้ด ำเนินกิจกำรภำยใต้นโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำรดังกล่ำวข้ำงต้นในแต่ละ
หมวดโดยมีรำยละเอียดดงันี ้ 

สิทธิของผู้ถือหุ้น 

คณะกรรมกำรบริษัทตระหนักดีว่ำผู้ ถือหุ้ นเป็นผู้ มีสิทธิในควำมเป็นเจ้ำของบริษัท โดยควบคุมบริษัท  
ผ่ำนกำรแต่งตัง้คณะกรรมกำรบริษัทเพื่อให้ท ำหน้ำที่แทนตน จึงให้ควำมส ำคญัต่อสิทธิของผู้ถือหุ้น  
ทุกกลุ่มไม่ว่ำจะเป็นผู้ ถือหุ้ นรำยใหญ่ ผู้ ถือหุ้ นรำยย่อย ผู้ ลงทุนต่ำงชำติ หรือผู้ ลงทุนประเภทสถำบัน 
รวมถึงมีเจตนำรมณ์ท่ีชดัเจนที่จะไม่กระท ำกำรใด ๆ อันเป็นกำรลิดรอนสิทธิขั น้พืน้ฐำนของผู้ ถือหุ้ น 
และอ ำนวยควำมสะดวกแก่ผู้ ถือหุ้ นในกำรใช้สิทธิในเร่ืองตำ่ง ๆ ท่ีผู้ ถือหุ้นสมควรได้รับด้วย 

1.1 การปกป้องสิทธิผู้ถือหุ้น 

คณะกรรมกำรบริษัทตระหนักถึงหน้ำท่ีและให้ควำมส ำคญัในกำรดูแลและปกป้องสิทธิของ
ผู้ ถือหุ้ น รวมถึงคุ้ มครองและส่งเสริมผู้ ถือหุ้ นทุกรำยให้ได้รับและใช้สิทธิขัน้พืน้ฐำนของตน 
ตำมกฎหมำยและข้อบังคับของบริษัทอย่ำงเหมำะสม เท่ำเทียม เป็นธรรม เป็นไปตำมและ
สอดคล้องกบัข้อบงัคบัของบริษัท ข้อปฏิบตัิ ข้อบงัคบั กฎ ระเบียบของ ตลท. และส ำนกังำน ก.ล.ต. 
รวมถงึกฎหมำยอื่น ๆ ท่ีเก่ียวข้องท่ีส ำคญั โดยสิทธิขัน้พืน้ฐำนของผู้ ถือหุ้นได้แก่ กำรซือ้ กำรขำย 
กำรโอนหุ้น กำรมีส่วนแบ่งในก ำไรของกิจกำร กำรได้รับข่ำวสำรข้อมูลของบริษัทอย่ำงเพียงพอ 
กำรเข้ำร่วมประชุมเพ่ือใช้สิทธิออกเสียงในท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจำรณำแต่งตัง้ ถอดถอน และ
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ก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำร แต่งตัง้และก ำหนดค่ำตอบแทนของผู้สอบบัญชี และพิจำรณำ
เร่ืองท่ีมีผลกระทบต่อบริษัท เช่น กำรจัดสรรเงินปันผล กำรก ำหนดหรือกำรแก้ไขข้อบังคบัและ
หนังสือบริคณห์สนธิ กำรลดทุนหรือเพ่ิมทนุ และกำรอนมุตัิรำยกำรพิเศษ เป็นต้น  

นอกจำกนี ้เพ่ือเคำรพสิทธิและปกป้องสิทธิของผู้ ถือหุ้นทุกรำย บริษัทไม่มีกำรก ำหนดนโยบำย 
ในลกัษณะกีดกันหรือสร้ำงอุปสรรคในกำรติดต่อสื่อสำรกันของผู้ ถือหุ้น และไม่มีแนวนโยบำย  
ในกำรท ำข้อตกลงระหว่ำงผู้ ถือหุ้นท่ีมีผลกระทบอย่ำงมีนยัส ำคญัต่อบริษัทหรือผู้ ถือหุ้นรำยอื่นด้วย 

1.2 การประชุมผู้ถือหุ้น 

บริษัทได้จดัให้มีกำรประชุมสำมญัประจ ำปีผู้ ถือหุ้นภำยใน 4 เดือน นบัแต่วนัสิน้สดุรอบปีบญัชี
ของบริษัทหรือตำมรอบระยะเวลำท่ีกฎหมำยก ำหนด ส ำหรับกำรประชมุผู้ ถือหุ้นครำวอื่นจะเป็น
กำรประชุมวิสำมัญผู้ ถือหุ้ นซึ่งคณะกรรมกำรบริษัทจะเรียกประชุมตำมท่ีเห็นสมควร โดย
คณะกรรมกำรบริษัทมีแนวนโยบำยในกำรสนับสนุนและจัดให้มีกระบวนกำรต่ำง ๆ ท่ีช่วย
อ ำนวยควำมสะดวกในกำรประชุม เพ่ือสนบัสนุนและส่งเสริมให้ผู้ ถือหุ้นทุกรำย รวมถึงผู้ลงทุน
สถำบนัเข้ำประชมุและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนด้วย นอกจำกนี ้บริษัทให้ควำมส ำคญักบักำร
ก ำหนดวนั เวลำ และสถำนท่ีประชุมให้มีควำมเหมำะสมและสะดวกในกำรเข้ำร่วมประชุมของ 
ผู้ ถือหุ้นทุกรำย รวมถึงเปิดโอกำสให้ผู้ ถือหุ้นสำมำรถเสนอวำระกำรประชุมเป็นกำรล่วงหน้ำก่อน 
วนัประชุมผู้ ถือหุ้นได้ ตำมหลกัเกณฑ์ เง่ือนไขและวิธีกำรท่ีบริษัทหรือกฎเกณฑ์และกฎหมำย  
ท่ีเก่ียวข้องก ำหนด รวมถึงเผยแพร่รำยละเอียดหลกัเกณฑ์ ช่องทำง ช่วงเวลำ และผลกำรเสนอให้ 
ผู้ ถือหุ้นทรำบผ่ำนทำงเว็บไซต์ของบริษัทและเว็บไซต์ของตลท. รวมถึงในกำรประชุมผู้ ถือหุ้ น
บริษัทได้จัดท ำหนังสือเชิญประชุมท่ีระบุวำระกำรประชุม วตัถุประสงค์ เหตุผล ควำมเห็นและ
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมกำรบริษัทอย่ำงชัดเจน พร้อมเอกสำรข้อมูลท่ีเก่ียวข้องของแต่ละ
วำระกำรประชมุ ทัง้ภำษำไทยและภำษำองักฤษ เพ่ือเผยแพร่บนเวบ็ไซต์ของบริษัทและจดัส่งให้
ผู้ถือหุ้นล่วงหน้ำทำงไปรษณีย์ เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นมีข้อมลูและระยะเวลำท่ีเพียงพอต่อกำรพิจำรณำ
ตดัสินใจในแต่ละวำระอย่ำงมีประสิทธิผล และหำกผู้ ถือหุ้นท่ำนใดมีข้อสงสยั สำมำรถส่งค ำถำม 
ท่ีต้องกำรให้ตอบในท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นเป็นกำรล่วงหน้ำตำมช่องทำงและหลกัเกณฑ์ที่บริษัท
ก ำหนด หรือสำมำรถสอบถำม เสนอแนะ หรือแสดงข้อคิดเห็นในวำระท่ีเก่ียวข้องในวนัประชุม
ผู้ ถือหุ้นได้ และภำยหลงักำรประชุมบริษัทจัดให้มีกำรบนัทึกและจัดท ำรำยงำนกำรประชุมผู้ ถือหุ้น 
ท่ีถกูต้องครบถ้วนและสำมำรถตรวจสอบได้  
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โดยในปี 2561 บริษัทได้จัดกำรประชุมสำมญัผู้ ถือหุ้น ในวนัองัคำรท่ี 30 มกรำคม 2561 เวลำ 
14.00 น. ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ 1 ชัน้ 2 ดิ แอทธินี โฮเทล แบงค็อก อะ ลกัซ์ชูรี คอลเล็คชัน่ โฮเทล 
เลขท่ี 61 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวนั กรุงเทพมหำนคร 10330 และในระหว่ำงปีบริษัท 
ไมม่ีกำรจดัประชมุวิสำมญัผู้ ถือหุ้น  

โดยในกำรประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้นประจ ำปี 2561 บริษัทได้ด ำเนินกำรดงันี ้

ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น 

1. เปิดโอกำสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอระเบียบวำระกำรประชุมสำมญัผู้ ถือหุ้น และเสนอช่ือบคุคลเพ่ือ
พิจำรณำเข้ำรับกำรสรรหำเป็นกรรมกำรของบริษัทเป็นกำรลว่งหน้ำ แตไ่มม่ีผู้ ถือหุ้นท่ำนใด
ประสงค์เสนอระเบียบวำระกำรประชุมและช่ือบุคคลเพ่ือพิจำรณำเข้ำรับกำรสรรหำเป็น
กรรมกำรของบริษัท 

2. แจ้งก ำหนดกำรประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้นเป็นกำรล่วงหน้ำ เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นสำมำรถจดัสรรเวลำ
ในกำรเข้ำร่วมประชมุได้อย่ำงเหมำะสม 

3. เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมและเอกสำรประกอบวำระกำรประชุม ให้ผู้ ถือหุ้นทรำบผ่ำน
เวบ็ไซต์ของบริษัทเป็นเวลำประมำณ 30 วนัก่อนวนัประชมุผู้ ถือหุ้น  

4. จัดส่งหนังสือเชิญประชุมซึ่งระบุวำระกำรประชุม วัตถุประสงค์ เหตุผล ควำมเห็นของ
คณะกรรมกำรบริษัท และข้อมลูต่ำง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัแต่ละวำระกำรประชุมอย่ำงละเอียด 
ทำงไปรษณีย์ให้ผู้ ถือหุ้ นล่วงหน้ำก่อนกำรประชุมไม่น้อยกว่ำ 21 วันด้วย เพ่ือให้มีข้อมูล 
ท่ีเพียงพอต่อกำรพิจำรณำตดัสินใจในแต่ละวำระอย่ำงมีประสิทธิผล รวมถึงลงประกำศ  
ในหนงัสือพิมพ์รำยวนัตำมระยะเวลำท่ีกฎหมำยก ำหนดด้วย  

5. จดัสง่หนงัสือมอบฉนัทะตำมแบบที่กฎหมำยก ำหนด โดยมีค ำอธิบำย วิธีกำรและเอกสำรท่ี
ผู้ ถือหุ้นต้องจดัเตรียมเพ่ือใช้ในกำรเข้ำร่วมประชุมและกำรมอบฉนัทะไปพร้อมกบัหนงัสือ
เชิญประชุม เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกให้แก่ผู้ ถือหุ้ นท่ีไม่สำมำรถเข้ำร่วมประชุมได้ด้วย
ตนเองเพ่ือมอบฉันทะให้ผู้อื่น หรือแต่งตัง้กรรมกำรอิสระท่ำนใดท่ำนหนึ่งตำมท่ีระบุ ใน
หนงัสือมอบฉนัทะให้เป็นผู้ รับมอบฉนัทะเพ่ือร่วมประชมุและออกเสียงตำมท่ีผู้ ถือหุ้นระบไุด้ 

6. ส ำหรับวำระกำรเลือกตัง้กรรมกำรมีกำรระบุข้อมูล ประวตัิกำรศึกษำ ประวตัิกำรท ำงำน 
จ ำนวนบริษัทท่ีด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร จ ำนวนปีท่ีด ำรงต ำแหน่ง ประเภทกรรมกำรท่ีเสนอและ
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กำรเข้ำร่วมประชุมในปีท่ีผ่ำนมำอย่ำงครบถ้วน รวมถึงแสดงนโยบำย หลกัเกณฑ์และแนวทำง
ในกำรพิจำรณำสรรหำกรรมกำรเพ่ือเป็นข้อมลูประกอบกำรพิจำรณำของผู้ ถือหุ้นด้วย 

7. คณะกรรมกำรบริษัทได้จดัให้มีกระบวนกำรก ำหนดค่ำตอบแทนท่ีโปร่งใส และได้รับกำร
อนุมตัิจำกผู้ ถือหุ้น โดยกำรพิจำรณำก ำหนดค่ำตอบแทนของกรรมกำร  บริษัทได้เสนอตอ่ 
ผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจำรณำอนุมตัิค่ำตอบแทนทุกรูปแบบทัง้ในรูปแบบค่ำตอบแทนประจ ำและ
ค่ำตอบแทนท่ีเป็นบ ำเหน็จ และแยกกำรน ำเสนอเป็นรำยคณะและรำยต ำแหน่ง รวมถึง
แสดงนโยบำย หลกัเกณฑ์และแนวทำงในกำรพิจำรณำเสนอคำ่ตอบแทนดงักลำ่ว เพ่ือเป็น
ข้อมลูประกอบกำรพิจำรณำของผู้ ถือหุ้นด้วย  

8. บริษัทส่งเสริมให้ผู้ลงทุนสถำบันเข้ำร่วมกำรประชุมผู้ ถือหุ้น โดยประสำนไปยังนักลงทุน
สถำบันต่ำง ๆ เพ่ือขอให้จัดส่งเอกสำรกำรเข้ำประชุมเป็นกำรล่วงหน้ำเพ่ือท่ีบริษัทจะได้
ตรวจสอบและขอเอกสำรเพ่ิมเติมในกรณีท่ีเอกสำรไม่ครบถ้วน เพ่ือเป็นกำรอ ำนวยควำม
สะดวกและลดระยะเวลำในกำรตรวจสอบเอกสำรในวนัประชมุ 

9. บริษัทเปิดโอกำสให้ผู้ ถือหุ้นสำมำรถจัดส่งค ำถำมท่ีต้องกำรให้ชีแ้จงในประเด็นท่ีเก่ียวข้อง
กับระเบียบวำระกำรประชุมได้ เป็นกำรล่วงหน้ำทำงอี เมล์  ท่ีนักลงทุนสัมพันธ์  
investorrelations@oishigroup.com หรือโทรสำรหมำยเลข 02-768-8889 

วันประชุมผู้ถือหุ้น 

บริษัท มีแนวนโยบำยและเจตนำรมณ์ที่ชดัเจนในกำรสนบัสนุนและสง่เสริมให้ผู้ถือหุ้นทุกรำย 
รวมถึงผู้ลงทุนสถำบนัใช้สิทธิเข้ำประชุมและออกเสียงลงคะแนนในกำรประชุมผู้ ถือหุ้น โดย
อ ำนวยควำมสะดวกและจัดกำรประชุมอย่ำงโปร่งใสและตรวจสอบได้ รวมถึงไม่กระท ำกำรใด ๆ  
อนัเป็นกำรลิดรอนสิทธิของผู้ ถือหุ้น และเปิดโอกำสให้ผู้ ถือหุ้นได้ซกัถำมและแสดงควำมคิดเห็น
ได้อย่ำงเหมำะสม นอกจำกนี ้ในกำรประชุมสำมญัผู้ ถือหุ้นประจ ำปี 2560 บริษัทได้ด ำเนินกำร
ตำ่ง ๆ ในวนัประชมุผู้ ถือหุ้น ดงันี ้

1. บริษัทได้จดัเตรียมบุคลำกร ระบบและเทคโนโลยี เพ่ือรองรับ อ ำนวยควำมสะดวก ในกำรรับ
ลงทะเบียนและตรวจสอบเอกสำรให้แก่ผู้ เข้ำร่วมประชุมอย่ำงเหมำะสม เพียงพอ สะดวก  
รวดเร็ว และสำมำรถตรวจสอบได้ โดยบริษัทใช้บริกำรระบบกำรจัดประชุมผู้ ถือหุ้ นของ
บริษัท อินเวนท์เทค ซิสเท็มส์ (ประเทศไทย) (“อินเวนท์เทค”) ตัง้แตก่ำรลงทะเบียน กำรนบั
คะแนน และกำรประมวลผล เพ่ือควำมชดัเจน ถกูต้องและโปร่งใส 

2. จดัเตรียมบตัรลงคะแนนให้แก่ผู้ ถือหุ้นในกำรประชมุผู้ ถือหุ้น 



  บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 

แบบแสดงรำยกำรข้อมลูประจ ำปี (แบบ 56-1) สิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยำยน 2561 

สว่นท่ี 2 หน้ำที่ 47 

   

3. ให้สิทธิผู้ ถือหุ้นท่ีมำร่วมประชุมภำยหลงัจำกท่ีเร่ิมด ำเนินกำรประชุมไปแล้วสำมำรถเข้ำร่วม
ประชมุและออกเสียงลงคะแนนได้ในวำระท่ีอยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำและยงัมิได้มีกำรลงมติ 

4. แจ้งให้ผู้ ถือหุ้ นรับทรำบก่อนเร่ิมด ำเนินกำรประชุมถึงหลกัเกณฑ์ วิธีกำรในกำรเข้ำร่วม
ประชุม กำรมอบฉันทะ และกำรใช้บตัรลงคะแนนเสียง รวมถึงอธิบำยหลกัเกณฑ์ และวิธีกำร
ออกเสียงลงคะแนนและนับคะแนนเสียงให้ผู้ ถือหุ้นทรำบด้วย 

5. บริษัทให้สิทธิผู้ ถือหุ้นในกำรออกเสียงลงคะแนน 1 หุ้นตอ่ 1 เสียง 

6. จดัให้มีบุคคลท่ีเป็นอิสระอนัได้แก่ตวัแทนผู้สอบบญัชี และผู้ ถือหุ้นรำยย่อยร่วมตรวจสอบ
กำรลงคะแนนในกำรประชุมสำมัญผู้ ถือหุ้ นและเปิดเผยเร่ืองดังกล่ำวไว้ในรำยงำน  
กำรประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้นด้วย 

7. ด ำเนินกำรประชุมตำมระเบียบวำระกำรประชุมท่ีก ำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม  โดย
รำยละเอียดต่ำง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับแต่ละระเบียบวำระกำรประชุมได้แจ้งแก่ผู้ ถือหุ้ น  
ในหนงัสือเชิญประชมุแล้ว 

8. ในวำระพิจำรณำเลือกตัง้กรรมกำรแทนกรรมกำรซึง่ออกจำกต ำแหน่งตำมวำระนัน้ บริษัท
ก ำหนดให้ผู้ ถือหุ้นลงคะแนนเลือกตัง้กรรมกำรเป็นรำยบคุคล 

9. กรรมกำรบริษัทและผู้บริหำรระดบัสูงของบริษัททุกท่ำน รวมทัง้ ประธำนกรรมกำรบริษัท
และประธำนกรรมกำรชดุย่อยทกุคณะได้เข้ำร่วมประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้นประจ ำปี 2561 เพ่ือ
ชีแ้จงและตอบข้อซกัถำมตลอดจนรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจำกผู้ ถือหุ้น นอกจำกนี ้
ผู้สอบบญัชีของบริษัทได้เข้ำร่วมประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้นในครัง้ดงักลำ่วด้วยเช่นกนั 

10. ไม่มีกำรเพ่ิมวำระกำรประชุมหรือเปลี่ยนแปลงข้อมลูส ำคญัโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทรำบ
ลว่งหน้ำ 

11. ให้สิทธิแก่ผู้ ถือหุ้นทกุรำยอย่ำงเท่ำเทียมกนัในกำรร่วมแสดงควำมคิดเห็น และตัง้ค ำถำมใด ๆ 
ตอ่ท่ีประชมุตำมระเบียบวำระกำรประชมุ และเร่ืองท่ีเสนอได้ตำมควำมเหมำะสม 

ภายหลังการประชุมผู้ถือหุ้น 

1. ภำยหลงักำรประชุมสำมญัผู้ ถือหุ้น บริษัทจดัให้มีกำรแจ้งมติท่ีประชุมสำมญัผู้ ถือหุ้นและ
ผลกำรลงมติผ่ำนระบบข่ำวของ ตลท. ภำยในระยะเวลำและหลกัเกณฑ์ท่ีตลท. ก ำหนด 

2. จัดให้มีกำรบันทึกและจัดท ำรำยงำนกำรประชุมผู้ ถือหุ้ น ท่ีถูกต้องและครบถ้วน  
อันประกอบด้วยรำยละเอียดจ ำนวนองค์ประชุมทัง้จ ำนวนผู้ ถือหุ้ นท่ีเข้ำร่วมประชุมด้วย   
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ตนเอง และจ ำนวนผู้ รับมอบฉันทะท่ีเข้ำประชุมแทนผู้ ถือหุ้ น รำยช่ือและต ำแหน่งของ  
กรรมกำรบริษัท กรรมกำรชุดย่อย ผู้ บริหำรระดับสูงและผู้ สอบบัญชีท่ีเข้ำร่วมประชุม        
รวมถึงรำยช่ือและต ำแหน่งของกรรมกำรท่ีไม่เข้ำร่วมประชุม หลักเกณฑ์และวิธีกำร
ลงคะแนน กำรใช้บตัรลงคะแนน กำรนบัคะแนน ผลกำรลงคะแนนเสียงในแต่ละระเบียบ
วำระกำรประชุมท่ีทัง้เห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย และงดออกเสียง พร้อมทัง้บนัทกึข้อซกัถำม ค ำชีแ้จง
และข้อคิดเห็นท่ีส ำคญั และข้อมลูใด ๆ ตำมท่ีกฎหมำย กฎเกณฑ์ และระเบียบท่ีเก่ียวข้อง
ก ำหนด ทัง้ภำษำไทยและภำษำองักฤษ โดยได้จัดส่งรำยงำนกำรประชุมดังกล่ำวให้แก่ 
ตลท. และหน่วยงำนท่ีเก่ียวข้องภำยในระยะเวลำและหลักเกณฑ์ท่ีกฎหมำยก ำหนด 
รวมถึงเผยแพร่รำยงำนกำรประชุมบนเว็บไซต์บริษัทภำยในระยะเวลำท่ีกฎหมำย 
กฎเกณฑ์ และระเบียบที่เก่ียวข้องก ำหนดเพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นสำมำรถตรวจสอบได้  

3. จดัให้มีระบบกำรจดัเก็บรำยงำนกำรประชมุท่ีดีท่ีสำมำรถตรวจสอบและอ้ำงอิงได้ 

4. เผยแพร่บันทึกภำพบรรยำกำศกำรประชุมสำมัญผู้ ถือหุ้นบนเว็บไซต์ของบริษัท เพ่ือให้
ผู้ ถือหุ้นท่ีไมไ่ด้เข้ำร่วมประชมุได้รับทรำบข้อมลูและบรรยำกำศในกำรประชมุดงักลำ่ว 

ทัง้นี  ้ บริษัท ได้รับคะแนน 99 คะแนนจำกกำรประเมินตำมโครงกำรประเมินคุณภำพกำรจัดประชุม
สำมญัผู้ ถือหุ้นประจ ำปี 2561 ซึง่ประเมินโดยสมำคมสง่เสริมผู้ลงทนุไทยอีกด้วย 

นอกจำกนี ้คณะกรรมกำรบริษัทยงัได้ก ำหนดนโยบำยในกำรดแูล และปกป้องสิทธิของผู้ ถือหุ้น โดยเป็น
นโยบำยท่ีก ำหนดให้กำรปฏิบตัิต่อผู้ ถือหุ้นต้องเป็นไปตำมนโยบำยกำรก ำกบัดแูลกิจกำรของบริษัท และ
สอดคล้องกบัข้อปฏิบตัิตำมข้อบงัคบั กฎ ระเบียบของ ตลท. และส ำนกังำน ก.ล.ต. รวมถึงกฎหมำยอ่ืน ๆ 
ท่ีเก่ียวข้องท่ีส ำคญั อีกทัง้คณะกรรมกำรบริษัทตระหนกัและให้ควำมส ำคญัถึงสิทธิของผู้ ถือหุ้นโดยจะ
ไม่กระท ำกำรใด ๆ อนัเป็นกำรละเมิดหรือลิดรอนสิทธิของผู้ ถือหุ้น ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2561 คณะกรรมกำร
บริษัทไม่ได้รับข้อร้องเรียนใด ๆ เก่ียวกับกำรไม่เคำรพหรือลิดรอนสิทธิของผู้ ถือหุ้ น จึงแสดงให้เห็นได้ว่ำ 
แนวนโยบำยหรือแนวทำงปฏิบัติท่ีคณะกรรมกำรบริษัทได้ก ำหนดไว้มีประสิทธิภำพในกำรดูแลจัดกำร 
เร่ืองดงักลำ่วอย่ำงเหมำะสม 
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การปฏบิัตต่ิอผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทยีมกัน 

คณะกรรมกำรบริษัทให้ควำมส ำคญัต่อกำรปฏิบตัิต่อผู้ ถือหุ้นทุกรำยอย่ำงเท่ำเทียมและเป็นธรรม ไม่ว่ำ
จะเป็นผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ ผู้ลงทุนสถำบัน ผู้ลงทุนต่ำงชำติและผู้ ถือหุ้นรำยย่อย จึงก ำหนดแนวนโยบำย  
ในกำรดูแล ปกป้องและสนับสนุนให้ผู้ ถือหุ้ นทุกรำยได้รับกำรปฏิบัติอย่ำงเท่ำเทียมและเป็นธรรม  
ดงัตอ่ไปนี ้ 

1. บริษัทเปิดโอกำสให้ผู้ ถือหุ้นสำมำรถเสนอวำระกำรประชุมและช่ือบุคคลท่ีมีคณุสมบตัิครบถ้วน
และเหมำะสมเพื่อเข้ำรับกำรพิจำรณำเลือกตัง้เป็นกรรมกำรของบริษัทเป็นกำรล่วงหน้ำ
ก่อนวันประชุมสำมญัผู้ ถือหุ้น ตำมหลกัเกณฑ์ เง่ือนไขและวิธีกำรท่ีบริษัท หรือกฎเกณฑ์และ
กฎหมำยท่ีเก่ียวข้องก ำหนด รวมถึงเผยแพร่รำยละเอียดหลกัเกณฑ์ ช่องทำง ช่วงเวลำ และผลกำร
เสนอวำระกำรประชมุและช่ือบคุคลให้ผู้ ถือหุ้นทรำบผ่ำนทำงเว็บไซต์ของบริษัทและเว็บไซต์ของ
ตลท. พร้อมทัง้แจ้งผลกำรเสนอวำระกำรประชุมและชื่อบุคคลดงักล่ำวให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น
รับทรำบด้วย 

2. บริษัทจัดท ำหนังสือเชิญประชุมผู้ ถือหุ้นและเอกสำรประกอบกำรประชุมผู้ ถือหุ้นเป็น 2 ภำษำ   
ทัง้ภำษำไทยและภำษำองักฤษ 

3. บริษัทจัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสำรรำยละเอียดประกอบวำระให้แก่ผู้ ถือหุ้นทุกรำย
และเปิดเผยหนังสือเชิญประชุมผู้ ถือหุ้นและเอกสำรดงักล่ำวไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้ำ
ก่อนวนัประชมุภำยในรอบระยะเวลำท่ีกฎหมำยและกฎเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องก ำหนด 

4. ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นไม่สำมำรถเข้ำร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง บริษัทได้จัดให้มีหนังสือมอบฉันทะ  
ในรูปแบบท่ีผู้ ถือหุ้นสำมำรถก ำหนดทิศทำงกำรลงคะแนนเสียงได้  ส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญ
ประชมุผู้ ถือหุ้น เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นท่ีไมส่ำมำรถเข้ำร่วมประชุมได้ด้วยตนเองมอบฉนัทะให้กบับุคคลอื่น
เข้ำร่วมประชุมและลงคะแนนเสียงแทนตนได้ พร้อมระบุถึงเอกสำรหรือหลกัฐำน ขัน้ตอนในกำร
มอบฉันทะให้ผู้ถือหุ้นทรำบอย่ำงชัดเจน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสำมำรถจัดเตรียมได้อย่ำงถูกต้อง 
และไม่เกิดปัญหำในกำรเข้ำร่วมประชุมของผู้ รับมอบฉันทะ โดยหลกัเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไข
ในกำรมอบฉันทะจะก ำหนดขึน้ภำยใต้ข้อก ำหนดของกฎหมำย โดยไม่มีกำรก ำหนดมำตรกำรใด ๆ  
ท่ีก่อให้เกิดควำมยุ่งยำกแก่ผู้ ถือหุ้นในกำรมอบฉนัทะ  นอกจำกนี ้ผู้ ถือหุ้นสำมำรถมอบฉนัทะให้
กรรมกำรอิสระท่ำนใดท่ำนหนึ่งของบริษัทท่ีได้ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะดงักล่ำวเพ่ือรักษำสิทธิ
ของตนได้ 
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5. บริษัทจดัเตรียมบตัรลงคะแนนให้แก่ผู้ ถือหุ้นในกำรประชมุผู้ ถือหุ้น และจดัให้มีบคุคลท่ีเป็นอิสระ
อนัได้แก่ตวัแทนผู้สอบบัญชี และผู้ ถือหุ้นรำยย่อยร่วมตรวจสอบกำรลงคะแนนในกำรประชุม
สำมญัผู้ ถือหุ้นรวมถงึเปิดเผยเร่ืองดงักลำ่วไว้ในรำยงำนประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้นด้วย 

6. ในกำรประชมุผู้ ถือหุ้นบริษัทให้สิทธิผู้ ถือหุ้นในกำรออกเสียงลงคะแนน 1 หุ้นตอ่ 1 เสียง 

7. คณะกรรมกำรบริษัทได้ก ำหนดให้กรรมกำรและผู้บริหำรของบริษัททกุท่ำนท ำกำรเปิดเผยข้อมลู
และรำยงำนเก่ียวกบัส่วนได้เสียของตนและผู้ เก่ียวข้อง ตำมหลกัเกณฑ์และวิธีกำรท่ีคณะกรรมกำร
บริษัทหรือกฎเกณฑ์และกฎหมำยท่ีเก่ียวข้องก ำหนด เพ่ือให้คณะกรรมกำรบริษัทสำมำรถ
พิจำรณำธุรกรรมของบริษัทท่ีอำจมีควำมขัดแย้งของผลประโยชน์ และสำมำรถตดัสินใจเพ่ือ  
ประโยชน์ของบริษัทโดยรวม ทัง้นี ้กรรมกำรและผู้บริหำรของบริษัทท่ีมีส่วนได้เสียกับธุรกรรม 
ท่ีท ำกบับริษัทจะไมม่ีสว่นร่วมในกำรตดัสินใจท ำธุรกรรมดงักลำ่ว 

8. คณะกรรมกำรบริษัทได้ก ำหนดมำตรกำรและแจ้งให้กรรมกำรและผู้บริหำรของบริษัททรำบ
อย่ำงชัดเจนและเข้ำใจถึงบทบำทหน้ำท่ีในกำรรำยงำนกำรถือครองหลักทรัพย์ในบริษัทของ
ตนเอง คู่สมรส และบุตรท่ียงัไม่บรรลนิุติภำวะ ตลอดจนรำยงำนกำรเปลี่ยนแปลงกำรถือครอง
หลกัทรัพย์ต่อส ำนกังำน ก.ล.ต. ตำมหน้ำท่ีที่กฎหมำยก ำหนด รวมถึงก ำหนดให้กรรมกำรและ
ผู้บริหำรของบริษัทรำยงำนกำรถือครองหลกัทรัพย์ต่อที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษั ทเป็น
ประจ ำทุกไตรมำส และได้จดัให้มีกำรเปิดเผยกำรถือครองหลกัทรัพย์ของกรรมกำรบริษัทและ
ผู้บริหำรไว้ในหวัข้อ 8.4 สว่นท่ี 2 หน้ำท่ี 24-25 ของแบบแสดงรำยกำรข้อมลูฉบบันี ้

9. คณะกรรมกำรบริษัทได้ก ำหนดมำตรกำรและแจ้งให้กรรมกำรและผู้บริหำรของบริษัททรำบ
อย่ำงชัดเจนเก่ียวกับกำรห้ำมกรรมกำรและผู้บริหำรในกำรน ำข้อมูลภำยในท่ีมีสำระส ำคัญ
ของบริษัท ซึ่งยังไมเ่ปิดเผยต่อสำธำรณชนไปใช้เพ่ือแสวงหำผลประโยชน์ให้ตนเองและผู้อื่น ซึง่
รวมถึงกำรซือ้ขำยหลกัทรัพย์ของบริษัทโดยกรรมกำร ผู้บริหำร และพนกังำนของบริษัทซึง่อยู่ใน
หน่วยงำนท่ีทรำบข้อมลูภำยในท่ีเก่ียวข้องด้วย 

 นอกจำกนี ้ได้ก ำหนดโทษส ำหรับกรณีท่ีมีกำรฝ่ำฝืนในกำรน ำข้อมลูภำยในของบริษัทไปใช้เพ่ือ
ประโยชน์ให้ตนเองและผู้ อื่นไว้ในระเบียบของบริษัทโดยมีโทษตัง้แต่กำรตักเตือนด้วย
วำจำจนถึงขัน้ให้ออกจำกงำน 

 โดยรำยละเอียดในเร่ืองกำรดแูลกำรใช้ข้อมลูภำยในได้แสดงไว้ในเร่ืองกำรใช้ข้อมลูภำยในของ
หมวดกำรเปิดเผยข้อมลูและควำมโปร่งใสของรำยงำนกำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดีนี ้
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10. คณะกรรมกำรบริษัทได้ก ำหนดนโยบำยให้กรรมกำรและผู้บริหำรระดบัสูงแจ้งต่อเลขำนุกำรบริษัท
เก่ียวกบักำรซือ้ขำยหุ้นของบริษัทของตนเอง 1 วนัลว่งหน้ำก่อนท ำกำรซือ้ขำย 

11. ในกำรท ำรำยกำรระหวำ่งกนัต้องกระท ำอย่ำงยุติธรรม (Fair and at arm’s length) โดยค ำนงึถึง
รำคำตำมธุรกิจปกติหรือเป็นรำคำอ้ำงอิงกับรำคำตลำด และค ำนึงถึงประโยชน์ของบริษัทเป็น
ส ำคญั รวมถงึ คณะกรรมกำรบริษัทได้ก ำกบัดแูลให้มีกำรปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
กำรเปิดเผยข้อมูลรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกันของบริษัทจดทะเบียนอย่ำงเคร่งครัดด้วย 

นอกจำกนี ้คณะกรรมกำรบริษัทได้ก ำหนดแนวทำงอย่ำงชดัเจนในกำรปฏิบตัิตำมกฎหมำย ระเบียบ และ
ข้อบงัคบัของ ตลท. และส ำนกังำน ก.ล.ต. อย่ำงเคร่งครัด และทบทวนสอบทำนกำรปฏิบตัิตำมหลกักำร
ก ำกับดูแลกิจกำรอย่ำงสม ่ำเสมอ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทุกรำยสำมำรถมัน่ใจได้ว่ำได้รับกำรปฏิบัติและ  
ใช้สิทธิท่ีมีของตนได้อย่ำงเท่ำเทียมและเป็นธรรมอย่ำงแน่นอน 

ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2561 คณะกรรมกำรบริษัทไม่ได้รับข้อร้องเรียนใด ๆ  เก่ียวกบักำรไม่ปฏิบตัิต่อผู้ ถือหุ้น
อย่ำงเท่ำเทียมกัน รวมถึงไม่มีกำรท ำรำยกำรระหว่ำงกันและกำรซือ้ขำยสินทรัพย์ท่ีไม่เป็นไปตำม
หลกัเกณฑ์ท่ีตลท. และส ำนกังำน ก.ล.ต. ก ำหนด และกำรกระท ำควำมผิดเก่ียวกบักำรใช้ข้อมลูภำยใน
ของกรรมกำรและผู้บริหำร จึงแสดงให้เห็นได้ว่ำแนวนโยบำยหรือแนวทำงปฏิบัติท่ีคณะกรรมกำรบริษัทได้
ก ำหนดไว้มีประสิทธิภำพในกำรดแูลจดักำรเร่ืองดงักลำ่วอย่ำงเหมำะสม 

บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 

คณะกรรมกำรบริษัทได้ให้ควำมส ำคญัตอ่เร่ืองสิทธิของผู้มีสว่นได้เสีย (Stakeholders) ของบริษัททกุกลุม่
ทัง้ภำยในและภำยนอก โดยตระหนกัดีวำ่ผู้มีส่วนได้เสียของบริษัททกุรำยจะต้องได้รับกำรดแูลจำกบริษัท
อย่ำงดีท่ีสุดตำมสิทธิท่ีมีตำมกฎหมำยท่ีเก่ียวข้อง โดยได้ก ำหนดให้มีกระบวนกำรส่งเสริมให้เกิดควำม
ร่วมมือระหวำ่งบริษัทกบัผู้มีสว่นได้เสียในกำรสร้ำงควำมมัน่คงและยัง่ยืนของกิจกำร รวมถงึคณะกรรมกำรบริษัท
มีนโยบำยท่ีจะให้ควำมส ำคญัท่ีเท่ำเทียมกนั และควบคู่กันไประหว่ำงควำมส ำเร็จตำมเป้ำหมำย รูปแบบ 
และวิธีกำรท่ีใช้ในกำรให้ได้มำซึง่ควำมส ำเร็จนัน้ ๆ  และเพ่ือให้เป็นไปตำมนโยบำยดงักลำ่ว คณะกรรมกำรบริษัท
ได้จัดท ำจรรยำบรรณโออิชิกรุ๊ป เพ่ือให้กรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำนทุกคนรับทรำบถึงมำตรฐำนกำร
ปฏิบตัิท่ีบริษัทคำดหวงั นบัตัง้แต่กำรปฏิบตัิต่อผู้ ถือหุ้น ลกูค้ำ คู่ค้ำ คู่แข่ง และสงัคมโดยสว่นรวม รวมทัง้
ต่อพนกังำนด้วยกนัเอง โดยเปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทในหวัข้อเก่ียวกบัโออิชิ หัวข้อย่อยกำรก ำกบั
ดูแลกิจกำร และคณะกรรมกำรบริษัทได้ก ำหนดให้มีกลไกและกระบวนกำรท่ีจะติดตำมดแูลให้มีกำร
ปฏิบตัิอย่ำงเคร่งครัดและตอ่เน่ือง 
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นอกจำกนี ้บริษัทตระหนกัดีว่ำผลกำรด ำเนินงำนท่ีดีของบริษัทเกิดขึน้จำกกำรได้รับควำมสนบัสนุนท่ีดี
จำกผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่ำง ๆ จึงได้ก ำหนดนโยบำยท่ีจะสนบัสนุนให้เกิดควำมร่วมมือระหว่ำงบริษัทกบั
ผู้ ที่มีส่วนได้เสียในกำรสร้ำงสรรค์ประโยชน์ร่วมกัน และดูแลให้ควำมมั่นใจว่ำผู้มี ส่วนได้เสียทุกรำย
จะได้รับกำรคุ้มครองและปฏิบัติด้วยดี โดยได้ให้ควำมส ำคญัต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ซึ่งสรุป
สำระส ำคญัดงันี ้

1. ผู้ถือหุ้น  

 บริษัทมุ่งมัน่ในกำรด ำเนินธุรกิจบนพืน้ฐำนของควำมซื่อสตัย์สุจริต ยึดหลกัปฏิบัติต่อผู้ ถือหุ้ น
อย่ำงเท่ำเทียมและเป็นธรรม และจดัให้มีกำรเปิดเผยข้อมลูตำ่ง ๆ อย่ำงสม ่ำเสมอ ครบถ้วน ถกูต้อง
และเท่ำเทียมกนั พร้อมทัง้ก ำกับดูแล ป้องกันมิให้กรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำนของบริษัท
แสวงหำประโยชน์จำกกำรใช้ข้อมูลท่ียังมิได้เปิดเผยในทำงมิชอบ รวมถึงบริหำรจัดกำรและ
ตดัสินใจในทำงธุรกิจอย่ำงระมดัระวงัและรอบคอบ เพ่ือให้บรรลตุำมเป้ำหมำยของบริษัททัง้ใน
ระยะสัน้และระยะยำวอย่ำงมีประสิทธิภำพ และสร้ำงควำมเติบโตแก่ธุรกิจอย่ำงมัน่คงและยัง่ยืน
เพ่ือประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นโดยรวม 

2. พนักงาน 

ในด้ำนกำรดูแลพนักงำนซึ่งถือว่ำเป็นทรัพยำกรบุคคลท่ีมีคุณค่ำ บริษัทมี แนวนโยบำยว่ำ
พนักงำนต้องได้รับกำรปฏิบัติท่ีเป็นธรรม ทัง้ในด้ำนโอกำส ผลตอบแทน สวัสดิกำร และกำร
พฒันำศกัยภำพ พร้อมกบัให้ควำมมัน่ใจในคณุภำพชีวิต ควำมปลอดภยัและสขุอนำมยัในกำร
ท ำงำน รวมถึงจัดให้มีกองทุนส ำรองเลีย้งชีพ โดยในด้ำนผลตอบแทนบริษัทมีแนวทำงกำร
พิจำรณำจำกควำมสำมำรถ ประสิทธิภำพ และกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนเป็นส ำคญัโดย
สอดคล้องกับผลประกอบกำรของบริษัท รวมถึงสำมำรถแข่งขันได้ในอุตสำหกรรมเดียวกัน  
ส ำหรับกำรพัฒนำศักยภำพของพนักงำนนัน้ บริษัทได้จัดให้พนักงำนเข้ำรับกำรอบรมใน
หลักสูตรท่ีหลำกหลำยทัง้จำกภำยในและภำยนอกองค์กร เพ่ือส่งเสริมและพัฒนำควำมรู้
ควำมสำมำรถของพนักงำนซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่บริษัทในระยะยำว รวมถึงกลุ่มบริษัทโออิชิ  
ถือเป็นนโยบำยท่ีส ำคัญในกำรจัดให้มีสถำนท่ีท ำงำนทัง้ในส่วนส ำนักงำนและโรงงำน
อุตสำหกรรมท่ีมีควำมปลอดภยัและสุขอนำมยัท่ีดี โดยมีกำรก ำหนดนโยบำยควำมปลอดภยั 
อำชีวอนำมยัและสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน และโรงงำนอุตสำหกรรมภำยในนิคมอุตสำหกรรม 
นวนครและโรงงำนท่ีอ ำเภอวงัม่วง จงัหวดัสระบุรี ได้รับกำรรับรอง “ระบบกำรจัดกำรอำชีวอนำมัย
และควำมปลอดภยั TIS/OHSAS 18001” ตลอดจนจดัให้มีกำรเก็บสถิติอตัรำกำรเกิดอบุตัิเหต ุอตัรำ
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กำรหยุดงำน และอตัรำกำรบำดเจ็บจำกกำรท ำงำนเพ่ือน ำมำวิเครำะห์และปรับปรุงมำตรฐำน
ด้ำนควำมปลอดภยัของพนกังำนอย่ำงต่อเน่ือง โดยมีรำยละเอียดข้อมลูเปรียบเทียบ ดงันี ้ 

สถติอิัตราความรุนแรงของการบาดเจบ็ถงึขัน้หยุดงาน (Statistical information for Injury Severity Rate (ISR) 
ภายในโรงงานอุตสาหกรรมของกลุ่มบริษัทโออชิ ิทัง้ 4 โรงงาน 

 

สถติอิัตราความถี่ในการเกดิอุบัตเิหตุถงึขัน้หยุดงาน (Injury Frequency Rate (IFR)  
ภายในโรงงานอุตสาหกรรมของกลุ่มบริษัทโออชิ ิทัง้ 4 โรงงาน 
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หมายเหตุ 

NAV หมำยถงึ โรงงำนอตุสำหกรรมภำยในนิคมอตุสำหกรรมนวนคร จงัหวดัปทมุธำนี 
AMT หมำยถงึ โรงงำนอตุสำหกรรมภำยในนิคมอตุสำหกรรมอมตะนคร จงัหวดัชลบรีุ 
WHF หมำยถงึ โรงงำนอตุสำหกรรม ณ อ ำเภอวงัมว่ง จงัหวดัสระบรีุ 
BB หมำยถงึ โรงงำนอตุสำหกรรม ณ อ ำเภอบ้ำนบงึ จงัหวดัชลบรีุ 

โดยอัตรำท่ีเพ่ิมขึน้ในปี 2561 มำจำกหลำยสำเหตุ โดยมีสำเหตุหลักมำจำกจ ำนวนพนักงำน 
ท่ีเพ่ิมขึน้ และกำรไม่ปฏิบัติตำมมำตรกำรควำมปลอดภัยท่ีเคร่งครัดของกลุ่มบริษัทโออิชิ   
ซึง่ได้มีกำรก ำหนดมำตรกำรในกำรลดและป้องกนัอบุตัิเหตุดงักล่ำวแล้ว รวมถึงจำกกำรท่ีกลุ่ม
บริษัทโออิชิ มีระบบกำรตรวจวดัสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน เพ่ือดูแลสุขภำพพนกังำนอย่ำง
สม ่ำเสมอ ท ำให้ไม่มีพนกังำนเป็นโรคเน่ืองจำกกำรท ำงำน  อนัสอดคล้องกับเป้ำหมำยส ำคญั 
ท่ีมุง่มัน่ให้ผู้ปฏิบตัิงำนมีควำมปลอดภยัและมสีขุภำพอนำมยัในกำรท ำงำนท่ีดี  

 นอกจำกนี ้กลุ่มบริษัทโออิชิให้ควำมส ำคญัและค ำนึงถึงหลกัสิทธิมนษุยชนจงึไม่มีนโยบำยเลือก
ปฏิบัติและให้ควำมเสมอภำคทำงโอกำสแก่พนักงำนทุกคน รวมถึงพิจำรณำกำรจ้ำงงำนโดย 
ไม่จ ำกดัเชือ้ชำติ สีผิว เพศ ศำสนำ สญัชำติ และควำมคิดเห็นทำงกำรเมือง โดยดแูลและปฏิบตัิตอ่
พนักงำนทุกคนอย่ำงเป็นธรรมและให้ผลตอบแทนท่ีเหมำะสม รวมถึง กลุ่มบริษัทโออิชิ ได้จัดให้
พนกังำนได้มีสว่นร่วมพฒันำชุมชนและสงัคมผ่ำนกิจกรรมเพ่ือสงัคมและชุมชนท่ีหลำกหลำยอีกด้วย 

3. ลูกค้า   

บริษัทมุ่งมัน่ท่ีจะพัฒนำคุณภำพสินค้ำและบริกำรอย่ำงต่อเน่ืองเพ่ือควำมพึงพอใจสูงสุดของ
ลกูค้ำ เอำใจใส่ และดแูลรับผิดชอบต่อลกูค้ำอย่ำงดีท่ีสดุ โดยกำรรักษำคณุภำพ และมำตรฐำน
ของสินค้ำเพ่ือสร้ำงควำมสมัพันธ์ท่ียั่งยืนระหว่ำงกัน  รวมถึงจัดให้มีหน่วยงำนหรือบุคคลเพ่ือ
ท ำหน้ำท่ีรับข้อร้องเรียนของลูกค้ำ เพ่ือให้สำมำรถด ำเนินกำรแก้ไขข้อร้องเรียนดงักล่ำวให้แก่
ลกูค้ำได้อย่ำงรวดเร็ว 

นอกจำกนี ้ด้วยควำมค ำนึงถึง “เสียงของผู้ บริโภค” ซึ่งถือเป็นข้อมูลส ำคัญอย่ำงย่ิงในกำร
ปรับปรุงพฒันำสินค้ำและบริกำรเพ่ือให้ตรงตอ่ควำมต้องกำรของผู้บริโภค ทนัตอ่กำรแข่งขนัทำง
ธุรกิจและกระแสสงัคมท่ีเปลี่ยนแปลงตลอดเวลำ โดยเร่ิมจำกธุรกิจร้ำนอำหำรในกลุ่มบริษัทโออิชิท่ี
ได้เปิดใช้งำนระบบ Customer Voice Receipt เมื่อเดือนเมษำยน 2561 ท่ีผ่ำนมำ เพ่ือรวบรวม
ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ รวมทัง้ข้อร้องเรียนของลกูค้ำท่ีใช้บริกำรร้ำนอำหำรในเครือโออิชิจำกทุก
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ช่องทำง ทัง้ระบบ Call Center  Social Media และกำรท ำแบบสอบถำมผ่ำนกำรสแกน QR 
Code จำกท้ำยใบเสร็จรับเงิน โดยใช้กลยุทธ์กำรมอบสิทธิประโยชน์ในกำรใช้บริกำรครัง้ต่อไป 
(Next Purchase) เพ่ือกระตุ้นให้ลูกค้ำมีส่วนร่วมในกำรแสดงควำมคิดเห็นผ่ำนแบบสอบถำม
ออนไลน์ให้เสร็จสมบรูณ์ภำยในระยะเวลำท่ีก ำหนด 

ทัง้นี ้หำกผลกำรท ำแบบสอบถำมถูกระบบคัดกรองให้อยู่ในกลุ่ม “ข้อร้องเรียน” แล้ว ข้อมูล
ดงักล่ำวจะถูกส่งตรงมำยงัหน่วยงำนท่ีเก่ียวข้องเพ่ือให้ด ำเนินกำรแก้ไข โดยเฉพำะอย่ำงย่ิงข้อ
ร้องเรียนท่ีได้รับจำกกำรตอบแบบสอบถำมของลูกค้ำผ่ำนกำรสแกน QR Code จะมีควำมสด
ใหม่เป็นปัจจุบัน เน่ืองจำก QR Code ดังกล่ำวจะมีอำยุเพียง 7 วันหลังจำกลูกค้ำใช้บริกำร
เท่ำนัน้ จงึเอือ้ตอ่กำรที่หน่วยงำนท่ีดแูลรับผิดชอบโดยตรงจะเข้ำไปดแูลและแก้ไขปัญหำได้อย่ำง
ทันท่วงที พร้อมทัง้ไม่หยุดน่ิงในกำรหำแนวทำงป้องกัน แก้ไข ตลอดจนปรับปรุงพัฒนำสินค้ำ
และบริกำรเพ่ือตอบโจทย์ลกูค้ำอย่ำงยัง่ยืน เพ่ือประโยชน์ในกำรบริหำรลกูค้ำสมัพนัธ์ สนบัสนนุ
ภำพลกัษณ์ท่ีดีและสร้ำงควำมเช่ือมัน่ในธุรกิจร้ำนอำหำรของกลุม่บริษัทโออิชิตอ่ไปในอนำคต 

4. คู่ค้า  

บริษัทให้ควำมส ำคญักบักำรคดัเลือกคู่ค้ำโดยพิจำรณำตำมหลกัเกณฑ์จำกผลงำน รำคำ ควำม
น่ำเช่ือถือ และไม่มีประวัติกำรกระท ำผิดด้ำนทุจริตคอร์รัปชั่นและละเมิดสิทธิมนุษยชนเป็น
ส ำคญั รวมถึง มีกำรทบทวนโดยก ำหนดเป็นมำตรกำรหนึ่งของแผนกำรตรวจเย่ียมผู้ผลิตและ 
ผู้จัดจ ำหน่ำยสินค้ำประจ ำปีของบริษัทอีกด้วย นอกจำกนี ้บริษัทยึดถือและปฏิบัติตำมเง่ือนไข
ทำงกำรค้ำและข้อตกลงตำมสญัญำ โดยมุ่งมัน่ท่ีจะปฏิบัติต่อคู่ค้ำอย่ำงเสมอภำค และตัง้อยู่บน
พืน้ฐำนของควำมเป็นธรรมโดยค ำนึงถึงผลประโยชน์ร่วมกนั และเพ่ือเป็นกำรป้องกนักำรทุจริต
จำกคู่ค้ำและพนกังำนท่ีเก่ียวข้อง บริษัทจะพิจำรณำตดัควำมสมัพนัธ์กบัคู่ค้ำทนัที หำกพบกำร
ทจุริต ให้สินบนหรือประโยชน์ใด ๆ แก่ผู้ เก่ียวข้องเพ่ือให้เข้ำท ำสญัญำหรือธุรกรรมใด ๆ กบับริษัท  

5. เจ้าหนี ้   

บริษัทมีนโยบำยในกำรปฏิบตัิต่อเจ้ำหนีท้กุรำยอย่ำงเป็นธรรมและเท่ำเทียมกนั รวมถงึยดึมัน่ใน
กำรปฏิบตัิตำมเง่ือนไข ข้อก ำหนดเร่ืองหลกัประกนั และข้อตกลงในสญัญำท่ีให้ไว้กบัเจ้ำหนีต้ำ่ง ๆ 
อย่ำงเคร่งครัด รวมถึงมีกำรบริหำรสภำพคล่องทำงกำรเงินท่ีเหมำะสมเพ่ือให้สำมำรถช ำระคืนหนี ้
แก่เจ้ำหนีไ้ด้ตำมเง่ือนไขและตรงตำมก ำหนดเวลำ 
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6. คู่แข่งทางการค้า 

บริษัทมีแนวนโยบำยท่ีชดัเจนในกำรประพฤติปฏิบตัิตำมกรอบกติกำกำรแข่งขนัสำกล และปฏิบตัิต่อ
คู่แข่งทำงกำรค้ำด้วยควำมเป็นธรรม ไม่ใช้วิธีกำรท่ีไม่สจุริตและไม่ท ำลำยช่ือเสียงของคู่แข่งขนั
ทำงกำรค้ำด้วยวิธีกำรใด ๆ 

7. สังคมและชุมชน 

ในด้ำนสงัคม บริษัทได้ตระหนกัถงึกำรเป็นสว่นหนึง่ของสงัคมในอนัท่ีจะต้องช่วยเหลือเกือ้กูลกนั
ในสงัคม เพ่ือเป็นกำรตอบแทนสงัคมทัง้ในท้องถ่ินท่ีบริษัทตัง้อยู่และในระดบัประเทศ บริเวณ
โดยรอบพืน้ท่ีท่ีโรงงำนอตุสำหกรรมและร้ำนอำหำรของบริษัทตัง้อยู่จะมีกำรสร้ำงงำนและสร้ำง
โอกำสให้แก่ชมุชน รวมทัง้กำรให้ควำมส ำคญัตอ่ควำมต้องกำรของชุมชนโดยได้เข้ำร่วมกิจกรรม
กำรช่วยเหลือและพัฒนำชุมชนต่ำง ๆ อย่ำงต่อเน่ือง ส ำหรับกำรตอบแทนสังคมในวงกว้ำง 
บริษัทจดักิจกรรมเพ่ือสง่เสริมคณุภำพของสงัคมด้ำนตำ่ง ๆ รวมทัง้กำรบริจำคเพ่ือสำธำรณประโยชน์
อย่ำงตอ่เน่ืองมำเป็นระยะเวลำนำน  

8. สิ่งแวดล้อม  

ส ำหรับด้ำนสิ่งแวดล้อม บริษัทได้ให้ควำมส ำคัญในอนัท่ีจะสร้ำงค่ำนิยมและจิตส ำนึกในกำร
รักษำสิ่งแวดล้อมและใช้ทรัพยำกรอย่ำงมีคณุค่ำโดยเร่ิมต้นจำกจดุเลก็ ๆ ไปจนถึงภำพรวมของ
องค์กร ผ่ำนกำรอบรม กำรจดักิจกรรม กำรรณรงค์และกำรปลกูฝังคำ่นิยมกำรใช้ทรัพยำกรอย่ำง
คุ้มค่ำภำยในองค์กรท่ีหลำกหลำย เช่น กำรรณรงค์กำรลดปริมำณกำรใช้กระดำษในส ำนักงำน   
กำรปิดไฟในเวลำพักหรือเมื่อไม่มีกำรใช้งำน และกำรดูแลให้กำรด ำเนินกระบวนกำรผลิตเป็น
มิตรกับสภำพแวดล้อมและชุมชนมำกท่ีสุด รวมถึงโรงงำนของบริษัททุกแห่งได้รับกำรรับรอง
มำตรฐำน ISO 14001 ซึ่งเป็นมำตรฐำนท่ีจะท ำให้องค์กรได้ตระหนักถึงควำมส ำคัญของกำร
จัดกำรสิ่งแวดล้อมเพ่ือให้เกิดกำรพัฒนำสิ่งแวดล้อมควบคู่กับกำรพัฒนำธุรกิจ โดยมุ่งเน้นใน
กำรป้องกันมลพิษ (Prevention of Pollution) และมีกำรพัฒนำปรับปรุงอย่ำงต่อเน่ืองด้วย 
ตลอดจน บริษัทได้จดัให้มีกำรอบรมด้ำนสิ่งแวดล้อมและระบบมำตรฐำนดงักล่ำวโดยเชิญวิทยำกร
ทัง้ภำยในและภำยนอกบริษัท เพ่ือให้ควำมรู้และสร้ำงค่ำนิยมท่ีดีเก่ียวกับสิ่งแวดล้อมแก่
พนกังำนของบริษัท โดย ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2561 บริษัทจดักำรอบรมแก่พนกังำนในหลกัสตูร
ท่ีเก่ียวข้องกบัด้ำนสิ่งแวดล้อมทัง้จำกภำยในและภำยนอกองค์กร รวมทัง้สิน้ 4 หลกัสตูร ได้แก่ 
หลักสูตร  ISO14001 Version:2015 หลักสูตร  Internal Audit ISO14001 Version: 2015 



  บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 

แบบแสดงรำยกำรข้อมลูประจ ำปี (แบบ 56-1) สิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยำยน 2561 

สว่นท่ี 2 หน้ำที่ 57 

   

หลกัสูตรสร้ำงจิตส ำนึกกำรอนุรักษ์พลงังำน และหลกัสูตรด้ำนกำรจัดกำรพลงังำน ซึ่งคิดเป็น
ชัว่โมงอบรมเฉลี่ย  7.5 ชัว่โมงตอ่คน ซึง่เพ่ิมขึน้จำก 6 ชัว่โมงตอ่คนในปี 2560  

นอกจำกนี ้บริษัทยงัตระหนกัถงึกำรสง่เสริมกำรใช้ทรัพยำกรอย่ำงมีประสิทธิภำพและยัง่ยืน โดย
ในกระบวนกำรผลิตของบริษัทได้พฒันำและเลือกใช้นวตักรรมกำรผลิตด้วยเคร่ืองจกัรท่ีทนัสมยั
เพ่ือลดปริมำณทรัพยำกรต่ำง ๆ ท่ีใช้ในกระบวนกำรผลิตให้มีกำรใช้ประโยชน์ได้อย่ำงสงูสดุและ
เต็มประสิทธิภำพ รวมถึงมีกำรบริหำรจัดกำรวตัถุดิบอย่ำงมีประสิทธิภำพเพ่ือลดปริมำณกำร
สญูเสียและสิน้เปลืองทรัพยำกรโดยไมจ่ ำเป็นอีกด้วย  

9. หน่วยราชการและองค์กรที่เกี่ยวข้อง  

บริษัทยึดถือกำรปฏิบตัิตำมกฎหมำยท่ีเก่ียวข้องในด้ำนต่ำง ๆ อย่ำงเคร่งครัดทัง้ต่อสิ่งแวดล้อม 
ควำมปลอดภยั แรงงำน กำรจดักำรด้ำนภำษีอำกรและบญัชี รวมทัง้กฎ ระเบียบ และประกำศต่ำง ๆ 
ของทำงรำชกำรท่ีเก่ียวข้องกบักำรประกอบธุรกิจของบริษัทด้วย 

ณ วนัท่ี 30 กันยำยน 2561 บริษัทไม่มีกำรปฏิบัติฝ่ำฝืนกฎหมำยด้ำนแรงงำน กำรจ้ำงงำน กำรแข่งขัน
ทำงกำรค้ำและสิ่งแวดล้อมแตอ่ย่ำงใด 

นอกเหนือจำกแนวทำงกำรด ำเนินกำรดงักล่ำวข้ำงต้น คณะกรรมกำรบริษัทได้ก ำหนดแนวทำงกำรด ำเนินกำร
ในด้ำนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับควำมรับผิดชอบต่อสงัคมและกำรดูแลและปกป้องสิทธิประโยชน์ของ  
ผู้มีสว่นได้เสีย ดงันี ้

1. แนวทางด าเนินการเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน 

 บริษัทเคำรพในสิทธิมนุษยชนของพนักงำนและผู้มีส่วนได้เสียอื่น  ๆ โดยจะไม่เลือกปฏิบัติต่อ
บุคคลใด ๆ ท่ีมีควำมแตกต่ำงทำงแนวคิด เชือ้ชำติ สญัชำติ สีผิว ศำสนำ เพศ ควำมพึงพอใจทำงเพศ 
วัฒนธรรมหรือสถำนภำพอื่นใดท่ีถือเป็นสิทธิมนุษยชน รวมถึงจะน ำแนวทำงปฏิบัติด้ำนสิทธิ
มนษุยชนท่ีเหมำะสมมำปรับใช้กบัองค์กรและจะไมใ่ห้กำรสนบัสนนุหรือมีสว่นร่วมใด ๆ กบับคุคล
และกิจกรรมท่ีมีควำมเก่ียวข้องกบักำรละเมิดสิทธิมนษุยชนด้วย 
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2. แนวทางด าเนินการเกี่ยวกับการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา 

ในกำรด ำเนินธุรกิจ บริษัทตระหนกัและให้ควำมส ำคญักบักำรสร้ำงสรรค์และพฒันำทรัพย์สินทำง
ปัญญำของบริษัทอย่ำงต่อเน่ือง เน่ืองจำกงำนสร้ำงสรรค์เหล่ำนัน้ถือเป็นทรัพย์สินและสร้ำง
มลูค่ำเพ่ิมให้แก่บริษัท โดยท่ีบริษัทได้ขอขึน้ทะเบียนลิขสิทธ์ิ และย่ืนขอจดทะเบียนเคร่ืองหมำย
กำรค้ำทัง้ในและต่ำงประเทศเพ่ือรักษำสิทธิของบริษัท และจำกกำรสร้ำงสรรค์และพัฒนำใน
ทรัพย์สินทำงปัญญำดงักลำ่ว บริษัทจึงไม่มีนโยบำยหรือควำมจ ำเป็นในกำรละเมิดทรัพย์สินทำง
ปัญญำของบุคคลอื่น นอกจำกนี ้บริษัทได้ก ำหนดให้มีนโยบำยสำรสนเทศของกลุ่มบริษัทโออิชิ 
และก ำหนดให้มีกำรติดตัง้โปรแกรม เพ่ือตรวจสอบกำรใช้งำนโปรแกรมท่ีไมถู่กต้องตำมกฎหมำย
ในเคร่ืองคอมพิวเตอร์ทุกเคร่ือง เพ่ือป้องกันกำรละเมิดลิขสิทธ์ิหรือทรัพย์สินทำงปัญญำต่ำง ๆ 
ส ำหรับในส่วนของระบบเคร่ืองแม่ข่ำย (Server) มีกำรตรวจสอบสิทธิกำรใช้งำนและ License 
รวมถึงด ำเนินกำรต่ออำยกุำรใช้งำนทกุปี เพ่ือให้มัน่ใจว่ำระบบทัง้หมดของกลุม่บริษัทโออิชิมีกำร
ใช้โปรแกรมท่ีถกูต้องตำมกฎหมำยเท่ำนัน้อีกด้วย  

3. แนวทางด าเนินการเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 

บริษัทมีนโยบำยท่ีชัดเจนและสนบัสนุนกำรต่อต้ำนกำรทุจริต กำรให้สินบนหรือคอร์รัปชั่นไม่ว่ำ
กรณีใด ๆ และให้ควำมร่วมมือหรือเข้ำร่วมกบัหน่วยงำนตำ่ง ๆ ในกำรตอ่ต้ำนกำรทจุริตคอร์รัปชัน่
ตำมควำมเหมำะสม พร้อมกนันี ้บริษัทได้ก ำหนดให้กรรมกำร ผู้บริหำร และพนกังำนทุกคนของ
บริษัทต้องไม่เข้ำไปมีส่วนร่วมในกำรคอร์รัปชั่น กำรให้หรือรับสินบนจำกเจ้ำหน้ำท่ีของรัฐและ
เอกชน ทัง้ทำงตรงและทำงอ้อมเพ่ือให้ได้มำหรือคงไว้ซึ่งธุรกิจหรือข้อได้เปรียบทำงกำรแข่งขนั 
หรือใช้ประโยชน์จำกกำรบริจำค และกำรท ำสำธำณกศุลไปเพ่ือประโยชน์หรือสนบัสนนุกำรทุจริต
คอร์รัปชัน่อย่ำงเดด็ขำด นอกจำกนี ้เพ่ือเป็นกำรเน้นย ำ้เจตนำรมณ์และนโยบำยของบริษัทในด้ำน
กำรต่อต้ำนกำรทจุริตคอร์รัปชัน่ บริษัทได้ออกประกำศเร่ืองกำรแจ้งเบำะแสกำรกระท ำทจุริตและ
กำรจ่ำยเงินรำงวลัแก่ผู้แจ้งเบำะแส เพ่ือให้พนกังำนทุกคนตระหนกัถึงควำมส ำคญัและยดึมัน่ใน
ควำมซื่อสตัย์สุจริต รวมถึงปฏิบัติงำนด้วยควำมไม่ประมำทเลินเล่อ หรือบกพร่องต่อหน้ำท่ี ซึ่ง
เป็นกำรเปิดโอกำสและเอือ้ประโยชน์ตอ่กำรกระท ำผิดทจุริตตอ่หน้ำท่ี อนัอำจสง่ผลให้บริษัทได้รับ
ผลกระทบและควำมเสียหำยอย่ำงร้ำยแรงได้ 

บริษัทยังคงมุ่งมัน่พัฒนำกำรด ำเนินกำรด้ำนกำรป้องกันและต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชั่นอย่ำง
ต่อเน่ือง ผ่ำนกำรสอบทำนควำมครบถ้วนเพียงพอของกระบวนกำรทั ง้หมดจำกคณะกรรมกำร
ตรวจสอบ และกำรติดตำม ประเมินและก ำหนดแนวทำงบริหำรจดักำรควำมเสี่ยงจำกกำรทจุริต
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คอร์รัปชั่นท่ีอำจเกิดขึน้โดยคณะกรรมกำรบริหำรควำมยั่งยืนและควำมเสี่ยง ซึ่งมีกำรรำยงำน
ควำมเสี่ยงท่ีมีนยัส ำคญัไปยงัคณะกรรมกำรบริษัทในทกุไตรมำส  

โดยในปี 2561 บริษัท ได้จัดให้มีกำรอบรมในหลกัสูตร “Anti-Corruption รวมพลงัต้ำนโกง” แก่
พนกังำน โดยหวัหน้ำหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน ซึง่ผ่ำนกำรอบรมในหลกัสตูร  Anti-Corruption: 
The Practical Guide (ACPG) รุ่นท่ี 30/2016 ซึ่งจัดโดยสมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบริษัท
ไทย หรือ IOD เพ่ือเป็นกำรตอกย ำ้ สร้ำงกำรรับรู้และควำมเข้ำใจในแนวนโยบำย เจตนำรมณ์ 
และแนวทำงปฏิบัติของบริษัทในเร่ืองดงักล่ำวอย่ำงชัดเจนและถูกต้องเพ่ือให้นโยบำยดงักล่ำว
บรรลุผลในทำงปฏิบัติ  รวมถึง  จัดให้เลขำนุกำรบริษัทเข้ำรับกำรอบรมในหลักสูตร Anti-
Corruption: The Practical Guide (ACPG) รุ่นท่ี 47/2018 ซึง่จดัโดย IOD อีกด้วย 

4. แนวทางด าเนินการเกี่ยวกับการแจ้งเบาะแสและร้องเรียน 

บริษัทได้จัดให้มีมำตรกำรก ำกับดูแลและช่องทำงส ำหรับผู้ มีส่วนได้เสียทุกฝ่ำยซึ่งรวมถึง
พนกังำนในกำรแจ้งเบำะแส หรือกำรร้องเรียนกำรกระท ำท่ีสงสยัว่ำมีกำรฝ่ำฝืน กำรละเมิดสิทธิ
หรือไม่ปฏิบัติตำมกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคบั จรรยำบรรณ หรือนโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำร 
รวมถึงกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีไม่ถูกต้อง หรือระบบควบคมุภำยในท่ีบกพร่องต่อคณะกรรมกำร
ตรวจสอบโดยตรง ผ่ำนช่องทำงท่ีหลำกหลำย โดยเปิดเผยช่องทำงผ่ำนเว็บไซต์ของบริษัท 
www.oishigroup.com ในหวัข้อนกัลงทนุสมัพนัธ์ ดงันี ้

ช่องทางการแจ้งเบาะแสหรือการร้องเรียน 

อีเมล์    : auditcommittee@oishigroup.com 
ไปรษณีย์ :  คณะกรรมกำรตรวจสอบ  
  บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน)  

เลขท่ี 90 อำคำรซีดบัเบิล้ยทูำวเวอร์ ชัน้ 36 ห้องเลขท่ีบี 3601 
ถนนรัชดำภิเษก แขวงห้วยขวำง เขตห้วยขวำง กรุงเทพฯ 10310 

นอกจำกนี ้บริษัทได้ก ำหนดแนวทำงในกำรคุ้มครองผู้ แจ้งเบำะแสหรือผู้ ร้องเรียน โดยถือว่ำ
ข้อมลูของผู้แจ้งเบำะแสหรือผู้ ร้องเรียนเป็นควำมลบั และบริษัทจะไม่เปิดเผยช่ือผู้ แจ้งเบำะแส
หรือร้องเรียน เว้นแต่ เป็นกำรเปิดเผยตำมท่ีกฎหมำยและหน่วยงำนก ำกบัดแูลท่ีเก่ียวข้องก ำหนด 
รวมถงึ ท่ีประชมุคณะกรรมกำรบริษัท ครัง้ท่ี 1/2558 ซึง่ประชมุเมื่อวนัท่ี 25 กมุภำพนัธ์ 2558 ได้มี
มติอนุมตัิระเบียบกำรรับเร่ืองร้องเรียนหรือเบำะแสและกำรให้ควำมคุ้มครองตำมนโยบำยกำร

http://www.oishigroup.com/
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ก ำกบัดแูลกิจกำรของของบริษัทและบริษัทย่อย โดยมีผลใช้บงัคบัตัง้แต่วนัท่ี 25 กมุภำพนัธ์ 2558 
(“ระเบียบกำรรับเร่ืองร้องเรียน”) เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรเก่ียวกบัเร่ืองร้องเรียนและแจ้งเบำะแสของ
บริษัทและบริษัทย่อย มีแบบแผนท่ีเหมำะสม มีประสิทธิภำพ มีควำมคล่องตัว และมี
มำตรฐำนสำกลทัดเทียมกับบริษัทชัน้น ำอื่น ๆ ตลอดจนสร้ำงควำมเช่ือมัน่แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุก
ฝ่ำย รวมถึงพนักงำนว่ำจะได้รับกำรป้องกันจำกกำรถูกกลั่นแกล้ง ให้โทษหรือปฏิบัติอย่ำงไม่
เหมำะสมอันเน่ืองมำจำกกำรร้องเรียนหรือให้เบำะแสแก่กลุ่มบริษัทโออิชิ เว้นแต่ กำรกระท ำ
ดงักล่ำวได้กระท ำโดยไม่สจุริตหรือมีเจตนำมุ่งร้ำยท ำลำยบริษัทหรือบุคคลอื่น หรือผิดกฎหมำย
หรือระเบียบวินยัของบริษัท รวมถึง บริษัทได้เปิดเผยระเบียบกำรรับเร่ืองร้องเรียนไว้บนเว็บไซต์
ของบริษัทwww.oishigroup.com ในหวัข้อเก่ียวกบัโออิชิอีกด้วย  

คณะกรรมกำรบริษัทมอบหมำยให้คณะกรรมกำรตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมกำรอิสระ   
เป็นผู้ดูแลและก ำหนดแนวปฏิบัติเก่ียวกับกำรบริหำรจัดกำรเร่ืองร้องเรียนหรือข้อมูลเบำะแส  
ท่ีผ่ำนเข้ำมำตำมช่องทำงดังกล่ำวข้ำงต้น รวมถึงมอบหมำยให้หน่วยงำนตรวจสอบภำยใน      
ซึ่งเป็นหน่วยงำนท่ีมีควำมเป็นอิสระในกำรปฏิบัติงำนและรำยงำนตรงต่อคณะกรรมกำร
ตรวจสอบปฏิบัติหน้ำท่ีสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบในกำรคัดกรอง 
บริหำรจัดกำรและตรวจสอบข้อร้องเรียนหรือเบำะแส หำกมีมูลควำมจริงจะน ำเสนอผลกำร
ตรวจสอบต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบเพ่ือพิจำรณำ แนะน ำแนวทำงกำรแก้ไข หรือรำยงำนต่อ
คณะกรรมกำรบริษัทต่อไป (แล้วแต่กรณี)  โดยภำยหลงักำรพิจำรณำด ำเนินกำร แก้ไข ปรับปรุง
ตำมข้อร้องเรียนหรือเบำะแสท่ีได้รับมำแล้ว บริษัทจะแจ้งกำรด ำเนินกำรให้ผู้ แจ้งเบำะแสหรือ    
ผู้ ร้องเรียนท่ีบริษัทสำมำรถติดตอ่ได้ทรำบตำมขัน้ตอนและภำยในระยะเวลำท่ีเหมำะสม  

ทัง้นี ้หำกมีกรณีท่ีเร่ืองท่ีร้องเรียนหรือกำรให้เบำะแสได้กระท ำด้วยเจตนำท่ีดี ปรำศจำกกำรมุ่งร้ำย
ท ำลำยช่ือเสียงของบริษัทหรือบุคคลท่ีเก่ียวข้อง และบริษัทถูกศำลพิจำรณำแล้วว่ำได้ละเมิด
สิทธิตำมกฎหมำยของบุคคลนัน้จริง บุคคลนัน้ย่อมมีสิทธิที่จะได้รับกำรชดเชยจำกบริษัทตำม
ควำมเหมำะสม พอสมควรแก่เหต ุและเป็นไปตำมหลกัเกณฑ์ท่ีกฎหมำยก ำหนด 

 ณ วันท่ี 30 กันยำยน 2561 ไม่มีผู้ ร้องเรียน หรือให้เบำะแสผ่ำนช่องทำงกำรแจ้งเบำะแสหรือ
ร้องเรียนของบริษัทแตอ่ย่ำงใด 

อย่ำงไรก็ดี จำกแนวนโยบำยท่ีชดัเจนและควำมมุ่งมัน่ในอนัท่ีจะปฏิบตัิตำมข้อก ำหนดของกฎหมำยและ
กฎระเบียบต่ำง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือให้มัน่ใจได้ว่ำสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ำยจะได้รับกำรดแูลอย่ำงดีท่ีสุด
จำกบริษัท ณ วนัท่ี 30 กันยำยน 2561 บริษัทไม่มีกำรให้ควำมช่วยเหลือทำงกำรเงินแก่บริษัทอื่นท่ีมิใช่
บริษัทย่อย ไม่มีกำรฝ่ำฝืนกฎหมำยด้ำนแรงงำน ผู้บริโภค กำรแข่งขันทำงกำรค้ำและสิ่งแวดล้อมอย่ำงมี

http://www.oishigroup.com/


  บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 

แบบแสดงรำยกำรข้อมลูประจ ำปี (แบบ 56-1) สิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยำยน 2561 

สว่นท่ี 2 หน้ำที่ 61 

   

นยัส ำคญั และไมม่ีกำรด ำเนินกำรจำกหน่วยงำนก ำกบัดแูลในเร่ืองกำรประกำศหรือเปิดเผยข้อมลูเหตุกำรณ์
ส ำคัญท่ีไม่ถูกต้อง รวมถึงไม่มีกำรฟ้องร้องระหว่ำงบริษัทและบริษัทย่อยกับคู่ค้ำ เจ้ำหนี ้และคู่แข่ง
ทำงกำรค้ำแตอ่ย่ำงใดด้วย 

การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 

1. การเปิดเผยข้อมูล  

บริษัทให้ควำมส ำคัญกับกำรเปิดเผยข้อมูลส ำคัญท่ีเก่ียวข้องกับบริษัท ทัง้ข้อมูลทำงกำรเงิน 
และข้อมูลที่มิใช่ข้อมูลทำงกำรเงิน รวมถึงข้อมูลอื่นที่ส ำคญัอนัอำจมีผลกระทบต่อรำคำ
หลกัทรัพย์ของบริษัทอย่ำงถูกต้อง ครบถ้วน ทนัเวลำ โปร่งใส และน่ำเช่ือถือแก่ผู้ ถือหุ้นทุกรำย
อย่ำงเท่ำเทียมกันและเป็นธรรม จึงได้ก ำหนดแนวทำงในกำรเปิดเผยข้อมูลซึ่งครอบคลุมกำร
สื่อสำรทกุช่องทำงของบริษัทดงันี ้ 

1. คณะกรรมกำรบริษัทดแูลรับผิดชอบกำรเปิดเผยข้อมลูและสำรสนเทศของบริษัท รวมถงึ
รำยงำนทำงกำรเงิน ข้อมลูท่ีไม่ใช่ข้อมลูทำงกำรเงินและสำรสนเทศเร่ืองอ่ืน ๆ ตำมเกณฑ์ 
ท่ีกฎหมำย ตลท. และส ำนักงำน ก.ล.ต. ก ำหนด ให้มีควำมถูกต้อง ชัดเจน ครบถ้วน 
โปร่งใส ด้วยภำษำท่ีกระชับ เข้ำใจง่ำย มีกำรเปิดเผยสำรสนเทศท่ีส ำคญัทัง้ด้ำนบวก
และด้ำนลบ และผ่ำนกำรพิจำรณำกลัน่กรองตำมขัน้ตอนท่ีก ำหนด โดยค ำนึงถึงควำม
จ ำเป็นในกำรรักษำข้อมูลท่ีเป็นควำมลับทำงธุรกิจ กลยุทธ์ในกำรด ำเนินธุรกิจ หรือ
ข้อมลูที่หำกเปิดเผยแล้วอำจท ำให้เสียประโยชน์ และควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัด้วย 

2. คณะกรรมกำรบริษัทดูแลรับผิดชอบก ำกับดูแลให้กำรรำยงำนข้อมูลและผลกำร
ปฏิบตัิงำนต่ำง ๆ ตำมแบบแสดงรำยกำรข้อมลูประจ ำปี (แบบ 56-1) และรำยงำนประจ ำปี 
(แบบ 56-2) เป็นไปอย่ำงครบถ้วน ถูกต้อง และตรงตำมรอบระยะเวลำตำมท่ีกฎหมำย
และกฎเกณฑ์ต่ำง ๆ ของ ตลท. ส ำนกังำน ก.ล.ต. หรือหน่วยงำนอื่นท่ีเก่ียวข้องก ำหนด 
รวมถึงเปิดเผยข้อมลูดงักลำ่วบนเว็บไซต์ของบริษัท เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นและผู้ ท่ีมีสว่นได้สว่นเสีย
ได้รับข้อมลูอย่ำงถกูต้องและเท่ำเทียมกนั   

3. คณะกรรมกำรบริษัทเป็นผู้ รับผิดชอบต่อรำยงำนทำงกำรเงินของบริษัทท่ีจดัท ำขึน้ โดย
จดัให้มีรำยงำนควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริษัทต่อรำยงำนทำงกำรเงินแสดง
ควบคูก่บัรำยงำนของผู้สอบบญัชีในรำยงำนประจ ำปี พร้อมทัง้ ก ำกบัดแูลให้ฝ่ำยจดักำร
มีกำรจดัท ำงบกำรเงิน และข้อมลูทำงกำรเงินให้ถกูต้อง ครบถ้วนภำยใต้หลกักำรบัญชีท่ี
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รับรองทัว่ไปในประเทศไทย และเป็นไปตำมมำตรฐำนกำรบัญชีที่ก ำหนดโดยสมำคม
นักบัญชีและผู้ สอบบัญชีรับอนุญำตแห่งประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบำยบัญชีท่ี
เหมำะสม และถือปฏิบ ัติอย่ำงสม ่ำเสมอ รวมถึงกำรใช้ดุลยพินิจอย่ำงระมัดระวัง 
ตลอดจนกำรพิจำรณำควำมสมเหตุสมผลในกำรจัดท ำ และกำรเปิดเผยข้อมูลส ำคัญ
อย่ำงเพียงพอในหมำยเหตปุระกอบงบกำรเงิน  

 บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ำกัด ได้รับแต่งตัง้จำกท่ีประชุมสำมัญผู้ ถือหุ้ น
ประจ ำปี 2561 ให้เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทส ำหรับงบกำรเงินส ำหรับปี สิน้สดุวนัท่ี 30 
กนัยำยน 2561 โดยผู้สอบบญัชีของบริษัทมีควำมรู้  ม ีควำมช ำนำญในวิชำชีพ  
มีคณุสมบตัิครบถ้วน มีควำมเป็นอิสระและไม่มีควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ จึงมัน่ใจ
ได้ว่ำงบกำรเงินของบริษัทมีควำมถูกต้องและน่ำเชื่อถือ ส ำหรับบริษัทย่อยบำงบริษัท
ในต่ำงประเทศท่ีมิได้แต่งตัง้ผู้ สอบบัญชีจำกส ำนักสอบบัญชีเดียวกันกับบริษัท  
อนัเน่ืองมำจำกข้อจ ำกัดบำงประกำร แต่บริษัทมีข้อก ำหนดและมำตรกำรด ำเนินกำร  
ท่ีเหมำะสมเพ่ือให้สำมำรถจัดท ำงบกำรเงินรวมได้ทนัตำมก ำหนดเวลำ ซึง่ในปีท่ีผ่ำนมำ
บริษัทสำมำรถจดัท ำและน ำส่งงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรต่อหน่วยงำน
ก ำกับดูแลท่ี เ ก่ียวข้องได้อย่ำงครบถ้วนและภำยในระยะเวลำท่ี ก ำหนดเวลำ 
ทกุประกำร 

นอกจำกนี ้คณะกรรมกำรบริษัทยังได้ตระหนักถึงควำมส ำคัญของระบบกำรควบคุม
ภำยในท่ีมีประสิทธิภำพ ว่ำสำมำรถท ำให้บริษัทสำมำรถด ำเนินงำนได้อย่ำง 
มีประสิทธิภำพ มีรำยงำนข้อมลูทำงกำรเงินท่ีถกูต้องครบถ้วน อีกทัง้  ยงัเป็นกำรป้องกนั
ไม่ให้เกิดกำรทุจริต และกำรด ำเนินงำนท่ีผิดปกติอย่ำงมีสำระส ำคัญ จึงได้จัดตัง้
คณะกรรมกำรตรวจสอบเพ่ือท ำหน้ำท่ีสอบทำน และดูแลให้บริษัทมีระบบกำรควบคมุ
ภำยใน และกำรตรวจสอบท่ีเหมำะสม และมีประสิทธิภำพ อีกทัง้ดแูลให้มีรำยงำนทำง
กำรเงินมีควำมถูกต้องและเพียงพอ จึงได้จัดให้มีระบบกำรควบคุมภำยในอย่ำง 
มีประสิทธิภำพ เพ่ือให้มัน่ใจได้ว่ำรำยงำนและกำรบนัทกึข้อมลูทำงบญัชีมีควำมถกูต้อง 
ครบถ้วนและเพียงพอ และเพ่ือเป็นกำรสร้ำงควำมมัน่ใจให้กบัผู้ ถือหุ้น คณะกรรมกำร
บริษัทได้มอบหมำยให้คณะกรรมกำรตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมกำรอิสระเป็น
ผู้ ดูแลรับผิดชอบเก่ียวกับระบบกำรควบคุมภำยใน และควำมเห็นของคณะกรรมกำร
ตรวจสอบเก่ียวกบัเร่ืองนีไ้ด้ปรำกฏในรำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบซึง่ได้แสดงใน
ภำคผนวกหน้ำท่ี 2-6 ของแบบแสดงรำยกำรข้อมลูฉบบันีแ้ละในรำยงำนประจ ำปี รวมถึง
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ได้แสดงควำมเห็นต่องบกำรเงินว่ำงบกำรเงินของบริษัทและบริษัทย่อย ณ วันท่ี 30 
กนัยำยน 2561 เป็นรำยงำนท่ีมีควำมถกูต้อง ครบถ้วน และเช่ือถือได้ 

4. บริษัทได้ก ำหนดให้มีหน่วยงำนนักลงทุนสัมพันธ์เพ่ือท ำหน้ำท่ีติดต่อ สื่อสำรและให้
ข้อมลูกบันกัลงทุนสถำบนั ผู้ ถือหุ้น รวมทัง้นกัวิเครำะห์ท่ีเก่ียวข้องอย่ำงถูกต้อง เท่ำเทียม
และเป็นธรรม โดยเปิดเผยช่องทำงในกำรติดต่อสื่อสำรกบันกัลงทุนสมัพนัธ์บนเว็บไซต์
ของบริษัทในหัวข้อนักลงทุนสัมพันธ์  รวมถึงจัดให้มีหน่วยงำนท่ีท ำหน้ำท่ีเผยแพร่ 
ประชำสมัพนัธ์กิจกรรมกำรด ำเนินงำนและโครงกำรต่ำง ๆ  ของบริษัทต่อสื่อมวลชนเพ่ือให้
สำธำรณชนได้รับข้อมลูที่ส ำคญัของบริษัทอย่ำงถกูต้อง 

5. บริษัทได้จัดให้มีช่องทำงกำรเปิดเผยข้อมูลซึ่งเป็นช่องทำงท่ีผู้ ถื อหุ้ น นักลงทุน และ
สำธำรณชนทัว่ไป สำมำรถเข้ำถึงข้อมลูได้ง่ำยและมีควำมเท่ำเทียมกนัในกำรรับทรำบ
ข้อมลูของบริษัท โดยมีข้อมลูทัง้ในรูปแบบภำษำไทยและภำษำองักฤษ รวมถึงบริษัทได้
จัดให้มีเว็บไซต์ของบริษัทเพ่ือเป็นอีกช่องทำงหนึ่งในกำรเผยแพร่ข้อมูลต่ำง ๆ ท่ีส ำคญั
ของบริษัทและมุ่ งมั่นท่ีจะจัดให้เว็บไซต์ของบริษัทสำมำรถใช้งำนและมี ข้อมูล 
ท่ีเป็นปัจจุบนัอยู่เสมอ เพ่ือให้นกัลงทนุและผู้สนใจทัว่ไปสำมำรถเข้ำถึงข้อมลูของบริษัท
ได้อย่ำงถูกต้อง รวดเร็ว และเท่ำเทียมกนั ทัง้นี ้รูปแบบข้อมลูท่ีน ำเสนอบนเว็บไซต์ของ
บริษัทอำจมีควำมแตกต่ำงกับข้อมูลท่ีได้เผยแพร่ไปแล้วขึน้อยู ่ก ับข้อจ ำก ัดและ
เทคโนโลยีในกำรพัฒนำเว็บไซต์ แต่เนือ้หำส ำคญัของข้อมูลจะไม่มีควำมแตกต่ำง
อย่ำงมีนยัส ำคญั 

ณ วันท่ี 30 กันยำยน 2561 บริษัทจัดให้มีกำรแถลงข่ำวเก่ียวกับผลประกอบกำรและ 
ทิศทำงกำรด ำเนินธุรกิจ จ ำนวน 1 ครัง้ และกำรพบปะนกัวิเครำะห์ทกุไตรมำส จ ำนวน 4 
ครัง้ ด้วย 

2. การดูแลการใช้ข้อมูลภายในและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

 2.1 การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน 

บริษัทถือว่ำกำรดแูลเร่ืองกำรใช้ข้อมลูภำยในเป็นควำมรับผิดชอบส ำคญัของกรรมกำร ผู้บริหำร 
และพนกังำนของบริษัทท่ีต้องเก็บรักษำข้อมลูควำมลบัของบริษัทอย่ำงเคร่งครัด โดยเฉพำะข้อมลู
ภำยในท่ียงัไม่เปิดเผยต่อสำธำรณะหรือข้อมลูผลกระทบต่อกำรด ำเนินธุรกิจ หรือรำคำหุ้น โดย
ได้ก ำหนดท่ีจะไม่ให้ใช้โอกำส หรือข้อมลูท่ีได้จำกกำรเป็นกรรมกำร ผู้บริหำร หรือพนกังำนของ
บริษัทในกำรหำประโยชน์ส่วนตัว รวมถึงมีกำรจ ำกัดกำรรับรู้ข้อมูลได้เฉพำะกรรมกำรและ
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ผู้บริหำรระดบัสงูท่ีเก่ียวข้องของบริษัทเท่ำนัน้ นอกจำกนี ้บริษัทได้ก ำหนดให้ผู้บริหำรรำยงำน
กำรถือหลกัทรัพย์ และกำรเปลี่ยนแปลงกำรถือหลักทรัพย์ต่อส ำนักงำน ก.ล.ต. ตำมมำตรำ 59 
แห่งพระรำชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535  รวมถึงบริษัทได้มีกำรก ำหนด
นโยบำยอย่ำงเป็นลำยลกัษณ์อักษรก ำหนดในกำรห้ำมกรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำนของ
บริษัท ซึง่อยู่ในหน่วยงำนท่ีรับทรำบข้อมลูภำยใน รวมถึงสำมี ภรรยำ และบุตรท่ียงัไม่บรรลนิุติ
ภำวะซือ้ขำยหลักทรัพย์ของบริษัทก่อนกำรประกำศงบกำรเงินต่อสำธำรณชนไม่น้อยกว่ำ 1 
เดือน หำกผู้บริหำรหรือพนกังำนคนใดกระท ำผิดวินยัจะต้องได้รับโทษ ซึ่งมีตัง้แต่กำรตกัเตือน 
จนถงึกำรเลิกจ้ำง รวมถงึกำรด ำเนินคดีตำมกฎหมำย โดยได้จดัท ำประกำศและแจ้งให้กรรมกำร 
ผู้บริหำรและพนกังำนของบริษัททรำบเป็นกำรลว่งหน้ำด้วยทกุครัง้ 

2.2 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

 คณะกรรมกำรบริษัท และผู้บริหำรของบริษัทได้ระมดัระวงัถึงควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ท่ี
อำจเกิดขึน้โดยได้ถือปฏิบตัิและดแูลมิให้กรรมกำร ผู้บริหำรหรือผู้ ท่ีเก่ียวข้องน ำข้อมลูภำยในของ
บริษัทไปใช้เพ่ือประโยชน์ส่วนตน นอกจำกนี ้ได้ก ำหนดให้กรรมกำรและผู้บริหำรของบริษัทต้อง
รำยงำนกำรมีสว่นได้เสียของตนตำมหลกัเกณฑ์ท่ีกฎหมำยและคณะกรรมกำรบริษัทก ำหนด 

 ในกำรเข้ำท ำรำยกำรระหว่ำงกนัของบริษัทซึง่เกิดกบับคุคลท่ีอำจมีควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ 
มีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ในอนำคต คณะกรรมกำรบริษัทได้
ก ำหนดแนวทำงด ำเนินกำรตำมท่ีกฎหมำยและกฎเกณฑ์ต่ำง ๆ ก ำหนดไว้อย่ำงเคร่งครัด รวมถึง
มอบหมำยให้คณะกรรมกำรตรวจสอบเป็นผู้ ให้ควำมเห็นเก่ียวกับควำมจ ำเป็น และควำม
เหมำะสมของรำยกำรนัน้ ในกรณีท่ีคณะกรรมกำรตรวจสอบไม่มีควำมช ำนำญในกำรพิจำรณำ
รำยกำรระหว่ำงกันท่ีอำจเกิดขึน้ คณะกรรมกำรตรวจสอบอำจว่ำจ้ำงผู้ เช่ียวชำญอิสระ หรือ
ผู้ สอบบัญชีของบริษัทเป็นผู้ ให้ควำมเห็นเก่ียวกับรำยกำรระหว่ำงกันดังกล่ำว เพ่ือน ำไป
ประกอบกำรตัดสินใจของคณะกรรมกำรบริษัทหรือผู้ ถือหุ้นตำมแต่กรณีไป และเพ่ือเป็นกำร
ป้องกนัควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ท่ีอำจเกิดขึน้ คณะกรรมกำรบริษัทได้ก ำหนดนโยบำยและ
แนวปฏิบัติในกำรป้องกันมิให้กรรมกำร และพนักงำนของบริษัท แสวงหำผลประโยชน์ส่วนตน 
โดยก ำหนดให้กรรมกำร และพนักงำนหลีกเลี่ยงกำรท ำรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกับตนเองท่ีอำจ
ก่อให้เกิดควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์กบับริษัท 

 นอกจำกนี ้เพ่ือเป็นกำรป้องกนัควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ บริษัทได้ก ำหนดนโยบำยในกำร
ดแูลรำยกำรที่อำจก่อให้เกิดควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ไว้อย่ำงชดัเจน โดยในกรณีท่ีกรรมกำร
บริษัทท่ีมีส่วนได้เสียในวำระใด ๆ กรรมกำรท่ำนนัน้จะไม่มีสิทธิออกเสียง หรือมีส่วนร่วมในกำร
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พิจำรณำวำระดงักล่ำว รวมทัง้ก ำหนดนโยบำยและวิธีกำรดแูลไม่ให้ผู้บริหำร และผู้ ท่ีเก่ียวข้อง
น ำข้อมลูภำยในของบริษัทไปใช้ประโยชน์สว่นตวัด้วย 

ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2561 ไม่มีกรณีท่ีหน่วยงำนก ำกบัดแูลด ำเนินกำรกบับริษัทในเร่ืองกำรประกำศหรือ
เปิดเผยข้อมูลเหตุกำรณ์ส ำคัญท่ีไม่ถูกต้องและกำรสั่งให้แก้ไขงบกำรเงิน รวมถึง บริษัทไม่มีกำรส่ง
รำยงำนทำงกำรเงินทัง้รำยไตรมำสและรำยปีล่ำช้ำ และไม่ได้รับข้อร้องเรียนใด ๆ เก่ียวกับกำรกระท ำ
ควำมผิดเก่ียวกบักำรใช้ข้อมลูภำยในของกรรมกำรและผู้บริหำร หรือกำรปฏิบตัิท่ีไม่ถูกต้องกำรดแูลเร่ือง
ควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ จึงแสดงให้เห็นได้ว่ำแนวนโยบำยหรือแนวทำงปฏิบัติท่ีคณะกรรมกำร
บริษัทได้ก ำหนดไว้มีประสิทธิภำพในกำรดแูลจดักำรเร่ืองดงักลำ่วอย่ำงเหมำะสม 

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

คณะกรรมกำรบริษัทมีบทบำท หน้ำท่ี และควำมรับผิดชอบท่ีส ำคญัในกำรก ำกบัดแูลให้กำรบริหำรจดักำร
เป็นไปตำมเป้ำหมำย และแนวทำงท่ีจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ ถือหุ้น ขณะเดียวกันก็ค ำนึงถึง
ผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ำยด้วย กำรก ำหนดโครงสร้ำง คณุสมบตัิ และขอบเขตอ ำนำจหน้ำท่ี
ของคณะกรรมกำรบริษัทท่ีเหมำะสมจะเป็นประโยชนต่อประสิทธิภำพในกำรปฏิบตัิงำน รวมถึงบุคคลท่ี
จะได้รับแต่งตัง้เป็นกรรมกำรบริษัทต้องเป็นผู้มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ วิสยัทศัน์ และควำม
ซื่อสตัย์ ตลอดจนสำมำรถอทิุศเวลำให้กบับริษัทเพ่ือท่ีจะสำมำรถปฏิบตัิงำนในฐำนะกรรมกำรบริษัทได้
อย่ำงเต็มท่ี และมีควำมเป็นอิสระในกำรตดัสินใจเพ่ือให้เกิดประโชน์สงูสดุแก่บริษัทและผู้ ถือหุ้นโดยรวม 
พร้อมทัง้ คณะกรรมกำรบริษัทได้จัดให้มีคณะกรรมกำรหรือคณะกรรมกำรชุดย่อยต่ำง ๆ เพ่ือศึกษำ 
พิจำรณำ กลัน่กรอง และปฏิบตัิงำนสนบัสนุนกำรปฏิบตัิงำนของคณะกรรมกำรบริษัทให้มีประสิทธิภำพ
มำกย่ิงขึน้ และเพ่ือให้กำรปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำรบริษัทเป็นไปโดยชัดเจนและมีประสิทธิภำพ  
จึงก ำหนดโครงสร้ำง กรอบกำรท ำงำน และอ ำนำจหน้ำท่ีควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริษัทและ
คณะกรรมกำรชดุย่อยตำ่ง ๆ ไว้ดงันี ้ 

1. โครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท  

คณะกรรมกำรบริษัทประกอบด้วยกรรมกำรท่ีมีควำมรู้ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ ควำม
ซื่อสตัย์ และมีคณุสมบตัิตำมท่ีกฎหมำยก ำหนด เป็นจ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 5 คน ตำมท่ีข้อบังคบั
ของบริษัทก ำหนดไว้  

ณ วนัท่ี 20 พฤศจิกำยน 2561 คณะกรรมกำรของบริษัทประกอบด้วยกรรมกำรจ ำนวน 9 คน 
แบ่งออกเป็นกรรมกำรท่ีเป็นผู้บริหำร 1 คน กรรมกำรท่ีไม่มีต ำแหน่งในกำรบริหำรงำน 8 คน ซึง่
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ในจ ำนวนดงักล่ำวเป็นกรรมกำรอิสระ 4 คน โดยรำยละเอียดเก่ียวกับคณะกรรมกำรบริษัท 
ปรำกฏในหวัข้อ 8.1.1 สว่นท่ี 2 หน้ำท่ี 5 ของแบบแสดงรำยกำรข้อมลูฉบบันี ้

ทัง้นี ้กรรมกำรอิสระของบริษัทมีคณุสมบตัิเก่ียวกบัควำมเป็นอิสระ ตำมข้อก ำหนดของกฎหมำย
ว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์และกฎหมำยอื่นท่ีเก่ียวข้อง รำยละเอียดคุณสมบัติ
กรรมกำรอิสระปรำกฏในหวัข้อ 9.3.1 สว่นท่ี 2 หน้ำท่ี 80-82 ของแบบแสดงรำยกำรข้อมลูฉบบันี ้

2. การสรรหากรรมการบริษัท 

คณะกรรมกำรบริษัทมอบหมำยให้คณะกรรมกำรสรรหำเป็นผู้ พิจำรณำสรรหำกรรมกำรบริษัท
โดยพิจำรณำคัดสรรบุคคลผู้มีคุณวุฒิ ควำมรู้ ควำมสำมำรถ และประสบกำรณ์กำรท ำงำน  
ท่ีเก่ียวข้อง รวมถึงพิจำรณำถึงองค์ประกอบ อำยุ เพศ ควำมหลำกหลำยในโครงสร้ำง อำทิ ทกัษะ 
วิชำชีพ ควำมเช่ียวชำญเฉพำะด้ำน และทักษะท่ียังขำดอยู่  เป็นต้น  รวมถึงเหมำะสมและ
สอดคล้องกับกลยุทธ์ในกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทมำเป็นเกณฑ์ในกำรพิจำรณำสรรหำ
กรรมกำรบริษัทด้วย ตลอดจนต้องมีคณุสมบตัิของกำรเป็นกรรมกำรหรือกรรมกำรอิสระ (แล้วแต่
กรณี) ตำมท่ีกฎหมำยบริษัทมหำชนจ ำกัด กฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์  
กฎหมำยอื่น ๆ  ท่ีเก่ียวข้องและข้อบงัคบัของบริษัทก ำหนดไว้   

เมื่อคณะกรรมกำรสรรหำพิจำรณำคดัเลือกบุคคลท่ีมีควำมเหมำะสมแล้วจะน ำเสนอท่ีประชุม
คณะกรรมกำรบริษัท หรือท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจำรณำแล้วแต่กรณี ทัง้นี ้กำรแต่งตัง้กรรมกำร
บริษัทโดยท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นเป็นไปตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรตำมท่ีข้อบังคับของบริษัทและ
กฎหมำยท่ีเก่ียวข้องก ำหนดไว้ 

3. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมกำรบริษัทมีควำมรับผิดชอบต่อผู้ ถือหุ้นในกำรปฏิบัติหน้ำท่ีอย่ำงซื่อสตัย์ สจุริต โดย
อุทิศเวลำ ใช้ควำมรู้ ควำมสำมำรถ และประสบกำรณ์เพ่ือประโยชน์ต่อกำรด ำเนินธุรกิจของ
บริษัท รวมถึงให้ค ำแนะน ำและก ำกบัดแูลให้บริษัทมีกำรด ำเนินงำน ภำยใต้กรอบของกฎหมำย 
วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษัทและมติของท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นอย่ำง
เคร่งครัด ตลอดจนพิจำรณำควำมเหมำะสม ให้ค ำแนะน ำ ก ำหนด และอนมุตัิวิสยัทศัน์ และกลยุทธ์ 
ตลอดจน เป้ำหมำยและนโยบำยกำรด ำเนินงำนของบริษัทให้มีควำมเหมำะสมสอดคล้องกับ
สถำนกำรณ์ปัจจุบนั รวมทัง้ ติดตำมและดแูลให้มีกำรน ำกลยุทธ์ของบริษัทไปปฏิบตัิ ตลอดจน
ติดตำม ควบคุมและดูแลกำรบริหำรและกำรด ำเนินงำนของบริษัทให้เป็นไปตำมนโยบำย  
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กลยุทธ์ แผนงำน และเป้ำหมำยท่ีก ำหนดไว้ โดยค ำนึงถึงและระมดัระวงัผลประโยชน์ของผู้มี
ส่วนได้เสียทกุฝ่ำย อย่ำงสม ่ำเสมอ มีประสิทธิภำพและประสิทธิผล  

ทัง้นี ้คณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำ ก ำหนด และจดัให้มีระบบกำรรำยงำนทำงกำรเงินและบญัชี         
กำรตรวจสอบภำยใน กำรบริหำรควำมเสี่ยง และกำรควบคุมภำยในท่ีเหมำะสม เพียงพอ และ
เช่ือถือได้ เพ่ือให้กำรปฏิบตัิงำน มีควำมครบถ้วนถกูต้อง และเป็นไปตำมข้อก ำหนดของกฎหมำย
ท่ีเก่ียวข้อง รวมถึงรับผิดชอบและดูแลให้มีกำรปฏิบัติต่อผู้ ถือหุ้ นอย่ำงเท่ำเทียม และรักษำ
ผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม พร้อมทัง้มีกำรเปิดเผยข้อมูลอย่ำงถกูต้อง 
ครบถ้วนและทนัเวลำ  

อีกทัง้ ห้ำมมิให้กรรมกำรประกอบกิจกำรหรือเข้ำเป็นหุ้นสว่นหรือกรรมกำรในกิจกำรอนัมีสภำพ
อย่ำงเดียวกัน และเป็นกำรแข่งขันกับกิจกำรของบริษัทและบริษัทย่อย รวมถึง ในกรณีท่ี
กรรมกำร หรือบุคคลท่ีอำจมีควำมขัดแย้ง หรือมีส่วนได้เสีย หรืออำจมีควำมขัดแย้งทำง
ผลประโยชน์อื่นใดกบับริษัทหรือบริษัทย่อย (ตำมข้อบงัคบับริษัท กฎหมำย และตำมท่ีส ำนกังำน 
ก.ล.ต. และตลท. ประกำศก ำหนด) ท่ีมีส่วนได้เสียในเร่ืองใดก ำหนดให้บคุคลดงักลำ่ว ไม่มีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนัน้ ๆ  

กำรปฏิบัติหน้ำท่ี หรือกำรอนุมตัิกิจกำรใดท่ีกฎหมำยก ำหนดให้ต้องได้รับอนุมตัิจำกท่ีประชุม
ผู้ ถือหุ้ น คณะกรรมกำรบริษัทต้องปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์และเง่ือนไขต่ำง ๆ ท่ีกฎหมำยก ำหนด 
ให้ครบถ้วน 

คณะกรรมกำรบริษัทมีอ ำนำจมอบหมำยแต่งตัง้กรรมกำรบริษัทคนหนึ่งหรือหลำยคนเป็นรอง
ประธำนกรรมกำรได้ตำมควำมเหมำะสม 

คณะกรรมกำรบริษัทมีอ ำนำจมอบหมำยแต่งตัง้กรรมกำรหรือผู้บริหำรของบริษัทจ ำนวนหนึ่ง  
ให้เป็นกรรมกำรบริหำร เพ่ือด ำเนินกำรอย่ำงหนึง่อย่ำงใดหรือหลำยอย่ำงแทนคณะกรรมกำรบริษัทได้ 
โดยในกำรมอบอ ำนำจนัน้จะต้องอยู่ภำยใต้ขอบเขตอ ำนำจของคณะกรรมกำรบริษัท และมีกำร
ก ำหนดขอบเขตอ ำนำจหน้ำท่ีของผู้ รับมอบอ ำนำจไว้อย่ำงชัดเจน ตลอดจนกำรแต่งตัง้
คณะอนุกรรมกำรเพ่ือปฏิบัติงำนสนับสนุนกำรปฏิบัติหน้ำท่ีของคณะกรรมกำรบริษัทได้ โดย
คณะกรรมกำรบริษัทมีอ ำนำจในกำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงขอบเขต อ ำนำจหน้ำท่ีของคณะอนุกรรมกำร 
คณะกรรมกำรชดุย่อยได้ตำมท่ีจ ำเป็นหรือเห็นสมควร 



  บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 

แบบแสดงรำยกำรข้อมลูประจ ำปี (แบบ 56-1) สิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยำยน 2561 

สว่นท่ี 2 หน้ำที่ 68 

   

คณะกรรมกำรบริษัทมีอ ำนำจมอบหมำยแต่งตัง้กรรมกำรคนหนึ่งท ำหน้ำท่ีกรรมกำรผู้จัดกำร  
เพ่ือปฏิบัติหน้ำท่ีตำมท่ีคณะกรรมกำรบริษัทก ำหนด โดยคณะกรรมกำรบริษัทมีอ ำนำจในกำร
แก้ไขเปลี่ยนแปลงขอบเขต อ ำนำจหน้ำท่ีของกรรมกำรผู้จดักำรได้ตำมท่ีจ ำเป็นหรือเห็นสมควร 

ทัง้นี ้กำรมอบอ ำนำจดงักล่ำวอนุมตัิรำยกำรดงักล่ำวข้ำงต้น จะต้องไม่มีลกัษณะเป็นกำรมอบ
อ ำนำจ หรือมอบอ ำนำจช่วงให้ผู้ ได้รับมอบอ ำนำจสำมำรถอนุมตัิรำยกำรที่ตนหรือบคุคลท่ีอำจมี
ควำมขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์อื่นใด (ตำมกฎหมำย 
ข้อบงัคบับริษัท ส ำนกังำน ก.ล.ต.  และตลท. ประกำศก ำหนด) กบับริษัทหรือบริษัทย่อย ยกเว้น 
เป็นกำรอนมุตัิกำรเข้ำท ำรำยกำรที่เป็นไปตำมนโยบำยและหลกัเกณฑ์ท่ีคณะกรรมกำรบริษัทได้
พิจำรณำอนมุตัิไว้ ทัง้นี ้ผู้ ท่ีมีสว่นได้เสียในเร่ืองดงักลำ่วไมม่ีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนัน้  

4. บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานกรรมการบริษัท 

ประธำนกรรมกำรบริษัทมีบทบำทและหน้ำท่ีท่ีส ำคญั ดงันี ้ 

1. รับผิดชอบในฐำนะผู้น ำของคณะกรรมกำรบริษัทในกำรก ำกับดูแล ติดตำม ให้กำร
บริหำรงำนของบริษัทให้บรรลวุตัถปุระสงค์ตำมนโยบำยท่ีก ำหนดไว้ 

2. ท ำหน้ำท่ีประธำนในกำรประชมุคณะกรรมกำรบริษัทและกำรประชมุผู้ ถือหุ้น 
3. เป็นผู้ ลงคะแนนเสียงชีข้ำดในกรณีท่ีท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษัทมีกำรลงคะแนน

เสียงเท่ำกนั 
4. ปฏิบตัิหน้ำท่ีอื่นใดตำมท่ีกฎหมำยก ำหนด 

5. การประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย 

การประชุมคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมกำรบริษัทได้ก ำหนดให้มีกำรประชุมปกติเป็นประจ ำทุกไตรมำส และสำมำรถ
ก ำหนดให้มีกำรประชุมพิเศษเพ่ิมเติมได้ตำมควำมจ ำเป็น โดยเสนอให้ท่ีประชุมคณะกรรมกำร
พิจำรณำก ำหนดกำรประชมุคณะกรรมกำรบริษัทและคณะกรรมกำรชดุย่อยไว้เป็นกำรลว่งหน้ำ
ตลอดทัง้ปี เพ่ือให้กรรมกำรสำมำรถจดัสรรเวลำในกำรเข้ำร่วมประชมุได้อย่ำงเหมำะสม  ในกำร
ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ประธำนกรรมกำรบริษัทหรือผู้ ท่ีได้รับมอบหมำยจำกประธำน
กรรมกำรจะจัดส่งหนังสือเชิญประชุม พร้อมทัง้เอกสำรกำรประชุมท่ีครบถ้วน เพียงพอให้แก่
กรรมกำรบริษัทแต่ละท่ำนล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 7 วนัก่อนวนัประชุม เว้นแต่ มีเหตจุ ำเป็นเร่งด่วน
เพื่อรักษำสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัทจะแจ้งนัดประชุมโดยวิธีอื่นและก ำหนดวนัประชุมให้
เร็วกวำ่นัน้ก็ได้ 
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โดยในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัทแต่ละครัง้ต้องมีกรรมกำรบริษัทมำประชุมไม่น้อยกว่ำ  
กึ่งหนึ่งของจ ำนวนกรรมกำรบริษัททัง้หมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม  และประธำนกรรมกำร
บริษัทท ำหน้ำท่ีประธำนในท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ในกรณีท่ีประธำนกรรมกำรบริษัท 
ไม่อยู่ในท่ีประชมุหรือไม่สำมำรถปฏิบตัิหน้ำท่ีได้ให้รองประธำนกรรมกำรเป็นประธำน หำกไม่มี
รองประธำนกรรมกำรหรือมีแต่ไม่สำมำรถปฏิบตัิหน้ำท่ีได้ให้กรรมกำรบริษัทเลือกกรรมกำรที่มำ
ประชมุคนหนึง่เป็นประธำนในท่ีประชมุ 

คณะกรรมกำรบริษัทก ำหนดให้เลขำนุกำรบริษัทท ำหน้ำท่ีบันทึกกำรประชุมเป็นลำยลักษณ์
อกัษร และหลงัจำกท่ีผ่ำนกำรรับรองจำกคณะกรรมกำรบริษัท รำยงำนกำรประชุมจะถกูจดัเก็บ
ไว้พร้อมส ำหรับกรรมกำรบริษัท และผู้ เก่ียวข้องสำมำรถตรวจสอบได้ตลอดเวลำ  

ทัง้นี ้แม้กำรประชมุคณะกรรมกำรบริษัทจะก ำหนดไว้เป็นประจ ำทุกไตรมำสแตใ่นระหวำ่งท่ีไม่มี
กำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ฝ่ำยจัดกำรก็ได้มีกำรน ำส่งรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรให้แก่
กรรมกำรทกุท่ำนทรำบทำงอีเมล์ด้วยเป็นประจ ำทกุเดือน 

การประชุมคณะกรรมการชุดย่อย 

กำรประชุมคณะกรรมกำรชุดย่อยได้มีกำรก ำหนดกำรประชุมไว้เป็นกำรล่วงหน้ำทัง้ปี และ
สำมำรถก ำหนดกำรประชุมเพ่ิมเติมได้ตำมควำมจ ำเป็นเช่นกัน รวมถึง มีกำรจัดท ำบนัทึกและ
จดัท ำรำยงำนกำรประชมุไว้ทกุครัง้ด้วย  

6. ภาวะผู้น าและวิสัยทศัน์ 

คณะกรรมกำรบริษัทเป็นผู้ให้ควำมเห็นชอบต่อกำรก ำหนดวิสยัทศัน์ ภำรกิจ กลยุทธ์ เป้ำหมำย 
แผนธุรกิจ และงบประมำณของบริษัท โดยก ำหนดให้มีกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัทอย่ำงน้อย
ไตรมำสละครัง้ เพ่ือติดตำมผลด ำเนินงำนของบริษัท และรับทรำบกำรด ำเนินกำรท่ีส ำคญัของ
ฝ่ำยจดักำร  รวมถงึได้จดัให้มีกลไกในกำรก ำกบัดแูล ติดตำม และประเมินผลกำรปฏิบตัิงำนของ
ผู้บริหำรวำ่เป็นไปตำมเป้ำหมำยท่ีวำงไว้ ทัง้ระยะสัน้และระยะยำว   

คณะกรรมกำรบริษัทได้ก ำหนดวิสยัทัศน์และพันธกิจท่ีเหมำะสมและสอดคล้องกับกำรด ำเนิน
ธุรกิจของบริษัท รวมถึงทบทวนอยู่เสมอเพ่ือให้วิสัยทัศน์และพันธกิจของกลุ่มบริษัทมีควำม
เหมำะสมและสอดคล้องกบัสถำนกำรณ์และสภำวะเศรษฐกิจปัจจุบนั โดยเปิดเผยไว้ในเวบ็ไซต์
ของบริษัท ในหวัข้อเก่ียวกบัโออิชิ หวัข้อย่อยวิสยัทศัน์และพนัธกิจ ดงันี  ้
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วิสัยทศัน์ 

“เป็นผู้ น ำและสร้ำงสรรค์ธุรกิจอำหำรและเคร่ืองดื่มสไตล์ญ่ีปุ่ น เพ่ือมอบคุณภำพชีวิตท่ีดีแก่

ผู้บริโภคและสร้ำงกำรเติบโตแก่ธุรกิจอย่ำงยัง่ยืน” 

พันธกจิ 

1. รักษำคุณภำพกำรผลิตและกำรบริกำรธุรกิจ ทำงด้ำนอำหำร เบเกอร่ี และเคร่ืองดื่มเพ่ือ

สุขภำพ มุ่งมั่นสร้ำงและรักษำควำมนิยมของผู้บริโภค ในสินค้ำของ "โออิชิ" ให้มีควำม

ต่อเน่ือง อีกทัง้ให้ควำมส ำคัญกับกำรผลิตสินค้ำให้ได้มำตรฐำน มีกำรจัดกำรด้ำน

สขุลกัษณะท่ีดี 

2. เลือกใช้วตัถดุิบท่ีมีคณุภำพ ปลอดภยั และสร้ำงควำมพงึพอใจสงูสดุแก่ลกูค้ำ เพ่ือให้ได้รับ

กำรยอมรับ จำกทัง้ตลำดภำยในประเทศและต่ำงประเทศ  

3. ปรับปรุงกระบวนกำรผลิตอย่ำงต่อเน่ือง โดยกำรน ำเทคโนโลยีท่ีทันสมัยมำใช้ใน

กระบวนกำรผลิต กำรวิจยั และกำรพฒันำผลิตภณัฑ์   

4. เพ่ิมประสิทธิภำพในกำรผลิต และควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัด้ำนรำคำและคณุภำพ เม่ือ

เทียบกบัคูแ่ข่งขนัทัง้ในและตำ่งประเทศ ซึง่เป็นสว่นหนึง่ท่ีช่วยผลกัดนัให้ประเทศไทยมีกำร

เจริญเติบโตทำงเศรษฐกิจเพ่ิมมำกขึน้  

5. ด ำเนินธุรกิจภำยใต้หลกัธรรมำภิบำลท่ีดี โดยค ำนึงถึงประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทกุฝ่ำย 

เพ่ือสร้ำงกำรเติบโตแก่ธุรกิจอย่ำงมัน่คงและยัง่ยืน 

โดยท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครัง้ท่ี 6/2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันท่ี 20 พฤศจิกำยน 2561 ได้
พิจำรณำทบทวนและก ำหนดวิสยัทศัน์และพนัธกิจดงักล่ำวข้ำงต้นเพ่ือให้มีควำมเหมำะสมและ
สอดคล้องกบักำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทมำกย่ิงขึน้ 

นอกจำกนี ้กลุม่บริษัทได้ก ำหนด “วิสัยทศัน์ 2020” ซึง่ประกอบด้วยกลยทุธ์หลกั 5 ประกำร ได้แก่ 
1. กำรเติบโตอย่ำงมีประสิทธิภำพ (Growth) 2. ควำมหลำกหลำยของตลำดและผลิตภัณฑ์ 
(Diversity)  3. กำรสร้ำงตรำสินค้ำท่ีตรงใจผู้บริโภค (Brand) 4. กำรขำยและกำรกระจำยสินค้ำ
ท่ีเข้มแข็งและครอบคลมุ (Reach) และ 5. ควำมเป็นมืออำชีพ (Professionalism) ซึง่วิสยัทศัน์
ดงักล่ำวเป็นแนวทำง แผนและเป้ำหมำยธุรกิจระยะยำวเพ่ือให้ทุกกลุ่มธุรกิจภำยใต้กลุ่มบริษัท  
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ใช้เป็นแนวทำงเพื่อให้กำรด ำเนินกำรและกำรก ำหนดเป้ำหมำยทำงธุรกิจเป็นไปในแนวทำง
เดียวกัน อนัเป็นกำรสร้ำงควำมแข็งแกร่ง กำรจดัสรรและบริหำรจดักำรทรัพยำกรร่วมกนัอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ เพ่ือเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขนั และสร้ำงผลตอบแทนท่ียัง่ยืนให้กบัผู้ ถือหุ้น
ของแต่ละกลุม่บริษัท รวมถึงเป็นกำรสร้ำงโอกำสให้แก่บคุลำกรภำยใต้กลุม่บริษัทในกำรพฒันำ
ศกัยภำพและโอกำสที่ดีในกำรท ำงำนอีกด้วย 

 7. การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 

บริษัทก ำหนดแนวนโยบำยในกำรจัดโครงสร้ำงคณะกรรมกำรของบริษัททัง้กรรมกำรอิสระ 
กรรมกำรท่ีเป็นผู้บริหำร และกรรมกำรท่ีไม่ใช่ผู้บริหำรอย่ำงเหมำะสม เพ่ือให้กำรปฏิบตัิงำนของ
คณะกรรมกำรบริษัทมีกำรตรวจสอบและถ่วงดลุระหวำ่งกนัอย่ำงเหมำะสม 

นอกจำกนี ้บริษัทยงัมีนโยบำยสง่เสริมให้กรรมกำรที่ไมเ่ป็นผู้บริหำรมีกำรประชุมร่วมกนัเองตำม
ควำมเหมำะสม โดยไมม่ีฝ่ำยจดักำรหรือผู้บริหำรเข้ำร่วมประชมุ เพ่ือเปิดโอกำสให้กรรมกำรท่ีไม่
เป็นผู้บริหำรได้อภิปรำย หำรือประเดน็ปัญหำตำ่ง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกบักำรด ำเนินธุรกิจ หรือเร่ืองอื่น
ใดตำมท่ีเห็นสมควร โดยในกำรประชุมให้กรรมกำรท่ีไม่เป็นผู้บริหำรเลือกกรรมกำรคนหนึง่เป็น
ประธำนในท่ีประชมุ 

ในปี 2561 กรรมกำรท่ีไม่เป็นผู้บริหำร (Non Executive Director) ได้ประชุมร่วมกันโดยไม่มี
ฝ่ำยจดักำรและผู้บริหำรเข้ำร่วมประชมุ จ ำนวน 1 ครัง้ เม่ือวนัท่ี 20 พฤศจิกำยน 2561 

8. การรวมหรือแยกต าแหน่ง 

ประธำนกรรมกำรบริษัทและกรรมกำรผู้ จัดกำรของบริษัทเป็นคนละบุคคลกัน เพ่ือแบ่งแยก
หน้ำท่ีในกำรก ำกบัดแูล และหน้ำท่ีในกำรบริหำรจดักำรออกจำกกนัอย่ำงชดัเจน โดยประธำน
กรรมกำรท ำหน้ำท่ีเป็นผู้ น ำคณะกรรมกำรบริษัทในกำรพิจำรณำและให้ควำมเห็นชอบใน
นโยบำยภำพรวม เช่น วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ และนโยบำยก ำกับดูแลกิจกำร ในขณะท่ี
กรรมกำรผู้จดักำรเป็นผู้น ำคณะผู้บริหำรและฝ่ำยจดักำร มีหน้ำท่ีในกำรบริหำรจดักำรบริษัทตำม
นโยบำยท่ีคณะกรรมกำรบริษัทก ำหนดไว้ 

9. วาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการบริษัท 

ในกำรประชุมผู้ ถือหุ้นสำมญัประจ ำปีทกุครัง้ ให้กรรมกำรบริษัทซึง่อยู่ในต ำแหน่งนำนท่ีสดุออก
จำกต ำแหน่งจ ำนวน 1 ใน 3 ของจ ำนวนกรรมกำรบริษัททัง้หมด ถ้ำจ ำนวนกรรมกำรบริษัทแบ่งออก
ให้ตรงเป็นสำมส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ ำนวนท่ีใกล้ท่ีสุดกับอัตรำส่วนหนึ่งในสำม ทัง้นี ้
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กรรมกำรบริษัทท่ีพ้นจำกต ำแหน่งตำมวำระดงักล่ำวอำจได้รับกำรเสนอช่ือต่อท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น
เพ่ือพิจำรณำแตง่ตัง้ให้กลบัเข้ำด ำรงต ำแหน่งตอ่ไปได้ ยกเว้น กรรมกำรอิสระท่ีไมค่วรมีวำระกำร
ด ำรงต ำแหน่งติดตอ่กนัเกินกวำ่ 3 วำระ หรือ 9 ปี เว้นแต ่กรรมกำรอิสระท่ำนใดมีควำมเหมำะสม
ท่ีจะด ำรงต ำแหน่งนำนกว่ำนัน้ คณะกรรมกำรบริษัทอำจพิจำรณำควำมเป็นอิสระ ควำม
เหมำะสม ประสิทธิภำพในกำรปฏิบตัิหน้ำท่ี และชีแ้จงเหตผุลพร้อมผลกำรปฏิบตัิหน้ำท่ีต่อผู้ ถือ
หุ้นเพ่ือประกอบกำรพิจำรณำเลือกกรรมกำรอิสระท่ีด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรอิสระติดต่อกันเกิน
กวำ่ 3 วำระ หรือ 9 ปี ดงักลำ่วเป็นกรรมกำรอิสระของบริษัทตอ่ไปได้ 

นอกจำกกำรพ้นจำกต ำแหน่งตำมวำระแล้ว กรรมกำรบริษัทจะพ้นจำกต ำแหน่งตำมเหตุ  
ท่ีกฎหมำยหรือข้อบังคับของบริษัทก ำหนดไว้ และในกรณีท่ีต ำแหน่งกรรมกำรบริษัทว่ำงลง
เพรำะเหตอุื่นนอกจำกถงึครำวออกตำมวำระ ให้คณะกรรมกำรบริษัทเลือกบุคคลซึง่มีคณุสมบตัิ
และไม่ต้องห้ำมตำมกฎหมำย เข้ำเป็นกรรมกำรบริษัทแทน เว้นแต่ วำระของกรรมกำรบริษัทจะ
เหลือน้อยกว่ำสองเดือน โดยกรรมกำรบริษัทท่ีได้รับแต่งตัง้ใหม่จะมีวำระกำรด ำรงต ำแหน่ง 
เพียงเท่ำวำระท่ียงัเหลืออยู่ของกรรมกำรบริษัทซึง่ตนแทน ทัง้นี ้กำรแต่งตัง้ดงักล่ำวต้องผ่ำนมติ
อนมุตัิของคณะกรรมกำรบริษัทด้วยคะแนนเสียงไมน้่อยกวำ่สำมในสี่ของจ ำนวนกรรมกำรบริษัท
ท่ียงัเหลืออยู่ 

10. การประเมินผลงานของคณะกรรมการบริษัท 

บริษัทมีแนวนโยบำยให้คณะกรรมกำรบริษัทและคณะกรรมกำรชุดย่อยทุกคณะ มีกำรประเมิน
ตนเองอย่ำงน้อยปีละ 1 ครัง้ เพ่ือใช้ประโยชน์ในกำรพัฒนำและปรับปรุงกำรปฏิบัติหน้ำท่ีของ
กรรมกำรบริษัท โดยท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครัง้ท่ี 7/2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันท่ี 10 
พฤศจิกำยน 2558 ได้มีมติอนมุตัิแบบกำรประเมินตนเองของคณะกรรมกำรบริษัทฉบบัแก้ไข ทัง้
แบบรำยคณะและรำยบุคคล ซึ่งมีหลกัเกณฑ์กำรประเมินสอดคล้องกับตวัอย่ำงแบบประเมิน
ตนเองของตลท. อนัประกอบด้วย 5 หวัข้อหลกัได้แก่ 1. โครงสร้ำงและคณุสมบตัิของคณะกรรมกำร  
2. บทบำท หน้ำท่ีและควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร  3. กำรประชุมคณะกรรมกำร    
4. ควำมสมัพนัธ์กบัฝ่ำยจดักำร และ 5. กำรพฒันำตนเองของกรรมกำรและกำรพฒันำผู้บริหำร 
เพ่ือให้กรรมกำรบริษัทใช้ในกำรประเมินกำรปฏิบตัิงำนของคณะกรรมกำรบริษัท  ตัง้แต่ปี 2558 
เป็นต้นไป ส ำหรับกำรประเมินกำรปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำรชุดย่อยก็ได้มีกำรก ำหนด
หลักเกณฑ์ในกำรประเมินท่ีสอดคล้องกันกับตัวอย่ำงแบบประเมินตนเองของตลท. ซึ่ง
ครอบคลุมหลักเกณฑ์ทัง้ 5 หัวข้อหลักดังกล่ำวข้ำงต้นด้วยเช่นเดียวกัน โดยในกำรท ำกำร
ประเมินเลขำนุกำรบริษัท และ/หรือเลขำนุกำรคณะกรรมกำรชุดย่อยแต่ละคณะ (แล้วแต่กรณี) 



  บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 

แบบแสดงรำยกำรข้อมลูประจ ำปี (แบบ 56-1) สิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยำยน 2561 

สว่นท่ี 2 หน้ำที่ 73 

   

จะท ำกำรจัดส่งแบบประเมินกำรปฏิบัติงำนทัง้แบบรำยคณะและรำยบุคคล ให้แก่กรรมกำร
บริษัทและกรรมกำรชุดย่อยทุกท่ำนเพ่ือท ำกำรประเมิน และกรรมกำรแต่ละท่ำนจะน ำส่งแบบ
ประเมินกลบัมำยังเลขำนุกำรบริษัทหรือเลขำนุกำรคณะกรรมกำรชุดย่อยแต่ละคณะ (แล้วแต่
กรณี) เพ่ือท ำกำรรวบรวม ประมวลผล และจดัเก็บไว้เป็นข้อมลู รวมถงึรำยงำนตอ่คณะกรรมกำร
บริษัทตำมควำมเหมำะสมตอ่ไป 

ทัง้นี ้ในปี 2561 คณะกรรมกำรบริษัท คณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำรกรรมกำรบริหำร 
คณะกรรมกำรบริหำรควำมยัง่ยืนและควำมเสี่ยง และคณะกรรมกำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดี ได้มี
กำรประเมินกำรปฏิบตัิงำนทัง้แบบรำยคณะและรำยบคุคล  

11. การก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท 

คณะกรรมกำรบริษัทจดัให้มีระบบกำรพิจำรณำและก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรบริษัท ภำยใต้
กระบวนกำรที่เหมำะสมและสำมำรถตรวจสอบได้อนัจะสร้ำงควำมเช่ือมัน่ให้แก่ผู้ ถือหุ้น 

ทัง้นี ้คณะกรรมกำรบริษัทได้มอบหมำยให้คณะกรรมกำรก ำหนดค่ำตอบแทนเป็นผู้ พิจำรณำ
คำ่ตอบแทนกรรมกำรบริษัทและคณะกรรมกำรชดุย่อยทกุรูปแบบ ทัง้ในรูปแบบของคำ่ตอบแทน
รำยเดือนและบ ำเหน็จกรรมกำร รวมถึงค่ำตอบแทนในรูปแบบอื่น ๆ (ถ้ำหำกมี) เพ่ือน ำเสนอตอ่
คณะกรรมกำรบริษัท เพ่ือพิจำรณำทบทวนควำมเหมำะสมก่อนน ำเสนอต่อท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเพ่ือ
พิจำรณำอนมุตัิตำมล ำดบัตอ่ไป 

โดยในกำรก ำหนดค่ำตอบแทนแก่กรรมกำรบริษัทในทุกรูปแบบ คณะกรรมกำรก ำหนด
ค่ำตอบแทนจะพิจำรณำเปรียบเทียบอ้ำงอิงจำกบริษัทในอุตสำหกรรมและธุรกิจท่ีมีขนำด
ใกล้เคียงกนั โดยค่ำตอบแทนต้องมีควำมเหมำะสมและสอดคล้องกบัภำระหน้ำท่ี ผลกำรปฏบตัิงำน
และควำมรับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมำย รวมถึงสำมำรถจูงใจให้กรรมกำรท่ีมีคุณสมบัติ และ
ควำมสำมำรถมำเป็นกรรมกำรของบริษัทหรือปฏิบตัิหน้ำท่ีให้บรรลวุตัถุประสงค์ เป้ำหมำยและ
ทิศทำงธุรกิจท่ีบริษัทก ำหนดไว้ได้ 

12. การปฐมนิเทศ 

คณะกรรมกำรบริษัทก ำหนดให้มีกำรปฐมนิเทศกรรมกำรใหม่ทุกคน เพ่ือให้กรรมกำรใหม่
รับทรำบควำมคำดหวังท่ีบริษัทมีต่อบทบำท หน้ำท่ี ควำมรับผิดชอบของกรรมกำรบริษัท 
นโยบำยและแนวปฏิบตัิในกำรก ำกบัดแูลกิจกำรของบริษัท ตลอดจนสร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจใน
ธุรกิจ กลยุทธ์ ผลิตภัณฑ์ แผนธุรกิจและกำรด ำเนินงำนต่ำง ๆ ของบริษัท รวมถึงกำรเย่ียมชม
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หน่วยปฏิบตัิกำรด้ำนต่ำง ๆ ของบริษัทเพ่ือเตรียมควำมพร้อมในกำรปฏิบตัิหน้ำท่ีของกรรมกำร
บริษัท 

โดยในปี 2561 แม้วำ่บริษัทมิได้มีกำรแต่งตัง้กรรมกำรใหม ่แตไ่ด้น ำเสนอหลกักำรก ำกบัดแูลกิจกำร
ท่ีดี ส ำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 ซึ่งออกโดยส ำนักงำน กลต.  (“หลัก CG Code”) ต่อ
คณะกรรมกำรบริษัทเพ่ือพิจำรณำทบทวน และประเมินนโยบำยและกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ด้ำนกำร
ก ำกบัดแูลกิจกำรของบริษัทกบัหลกั CG Code ในแตล่ะข้อด้วย 

13. การพัฒนากรรมการบริษัท 

บริษัทมีนโยบำยส่งเสริม และสนับสนุนให้กรรมกำรของบริษัททุกคนเข้ำร่วมกำรสัมมนำและ
ศกึษำในหลกัสตูรกำรอบรมตำ่ง ๆ ท่ีเป็นประโยชน์ซึง่จดัขึน้โดยสมำคมสง่เสริมสถำบนักรรมกำร
บริษัทไทย (Thai Institute of Directors Association) หรือ IOD และตลท. รวมถึงองค์กรอิสระ
หรือหน่วยงำนต่ำง ๆ  เพ่ือเสริมสร้ำงควำมรู้ และเป็นประโยชน์ต่อกำรปฏิบัติหน้ำท่ีให้มี
ประสิทธิภำพมำกย่ิงขึน้  

โดยในปี 2561 กรรมกำรบริษัทได้เข้ำอบรมในหลักสูตรซึ่งจัดขึน้โดย Singapore Institute of 
Directors ประเทศสิงคโปร์ โดยมีรำยละเอียดดงันี ้

รายชื่อ ต าแหน่ง หลักสูตร 

นำยประสทิธ์ิ  โฆวิไลกลู

  

 ประธำนกรรมกำร  
กรรมกำรอิสระ 
กรรมกำรสรรหำ 
กรรมกำรก ำหนดคำ่ตอบแทน  

Business Future Series (BFS) 3: 

Sustainability for Directors  

 

นำงสำวพจนีย์ ธนวรำนิช กรรมกำรอิสระ 
กรรมกำรตรวจสอบ 
ประธำนกรรมกำรก ำหนดคำ่ตอบแทน  
ประธำนกรรมกำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดี 

Business Future Series (BFS) 3: 
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 14.  แผนการสืบทอดต าแหน่ง 

บริษัทจดัให้มีกำรจดัท ำและติดตำมควำมคืบหน้ำของแผนสืบทอดต ำแหน่งท่ีครอบคลมุต ำแหน่ง
กรรมกำรผู้จดักำรและผู้บริหำรระดบัสงู เพ่ือให้มัน่ใจว่ำบริษัทมีผู้บริหำรท่ีมีควำมรู้ ควำมสำมำรถ 
และประสบกำรณ์อนัสำมำรถสืบทอดต ำแหน่งท่ีส ำคญัต่อไปในอนำคต และจัดให้มีกำรทบทวน
และรำยงำนแผนสืบทอดต ำแหน่งตำมควำมเหมำะสม ทัง้นี ้เพ่ือเป็นกำรส่งเสริมและเตรียม
ควำมพร้อมแก่ผู้บริหำรระดบัสงูในกำรสืบทอดงำนหรือต ำแหน่งท่ีส ำคญัของบริษัท บริษัทจะจดั
ให้ผู้บริหำรระดับสูงเร่ิมเข้ำรับกำรอบรมในหลักสูตร Director Certification Program (DCP) 
หรือ Director Accreditation Program (DAP) ซึง่จดัโดยสมำคมสง่เสริมสถำบนักรรมกำรบริษัท
ไทย (Thai Institute of Directors Association) เพ่ือสร้ำงพื น้ฐำนควำมเข้ำใจในหลักเกณฑ์ 
กำรปฏิบัติหน้ำท่ี และควำมรับผิดชอบของกรรมกำรบริษัทจดทะเบียน ซึ่งนอกจำกจะเป็นกำร
เตรียมควำมพร้อมแล้ว ยงัเป็นประโยชน์แก่ผู้บริหำรในกำรปฏิบัติงำนสนบัสนุนคณะกรรมกำร
บริษัทด้วย 

โดยในปี 2561 นำยกฤษฎำ วรรธนะภำคิน  ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จดักำร ได้เข้ำอบรมหลกัสตูร DAP 
141/2561 ด้วย 

15. เลขานุการบริษัท 

คณะกรรมกำรบริษัทได้แตง่ตัง้เลขำนกุำรบริษัทเพ่ือให้เป็นไปตำมท่ีกฎหมำยและหลกักำรก ำกบั
ดแูลกิจกำรท่ีดีก ำหนด  โดยมีขอบเขต อ ำนำจหน้ำท่ี และควำมรับผิดชอบ ดงัตอ่ไปนี ้

1. มีอ ำนำจหน้ำท่ีในกำรติดต่อและลงนำมในเอกสำรท่ีจะแจ้งต่อตลำดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย 

2. มีหน้ำท่ีและควำมรับผิดชอบตำมท่ีกฎหมำยหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ คณะกรรมกำร
ก ำกบัตลำดทนุ และหน่วยงำนก ำกบัดแูลที่เก่ียวข้องก ำหนด 

16. คณะอนุกรรมการ/คณะกรรมการชุดย่อย 

คณะกรรมกำรบริษัทได้แต่งตัง้คณะกรรมกำรชุดย่อยจ ำนวน 6 ชุด เพ่ือช่วยในกำรก ำกับดูแล
กำรปฏิบัติงำนของบริษัท คือ คณะกรรมกำรบริหำร คณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำร
บริหำรควำมยั่งยืนและควำมเสี่ยง คณะกรรมกำรสรรหำ คณะกรรมกำรก ำหนดค่ำตอบแทน 
และคณะกรรมกำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดี โดยองค์ประกอบ คณุสมบตัิ กำรประชมุ วำระกำรด ำรง



  บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 

แบบแสดงรำยกำรข้อมลูประจ ำปี (แบบ 56-1) สิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยำยน 2561 

สว่นท่ี 2 หน้ำที่ 76 

   

ต ำแหน่ง และขอบเขต หน้ำท่ี และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรชุดย่อยแต่ละชุด จะเป็นไป
ตำมท่ีคณะกรรมกำรบริษัทได้ก ำหนดไว้ในกฎบตัร หรือค ำสัง่แตง่ตัง้คณะกรรมกำรชดุนัน้ ๆ  

นอกจำกนี ้คณะกรรมกำรบริษัทก ำหนดให้มีกำรเปิดเผยรำยละเอียดโครงสร้ำง องค์ประกอบ 
บทบำทหน้ำท่ีและควำมรับผิดชอบ กำรปฏิบตัิงำน กำรเข้ำร่วมประชุม จ ำนวนค่ำตอบแทนของ
คณะกรรมกำรบริษัทและคณะอนกุรรมกำร รวมถงึกรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำมผกูพนับริษัทไว้ใน
หวัข้อ 8 โครงสร้ำงกำรจดักำร ของแบบแสดงรำยกำรข้อมลูฉบบันี ้

17. การส่ือสารและส่งเสริมการปฏิบัติตามนโยบายการก ากับดูแลกิจการและจรรยาบรรณ
ของบริษัท 

คณะกรรมกำรบริษัทตระหนักถึงควำมส ำคญัในกำรเผยแพร่และสนับสนุนส่งเสริมให้เกิดกำร
รับรู้ ควำมเข้ำใจ และควำมร่วมมือของทุกคนองค์กร ในอนัท่ีจะยึดถือและปฏิบตัิตำมนโยบำย
กำรก ำกบัดแูลกิจกำรและจรรยำบรรณของบริษัทอย่ำงเคร่งครัด เพ่ือให้บรรลวุตัถุประสงค์และ
ควำมมุง่หมำยในกำรพฒันำและยกระดบักำรก ำกบัดแูลกิจกำรของบริษัท 

คณะกรรมกำรบริษัทจึงได้ก ำหนดนโยบำยให้มีกำรสื่อสำรให้พนักงำนทรำบถึงนโยบำยกำร
ก ำกับดูแลกิจกำรและจรรยำบรรณของบริษัทอย่ำงต่อเน่ือง รวมถึงจัดให้มีกิจกรรมท่ีส่งเสริม
ควำมรู้ควำมเข้ำใจและกระบวนกำรในกำรติดตำมกำรปฏิบตัิตำมแนวนโยบำยและจรรยำบรรณ
ของบริษัทอย่ำงตอ่เน่ือง เพ่ือน ำมำปรับปรุงแก้ไขและพฒันำให้กำรปฏิบตัิตำมหลกัเกณฑ์ต่ำง ๆ 
เป็นในแนวทำงหรือควำมมุง่หมำยเดียวกนัทัง้องค์กร 

18. ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน 

คณะกรรมกำรบริษัทได้จัดให้มีระบบกำรควบคุมภำยในท่ีครอบคลุมทุกด้ำน เพ่ือให้กำร
ปฏิบตัิงำนของบริษัทเป็นไปตำมเป้ำหมำย ข้อบงัคบั ระเบียบท่ีเก่ียวข้อง รวมถึงได้จดัให้มีกลไก
กำรตรวจสอบ และถ่วงดลุท่ีมีประสิทธิภำพอย่ำงเพียงพอในกำรปกป้อง รักษำ และดแูลเงินทนุ
ของผู้ ถือหุ้น และสินทรัพย์ของบริษัท ก ำหนดล ำดบัชัน้ของกำรอนุมตัิ และควำมรับผิดชอบของ
ผู้บริหำร และพนกังำน ก ำหนดระเบียบกำรปฏิบตัิงำนอย่ำงเป็นลำยลกัษณ์อกัษร ก ำหนดให้มี
หน่วยงำนตรวจสอบภำยในท ำหน้ำที่ตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของทุกหน่วยงำนให้เป็นไป
อย่ำงถูกต้อง รัดกุม ป้องกันกำรทุจริตคอร์รัปชั่น และเป็นไปตำมท่ีกฎ และระเบียบต่ำง ๆ 
ก ำหนดไว้ รวมทัง้คณะกรรมกำรตรวจสอบท ำหน้ำท่ีก ำกับดูแลกำรด ำเนินงำนและบริหำรงำน
ของบริษัท เพ่ือให้บริษัทมีระบบกำรควบคมุภำยในท่ีมีประสิทธิภำพ ระบบรำยงำนทำงกำรเงิน 
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ท่ีน่ำเช่ือถือ โดยพิจำรณำจำกผลกำรปฏิบตัิงำนท่ีได้รับรำยงำนโดยตรงจำกหน่วยงำนตรวจสอบ
ภำยในของบริษัท 

บริษัทได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงำนตรวจสอบภำยในมีควำมเป็นอิสระในกำรปฏิบัติ
หน้ำท่ีตรวจสอบ และถ่วงดุลได้อย่ำงเต็มท่ี  โดยให้ขึน้ตรงและรำยงำนต่อคณะกรรมกำร
ตรวจสอบ เพ่ือให้มัน่ใจได้ว่ำกำรปฏิบัติงำนของบริษัทได้ด ำเนินกำรตำมแนวทำงท่ีก ำหนดไว้
อย่ำงเคร่งครัดและมีประสิทธิภำพ โดยในกำรประชมุคณะกรรมกำรตรวจสอบท่ีจดัขึน้แตล่ะครัง้ 
หัวหน้ำหน่วยงำนตรวจสอบภำยในจะรำยงำนผลกำรตรวจสอบท่ีส ำคัญให้คณะกรรมกำร
ตรวจสอบรับทรำบ นอกจำกนี ้คณะกรรมกำรตรวจสอบจะมีกำรส่งรำยงำนควำมเห็นและ
ข้อเสนอแนะให้ฝ่ำยบริหำรรับทรำบว่ำควรปรับปรุงงำนในด้ำนใดบ้ำง รวมถึงเป็นหน่วยงำน  
ท่ีสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบเก่ียวกับเร่ืองร้องเรียนและกำรแจ้ง
เบำะแสทัง้จำกบคุคลภำยในและภำยนอกบริษัทด้วย 

19. การบริหารความเสี่ยง 

คณะกรรมกำรบริษัทได้ตระหนกัถึงควำมส ำคญัในกำรบริหำรและจัดกำรควำมเสี่ยงต่ำง ๆ อนัอำจ
เกิดขึ น้ก ับบริษัท โดยได้จดัใ ห้ม ีคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี ่ยง ซึ ่งต ่อมำที่ประช ุม
คณะกรรมกำรบริษัท ครัง้ที่ 3/2561 เมื่อวนัที่ 14 พฤษภำคม 2561 ได้มีมติอนุมตัิกำรแก้ไข
เปลี่ยนแปลงคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงเป็นคณะกรรมกำรบริหำรควำมยั่งยืนและ
ควำมเสี่ยง เพ่ือให้สำมำรถสนับสนุนกำรด ำเนินธุรกิจตำมแนวทำงกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืนให้
มีควำมครอบคลุมและรอบด้ำนมำกยิ่งขึน้  โดยคณะกรรมกำรบริหำรควำมยัง่ยืนและ 
ควำมเสี่ยงยังคงประกอบด้วยกรรมกำร และผู้บริหำรครอบคลุมทุกหน่วยงำนท่ีส ำคญัของ
บริษัท เพ่ือรับผิดชอบด้ำนกำรประเมิน และกำรบริหำรจดักำรควำมเสี่ยงของทัง้องค์กร รวมถึง
ควำมเสี่ยงต่อกำรทุจริตคอร์รัปชั่น ซึ่งคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงจะร่วมปรึกษำหำรือ 
เพื่อประเมินปัจจัยควำมเสี่ยงหลัก ควำมเสี่ยงรอง และควำมเสี่ยงท่ีไม่มีนัยส ำคัญ พร้อม
แนะน ำแนวทำงแก้ไข วิธีกำรบริหำรจัดกำร หรือบรรเทำผลลบจำกปัจจยัควำมเสี่ยงประเภทต่ำง ๆ 
และมีกำรติดตำมควำมคืบหน้ำในกำรด ำเนินกำรอย่ำงเหมำะสมและตอ่เน่ือง รวมถึงจดัท ำเป็น
รำยงำนของคณะกรรมกำรบริหำรควำมยั่งยืนและควำมเสี่ยงเพ่ือรำยงำนต่อคณะกรรมกำร
บริษัททุกไตรมำสและในรำยงำนประจ ำปีด้วย ส ำหรับควำมเสี่ยงท่ีถือเป็นควำมเสี่ยงหลักของ
บริษัทปรำกฏในหวัข้อ 8 ปัจจยัควำมเสี่ยงของรำยงำนประจ ำปี 2561 นอกจำกนี ้คณะกรรมกำร
บริหำรควำมยั่งยืนและควำมเสี่ยง ได้แต่งตัง้คณะท ำงำนบริหำรควำมยัง่ยืนและควำมเสีย่ง 
อนัประกอบด้วยผู้บริหำรครอบคลมุทุกสำยงำนของบริษัท โดยมีกรรมกำรผู้จดักำรเป็น
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ประธำนคณะท ำงำนฯ  เพื่อปฏิบตัิงำนสนบัสนุนกำรปฏิบตัิหน้ำที่ของคณะกรรมกำรบริหำร
ควำมยั่งยืนและควำมเสี่ยง เพื่อให้ระบบกำรประเมินควำมเสี่ยงและกำรบริหำรจดักำรควำม
เสี่ยงเป็นไปอย่ำงครอบคลมุและสอดคล้องกนัอย่ำงเป็นระบบทัว่ทัง้องค์กร  

นอกจำกนี ้คณะกรรมกำรบริษัทได้ก ำหนดเป็นนโยบำยกำรก ำกบัดูแลกิจกำร และจริยธรรมธุรกิจกลุ่มโออิชิ
กรุ๊ป เพ่ือเป็นแนวทำงในกำรด ำเนินธุรกิจส ำหรับกรรมกำร ผู้ บริหำร และพนักงำนของบริษัท ทัง้ นี ้
คณะกรรมกำรบริษัทจะทบทวนและปรับปรุงหลกักำรดแูลกิจกำรอยู่เสมอ โดยคณะกรรมกำรบริษัทได้
แต่งตัง้คณะกรรมกำรก ำกบัดแูลกิจกำรที่ดี เพ่ือสนบัสนนุกำรปฏิบตัิงำนของคณะกรรมกำรบริษัทในด้ำน
กำรก ำกบัดแูลกิจกำร ซึง่คณะกรรมกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดีได้ทบทวนและปรับปรุงนโยบำยกำรก ำกับ
ดแูลกิจกำร ให้เหมำะสมกบักำรเปลี่ยนแปลงซึง่อำจเกิดจำกกำรด ำเนินธุรกิจ สภำพแวดล้อม สถำนกำรณ์ 
รวมทัง้กฎระเบียบและข้อบังคับต่ำง ๆ ท่ีเปลี่ยนแปลงไปด้วย ซึ่งนโยบำยกำรก ำกับดูแล กิจกำรและ
จริยธรรมธุรกิจกลุ่มโออิชิกรุ๊ป ได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทในหวัข้อเก่ียวกบัโออิชิ หวัข้อย่อยกำรก ำกับ
ดแูลกิจกำร 

ณ วนัท่ี 20 พฤศจิกำยน 2561 คณะกรรมกำรบริษัทรับทรำบหลกักำรก ำกับดูแลกิจกำรท่ีดี ส ำหรับบริษัท 
จดทะเบียน CG Code 2560 (“CG Code”) และตระหนกัถึงบทบำทหน้ำท่ีในฐำนะผู้น ำ (governing body) 
ในกำรสร้ำงคุณค่ำให้แก่กิจกำรอย่ำงยั่งยืน รวมถึงได้ทบทวน ประเมินนโยบำยและกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ 
ด้ำนกำรก ำกับดูแลกิจกำรกับหลัก CG Code ในแต่ละข้อ และมอบหมำยให้เลขำนุกำรบริษัทปรับปรุง
นโยบำยกำรก ำกบัดแูลกิจกำร จริยธรรมธุรกิจกลุม่โออิชิกรุ๊ป และแนวทำงกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ให้สอดคล้อง
กบัหลกั CG Code และทนัตอ่กำรพฒันำกำรด้ำนกำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีมีกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็วอีก
ด้วย 

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย 

รำยละเอียดเก่ียวกบัคณะกรรมกำรชุดย่อยแสดงในหวัข้อ 8. โครงสร้ำงกำรจดักำร สว่น
ท่ี 2 ของแบบแสดงรำยกำรข้อมลูฉบบันี ้
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9.3 การสรรหาและแต่งตัง้กรรมการ กรรมการอสิระ กรรมการตรวจสอบ และ  
  ผู้บริหาร 

9.3.1   กรณีที่กรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารครบวาระ  
และ/หรือมีต าแหน่งว่างลงด้วยเหตุอื่น  

คณะกรรมกำรสรรหำจะเป็นผู้ พิจำรณำสรรหำกรรมกำรทดแทนโดยพิจำรณำคัดสรรบุคคล       
ผู้มีคณุวฒิุ ควำมรู้ ควำมสำมำรถ และประสบกำรณ์กำรท ำงำนท่ีเก่ียวข้อง รวมถึงพิจำรณำถึง
องค์ประกอบ อำย ุเพศ ควำมหลำกหลำยในทกัษะ วิชำชีพ ควำมเช่ียวชำญเฉพำะด้ำน ทกัษะท่ี
ยังขำดอยู่ และเป้ำหมำยหรือกลยุทธ์ของบริษัทมำเป็นเกณฑ์ในกำรพิจำรณำสรรหำกรรมกำร
บริษัทด้วย ตลอดจนต้องมีคณุสมบตัิตำมท่ีพระรำชบญัญัติบริษัทมหำชนจ ำกดั พระรำชบญัญัติ
หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ และประกำศคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำด
หลกัทรัพย์ ประกำศตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมำย กฎ ระเบียบอื่น ๆ ท่ีเก่ียวข้อง
ก ำหนดไว้ เพ่ือประโยชน์ต่อกำรด ำเนินงำนของบริษัทให้มีประสิทธิภำพ จำกนัน้จึงน ำเสนอ  
ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษัท หรือท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจำรณำแล้วแต่กรณี ทัง้นี ้กำรแต่งตัง้
โดยท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นไปตำมหลกัเกณฑ์และวิธีกำรดงัตอ่ไปนี ้

1. ผู้ ถือหุ้นคนหนึง่มีคะแนนเสียงเท่ำกบัหนึง่หุ้นตอ่หนึง่เสียง 

2. ผู้ ถือหุ้นแตล่ะคนจะต้องใช้คะแนนเสียงท่ีมีอยู่ทัง้หมดตำม (1) เลือกตัง้บคุคลเดียวหรือ
หลำยคนเป็นกรรมกำรก็ได้ แตจ่ะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ ใดมำกน้อยเพียงใดไมไ่ด้ 

3. บคุคลซึง่ได้รับคะแนนเสียงสงูสดุตำมล ำดบัลงมำ เป็นผู้ ได้รับกำรเลือกตัง้เป็นกรรมกำร
เท่ำจ ำนวนกรรมกำรท่ีจะพึงมีหรือพึงเลือกได้ในครัง้นัน้ ในกรณีท่ีบุคคลซึ่งได้รับกำร
เลือกตัง้ในล ำดับถัดลงมำมีคะแนนเสียงเท่ำกันเกินจ ำนวนกรรมกำรท่ีพึงมีหรือ  
พงึเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ให้ผู้ เป็นประธำนเป็นผู้ออกเสียงชีข้ำด 

ส ำหรับกำรสรรหำคดัเลือกบคุคลเข้ำด ำรงต ำแหน่งผู้บริหำร คณะกรรมกำรสรรหำเป็นผู้ พิจำรณำ
สรรหำผู้บริหำรระดับตัง้แต่ผู้ ช่วยกรรมกำรผู้ จัดกำรขึน้ไป เพ่ือน ำเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมกำร
บริษัทพิจำรณำแต่งตัง้ต่อไป รวมถึงจัดให้มีกำรติดตำมควำมคืบหน้ำแผนสืบทอดต ำแหน่ง 
ท่ีครอบคลุมต ำแหน่งกรรมกำรผู้จัดกำรและผู้บริหำรระดบัสงูดงักล่ำว เพ่ือให้มัน่ใจว่ำบริษัทมี
ผู้บริหำรที่มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ และประสบกำรณ์อนัสำมำรถสืบทอดต ำแหน่งท่ีส ำคญัตอ่ไป
ในอนำคต  
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9.3.2 หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ 

บริษัทได้ก ำหนดหลักเกณฑ์ในกำรคัดเลือกกรรมกำรอิสระและกรรมกำรตรวจสอบจำก
คณุสมบตัิของผู้ ท่ีจะได้รับกำรแต่งตัง้เข้ำเป็นกรรมกำรอิสระและกรรมกำรตรวจสอบของบริษัท
โดยกรรมกำรอิสระ และกรรมกำรตรวจสอบของบริษัท ต้องมีคณุสมบตัิและควำมเป็นอิสระตำม
หลกัเกณฑ์และนิยำมท่ีพระรำชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ ประกำศคณะกรรมกำร
ก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ ประกำศคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุน และประกำศ
ตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมำย กฎ ระเบียบอื่น ๆ ท่ีเก่ียวข้องก ำหนดไว้ตลอด
วำระกำรด ำรงต ำแหน่งดงันี ้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจ ำนวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัท บริษัทใหญ่ 
บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้ นรำยใหญ่ หรือผู้ มีอ ำนำจควบคุมของบริษัท ทัง้นี  ้ให้ 
นบัรวมหุ้นท่ีถือโดยผู้ ท่ีเก่ียวข้องของกรรมกำรอิสระรำยนัน้ ๆ ด้วย 

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมกำรท่ีมีส่วนร่วมในกำรบริหำรงำน ลกูจ้ำง พนกังำน ท่ีปรึกษำ 
ท่ีได้เงินเดือนประจ ำ หรือผู้มีอ ำนำจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม 
บริษัทย่อยล ำดับเดียวกัน ผู้ ถือหุ้ นรำยใหญ่ หรือของผู้ มีอ ำนำจควบคุมของบริษัท  
เว้นแต่จะได้พ้นจำกลกัษณะดงักล่ำวแล้วไม่น้อยกว่ำ 2 ปีก่อนได้รับกำรแต่งตัง้ ทัง้นี ้
ลักษณะต้องห้ำมดังกล่ำว ไม่รวมถึงกรณีท่ีกรรมกำรอิสระเคยเป็นข้ำรำชกำรหรือ  
ท่ีปรึกษำของสว่นรำชกำรซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีอ ำนำจควบคมุของบริษัท 

3. ไมม่ ีหรือเคยมีควำมสมัพนัธ์ทำงธุรกิจกบับริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้น
รำยใหญ่ หรือผู้มีอ ำนำจควบคุมของบริษัท ในลกัษณะท่ีอำจเป็นกำรขัดขวำงกำรใช้
วิจำรณญำณอย่ำงอิสระของตน รวมทัง้ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ ถือหุ้ นท่ีมีนัย หรือผู้ มี
อ ำนำจควบคมุของผู้ ท่ีมีควำมสมัพนัธ์ทำงธุรกิจกบับริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม 
ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีอ ำนำจควบคมุของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจำกกำรมีลกัษณะ
ดงักลำ่วมำแล้วไมน้่อยกวำ่ 2 ปีก่อนวนัท่ีได้รับแตง่ตัง้ให้เป็นกรรมกำรอิสระ 
ควำมสมัพันธ์ทำงธุรกิจตำมข้อ 3. ข้ำงต้น รวมถึงกำรท ำรำยกำรทำงกำรค้ำท่ีกระท ำ
เป็นปกติเพ่ือประกอบกิจกำร กำรเช่ำหรือให้เช่ำอสังหำริมทรัพย์ รำยกำรเก่ียวกับ
สินทรัพย์หรือบริกำร หรือกำรให้หรือรับควำมช่วยเหลือทำงกำรเงิน ด้วยกำรรับหรือ 
ให้กู้ ยืม ค ำ้ประกนั กำรให้สินทรัพย์เป็นหลกัประกนัหนีส้ิน รวมถงึพฤติกำรณ์อื่นท ำนอง
เดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สญัญำมีภำระหนีท่ี้ต้องช ำระต่ออีกฝ่ำยหนึ่ง ตัง้แต่
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ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ท่ีมีตวัตนสทุธิของบริษัทหรือตัง้แต่ 20 ล้ำนบำทขึน้ไป แล้วแต่
จ ำนวนใดจะต ่ำกว่ำ ทัง้นี ้กำรค ำนวณภำระหนีด้งักล่ำวให้เป็นไปตำมวิธีกำรค ำนวณ
มูลค่ำของรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกัน ตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุนว่ำด้วย
หลักเกณฑ์ในกำรท ำรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกัน โดยอนุโลม แต่ในกำรพิจำรณำภำระหนี ้
ดงักล่ำว ให้นบัรวมภำระหนีท่ี้เกิดขึน้ในระหว่ำง 1 ปีก่อนวนัท่ีมีควำมสมัพนัธ์ทำงธุรกิจ
กบับคุคลเดียวกนั 

4. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ ให้บริกำรทำงวิชำชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงกำรให้บริกำรเป็นท่ีปรึกษำ
กฎหมำยหรือท่ีปรึกษำทำงกำรเงิน ซึ่งได้รับค่ำบริกำรเกินกว่ำ 2 ล้ำนบำทต่อปีจำก
บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีอ ำนำจควบคมุของ
บริษัท และไม่เป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยั  ผู้มีอ ำนำจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ ให้บริกำรทำง
วิชำชีพนัน้ด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจำกกำรมีลกัษณะดงักลำ่วมำแล้วไม่น้อยกว่ำ 2 ปีก่อน
วนัท่ีได้รับแตง่ตัง้ให้เป็นกรรมกำรอิสระ 

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้น
รำยใหญ่ หรือผู้มีอ ำนำจควบคมุของบริษัท และไมเ่ป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยั ผู้มีอ ำนำจควบคมุ 
หรือหุ้นส่วนของส ำนกังำนสอบบญัชีท่ีมีผู้สอบบญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย 
บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีอ ำนำจควบคุมของบริษัทสงักัดอยู่ เว้นแต่ได้พ้น
จำกลกัษณะดงักลำ่วไมน้่อยกวำ่ 2 ปีก่อนวนัท่ีได้รับแตง่ตัง้ให้เป็นกรรมกำรอิสระ 

6. ไม่มีควำมสมัพนัธ์ทำงสำยโลหิต หรือโดยกำรจดทะเบียนตำมกฎหมำยในลกัษณะท่ีเป็น
บิดำ มำรดำ คู่สมรส พ่ีน้อง และบุตร รวมทัง้คู่สมรสของบุตรของกรรมกำรรำยอื่น ผู้บริหำร 
ผู้ ถือหุ้ นรำยใหญ่ ผู้ มีอ ำนำจควบคุม หรือบุคคลท่ีจะได้รับกำรเสนอให้เป็นกรรมกำร 
ผู้บริหำร หรือผู้มีอ ำนำจควบคมุของบริษัทหรือบริษัทย่อย  

7. ไม่เป็นกรรมกำรท่ีได้รับแต่งตัง้เพ่ือเป็นตัวแทนกรรมกำรของบริษัท ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ 
หรือผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นผู้ เก่ียวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ของบริษัท 

8. ไม่ประกอบกิจกำรท่ีมีสภำพอย่ำงเดียวกันและเป็นกำรแข่งขันท่ีมีนัยกับกิจกำรของ
บริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนท่ีมีนัยในห้ำงหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมกำรท่ีมี
ส่วนร่วมบริหำรงำน ลกูจ้ำง พนกังำน ท่ีปรึกษำท่ีได้รับเงินเดือนประจ ำ หรือถือหุ้นเกิน
ร้อยละ 1 ของจ ำนวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทอื่น ซึง่ประกอบกิจกำรท่ีมี
สภำพอย่ำงเดียวกนัและเป็นกำรแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจกำรของบริษัทหรือบริษัทย่อย 
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9. ไม่มีลักษณะอื่นใดท่ีท ำให้ไม่สำมำรถให้ควำมเห็นอย่ำงเป็นอิสระ เก่ียวกับกำร
ด ำเนินงำนของบริษัทได้ 

10. ไม่เป็นกรรมกำรของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยล ำดบัเดียวกนัเฉพำะท่ีเป็น
บริษัทจดทะเบียน (กรณีกรรมกำรตรวจสอบ) 

11. ในกรณีท่ีบุคคลที่บริษัทแต่งตัง้ให้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรอิสระเป็นบคุคลท่ีมีหรือเคยมี
ควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจหรือกำรให้บริกำรทำงวิชำชีพเกินมูลค่ำท่ีก ำหนดตำม ข้อ 3.  
หรือข้อ 4. ให้บริษัทได้รับกำรผ่อนผันข้อห้ำมกำรมีหรือเคยมีควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจ
หรือกำรให้บริกำรทำงวิชำชีพเกินมูลค่ำดงักล่ำว ก็ต่อเมื่อบริษัทได้จัดให้มีควำมเห็น
คณะกรรมกำรบริษัทท่ีแสดงว่ำได้พิจำรณำตำมหลกัในมำตรำ 89/7 แห่งพระรำชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 แล้วว่ำ กำรแต่งตัง้บุคคลดังกล่ำวไม่มี
ผลกระทบตอ่กำรปฏิบตัิหน้ำท่ีและกำรให้ควำมเห็นท่ีเป็นอิสระ และจดัให้มีกำรเปิดเผย
ข้อมูลท่ีเก่ียวข้องในหนังสือนัดประชุมผู้ ถือหุ้ นในวำระพิจำรณำแต่งตัง้หรือต่อวำระ
กรรมกำรอิสระด้วย ได้แก่ ลักษณะควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจหรือกำรให้บริกำรทำง
วิชำชีพ ท่ีท ำให้บุคคลดงักล่ำวมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตำมหลกัเกณฑ์ท่ีก ำหนด เหตุผล
และควำมจ ำเป็นท่ียงัคงหรือแต่งตัง้ให้บุคคลดงักล่ำวเป็นกรรมกำรอิสระ และควำมเห็น
ของคณะกรรมกำรบริษัทในกำรเสนอให้มีกำรแตง่ตัง้บคุคลดงักลำ่วเป็นกรรมกำรอิสระ  

12. กรณีได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัท ให้ตดัสินใจเร่ืองกำรด ำเนินกิจกำรของ
บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล ำดบัเดียวกัน ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ 
หรือผู้มีอ ำนำจควบคุมของบริษัท โดยมีกำรตดัสินใจในรูปแบบองค์คณะ (Collective 
Decision) สำมำรถท ำได้ โดยกรรมกำรอิสระรำยนัน้ต้องไมเ่ป็นกรรมกำรตรวจสอบด้วย 

13. กรรมกำรอิสระสำมำรถด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรอิสระในบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย และ
บริษัทย่อยล ำดบัเดียวกัน แต่ต้องเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับกำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร
อิสระในบริษัทเหล่ำนัน้ และค่ำตอบแทนรวมท่ีได้รับในแบบแสดงรำยกำรข้อมูล
ประจ ำปี (แบบ 56-1) และรำยงำนประจ ำปี (แบบ 56-2) 
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9.4 การก ากับดูแลการด าเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

ในกำรก ำกับดูแลกำรด ำเนินกำรของบริษัทย่อย บริษัทมีกำรก ำหนดแนวทำงก ำกับดูแล  
อย่ำงชดัเจน โดยในกำรแตง่ตัง้บคุคลเพ่ือเป็นกรรมกำรในบริษัทย่อยได้ก ำหนดให้เป็นอ ำนำจของ
คณะกรรมกำรบริหำร โดยพิจำรณำถึงสดัส่วนกำรถือหุ้นหรือลงทุนในบริษัทย่อยดงักล่ำวเป็น
ส ำคญัด้วย นอกจำกนี ้ในกำรก ำหนดงบประมำณประจ ำปีของบริษัทย่อยต้องได้รับกำรอนุมตัิ
จำกคณะกรรมกำรบริหำรของบริษัทด้วยเช่นกนั รวมถึงมีกำรก ำกบัดแูลให้กำรด ำเนินกำรตำ่ง ๆ 
ท่ีเก่ียวกบักำรท ำรำยรำยกำรเก่ียวโยงกนัหรือกำรได้มำจ ำหน่ำยไปซึง่ทรัพย์สินเป็นไปโดยถูกต้อง
ตำมหลกัเกณฑ์ท่ีคณะกรรมกำรบริษัทและ/หรือหน่วยงำนก ำกับดูแลก ำหนด  ตลอดจนมีกำร
ก ำหนดหลกัเกณฑ์ให้มีกำรจดัเก็บข้อมลูและกำรบนัทกึบญัชีในลกัษณะท่ีสำมำรถตรวจสอบและ
จดัท ำงบกำรเงินรวมร่วมกนัได้อย่ำงถกูต้อง ครบถ้วน และทนัก ำหนดเวลำ 

9.5 การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน 

9.5.1 บริษัทได้มีนโยบำยห้ำมกรรมกำรและผู้บริหำรในกำรน ำข้อมลูภำยในท่ีมีสำระส ำคญัของบริษัท 
ซึ่งยังไม่เปิดเผยต่อสำธำรณชนไปใช้เพ่ือแสวงหำผลประโยชน์ส่วนตัว ซึ่งรวมถึงกำรซือ้ขำย
หลกัทรัพย์ของบริษัทโดยกรรมกำร ผู้บริหำร และพนกังำนซึง่อยู่ในหน่วยงำนท่ีทรำบข้อมลูภำยใน
ควรหลีกเลี่ยงหรืองดกำรซือ้ขำยหลกัทรัพย์ของบริษัทในช่วงระยะเวลำ 1 เดือนก่อนกำรเปิดเผย
งบกำรเงินให้แก่สำธำรณชน 

9.5.2 บริษัทได้ด ำเนินกำรแจ้งให้ผู้บริหำรเข้ำใจถึงบทบำทหน้ำท่ีในกำรถือครองหลกัทรัพย์ในบริษัท
ของตนเอง คู ่สมรสหรือผู้ ที ่อยู ่กินด้วยกันฉันสำมีภริยำ  และบุตรที่ยงัไม่บรรลนุิติภำวะ 
ตลอดจนรำยงำนกำรเปลี่ยนแปลงกำรถือครองหลกัทรัพย์ต่อส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับ
หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ตำมมำตรำ 59 และบทก ำหนดโทษ ตำมมำตรำ 275 แห่ง
พระรำชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 

 ทัง้นี ้บริษัทยงัได้ก ำหนดโทษส ำหรับกรณีท่ีมีกำรฝ่ำฝืนในกำรน ำข้อมลูภำยในของบริษัทไปใช้เพ่ือ
ประโยชน์ส่วนตัวไว้ในระเบียบของบริษัท โดยมีโทษตัง้แต่กำรตักเตือนด้วยวำจำจนถึงขัน้ให้     
ออกจำกงำน 

 โดยบริษัทได้มีกำรออกประกำศแจ้งเตือนกรรมกำร ผู้บริหำร และพนกังำน เร่ืองระยะเวลำในกำร
ห้ำมซือ้ขำยหลกัทรัพย์ของบริษัท และกำรห้ำมใช้ข้อมลูภำยใน ให้ทรำบเป็นระยะๆ ด้วย 
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9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 

9.6.1 ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee) 

ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2561 บริษัทและบริษัทย่อยจ่ำยคำ่ตอบแทนกำรสอบบญัชีให้แก่ 

 บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ำกดั ผู้สอบบญัชีของบริษัท เป็นจ ำนวนเงิน
รวม 5,100,000 บำท โดยแบ่งออกเป็นค่ำตอบแทนกำรสอบบัญชีของบริษัท 
จ ำนวน 2,525,300 บำทและสว่นของบริษัทย่อย 3 บริษัท ได้แก่ บริษัท โออิชิ เทรดดิง้ 
จ ำกัด บริษัท โออิชิ รำเมน จ ำกัด และบริษัท โออิชิ สแน็ค จ ำกัด จ ำนวน 
2,574,700 บำท 

 กิจกำรอื่นท่ีเก่ียวข้องกบับริษัท เคพีเอม็จี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ำกดั ได้แก่  

(1) KPMG China ผู้สอบบญัชีของ Oishi International Holdings Limited 
จ ำนวน 33,800 เหรียญฮ่องกง 

(2) KPMG LLP ผู้ ส อบบัญ ชีของ  Oishi F&B (Singapore) Pte. Ltd. 
จ ำนวน 3,600 เหรียญสิงคโปร์ 

 บคุคลหรือกิจกำรอื่น ได้แก่ 

(1) YES Finance Consultant Group ผู้ สอบบัญชีของ  Oishi Myanmar 
Limited จ ำนวน 2,700,000 จ๊ำด 

(2) Polaris Auditing Company Ltd. ผู้ ส อบบัญ ชีของ  Oishi Group 
Limited Liability Company จ ำนวน 1,000 เหรียญสหรัฐ 

9.6.2 ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee) 

ณ วันท่ี 30 กันยำยน 2561 บริษัทและบริษัทย่อยจ่ำยค่ำตอบแทนของงำนบริกำรอื่น  
ซึง่ได้แก่กำรตรวจสอบตำมวิธีกำรที่ตกลงร่วมกนั ให้แก่ 

 บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ำกดั ผู้สอบบญัชีของบริษัท เป็นจ ำนวนเงินรวม 
850,000 บำท  

 บคุคลหรือกิจกำรอื่นท่ีเก่ียวข้องกบับริษัท เคพีเอม็จี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ำกดั  

-ไมมี่- 
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 บคุคลหรือกิจกำรอื่น 

-ไมม่ี- 

ทัง้นี ้บริษัทและบริษัทย่อยได้เปลี่ยนแปลงรอบปีบัญชีเป็นเร่ิมต้นวันท่ี 1 ตุลำคม ถึงวันท่ี 30 
กันยำยนของทุกปี ซึ่งแม้ว่ำบริษัทย่อยในต่ำงประเทศบำงแห่งจะไม่สำมำรถเปลี่ยนแปลงรอบปี
บัญชีเป็นรอบปีบัญชีเดียวกับบริษัทได้เน่ืองจำกข้อจ ำกัดบำงประกำรของบริษัทนัน้ ๆ รวมถึง 
บริษัทย่อยบำงบริษัทได้ใช้ผู้สอบบญัชีอื่นท่ีไม่ใช่บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ำกดั หรือ
กิจกำรอื่นท่ีเก่ียวข้องกบับริษัท เคพีเอม็จี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ำกดั เน่ืองจำกข้อจ ำกดับำงประกำร
ของบริษัทย่อยนัน้ ๆ ก็ตำม แตบ่ริษัทสำมำรถดแูลให้กำรจดัท ำงบกำรเงินรวมของบริษัทสำมำรถ
ด ำเนินกำรได้อย่ำงครบถ้วนและน ำสง่ได้ทนัภำยในระยะเวลำท่ีก ำหนดทกุประกำร 
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9.7 การปฏบิัตติามหลักการก ากับดูแลกจิการที่ดีในเร่ืองอ่ืน ๆ  

ณ วนัท่ี 20 พฤศจิกำยน 2561 คณะกรรมกำรบริษัทรับทรำบหลกักำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดี ส ำหรับ
บริษัทจดทะเบียน CG Code 2560 (“CG Code”) และตระหนักถึงบทบำทหน้ำท่ีในฐำนะผู้ น ำ 
(governing body) ในกำรสร้ำงคณุค่ำให้แก่กิจกำรอย่ำงยัง่ยืน รวมถึงได้ทบทวน ประเมินนโยบำย
และกำรด ำเนินกำรตำ่ง ๆ ด้ำนกำรก ำกบัดแูลกิจกำรกบัหลกั CG Code ในแตล่ะข้อ และมอบหมำย
ให้เลขำนุกำรบริษัทปรับปรุงนโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำร จริยธรรมธุรกิจกลุ่มโออิชิกรุ๊ป และ
แนวทำงกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ให้สอดคล้องกบัหลกั CG Code และทนัต่อกำรพฒันำกำรด้ำนกำร
ก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีมีกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็วอีกด้วย 

โดยกำรปฏิบัติตำมหลกักำรก ำกับดูแลกิจกำรได้แสดงไว้ในหัวข้อ 9.1 ของแบบแสดงรำยกำร
ข้อมูลฉบับนี ้ ส ำหรับเร่ืองท่ียังไม่ได้มีกำรปฏิบตัิคณะกรรมกำรบริษัทได้พิจำรณำและก ำหนด
แนวทำงด ำเนินกำรท่ีเหมำะสม เพียงพอ และควำมสอดคล้องกับลกัษณะกำรประกอบธุรกิจ 
และวฒันธรรมองค์กร โดยมีกรณีท่ีส ำคญัดงันี ้ 

ข้อที่ยังไม่ได้ปฏบิัติ เหตุผล 
1. สดัสว่นกำรกระจำยหุ้นรำยย่อยควรมีจ ำนวนตัง้แต่ 

ร้อยละ 40 

กำรกระจำยหุ้นรำยย่อยของบริษัทมีจ ำนวนท่ีเป็นไป
ตำมเกณฑ์ของตลท.  

2. คณะกรรมกำรควรใช้บริษัทท่ีปรึกษำ (Professional 

Search Firm) หรือฐำนข้อมลูกรรมกำร (Director Pool) 

ในกำรสรรหำกรรมกำรใหม ่

คณะกรรมกำรบริษัทมอบหมำยให้คณะกรรมกำร
สรรหำ ซึ่งประกอบด้วยผู้ ทรงคุณวุฒิจำกหลำกหลำย
วิชำชีพ เป็นผู้พิจำรณำกลัน่กรองตำมกระบวนกำร
และหลักเกณฑ์กำรสรรหำกรรมกำรของบริษัทเ พื ่อ
น ำเสนอบุคคลที่มีควำมเหมำะสมเพื่อเข้ำรับกำร
พิจำรณำเลือกตัง้เป็นกรรมกำรบริษัท ซึ่งท่ีผ่ำนมำ
คณะกรรมกำรสรรหำสำมำรถสรรหำ พิจำรณำ
กลัน่กรองและน ำเสนอบุคคคลท่ีมีคณุวฒิุ คณุสมบตัิ 
และประสบกำรณ์ท่ีเหมำะสมต่อกำรด ำรงต ำแหน่ง
กรรมกำรของบริษัทได้เป็นอย่ำงดี จึงถือได้ว่ำบริษัทมี
กระบวนกำรและหลกัเกณฑ์กำรสรรหำกรรมกำรใหม่
ท่ีมีควำมเหมำะสมและมีประสิทธิภำพแล้ว 
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ข้อที่ยังไม่ได้ปฏบิัติ เหตุผล 
3. คณะกรรมกำรควรประกอบด้วยกรรมกำรที่เป็นอิสระ

มำกกวำ่ร้อยละ 50  

คณะกรรมกำรบ ริ ษัทประกอบด้วยกรรมกำร
ผู้ ทรงคุณวุฒิท่ีมีคุณสมบัติ  ควำมสำมำรถ และ
ประสบกำรณ์ ท่ีหลำกหลำย โดยประกอบด้วย
กรรมกำรอิสระจ ำนวน 4 คน จำกจ ำนวนกรรมกำร
บริษัททัง้หมด 9 คน รวมถึง ประธำนกรรมกำรบริษัท
เป็นกรรมกำรอิสระ ซึ่งถือว่ำเป็นสัดส่วนมีควำม
เหมำะสมกับกำรปฏิบัติหน้ำท่ีของคณะกรรมกำร
บริษัทแล้ว 

4. กรรมกำรอิสระควรมีวำระกำรด ำรงต ำแหน่งตอ่เน่ือง 

ไมเ่กิน 3 วำระ หรือ 9 ปี นบัจำกวนัด ำรงต ำแหน่งครัง้แรก 

บริษัท ได้มีกำรก ำหนดวำระกำรด ำรงต ำแหน่งของ
กรรมกำรอิสระไว้ว่ำไม่ควรมีวำระกำรด ำรงต ำแหน่ง
ติดต่อกนัเกินกว่ำ 3 วำระ หรือ 9 ปี แต่ในกำรพิจำรณำ
เลือกตัง้กรรมกำรอิสระ คณะกรรมกำรบริษัทได้
พิจำรณำโดยค ำนงึถงึควำมเป็นอิสระ ควำมเหมำะสม  และ
ประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติหน้ำท่ีของกรรมกำรอิสระ
เป็นส ำคญั พร้อมทัง้ชีแ้จงเหตผุลเพ่ือประกอบกำร   
พิจำรณำของผู้ ถือหุ้นในกำรเลือกตัง้กรรมกำรอิสระ 
ทกุครำว โดยกรรมกำรอิสระของบริษัททกุท่ำนเป็นผู้มี
คุณสมบัติและควำมเหมำะสมในกำรด ำรงกรรมกำร
อิสระอย่ำงครบถ้วน แม้กรรมกำรอิสระบำงท่ำนจะมี
วำระกำรด ำรงต ำแหน่งเกินกวำ่ 9 ปีก็ตำม 

5. คณะกรรมกำรสรรหำควรเป็นกรรมกำรอิสระทัง้คณะ คณะกรรมกำรสรรหำของบ ริ ษัทประกอบด้วย 
กรรมกำรสรรหำ จ ำนวน 3 คน ซึ่งประกอบด้วย
กรรมกำรอิสระ จ ำนวน 2 คน โดยประธำนกรรมกำร
สรรหำเป็นกรรมกำรอิสระ ซึ่งคณะกรรมกำรบริษัทได้
พิจำรณำแล้วเห็นว่ำ องค์ประกอบของคณะกรรมกำร
สรรหำในปัจจุบันมีควำมเหมำะสม รวมถึงกรรมกำร
สรรหำทุกท่ำนมีคุณสมบัติท่ีเหมำะสมและสำมำรถ
ปฏิบตัิหน้ำท่ีได้เป็นอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
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ข้อที่ยังไม่ได้ปฏบิัติ เหตุผล 
6. คณะกรรมกำรควรก ำหนดนโยบำยกำรจ ำกดัจ ำนวน

บริษัทจดทะเบียนท่ีกรรมกำรแตล่ะคนจะด ำรงต ำแหน่ง

กรรมกำรได้ไมเ่กิน 5 บริษัท 

กรรมกำรบริษัททุกคนสำมำรถจัดสรรและอุทิศเวลำ 
ในกำรปฏิบัติหน้ำท่ีได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ รวมถึง 
ได้ให้ข้อคิดเห็นและข้อแนะน ำอันเป็นประโยชน์ต่อ 
กำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นอย่ำงมำกอีกด้วย 

7. บริษัทได้ก ำหนดนโยบำยเก่ียวกบัจ ำนวนองค์ประชมุขัน้ต ่ำ 

ณ ขณะท่ีกรรมกำรจะลงมติ ในท่ีประชมุคณะกรรมกำร

วำ่ต้องมีอยู่ไมน้่อยกวำ่ 2 ใน 3 ของจ ำนวนกรรมกำรทัง้หมด 

ในกำรประชมุคณะกรรมกำรบริษัทมีกำรก ำหนดองค์ประชมุ
ทัง้ในกำรเข้ำร่วมประชุมและกำรลงมติ เป็นไปตำมท่ี
ข้อบงัคบัของบริษัทและกฎหมำยท่ีเก่ียวข้องก ำหนดไว้  
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10. ความรับผิดชอบต่อสังคม 

ด้วยวิสัยทัศน์ท่ียึดมั่นในควำมรับผิดชอบต่อสงัคม ตลอดระยะเวลำ 19 ปีท่ีผ่ำนมำ บริษัทโออิชิ กรุ๊ป 
จ ำกดั (มหำชน) จึงสร้ำงสรรค์ผลิตภณัฑ์ทัง้อำหำรและเคร่ืองดื่มท่ีได้มำตรฐำนระดบัสำกล เพ่ือส่งมอบ
สินค้ำท่ีดีท่ีสดุให้กบัผู้บริโภค อีกทัง้ยงัตระหนกัถึงควำมส ำคญัของทุกกระบวนกำรกำรผลิตท่ีเป็นมิตรกบั
สิ่งแวดล้อม รวมทัง้สร้ำงสรรค์กิจกรรมท่ีรับผิดชอบต่อสังคม ตัง้แต่ชุมชนรอบโรงงำนไปจนถึงสังคม
ระดบัประเทศ เพรำะบริษัทเช่ือว่ำกำรเติบโตไปพร้อมกับสงัคมท่ีเข้มแข็ง จะน ำมำซึ่งควำมมัน่คงยัง่ยืน
อย่ำงแท้จริง  
โดยในปี 2561 กลุม่บริษัทโออิชิ ได้ด ำเนินธุรกิจควบคูไ่ปกบักำรรับผิดชอบต่อสงัคม ทัง้ในสว่นกำรด ำเนิน
ธุรกิจปกติ (IN-PROCESS) และกิจกรรมเพ่ือสงัคม (AFTER-PROCESS) เพ่ือให้บรรลวุตัถุประสงค์และ
เจตนำรมณ์ท่ีส ำคญัในกำรพัฒนำและสร้ำงควำมเติบโตร่วมกนัอย่ำงยั่งยืน  โดยได้จัดท ำรำยงำยควำม
รับผิดชอบตอ่สงัคมสูก่ำรพฒันำอย่ำงยัง่ยืน ปี 2561 ท่ีครอบคลมุหวัข้อดงัตอ่ไปนี ้ 

 ควำมรับผิดชอบตอ่สงัคมสูก่ำรพฒันำท่ียัง่ยืนของบริษัท 

 เก่ียวกบัรำยงำนฉบบันี ้

 เก่ียวกบับริษัท 

 จรรยำบรรณในกำรด ำเนินธรุกิจของบริษัท  

 พนัธกิจ : กำรด ำเนินธุรกิจบนพืน้ฐำนของหลกัธรรมำภิบำล  

 กำรก ำกบัดแูล กำรบริหำรควำมเสี่ยง และกำรปฏิบตัิตำมกฎระเบียบ 

 กระบวนกำรผลิตท่ีมีประสิทธิภำพ ได้มำตรฐำนสำกล 

 กำรสง่เสริมสขุภำพและควำมปลอดภยัของผู้บริโภค  

 กำรจดัหำอย่ำงยัง่ยืน 

 จดุมุง่หมำยของเรำ : กำรแบ่งปันคณุคำ่จำกองค์กรสูส่งัคม 

 ควำมยัง่ยืนด้ำนสิ่งแวดล้อม 

 ควำมยัง่ยืนด้ำนสงัคม 
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เกี่ยวกับรายงานฉบับนี ้
บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) (“บริษัท”) จดัท ำรำยงำนควำมรับผิดชอบต่อสงัคมสู่กำรพฒันำอย่ำง

ยั่งยืนในปี 2561 ซึ่งเป็นกำรรำยงำนข้อมูลในรอบระยะเวลำบัญชี ปี 2561 และจัดท ำขึน้ตำมหลกัเกณฑ์ในแบบ
หลัก (Core) ของกรอบกำรรำยงำนควำมยั่งยืนสำกล (Core Reporting Initiative (GRI) ฉบับ GRI Standards 
ด้วยวัตถุประสงค์เพ่ือสื่อสำรประเด็นควำมส ำคัญทำงธุรกิจต่อผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งเป็นข้อมูลท่ีครอบคลุม
ประเด็นส ำคญัทัง้ 3 ด้ำน ได้แก่ ด้ำนเศรษฐกิจ ด้ำนชมุชนและสงัคม และด้ำนสิ่งแวดล้อม โดยมีเจตนำรมณ์ต้องกำร
แสดงให้เห็นถงึกลยทุธ์ แนวทำงกำรด ำเนินธุรกิจท่ีมุ่งมัน่ในกำรสร้ำงควำมแข็งแกร่งให้แก่ธุรกิจและให้ควำมส ำคญั
ในกำรด ำเนินธุรกิจภำยใต้หลกัธรรมำภิบำล ควบคู่กบัควำมรับผิดชอบต่อสงัคม สิ่งแวดล้อมและผู้มีส่วนทุกฝ่ำย  
อนัจะน ำไปสูเ่ป้ำหมำยท่ีส ำคญัในกำรพฒันำและเติบโตร่วมกนัอย่ำงมัน่คงและยัง่ยืน  

โดยรำยงำนควำมรับผิดชอบตอ่สงัคมสูก่ำรพฒันำอย่ำงยัง่ยืนฉบบันีไ้ด้น ำเสนอผลกำรด ำเนินงำนในด้ำน
กำรเงินในรอบระยะเวลำบญัชี ปี 2561 ซึง่ผ่ำนกำรตรวจสอบจำกผู้สอบบญัชีรับอนุญำต บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบ
บญัชี จ ำกดั หรือ KPMG) โดยรำยงำนของผู้สอบบญัชีได้แสดงไว้ในหน้ำท่ี  [•] ถงึหน้ำท่ี [•] ของรำยงำนประจ ำปีฉบบันี ้
 
ขอบเขตการรายงาน 
ข้อมลูท่ีน ำเสนอในรำยงำนฉบบันีเ้ป็นข้อมลูส ำหรับรอบระยะเวลำบญัชีปี 2561 โดยเร่ิมตัง้แต่เดือนตลุำคม 2560 
ถึงเดือนกันยำยน 2561 รวมระยะเวลำ 12 เดือน โดยแสดงผลกำรด ำเนินงำนไว้ในหัวข้องบกำรเงินของรำยงำน
ประจ ำปีฉบบันี ้ ซึง่เป็นไปตำมรอบระยะเวลำบญัชี โดยขอบเขตกำรรำยงำนครอบคลมุผลกำรด ำเนินงำนของกลุม่
บริษัทโออิชิ ส ำหรับในส่วนข้อมูลด้ำนสิ่งแวดล้อม เป็นกำรรวบรวมข้อมูลจำกภำคกำรผลิตภำยใน โรงงำน
อตุสำหกรรมของบริษัทย่อยจ ำนวน  4 แห่ง ได้แก่ โรงงำนอตุสำหกรรมส ำหรับผลิตเคร่ืองดื่มของบริษัท โออิชิ เทรดดิง้ 
จ ำกัด จ ำนวน 3 แห่ง และโรงงำนอุตสำหกรรมส ำหรับผลิตอำหำรของบริษัท โออิขิ ฟู้ ดเซอร์วิส จ ำกัด จ ำนวน  1 
แห่ง 
 
บริษัทจดัท ำรำยงำนควำมรับผิดชอบต่อสงัคมสู่กำรพฒันำอย่ำงยัง่ยืนฉบบันี ้เป็นส่วนหนึ่งของรำยงำนประจ ำปี 
2561 โดยจดัท ำขึน้ทัง้ภำษำไทยและองักฤษ  รวมถึงมีกำรเผยแพร่รวมกบัรำยงำนประจ ำปี 2561 ในเว็บไซต์ของ
บริษัท www.oishigroup.com ในหมวดนกัลงทนุสมัพนัธ์ด้วย  

  
  

http://www.oishigroup.com/
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เกี่ยวกับบริษัท 
 
บริษัทก่อตัง้ขึน้เมื่อปี 2542 และเข้ำจดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ในปี 2547 ภำยใต้ช่ือ บริษัท 
โออิชิ กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) ใช้ช่ือย่อในตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยคือ OISHI ปัจจุบันกลุ่มบริษัทโออิชิถือ
เป็นหนึ่งแรงขับเคลื่อนส ำคญัในกลุ่มธุรกิจเคร่ืองดื่มท่ีไม่มีแอลกอฮอล์และกลุ่มธุ รกิจอำหำร ภำยใต้กลุ่มบริษัท 
ไทยเบฟเวอเรจ จ ำกดั (มหำชน) นอกจำกนี ้บริษัทยงัเข้ำร่วมเป็นสมำชิกในองค์กรด้ำนกำรค้ำและเศรษฐกิจชัน้น ำ
ตำ่ง ๆ อำทิ สภำหอกำรค้ำแห่งประเทศไทย เป็นต้น 
 
วิสัยทศัน์ 
วิสยัทศัน์องค์กร คือ ผู้น ำและสร้ำงสรรค์ธรุกิจอำหำรและเคร่ืองดื่มสไตล์ญ่ีปุ่ น เพ่ือคณุภำพชีวิตท่ีดีของคนรุ่นใหม่ 
 

พันธกจิ 

 รักษำคุณภำพกำรผลิตและกำรบริกำรธุรกิจ ทำงด้ำนอำหำร เบเกอร่ี และเคร่ืองดื่มเพ่ือสุขภำพ มุ่งมัน่
สร้ำงและรักษำควำมนิยมของผู้บริโภค ในสินค้ำของ "โออิชิ" ให้มีควำมต่อเน่ือง อีกทัง้ให้ควำมส ำคญักบั
กำรผลิตสินค้ำให้ได้มำตรฐำน มีกำรจดักำรด้ำนสขุลกัษณะท่ีดี 

 เลือกใช้วตัถุดิบท่ีมีคุณภำพ ปลอดภัย และสร้ำงควำมพึงพอใจสงูสุดแก่ลกูค้ำ เพ่ือให้ได้รับกำรยอมรับ 
จำกทัง้ตลำดภำยในประเทศและตำ่งประเทศ  

 ปรับปรุงกระบวนกำรผลิตอย่ำงต่อเน่ือง โดยกำรน ำเทคโนโลยีท่ีทันสมยัมำใช้ในกระบวนกำรผลิต กำรวิจยั 
และกำรพฒันำผลิตภณัฑ์   

 เพ่ิมประสิทธิภำพในกำรผลิต และควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัด้ำนรำคำและคณุภำพ เมื่อเทียบกบัคู่แข่งขนั 
ทัง้ในและต่ำงประเทศ ซึง่เป็นส่วนหนึ่งท่ีช่วยผลกัดนัให้ประเทศไทยมีกำรเจริญเติบโตทำงเศรษฐกิจเพ่ิมมำก
ขึน้  

 ด ำเนินธุรกิจภำยใต้หลกัธรรมำภิบำลท่ีดี โดยค ำนึงถึงประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ำย เพ่ือสร้ำงกำร
เติบโตแก่ธุรกิจอย่ำงมัน่คงและยัง่ยืน 

 
 
 
 



  บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 

แบบแสดงรำยกำรข้อมลูประจ ำปี (แบบ 56-1) สิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยำยน 2561 

สว่นท่ี 2 หน้ำที่ 92 

   

กลยุทธ์ในระดับกลุ่มบริษัท 

บริษัทได้ด ำเนินธุรกิจตำมแผน “วิสยัทศัน์ 2020” อย่ำงตอ่เน่ือง ซึง่แผนวิสยัทศัน์ดงักลำ่วเป็นแผนกำรด ำเนินธุรกิจ
ของกลุม่บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ ำกดั (มหำชน) และกลุม่บริษัทโออิชิ (“กลุม่บริษัท”) อนัประกอบด้วยกลยทุธ์หลกั 
5 ข้ออนัได้แก่  

1. กำรเติบโตอย่ำงมีประสิทธิภำพ (Growth) 
2. กำรสร้ำงแบรนด์ให้แข็งแกร่ง โดยกำรน ำเสนอสินค้ำเพ่ือสขุภำพท่ีเน้นคณุภำพ (Brands) 
3. กำรสร้ำงควำมหลำกหลำย (Diversity) 
4. กำรขำยและกระจำยสินค้ำท่ีแข็งแกร่ง (Reach) 
5. กำรสร้ำงควำมเป็นมืออำชีพ (Professionalism) 

โดยกลยุทธ์ดังกล่ำวเป็นตัวก ำหนดทิศทำงและวิสัยทัศน์ในภำพรวมเพ่ือให้กำรด ำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท
ขบัเคลื่อนไปอย่ำงสอดคล้องในทิศทำงเดียวกนั นอกจำกนี ้บริษัทได้ก ำหนดกลยุทธ์ในกำรประกอบธุรกิจในระดบั
ของกลุม่บริษัทโออิชิซึง่สอดคล้องกบักลยทุธ์ของกลุม่บริษัทดงักลำ่วข้ำงต้น เพ่ือสนบัสนนุให้สำมำรถบรรลผุลตำม
เป้ำหมำยส ำคญัในกำรก้ำวสูค่วำมเป็นผู้น ำธุรกิจในอำเซียนอย่ำงมัน่คงและยัง่ยืน 
 
สินค้าและบริการ 
 
กลุม่บริษัทโออิชิ ประกอบธรุกิจหลกั 2 ประเภท ได้แก่ ธุรกิจอำหำร และธุรกิจเคร่ืองดื่ม 

ธุรกจิอาหาร  

บริษัทแบ่งธุรกิจอำหำรเป็น 3 กลุม่ ดงันี ้

1. กลุ่มธุรกิจร้านอาหารญ่ีปุ่น (Oishi restaurant)  บริษัทเร่ิมประกอบธุรกิจร้ำนอำหำรท่ีมีเอกลกัษณ์
ควำมเป็นญ่ีปุ่ น และพฒันำธุรกิจอย่ำงต่อเน่ือง เพ่ิมควำมหลำกหลำย ทัง้บฟุเฟต์ ชำบ ูยำกินิก ุรวมไปถึง
อำหำรประเภทรำเมน และข้ำวหน้ำตำ่ง ๆ ซึง่ให้บริกำรครอบคลมุกลุม่ผู้บริโภคทกุเพศ ทกุวยั โดยปัจจบุนั
มีจ ำนวนร้ำนอำหำรในเครือทัง้หมดกวำ่ 250 สำขำทัว่ประเทศ ภำยใต้ช่ือแบรนด์ตำ่ง ๆ ดงันี ้
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 โออิชิ แกรนด์ : บฟุเฟต์หรูแนวใหมก่บัหลำกหลำยเมนคูดัพิเศษ 

 ชำบชิู : ทัง้ชำบแูละซูชิ มำกมำยล้นสำยพำนภำยใต้คอนเซปต์ Shabushi and So Much More  

 โออิชิ อีทเทอเรียม : ร้ำนอำหำรญ่ีปุ่ นนิยำมใหม ่ท่ีจ ำลองบรรยำกำศซุ้มอำหำรสไตล์ “ยำไต” 
(Yatai) มำรวมไว้กบั  บพุเฟต์คณุภำพ พร้อมเมนแูละกำรสัง่อำหำรระบบดิจิตลัท่ีทนัสมยั 

 โออิชิ บฟุเฟต์ : อำหำรญ่ีปุ่ นขนำนแท้ในรูปแบบบฟุเฟ่ต์ 

 นิกยุะ : บฟุเฟ่ต์ปิง้ย่ำงต ำรับญ่ีปุ่ นแท้ 

 โออิชิ รำเมน : รำเมนต้นต ำรับญ่ีปุ่ นแท้หลำกหลำยเมนแูละปรุงแตง่รสจดัจ้ำนตำมต ำรับไทย  

 คำคำชิ : ร้ำนข้ำวหน้ำหลำกหลำยสไตล์ญ่ีปุ่ น  

 Hou Yuu : ร้ำนอำหำรญ่ีปุ่ น ระดบัพรีเมี่ยม ซึ่งให้บริกำรแบบสัง่ตำมรำยกำรอำหำร หรือ a la 
carte  โดยมุง่เน้นกำรคดัสรรวตัถดุิบชัน้ดีและหำทำนยำกตำมฤดกูำลน ำเข้ำจำกประเทศญ่ีปุ่ น 

 
2. ธุรกจิจัดส่งอาหาร หรือ โออชิ ิเดลิเวอร่ี (Oishi Delivery) ซึง่ถือก ำเนิดขึน้เพ่ือเพ่ิมควำมสะดวกสบำย

ในกำรสัง่อำหำรสไตล์ญ่ีปุ่ นให้ผู้บริโภคได้อร่อยกนัถงึบ้ำน ผ่ำน 2 ช่องทำงหลกัคือ www.oishidelivery.com 
และ call center หมำยเลขโทรศพัท์ 1773 ซึง่ให้บริกำรครอบคลมุทัง้พืน้ท่ีในเขตกรุงเทพมหำนคร ปริมณฑล 
และต่ำงจงัหวดัครอบคลมุพืน้ท่ีเป้ำหมำย 
 

3. อาหารพร้อมปรุงและพร้อมทาน (Oishi packaged food) บริษัทได้พัฒนำและจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ 
ในกลุ่มอำหำรพร้อมปรุงและพร้อมทำน ทัง้แบบแช่เย็นและแช่แข็งท่ีหลำกหลำย อำทิ แซนวิช เก๊ียวซ่ำ  
เส้นรำเมน และข้ำวหน้ำต่ำง ๆ เพ่ือรองรับแนวโน้มกำรขยำยตวัของตลำดอำหำรพร้อมทำน และควำมต้องกำร
ของกลุ่มผู้บริโภคในยุคปัจจุบันท่ีมีไลฟ์สไตล์เร่งรีบ เน้นกำรรับประทำนอำหำรท่ีสะดวกและรวดเร็ว 
รวมถึงกำรขยำยสู่ตลำดต่ำงประเทศ ทัง้ภูมิภำคเอเชียและกลุ่มสหภำพยุโรป  โดยมีครัวกลำงกลุ่มบริษัท
โออิชิ ซึง่ตัง้อยู่ท่ีอ ำเภอบ้ำนบึง จงัหวดัชลบุรี เป็นศนูย์กลำงกำรผลิตท่ีมีมำตรฐำนระดบัสำกลเทียบเท่ำ
ระดบัสินค้ำส่งออก ท่ีเป็นท่ียอมรับในตลำดโลก โดยได้รับกำรรับรองระบบประกันคุณภำพมำตรฐำน 
GMP (Good Manufacturing Practice) และ HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point) และ
ระบบ BRC (British Retail Consortium) ซึ่งเป็นระบบคุณภำพด้ำนควำมปลอดภัยทำงอำหำร ด้วยผล
กำรประเมินระดบัดีเย่ียม (เกรด A) และยังได้รับกำรขึน้ทะเบียนเป็นสถำนประกอบกำรเพ่ือกำรส่งออก
จำกกรมประมง ด้วยผลกำรประเมินระดบัดีเย่ียมเช่นเดียวกนั  
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ธุรกจิเคร่ืองดื่ม 

กลุ่มบริษัทโออิชิเป็นผู้ผลิตและจดัจ ำหน่ำยชำเขียวพร้อมดื่ม ภำยใต้ตรำสินค้ำ “โออิชิ” โดยมีจุดเด่นจำก
ควำมพิถีพิถนัในกำรผลิต ตัง้แตก่ระบวนกำรคดัสรรวตัถดุิบ ไปจนถงึกำรน ำนวตักรรมและเทคโนโลยีอนัทนัสมยัมำ
ใช้ในกระบวนกำรผลิต เพ่ือมุ่งมัน่สร้ำงสรรค์สิ่งท่ีดีท่ีสดุให้กบัผู้บริโภค ดัง่สโลแกนท่ีว่ำ "มีโออิชิ..ชีวิตโอจัง" โดย
แบ่งผลิตภณัฑ์เป็น 4 กลุม่ ได้แก่  

 โออชิ ิ กรีนท ี– รสดัง้เดิม รสน ำ้ผึง้ผสมมะนำว รสข้ำวญ่ีปุ่ น รสสตรอเบอรร์ร่ี รสลิน้จ่ี รสแตงโม รสองุ่น
เคียวโฮรสส้มยสู ุและใหมล่ำ่สดุ รสฮนัน่ีเลมอนจ๊ีด  

 โออชิ ิ โกลด์ – คำบเูซฉะ สตูรไมม่ีน ำ้ตำล เก็นไมฉะ สตูรไมม่ีน ำ้ตำล และเก็นไมฉะ ดีไลท์ (สตูรหวำน
น้อย) 

 โออชิ ิแบล็คท ี– ชำด ำ รสมะนำว  

 โออชิ ิชาคูลล์ซ่า – ชำเขียวโซดำ รสน ำ้ผึง้ผสมมะนำว 
 
ข้อมูลที่ส าคัญ 

 
รำยได้จำกกำรขำยและให้บริกำร 12,596 ล้ำนบำท 
ก ำไรสทุธิ 1,008 ล้ำนบำท 
จ ำนวนพนกังำน 8,700 คน 
อตัรำสว่นหนีส้ินตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น 0.6 เท่ำ 
อตัรำผลตอบแทนตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น 17.4% 
 
ผลการด าเนินงานทางธุรกิจ 
 
2561  
รำยได้รวม (ประจ ำปี) 
13,580 ล้ำนบำท 

ตลุำคม 2560 – กนัยำยน 2561 
ระยะเวลำ 12 เดือน 
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9.6%   
สดัสว่นรำยได้ตำ่งประเทศ  
90.4% 
สดัสว่นรำยได้ในประเทศ   
 
2560  
รำยได้รวม (ประจ ำปี) 
13,677 ล้ำนบำท 

ตลุำคม 2559 – กนัยำยน 2560 
ระยะเวลำ 12 เดือน 
 
6.6%   
สดัสว่นรำยได้ตำ่งประเทศ  
93.4% 
สดัสว่นรำยได้ในประเทศ   
 
 
 ปี 2561 

(ตลุำคม 2560 – กนัยำยน 2561) 
ปี 2560 

(ตลุำคม 2559 – กนัยำยน 2560) 
เงนิปันผลประจ าปี 525 ล้ำนบำท 638 ล้ำนบำท 

 
ต้นทุนการขายและให้บริการ 8,110 ล้ำนบำท 8,388 ล้ำนบำท 

 
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน 1,803 ล้ำนบำท 1,777 ล้ำนบำท 

 
ภาษีเงนิได้นิตบุิคคล 118 ล้ำนบำท 48 ล้ำนบำท 
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ห่วงโซ่คุณค่าของบริษัท 
 
 กำรบริหำรห่วงโซ่คุณค่ำอย่ำงมีประสิทธิภำพ ถือว่ำเป็นประเด็นส ำคญัหนึ่งท่ีจะช่วยส่งเสริมให้กลุ่มบริษัทโออิชิ

ด ำเนินธุรกิจประสบผลส ำเร็จได้อย่ำงมัน่คงและยัง่ยืน กลุ่มบริษัทโออิชิ จึงให้ควำมส ำคญักบักำรสร้ำงคุณค่ำใน
ระหว่ำงกิจกรรมกำรด ำเนินงำนขององค์กร ให้มีควำมสมัพันธ์เก่ียวเน่ืองกบักำรสร้ำงคณุค่ำเพ่ิมให้กบัสินค้ำและ
บริกำร ตัง้แตต้่นน ำ้ไปถงึปลำยน ำ้โดยเร่ิมตัง้แตใ่นกระบวนกำรจดัซือ้จดัหำ กำรผลิต กำรบริหำรจดักำรบรรจภุณัฑ์ 
กำรกระจำยสินค้ำ กำรตลำดและกำรขำย และกำรให้บริกำร เพ่ือสร้ำงประสบกำรณ์ท่ีดีและสง่มอบห่วงโซ่คณุคำ่
ของกลุ่มบริษัทโออิชิให้ต่อเน่ืองเช่ือมโยงกบัห่วงโซ่คณุค่ำของคู่ค้ำ ลกูค้ำและผู้บริโภค เพ่ือสำมำรถบรรลผุลส ำเร็จ
ร่วมกนัในกำรสร้ำงผลกระทบในเชิงบวกตอ่สงัคม สิ่งแวดล้อมและประเทศชำติในวงกว้ำงตอ่ไป   

 
1. การจัดซือ้จัดหา 

กลุ่มบริษัทโออิชิให้ควำมส ำคญักับกำรจดัให้มีระบบและกระบวนกำรจดัซือ้จัดหำท่ีมีประสิทธิภำพ มีควำมโปร่งใส  
เป็นธรรม และมุ่งเน้นให้เกิดผลสมัฤทธ์ิในกระบวนกำรเพ่ือรักษำคุณภำพของสินค้ำและบริกำร ขณะเดียวกันยงั 
ให้ควำมส ำคญักบักำรด ำเนินงำนของคู่ค้ำให้เกิดกำรพฒันำตำมมำตรฐำนท่ีก ำหนดเพ่ือให้บรรลเุป้ำหมำยในกำร
สร้ำงกำรเติบโตร่วมกนัอย่ำงยัง่ยืน โดยบริษัทได้น ำกลไกกำรบริหำรจดักำรควำมเสี่ยงด้ำนสินค้ำและบริกำรมำใช้
ควบคู่ไปกบักำรบริหำรจดักำรควำมเสี่ยงคู่ค้ำ ตัง้แต่กำรคดัสรรวตัถุดิบไปจนถึงคดักรองคู่ค้ำ และตรวจสอบผลงำนให้
เป็นไปตำมมำตรฐำนและกระบวนกำรจดักำรท่ีเหมำะสม โดยค ำนึงถึงปัจจยัทำงด้ำนสิ่งแวดล้อม สงัคม และกำร
ก ำกบัดแูลกิจกำร เพ่ือให้มัน่ใจวำ่สินค้ำและบริกำรที่สง่ถึงมือผู้บริโภคนัน้มีคณุภำพและปลอดภยั นอกเหนือจำกนี ้
กลุ่มบริษัทโออิชิ ยงัตระหนกัถึงควำมรับผิดชอบต่อสงัคม โดยให้ควำมส ำคญัในกำรคดัเลือกวตัถุดิบท่ีมีคุณภำพ
จำกผู้ประกอบกำรและเกษตรกรภำยในประเทศ รวมถึงมุ่งเน้นกำรส่งเสริมและพฒันำศกัยภำพคู่ค้ำและเกษตรกร
ทัง้ทำงตรงและทำงอ้อมอย่ำงต่อเน่ืองควบคู่กนัไปด้วย อำทิ กำรเลือกใช้วตัถุดิบใบชำท่ีมีคณุภำพสงูจำกเกษตรกร 
ในประเทศ กำรใช้ผลิตภณัฑ์จำกผู้ประกอบกำรในโครงกำรประชำรัฐ  และกำรให้ควำมรู้และร่วมพฒันำกระบวนกำร
ผลิตแก่ผู้ประกอบกำรท้องถ่ินในหลำกหลำยโครงกำร เป็นต้น เพ่ือเป็นกำรเสริมสร้ำงรำยได้และสร้ำงกำรเติบโตแก่
ชุมชนเกษตรกรและผู้ประกอบกำรท้องถ่ิน รวมถึงพิจำรณำท ำสญัญำระยะยำวเพ่ือเป็นกำรบริหำรควำมเสี่ยงด้ำน
วัตถุดิบ และสร้ำงควำมยั่งยืนด้ำนรำยได้ให้กับกลุ่มเกษตรกรดังกล่ำวอีกด้วย รวมถึงกลุ่มบริษัทโออิชิมี
แนวนโยบำยชัดเจนท่ีจะไม่สนับสนุนและไม่ท ำธุรกรรมกับผู้ผลิตและจ ำหน่ำยสินค้ำท่ีมีควำมเกี่ยวข้องกับกำร
ทุจริตคอร์รัปชั่น กำรละเมิดทรัพย์สินทำงปัญญำ กำรค้ำมนุษย์ และกำรละเมิดสิทธิมนุษยชนทกุรูปแบบอีกด้วย 
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2. การผลิต 

ระบบกำรผลิตของกลุ่มบริษัทแบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ครัวกลำง ส ำหรับผลิตอำหำร และ โรงงำนอตุสำหกรรมส ำหรับ
ผลิตเคร่ืองดื่มโออิชิ ด้วยนวัตกรรมกำรผลิตและบรรจุเย็นแบบปลอดเชือ้ Cold Aseptic Filling หรือ CAF  โดย
บริษัทให้ควำมส ำคญัและใส่ใจในทกุขัน้ตอนของกระบวนกำรผลิต ทัง้ในเร่ืองกำรควบคมุคณุภำพของสินค้ำให้ได้
มำตรฐำนควำมปลอดภัยในกำรผลิต กำรใช้ทรัพยำกรต่ำง  ๆ เช่น ทรัพยำกรน ำ้ และพลงังำนให้คุ้มค่ำ และเกิด
ประโยชน์สงูสดุโดยไม่ก่อให้เกิดมลพิษต่ชุมชนและสิ่งแวดล้อม กำรปฏิบตัิให้ถูกต้องตำมข้อก ำหนดทำงกฎหมำย
และมำตรฐำนกำรจดักำรต่ำง ๆ ตำมหลกัสำกล เช่น มำตรฐำน ISO 9001 : 2015 GMP  และ HACCP อีกทัง้ยงัมี
กำรพฒันำนวตักรรมและเทคโนโลยีอย่ำงต่อเน่ืองเพ่ือให้มัน่ใจได้ว่ำผลิตภณัฑ์ของกลุม่บริษัทโออิชิเป็นผลิตภณัฑ์
ท่ีมีคุณภำพและมำตรฐำนสงูสดุ และท่ีส ำคญัคือเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และไม่ส่งผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียทกุฝ่ำยท่ีเก่ียวข้อง 
 
3. การบริหารจัดการบรรจุภัณฑ์ 

ด้วยควำมเช่ือท่ีว่ำบรรจุภณัฑ์ท่ีดีนอกจำกจะท ำหน้ำท่ีปกป้องผลิตภณัฑ์และมีรูปลกัษณ์สวยงำมแล้ว ยงัเป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม บริษัทจึงใช้กระบวนกำรผลิตเคร่ืองดื่มแบบ Cold Aseptic Filling ท่ีช่วยลดปริมำณพลำสติก 
ขณะท่ีโรงงำนผลิตอำหำรก็ลดกำรใช้พลำสติกลงเช่นกนั โดยในกระบวนกำรผลิตเก๊ียวซ่ำ มีกำรปรับเปลี่ยนวสัดท่ีุ
ใช้ในกระบวนกำรผลิต จำกถำดพลำสติกมำเป็นถำดสแตนเลสแทน ซึง่แข็งแรง ทนทำน ยืดอำยุกำรใช้งำนได้นำน
กวำ่  รวมทัง้ปรับเปลี่ยนบรรจภุณัฑ์ของผลติภณัฑ์เก๊ียวซำ่ท่ีเป็นพลำสติกให้บำงลง เพ่ือลดปริมำณกำรใช้พลำสติก
ซึง่สง่ผลดีตอ่สิ่งแวดล้อมมำกย่ิงขึน้ 
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4. การกระจายสินค้า 

กลุ่มบริษัทโออิชิให้ควำมส ำคญัในเร่ืองกำรบริหำรจัดกำร และวำงแผนกำรกระจำยสินค้ำท่ีมีประสิทธิภำพด้วย
ช่องทำงกำรกระจำยสินค้ำท่ีแข็งแกร่งและครอบคลมุ ท ำให้กระบวนกำรจดัสง่สินค้ำจำกแหลง่ผลิตไปถึงจุดหมำย
ปลำยทำงในแหล่งของผู้ บริโภคได้ตำมเป้ำหมำยท่ีก ำหนดโดยสำมำรถรักษำคุณภำพของสินค้ำพร้อมกับ
ควำมสมัพนัธ์อนัดีระหว่ำงคู่ค้ำและบริษัทได้เป็นอย่ำงดี นอกจำกนี ้กลุ่มบริษัทโออิชิยงัได้ตระหนกัถึงผลกระทบท่ี
อำจเกิดจำกระบบกำรขนสง่ จึงน ำเทคโนโลยีท่ีทนัสมยัเข้ำมำมีสว่นร่วมในกำรบริหำรจดักำรและกำรวำงแผนกำร
กระจำยสินค้ำ เช่น กำรอบรม ปลกูฝังค่ำนิยมและควบคมุเพ่ือสร้ำงวินยักำรขบัข่ีอย่ำงปลอดภยัให้แก่พนกังำนขบั
รถ กำรบริหำรกำรใช้พลงังำนเชือ้เพลิงอย่ำงมีประสิทธิภำพ ซึ่งประโยชน์ท่ีได้รับคือ บริษัทสำมำรถควบคุมและ
จดักำรผลกระทบด้ำนตำ่ง ๆ ตอ่ผู้มีสว่นได้สว่นเสียได้เป็นอย่ำงดี 
 
5. การตลาดและการขาย 

กลุ่มบริษัทโออิชิส่งมอบผลิตภัณฑ์ให้กับผู้บริโภคผ่ำนช่องทำงกำรจัดจ ำหน่ำยท่ีมีประสิทธิภำพ ผ่ำนเครือข่ำยท่ี
แข็งแกร่งภำยใต้กลุม่บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ ำกดั (มหำชน) และมุง่เน้นกำรสร้ำงสมัพนัธภำพท่ีดีกบัคูค้่ำรวมถงึใช้
กำรสื่อสำรประชำสัมพันธ์ท่ีแสดงออกถึงควำมรับผิดชอบต่อผู้ บริโภคและสังคม ไม่ว่ำจะเป็นกำรใช้ฉลำก
ผลิตภัณฑ์ท่ีระบุรำยละเอียดทำงโภชนำกำร และกำรจัดกิจกรรมส่งเสริมกำรขำยเพ่ือสร้ำงควำมสัมพันธ์กับ
ผู้บริโภค  
 
6.   การให้บริการลูกค้า  
กลุ่มบริษัทโออิชิให้ควำมส ำคญักบักำรส่งมอบกำรบริกำรท่ีดีและเป็นเลิศด้วยมุ่งหวงัให้ลูกค่ำและผู้บริโภคได้รับ
ประสบกำรณ์ท่ีดีท่ีสุด รวมถึงจัดให้มีช่องทำงในกำรรับฟังควำมคิดเห็น ให้ข้อแนะน ำและข้อร้องเรียนใน
หลำกหลำยช่องทำง ทัง้ระบบ Call Center  Social Media และกำรท ำแบบสอบถำมผ่ำนกำรสแกน QR Code 
จำกท้ำยใบเสร็จรับเงิน (ส ำหรับธุรกิจร้ำนอำหำร) ด้วยตระหนกัถึงเสียงของผู้บริโภค ซึง่ถือเป็นข้อมลูส ำคญัอย่ำง
ย่ิงในกำรน ำมำปรับปรุงพัฒนำสินค้ำและบริกำรเพ่ือให้ตรงต่อควำมต้องกำรของผู้บริโภค ทันต่อกำรแข่งขนัทำง
ธุรกิจและกระแสสงัคมท่ีเปลี่ยนแปลงตลอดเวลำ ในกรณีท่ีมี “ข้อร้องเรียน” ข้อมลูดงักลำ่วจะถกูส่งตรงมำยงัหน่วยงำน
ท่ีเก่ียวข้องเพ่ือให้ด ำเนินกำรแก้ไข โดยเฉพำะอย่ำงย่ิงข้อร้องเรียนท่ีได้รับจำกกำรตอบแบบสอบถำมของลกูค้ำผ่ำน
กำรสแกน QR Code จะมีควำมสดใหม่เป็นปัจจุบัน เน่ืองจำก QR Code ดงักล่ำวจะมีอำยุเพียง 7 วนัหลงัจำก
ลกูค้ำใช้บริกำรเท่ำนัน้ จึงเอือ้ต่อกำรท่ีหน่วยงำนท่ีดแูลรับผิดชอบโดยตรงจะเข้ำไปดูแลและแก้ไขปัญหำได้อย่ำง
ทนัตอ่สถำนกำรณ์อีกด้วย 
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จรรยาบรรณในการด าเนินธุรกจิของบริษัท 
 

บริษัทมีเจตนำรมณ์ในกำรด ำเนินธุรกิจบนพืน้ฐำนของหลักธรรมำภิบำลและมีควำมรับผิดชอบต่อ
ผู้ บริโภค สังคมและสิ่งแวดล้อม โดยยึดมั่นในกำรสร้ำงสรรค์ผลิตภัณฑ์อำหำรและเคร่ืองดื่มท่ีมีคุณภำพ ได้
มำตรฐำน ปลอดภยัต่อผู้บริโภค สอดคล้องกบัวิสยัทศัน์องคก์กร “ผู้น ำและสร้ำงสรรค์ธุรกิจอำหำรและเคร่ืองดืม่
สไตล์ญี่ปุ่ น เพื่อคุณภำพชีวิตที่ดีของคนรุ่นใหม่” โดยมีกระบวนกำรผลิตท่ีมีประสิทธิภำพซึ่งผ่ำนกำรรับรอง
มำตรฐำนระดบัสำกลต่ำง ๆ อำทิ ระบบกำรผลิตเคร่ืองดื่มท่ีได้มำตรฐำนระดบัโลก โดยใช้เทคโนโลยีกำรผลิตและ
บรรจุเย็นแบบปลอดเชือ้ Cold Aseptic Filling กำรได้รับกำรรับรองระบบประกนัคณุภำพ GMP - HACCP - ISO 
9001:2015 เป็นต้น อีกทัง้รำงวลักำรันตีควำมเป็นแบรนด์คณุภำพมำกมำย เช่น รำงวลั อย.ควอลิตี ้อวอร์ด จำก
ส ำนกังำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ และรำงวลั The Food Safety จำกกระทรวงสำธำรณสขุ เป็นต้น 

นอกจำกนัน้ กลุ่มบริษัทโออิชิยังค ำนึงถึงควำมรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีกระบวนกำรผลิตท่ีเป็น
มิตรกบัสิ่งแวดล้อม  ซึง่สะท้อนถึงควำมรับผิดชอบท่ีชดัเจนและเห็นผลเป็นรูปธรรม โดยในปีท่ีผ่ำนมำสำมำรถลด
กำรใช้พลงังำนไฟฟ้ำ พลงังำนเชือ้เพลิง น ำ้ และพลำสติกได้เป็นอย่ำงมำก รวมถึงได้รับกำรรับรองคำร์บอนฟุตพ
ริน้ท์ขององค์กร (CFO) และคำร์บอนฟุตพริน้ท์ของผลิตภณัฑ์ (CFP) จำกองค์กำรบริหำรจดักำรก๊ำซเรือนกระจก 
(องค์กำรมหำชน)  เพ่ือควบคมุและลดกำรปล่อยมลพิษเป็นมิตรกบัสิ่งแวดล้อม ขณะเดียวกนับริษัทยงัมีกิจกรรม
ช่วยเหลือสังคม ภำยใต้โครงกำร “ให้” และ “อิ่มจัง” ซึ่งด ำเนินกำรมำอย่ำงต่อเน่ือง ทัง้ในรูปแบบกำรให้ควำม
ช่วยเหลือและมอบประสบกำรณ์พิเศษแก่ผู้ ยำกไร้และด้อยโอกำสทำงสังคม รวมทัง้สนับสนุนกำรศึกษำของ
เยำวชน เพ่ือเป็นรำกฐำนและก ำลงัส ำคญัในกำรพฒันำประเทศชำติตอ่ไปในอนำคต 
 
            สนิค้ำคณุภำพ  
 
      รับผิดชอบตอ่ผู้บริโภค 
 
รับผิดชอบตอ่สงัคมและสิ่งแวดล้อม 
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โครงสร้างการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยงบริษัท 

 
 

     
 

 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง 

 
โครงสร้าง 
คณะกรรมกำรบริหำรควำมยั่งยืนและควำมเสี่ยงประกอบด้วยกรรมกำรบริษัทและผู้บริหำรระดบัสงูท่ีได้รับกำรแต่งตัง้จำก
คณะกรรมกำรบริษัทตำมจ ำนวนท่ีเหมำะสม โดยมี กรรมกำรบริษัทท่ีเป็นกรรมกำรอิสระอย่ำงน้อยหนึ่งคนเป็น
กรรมกำรบริหำรควำมยัง่ยืนและควำมเสี่ยง เพ่ือให้มัน่ใจได้วำ่ครอบคลมุควำมรับผิดชอบในกำรบริหำรควำมยัง่ยืนและควำม
เสี่ยงของกลุม่บริษัทโออิชิทัง้หมด 

ขอบเขต อ านาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ 

- ก ำหนดนโยบำยกำรบริหำรควำมยัง่ยืนและควำมเสี่ยงของกลุ่มบริษัทโออิชิ เสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัทเพ่ือพิจำรณำ
อนมุตัิ  

- ก ำหนดกรอบกำรบริหำรควำมยัง่ยืนและควำมเสี่ยง กลยุทธ์และทรัพยำกรที่ใช้ในกำรบริหำรควำมยัง่ยืนและควำมเสี่ยง
ให้สอดคล้องกับนโยบำยกำรบริหำรควำมยั่งยืนและควำมเสี่ยงของกลุ่มบริษัทโออิชิ ซึ่งกลยุทธ์และกรอบกำรบริหำร
ควำมยั่งยืนและควำมเสี่ยงจะต้องสำมำรถระบุ วิเครำะห์ ประเมิน ตอบสนอง และติดตำมกระบวนกำรบริหำรควำม
ยัง่ยืนและควำมเสี่ยงท่ีส ำคญัทัง้หมดของกลุม่บริษัทโออิชิได้อย่ำงมีประสิทธิผล 

- ก ำหนดระดับเบ่ียงเบนของควำมเสี่ยงท่ียอมรับได้  (Levels of risk tolerance) และระดับควำมเสี่ยงท่ียอมรับได้  (Levels of 
acceptable risk) ในมิติต่ำง ๆ  ของควำมเสี่ยงท่ีมีนยัส ำคญัทัง้ในระดบัองค์กรและระดบักลุม่ธุรกิจ เสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัท
เพ่ือพิจำรณำอนมุตัิ 

คณะกรรมการบริหารความย่ังยืนและความเส่ียง 

คณะท างานบริหารความย่ังยืนและความเส่ียง 

คณะกรรมการบริษัท 
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คณะกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง 

- ก ำกบัดแูลฝ่ำยบริหำรในด้ำนกำรออกแบบ กำรลงมือปฏิบตัิและกำรติดตำมผลระบบกำรบริหำรควำมยัง่ยืนและควำม
เสี่ยง เพ่ือให้มัน่ใจวำ่กำรบริหำรควำมยัง่ยืนและควำมเสี่ยงเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล 

- แต่งตัง้คณะท ำงำนจำกบุคลำกรภำยในองค์กรและก ำหนดหน้ำท่ีควำมรับผิดชอบให้กบัคณะท ำงำนเพ่ือกำรปฏิบตัิงำน
ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

- รำยงำนตอ่คณะกรรมกำรบริษัทเป็นรำยไตรมำส 

- จัดท ำข้อมูลเก่ียวกับกิจกรรมและกลยุทธ์กำรบริหำรควำมยั่งยืนและควำมเสี่ยงของกลุ่มบริษัทโออิชิ เปิดเผยไว้ใน
รำยงำนประจ ำปี (Annual Report) และรำยงำนกำรพัฒนำท่ียั่งยืน (Sustainability Report) ของบริษัทตำมควำม
เหมำะสม 

 
คณะท างานบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง 
โครงสร้ำงคณะท ำงำนประกอบด้วย กรรมกำรผู้จัดกำร เป็นประธำน โดยมีตัวแทนจำกส่วนงำนต่ำง  ๆ รวมถึง           
รองกรรมกำรผู้จดักำร ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จดักำร และผู้อ ำนวยกำรในแตล่ะสว่นงำนร่วมเป็นกรรมกำรคณะท ำงำน 

ขอบเขตอ านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ 
- ท ำหน้ำท่ีก ำหนดโครงสร้ำงและผู้ รับผิดชอบในกำรบริหำรควำมเสี่ยง  
- ท ำหน้ำท่ีพิจำรณำ ควบคมุ ดแูล สนบัสนุน และติดตำมงำนด้ำนกำรบริหำรควำมยั่งยืนและควำมเสี่ยงของ

แตล่ะสว่นงำน  

- ท ำหน้ำท่ีรำยงำนผลตอ่คณะกรรมกำรบริหำรควำมยัง่ยืนและควำมเสี่ยง 

การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
กลุ่มบริษัทโออิชิด ำเนินธุรกิจภำยใต้หลักธรรมำภิบำลและแนวทำงกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืนโดยค ำนึงถึงกำรให้
ควำมส ำคญักบักำรเคำรพในสิทธิ และปฏิบตัิอย่ำงเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภำคส่วน และเพ่ือเป็นแนว
ปฏิบตัิส ำหรับทุกหน่วยงำนและพนักงำนทุกระดบั รวมถึงป้องกนัควำมเสี่ยงหรือผลกระทบจำกกำรด ำเนินธุรกิจ 
กลุ่มบริษัทโออิชิจึงได้วิเครำะห์และระบุกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียท่ีอำจได้รับผลกระทบจำกกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัท 
เพ่ือก ำหนดแนวทำงในกำรสื่อสำรและมีส่วนร่วมกบัผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่ละกลุ่มอย่ำงเหมำะสม โดยมุ่งเน้นกำร
สร้ำงควำมสมัพนัธ์และมีส่วนร่วมอย่ำงสร้ำงสรรค์ผ่ำนกิจกรรมและช่องทำงกำรสื่อสำรต่ำง ๆ อย่ำงต่อเน่ือง เพ่ือ
รับฟังควำมต้องกำร ควำมคิดเห็น ข้อกงัวล และข้อเสนอแนะตำ่ง ๆ โดยท่ีควำมถ่ีของกำรสื่อสำรกบัผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียแต่ละกลุม่แตกต่ำงกนัไปตำมแผนกำรด ำเนินงำนของบริษัท ข้อมลูเหล่ำนีจ้ึงเป็นประโยชน์ในกำรน ำมำบรูณำ
กำรเข้ำกบักำรก ำหนดกลยุทธ์ ทิศทำง แผนกำรด ำเนินงำน และแนวทำงด ำเนินธุรกิจเพ่ือให้เกิดควำมมัน่คงและ
ยัง่ยืนตอ่ไป  
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ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

1.1. 
พนักงาน

2.คู่ ค้า

3.ลูกค้า/
ผู้บริโภค

4.คู่แข่ง
ทางการค้า

5. ผู้ถอืหุ้น/
นักลงทุน

6.ชุมชน

7.
หน่วยงาน
ก ากับดูแล

บริษัทจ าแนกผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลักออกเป็น 7 กลุ่ม ดังนี ้
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

กลุม่ผู้มีสว่นได้สว่นเสีย 7 กลุม่ประกอบด้วย  

1. พนกังำน    2.คูค้่ำ   3.ลกูค้ำ/ผู้บริโภค   4. คูแ่ข่งทำงกำรค้ำ 

    5.ผู้ ถือหุ้น/นกัลงทนุ  6.ชมุชน 7.หน่วยงำนก ำกบัดแูล                   
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การมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย แนวทางการมีส่วนร่วม ตัวอย่างของประเดน็ บทรายงาน 

พนกังำน 
 

 กำรสื่อสำรภำยในกบั
พนกังำน (Internal 
Communications) 

 เฟซบุ๊ก แฟนเพจ  
(Facebook Fanpage) 

 กำรประชมุประจ ำไตร
มำส (Town hall 
Meeting) 

 ช่องทำงกำรรับเร่ือง
ร้องเรียนและแจ้ง
เบำะแส 

 คดัเลือกและวำ่จ้ำงอย่ำง
เหมำะสมและไมเ่ลือก
ปฏิบตัิ 

 ก ำหนดคำ่ตอบแทนและ
สวสัดิกำรให้กบัพนกังำน
ด้วยควำมเหมำะสม เป็น
ธรรม อย่ำงทัว่ถงึ 

 สง่เสริมให้พนกังำนได้รับรู้
ข้อมลูข่ำวสำรท่ีเก่ียวข้อง
อย่ำงสม ่ำเสมอ 

 มีควำมปลอดภยัและ
สขุอนำมยัท่ีดีในกำร
ท ำงำน 

 กำรจดัท ำโครงกำรท่ีเป็น
ประโยชน์ตอ่สงัคม 

 พฒันำทกัษะและ
ศกัยภำพให้กบัพนกังำน
อย่ำงเหมำะสม 

 หวัข้อ 16. บคุลำกรและ
นโยบำยในกำรพฒันำ
พนกังำน และหวัข้อ 27. 
รำยงำนกำรปฏิบตัิตำม
หลกักำรก ำกบัดแูลกิจกำร
ท่ีดีของรำยงำนประจ ำปี
ฉบบันี ้

 

คูค้่ำ  กำรจดัประชมุร่วมกบั 
คูค้่ำ 

 กำรสนบัสนนุและ
พฒันำคูค้่ำ 

 ช่องทำงกำรรับเร่ือง
ร้องเรียนและแจ้ง
เบำะแส  

 มีกระบวนกำรจดัซือ้จดัหำ
ท่ีชดัเจนและเหมำะสม 

 ควำมรับผิดชอบตอ่สงัคม 

 กำรป้องกนัทจุริต
คอร์รัปชัน่ 

 กำรจดัหำอย่ำงยัง่ยืน 
(Responsible Sourcing) 

 ควำมยัง่ยืนด้ำน
สิ่งแวดล้อม 

 หวัข้อ 6.6.1 กำรจดัหำ
ผลิตภณัฑ์หรือบริกำร ของ
รำยงำนประจ ำปีฉบบันี ้



  บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 

แบบแสดงรำยกำรข้อมลูประจ ำปี (แบบ 56-1) สิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยำยน 2561 

สว่นท่ี 2 หน้ำที่ 104 

   

ลกูค้ำ/ผู้บริโภค  งำนนิทรรศกำร งำน
แสดงสินค้ำและ
สมัมนำประจ ำปี  

 กำรรับเร่ืองร้องเรียน
ลกูค้ำผ่ำนหน่วยงำน 
call center  

 กำรรับฟังข้อเสนอ 
ควำมคิดเห็น และข้อ
ร้องเรียนจำกลกูค้ำ
ท่ีมำใช้บริกำรภำยใน
ร้ำนอำหำรผ่ำนกำรท ำ
แบบสอบถำมส ำรวจ
ควำมคิดเห็น หรือ 
สแกน QR Code จำก
ท้ำยใบเสร็จรับเงิน 

 กำรติดตำมข้อร้องเรียน
จำกลกูค้ำและกำร
วิเครำะห์สำเหตท่ีุ
แท้จริงของปัญหำ 

 ควำมปลอดภยัในกำร
บริโภคผลิตภณัฑ์ของ
ผู้บริโภค 

 รำคำสินค้ำท่ีเป็นธรรมและ
เหมำะสม 

 กำรรับผิดชอบตอ่กำร
บริโภคของผู้บริโภค 

 กำรประกอบกำรค้ำท่ี
ยืดหยุ่นและตรงตำมควำม
ต้องกำรของสภำวะตลำด 

 คณุภำพและควำม
ปลอดภยัของสินค้ำ 

 กำรให้บริกำรและน ำเสนอ
สินค้ำอย่ำงมีควำม
รับผิดชอบ 

 ควำมรับผิดชอบตอ่กำร
จดักำรสิ่งแวดล้อม 

 ควำมโปร่งใสในกำร
ด ำเนินธุรกิจ 

 กำรจดัท ำโครงกำรท่ีเป็น
ประโยชน์ตอ่สงัคม 

 กำรสง่เสริมสขุภำพควำม
ปลอดภยัของผู้บริโภค 
(Consumer Health, 
Safety and Well-Being) 

 กำรก ำกบัดแูล กำรบริหำร
ควำมเสี่ยง และกำรปฏิบตัิ
ตำมกฎระเบียบ 
(Governance, Risk and 
Compliance) 

คูแ่ข่งทำงกำรค้ำ 
 
 
 
 
 
 
 

 กำรจดักิจกรรมกำร
สง่เสริมกำรขำย 

 กำรสื่อสำร
ประชำสมัพนัธ์ 

 
 
 
 

 กำรประพฤติปฏิบตัิตำม
กรอบกติกำกำรแข่งขนั
สำกล และปฏิบตัิตอ่คูแ่ข่ง
ทำงกำรค้ำด้วยควำมเป็น
ธรรม ไมใ่ช้วิธีกำรที่ไม่
สจุริตและไมท่ ำลำย
ช่ือเสียงของคูแ่ข่งขนั
ทำงกำรค้ำด้วยวิธีกำรใด ๆ 

 หวัข้อ 27. รำยงำนกำร
ปฏิบตัิตำมหลกักำรก ำกบั
ดแูลกิจกำรท่ีดีของ
รำยงำนประจ ำปีฉบบันี ้
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ผู้ ถือหุ้น/นกัลงทนุ  กำรจดัประชมุผู้ ถือหุ้น 

 กำรเปิดเผยผลกำร
ด ำเนินงำนรำยไตรมำส 

 กำรแถลงผล
ประกอบกำร 
รำยปี 

 กำรเชิญนกัลงทนุเข้ำ 
เย่ียมชมกระบวนกำร
ผลิต  

 กำรจดัให้มีช่องทำงกำร
รับข้อมลูข่ำวสำรผ่ำน
ทำงเวบ็ไซต์ของบริษัท 

 ช่องทำงกำรรับเร่ือง
ร้องเรียนและแจ้ง
เบำะแส 

 ควำมโปร่งใสในกำร
ประกอบธุรกิจ 

 สร้ำงกำรเติบโตและ
ศกัยภำพในกำรแข่งขนั
ทำงธุรกิจท่ีด ี

 ควำมโปร่งใสในกำร
เปิดเผยข้อมลูทัง้ในด้ำน
ข้อมลูผลประกอบกำร 

 กำรให้ข้อมลูด้ำนธุรกิจ
ของบริษัทและรำยงำน
ข้อมลูที่เก่ียวข้องแก่ผู้ ถือ
หุ้นและนกัลงทนุ 

 

 กำรก ำกบัดแูล กำรบริหำร
ควำมเสี่ยง และกำรปฏิบตัิ
ตำมกฎระเบียบ 
(Governance, Risk and 
Compliance) 

 หวัข้อ 27. รำยงำนกำร
ปฏิบตัิตำมหลกักำรก ำกบั
ดแูลกิจกำรท่ีดีของ
รำยงำนประจ ำปีฉบบันี ้

ชมุชน  กิจกรรมร่วมกบัชมุชน
รอบพืน้ท่ีปฏิบตัิงำน 

 กำรประชมุร่วมกบั
ตวัแทนชมุชน 

 พฒันำและเผยแพร่
องค์ควำมรู้อนัน ำไปสู่
กำรเสริมสร้ำงกำร
เติบโตให้แก่ชมุชน
อย่ำงยัง่ยืน 

 กำรจ้ำงงำน 

 ช่องทำงกำรรับเร่ือง
ร้องเรียนและแจ้ง
เบำะแส 

 กำรสง่เสริมกำรศกึษำ
ให้กบัชมุชน  

 กำรสร้ำงงำนหรือสง่เสริม
อำชีพให้แก่ชมุชน และกำร
พฒันำเศรษฐกิจชมุชน 

 กำรสง่เสริมด้ำน
สขุอนำมยัท่ีดีให้กบัชมุชน 

 กำรสง่เสริมกำรตอ่ต้ำนยำ
เสพติดร่วมกบัชมุชน 

 ควำมยัง่ยืนด้ำนสงัคมและ
ชมุชน 

 หวัข้อ 27. รำยงำนกำร
ปฏิบตัิตำมหลกักำรก ำกบั
ดแูลกิจกำรท่ีดีของ
รำยงำนประจ ำปีฉบบันี ้
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หน่วยงำนก ำกบัดแูล  กำรด ำเนินธุรกิจให้
สอดคล้องกบั
ข้อก ำหนดของ
กฎหมำย ศกึษำ
กฎหมำย เเละดเูเลกำร
ด ำเนินงำนทกุด้ำนให้
สอดคล้องกบั
ข้อก ำหนดของ
กฎหมำย  

 กำรเข้ำร่วมประชมุ 
สมัมนำ เเลกเปลี่ยน
ข้อคิดเห็นกบัทำง
รำชกำรหรือหน่วยงำน
ก ำกบัดแูล  

 กำรจดักำรภำษีท่ีโปร่งใส 

 กำรปฏิบตัิตำมกฎหมำย
สิ่งแวดล้อม 

 กำรโฆษณำและกำรขำย
อย่ำงมีจริยธรรมและ
เหมำะสม 

 กำรใช้แรงงำนอย่ำงถกู
กฎหมำย 

 กำรเคำรพสิทธิมนษุยชน 

 ควำมปลอดภยัในกำร
ท ำงำน 

 ควำมรับผิดชอบตอ่สงัคม
และสิ่งแวดล้อม 

 ศกึษำกฎหมำย เเละดเูเล
กำรด ำเนินงำนทกุด้ำนให้
สอดคล้องกบัข้อก ำหนด
ของกฎหมำย 

 กำรก ำกบัดแูล กำรบริหำร
ควำมเสี่ยง และกำรปฏิบตัิ
ตำมกฎระเบียบ 
(Governance, Risk and 
Compliance) 

 กำรสง่เสริมสขุภำพควำม
ปลอดภยัของผู้บริโภค 
(Consumer Health, 
Safety and Well-Being) 

 หวัข้อ 27. รำยงำนกำร
ปฏิบตัิตำมหลกักำรก ำกบั
ดแูลกิจกำรท่ีดีของ
รำยงำนประจ ำปีฉบบันี ้
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กระบวนการประเมินสาระส าคัญด้านความยั่งยืน 
 
1. การก าหนดประเด็น 
บริษัท คดัเลือกประเด็นด้ำนควำมยัง่ยืนท่ีมีควำมสอดคล้องกบักำรด ำเนินธุรกิจโดยผู้บริหำรและผู้ เช่ียวชำญจำก  
สำยงำนธุรกิจทุกสำยงำน ร่วมกับผู้ เช่ียวชำญจำกหน่วยงำนท่ีเก่ียวข้อง โดยศึกษำแนวโน้มและทิศทำงกำร
เปลี่ยนแปลงของโลก และประเดน็ส ำคญัด้ำนควำมยัง่ยืนของบริษัทอื่น ๆ ในอตุสำหกรรมเดียวกนั ตลอดจนส ำรวจ
ควำมคิดเห็นของผู้มีสว่นได้สว่นเสียถงึประเดน็ส ำคญัด้ำนควำมยัง่ยืนขององค์กรอีกด้วย 

2. การจัดล าดับความส าคัญ 

บริษัทน ำประเดน็ท่ีได้จำกขัน้ตอนกำรก ำหนดประเดน็มำจดัล ำดบัควำมส ำคญั โดยพิจำรณำจำกผลกระทบท่ีมีต่อ
กำรด ำเนินธุรกิจของบริษัท และควำมคิดเห็นของผู้มีสว่นได้สว่นเสียทกุกลุม่ในด้ำนควำมส ำคญัและควำมสนใจท่ี
มีตอ่ผลกระทบท่ีอำจเกิดขึน้ เพ่ือกลัน่กรองประเดน็ท่ีมีนยัส ำคญัตอ่ควำมยัง่ยืนขององค์กร 

3. การทวนสอบ 

คณะท ำงำนบริหำรควำมยัง่ยืนและควำมเสี่ยงของบริษัทได้ด ำเนินกำรทวนสอบควำมครบถ้วนของประเดน็ส ำตญั
ตอ่ควำมยัง่ยืนขององค์กร และน ำเสนอตอ่คณะกรรมกำรบริหำรควำมยัง่ยืนและควำมเสี่ยง เพ่ือพิจำรณำเห็นชอบ 
จำกนัน้น ำเสนอตอ่คณะกรรมกำรบริษัท เพ่ือพิจำรณำยืนยนัและอนมุตัิประเดน็ส ำคญัด้ำนควำมยัง่ยืน 

4. การก าหนดขอบเขตการรายงาน 

บริษัทก ำหนดขอบเขตกำรรำยงำนประเดน็ส ำคญัต่ำง ๆ  โดยรวมรวมข้อมลูจำกหน่วยงำนต่ำงๆ และกลุ่มผู้มีสว่น
ได้สว่นเสียท่ีมีควำมเก่ียวข้องกบัประเดน็ดงักลำ่วมำกท่ีสดุ 

5. การพัฒนาอย่างต่อเน่ือง 

กลุม่บริษัทโออิชิมุง่มัน่ท่ีจะด ำเนินธุรกิจตำมแนวทำงกำรพฒันำท่ียัง่ยืนอย่ำงต่อเน่ืองโดยน ำมมุมองของผู้มีส่วนได้  
ส่วนเสียท่ีมีต่อประเด็นส ำคญั รวมถึงข้อเสนอแนะ มำใช้ในกำรพฒันำแนวปฏิบตัิให้สอดคล้องกบักำรด ำเนินงำน
ด้ำนควำมยัง่ยืนท่ีเหมำะสมและเป็นธรรมตอ่ไป 
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สาระส าคัญด้านการพัฒนาที่ยั่ งยืนของบริษัท 
ด้านเศรษฐกจิ 

 นวตักรรม 

 กำรบริหำรจดักำรบรรจภุณัฑ์ 

 กำรบริหำรจดักำรห่วงโซอ่ปุทำน 

 กำรก ำกบัดแูลองค์กรและจรรยำบรรณในกำรด ำเนินงำน 

 
ด้านสิ่งแวดล้อม 

 กำรใช้พลงังำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ 

 กำรบริหำรจดักำรน ำ้ 

  กำรจดักำรของเสีย 
 
ด้านสังคมและชุมชน 

 กำรดแูลสภุำพและควำมปลอดภยัของผู้บริโภค 

 ผลิตภณัฑ์ท่ีดีตอ่สขุภำพและมคีณุคำ่ทำงโภชนำกำร 

 กำรเสริมสร้ำงคณุภำพชีวิตท่ีดี เพ่ือสร้ำงคณุคำ่สูส่งัคม 

 กำรสง่เสริมด้ำนกำรศกึษำ 
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 ตารางแผนภูมิความเส่ียงของบริษัท 
 
โอกาส/ความถี่ในการเกดิเหตุการณ์ 
 
      
ระดับ 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
                  

ผลกระทบ 
 

 
 
มาตรการตอบสนองความเสี่ยง 
 

ระดับความเสี่ยง มาตรการ 
สงูมำก (E) กำรปฏิบตัิเพ่ือตอบสนองตอ่ควำมเสี่ยงนัน้ทนัที 
สงู (H) ผู้บริหำรระดบัสงูต้องให้ควำมสนใจหรือควำมส ำคญั 
ปำนกลำง (M) ต้องมีระบหุน้ำท่ีควำมรับผิดชอบให้แก่ฝ่ำยจดักำร (ระดบั

ผู้ช่วยกรรมกำรผู้อ ำนวยกำรใหญ่ ผู้อ ำนวยกำรส ำนกั) 
ต ่ำ (L) บริหำรจดักำรโดยวิธีกำรปฏิบตัิงำนประจ ำ 

  

1 
น้อยมาก 

2 
น้อย 

3 
ปานกลาง 

4 
ค่อนข้างมาก 

5 
มาก 
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สรุปประเดน็ส าคัญในการรายงาน 
ขอบเขตของผลกระทบ 

 ภำยในบริษัท ภำยนอกบริษัท 
บท ประเดน็สำระส ำคญั บริษัท พนกังำน คูค้่ำ ผู้บริโภค นกัลงทนุ ชมุชน หน่วยงำน

ก ำกบัดแูล 

กำรก ำกบัดแูล
ควำมเสี่ยงและ
กำรปฏิบตัิตำม
ข้อก ำหนด 

กำรก ำกบัดแูล
องค์กร และ
จรรยำบรรณในกำร
ด ำเนินธุรกิจ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

นวตักรรม นวตักรรม        

กำรสง่เสริม
สขุภำพและควำม
ปลอดภยัของ
ผู้บริโภค 

กำรดแูลสขุภำพและ
ควำมปลอดภยัของ
ผู้บริโภค 

 
 

 
 

 
 

 
 

   
 

ฉลำกผลิตภณัฑ์
และกำรตลำด 

 
 

 
 

 
 

 
 

   
 

ผลิตภณัฑ์ท่ีดีตอ่
สขุภำพและมีคณุคำ่
ทำงโภชนำกำร 

 
 

 
 

 
 

 
 

   
 

กำรบริโภคอย่ำงมี
ควำมรับผิดชอบ 

กำรบริโภคอย่ำงมี
ควำมรับผิดชอบ 

 
 

 
 

 
 

 
 

   
 

กำรจดัหำอย่ำง
ยัง่ยืน 

กำรบริหำรจดักำร
ห่วงโซอ่ปุทำน 

 
 

 
 

 
 

    

 
 
 
ควำมยัง่ยืนด้ำน
สิ่งแวดล้อม 

กำรใช้พลงังำนอย่ำง
มีประสทิธิภำพ 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

    
 
 

กำรบริหำรจดักำร
บรรจภุณัฑ์ 

 
 

 
 

 
 

    

กำรบริหำรจดักำรน ำ้  
 

 
 

   
 
 

 
 

กำรจดักำรของเสีย  
 

 
 

 
 

   
 

 
 



  บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 

แบบแสดงรำยกำรข้อมลูประจ ำปี (แบบ 56-1) สิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยำยน 2561 

สว่นท่ี 2 หน้ำที่ 111 

   

 ภำยในบริษัท ภำยนอกบริษัท 
บท ประเดน็สำระส ำคญั บริษัท พนกังำน คูค้่ำ ผู้บริโภค นกัลงทนุ ชมุชน หน่วยงำน

ก ำกบัดแูล 
ควำมยัง่ยืนด้ำน
สงัคม 

กำรสง่เสริมคณุภำพ
ชีวิตท่ีดีตอ่ชมุชน
และสงัคม 

 
 

 
 

    
 

 

 
พันธกจิ 

1. รักษำคุณภำพกำรผลิตและกำรบริกำรธุรกิจ ทำงด้ำนอำหำร เบเกอร่ี และเคร่ืองดื่มเพ่ือสุขภำพ มุ่งมัน่
สร้ำงและรักษำควำมนิยมของผู้บริโภค ในสินค้ำของ "โออิชิ" ให้มีควำมต่อเน่ือง อีกทัง้ให้ควำมส ำคญักบั
กำรผลิตสินค้ำให้ได้มำตรฐำน มีกำรจดักำรด้ำนสขุลกัษณะท่ีดี 

2. เลือกใช้วตัถุดิบท่ีมีคุณภำพ ปลอดภัย และสร้ำงควำมพึงพอใจสงูสุดแก่ลกูค้ำ เพ่ือให้ได้รับกำรยอมรับ 
จำกทัง้ตลำดภำยในประเทศและตำ่งประเทศ  

3. ปรับปรุงกระบวนกำรผลิตอย่ำงต่อเน่ือง โดยกำรน ำเทคโนโลยีท่ีทันสมยัมำใช้ในกระบวนกำรผลิต กำรวิจยั 
และกำรพฒันำผลิตภณัฑ์   

4. เพ่ิมประสิทธิภำพในกำรผลิต และควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัด้ำนรำคำและคณุภำพ เมื่อเทียบกบัคู่แข่งขนั
ทัง้ในและต่ำงประเทศ ซึง่เป็นส่วนหนึ่งท่ีช่วยผลกัดนัให้ประเทศไทยมีกำรเจริญเติบโตทำงเศรษฐกิจเพ่ิม
มำกขึน้  

5. ด ำเนินธุรกิจภำยใต้หลกัธรรมำภิบำลที่ดี โดยค ำนงึถงึประโยชน์ของผู้มีสว่นได้เสียทกุฝ่ำย เพ่ือสร้ำงกำร
เติบโตแก่ธุรกิจอย่ำงมัน่คงและยัง่ยืน 

 
นอกจำกนี ้กลุ่มบริษัทโออิชิมีเจตนำรมณ์ในกำรด ำเนินธุรกิจภำยใต้หลกัธรรมำภิบำลท่ีดี รับผิดชอบต่อผู้บริโภค
และสังคม โดยยึดมั่นในกำรสร้ำงสรรค์ผลิตภัณฑ์อำหำรและเคร่ืองดื่มท่ีมีคุณภำพ ได้มำตรฐำน ปลอดภัยต่อ
ผู้บริโภค สอดคล้องกบัวิสยัทศัน์องคก์กร “ผูน้ ำและสร้ำงสรรค์ธุรกิจอำหำรและเคร่ืองดืม่สไตล์ญี่ปุ่ น เพือ่คณุภำพ
ชีวิตทีดี่ของคนรุ่นใหม่” พร้อมมุง่มัน่สร้ำงควำมพงึพอใจและรักษำควำมนิยมของผู้บริโภคในสินค้ำของ “โออิชิ” ให้
ตอ่เน่ือง และค ำนงึถงึประโยชน์ของผู้มีสว่นได้เสียทกุฝ่ำย เพ่ือสร้ำงกำรเติบโตแก่ธุรกิจอย่ำงมัน่คงและยัง่ยืน  
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การก ากับดูแล การบริหารความเส่ียง และการปฏบิัตติามกฎระเบียบ 

กลุ่มบริษัทโออิชิ ด ำเนินธุรกิจด้วยควำมซื่อสตัย์ ควำมรับผิดชอบ โปร่งใส เป็นธรรม คงไว้ซึง่จริยธรรม โดยยึดมัน่
ปฏิบตัิภำยใต้กรอบจรรยำบรรณในกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัท กำรก ำกบัดแูลเป็นปัจจัยส ำคญัอย่ำงหนึ่งในกำร
ปรับปรุงประสิทธิภำพขององค์กร ซึ่งเก่ียวกับควำมสัมพันธ์ระหว่ำงฝ่ำยจัดกำร คณะกรรมกำร คณธผู้บริหำร 
พนักงำน และผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย กำรก ำกับดูแลท ำให้เกิดโครงสร้ำงท่ีส ำคัญ ซึ่งเป็นกลไกในกำรก ำหนด
วตัถุประสงค์ของกำรด ำเนินธุรกิจและกำรก ำหนดวิธีท่ีจะบรรลวุตัถุประสงค์เหล่ำนัน้ รวมถึงกำรสอดส่องดแูลผล
กำรปฏิบตัิงำน  

การก ากับดูแลกจิการที่ดีขององค์กร 

บริษัทได้ให้ควำมส ำคัญอย่ำงย่ิงกับกำรจัดให้มีระบบกำรก ำกับดูแลกิจกำรท่ีดี ซึ่งสะท้อนถึงกำรมีระบบบริหำร
จดักำรท่ีมีประสิทธิภำพ เป็นธรรมและตรวจสอบได้ รวมถงึมุง่มัน่ท่ีจะพฒันำและยกระดบัของกำรก ำกบัดแูลกิจกำร
ของบริษัทอย่ำงต่อเน่ือง โดยคณะกรรมกำรบริษัทก ำหนดให้มีนโยบำยกำรก ำกบัดกิูจกำรของบริษัท ซึง่สอดคล้อง
กบัหลกักำรก ำกบัดแูลกิจกำรที่ดีของส ำนกังำน ก.ล.ต. และ ตลท. ซึง่อ้ำงอิงหลกักำรที่เป็นสำกลของ Organization 
for Economic CO-operation and Development (OECD) ท่ีประกอบด้วย 5 หมวดหลัก ได้แก่ สิทธิของผู้ ถือหุ้ น  
กำรปฏิบัติต่อผู้ ถือหุ้นอย่ำงเท่ำเทียมกัน กำรปฏิบัติต่อผู้ ถือหุ้นอย่ำงเท่ำเทียมกัน บทบำทของผู้มีส่วนได้เสีย และ
ควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร รวมถึงจัดให้มีจรรยำบรรณโออิชิกรุ๊ป เพ่ือเป็นหลกัเกณฑ์และแนวทำงปฏิบตัิ
ของกรรมกำร ผู้บริหำรและพนกังำนของบริษัท ซึง่ได้เผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทในหวัข้อเก่ียวกับโออิชิ หวัข้อ
ย่อยกำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดีด้วย  

นอกจำกนี ้คณะกรรมกำรบริษัทเช่ือมัน่ว่ำกำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรก ำกบัดูแลกิจกำรให้ประสบผลส ำเร็จ ต้องได้รับ
ควำมร่วมมือและยึดถือปฏิบตัิร่วมกนัทัง้องค์กร จึงก ำหนดเป็นแนวนโยบำยให้ผู้บริหำร พนกังำน และบุคลำกรทุก
คนของบริษัทและบริษัทย่อยต้องปฏิบตัิ ตำมนโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำร รวมถึงจดัให้มีกำรสื่อสำร สร้ำงควำม
เข้ำใจ และมีกำรติดตำมผลกำรปฏิบัติงำนในด้ำนกำรก ำกับดูแลกิจกำรภำยในองค์กรอย่ำงต่อเน่ือง เพ่ือให้กำร
ด ำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นไปอย่ำงถูกต้อง ค ำนึงถึงประโยชน์และผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ำย เพ่ือสร้ำง
ควำมเช่ือมัน่แก่ผู้มีสว่นได้เสียทกุฝ่ำยอนัจะสร้ำงมลูค่ำเพ่ิมและส่งเสริมให้บริษัทพฒันำเติบโตอย่ำงยัง่ยืนและมัน่คง
ตอ่ไป  

จำกควำมมุ่งมัน่ ทุ่มเทในกำรด ำเนินกำรตำมเจตนำรมณ์ในกำรพฒันำและยกระดบักำรด ำเนินกำรด้ำนกำรก ำกับ
ดแูลกิจกำรของบริษัทอย่ำงต่อเน่ือง ส่งผลให้บริษัทได้รับคะแนนตำมผลส ำรวจกำรก ำกบัดแูลกิจกำรของบริษัทจด
ทะเบียนไทย (CGR) ประจ ำปี 2561 ซึง่ประเมินโดยสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (“IOD”)  ในระดบั “ดี
เลิศ” เป็นปีแรกซึง่ถือเป็นควำมส ำเร็จและควำมภำคภูมิใจท่ีส ำคญัหนึ่งขององค์กร ส ำหรับรำยละเอียดเก่ียวกบักำร
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ปฏิบตัิตำมหลกักำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดี ปี 2561 ได้แสดงไว้ในรำยงำนกำรปฏิบตัิตำมหลกักำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ี
ดี หน้ำ 135-152 ของรำยงำนประจ ำปี 

จรรยาบรรณในการด าเนินธุรกจิ 

บริษัทด ำเนินธุรกิจโดยให้ควำมส ำคญัตอ่กำรประกอบธุรกิจด้วยควำมเป็นธรรม มีจรรยำบรรณในกำรด ำเนินธุรกิจ 
และค ำนึงถึงประโยชน์และผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ำย โดยปฏิบัติต่อผู้มีส่วนเก่ียวข้องทุกฝ่ำยอย่ำงเป็น
ธรรมและเท่ำเทียมกนั ตัง้แตผู่้ ถือหุ้น พนกังำน ลกูค้ำ คูค้่ำ คูแ่ข่ง ชมุชน สงัคม สิ่งแวดล้อม หน่วยงำนภำครัฐ และ
ผู้ มีส่วนได้เสียอื่น ๆ ซึ่งไม่เพียงแต่ปฏิบัติอย่ำงถูกต้องตำมข้อก ำหนดของกฎหมำยท่ำนัน้ แต่ยังปฏิบัติตำม
จรรยำบรรณทำงธุรกิจ โดยยึดหลกัธรรมำภิบำลมีควำมโปร่งใส และสำมำรถตรวจสอบได้เป็นส ำคญั นอกจำกนี ้
บริษัทจดัให้มีกำรเปิดเผยและรับฟังข้อมลูจำกผู้มีส่วนได้เสียทกุฝ่ำยอย่ำงเพียงพอ เท่ำเทียม เหมำะสม และทนัตอ่
เหตุกำรณ์ รวมถึงหลีกเลี่ยงกำรด ำเนินกำรอนัอำจก่อให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ ตลอดจนก ำหนดกล
ยทุธ์ในกำรแข่งขนัทำงธุรกิจอย่ำงถกูต้อง ด้วยบริษัทตระหนกัดีวำ่ผู้มสีว่นได้เสียทัง้หมดถือเป็นองค์ประกอบส ำคญั
ท่ีจะสง่เสริมและเกือ้กลูให้กำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทประสบควำมส ำเร็จ  
 
การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 

กลุม่บริษัทโออิชิมีนโยบำยท่ีชดัเจนและสนบัสนนุกำรต่อต้ำนกำรทจุริต กำรให้สินบนหรือคอร์รัปชัน่ไมว่ำ่กรณีใด ๆ 
และให้ควำมร่วมมือหรือเข้ำร่วมกบัหน่วยงำนต่ำง ๆ ในกำรตอ่ต้ำนกำรทจุริตคอร์รัปชัน่ตำมควำมเหมำะสม พร้อม
กนันี ้บริษัทได้ก ำหนดให้กรรมกำร ผู้บริหำร และพนกังำนทกุคนของบริษัทต้องไมเ่ข้ำไปมีสว่นร่วมในกำรคอร์รัปชัน่ 
กำรให้หรือรับสินบนจำกเจ้ำหน้ำท่ีของรัฐและเอกชน ทัง้ทำงตรงและทำงอ้อมเพ่ือให้ได้มำหรือคงไว้ซึง่ธุรกิจหรือข้อ
ได้เปรียบทำงกำรแข่งขนั หรือใช้ประโยชน์จำกกำรบริจำค และกำรท ำสำธำรณกุศลไปเพ่ือประโยชน์หรือสนบัสนุน
กำรทุจริตคอร์รัปชัน่อย่ำงเด็ดขำด นอกจำกนี ้เพ่ือเป็นกำรเน้นย ำ้เจตนำรมณ์และนโยบำยของบริษัทในด้ำนกำร
ตอ่ต้ำนกำรทจุริตคอร์รัปชัน่ บริษัทได้ออกประกำศเร่ืองกำรแจ้งเบำะแสกำรกระท ำทจุริตและกำรจ่ำยเงินรำงวลัแก่
ผู้แจ้งเบำะแส เพ่ือให้พนกังำนทุกคนตระหนกัถึงควำมส ำคญัและยึดมัน่ในควำมซื่อสตัย์สจุริต รวมถึงปฏิบตัิงำน
ด้วยควำมไม่ประมำทเลินเล่อ หรือบกพร่องต่อหน้ำท่ี ซึ่งเป็นกำรเปิดโอกำสและเอือ้ประโยชน์ต่อกำรกระท ำผิด
ทจุริตตอ่หน้ำท่ี อนัอำจสง่ผลให้บริษัทได้รับผลกระทบและควำมเสียหำยอย่ำงร้ำยแรงได้ 

บริษัทยังคงมุ่งมัน่พัฒนำกำรด ำเนินกำรด้ำนกำรป้องกันและต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชัน่อย่ำงต่อเน่ือง ผ่ำนกำร
สอบทำนควำมครบถ้วนเพียงพอของกระบวนกำรทัง้หมดจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ และกำรติดตำม ประเมิน
และก ำหนดแนวทำงบริหำรจดักำรควำมเสี่ยงจำกกำรทจุริตคอร์รัปชัน่ท่ีอำจเกิดขึน้โดยคณะกรรมกำรบริหำรควำม
เสี่ยง ซึง่มีกำรรำยงำนควำมเสี่ยงท่ีมีนยัส ำคญัไปยงัคณะกรรมกำรบริษัทในทกุไตรมำสอีกด้วย 
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นอกจำกนี ้กลุม่บริษัทโออิชิได้ก ำหนดแนวทำงกำรป้องกนักำรทจุริตครอ์รัปชัน่ในองค์กร โดยมีรำยละเอียดดงันี ้ 

1. จดัให้มีหลกัสตูรกำรอบรมด้ำนกำรตอ่ต้ำนกำรทจุริตคอร์รัปชัน่แก่ผู้บริหำรและพนกังำน ครอบคลมุทัง้ใน
สว่นของส ำนกังำนใหญ่ โรงงำนและร้ำนอำหำร เพ่ือรณรงค์และปลกูจิตส ำนกึกำรตอ่ต้ำนทจุริตคอร์รัปชัน่ 

2. บริษัทมุง่มัน่ปลกูฝัง สื่อสำร ท ำควำมเข้ำใจ และก ำหนดให้พนกังำนและผู้บริหำรปฏิบตัิตำมจรรยำบรรณ
และนโยบำยในกำรตอ่ต้ำนทจุริตคอร์รัปชัน่ทกุรูปแบบ 

3. หำกบริษัทตรวจพบกำรทจุริต บริษัทจะด ำเนินกำรขัน้เดด็ขำดทนัที 

4. บริษัทได้จัดให้มีกระบวนกำรตรวจสอบกำรทุจริตภำยในองค์กรอย่ำ งเป็นระบบ รวมถึงสนับสนุน
หน่วยงำนตรวจสอบภำยในและ/หรือหน่วยงำนท่ีเก่ียวข้องในกำรตรวจสอบและด ำเนินกำรใด ๆ อนัเป็น
กำรตรวจสอบและป้องกนักำรกระท ำทจุริตคอร์รัปชัน่  

5. สื่อสำรกบัคูค้่ำถงึเจตนำรมณ์และนโยบำยท่ีชดัเจนในกำรสนบัสนนุกำรตอ่ต้ำนกำรทจุริต กำรให้สินบน
หรือคอร์รัปชัน่ไมว่ำ่กรณีใด ๆ 

การการแจ้งเบาะแสหรือการร้องเรียน 

บริษัทได้จัดให้มีมำตรกำรก ำกับดูแลและช่องทำงส ำหรับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ำยซึ่งรวมถึงพนักงำนในกำรแจ้ง
เบำะแส หรือกำรร้องเรียนกำรกระท ำท่ีสงสยัว่ำมีกำรฝ่ำฝืน กำรละเมิดสิทธิหรือไม่ปฏิบัติตำมกฎหมำย ระเบียบ 
ข้อบังคับ จรรยำบรรณ หรือนโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำร รวมถึงกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีไม่ถูกต้อง หรือระบบ
ควบคมุภำยในท่ีบกพร่องตอ่คณะกรรมกำรตรวจสอบโดยตรง ผ่ำนช่องทำงท่ีหลำกหลำย โดยเปิดเผยช่องทำงผ่ำนเวบ็ไซต์
ของบริษัท www.oishigroup.com ในหวัข้อนกัลงทนุสมัพนัธ์  

นอกจำกนี ้กลุ่มบริษัทโออิชิได้ก ำหนดแนวทำงในกำรคุ้มครองผู้แจ้งเบำะแสหรือผู้ ร้องเรียน โดยถือว่ำข้อมลูของผู้
แจ้งเบำะแสหรือผู้ ร้องเรียนเป็นควำมลบั และบริษัทจะไม่เปิดเผยช่ือผู้ แจ้งเบำะแสหรือร้องเรียน เว้นแต่ เป็นกำร
เปิดเผยตำมท่ีกฎหมำยและหน่วยงำนก ำกบัดแูลท่ีเก่ียวข้องก ำหนด รวมถึงจดัให้มีระเบียบกำรรับเร่ืองร้องเรียนหรือ
เบำะแสและกำรให้ควำมคุ้มครองตำมนโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำรของของบริษัทและบริษัทย่อย โดยมีผลใช้
บงัคบัตัง้แต่วนัท่ี 25 กุมภำพนัธ์ 2558 (“ระเบียบกำรรับเร่ืองร้องเรียน”) เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรเก่ียวกบัเร่ืองร้องเรียน
และแจ้งเบำะแสของกลุ่มบริษัทโออิชิมีแบบแผนท่ีเหมำะสม มีประสิทธิภำพ มีควำมคล่องตวั และมีมำตรฐำนสำกล
ทดัเทียมกบับริษัทชัน้น ำอื่น ๆ ตลอดจนสร้ำงควำมเช่ือมัน่แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ำย รวมถึงพนกังำนว่ำจะได้รับกำร
ป้องกนัจำกกำรถูกกลัน่แกล้ง ให้โทษหรือปฏิบตัิอย่ำงไม่เหมำะสมอนัเน่ืองมำจำกกำรร้องเรียนหรือให้เบำะแสแก่กลุ่ม
บริษัทโออิชิ เว้นแต ่กำรกระท ำดงักล่ำวได้กระท ำโดยไมส่จุริตหรือมีเจตนำมุง่ร้ำยท ำลำยบริษัทหรือบุคคลอื่น หรือผิด
กฎหมำยหรือระเบียบวินยัของบริษัท  

http://www.oishigroup.com/
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พร้อมกนันี ้คณะกรรมกำรบริษัทมอบหมำยให้คณะกรรมกำรตรวจสอบซึง่ประกอบด้วยกรรมกำรอิสระ เป็นผู้ดแูล
และก ำหนดแนวปฏิบัติเก่ียวกับกำรบริหำรจัดกำรเร่ืองร้องเรียนหรือข้อมูลเบำะแสท่ีผ่ำนเข้ำมำตำมช่องทำง
ดังกล่ำวข้ำงต้น รวมถึงมอบหมำยให้หน่วยงำนตรวจสอบภำยใน  ซึ่งเป็นหน่วยงำนท่ีมีควำมเป็นอิสระในกำร
ปฏิบตัิงำนและรำยงำนตรงต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบปฏิบัติหน้ำท่ีสนบัสนุนกำรปฏิบตัิงำนของคณะกรรมกำร
ตรวจสอบในกำรคดักรอง บริหำรจดักำรและตรวจสอบข้อร้องเรียนหรือเบำะแส หำกมีมลูควำมจริงจะน ำเสนอผล
กำรตรวจสอบต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบเพ่ือพิจำรณำ แนะน ำแนวทำงกำรแก้ไข หรือรำยงำนต่อคณะกรรมกำร
บริษัทต่อไป โดยภำยหลงักำรพิจำรณำด ำเนินกำร แก้ไข ปรับปรุงตำมข้อร้องเรียนหรือเบำะแสที่ได้รับมำแล้ว บริษัท
จะแจ้งกำรด ำเนินกำรให้ผู้ แจ้งเบำะแสหรือผู้ ร้องเรียนท่ีบริษัทสำมำรถติดต่อได้ทรำบตำมขัน้ตอนและภำยใน
ระยะเวลำท่ีเหมำะสม  

ทัง้นี ้หำกมีกรณีท่ีเร่ืองท่ีร้องเรียนหรือกำรให้เบำะแสได้กระท ำด้วยเจตนำท่ีดี ปรำศจำกกำรมุง่ร้ำยท ำลำยช่ือเสียงของ
บริษัทหรือบคุคลท่ีเก่ียวข้อง และบริษัทถกูศำลพิจำรณำแล้วว่ำได้ละเมิดสิทธิตำมกฎหมำยของบุคคลนัน้จริง บคุคลนัน้
ย่อมมีสิทธิที่จะได้รับกำรชดเชยจำกบริษัทตำมควำมเหมำะสม พอสมควรแก่เหตุ และเป็นไปตำมหลกัเกณฑ์ 
ท่ีกฎหมำยก ำหนด 

 
การละเมิดกฎระเบียบข้อบังคับและกฎหมาย 

บริษัทยึดถือกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยท่ีเก่ียวข้องในด้ำนต่ำง ๆ อย่ำงเคร่งครัดทัง้ต่อสิ่งแวดล้อม ควำมปลอดภยั 
แรงงำน กำรจดักำรด้ำนภำษีอำกรและบญัชี รวมทัง้กฎ ระเบียบ และประกำศต่ำง ๆ ของทำงรำชกำรท่ีเก่ียวข้อง
กบักำรประกอบธุรกิจของบริษัทด้วย รวมถงึก ำหนดผู้บริหำรและพนกังำนทกุระดบัต้องยดึถือปฏิบตัิอย่ำงเคร่งครัด
ด้วยเช่นเดียวกัน โดยหำกมีกำรละเมิดกฎหมำย ระเบียบและข้อบงัคบัใด ๆ รวมถึง จรรยำบรรณ สิทธิมนุษยชน 
ทรัพย์สินทำงปัญญำในสถำนประกอบกำร บริษัทจะใช้มำตรกำรจดักำรที่เหมำะสมเพ่ือหยดุกำรละเมิดนัน้ในทนัที 
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ปัจจัยความเสี่ยงและการบริหารจัดการ 
บริษัทมุ่งเน้นกำรปฏิบัติตำมหลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรท่ีดี โดยมีกำรวำงแผนจัดกำรบริหำรควำมเสี่ยงอย่ำง
เหมำะสม สอดคล้องกับจรรยำบรรณของบริษัท ซึ่งเป็นระบบบริหำรจัดกำรท่ีก่อให้เกิดควำมเป็นธรรม โปร่งใส 
ดงันี ้

การเปลี่ยนแปลงในโครงสร้างของประชากร 

ความเสี่ยงและผลกระทบ การบริหารจัดการ 

 กำรเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภคท่ีให้ควำม
สนใจในเร่ืองสขุภำพมำกขึน้ รวมทัง้สงัคมผู้สงูอำยมุี
อตัรำสว่นสงูขึน้ถือเป็นควำมเสี่ยงหำกบริษัทไม่
สำมำรถเปลี่ยนแปลงหรือปรับตวัตำมพฤติกรรมและ/
หรือควำมต้องกำรผู้บริโภค 

 กำรเกิดพฤติกรรมกำรบริโภคสนิค้ำและบริกำรที่
หลำกหลำยมีคณุภำพหรือมำตรฐำนสงูขึน้ และเป็น
นวตักรรมใหมข่องกลุม่ผู้บริโภคท่ีมีรำยได้ปำนกลำง
ขึน้ไป รวมถงึพฤติกรรมผุ้บริโภคในเมืองใหญ่ ซึง่หำก
บริษัทไมส่ำมำรถตอบสนองได้ทนัท่วงที ก่อให้เกิด
กำรเสียโอกำส/ควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัทำงธุรกิจ
และ/หรือกำรเป็นผู้น ำตลำด 

 กำรเพ่ิมควำมเข้มงวดของกฎหมำย ระเบียบ
กฎเกณฑ์ท่ีก่ียวข้องกบัสินค้ำอปุโภคบริโภค หรือ
สินค้ำท่ีมีผลต่อสขุภำพของผู้บริโภคซึง่มีผลเก่ียวเน่ือง
กบัควำมเสี่ยงด้ำนกำรปฏิบตัิตำมกฎ ระเบียบ 
ข้อบงัคบั หำกไมป่ฏิบตัิตำมหรือปฏิบตัิตำม 
ไมค่รบถ้วน อำจสง่ผลกระทบตอ่ช่ือเสียงของบริษัท  
กำรถกูลงโทษและคำ่ปรับ 

 กำรคิดค้นและพฒันำเคร่ืองดื่มและอำหำรเพ่ือสขุภำพ
ตำมนโยบำยด้ำนสขุภำพและโภชนกำร 

 กำรพฒันำและลงทนุในธุรกิจอำหำรในรูปแบบ
ร้ำนอำหำรที่หลำกหลำยสำมำรถเข้ำถงึลกูค้ำได้หลำย
กลุม่ เพ่ือขยำยธุรกิจโดยรวมและสนบัสนนุธุรกิจ
เคร่ืองดื่ม 

 กำรด ำเนินงำนของ “ครัวกลำง” (Central Kitchen) 
เพ่ือบริหำรจดักำรตัง้แตก่ำรจดัซือ้และกำรใช้วตัถดุิบ
ของธุรกิจอำหำร รวมถงึกำรลดปริมำณและกำร
จดักำรของเสียจำกอำหำร 

 กำรออกแบบและพฒันำฉลำกฉลำกและบรรจภุณัฑ์ท่ี
สื่อสำรถงึข้อมลูและคณุคำ่ทำงโภชนำกำรของ
เคร่ืองดื่มและอำหำรของบริษัท 

 กำรสื่อสำรหรือให้ข้อมลูเก่ียวกบัสินค้ำผ่ำนระบบ
เทคโนโลยี ท่ีสอดคล้องกบัพฤติกรรมและรูปแบบกำร
ด ำรงชีวิตของผู้บริโภค และเข้ำถงึผู้บริโภคเป้ำหมำย 
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การเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อม 

ความเสี่ยงและผลกระทบ การบริหารจัดการ 

 ควำมเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อม เช่น ปัญหำมลพิษ
ของน ำ้ 

 วิกฤติน ำ้ อำหำร และพลงังำนซึง่มีผลกระทบตอ่
กระบวนกำรจดักำรห่วงโซอ่ปุทำนของบริษัท ตัง้แต่
กำรจดัหำวตัถดุิบ กำรผลิต กำรขำย และกำรขนสง่
สินค้ำ 

 ควำมไมแ่น่นอนและกำรเปลี่ยนแปลงของปริมำณ
และรำคำของสินค้ำทำงกำรเกษตรที่เป็นวตัถดุิบใน
กำรผลิตสินค้ำของบริษัท 

 กำรเกิดภยัธรรมชำติซึง่จะสำมำรถสง่ผลกระทบและ
สร้ำงควำมเสียหำยแก่บริษัทได้ เช่น กำรเกิดอทุกภยั 
 

 ทกุกลุม่ธุรกิจต้องปฏิบตัิตำมแนวทำงด ำเนินกำรด้ำน
สิ่งแวดล้อม และกำรบริหำรจดักำรทรัพยำกรน ำ้ของ
องค์กรอย่ำงเคร่งครัด เช่น กำรใช้ระบบกำรจดักำร
สิ่งแวดล้อม กำรใช้หลกั 3 Rs (Reduce, Reuse, 
Recycle) กำรส ำรองน ำ้ให้เพียงพอเพ่ือใช้ในกำรผลิต 
กำรเข้ำร่วมโครงกำร Water Footprint รวมถงึ
โครงกำร Carbon Footprint ระดบัองค์กรและ
ผลิตภณัฑ์ กำรใช้เทคโนโลยีท่ีทนัสมยัและประหยดั
พลงังำนในกำรบ ำบดั และก ำจดัน ำ้เสียของโรงงำน
รวมทัง้สนบัสนนุกำรพฒันำกำรผลิตพลงังำน
ทำงเลือกตำ่ง ๆ เพ่ือน ำมำใช้ในโรงงำน 

 กำรใช้เทคโนโลยีกำรผลิตและเคร่ืองจกัรท่ีทนัสมยัและ
ประหยดัพลงังำน เพ่ือลดกำรใช้ทรัพยำกรและ
พลงังำน และลดกำรปลอ่ยก๊ำซเรือนกระจก ซึง่ช่วยลด
กำรสร้ำงผลกระทบในทำงลบกบัสิ่งแวดล้อม รวมถงึ
ได้ประโยชน์ในด้ำนเศรษฐกิจในกำรลดคำ่ใช้จ่ำยหรือ
ต้นทนุกำรผลิต รวมถงึเพ่ิมประสิทธิภำพและ
ประสิทธิผลในกำรผลิตอีกด้วย 

 กำรสง่เสริมกำรพฒันำและออกแบบบรรจภุณัฑ์ท่ีเป็น
มิตรตอ่สิ่งแวดล้อม เพ่ือลดคำ่ใช้จ่ำยหรือต้นทนุกำร
ผลิต เพ่ิมประสิทธิภำพและประสิทธิผลในกำรผลิต
แกระบวนกำรขนสง่ รวมถงึกำรสร้ำงภำพลกัษณ์ท่ีดี
ให้ตรำสินค้ำ 

 กำรบริหำรจดักำรตำมแนวทำงปฏิบตัิของคูค้่ำในเร่ือง
สิ่งแวดล้อมและกำรพฒันำอย่ำงยัง่ยืน (ถ้ำมี) 
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ความเสี่ยงและผลกระทบ การบริหารจัดการ 

 กำรวิเครำะห์และติดตำมกำรเปลี่ยนแปลงของรำคำ
และปริมำณของวตัถดุิบหลกัอย่ำงตอ่เน่ือง เพ่ือกำร
จดักำรและเพ่ิมห่วงโซค่ณุคำ่ 

 กำรก ำหนดแนวทำงและพฒันำระบบกำรจดัซือ้สินค้ำ 

 กำรกระจำยโรงงำนกำรผลิตไปตัง้อยู่ในจงัหวดัตำ่งๆ 
ซึง่เป็นพืน้ท่ีท่ีมีท ำเลท่ีตัง้สงู และมีกำรคมนำคม
สะดวก จงึน่ำจะปลอดภยัและไมไ่ด้รับผลกระทบจำก
ภยัธรรมชำติ ตลอดจนมีกำรก ำหนดแผนส ำรอง
ฉกุเฉินเม่ือเกิดเหตกุำรณ์ตำ่ง ๆ 

การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและการเพิ่มขึน้ของการพึ่งพาอาศัยเทคโนโลยีโดยเฉพาะโลกไซเบอร์ 

ความเสี่ยงและผลกระทบ การบริหารจัดการ 

 ภยัคกุคำมด้ำนควำมมัน่คงปลอดภยัไซเบอร์ (Cyber 
Security Attacks) ซึง่มีผลตอ่ควำมมัน่คงปลอดภยั
ของข้อมลู และควำมพร้อมใช้ของระบบในกำร
ปฏิบตัิงำน 

 กำรร่ัวไหลของข้อมลูที่ส ำคญัในกำรด ำเนินธุรกิจ เชน่ 
แผนธุรกิจ ข้อมลูกำรขำย ผลประกอบกำร ข้อมลู
ลกูค้ำและคูค้่ำทำงรุกิจ ซึง่มีผลตอ่กำรสญูเสีย
ช่ือเสียงขององค์กร 

 กำรไมป่ฏิบตัิตำมกฎหมำยท่ีเก่ียวข้อง เช่น 
พระรำชบญัญตัิวำ่ด้วยกำรกระท ำควำมผิดเก่ียวกบั
คอมพิวเตอร์ 

 

 กำรก ำหนดให้มีนโยบำยด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

 พฒันำระบบงำนท่ีน ำเทคโนโลยีสำรสนเทศมำใช้ 
ในกำรประกอบกิจกำร ทัง้วงจรห่วงโซอ่ปุทำน 
โดยเฉพำะในกำรจดัซือ้จดัหำ กำรขนสง่ และกำรจดั
จ ำหน่ำยผ่ำนช่องทำงตำ่ง ๆ ไปยงัผู้บริโภคคนสดุท้ำย 

 กำรก ำกบัดแูล กำรระบ ุและกำรแก้ไขภยัคกุคำมด้ำน
ไซเบอร์ และกิจกรรมภำยในท่ีเก่ียวข้องกบั
คอมพิวเตอร์ท่ีน่ำสงสยั 

 กำรอบรมและให้ควำมรู้เก่ียวกบักำรบริหำรจดักำร
และกำรป้องกนัควำมปลอดภยัของข้อมลูสำรสนเทศ
แก่พนกังำน 

 กำรสร้ำงระบบป้องกนัควำมปลอดภยั ตัง้แตร่ะบบ
เครือข่ำยจนถงึเคร่ืองคอมพิวเตอร์  

 กำรก ำหนดสิทธิกำรใช้งำนระบบตำ่ง ๆ ของพนกังำน 
เพ่ือจ ำแนกชัน้ควำมลบัและกำรจดักำรข้อมลู 
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ความเสี่ยงและผลกระทบ การบริหารจัดการ 

 กำรมีศนูย์ข้อมลู (Data Center) และกำรส ำรองข้อมลู
ท่ีส ำคญั เพ่ือให้สำมำรถน ำข้อมลูมำใช้งำนได้ เมื่อ
ระบบหลกัมีปัญหำ   

นอกจำกนี ้บริษัทได้ประเมินและก ำหนดแนวทำงบริหำรจัดกำรปัจจัยควำมเสี่ยงหลกัต่ำง ๆ ท่ีครอบคลุมกำร
ด ำเนินธุรกิจในด้ำนตำ่ง ๆ โดยรำยละเอียดปรำกฏในหวัข้อ 8. ปัจจยัควำมเสี่ยง ของรำยงำนประจ ำปี 2561 อีกด้วย 
 
นวัตกรรม 
 
บริษัทไม่หยุดยัง้ในเร่ืองกำรน ำเทคโนโลยีมำสร้ำงสรรค์นวัตกรรมต่ำง ๆ โดยบริษัทมุ่งเน้นกำรวิจัยและพัฒนำ
สร้ำงสรรค์ผลิตภณัฑ์ใหมเ่พ่ือให้เกิดควำมหลำกหลำยในเชิงธุรกิจ เพ่ือตอบสนองและสร้ำงควำมพงึพอใจสงูสดุกบั
ผู้บริโภค ขณะเดียวกนัยงัช่วยปรับปรุงประสิทธิภำพและคุณภำพในกระบวนกำรผลิตและกำรให้บริกำรแก่ลูกค้ำ
และผู้บริโภค เพ่ือตอบรับกำรเปลี่ยนแปลงท่ีอำจก่อให้เกิดควำมเสี่ยงในกำรด ำเนินธุรกิจและกำรเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมของผู้บริโภคในยคุดิจิทลั 
 
นวัตกรรมด้านกระบวนการ 

บริษัทคิดค้นนวตักรรมด้ำนกำรผลิตเพ่ือปรับปรุงประสิทธิภำพในกระบวนกำรต่ำง ๆ ของห่วงโซ่คณุค่ำ ซึง่จะช่วย
ผลกัดนัให้บริษัทสำมำรถใช้ทรัพยำกรได้อย่ำงคุ้มค่ำ ควบคุมคุณภำพของสินค้ำและบริกำรให้ได้มำตรฐำน เพ่ิม
อตัรำกำรผลิต ตลอดจนลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มท่ีเก่ียวข้อง โดยในปี 2561 
บริษัทพฒันำนวตักรรมด้ำนกระบวนกำรตำ่งๆ ดงันี ้
 

 ระบบการจัดการร้านอาหารภายในกลุ่มบริษัทโออชิิ 

บริษัทเล็งเห็นถึงโอกำสในกำรพัฒนำกำรบริหำรจัดกำรขยะของเสียในธุรกิจอำหำร จึงศึกษำข้อมูลเชิงลึกเพ่ือ
เข้ำใจถึงพฤติกรรมของผู้บริโภค ตลอดจนน ำเทคโนโลยีมำใช้ในกำรช่วยสร้ำงระบบกำรบริหำรจดักำรร้ำนอำหำร
และขยะอำหำร โดยสำมำรถน ำข้อมลูท่ีได้จำกระบบดงักล่ำวท่ีช่วยจดบนัทึกปริมำณและชนิดอำหำรท่ีเหลือของ
ผู้ บริโภค รวมทัง้รำยกำรอำหำรท่ีเป็นท่ีช่ืนชอบของลูกค้ำมำใช้วิเครำะห์และพัฒนำแผนกำรปรับปรุงผลกำร
ด ำเนินงำนให้มีประสิทธิภำพ ทัง้ในด้ำนบริกำรและกำรใช้วตัถดุิบอย่ำงมีประสิทธิภำพมำกท่ีสดุ อีกทัง้ยงัสำมำรถ
ปรับเปลี่ยนรำยกำรอำหำรให้ตรงกบัควำมชอบของผู้บริโภคมำกขึน้ 
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 โออชิ ิเดลิเวอร่ี (Oishi Delivery)  

โออิชิ เดลิเวอร่ี ถือก ำเนิดขึน้เพ่ือเพ่ิมควำมสะดวกสบำยในกำรสัง่อำหำรสไตล์ญ่ีปุ่ นให้ผู้บริโภคได้อร่อยกนัถึงบ้ำน 
ผ่ำน  2 ช่องทำงหลักคือ www.oishidelivery.com  และ call center หมำยเลขโทรศัพท์ 1773 ซึ่งให้บริกำร
ครอบคลมุทัง้พืน้ท่ีในเขตกรุงเทพมหำนคร ปริมณฑล และตำ่งจงัหวดั ทัว่ประเทศ 
 
นวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์ 
 
แนวทำงกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ของโออิชินัน้ ส่วนหนึ่งมีพืน้ฐำนมำจำกกำรวิเครำะห์ควำมคิดเห็นและพฤติกรรม
ผู้บริโภคผ่ำนช่องทำงกำรติดต่อสื่อสำรต่ำ ง ๆ เช่น สื่อออนไลน์ อีเมล หน่วยลกูค้ำสมัพนัธ์ (Call Center) รวมถงึผลวิจยั
ทำงกำรตลำดเชิงลกึ โดยบริษัทน ำข้อมลูที่ได้ไปใช้ในกำรคิดค้นและพฒันำผลิตภณัฑ์เพ่ือตอบสนองควำมต้องกำร
ของผู้บริโภค โดยเฉพำะในกลุ่มผู้บริโภครุ่นใหม่ท่ีต้องกำรหำสิ่งแปลกใหม่ให้กบัชีวิต ควบคู่กบัให้ควำมส ำคญักบั
คณุคำ่ทำงโภชนำกำรของผลิตภณัฑ์ 
 
โออชิ ิกรีนท ีรสส้มยูซุ ผสมวุ้นมะพร้าว  

“โออิชิ กรีนที รสส้มยูซุ ผสมวุ้นมะพร้ำว” หนึ่งในนวตักรรมผลิตภณัฑ์ท่ีสร้ำงสีสนัให้กบัตลำดชำพร้อมดื่ม โดยน ำ
ส้มยูซุผลไม้ช่ือดงัของประเทศญ่ีปุ่ นมำผสมผสำนกบัชำเขียวและวุ้นมะพร้ำวเคีย้วหนึบเพ่ือเพ่ิมควำมสนุก แปลก
ใหมใ่ห้กบัผลิตภณัฑ์ และมำพร้อมรสชำติท่ีอร่อย หวำนอมเปรีย้ว และหอมสดช่ืน 
 
การส่งเสริมสุขภาพและความปลอดภัยของผู้บริโภค 
   
สขุภำพท่ีดีย่อมมำจำกกำรรับประทำนอำหำรที่ทีคณุค่ำทำงโภชนำกำร สะอำด ปลอดภยั กลุม่บริษัทโออิชิจงึใส่ใจ 
ในกำรพฒันำผลิตภณัฑ์ส่งเสริมสขุภำพท่ีหลำกหลำยส ำหรับผู้บริโภคท่ีมีกำรลดปริมำณน ำ้ตำลและโซเดียม โดย
ใช้นวตักรรมและกระบวนกำรผลิตท่ีได้มำตรฐำนควำมปลอดภยัระดบัสำกล รวมทัง้กำรคดัสรรวตัถุดิบท่ีปลอดภยั
เพ่ือท ำให้ผู้บริโภคมั่นใจว่ำผลิตภัณฑ์อำหำรและเคร่ืองดื่มของกลุ่มบริษัทโออิชิ ทุกชิน้ ทุกจำน และทุกขวดมี
คณุภำพและควำมปลอดภยั 
 
การจัดหาวัตถุดบิที่ปลอดภัยส าหรับผู้บริโภค 

กลุ่มบริษัทโออิชิใสใ่จในกำรคดัสรรวตัถุดิบท่ีใช้ในกำรผลิตเพ่ือควำมปลอดของผู้บริโภค โดยตรวจสอบแหลง่ท่ีมำ 
คณุภำพ และควำมปลอดภยัของวตัถุดิบตำมมำตรฐำนสำกลอย่ำงเคร่งครัด ตลอดจนมีกระบวนกำรคดักรองคู่ค้ำ 
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ท่ีก ำหนดให้เปิดเผยข้อมลูวตัถดุิบ กลุม่บริษัทโออิชิจะแสดงข้อมลูดงักล่ำวบนฉลำกผลิตภณัฑ์ท่ีจ ำหน่ำยทัง้ในประเทศ
ไทยและต่ำงประเทศ นอกจำกนี ้กลุ่มบริษัทโออิชิยงัสนบัสนุนให้มีกำรใช้วตัถุดิบจำกเกษตรกรท้องถ่ิน เช่น ใบชำ 
เนือ้สตัว์ กุ้ งขำว และผกัสดชนิดต่ำง ๆ ท่ีผลิตจำกแหลง่เกษตรกรรมทัง้รำยใหญ่และรำยย่อยท่ีผ่ำนกำรรับรองจำก
หน่วยงำนท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือสขุภำพและควำมปลอดภยัของผู้บริโภค 
 
กระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐาน 

 
โรงงานผลิตอาหาร หรือ ครัวกลาง เป็นโรงงำนผลิตอำหำร ทัง้ผลิตภณัฑ์อำหำรพร้อมรับประทำน และวตัถุดิบ
อำหำรต่ำง ๆ ส ำหรับใช้ในร้ำนอำหำร ซึง่ได้กำรรับรองมำตรฐำนระดบัสำกลเทียบเท่ำระดบัสินค้ำส่งออกท่ีเป็นท่ี
ยอมรับในตลำดโลก ได้แก่ มำตรฐำน GMP HACCP  และ BRC (British Retail Consortium) รวมถึงระบบ
คุณภำพด้ำนควำมปลอดภัยทำงอำหำรด้วยผลกำรประเมินระดบัดีเย่ียม (เกรด A) และยังได้รับกำรขึน้ทะเบียน
เป็นสถำนประกอบกำรเพ่ือกำรส่งออกจำกกรมประมงด้วยผลกำรประเมินระดับดีเย่ียม (โรงงำนระดับ 1) 
นอกจำกนัน้ ยังได้รับกำรรับรองคุณภำพมำตรฐำน Codex GMP/GHP 2003, Codex HACCP 2003  ในระดบั
สำกล และ ISO 9001 : 2008 ตัง้แต่ปี  2551 เป็นต้นมำ และยังคงรักษำระบบมำตรฐำนดงักล่ำว พร้อมพัฒนำ
อย่ำงต่อเน่ืองจนได้รับกำรปรับเปลี่ยนระบบ ISO 9001 เป็นเวอร์ชั่น 2015 จำกบริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) 
จ ำกดั บริษัทชัน้น ำของโลกทำงด้ำนกำรตรวจสอบ กำรทดสอบ และกำรรับรองระบบ โดยครอบคลมุ 3 ระบบ ได้แก่ 
GMP - HACCP - ISO 9001:2015 ซึง่กลุ่มบริษัทโออิชิเป็นบริษัทแรกในภูมิภำคเอเชียท่ีร้ำนอำหำรทุกสำขำได้รับ
กำรรับรองระบบประกนัคณุภำพครอบคลมุทัง้ 3 ระบบดงักลำ่ว กลำ่วคือ GMP (Good Manufacturing Practice) 
เป็นระบบมำตรฐำนกำรผลิตสินค้ำหรือกำรจัดกำรด้ำนบริกำรให้ถูกสุขลักษณะ HACCP (Hazard Analysis 
Critical Control Point) ระบบมำตรฐำนกำรควบคมุกำรผลิตเพ่ือให้สินค้ำและบริกำรมีควำมปลอดภยัสงูสดุ และ 
ISO 9001:2015 คือลกัษณะและคณุสมบตัิของสินค้ำหรือบริกำรที่ผู้บริโภคพงึพอใจ นอกจำกนัน้ ร้ำนอำหำรญ่ีปุ่ น
ในเครือยงัผ่ำนกำรรับรองด้ำนอำหำรปลอดภยัจำกกระทรวงสำธำรณสขุอีกด้วย 

โรงงานผลิตเคร่ืองดื่มโออิชิ เป็นโรงงำนท่ีได้มำตรฐำนระดบัโลก   โดยใช้เทคโนโลยีกำรผลิตและบรรจเุย็นแบบ
ปลอดเชือ้ หรือ Cold Aseptic Filling (CAF) เพ่ือคงคณุประโยชน์และควำมสดใหม่ของชำเขียวแท้จำกญ่ีปุ่ น   อีก
ทัง้ยังมีระบบกำรกรองอำกำศเพ่ือควบคุมควำมสะอำดของห้องบรรจุให้เป็น Clean Room ซึ่งมีควำมสะอำด
เทียบเท่ำห้องผ่ำตดัในโรงพยำบำล   โรงงำนผลิตเคร่ืองดื่มโออิชิจึงได้รับกำรรับรองมำตรฐำนสำกลต่ำง ๆ มำกมำย 
ได้แก่ หลกัเกณฑ์วิธีกำรท่ีดีในกำรผลิตอำหำร (TAS 9023-2007 GMP Codex Alimentarius) ระบบกำรวิเครำะห์
อันตรำยและจุดวิกฤตท่ีต้องควบคุม (TAS 9024-2007 HACCP Codex Alimentarius) ระบบกำรจัดกำรคุณภำพ 
ISO9001:2015 (Quality Management System) ระบบกำรจดักำรควำมปลอดภยัในอำหำร FSSC22000 (Food 
Safety System Certification) ระบบกำรจัดกำรสิ่ งแวดล้อม ISO14001:2015 (Environment Management 
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System) มำตรฐำนอำหำรฮำลำล (HALAL Food Standards) อตุสำหกรรมสีเขียวระดบัท่ี 3 Green Industry และ
กำรรับรองมำตรฐำนองค์กำรอำหำรและยำของสหรัฐอเมริกำ LACF USFDA ตลอดจนได้รับกำรรับรองคำร์บอน
ฟุตพริน้ท์ขององค์กร (CFO) และคำร์บอนฟุตพริน้ท์ของผลิตภัณฑ์ (CFP) จำกองค์กำรบริหำรจัดกำรก๊ำซเรือน
กระจก   เพ่ือควบคมุและลดกำรปลอ่ยมลพิษเป็นมิตรกบัสิ่งแวดล้อม 
 

ผลิตภัณฑ์ส่งเสริมสุขภาพและโภชนาการ 

เทรนด์อำหำรไม่ต่ำงกับเทรนด์แฟชั่น มักมีกำรเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละปี โดยเปลี่ยนแปลงไปตำมพฤติกรรม
ผู้บริโภค กลุ่มบริษัทโออิชิจึงท ำกำรศึกษำวิเครำะห์เทรนด์อำหำรและพฤติกรรมผู้บริโภคอย่ำงต่อเน่ือง พบว่ำ
ในช่วงหลำยปีท่ีผ่ำนมำกลุ่มผู้บริโภคมีควำมใส่ใจและหันมำดูแลสขุภำพมำกย่ิงขึน้ บริษัทจึงให้ควำมส ำคญักบั
กำรผลิตสินค้ำทัง้อำหำรและเคร่ืองดื่มท่ีดีต่อสุขภำพ มีคุณค่ำทำงสำรอำหำรและประโยชน์ทำงโภชนำกำร 
ในขณะะเดียวกนัก็ยงัคงรักษำรสชำติท่ีดีถกูปำกผู้บริโภคเช่นเดิม 
 

 ร้ำนอำหำรญ่ีปุ่ นในเครือโออิชิ ผ่ำนกำรรับรองด้ำนอำหำรปลอดภยั กำรันตีด้วย รำงวลั “The Food 

Safety” จำกกระทรวงสำธำรณสขุ และผลิตภณัฑ์อำหำรและเคร่ืองดื่มโออิชิมีคณุภำพได้มำตรฐำน จน
คว้ำรำงวลั “อย. ควอลิตี ้อวอร์ด” จำกส ำนกังำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ  

 
นอกจำกนี ้กลุ่มบริษัทโออิชิ มุ่งมัน่พฒันำและสร้ำงสรรค์ผลิตภณัฑ์ชัน้เลิศเพ่ือน ำเสนอต่อผู้บริโภคอย่ำงต่อเน่ือง 
อำทิเช่น  

โออชิ ิโกลด์ 

ไร่ชำมตัสึดะ ไร่ชำคุณภำพประเทศญ่ีปุ่ น ตัง้อยู่บนท่ีรำบสูง มำกิโนะฮำระ (Makinohara) ซึ่งเป็นแหล่งปลูกชำ
อนัดบัหนึ่งของประเทศญ่ีปุ่ น เป็นพืน้ท่ีท่ีอุดมไปด้วยแร่ธำตุอนัเหมำะสม มีแสงแดดมำกตลอดทัง้ปี มีอุณหภูมิ
เหมำะสมกับกำรปลูกชำ และท่ีส ำคัญเป็นแหล่งเพำะปลูกท่ีได้รับน ำ้จำกต้นน ำ้ซึ่งไหลมำจำกเทือกเขำแอลป์  
เจแปน (Japan Alps) ถือว่ำเป็นแหล่งน ำ้ท่ีสะอำดและบริสุทธ์ิ ท ำให้ได้ใบชำและชำคุณภำพชัน้เลิศท่ีได้รับกำร
รับรองคณุภำพด้วยรำงวลัถ้วยจกัรพรรดิ (Emperor ‘s Award) จำกองค์จกัรพรรดิในปี 2015   
 
ดงันัน้ โออิชิจึงน ำใบชำคณุภำพชัน้ดีนีม้ำพฒันำเป็นผลิตภณัฑ์ใหม่ท่ีโดดเด่นในเร่ืองควำมเป็นเคร่ืองดื่มสุขภำพ  
รสชำติกลมกล่อมด้วยปริมำณน ำ้ตำลท่ีน้อย จนได้รับกำรรับรอง “ทำงเลือกเพ่ือสุขภำพ” หรือ “Healthier Logo 
Choice” จำกมลูนิธิโภชนำกำร มหำวิทยำลยัมหิดล ได้ทัง้ประโยชน์และสขุภำพ อีกทัง้มีกำรออกแบบบรรจุภณัฑ์
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แบบใหม่ โดยรูปทรงขวดมีต้นแบบจำกต้นไผ่ สื่อถึงควำมเป็นธรรมชำติอันบริสุทธ์ิ ปำกขวดกว้ำงขึน้ เพ่ือให้
ผู้บริโภคได้สมัผัสกลิ่นรสอันหอมละมุนของชำขณะดื่มได้ดีย่ิงขึน้ และสำมำรถจับได้ถนัดมือย่ิงขึน้ สอดรับกับ
รูปแบบฉลำกท่ีดเูรียบง่ำย แตเ่ป่ียมไปด้วยกลิ่นอำยของควำมเป็นญ่ีปุ่ นแท้ ได้แก่ 
 
โออชิ ิโกลด์ คาบูเซฉะ สูตรไม่มีน า้ตาล  
ชำคำบูเซฉะ มีกระบวนกำรเพำะปลกูแตกต่ำงจำกชำเขียวทัว่ไป โดยในขัน้ตอนกำรเพำะปลกูจะมีกำรน ำตำข่ำย
มำคลมุใบชำเขียวเพ่ือป้องกนัไม่ให้ใบชำสมัผสักบัแสงแดดโดยตรงเป็นระยะเวลำหนึ่งก่อนท ำกำรเก็บเก่ียวใบชำ 
เป็นผลให้ใบชำท่ีได้มีกลิ่นและรสชำติท่ีอ่อนละมนุมำกกว่ำชำเขียวทัว่ไป เน่ืองจำกใบชำไม่ได้รับแสงแดดโดยตรง 
อีกทัง้ยงัคงปริมำณสำร Theanine ซึง่เป็นกรดอะมิโน ท ำให้มีรสชำติอร่อย  
 
โออชิ ิโกลด์ เก็นไมฉะ สูตรไม่มีน า้ตาล  
ชำเขียวเก็นไมฉะ (Genmaicha) เป็นชำท่ีได้รับควำมนิยมเป็นอย่ำงสงูส ำหรับชำวญ่ีปุ่ น เน่ืองจำกรสชำติท่ีละมนุ
ผสมผสำนควำมเข้มของชำเขียวเซนฉะและควำมหอมของข้ำวคัว่ญ่ีปุ่ นในรูปแบบท่ีไม่มีน ำ้ตำล จงึได้รสชำติควำม
หวำนแบบธรรมชำติจำกใบชำเขียวเซนฉะ เน่ืองจำกเซนฉะเป็นชำเขียวท่ีผลิตจำกยอดอ่อนใบชำท่ีไม่ผ่ำน
กระบวนกำรหมัก แต่ใช้กำรนึ่งด้วยไอน ำ้แทน (steamed) เพ่ือควบคุมระดับควำมร้อนให้ไม่สูงเกินไป ท ำให้
สำมำรถป้องกนักำรเกิดปฎิกิริยำออกซิเดชนั (Oxidation) ซึง่ขัน้ตอนนีจ้ะต้องใช้เวลำให้น้อยท่ีสดุ แตเ่ป็นขัน้ตอนท่ี
ส ำคญัท่ีสดุ จึงท ำให้เกิดควำมแตกต่ำงระหว่ำงชำเขียวญ่ีปุ่ นและชำจีน อีกทัง้ยงัท ำให้ได้ใบชำเขียวท่ีแห้งแต่ยงัคง
ควำมสดไว้ และยังมีสีเขียวจำกคลอโรฟิลล์ จำกนัน้น ำใบชำมำนวดจนมีลกัษณะเรียวยำวคล้ำยเข็มเป็นกำรดงึ
รสชำติของชำให้ออกมำมำกท่ีสดุ เม่ือผสำนกบัควำมหอมละมนุของข้ำวคัว่ญ่ีปุ่ น จงึท ำให้รสชำติกลมกลอ่ม  
 
โออชิ ิโกลด์ เกน็ไมฉะ สูตรดีไลท์  
ต่อยอดจำกเคร่ืองดื่มชำเขียวญ่ีปุ่ น เก็นไมฉะ สูตรไม่มีน ำ้ตำล โออิชิจึงได้พัฒนำสตูรหวำนน้อยเพ่ือเป็นอีกหนึ่ง
ทำงเลือกให้กบัผู้บริโภคท่ีนิยมดื่มชำแบบท่ีมีรสหวำน รสชำติเข้ำกนัได้ดีระหว่ำงควำมหอมจำกข้ำวคัว่ญ่ีปุ่ นและ
รสชำติท่ีกลมกลอ่มของชำเขียวเซนฉะ โดยมีพลงังำนเพียง 30 กิโลแคลอร่ีตอ่หน่วยบริโภค  
 
โออชิ ิแซนวิช  
 
โออิชิ แซนวิช พลัส ไส้ปูอัดสลัดไข่สาหร่ายวากาเมะ และ ไส้อกไก่สลัดงา ผลิตภณัฑ์ในกลุ่มอำหำรพร้อม
รับประทำน (Ready to Eat) ส ำหรับผู้บริโภคท่ีดแูลสขุภำพ ต้องกำรบริโภคอำหำรที่มีคณุค่ำและให้แคลอร่ีต ่ำ โดย
บริษัทได้วิจยัพฒันำสตูรขนมปังธญัพืชท่ีมีคณุคำ่จำกธญัพืชท่ีคดัสรรมำ 4 ชนิด คือ ข้ำวสำลี (Wheat) ข้ำวบำร์เลย์ 
(Malted Barley) ข้ำวไรซ์เบอร์ร่ี (Riceberry Flour) และเมด็ถัว่เหลือง (Kibble Soybean) ท่ีผสมผสำนกนัอย่ำงลง
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ตวั ประกอบกับวตัถุดิบท่ีมีคุณภำพ เช่น เนือ้อกไก่ท่ีมีไขมนัต ่ำโปรตีนสูง ตอบรับเทรนด์สุขภำพและนโยบำยท่ี
มุง่เน้นเร่ือง Health & Nutrition  
 
ทัง้นี ้บริษัทได้มีกำรสื่อสำรเพ่ือให้ผู้บริโภครับข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกบัผลิตภัณฑ์ เพ่ือส่งเสริมสุขภำพ รวมถึงควำมรู้
ด้ำนโภชนำกำร เช่น ปริมำณน ำ้ตำลและโซเดียมในผลิตภณัฑ์ ขณะเดียวกนัทำงบริษัทต้องกำรให้ผู้บริโภคได้รับ
ข้อมลูทำงโภชนำกำรตำมกฎหมำยและกฎระเบียบเก่ียวกบัเร่ืองดงักลำ่วผ่ำนทำงฉลำกโภชนำกำรของผลิตภณัฑ์ 
 

    การจัดหาอย่างยั่งยืน 
 

กำรจดัหำเป็นจุดเร่ิมต้นของวงจรชีวิตของผลิตภณัฑ์ ซึง่กำรจดัหำอย่ำงยัง่ยืนจะเป็นรำกฐำนส ำคญัของห่วงโซ่อปุทำน 
ท่ียั่งยืนต่อไป ด้วยเหตุนี ้บริษัทจึงใส่ใจในกำรคดัสรรวตัถุดิบ สินค้ำ บริกำร รวมถึงคู่ค้ำ ซึ่งเป็นกระบวนกำรส ำคญั
อนัดบัแรกท่ีจะช่วยให้บริษัทบรรลเุป้ำหมำยทัง้ด้ำนผลประกอบกำรและกำรพฒันำอย่ำงยัง่ยืน   

การบริหารจัดการความเสี่ยงในการจัดหาอย่างยั่งยืน  

กลุม่บริษัทโออิชิให้ควำมส ำคญัในกำรคดัเลือกคูค้่ำท่ีมีธรรมมำภิบำล มีมำตรำฐำนกำรผลิตท่ีเป็นไปตำมกฎหมำย
และมำตรำฐำนสำกล และพร้อมท่ีจะให้ควำมร่วมมือกบับริษัทเพ่ือพฒันำอย่ำงยัง่ยืนแก่ทัง้ภำคอตุสำหกรรมและ
สงัคม ดงันัน้ในกำรคดัเลือกคู่ค้ำใหม่ทุกรำยจึงต้องผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินในด้ำนนโยบำยด้ำนกำรพฒันำอย่ำง
ยั่งยืน รวมถึงกำรแสดงรำยกำรสินค้ำท่ีมีส่วนประกอบของยีนส์ดัดแปลง (GMO) และสินค้ำท่ีมีส่วนประกอบ
ไขมนัทรำนส์ (Trans Fat) เพ่ือก ำหนดแนวทำงในกำรใช้วตัถุดิบตำ่งๆ ให้เกิดประโยชน์และมีควำมปลอดภยัสงูสดุ 
ต่อผู้บริโภค อีกทัง้ค ำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสงัคม ทัง้นีบ้ริษัทจงึมีสว่นร่วมทัง้ในกำรเป็นผู้น ำและกำร
ให้ควำมสนบัสนุนร่วมมือแก่คู่ค้ำ เพ่ือให้ตลอดเส้นทำงของห่วงโซ่อุปทำนบรรลถุึงกำรด ำเนินธุรกิจอย่ำงยัง่ยืนท่ี
แท้จริง โดยหลกัเกณฑ์กำรคดัเลือกคูค้่ำท่ีส ำคญัมีดงันี ้

 มีข้อก ำหนด นโยบำยและคณุสมบตัิท่ีเป็นไปตำมหลกัเกณฑ์ของบริษัท  
 พิจำรณำผลตรวจรับกำรรองของสินค้ำจำกหน่วยงำนท่ีได้รับกำรรับรอง และตรวจสอบสถำนประกอบกำร

ว่ำเป็นไปตำมข้อก ำหนดและมำตรฐำนท่ีเก่ียวข้องตัง้แต่กำรคัดเลือกวัตถุดิบ กระบวนกำรผลิต กำร
ตรวจสอบคณุภำพ กำรจดัเก็บ กำรจดัสง่ รวมถงึกำรจดักำรและคดักรองของเสีย  

 มีควำมสำมำรถในกำรแข่งขนั สำมำรถจดัหำวตัถดุิบเพ่ือกำรผลิตได้อย่ำงสม ่ำเสอและตอ่เน่ือง 
 สร้ำงสรรค์และมีกำรน ำเสนอนวตักรรมใหม่ๆ  ท่ีเหมำะสมตำมประเภทธุรกิจ 
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 บริษัทมีข้อก ำหนดในกำรคดัเลอืกคูค้่ำอย่ำงเป็นธรรม โดยค ำนงึถงึปัจจยัควำมเสี่ยงตำมประเภท
ของวตัถดุิบด้วย ทัง้นีเ้ม่ือได้รับกำรคดัเลือกแล้ว ก็จะยงัมีกำรตรวจสอบเป็นประจ ำทกุปี เพ่ือให้เกิด
ควำมมัน่ใจในระยะยำว  

การจ าแนกกลุ่มคู่ค้า 

บริษัทมีกำรบริหำรกลุม่คูค้่ำแยกออกตำมประเภทธุรกิจอำหำรและเคร่ืองดื่ม 

กำรจ ำแนกกำรจดัหำจำกกลุ่มคู่คำ้รำยส ำคญั 

 Food Bev 
มลูคำ่กำรจดัหำจำกคูค้่ำรำยส ำคญั 40% 62% 

กำรจ ำแนกกำรจดัหำจำกกลุ่มวตัถดิุบ 

 Food Bev 
วตัถดุิบหลกั 85% 77% 
อื่น ๆ 15% 23% 

 
การแบ่งปันคุณค่าจากองค์กรสู่สังคม 
 
นอกจำกมีเป้ำหมำยขบัเคลื่อนองค์กรให้เติบโตในด้ำนกำรด ำเนินธุรกิจตำมแผนวิสยัทศัน์ 2020 แล้ว กลุม่บริษัท
โออิชิยงัช่วยขบัเคลื่อนควำมสขุสูส่งัคมและชมุชน โดยสร้ำงสงัคมแห่งกำร “ให้”  รับผิดชอบและมีสว่นร่วมในกำร
ดแูลสงัคม ตลอดจนสิ่งแวดล้อมเพ่ือสำนตอ่ปณิธำน ผู้น ำธุรกิจอำหำรและเคร่ืองดื่มสไตล์ญ่ีปุ่ นเพ่ือคณุภำพชีวิต 
ท่ีดีของคนรุ่นใหม ่
 
ความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม 
 
ลดพลังงานไฟฟ้า     586,000  กโิลวัตต์ฮาวมิเตอร์ : ปี  
ลดพลังงานเชือ้เพลิง     17,700   กโิลกรัม : ปี 
ลดพลาสตกิ      31.7  ตัน : ปี  
ลดปริมาณการใช้น า้     66,540  ลูกบาศก์เมตร : ปี 
รีไซเคลิน า้มันเก่าจากการประกอบอาหาร  117,126  กโิลกรัม : ปี 
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กลุม่บริษัทโออิชิตระหนกัถงึควำมส ำคญัในกำรรักษำสิ่งแวดล้อม จงึจดัให้มีกระบวนกำรดแูลด้ำนสิ่งแวดล้อม กำร
ก ำจัดวัตถุดิบเหลือใช้ กำรจัดกำรขยะและของเสียอย่ำงเป็นระบบได้มำตรฐำนและปฏิบัติตำมข้อก ำหนดของ
กฎหมำย เพ่ือให้มัน่ใจได้ว่ำวตัถุดิบเหลือใช้ ขยะ และของเสียดงักล่ำวจะถูกก ำจัดด้วยวิธีกำรท่ีถูกต้องไม่ส่งผล
กระทบกบัชมุชนและสิ่งแวดล้อม 

ในสว่นกระบวนกำรผลิต กลุม่บริษัทโออิชิเลือกใช้เทคโนโลยีในกำรผลิตท่ีเป็นมิตรกบัสิ่งแวดล้อม โดยใช้เคร่ืองจกัร 
ท่ีทันสมยั ใช้พลงังำนน้อย และลดวตัถุดิบบรรจุภัณฑ์ท่ีใช้ในกำรผลิต โดยเฉพำะพลำสติก นอกจำกนี ้ยังควบคุม
ปัจจัยเสี่ยงเพ่ือลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงลดกำรใช้ทรัพยำกร อีกทั ง้ปฏิบัติตำมมำตรฐำนกำรจัดกำร
สิ่งแวดล้อม ISO 14001 (ISO 14001 Environmental Management Standard) ซึ่งโรงงำนส ำหรับผลิตอำหำรและ
เคร่ืองดื่มของกลุม่บริษัทโออิชิทกุโรงงำนได้รับกำรรับรองมำตรฐำนดงักลำ่วเรียบร้อยแล้ว  

นอกจำกนี ้เพ่ือให้กำรบริหำรและกำรจดักำรด้ำนสิ่งแวดล้อมเป็นไปถูกต้องและอย่ำงยัง่ยืน กลุ่มบริษัทโออิชิจงึจดั
ให้มีบุคคลำกรท่ีเช่ียวชำญด้ำนกำรควบคุมและกำรปฏิบัติงำนด้ำนสิ่งแวดล้อมท่ีผ่ำนกำรอมรมตำมท่ีกฏหมำย
ก ำหนดประจ ำอยู่ภำยในโรงงำนอุตสำหกรรมของกลุ่มบริษัทโออิชิ ได้แก่ ผู้ จัดกำรสิ่งแวดล้อม ผู้ควบคุมระบบ
บ ำบัดมลพิษน ำ้ ผู้ ควบคุมระบบบ ำบัดมลพิษอำกำศ ผู้ ควบคุมระบบกำรจัดกำรมลพิษกำกอุตสำหกรรม 
ผู้ปฏิบตัิงำนประจ ำระบบบ ำบดัมลพิษน ำ้ ผู้ปฏิบตัิงำนประจ ำระบบบ ำบดัมลพิษอำกำศ และผู้ปฏิบตัิงำนประจ ำระบบ
กำรจดักำรกำกอตุสำหกรรม 

โดยปีท่ีผ่ำนมำ กลุ่มบริษัทโออิชิสำมำรถปฏิบัติตำมมำตรกำรและข้อก ำหนดเก่ียวกับสิ่งแวดล้อมต่ำง ๆ ตำมท่ี
กฎหมำยและมำตรฐำนกำรจดักำรสิ่งแวดล้อม ISO 14001 ก ำหนดไว้ได้เป็นอย่ำงดี อีกทัง้เข้ำร่วมกำรด ำเนินกำร
โครงการคาร์บอนฟุตพริน้ท์ขององค์กรในภาคอุตสาหกรรม (Carbon Footprint for Organization: CFO) 
เพ่ือเสริมสร้ำงควำมยั่งยืนให้กับองค์กร ซึ่งเป็นโครงกำรท่ีสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจเก่ียวกับหลกักำรและวิธีกำร
ประเมินคำร์บอน     ฟตุพริน้ท์ขององค์กร เพ่ือให้สำมำรถค ำนวณปริมำณคำร์บอนคำร์บอนฟุตพริน้ท์ท่ีเกิดขึน้จำก
กิจกรรมกำรด ำเนินงำนขององค์กรได้อย่ำงถูกต้อง อนัจะน ำไปสูก่ำรก ำหนดแนวทำงกำรบริหำรจดักำรเพ่ือลดกำร
ปล่อยก๊ำซเรือนกระจกขององค์กรได้อย่ำงเหมำะสมและมีประสิทธิภำพ  โดยในส่วนโรงงำนผลิตเคร่ืองดื่มโออิชิ 
นวนครได้ปล่อยก๊ำซเรือนกระจกประมำณ 35,983 tonCO2-eq ต่อปี พร้อมได้รับใบรับรองกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจก
จำกรัฐมนตรีกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

นอกจำกนัน้ ยังเข้ำร่วมโครงกำรน ำร่องอุตสำหกรรมสีเขียว ซึ่งเรำได้ผ่ำนกำรประเมินและได้รับกำรรับรองเป็น
โรงงำนสีเขียวระดับ 3 (Green Industry Level 3) ตลอดจนบริษัทได้จัดให้มีกำรอบรมด้ำนสิ่งแวดล้อมเพ่ือให้
ควำมรู้และสร้ำงคำ่นิยมท่ีดีเก่ียวกบัสิ่งแวดล้อมให้กบัพนกังำน ในหลกัสตูรท่ีเก่ียวข้องกบัด้ำนสิ่งแวดล้อม ได้แก่  
 



  บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 

แบบแสดงรำยกำรข้อมลูประจ ำปี (แบบ 56-1) สิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยำยน 2561 

สว่นท่ี 2 หน้ำที่ 127 

   

 หลกัสตูร ISO14001 Version:2015 รวมจ ำนวน 1 หลกัสตูร คิดเป็นชัว่โมงอบรมเฉลี่ย 8 ชัว่โมงตอ่คน 
 หลกัสูตร Internal Audit ISO14001 Version:2015 รวมจ ำนวน 1 หลกัสูตร คิดเป็นชัว่โมงอบรมเฉลี่ย 8 

ชัว่โมงตอ่คน 
 หลกัสตูรสร้ำงจิตส ำนึกกำรอนุรักษ์พลงังำน  รวมจ ำนวน 1 หลกัสตูร คิดเป็นชัว่โมงอบรมเฉลี่ย 6 ชัว่โมง

ตอ่คน 
 หลกัสตูร ด้ำนกำรจดักำรพลงังำน  รวมจ ำนวน 1 หลกัสตูร คิดเป็นชัว่โมงอบรมเฉลี่ย 8 ชัว่โมงตอ่คน 

แนวทางการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ 

ในปี 2561 บริษัทโออิชิได้ด ำเนินโครงกำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรใช้พลงังำนและวตัถดุิบ รวมถงึสำรเคมีในกระบวนกำร
ผลิต เพ่ือลดปริมำณกำรใช้ทรัพยำกรและลดผลกระทบท่ีอำจมีตอ่สิ่งแวดล้อม ดงันี ้

ด้านพลังงาน   

บริษัทได้จดัให้มีคณะท ำงำนและผู้ตรวจติดตำมกำรใช้พลงังำน ซึง่ผ่ำนกำรฝึกอบรมจำกหน่วยงำนท่ีขึน้ทะเบียน
กบักระทรวงพลงังำน จงึมัน่ใจได้วำ่บริษัทมีกำรใช้พลงังำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ ประหยดั และเหมำะสมกบักระบวนกำร
ผลิต  รวมทัง้จัดท ำโครงกำรอนุรักษ์พลงังำน ซึ่งสำมำรถช่วยลดปริมำณกำรใช้พลงังำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
ได้แก่ 

 โครงกำรติดตัง้อปุกรณ์ควบคมุควำมเร็วรอบมอเตอร์ (Variable Speed Drive : VSD) เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภำพกำรท ำงำนของมอเตอร์ และลดพลงังำนในกระบวนกำรผลิต ซึง่สำมำรถลดปริมำณกำรใช้
พลงังำนไฟฟ้ำลง 448,000 หนว่ยตอ่ปี  

 โครงกำรเปลี่ยนหลอด High bay เป็นหลอดไฟ LED ในโงงำนกำรผลิต ซึ่งสำมำรถลดปริมำณกำรใช้
พลงังำนไฟฟ้ำลง 138,000 หน่วยตอ่ปี รวมถงึกำรเปลี่ยนหลอดไฟเป็นแบบ LED ในร้ำนอำหำร ก็ช่วยประหยดั
พลงังำนไฟฟ้ำได้เพ่ิมขึน้เช่นกนั 

 โครงกำรติดตัง้ระบบท่ีน ำน ำ้ทิง้กลบัมำใช้ใหมใ่นระบบ Utility Plant สำมำรถประหยดักำรใช้ทรัพยำกรน ำ้
ได้ถงึ 55,400  ลกูบำศก์เมตรตอ่ปี และปริมำณน ำ้เสียลดลง 29% เม่ือเทียบกบัปี 2560 
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ด้านกระบวนการผลิต 

บริษัทยึดมัน่ในกระบวนกำรผลิตท่ีเป็นมิตรกบัสิ่งแวดล้อมภำยใต้หลกั Reduce – Reuse – Recycle เพ่ือลดของ
เสีย และกำรน ำกลบัมำใช้ซ ำ้ ดงันี ้

 ปรับปรุงกระบวนกำรฆ่ำเชือ้ในระบบท่อสง่ผลิตภณัฑ์ส ำหรับกระบวนกำรผลิตเคร่ืองดื่มแบบบรรจรุ้อนใน
ขวด PET จงึช่วยลดปริมำณกำรใช้น ำ้ลงได้ 440 ลกูบำศก์เมตรตอ่ปี 

 ปรับปรุงเคร่ืองจกัรในกระบวนกำรผลิตเคร่ืองดื่มแบบบรรจรุ้อนในขวด PET ด้วยกำรเพ่ิมระยะกำรยืดของ
ฟิล์มพันพำเลท โดยไม่ส่งผลกระทบต่อคุณภำพกล่องสินค้ำ จึงสำมำรถลดกำรใช้ฟิล์มพันพำเลทลงได้ 
6,700 กิโลกรัมตอ่ปี 

 ส ำหรับกำรผลิตเคร่ืองดื่มแบบ CAF หรือบรรจุเย็นในขวด PET ได้พฒันำฉลำกของผลิตภณัฑ์ของบรรจุ
ภณัฑ์ขนำด 350 ml. เพ่ือลดปริมำณกำรใช้พลำสติก โดยสำมำรถลดควำมยำวของฉลำกลงได้ 9% และ
ลดควำมหนำของฉลำกลงได้ 10% ซึง่ไมส่ง่ผลถงึคณุภำพของกำรใช้งำน  

 ในด้ำนกำรพัฒนำบรรจุภัณฑ์ ได้น ำนวัตกรรรมใหม่ของกระดำษลูกฟูกมำประยุกต์ใช้กับผลิตภัณฑ์
เคร่ืองดื่มโออิชิ  ซึ่งยังคงควำมแข็งแรงและไม่กระทบต่อคุณภำพงำนพิมพ์  สำมำรถส่งสินค้ำถึงมือ
ผู้บริโภคได้อย่ำงปลอดภยั โดยช่วยลดคำ่ใช้จ่ำยในกำรสัง่ซือ้กลอ่งกระดำษลงประมำณ 3 - 5%   

 ในส่วนของหน่วยงำนคลงัสินค้ำได้ปรับปรุงระบบกำรบริหำรจดักำรคลงัสินค้ำ จึงช่วยลดระยะทำงกำร
เคลื่อนท่ีของรถโฟล์คลิฟในกำรเคลื่อนย้ำยสินค้ำเข้ำเก็บในคลัง  โดยลดกำรใช้เชือ้เพลิง LPG ลงได้
ประมำณ 17,700 กิโลกรัมตอ่ปี 

 ส ำหรับครัวกลำงผลิตอำหำร ได้ปรับเปลี่ยนวสัดท่ีุใช้ในกระบวนกำรผลิตเก๊ียวซ่ำ จำกถำดพลำสติกเป็น
ถำดสแตนเลสแทน เพ่ือเพ่ิมควำมแข็งแรงคงทน จึงสำมำรถลดจ ำนวนกำรใช้ถำดพลำติกได้จ ำนวน 1.2 
ล้ำนชิน้ตอ่ปี หรือเท่ำกบัลดขยะพลำสติกได้ประมำณ 25 ตนัตอ่ปี  

 น ำน ำ้ล้ำงขวดและฝำขวดในขัน้ตอนกำรบรรจจุำกโรงงำนนวนครกลบัไปใช้แทนน ำ้ประปำท่ีใช้ในกิจกรรมอื่น ๆ 
ในโรงงำน (service water) จึงช่วยลดกำรใช้น ำ้ประปำลงได้ 9,800 ลูกบำศก์เมตรต่อปี และยังช่วยลด
พลงังำนในกำรบ ำบดัน ำ้เสียก่อนปลอ่ยออกนอกโรงงำนได้ด้วย ขณะท่ีโรงงำนวงัม่วงก็สำมำรถลดกำรใช้
น ำ้ลงได้ 900  ลกูบำศก์เมตรตอ่ปีเช่นกนั 
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 น ำน ำ้มนัเก่ำในกำรประกอบอำหำรไปรีไซเคิลจ ำนวน 117,126 กิโลกรัมต่อปี โดยขำยให้กับบริษัทท่ีมี
ใบรับรองชดัเจนวำ่จะน ำไปใช้ตอ่อย่ำงถกูสขุลกัษณะและเป็นไปตำมข้อก ำหนดของกฎหมำย 

ความยั่งยืนด้านสังคม 
 
ด้วยวิสยัทัศน์ท่ียึดมัน่ในควำมรับผิดชอบต่อสงัคม ตลอดระยะเวลำ 19 ปีท่ีผ่ำนมำ กลุ่มบริษัทโออิชิตระหนกัถึง
หน้ำท่ีส ำคญัในกำรมีส่วนร่วมสร้ำงประโยชน์ให้กบัสงัคมและชุมชน โดยสร้ำงสรรค์กิจกรรมท่ีรับผิดชอบต่อสงัคม 
ตัง้แต่ชุมชนรอบโรงงำนไปจนถงึสงัคมระดบัประเทศ ภำยใต้ 2 โครงกำรหลกัของกลุ่มบริษัทโออิชิ ได้แก่ โครงกำร 
“ให้” และ โครงกำร “อิ่มจงั” เพรำะกลุม่บริษัทโออิชิเช่ือว่ำกำรเติบโตไปพร้อมกบัสงัคมท่ีเข้มแข็ง จะน ำมำซึง่ควำม
มัน่คงยัง่ยืนอย่ำงแท้จริง  
 
โครงการเด่นในปี 2561 
 
โครงการ “น า้ดื่มสะอาด”  

น ำ้เป็นปัจจยัพืน้ฐำนในกำรด ำรงชีวิต บริษัทในฐำนะผู้ผลิตเคร่ืองดื่มชัน้น ำของประเทศ เล็งเห็นควำมส ำคญัด้ำน 
สุขภำพและอนำมัย (Health & Nutrition) จึงจัด โครงการ “น า้ดื่มสะอาด” โดยทีมงำนโรงงำนอุตสำหกรรม
ส ำหรับผลิตเคร่ืองดื่มโออิชิ ท่ีอ ำเภอวังม่วง ท่ีน ำทักษะและองค์ควำมรู้ของกำรเป็นผู้ เช่ียวชำญด้ำนกำรผลิต
เคร่ืองดื่มท่ีมีคุณภำพได้มำตรฐำนสำกลเข้ำไปปรับปรุงระบบผลิตน ำ้ดื่มสะอำดให้กับชุมชน โดยเร่ิมจำกชุมชน
ใกล้เคียงโรงงำน คือ โรงเรียนบ้ำนมณีโชติสำมัคคี ซึ่งตัง้อยู่ในเขตพืน้ท่ีอ ำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี ซึ่งอยู่ใน
บริเวณใกล้กบัโรงงำนอตุสำหกรรมส ำหรับผลิตเคร่ืองดื่มโออิชิ โดยบริษัทส่งทีมวิศวกรของโรงงำนอตุสำหกรรมท่ี
อ ำเภอวงัม่วงเข้ำไปศกึษำและปรับปรุงระบบน ำ้ดื่มจนได้มำตรฐำน อีกทัง้คอยตรวจสอบมำตรฐำนอย่ำงต่อเน่ือง 
เพ่ือให้ทำงโรงเรียนได้มีน ำ้ดื่มสะอำด ถูกหลกัอนำมยั บริโภคอย่ำงต่อเน่ือง เพ่ือช่วยพัฒนำคุณภำพชีวิตอย่ำง
ยัง่ยืน 
 

ผลลัพธ์จากโครงการ 

 นกัเรียนและบคุลำกรในโรงเรียน จ ำนวน 400 คน ได้ดื่มน ำ้สะอำด 

 พนกังำนโออิชิ จ ำนวน 12 คน  ได้ร่วมจดัท ำโครงกำรเพ่ือสงัคม 
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1. โครงการ “ให้” 

สนบัสนนุและช่วยเหลือสงัคมด้ำนตำ่งๆ ทัง้ ด้ำนกำรสง่เสริมคณุภำพชีวิต ด้ำนกำรศกึษำ ด้ำนเศรษฐกิจและสงัคม 
ผ่ำนกำรจดักิจกรรมตำ่งๆ ดงันี ้

1.1 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

 โครงการ “ที่อยู่อาศัย” 

เพ่ือยกระดบัคุณภำพชีวิตชุมชนท่ีอำศยัอยู่ใกล้เคียงโรงงำน ทำงโรงงำนอุตสำหกรรม ท่ีอ ำเภอวงัม่วง ในฐำนะ
สมำชิกของชมุชน จงึสนบัสนนุโครงกำร “ประชำรัฐสระบรีุซอ่ม/สร้ำงบ้ำนเพ่ือช่วยเหลือประชำชน ประจ ำปี 2561” 
ของกองสวสัดิกำรสงัคม  จังหวดัสระบุรีเพ่ือช่วยเหลือประชำชนท่ีประสบปัญหำควำมเดือดร้อนด้ำนท่ีอยู่อำศยั 
โดยสนบัสนุนทัง้ในด้ำนงบประมำณ และด้ำนแรงงำนด้วยกำรส่งทีมงำนเข้ำไปช่วยปรับปรุงบ้ำนให้กบันำงสวงค์ 
ก๊กฝ้ำย บ้ำนเลขท่ี 191 หมูท่ี่ 1 ต ำบลแสลงพนั อ ำเภอวงัมว่ง จงัหวดัสระบรีุ 

 โออชิร่ิวมบูรณะวัดไทยในญ่ีปุ่น 

เพ่ือร่วมเป็นสว่นหนึง่ของกำรบรูณะวดัไทยในประเทศญ่ีปุ่ น ในฐำนะท่ีกลุม่บริษัทโออิชิเป็นบริษัทผู้ผลิตอำหำรและ
เคร่ืองดื่มสไตล์ญ่ีปุ่ นของไทย จึงร่วมกบัมลูนิธิสิริวฒันภกัดี และไทยเบฟ ร่วมถวำยอำคำร “ญำณสงัวร อนุสรณ์
ไทย – ญ่ีปุ่ น” ท่ีวดัป่ำพุทธรังษี กรุงโตเกียว ประเทศญ่ีปุ่ น แทนสิ่งก่อสร้ำงเดิมในวดัท่ีเกิดควำมเสียหำยจำกเหตุ
เพลิงไหม้เมื่อ 3 ปีก่อน พร้อมท ำพิธีอญัเชิญพระพุทธรูปเหมือนสมเด็จพระญำณสงัวร สมเด็จพระสงัฆรำชสกล
มหำสงัฆปริณำยกมำประดิษฐำน เพ่ือให้วดัป่ำพุทธรังษี โตเกียว ได้กลบัมำเป็นศนูย์รวมทำงจิตใจของคนไทยท่ี
อำศยัอยู่ในประเทศญ่ีปุ่ นอย่ำงสมบรูณ์แบบอีกครัง้หนึง่ 

1.2 ด้านการศึกษา 

 โครงการมอบทุนการศึกษาบุตรพนักงาน 

กลุ่มบริษัทโออิชิเล็งเห็นควำมส ำคญัของกำรศกึษำ จึงมอบทุนกำรศกึษำให้กบับุตรพนกังำนท่ีเรียนดีต่อเน่ืองมำ
เป็นเวลำ 11 ปีแล้ว รวมจ ำนวนกว่ำ 600 ทุน เพ่ือสนบัสนุนด้ำนกำรศกึษำให้กบัเยำวชนไทย เสริมสร้ำงให้เยำวชนมี
ก ำลงัใจในกำรเรียน สำมำรถฟันฝ่ำอปุสรรคจนส ำเร็จกำรศกึษำดงัควำมมุง่มัน่ตัง้ใจ อีกทัง้ยงัได้ช่วยสร้ำงขวญัและ
ก ำลงัใจให้แก่พนกังำนในกลุม่บริษัทโออิชิอีกด้วย 
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 โครงการ “สหกจิศึกษา” สนับสนุนการศึกษาภาคปฏบิัต ิ

กลุม่บริษัทโออิชิตระหนกัถงึควำมส ำคญัของกำรเรียนรู้ประสบกำรณ์จริงจำกกำรท ำงำน ซึง่จะเป็นประโยชน์ตอ่อนำคต
ของเยำวชน จงึจบัมือกบัมหำวิทยำลยัสงขลำนครินทร์ ร่วมมือด้ำน “สหกิจศกึษำ” มำตอ่เน่ืองตัง้แตปี่ 2556 จนถงึ
ปัจจบุนั ซึง่ “สหกิจศกึษำ” หรือ Co-operative Education เป็นระบบกำรศกึษำท่ีเน้นกำรปฏิบตัิงำนจริงในสถำน
ประกอบกำร โดยจดักำรศกึษำเชิงบรูณำกำรระหวำ่งกำรเรียนกำรสอนกบักำรท ำงำน (Work Integrated 
Learning : WIL) เพ่ือช่วยให้นกัศกึษำสำมำรถเรียนรู้ชีวิตกำรท ำงำนก่อนส ำเร็จกำรศกึษำ และได้พฒันำทกัษะ
วิชำชีพท่ีเป็นควำมต้องกำรของสถำนประกอบกำร รวมถงึเป็นแนวทำงท่ีนกัศกึษำสำมำรถเช่ือมโยงและประยกุต์
ควำมรู้ทำงทฤษฎีสูก่ำรปฏิบตัิงำนจริงอย่ำงมีหลกักำรและเป็นระบบ เพ่ือก้ำวสูอ่นำคตของกำรเป็นบณัฑิตท่ีมี
คณุภำพตรงตำมท่ีตลำดแรงงำนต้องกำร 

1.3 ด้านเศรษฐกจิและสังคม 

 โครงการ “ให้โอกาส..ให้การศึกษา..ให้อาชีพ” 

กลุ่มบริษัทโออิชิใช้ควำมเช่ียวชำญและควำมถนดัทำงธุรกิจ จดัโครงกำรส่งเสริมศกัยภำพเยำวชนด้ำนทกัษะกำร
ท ำงำน และสร้ำงโอกำสให้เกิดกำรต่อยอดไปสู่กำรเสริมสร้ำงอำชีพและคุณภำพชีวิตท่ีดีขึน้อย่ำงยั่งยืน โดยจัด
โครงกำร ‘ให้โอกาส..ให้การศึกษา..ให้อาชีพ’ เป็นโครงกำรท่ีรับนกัศกึษำมำฝึกงำนท่ีร้ำนอำหำรในกลุ่มบริษัท
โออิชิ โดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือเปิดโอกำสให้นกัศกึษำได้สร้ำงเสริมประสบกำรณ์ เพ่ิมทกัษะและพฒันำวิชำชีพในสถำน
ประกอบกำรจริง และเป็นแนวทำงในกำรประกอบอำชีพก่อนเข้ำสู่ตลำดแรงงำนในอนำคต อีกทัง้ยงัสอดคล้องกบั
นโยบำยภำครัฐเร่ืองกำรส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษำยุวแรงงำนท ำงำนในช่วงปิดภำคเรียน เพ่ิมรำยได้ให้กับ
ตนเองและครอบครัว โดยปีนีบ้ริษัทเปิดโอกำสให้น้อง ๆ นักศึกษำจ ำนวนกว่ำ 300 คน จำก 18 สถำนศึกษำ ทัง้
อำชีวศกึษำและอุดมศกึษำทัว่ประเทศเข้ำร่วมโครงกำร เพรำะบริษัทเช่ือว่ำเมื่อเศรษฐกิจดีจะน ำไปสู่กำรมีสงัคมท่ี
ดีตอ่ไป 

2.  โครงการ “อิ่มจัง” 

กลุ่มบริษัทโออิชิในฐำนะผู้ผลิตและจัดจ ำหน่ำยอำหำรและเคร่ืองดื่มสไตล์ญ่ีปุ่ น บริษัทจึงน ำผลิตภัณฑ์ภำยใต้  
ตรำสินค้ำโออิชิทัง้อำหำรและเคร่ืองดื่มมำเป็นเคร่ืองมือในจัดกิจกรรมเพ่ือสงัคมในรูปแบบกำรเลีย้งอำหำรมือ้
พิเศษให้กับเยำวชนและผู้ ด้อยโอกำสในสังคม ควบคู่กำรจัดกิจกรรมสนัทนำกำรสอดแทรกควำมรู้และปลูกฝัง
คณุธรรม ซึง่จดัขึน้อย่ำงต่อเน่ืองเป็นปีท่ี 3 แล้ว ทัง้ในเขตกรุงเทพมหำนคร ปริมณฑล และต่ำงจงัหวดั รวมจ ำนวน
ผู้ ได้รับกำรแบ่งปันอำหำร-เคร่ืองดื่มเป็นจ ำนวนกวำ่ 3,000 คน โดยกิจกรรม “อิ่มจงั” ท่ีจดัขึน้ในปีนี ้ได้แก่  
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 “อิ่มจัง” มือ้พเิศษที่ “ร้านชาบูช”ิ 

อำหำรญ่ีปุ่ น อำจดเูหมือนเป็นอำหำรมือ้ธรรมดำ ๆ แต่กลุม่บริษัทโออิชิเช่ือวำ่อำหำรญ่ีปุ่ นอำจเป็นมือ้พิเศษในชีวิต
ส ำหรับใครบำงคน กลุ่มบริษัทโออิชิจึงพำเยำวชนผู้ ด้อยโอกำสจำกมูลนิธิบ้ำนเด็กเร่ร่อน สมุทรปรำกำร มำ
รับประทำนอำหำรญ่ีปุ่ นมือ้พิเศษท่ีร้ำนอำหำรชำบชิู มอบประสบกำรณ์กำรทำนอำหำรญ่ีปุ่ นแบบจใุจให้กบัน้อง ๆ 
ทัง้ชำบูหม้อไฟ ซูชิ ข้ำวปัน้  ท่ีมีสำรอำหำรท่ีมีประโยนช์ครบห้ำหมู่ พร้อมถือโอกำสฉลองครบ 100 ล้ำนหม้อ “ชำบูชิ” 
และมอบเงินบริจำคสมทบทนุอำหำรกลำงวนัให้กบัมลูนิธิฯ อีกด้วย 

 โครงการ “อิ่มจัง” ร่วมจัดกจิกรรมสงกรานต์ผู้สูงวัยและผู้พกิารในสลัม  

เพ่ือเป็นส่วนหนึ่งในกำรมอบช่วงเวลำแห่งควำมสขุในเทศกำลสงกรำนต์ให้กบัผู้อยู่อำศยัในย่ำนชุมชนแออัดกว่ำ 
27 ชุมชนในเขตคลองเตย ได้มีควำมสุขในวันครอบครัวและวันสงกรำนต์ กลุ่มบริษัทโออิชิจึงมอบอำหำรและ
เคร่ืองดื่มภำยใต้โครงกำรอิ่มจัง  สนับสนุนกิจกรรม “สงกรานต์ธารน า้ใจแด่ผู้สูงวัยและผู้พิการในสลัม 
ประจ าปี 2561” จดัโดยมลูนิธิดวงประทีป พร้อมมอบเงินบริจำคท่ีรวบรวมจำกพนกังำนในกลุ่มบริษัทโออิชิท่ีมีจิต
ศรัทธำมำสง่มอบมำให้ ณ มลูนิธิดวงประทีป คลองเตย 

 โออชิจัิดกจิกรรม “อิ่มจัง” ให้กับโรงเรียนในเขตชุมชนโรงงาน  

เพ่ือเป็นกำรสำนสมัพนัธ์อนัดีกบัชุมชนรอบโรงงำน ทำงบริษัทและโรงงำนอตุสำหกรรมของกลุ่มบริษัทโออิชิ อ ำเภอวงั
ม่วง จึงน ำอำหำรและเคร่ืองดื่มโออิชิมำเลีย้งมือ้พิเศษให้กับน้อง  ๆ โรงเรียนบ้ำนมณีโชติสำมคัคี อ ำเภอวังม่วง 
จงัหวดัสระบุรี ซึง่ตัง้อยู่ในเขตเดียวกนักบัโรงเรียน พร้อมเติมวิตำมินสมองให้กบัเยำวชน โดยมอบหนงัสือส่งเสริม
ภำษำองักฤษหลำกหลำยรูปแบบ เพ่ือให้เดก็ ๆ เรียนรู้ภำษำองักฤษซึง่มีบทบำทส ำคญัในยุคโลกไร้พรมแดน  และ
ยงัเป็นกำรปลกูฝังนิสยัรักกำรอำ่น ซึง่เป็นรำกฐำนส ำคญัของกำรเรียนรู้ เพ่ือสร้ำงคนเก่งคนดีมีคณุภำพตอ่ไป 
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ข้อมูลโครงการอิ่มจัง ตัง้แต่ปี 2559-2561 

ปี no. สถานที่ นกัเรียน/ผู้ เข้ำร่วม (คน) 

2559 
1 โรงเรียนเอนกดิษฐำรำม  จงัหวดัปทมุธำนี  150 

2 ศนูย์พฒันำกำรจดัสวสัดิกำรสงัคมผู้สงูอำยบุ้ำนบำงแค  300 

2560 

3 โรงเรียนอนบุำลฤชำกร กรุงเทพมหำนคร 140 
4 โรงเรียนวดัศิริจนัทำรำม จงัหวดัปทมุธำนี 250 
5 โรงเรียนบ้ำนคลองสมบรูณ์ จงัหวดัสมทุรสงครำม  150 
6 โรงเรียนธำรทิพย์ ในควำมอปุถมัภ์ของมลูนิธิธำรทิพย์ธำรธรรม จงัหวดัเชียงรำย  160 
7 โรงเรียนบ้ำนต้นส ำโรง จงัหวดันครปฐม  150 
8 โรงเรียนบ้ำนขนุสมทุรไทย จงัหวดัสมทุรปรำกำร  160 

2561 

9 มลูนิธิดวงประทีป (งำนสงกรำนต์ผู้สงูวยั) 400 

10 มลูนิธิดวงประทีป (พิธีมอบทนุกำรศกึษำ) 450 

11 มลูนิธิบ้ำนเดก็เร่ร่อน กรุงเทพมหำนคร 30 

12 โรงเรียนบ้ำนมณีโชติสำมคัคี อ ำเภอวงัมว่ง จงัหวดัสระบรีุ 500 

13 โครงกำร Central Thailand Mission (กิจกรรม Christmas Charity Carnival) 100 

14 โครงกำร Zigma Camp คณะพำณิชย์ศำสตร์และกำรบญัชี จฬุำลงกรณ์มหำวิทยำลยั 175 

15 โครงกำร Champ ครัง้ท่ี 6 คณะพำณิชย์ศำสตร์และกำรบญัชี จฬุำลงกรณ์มหำวิทยำลยั 100 

   3,215 
 
 
บริษัทเปิดเผยรำยละเอียดรำยงำนควำมรับผิดชอบตอ่สงัคมสูก่ำรพฒันำอย่ำงยัง่ยืน ปี 2561 และ GRI Standard 
เป็นส่วนหนึ่งของรำยงำนประจ ำปี  2561 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ ถือหุ้ นพร้อมหนังสือเชิญประชุมสำมัญผู้ ถือหุ้ น 
ประจ ำปี 2562 และเปิดเผยไว้บนเวบ็ไซต์ของบริษัท www.oishgroup.com  

 

  

http://www.oishgroup.com/
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11.  การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง 

11.1 การควบคุมภายใน 

บริษัทได้ให้ควำมส ำคัญอย่ำงย่ิงกับกำรจัดให้มีระบบกำรควบคุมภำยในท่ีดีและมีประสิทธิภำพ ทัง้  
ในระดับบริหำรและระดับปฏิบัติงำน โดยได้จัดให้มีระบบกำรควบคุมภำยในท่ีครอบคลุมทุกด้ำน ทัง้ 
ด้ำนบญัชี กำรเงิน กำรปฏิบตัิงำน ด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและดิจิทลั รวมถึงบริษัทยงัได้มีกำรก ำหนด
นโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำรของบริษัทไว้อย่ำงชัดเจน โดยก ำหนดให้บริษัทต้องมีกำรด ำเนินกำร  
ให้เป็นไปตำมกฎหมำย ข้อบังคบั ระเบียบท่ีเก่ียวข้อง มีกลไกกำรตรวจสอบและถ่วงดลุท่ีมีประสิทธิภำพ
อย่ำงเพียงพอในอนัท่ีจะปกป้อง รักษำ และดแูลเงินทนุของผู้ ถือหุ้นและสินทรัพย์ของบริษัท  

บริษัทได้จัดให้มีหน่วยงำนตรวจสอบภำยในเพ่ือท ำหน้ำท่ีตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของทุกหน่วยงำน     
ทัง้หน่วยงำนหลกัและหน่วยงำนสนบัสนนุ รวมทัง้ให้ค ำปรึกษำเก่ียวกบักำรสร้ำงระบบกำรควบคมุภำยใน
และพัฒนำระบบงำนต่ำง ๆ ของบริษัท ตลอดจนประเมินประสิทธิภำพ และควำมเพียงพอของกำร
ควบคุมภำยใน พร้อมทัง้ติดตำมกำรปรับปรุงระบบกำรควบคุมภำยในให้แก่ฝ่ำยบริหำรอย่ำงใกล้ชิด 
นอกจำกนี ้บริษัทยังมุ่งผลกัดนัให้หน่วยงำนตรวจสอบภำยในปฏิบตัิงำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนสำกล 
และใช้กรอบกำรควบคุมภำยในตำมแนว International Standards for the Professional Practice of 
Internal Auditing ของ The Institute of Internal Auditors (IIA) ทัง้นี ้คณะกรรมกำรบริษัทสนับสนุนและ
ดูแลให้หน่วยงำนตรวจสอบภำยในปฏิบัติงำนอย่ำงมีควำมเป็นอิสระ สำมำรถท ำหน้ำท่ีตรวจสอบ และ
ถ่วงดุลได้อย่ำงเต็มท่ี โดยกำรแต่งตัง้ โยกย้ำย เลิกจ้ำงและประเมินผลงำนหัวหน้ำหน่วยงำนตรวจสอบ
ภำยในต้องได้รับควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ รวมถึง รำยงำนตรงต่อคณะกรรมกำร
ตรวจสอบเป็นประจ ำ เพ่ือท่ีคณะกรรมกำรตรวจสอบสำมำรถให้ค ำแนะน ำท่ีจ ำเป็นและเพ่ือมัน่ใจได้ว่ำ
ระบบกำรควบคมุภำยใน และกำรตรวจสอบภำยในอนัเป็นกลไกส ำคญัในกำรขบัเคลื่อนธุรกิจให้เติบโต
อย่ำงยัง่ยืนสำมำรถท่ีจะบรรลวิุสยัทศัน์ (Vision) และพนัธกิจ (Mission) ของบริษัทได้ 

ส ำหรับกรอบกำรควบคุมภำยในท่ีคณะกรรมกำรบริษัท รวมถึงคณะกรรมกำรตรวจสอบและหน่วยงำน
ตรวจสอบภำยในใช้ยดึถือและอ้ำงอิงในกำรปฏิบตัิงำนของ The Committee of Sponsoring Organizations 

of The Treadway Commission -Enterprise Risk Management (COSO-ERM) ซึ่งก ำหนดให้ต้องมีกำร
ประเมินระบบกำรควบคุมภำยใน กำรพัฒนำระบบงำนด้ำนต่ำง ๆ ของบริษัท ตำมองค์ประกอบ 8 ประกำร 
ดงันี ้
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1. สภำพแวดล้อมภำยในองค์กร (Internal Environment)  

2. กำรก ำหนดวตัถปุระสงค์ (Objective Setting) 

3. กำรบ่งชีเ้หตกุำรณ์ (Event Identification) 

4. กำรประเมินควำมเสี่ยง (Risk Assessment) 

5. กำรตอบสนองควำมเสี่ยง (Risk Response) 

6. กิจกรรมกำรควบคมุ (Control Activities) 

7. สำรสนเทศและกำรสื่อสำร (Information & Communication)    

8. กำรติดตำมและประเมินผล (Monitoring & Evaluation)   

เมื่อพิจำรณำจำกรำยงำนผลกำรตรวจสอบของหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน และข้อมลูท่ีได้รับทรำบจำก
กำรซกัถำมจำกฝ่ำยบริหำรของบริษัท รวมทัง้ จำกกำรพิจำรณำเอกสำรหลกัฐำนต่ำง ๆ ท่ีฝ่ำยบริหำรเป็น
ผู้จดัท ำ สำมำรถสรุปได้วำ่บริษัทมีระบบกำรควบคมุภำยในท่ีมีประสิทธิภำพอย่ำงเพียงพอ รวมถงึมีระบบ
กำรควบคมุภำยในเร่ืองกำรท ำธุรกรรมกบัผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ กรรมกำร ผู้บริหำร หรือผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบับคุคล
ดงักลำ่วอย่ำงเพียงพอแล้วอีกด้วย 

ส ำหรับกำรควบคุมภำยในของบริษัทย่อยของบริษัทนัน้ บริษัทได้ก ำหนดให้บริษัทย่อยทำงตรงและ
บริษัทย่อยทำงอ้อม มีระบบกำรควบคุมภำยในท่ีสอดคล้องกับแนวทำงกำรควบคุมภำยในของบริษัท 
นอกจำกนัน้ บริษัทยังได้ด ำเนินกำรจัดส่งเจ้ำหน้ำท่ีจำกหน่วยงำนตรวจสอบภำยในของบริษัทเข้ำไป
ตรวจสอบกำรด ำเนินงำนของบริษัทย่อยอย่ำงสม ่ำเสมอ ซึง่จำกผลกำรตรวจสอบพบว่ำบริษัทย่อยทัง้หมด
ของบริษัทได้จดัให้มีกำรควบคมุภำยในท่ีเพียงพอ 

นอกจำกนี ้เพ่ือส่งเสริมกำรควบคุมภำยในและกำรก ำกับดูแลกิจกำรท่ีดี (Good Corporate Governance) 
คณะกรรมกำรบริษัทยังได้ส่งเสริมให้ผู้บริหำรด ำเนินกำรพัฒนำคุณภำพของระบบกำรควบคุมภำยใน
ตลอดจนสนับสนุนให้ผู้บริหำรและพนักงำนทุกระดับชัน้ได้ปฏิบัติตำมนโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำร 
รวมทัง้ให้ควำมรู้กบัผู้บริหำรและพนกังำนในกำรต่อต้ำนทจุริตคอร์รัปชัน่  เพ่ือให้บริษัทเติบโตอย่ำงมัน่คง
และยัง่ยืน 

  



  บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 

แบบแสดงรำยกำรข้อมลูประจ ำปี (แบบ 56-1) สิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยำยน 2561 

สว่นท่ี 2 หน้ำที่ 136 

   

11.2 การบริหารความเสี่ยง 

คณะกรรมกำรบริษัทได้ตระหนกัถงึควำมส ำคญัในกำรบริหำรและจดักำรควำมเสี่ยงต่ำง ๆ อนัอำจเกิดขึน้กบั
บริษัท โดยได้จ ัดให้มีคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี ่ยง ซึ ่งประกอบด้วยกรรมกำร และผู้บริหำร
ครอบคลุมทกุหน่วยงำนท่ีส ำคญัของบริษัท เพ่ือรับผิดชอบด้ำนกำรประเมิน และกำรบริหำรจดักำรควำม
เสี่ยงของทัง้องค์กร รวมถงึควำมเสี่ยงตอ่กำรทจุริตคอร์รัปชัน่ ซึง่คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงจะร่วม
ปรึกษำหำรือ เพ่ือประเมินปัจจัยควำมเสี่ยงหลกั ควำมเสี่ยงรอง และควำมเสี่ยงท่ีไมม่ีนยัส ำคญั พร้อม
แนะน ำแนวทำงแก้ไข วิธีกำรบริหำรจดักำร หรือบรรเทำผลลบจำกปัจจยัควำมเสี่ยงประเภทต่ำง ๆ และ  
มีกำรติดตำมควำมคืบหน้ำในกำรด ำเนินกำรอย่ำงเหมำะสมและต่อเน่ือง รวมถึงจดัท ำเป็นรำยงำนของ
คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงเพ่ือรำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริษัททกุไตรมำสและในรำยงำนประจ ำปี
ด้วย ส ำหรับควำมเสี่ยงท่ีถือเป็นควำมเสี่ยงหลกัของบริษัทปรำกฏในหัวข้อ 3 ปัจจัยควำมเสี่ยง ส่วนท่ี 1 
ของแบบแสดงรำยกำรข้อมลูฉบบันี ้
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12.  รายการระหว่างกัน 

12.1 ลักษณะของความสัมพันธ์กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง 

ณ วันท่ี 30 กันยำยน 2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีกำรท ำรำยกำรระหว่ำงกันกับบุคคลหรือ
กิจกำรท่ีอำจมีควำมขดัแย้ง ซึง่สำมำรถสรุปลกัษณะของควำมสมัพนัธ์ได้ดงันี ้

ชื่อกจิการ 
ประเทศที่จัดตัง้/

สัญชาต ิ
ลักษณะความสัมพันธ์ 

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ ำกดั (มหำชน) ไทย บริษัทใหญ่และมีกรรมกำรร่วมกนั 

บริษัท แสงโสม จ ำกดั ไทย บริษัทย่อยทำงตรงของบริษัทใหญ่ 

บริษัท สรุำพิเศษภทัรลำนนำ จ ำกดั ไทย บริษัทย่อยทำงตรงของบริษัทใหญ่ 

บริษัท ยไูนเตด็ ไวน์เนอร่ี แอนด์ ดิสทิลเลอร่ี ไทย บริษัทย่อยทำงตรงของบริษัทใหญ่ 

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

บริษัท เบียร์ทิพย์ บริวเวอร์ร่ี (1991) จ ำกดั ไทย บริษัทย่อยทำงตรงของบริษัทใหญ่ 

บริษัท คอสมอส บริวเวอร่ี (ประเทศไทย)  จ ำกดั ไทย บริษัทย่อยทำงตรงของบริษัทใหญ่ 

บริษัท กฤตยบญุ จ ำกดั ไทย บริษัทย่อยทำงตรงของบริษัทใหญ่ 

บริษัท โมเดิร์นเทรด แมนเนจเม้นท์ จ ำกดั ไทย บริษัทย่อยทำงตรงของบริษัทใหญ่ 

บริษัท ป้อมบรูพำ จ ำกดั ไทย บริษัทย่อยทำงตรงของบริษัทใหญ่ 

บริษัท ป้อมคลงั จ ำกดั ไทย บริษัทย่อยทำงตรงของบริษัทใหญ่ 

บริษัท ป้อมโชค จ ำกดั ไทย บริษัทย่อยทำงตรงของบริษัทใหญ่ 

บริษัท ป้อมกิจ จ ำกดั ไทย บริษัทย่อยทำงตรงของบริษัทใหญ่ 

บริษัท ป้อมเจริญ จ ำกดั ไทย บริษัทย่อยทำงตรงของบริษัทใหญ่ 

บริษัท ป้อมพลงั จ ำกดั ไทย บริษัทย่อยทำงตรงของบริษัทใหญ่ 
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บริษัท ป้อมนคร จ ำกดั ไทย บริษัทย่อยทำงตรงของบริษัทใหญ่ 

บริษัท ป้อมทิพย์ (2012) จ ำกดั ไทย บริษัทย่อยทำงตรงของบริษัทใหญ่ 

บริษัท น ำยคุ จ ำกดั ไทย บริษัทย่อยทำงตรงของบริษัทใหญ่ 

บริษัท น ำธุรกิจ จ ำกดั ไทย บริษัทย่อยทำงตรงของบริษัทใหญ่ 

บริษัท น ำเมือง จ ำกดั ไทย บริษัทย่อยทำงตรงของบริษัทใหญ่ 

บริษัท น ำนคร จ ำกดั ไทย บริษัทย่อยทำงตรงของบริษัทใหญ่ 

บริษัท น ำพลงั จ ำกดั ไทย บริษัทย่อยทำงตรงของบริษัทใหญ่ 

บริษัท น ำกิจกำร จ ำกดั ไทย บริษัทย่อยทำงตรงของบริษัทใหญ่ 

บริษัท น ำรุ่งโรจน์ จ ำกดั ไทย บริษัทย่อยทำงตรงของบริษัทใหญ่ 

บริษัท น ำทิพย์ จ ำกดั ไทย บริษัทย่อยทำงตรงของบริษัทใหญ่ 

บริษัท แคชแวน แมนเนจเม้นท์ จ ำกดั ไทย บริษัทย่อยทำงตรงของบริษัทใหญ่ 

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ เอน็เนอร์ย่ี จ ำกดั ไทย บริษัทย่อยทำงตรงของบริษัทใหญ่ 

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ โลจิสตกิ จ ำกดั ไทย บริษัทย่อยทำงตรงของบริษัทใหญ่ 

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ เทรนน่ิง จ ำกดั ไทย บริษัทย่อยทำงตรงของบริษัทใหญ่ 

บริษัท ซี เอ ซี จ ำกดั ไทย บริษัทย่อยทำงตรงของบริษัทใหญ่ 

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ มำร์เก็ตติง้ จ ำกดั ไทย บริษัทย่อยทำงตรงของบริษัทใหญ่ 

บริษัท แพนอินเตอร์เนชัน่แนล (ประเทศไทย) จ ำกดั  ไทย บริษัทย่อยทำงตรงของบริษัทใหญ่ 

บริษัท ไทยดริง้ค์ จ ำกดั ไทย บริษัทย่อยทำงตรงของบริษัทใหญ่ 

บริษัท โฮเรก้ำ แมเนจเม้นท์ จ ำกดั ไทย บริษัทย่อยทำงตรงของบริษัทใหญ่ 
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บริษัท ทศภำค จ ำกดั ไทย บริษัทย่อยทำงตรงของบริษัทใหญ่ 

บริษัท ช้ำงอินเตอร์เนชัน่แนล จ ำกดั ไทย บริษัทย่อยทำงตรงของบริษัทใหญ่ 

บริษัท เบฟเทค จ ำกดั ไทย บริษัทย่อยทำงตรงของบริษัทใหญ่ 

บริษัท เอเอสเอม็ แมนเนจเม้นท์ จ ำกดั ไทย บริษัทย่อยทำงตรงของบริษัทใหญ่ 

บริษัท เอเย่นต์ แมนเนจเม้นท์ จ ำกดั ไทย บริษัทย่อยทำงตรงของบริษัทใหญ่ 

บริษัท ไทยโมลำส จ ำกดั ไทย บริษัทย่อยทำงตรงของบริษัทใหญ่ 

บริษัท ฟู้ ด ออฟ เอเชีย จ ำกดั ไทย บริษัทย่อยทำงอ้อมของบริษัทใหญ่ 

บริษัท ฮำวี ลอจิสติกส์ (ประเทศไทย) จ ำกดั ไทย บริษัทย่อยของบริษัทย่อยทำงตรงของบริษัทใหญ่ 

บริษัท เอส.พี.เอม็. อำหำรและเคร่ืองดื่ม จ ำกดั ไทย บริษัทย่อยของบริษัทย่อยทำงอ้อมของบริษัท
ใหญ่ 

บริษัท เสริมสขุ จ ำกดั (มหำชน) ไทย บริษัทย่อยของบริษัทย่อยทำงอ้อมของบริษัท
ใหญ่ 

บริษัท เสริมสขุ เบเวอร์เรจ จ ำกดั ไทย บริษัทย่อยของบริษัทย่อยทำงอ้อมของบริษัท
ใหญ่ 

บริษัท แม๊กซ์ เอเชีย จ ำกดั ไทย บริษัทย่อยของบริษัทย่อยทำงอ้อมของบริษัท
ใหญ่ 

บริษัท บิสโตร เอเชีย จ ำกดั ไทย บริษัทย่อยของบริษัทย่อยทำงอ้อมของบริษัท
ใหญ่ 

บริษัท สะไปซ์ ออฟ เอเชีย จ ำกดั ไทย บริษัทย่อยของบริษัทย่อยทำงอ้อมของบริษัท
ใหญ่ 

บริษัท เดอะ คิวเอสอำร์ ออฟ เอเชีย จ ำกดั ไทย บริษัทย่อยของบริษัทย่อยทำงอ้อมของบริษัท
ใหญ่ 

บริษัท เพ็ทฟอร์ม (ไทยแลนด์) จ ำกดั ไทย บริษัทร่วมของบริษัทย่อยทำงอ้อมของบริษัท

ใหญ่ 
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บริษัท เอฟแอนด์เอน็ แดร่ีส์ (ประเทศไทย) 

จ ำกดั 

ไทย บริษัทร่วมของบริษัทย่อยทำงอ้อมของบริษัท

ใหญ่ 

บริษัท เอฟแอนด์เอน็ ยไูนเตด็ จ ำกดั ไทย บริษัทร่วมของบริษัทย่อยทำงอ้อมของบริษัท

ใหญ่ 

F&N Beverages Marketing Sdn. Bhd. มำเลเซีย บริษัทร่วมของบริษัทย่อยทำงอ้อมของบริษัท

ใหญ่ 

F&N Beverages Manufacturing Sdn. Bhd. มำเลเซีย บริษัทร่วมของบริษัทย่อยทำงอ้อมของบริษัท

ใหญ่ 

F&N Foods Pte. Ltd. สิงคโปร์ บริษัทร่วมของบริษัทย่อยทำงอ้อมของบริษัท

ใหญ่ 

F&N Interflavine Pte. Ltd. สิงคโปร์ บริษัทร่วมของบริษัทย่อยทำงอ้อมของบริษัท

ใหญ่ 

Fraser & Neave (Singapore) Pte. Limited สิงคโปร์ บริษัทย่อยของบริษัทร่วมของบริษัทย่อย

ทำงอ้อมของบริษัทใหญ่ 

บริษัท อินเตอร์ โฮเรก้ำ จ ำกดั ไทย กรรมกำรและผู้ ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ถือหุ้นใหญ่

ทำงอ้อม 

บริษัท ซีดบัเบิล้ย ูทำวเวอร์ จ ำกดั ไทย กรรมกำรและผู้ ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ถือหุ้นใหญ่

ทำงอ้อม 

บริษัท แอสเสท เวิรด์ รีเทล จ ำกดั ไทย กรรมกำรและผู้ ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ถือหุ้นใหญ่

ทำงอ้อม 

บริษัท นอร์ธปำร์ค กอล์ฟแอนด์สปอร์ตคลบั 

จ ำกดั 

ไทย กรรมกำรและผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ของบริษัทใหญ่

เป็นกรรมกำรและถือหุ้นใหญ่ทำงอ้อม 
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บริษัท เบอร์ลี ่ยคุเกอร์ จ ำกดั (มหำชน) ไทย กรรมกำรและผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ของบริษัทใหญ่

ถือหุ้นใหญ่ทำงอ้อม 

บริษัท เบอร์ลี ่ยคุเกอร์ ฟู้ ดส์ จ ำกดั ไทย กรรมกำรและผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ของบริษัทใหญ่

ถือหุ้นใหญ่ทำงอ้อม 

บริษัท เบอร์ลี ่ยคุเกอร์ โลจิสตกิส์ จ ำกดั ไทย กรรมกำรและผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ของบริษัทใหญ่

ถือหุ้นใหญ่ทำงอ้อม 

บริษัท อำคเนย์ประกนัภยั จ ำกดั (มหำชน) ไทย กรรมกำรและผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ของบริษัทใหญ่

ถือหุ้นใหญ่ทำงอ้อม 

บริษัท อำคเนย์ประกนัชีวิต จ ำกดั (มหำชน) ไทย กรรมกำรและผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ของบริษัทใหญ่

ถือหุ้นใหญ่ทำงอ้อม 

บริษัท อำคเนย์แคปปิตอล จ ำกดั ไทย กรรมกำรและผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ของบริษัทใหญ่

ถือหุ้นใหญ่ทำงอ้อม 

บริษัท ทิพย์พฒัน อำร์เขต จ ำกดั ไทย กรรมกำรและผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ของบริษัทใหญ่

ถือหุ้นใหญ่ทำงอ้อม 

บริษัท รูเบียอตุสำหกรรม จ ำกดั ไทย กรรมกำรและผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ของบริษัทใหญ่

ถือหุ้นใหญ่ทำงอ้อม 

บริษัท อำหำรสยำม จ ำกดั (มหำชน) ไทย กรรมกำรและผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ของบริษัทใหญ่

ถือหุ้นใหญ่ทำงอ้อม 

บริษัท ทีซซีี โฮเทล แอสเสท แมนเนจเม้นท์ 

จ ำกดั 

ไทย กรรมกำรและผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ของบริษัทใหญ่

ถือหุ้นใหญ่ทำงอ้อม 

บริษัท ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี จ ำกดั ไทย กรรมกำรและผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ของบริษัทใหญ่

ถือหุ้นใหญ่ทำงอ้อม 
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บริษัท เอฟ แอนด์ บี อนิเตอร์เนชัน่แนล จ ำกดั ไทย กรรมกำรและผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ของบริษัทใหญ่

ถือหุ้นใหญ่ทำงอ้อม 

บริษัท บิสซิเนส โพรเซส เอำท์ซอร์สซิ่ง จ ำกดั ไทย กรรมกำรและผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ของบริษัทใหญ่

ถือหุ้นใหญ่ทำงอ้อม 

บริษัท ยนิูเวนเจอร์ จ ำกดั (มหำชน) ไทย กรรมกำรและผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ของบริษัทใหญ่

ถือหุ้นใหญ่ทำงอ้อม 

บริษัท เดอะ สตรีท รีเทล ดีเวลลอปเม้นท์ 

จ ำกดั 

ไทย กรรมกำรและผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ของบริษัทใหญ่

ถือหุ้นใหญ่ทำงอ้อม 

บริษัท โรงงำนอตุสำหกรรมกระดำษบำงปะอิน 

จ ำกดั 

ไทย กรรมกำรและผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ของบริษัทใหญ่

ถือหุ้นใหญ่ทำงอ้อม 

บริษัท ตลำดตอ่ยอด เออีซี จ ำกดั ไทย กรรมกำรและผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ของบริษัทใหญ่

ถือหุ้นใหญ่ทำงอ้อม 

บริษัท พรรณธิอร เทรดดิง้ จ ำกดั ไทย กรรมกำรและผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ของบริษัทใหญ่

ถือหุ้นใหญ่ทำงอ้อม 

บริษัท บ๊ิกซ ีซูเปอร์เซน็เตอร์ จ ำกดั (มหำชน) ไทย กรรมกำรและผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ของบริษัทใหญ่

ถือหุ้นใหญ่ทำงอ้อม 

บริษัท บีเจซ ีสเปเชียลตีส์้ จ ำกดั ไทย กรรมกำรและผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ของบริษัทใหญ่

ถือหุ้นใหญ่ทำงอ้อม 

บริษัท พิษณโุลก บ๊ิกซ ีจ ำกดั ไทย กรรมกำรและผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ของบริษัทใหญ่

ถือหุ้นใหญ่ทำงอ้อม 

บริษัท อตุสำหกรรมน ำ้ตำลชลบรีุ จ ำกดั ไทย กรรมกำรและผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ของบริษัทใหญ่

ถือหุ้นใหญ่ทำงอ้อม 
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ชื่อกจิการ 
ประเทศที่จัดตัง้/

สัญชาต ิ
ลักษณะความสัมพันธ์ 

บริษัท ทีซซีี โลจิสติกส์ แอนด์ แวร์เฮ้ำส์ จ ำกดั ไทย กรรมกำรและผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ของบริษัทใหญ่

ถือหุ้นใหญ่ทำงอ้อม 

บริษัท สรุเศรษฐ์ จ ำกดั ไทย กรรมกำรและผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ของบริษัทใหญ่

ถือหุ้นใหญ่ทำงอ้อม 

บริษัท ที.ซี.ซี. คอมเมอร์เชียล พร็อพเพอร์ตี ้ 

แมนเนจเม้นท์ จ ำกดั 

ไทย กรรมกำรและผู้ ถือหุ้ นรำยใหญ่ของบริษัทใหญ่
ถือหุ้นใหญ่ทำงอ้อม 

บริษัท แปซิฟิก เลเช่อร์ (ประเทศไทย) จ ำกดั ไทย กรรมกำรและผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ของบริษัทใหญ่

ถือหุ้นทำงอ้อม 

กองทนุรวมอสงัหำริมทรัพย์ไทยรีเทล 

อินเวสเม้นต์ 

ไทย กรรมกำรและผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ของบริษัทใหญ่

ถือหน่วยลงทนุสว่นใหญ่ทำงอ้อม 

กองทนุรวมอสงัหำริมทรัพย์และสิทธิกำรเช่ำ 

ไทยคอมเมอร์เชียลอินเวสเม้นต์ 

ไทย กรรมกำรและผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ของบริษัทใหญ่

ถือหน่วยลงทนุทำงอ้อม 

ทรัสต์เพ่ือกำรลงทนุในสิทธิกำรเช่ำ   

อสงัหำริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์ 

ไทย กรรมกำรและผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ของบริษัทใหญ่

ถือหน่วยลงทนุทำงอ้อม 

บริษัท แผน่ดินธรรม พร็อพเพอร์ตี ้ 
ดีเวลลอปเม้นท์ จ ำกดั 

ไทย กรรมกำรและผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ของบริษัทใหญ่
เป็นญำติกบัผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ทำงอ้อม 

ผู้บริหำรส ำคญั ไทย 

บคุคลท่ีมีอ ำนำจและควำมรับผิดชอบ  กำรวำงแผน 
สัง่กำรและควบคมุกิจกรรมต่ำง ๆ ของกิจกำร  
ไมว่ำ่ทำงตรงหรือทำงอ้อม ทัง้นีร้วมถงึกรรมกำร
ของกลุม่บริษัท  

(ไมว่ำ่จะท ำหน้ำท่ีในระดบับริหำรหรือไม)่ 
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12.2  นโยบายการก าหนดราคา 

นโยบำยกำรก ำหนดรำคำส ำหรับรำยกำรแตล่ะประเภทอธิบำยได้ดงัตอ่ไปนี ้

รายการ นโยบายการก าหนดราคา 

ซือ้ขำยสินค้ำ รำคำทนุบวกก ำไรสว่นเพ่ิม / รำคำท่ีตกลงกนัตำมสญัญำ 

รำยได้จำกกำรให้บริกำร รำคำท่ีตกลงกนัตำมสญัญำ 

ซือ้ขำยสินทรัพย์ถำวร มลูคำ่สทุธิทำงบญัชี / รำคำท่ีตกลงร่วมกนั 

คำ่เช่ำรับและคำ่เช่ำจ่ำย รำคำท่ีตกลงกนัตำมสญัญำ 

รำยได้คำ่บริหำรจดักำร รำคำท่ีตกลงกนัตำมสญัญำ 

คำ่บริหำรงำน รำคำท่ีตกลงกนัตำมสญัญำ 

ดอกเบีย้รับและดอกเบีย้จ่ำย อตัรำดอกเบีย้ใกล้เคียงกบัอตัรำดอกเบีย้ของสถำบนักำรเงิน 

เงินปันผลรับ ตำมสิทธิท่ีจะได้รับเงินปันผล 

รำยได้และคำ่ใช้จ่ำยอ่ืน รำคำท่ีตกลงร่วมกนั 

ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีกำรท ำรำยกำรระหวำ่งกนัอนัเน่ืองมำจำก
 กำรด ำเนินธุรกิจกบับคุคลหรือกิจกำรท่ีอำจมีควำมขดัแย้ง สำมำรถสรุปมลูคำ่และลกัษณะของ
 กำรท ำรำยกำรระหวำ่งกนั โดยแบ่งตำมประเภทได้ดงันี ้

รายการขายระหว่างกันที่มีความสัมพันธ์กับบริษัทใหญ่ 

ล าดับ ชื่อ ความสัมพันธ์ ยอดขาย ลูกหนีก้ารค้า 

1 บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ ำกดั (มหำชน) บริษัทใหญ่และ 
มีกรรมกำรร่วมกนั 

3,413,199 491,428 

  ยอดรวมทัง้สิน้   3,413,199 491,428 
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รายการขายระหว่างกันที่มีความสัมพันธ์กับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 

ล าดับ ชื่อ ความสัมพันธ์  ยอดขาย   ลูกหนี ้ 
1 บริษัท น ำยคุ จ ำกดั บริษัทย่อยทำงตรงของบริษัทใหญ่ (8,255,751)  -  

2 บริษัท น ำธุรกิจ จ ำกดั บริษัทย่อยทำงตรงของบริษัทใหญ่ (20,490,495)  -    

3 บริษัท น ำเมือง จ ำกดั บริษัทย่อยทำงตรงของบริษัทใหญ่ (5,869,879)  -    

4 บริษัท น ำนคร จ ำกดั บริษัทย่อยทำงตรงของบริษัทใหญ่ (10,917,418)  -    

5 บริษัท น ำพลงั จ ำกดั บริษัทย่อยทำงตรงของบริษัทใหญ่ (4,354,004)  -    

6 บริษัท น ำกิจกำร จ ำกดั บริษัทย่อยทำงตรงของบริษัทใหญ่ (12,154,401)  -    

7 บริษัท น ำรุ่งโรจน์ จ ำกดั บริษัทย่อยทำงตรงของบริษัทใหญ่ (16,512,963)  -    

8 บริษัท น ำทิพย์ จ ำกดั บริษัทย่อยทำงตรงของบริษัทใหญ่ (11,932,087)  -    

9 บริษัท แคชแวน แมนเนจเม้นท์ จ ำกดั บริษัทย่อยทำงตรงของบริษัทใหญ่ (40,157,548)  -    

10 บริษัท เบียร์ไทย (1991) จ ำกดั 
(มหำชน) 

บริษัทย่อยทำงตรงของบริษัทใหญ่ 4,996   -    

11 บริษัท เบียร์ทิพย์ บริวเวอร่ี 
(1991) จ ำกดั 

บริษัทย่อยทำงตรงของบริษัทใหญ่ 11,214,739 767,635    

12 บริษัท คอสมอส บริวเวอร่ี 
(ประเทศไทย) จ ำกดั 

บริษัทย่อยทำงตรงของบริษัทใหญ่ 8,461  -    

13 บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ เอน็เนอร์ย่ี จ ำกดั บริษัทย่อยทำงตรงของบริษัทใหญ่ 4,930 - 

14 บริษัท กฤตยบญุ  จ ำกดั บริษัทย่อยทำงตรงของบริษัทใหญ่ 4,252,978,725 327,762,623 

15 บริษัท โมเดิร์นเทรด แมนเนจเม้นท์ 
จ ำกดั 

บริษัทย่อยทำงตรงของบริษัทใหญ่ (266,506,203) - 

16 บริษัท ป้อมกิจ จ ำกดั บริษัทย่อยทำงตรงของบริษัทใหญ่ - 2,000 

17 บริษัท ป้อมคลงั จ ำกดั บริษัทย่อยทำงตรงของบริษัทใหญ่ - 18,000 

18 บริษัท ป้อมเจริญ จ ำกดั บริษัทย่อยทำงตรงของบริษัทใหญ่ - 4,000 

19 บริษัท ป้อมบรูพำ จ ำกดั บริษัทย่อยทำงตรงของบริษัทใหญ่ - 2,500 
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ล าดับ ชื่อ ความสัมพันธ์  ยอดขาย   ลูกหนี ้ 
20 บริษัท ป้อมพลงั จ ำกดั บริษัทย่อยทำงตรงของบริษัทใหญ่  -   10,250  

21 บริษัท แพนอินเตอร์เนชัน่แนล 

(ประเทศไทย) จ ำกดั  

บริษัทย่อยทำงตรงของบริษัทใหญ่  5,346   -  

22 บริษัท ทศภำค จ ำกดั บริษัทย่อยทำงตรงของบริษัทใหญ่  142,953   -  

23 บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ โลจิสติก จ ำกดั บริษัทย่อยทำงตรงของบริษัทใหญ่  5,850   1,691  

24 บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ มำร์เก็ตติง้ 

จ ำกดั 

บริษัทย่อยทำงตรงของบริษัทใหญ่  127,729   -  

25 บริษัท เอเย่นต์ แมนเนจเม้นท์ 

จ ำกดั 

บริษัทย่อยทำงตรงของบริษัทใหญ่  19,388,630   -  

26 บริษัท ช้ำงอินเตอร์เนชัน่แนล จ ำกดั บริษัทย่อยทำงตรงของบริษัทใหญ่  486   -  

27 บริษัท ไทยดริง้ค์ จ ำกดั บริษัทย่อยทำงตรงของบริษัทใหญ่  9,425,136   963,882  

28 บริษัท ฟู้ ด ออฟ เอเชีย จ ำกดั บริษัทย่อยทำงตรงของบริษัทใหญ่  183,122   26,910  

29 บริษัท นอร์ธปำร์ค กอล์ฟแอนด์

สปอร์ตคลบั จ ำกดั 

กรรมกำรและผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ของ

บริษัทใหญ่เป็นกรรมกำรและถือหุ้น

ใหญ่ทำงอ้อม 

 9,600   -  

30 บริษัท อำคเนย์ประกนัภยั จ ำกดั 

(มหำชน) 

กรรมกำรและผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ของ

บริษัทใหญ่ถือหุ้นใหญ่ทำงอ้อม 

 (7,290)  -  

31 บริษัท เสริมสขุ จ ำกดั (มหำชน) บริษัทย่อยของบริษัทย่อยทำงอ้อม

ของบริษัทใหญ่ 

 797,934,850   76,238,199  

32 บริษัท เสริมสขุ เบเวอร์เรจ จ ำกดั บริษัทย่อยของบริษัทย่อยทำงอ้อม

ของบริษัทใหญ่ 

 7,978,125   1,113,469  
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ล าดับ ชื่อ ความสัมพันธ์  ยอดขาย   ลูกหนี ้ 
33 F&N Beverages 

Manufacturing Sdn. Bhd. 

บริษัทร่วมของบริษัทย่อยทำงอ้อม

ของบริษัทใหญ่ 

 12,498,286   5,946,744  

34 F&N Foods Pte. Ltd. บริษัทร่วมของบริษัทย่อยทำงอ้อม

ของบริษัทใหญ่ 

 6,762,943   214,288  

35 บริษัท เอฟแอนด์เอน็ แดร่ีส์ 

(ประเทศไทย) จ ำกดั 

บริษัทร่วมของบริษัทย่อยทำงอ้อม

ของบริษัทใหญ่ 

 4,695,472   -  

36 บริษัท เอฟ แอนด์ บี อนิเตอร์

เนชัน่แนล จ ำกดั 

กรรมกำรและผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ของ

บริษัทใหญ่ถือหุ้นใหญ่ทำงอ้อม 

 267,096   29,583  

37 บริษัท บ๊ิกซ ีซูเปอร์เซน็เตอร์ 

จ ำกดั (มหำชน) 

กรรมกำรและผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ของ

บริษัทใหญ่ถือหุ้นใหญ่ทำงอ้อม 

 41,654,556   9,867,548  

38 บริษัท แม๊กซ์ เอเชีย จ ำกดั บริษัทย่อยของบริษัทย่อยทำงอ้อม

ของบริษัทใหญ่ 

 29,078,186   31,236,877  

39 บริษัท เดอะคิวเอสอำร์ ออฟ

เอเชีย จ ำกดั 

บริษัทย่อยของบริษัทย่อยทำงอ้อม

ของบริษัทใหญ่ 

 48,000   -  

40 บริษัท บิสโตร เอเชีย จ ำกดั บริษัทย่อยของบริษัทย่อยทำงอ้อม

ของบริษัทใหญ่ 

 48,832   -  

41 บริษัท สะไปซ์ ออฟ เอเซีย จ ำกดั บริษัทย่อยของบริษัทย่อยทำงอ้อม

ของบริษัทใหญ่ 

 54,870   43,239  

42 บริษัท ฮำวี ลอจิสติกส์ (ประเทศ

ไทย) จ ำกดั 

บริษัทย่อยของบริษัทย่อยทำงตรง

ของบริษัทใหญ่ 

-  85,781,931  

 ยอดรวมทัง้สิน้   4,797,363,880   540,031,369  
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ค่าบริหารงานระหว่างกันที่มีความสัมพันธ์กับบริษัทใหญ่ 

ล าดับ ชื่อ ความสัมพันธ์ จ านวน เจ้าหนี ้

1 บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ ำกดั (มหำชน) บริษัทใหญ่และมีกรรมกำรร่วมกนั  9,360,000 2,503,800 

  ยอดรวมทัง้สิน้    9,360,000 2,503,800 

ค่าใช้จ่ายอื่นจ่ายระหว่างกันที่มีความสัมพันธ์กับบริษัทใหญ่ 

ล าดับ ชื่อ ความสัมพันธ์ จ านวน เจ้าหนี ้

1 บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ ำกดั (มหำชน) บริษัทใหญ่และมีกรรมกำรร่วมกนั  6,220,694   9,536,079  

  ยอดรวมทัง้สิน้    6,220,694   9,536,079  

รายได้อื่นจากบริษัทใหญ่ 

ล าดับ ชื่อ ความสัมพันธ์ จ านวน ลูกหนี ้

1 บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ ำกดั (มหำชน) บริษัทใหญ่และมีกรรมกำรร่วมกนั 22,168  -  

  ยอดรวมทัง้สิน้   22,168  -  

หนีส้ินไม่หมุนเวียนอ่ืนกับบริษัทใหญ่ 

ล าดับ ชื่อ จ านวน 

1 บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ ำกดั (มหำชน) 1,908,391 

 ยอดรวมทัง้สิน้ 1,908,391 
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ขายสินทรัพย์ถาวรกับบุคคลและกจิการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน 

ล าดับ ชื่อ ลักษณะรายการ  จ านวน   ลูกหนี ้ 
1 บริษัท คอสมอส บริวเวอร่ี (ประเทศ

ไทย) จ ำกดั 
ขำยสขุภณัฑ์  53,500  - 

2 บริษัท เบฟเทค จ ำกดั ขำยเฟอร์นิเจอร์  4,500  -  

 ยอดรวมทัง้สิน้  58,000 - 

รายได้อื่นจากกจิการที่เกี่ยวข้องกัน 

ล าดับ ชื่อ ความสัมพันธ์  จ านวน   ลูกหนี ้ 
1 บริษัท คอสมอส บริวเวอร่ี (ประเทศ

ไทย) จ ำกดั 
บริษัทย่อยทำงตรงของบริษัทใหญ่ 8,598 - 

2 บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ โลจิสติก จ ำกดั บริษัทย่อยทำงตรงของบริษัทใหญ่  138,163   29,747  

3 บริษัท เสริมสขุ จ ำกดั (มหำชน) บริษัทย่อยของบริษัทย่อยทำงอ้อมของ
บริษัทใหญ่ 

 6,402,066   5,765,625  

4 บริษัท ฟู้ ด ออฟ เอเซีย จ ำกดั บริษัทย่อยทำงตรงของบริษัทใหญ่ 6,500   -    

5 บริษัท อำคเนย์ประกนัภยั จ ำกดั 
(มหำชน) 

กรรมกำรและผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ของ
บริษัทใหญ่ถือหุ้นใหญ่ทำงอ้อม 

2,091,935  -    

6 บริษัท เบฟเทค จ ำกดั บริษัทย่อยทำงตรงของบริษัทใหญ่  1,138,831   220,251  

7 บริษัท ไทยดริง้ค์ จ ำกดั บริษัทย่อยทำงตรงของบริษัทใหญ่  9,345,117   2,892,762  

8 F&N Beverages Marketing Sdn. 

Bhd. 

บริษัทร่วมของบริษัทย่อยทำงอ้อมของ

บริษัทใหญ่ 

 5,187,355   5,153,890  

9 บริษัท เอฟแอนด์เอน็ แดร่ีส์ (ประเทศ

ไทย) จ ำกดั 

บริษัทร่วมของบริษัทย่อยทำงอ้อมของ

บริษัทใหญ่ 

 137,112   -  
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ล าดับ ชื่อ ความสัมพันธ์  จ านวน   ลูกหนี ้ 
10 บริษัท แม๊กซ์ เอเชีย จ ำกดั บริษัทย่อยของบริษัทย่อยทำงอ้อมของ

บริษัทใหญ่ 

 3,462,205   -  

11 บริษัท ฮำวี ลอจิสติกส์ (ประเทศไทย) 

จ ำกดั 

บริษัทย่อยของบริษัทย่อยทำงตรงของ

บริษัทใหญ่ 

 41,925   44,860  

  ยอดรวมทัง้สิน้   
 27,959,807  14,107,135  

ซือ้สินค้าจากบุคคลและกจิการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน 

ล าดับ ชื่อ ลักษณะรายการ  ยอดซือ้   เจ้าหนีก้ารค้า  
1 บริษัท น ำธุรกิจ จ ำกดั ซือ้สินค้ำส ำเร็จรูป  390,177   -  

2 บริษัท น ำเมือง จ ำกดั ซือ้สินค้ำส ำเร็จรูป  77,119   -  

3 บริษัท น ำนคร จ ำกดั ซือ้สินค้ำส ำเร็จรูป  61,385   -  

4 บริษัท น ำพลงั จ ำกดั ซือ้สินค้ำส ำเร็จรูป  159,719   -  

5 บริษัท น ำกิจกำร จ ำกดั ซือ้สินค้ำส ำเร็จรูป  101,704   -  

6 บริษัท น ำรุ่งโรจน์ จ ำกดั ซือ้สินค้ำส ำเร็จรูป  85,151   -  

7 บริษัท น ำทิพย์ จ ำกดั ซือ้สินค้ำส ำเร็จรูป  19,680   -  

8 บริษัท เบียร์ทิพย์ บริวเวอร่ี (1991) 
จ ำกดั 

ซือ้สินค้ำส ำเร็จรูป  133,765,949   11,962,714  

9 บริษัท เบฟเทค จ ำกดั ซือ้วสัดบุรรจภุณัฑ์  254,238,719   22,672,283  

10 บริษัท ป้อมกิจ  จ ำกดั ซือ้วตัถดุิบ  323,464   65,047  

11 บริษัท  ป้อมคลงั  จ ำกดั ซือ้วตัถดุิบ  506,264   82,387  

12 บริษัท  ป้อมโชค  จ ำกดั ซือ้วตัถดุิบ  280,516   47,879  

13 บริษัท ป้อมเจริญ จ ำกดั ซือ้วตัถดุิบ  570,698   116,510  
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ล าดับ ชื่อ ลักษณะรายการ  ยอดซือ้   เจ้าหนีก้ารค้า  
14 บริษัท  ป้อมบรูพำ จ ำกดั ซือ้วตัถดุิบ  1,008,573   174,220  

15 บริษัท ป้อมพลงั  จ ำกดั ซือ้วตัถดุิบ  493,198   113,032  

16 บริษัท ป้อมนคร จ ำกดั ซือ้วตัถดุิบ  241,623   33,391  

17 บริษัท ป้อมทิพย์ (2012) จ ำกดั ซือ้วตัถดุิบ  2,500,486   488,365  

18 บริษัท โฮเรก้ำ แมเนจเม้นท์ จ ำกดั คำ่ขนสง่  60,469   -  

19 บริษัท แพนอินเตอร์เนชัน่แนล 
(ประเทศไทย) จ ำกดั 

คำ่วสัดสุิน้เปลือง  69,076   26,360  

20 บริษัท ไทยดริง้ค์ จ ำกดั ซือ้วตัถดุิบ  138,367,239   4,811,371  

21 บริษัท เบอร์ลี ่ยคุเกอร์ จ ำกดั 
(มหำชน) 

ซือ้วตัถดุิบ  33,304   44,940  

22 บริษัท เบอร์ลี ่ยคุเกอร์ ฟู้ ดส์  จ ำกดั ซือ้สินค้ำ  (28,506)  -  

23 บริษัท โรงงำนอตุสำหกรรม
กระดำษบำงปะอิน จ ำกดั 

คำ่วสัดสุิน้เปลือง  -   64,200  

24 บริษัท พรรณธิอร เทรดดิง้ จ ำกดั ซือ้วตัถดุิบ  263,401,645   28,889,085  

25 บริษัท เสริมสขุ จ ำกดั (มหำชน) ซือ้วตัถดุิบ  24,865,205   5,595,390  

26 บริษัท เอส.พี.เอม็. อำหำรและ
เคร่ืองดื่ม จ ำกดั 

ซือ้วตัถดุิบ  9,377,863   -  

27 บริษัท เพท็ฟอร์ม (ไทยแลนด์) จ ำกดั ซือ้พสัดบุรรจ ุ  173,210,531   40,620,100  

28 บริษัท บีเจซ ีสเปเชียลตีส์้ จ ำกดั ซือ้วตัถดุิบ  7,656,753   1,029,264  

29 บริษัท เอฟแอนด์เอน็ แดร่ีส์ 
(ประเทศไทย) จ ำกดั 

ซือ้วตัถดุิบ  7,645,097   1,348,158  

30 บริษัท เอฟแอนด์เอน็ ยไูนเตด็ จ ำกดั ซือ้วตัถดุิบ  26,732,485   5,078,716  
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ล าดับ ชื่อ ลักษณะรายการ  ยอดซือ้   เจ้าหนีก้ารค้า  
31 บริษัท ฟู้ ด ออฟ เอเชีย จ ำกดั ซือ้วตัถดุิบ  151   -  

32 บริษัท บ๊ิกซ ีซูเปอร์เซน็เตอร์ จ ำกดั 
(มหำชน) 

ซือ้วตัถดุิบ  5,757   -  

33 บริษัท ยไูนเตด็ ไวน์เนอร่ี แอนด์ 
ดิสทิลเลอร่ี จ ำกดั 

ซือ้วตัถดุิบ  -   904  

34 บริษัท อำหำรสยำม จ ำกดั (มหำชน) ซือ้วตัถดุิบ  55,000   29,425  

35 บริษัท ฮำวี ลอจิสติกส์ (ประเทศไทย) 
จ ำกดั 

ซือ้วตัถดุิบ  1,168,199,397   212,757,008  

 ยอดรวมทัง้สิน้    2,214,475,891  336,050,749 

ซือ้สินทรัพย์ถาวรจากบุคคลและกจิการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน 

ล าดับ ชื่อ ลักษณะรายการ จ านวน เจ้าหนี ้

1 บริษัท  ที.ซี.ซ.ีเทคโนโลยี จ ำกดั อปุกรณ์คอมพิวเตอร์ 468,150 - 

2 บริษัท บ๊ิกซ ีซูเปอร์เซน็เตอร์ จ ำกดั 

(มหำชน) 

เคร่ืองใช้ส ำนกังำน,

เคร่ืองมือและ

เคร่ืองจกัร 

 1,299  - 

3 บริษัท เอส.พี.เอม็. อำหำรและเคร่ืองดื่ม 

จ ำกดั 

เคร่ืองจกัร  1,267,035   1,355,727  

4 บริษัท อินเตอร์ โฮเรก้ำ จ ำกดั เคร่ืองใช้ส ำนกังำน  460,440  - 

5 บริษัท ฮำวี ลอจิสติกส์ (ประเทศไทย) 

จ ำกดั 

เคร่ืองใช้ใน

ร้ำนอำหำร 

 312,085  - 

  ยอดรวมทัง้สิน้    2,509,009   1,355,727  
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ค่าเช่าจ่ายให้บุคคลและกจิการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน 

ล าดับ ชื่อ ลักษณะรายการ จ านวน เจ้าหนี ้

1 บริษัท สรุำพิเศษภทัรลำนนำ จ ำกดั คำ่เช่ำท่ีดินที่วงัมว่ง  30,250,000   -  

2 บริษัท ทิพย์พฒัน อำร์เขต จ ำกดั เกตเวย์ เอกมยั  3,026,765   -  

3 บริษัท เอเอสเอม็ แมนเนจเม้นท์ จ ำกดั คำ่เช่ำส ำนกังำนใหญ่  33,629,390   -  

4 บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ โลจิสตกิ จ ำกดั คำ่เช่ำพำเลท  4,120,069   -  

5 บริษัท อำคเนย์แคปปิตอล จ ำกดั คำ่เช่ำรถ  1,310,814   -  

6 บริษัท เดอะ สตรีท รีเทล ดีเวลลอปเม้นท์ 

จ ำกดั 

คำ่เช่ำ  1,247,912   -  

7 บริษัท แอสเสท เวิรด์ รีเทล จ ำกดั เอเชียทีค,พนัทิพย์เชียงใหม่  2,642,526   -  

8 บริษัท บ๊ิกซ ีซูเปอร์เซน็เตอร์ จ ำกดั 

(มหำชน) 

คำ่เช่ำ  35,139,875   -  

9 บริษัท พิษณโุลก บ๊ิกซ ีจ ำกดั คำ่เช่ำ  2,454,469   -  

10 บริษัท ซีดบัเบิล้ย ูทำวเวอร์ จ ำกดั คำ่เช่ำร้ำน  756,010   -  

 ยอดรวมทัง้สิน้   114,577,830   -  

ค่าบริหารงานระหว่างบุคคลและกจิการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน 

ล าดับ ชื่อ ลักษณะรายการ จ านวน เจ้าหนี ้

1 บริษัท ฟู้ ด ออฟ เอเซีย จ ำกดั คำ่บริหำรงำน  2,952,000   5,264,400  

2 บริษัท ไทยดริง้ค์ จ ำกดั คำ่บริหำรงำน  1,680,000   149,800  

  ยอดรวมทัง้สิน้    4,632,000   5,414,200  
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ค่าใช้จ่ายอื่นจ่ายให้บุคคลและกจิการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน 

ล าดับ ชื่อ ลักษณะรายการ  จ านวน   เจ้าหนี ้ 
1 บริษัท น ำยคุ จ ำกดั คำ่โฆษณำ  361,953   844,530  

2 บริษัท น ำธุรกิจ จ ำกดั คำ่โฆษณำ  343,933   1,974,058  

3 บริษัท น ำเมือง จ ำกดั คำ่โฆษณำ  93,538   1,047,764  

4 บริษัท น ำนคร จ ำกดั คำ่โฆษณำ  176,467   1,617,700  

5 บริษัท น ำพลงั จ ำกดั คำ่โฆษณำ  103,547   1,071,035  

6 บริษัท น ำกิจกำร จ ำกดั คำ่โฆษณำ  275,716   1,412,960  

7 บริษัท น ำรุ่งโรจน์ จ ำกดั คำ่โฆษณำ  350,534   1,468,114  

8 บริษัท น ำทิพย์ จ ำกดั คำ่โฆษณำ  241,188   1,542,298  

9 บริษัท แคชแวน แมนเนจเม้นท์ จ ำกดั สง่เสริมกำรขำย  8,461,266   7,150,281  

10 บริษัท โมเดิร์นเทรด แมนเนจเม้นท์ จ ำกดั คำ่โฆษณำ  3,781,099   104,271,845  

11 บริษัท เบียร์ไทย (1991) จ ำกดั (มหำชน) คำ่ขนสง่  234,356   11,239  

12 บริษัท เบียร์ทิพย์ บริวเวอร์ร่ี (1991) จ ำกดั คำ่ขนสง่  1,476,494   16,614  

13 บริษัท คอสมอส บริวเวอร่ี (ประเทศไทย) 

จ ำกดั 

คำ่บริกำร  96,821   902,861  

14 บริษัท กฤตยบญุ จ ำกดั เงินปันผลค้ำงจ่ำย  -   144  

15 บริษัท อินเตอร์ โฮเรก้ำ จ ำกดั คำ่ใช้จ่ำยอ่ืน  35,235   8,035  

16 บริษัท ป้อมโชค จ ำกดั คำ่โฆษณำ  430   -  

17 บริษัท ป้อมนคร จ ำกดั คำ่สวสัดิกำร  63,411   -  

18 บริษัท ป้อมทิพย์ (2012) จ ำกดั คำ่สวสัดิกำร  58,500   -  



  บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 

แบบแสดงรำยกำรข้อมลูประจ ำปี (แบบ 56-1) สิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยำยน 2561 

สว่นท่ี 2 หน้ำที่ 155 

   

ล าดับ ชื่อ ลักษณะรายการ  จ านวน   เจ้าหนี ้ 
19 บริษัท ทศภำค จ ำกดั คำ่โฆษณำ  271,052,707   9,229,388  

20 บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ เทรนน่ิง จ ำกดั คำ่อบรม  1,047,450   1,021,476  

21 บริษัท ซี เอ ซี จ ำกดั คำ่บริกำร  1,005,825   -  

22 บริษัท เอเอสเอม็ แมนเนจเม้นท์ จ ำกดั คำ่บริกำร  2,583,349   5,019,530  

23 บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ โลจิสตกิ จ ำกดั คำ่ขนสง่  4,857,728   728,681  

24 บริษัท ช้ำงอินเตอร์เนชัน่แนล จ ำกดั คำ่ธรรมเนียม  -   151,495  

25 บริษัท ไทยดริง้ค์ จ ำกดั คำ่โฆษณำ  4,340,400   1,433,611  

26 บริษัท โฮเรก้ำ แมเนจเม้นท์ จ ำกดั คำ่บริกำร  489,458   48,007  

27 บริษัท เอส.พี.เอม็. อำหำรและเคร่ืองดื่ม 

จ ำกดั 

คำ่ใช้จ่ำยอ่ืน  14,625   -  

28 บริษัท อำคเนย์แคปปิตอล จ ำกดั คำ่เช่ำรถ  3,057,413   374,743  

29 บริษัท ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี จ ำกดั คำ่เคร่ืองมือ/อปุกรณ์  12,222,117   3,150,681  

30 บริษัท เบอร์ลี ่ยคุเกอร์ จ ำกดั (มหำชน) สง่เสริมกำรขำย  3,600   3,852  

31 บริษัท เบอร์ลี ่ยคุเกอร์ โลจิสตกิส์ จ ำกดั คำ่โฆษณำ  42,000   -  

32 บริษัท อำคเนย์ประกนัภยั จ ำกดั (มหำชน) คำ่เบีย้ประกนัจ่ำย  19,361,729   -  

33 บริษัท อำคเนย์ประกนัชีวิต จ ำกดั (มหำชน) คำ่เบีย้ประกนัจ่ำย  6,775,532   -  

34 บริษัท นอร์ธปำร์ค กอล์ฟแอนด์สปอร์ตคลบั 

จ ำกดั 

คำ่โฆษณำ  10,344   2,000  

35 บริษัท แอสเสท เวิรด์ รีเทล จ ำกดั คำ่บริกำร  4,077,343   141,527  

36 บริษัท ทิพย์พฒัน อำร์เขต จ ำกดั คำ่สำธำรณปูโภค  2,011,402   -  
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ล าดับ ชื่อ ลักษณะรายการ  จ านวน   เจ้าหนี ้ 
37 F&N Beverages Marketing Sdn. Bhd. สง่เสริมกำรขำย  66,765,722   67,676,099  

38 F&N Foods Pte. Ltd. คำ่โฆษณำ  2,544,679   4,989,069  

39 บริษัท บิสซิเนส โพรเซส เอำท์ซอร์สซิ่ง จ ำกดั คำ่บริกำร  252,400   -  

40 บริษัท เสริมสขุ จ ำกดั (มหำชน) สง่เสริมกำรขำย  94,570   8,044,844  

41 บริษัท เอเย่นต์ แมนเนจเม้นท์ จ ำกดั สง่เสริมกำรขำย 17,243 13,750 

42 บริษัท โรงงำนอตุสำหกรรมกระดำษบำงปะ

อิน จ ำกดั 

คำ่วสัดสุิน้เปลือง  338,250  -  

43 บริษัท แพนอินเตอร์เนชัน่แนล (ประเทศไทย) 

จ ำกดั  

คำ่ใช้จ่ำยอ่ืน  204,079   -  

44 บริษัท เพ็ทฟอร์ม (ไทยแลนด์) จ ำกดั คำ่ใช้จ่ำยอ่ืน  47,245   -  

45 บริษัท เดอะ สตรีท รีเทล ดีเวลลอปเม้นท์ 

จ ำกดั 

คำ่บริกำร  1,601,478   134,494  

46 บริษัท แปซิฟิก เลเช่อร์ (ประเทศไทย) จ ำกดั คำ่วสัดสุิน้เปลือง  138,850   -  

47 บริษัท ทีซซีี โฮเทล แอสเสท แมนเนจเม้นท์ 

จ ำกดั 

คำ่จดัประชมุ  1,687,028   -  

48 บริษัท ฟู้ ด ออฟ เอเชีย จ ำกดั คำ่รับรอง  301,359   1,586  

49 บริษัท แม๊กซ์ เอเชีย จ ำกดั คำ่อำหำร  142,546   21,238  

50 ทรัสต์เพ่ือกำรลงทนุในสิทธิกำรเช่ำ

อสงัหำริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์ 

คำ่บริกำร  19,228   -  

51 บริษัท บ๊ิกซ ีซูเปอร์เซน็เตอร์ จ ำกดั (มหำชน) คำ่บริกำร  43,573,108   4,702,263  

52 บริษัท ซีดบัเบิล้ย ูทำวเวอร์ จ ำกดั คำ่บริกำร  626,547   73,800  
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ล าดับ ชื่อ ลักษณะรายการ  จ านวน   เจ้าหนี ้ 
53 บริษัท พิษณโุลก บ๊ิกซ ีจ ำกดั คำ่บริกำร  2,360,733   158,466  

54 บริษัท สะไปซ์ ออฟ เอเซีย จ ำกดั คำ่รับรอง  10,280   -  

55 บริษัท บีเจซ ีสเปเชียลตีส์้ จ ำกดั คำ่ใช้จ่ำยอ่ืน  6,500   -  

56 บริษัท ฮำวี ลอจิสติกส์ (ประเทศไทย) จ ำกดั คำ่ขนสง่  34,723,307   380,603  

57 บริษัท  อำหำรสยำม จ ำกดั (มหำชน) คำ่ใช้จ่ำยอ่ืน  5,500   -  

58 บริษัท ยไูนเตด็ ไวน์เนอร่ี แอนด์ ดิสทิลเลอร่ี 

จ ำกดั 

คำ่ใช้จ่ำยอ่ืน  1,794   -  

59 บริษัท เดอะคิวเอสอำร์ ออฟเอเชีย จ ำกดั คำ่ใช้จ่ำยอ่ืน  440   -  

60 Fraser & Neave (Singapore) Pte. Limited คำ่ใช้จ่ำยอ่ืน  125,190   -  

 ยอดรวมทัง้สิน้   504,695,586   230,840,681  
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สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืนกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 

ล าดับ ชื่อ จ านวน 

1 บริษัท สรุำพิเศษภทัรลำนนำ จ ำกดั  2,500,000  

2 บริษัท เอเอสเอม็ แมนเนจเม้นท์ จ ำกดั  11,344,199  

3 บริษัท อตุสำหกรรมน ำ้ตำลชลบรีุ จ ำกดั  620,000  

4 บริษัท เดอะ สตรีท รีเทล ดีเวลลอปเม้นท์ จ ำกดั  360,000  

5 บริษัท สรุเศรษฐ์ จ ำกดั  141,000  

6 กองทนุรวมอสงัหำริมทรัพย์และสิทธิกำรเช่ำไทยคอมเมอร์เชียลอินเวสเม้นต์  237,600  

7 กองทนุรวมอสงัหำริมทรัพย์ไทยรีเทลอินเวสเม้นต์  1,071,334  

8 บริษัท ทิพย์พฒัน อำร์เขต จ ำกดั  827,150  

9 บริษัท บ๊ิกซ ีซูเปอร์เซน็เตอร์ จ ำกดั (มหำชน)  10,356,888  

10 บริษัท พิษณโุลก บ๊ิกซ ีจ ำกดั  1,133,697  

11 บริษัท แอสเสท เวิรด์ รีเทล จ ำกดั  511,175  

12 บริษัท ที.ซี.ซี.คอมเมอร์เชียล พร็อพเพอร์ตี ้แมนเนจเม้นท์ จ ำกดั  480,000  

13 บริษัท ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี จ ำกดั  1,444,130  
 

ยอดรวมทัง้สิน้ 31,027,173 
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หนีส้ินไม่หมุนเวียนอ่ืนกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 

ล าดับ ชื่อ จ านวน 

1 บริษัท เบฟเทค จ ำกดั 74,529 
 ยอดรวมทัง้สิน้ 74,529 

12.3 ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน 

รำยกำรระหว่ำงกันข้ำงต้นเป็นรำยกำรท่ีด ำเนินกำรระหว่ำงปีและรำยกำรต่อเน่ืองจำกปีท่ีผ่ำนมำซึ่ง 
มีควำมจ ำเป็นและเหมำะสมดงันี ้

 12.3.1 ค่าเช่า 

บริษัทและบริษัทย่อยเช่ำพืน้ท่ีส ำหรับเป็นส ำนกังำน เปิดร้ำนอำหำร โรงงำน หรือโกดงัสินค้ำ โดย
ค ำนึงถึงท ำเลท่ีตัง้ท่ีสำมำรถท ำก ำไรให้กบับริษัท รวมถึงสะดวกต่อกำรขนส่ง หรือกระจำยสินค้ำ ซึง่
บุคคลและบริษัทที่เกี่ยวโยงกนัอำจเป็นเจ้ำของที่ดิน พืน้ที่เช่ำ อำคำร และหรือสิ่งปลกูสร้ำง  
บนท ำเลท่ีตัง้ดังกล่ำว ซึ่งกำรคิดค่ำเช่ำและค่ำบริกำรเป็นรำคำท่ีเป็นธรรม กล่ำวคือเป็นไปตำม
รำคำตลำดหรือรำคำประเมินของผู้ประเมินรำคำอิสระแล้วแตก่รณี 

 12.3.2 รายการขายสินค้ากับกลุ่มบริษัทที่มีความเกี่ยวข้องกัน 

บริษัทและบริษัทย่อยขำยสินค้ำให้กับกลุ่มบริษัทที่มีควำมเก่ียวข้องกัน อำทิ เป็นบริษัทร่วม
และ/หรือบริษัทย่อยของบริษัทใหญ่ และ/หรือมีกรรมกำรร่วมกัน ในเง่ือนไขท่ีเป็นปกติธุรกิจ
เช่นเดียวกบัท่ีขำยให้กบักิจกำรอื่นท่ีไมเ่ก่ียวข้องกนัและเป็นไปตำมรำคำตลำด 

 12.3.3 รายการซือ้สินค้าและค่าใช้จ่ายกับกลุ่มบริษัทที่มีกรรมการร่วมกัน 

บริษัทและบริษัทย่อยซือ้สินค้ำและค่ำใช้จ่ำยกับกลุ่มบริษัทท่ีมีควำมเก่ียวข้องกัน อำทิ เป็น
บริษัทร่วมและ/หรือบริษัทย่อยของบริษัทใหญ่ และ/หรือมีกรรมกำรร่วมกนั ในเง่ือนไขท่ีเป็นปกติ
ธุรกิจเช่นเดียวกับท่ีขำยให้กับกิจกำรอื่นท่ีไม่เก่ียวข้องกันและเป็นไปตำมรำคำตลำดหรือรำคำ
ประเมินของผู้ประเมินรำคำอิสระแล้วแต่กรณี 

ดงันัน้ รำยกำรระหว่ำงกนัดงักล่ำวข้ำงต้น พิจำรณำจำกควำมเหมำะสมและจ ำเป็น จึงมีควำม
สมเหตุสมผลของรำยกำร และเป็นไปเพ่ือประโยชน์สูงสุดของบริษัท ทัง้นี ้หำกจ ำเป็นต้องมี
รำยกำรประเภทนีอ้ีก บริษัทและบริษัทย่อยจะด ำเนินกำรตำมขัน้ตอน หลกัเกณฑ์และวิธีกำรในกำร
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ท ำรำยกำร รวมถงึขอควำมเห็นจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ และคณะกรรมกำรบริษัทตำมแต่กรณี 
และผู้มีสว่นได้เสียไมม่ีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวำระดงักลำ่ว 

12.3.4 มาตรการหรือขัน้ตอนในการอนุมัตกิารท ารายการระหว่างกัน 

กรณีที่รำยกำรระหว่ำงกนัของบริษัทเกิดขึน้กับบุคคลที่อำจมีควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์  
มีส่วนได้สว่นเสีย หรืออำจมีควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ในอนำคต บริษัทจะให้คณะกรรมกำร
ตรวจสอบเป็นผู้ ให้ควำมเห็นเก่ียวกบัควำมจ ำเป็นและควำมเหมำะสมของรำยกำรนัน้ ในกรณีท่ี
กรรมกำรตรวจสอบไม่มีควำมช ำนำญในกำรพิจำรณำรำยกำรระหว่ำงกันท่ีอำจเกิดขึน้ 
คณะกรรมกำรตรวจสอบจะว่ำจ้ำงให้ผู้ เช่ียวชำญอิสระหรือผู้ สอบบัญชีของบริษัทเป็นผู้ ให้
ควำมเห็นเก่ียวกับรำยกำรระหว่ำงกันดังกล่ำว เพ่ือน ำไปใช้ประกอบกำรตัดสินใจของ
คณะกรรมกำรบริษัทหรือผู้ ถือหุ้นตำมแตก่รณี 

นอกจำกนี ้คณะกรรมกำรบริษัทได้ก ำหนดหลกัเกณฑ์ให้ฝ่ำยจดักำรมีอ ำนำจอนุมตัิกำรเข้ำท ำ
ธุรกรรม กำรซือ้ขำยสินค้ำหรือบริกำร หรือกำรเช่ำต่ำง ๆ ในนำมบริษัทหรือบริษัทย่อยกบักรรมกำร 
ผู้บริหำร หรือบุคคลท่ีมีควำมเก่ียวข้องกันได้ ภำยในวงเงินไม่เกิน 60 ล้ำนบำทต่อหนึ่งธุรกรรม 
หำกธุรกรรมเหล่ำนัน้มีข้อตกลงทำงกำรค้ำในลกัษณะเดียวกันกับท่ีวิญญูชนจะพึงกระท ำกับ
คู่สญัญำทั่วไป ในสถำนกำรณ์เดียวกัน ด้วยอ ำนำจต่อรองทำงกำรค้ำท่ีปรำศจำกอิทธิพลในกำร 
ท่ีตนมีสถำนะเป็นกรรมกำร ผู้บริหำรหรือบุคคลท่ีมีควำมเก่ียวข้องและธุรกรรมดังกล่ำวมีผล
ผูกพนัต่อบริษัทหรือบริษัทย่อยครำวละไม่เกิน 5 ปี ทัง้นี ้ธุรกรรมดงักลำ่วต้องไม่มีกฎหมำย หรือ
ระเบียบ หรือข้อบงัคบัใด ๆ ท่ีก ำหนดให้บริษัทต้องขออนมุตัิจำกคณะกรรมกำรหรือจำกท่ีประชุม
ผู้ ถือหุ้นก่อนเข้ำท ำธุรกรรมดงักลำ่ว 

 12.3.5 รายการขายสินค้ากับกลุ่มบริษัทที่มีความเกี่ยวข้องกัน 

 บริษัทและบริษัทย่อยขำยสินค้ำให้กับกลุ่มบริษัทที่มีควำมเก่ียวข้องกัน อำทิ เป็นบริษัทร่วม
และ/หรือบริษัทย่อยของบริษัทใหญ่ และ/หรือมีกรรมกำรร่วมกัน ในเง่ือนไขท่ีเป็นปกติธุรกิจ
เช่นเดียวกบัท่ีขำยให้กบักิจกำรอื่นท่ีไมเ่ก่ียวข้องกนัและเป็นไปตำมรำคำตลำด 

 12.3.6 รายการซือ้สินค้าและค่าใช้จ่ายกับกลุ่มบริษัทที่มีกรรมการร่วมกัน 

บริษัทและบริษัทย่อยซือ้สินค้ำและคำ่ใช้จ่ำยกบักลุม่บริษัทท่ีมีควำมเก่ียวข้องกนั อำทิ เป็นบริษัท
ร่วมและ/หรือบริษัทย่อยของบริษัทใหญ่ และ/หรือมีกรรมกำรร่วมกนั ในเง่ือนไขท่ีเป็นปกติธุรกิจ
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เช่นเดียวกบัท่ีขำยให้กบักิจกำรอื่นท่ีไม่เก่ียวข้องกนัและเป็นไปตำมรำคำตลำดหรือรำคำประเมิน
ของผู้ประเมินรำคำอิสระแล้วแต่กรณี 

ดังนัน้ รำยกำรระหว่ำงกันดังกล่ำวข้ำงต้น พิจำรณำจำกควำมเหมำะสมและจ ำเป็น จึงมีควำม
สมเหตุสมผลของรำยกำร และเป็นไปเพ่ือประโยชน์สูงสุดของบริษัท ทัง้นี ้หำกจ ำเป็นต้องมีร ำยกำร
ประเภทนีอ้ีก บริษัทและบริษัทย่อยจะด ำเนินกำรตำมขัน้ตอน หลักเกณฑ์และวิธีกำรในกำรท ำรำยกำร 
รวมถึงขอควำมเห็นจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ และคณะกรรมกำรบริษัทตำมแต่กรณีและผู้มีส่วนได้เสีย
ไมม่ีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวำระดงักลำ่ว 

12.4 มาตรการหรือขัน้ตอนในการอนุมัตกิารท ารายการระหว่างกัน 

กรณีที่รำยกำรระหว่ำงกันของบริษัทเกิดขึน้กับบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ มีส่วนได้
ส่วนเสีย หรืออำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ในอนำคต บริษัทจะให้คณะกรรมกำรตรวจสอบเป็น 
ผู้ ให้ควำมเห็นเก่ียวกับควำมจ ำเป็นและควำมเหมำะสมของรำยกำรนัน้ ในกรณีท่ีกรรมกำรตรวจสอบ  
ไม่มีควำมช ำนำญในกำรพิจำรณำรำยกำรระหว่ำงกนัท่ีอำจเกิดขึน้ คณะกรรมกำรตรวจสอบจะว่ำจ้ำงให้
ผู้ เช่ียวชำญอิสระหรือผู้ สอบบัญชีของบริษัทเป็นผู้ ให้ควำมเห็นเก่ียวกับรำยกำรระหว่ำงกันดังกล่ำว  
เพ่ือน ำไปใช้ประกอบกำรตดัสินใจของคณะกรรมกำรบริษัทหรือผู้ ถือหุ้นตำมแตก่รณี 

นอกจำกนี ้คณะกรรมกำรบริษัทได้ก ำหนดหลกัเกณฑ์ให้ฝ่ำยจัดกำรมีอ ำนำจอนุมตัิกำรเข้ำท ำธุรกรรม 
กำรซือ้ขำยสินค้ำหรือบริกำร หรือกำรเช่ำต่ำง ๆ ในนำมบริษัทหรือบริษัทย่อยกับกรรมกำร ผู้บริหำร หรือ
บุคคลท่ีมีควำมเก่ียวข้องกันได้ ภำยในวงเงินไม่เกิน 60 ล้ำนบำทต่อหนึ่งธุรกรรม หำกธุรกรรมเหล่ำนัน้ 
มีข้อตกลงทำงกำรค้ำในลักษณะเดียวกันกับท่ีวิญญูชนจะพึงกระท ำกับคู่สัญญำทั่วไป ในสถำนกำรณ์
เดียวกนั ด้วยอ ำนำจต่อรองทำงกำรค้ำท่ีปรำศจำกอิทธิพลในกำรท่ีตนมีสถำนะเป็นกรรมกำร ผู้บริหำรหรือ
บุคคลท่ีมีควำมเก่ียวข้องและธุรกรรมดังกล่ำวมีผลผูกพันต่อบริษัทหรือบริษัทย่อยครำวละไม่เกิน 5 ปี 
ทัง้นี ้ธุรกรรมดงักลำ่วต้องไม่มีกฎหมำย หรือระเบียบ หรือข้อบงัคบัใด ๆ ท่ีก ำหนดให้บริษัทต้องขออนมุตัิ
จำกคณะกรรมกำรหรือจำกท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นก่อนเข้ำท ำธุรกรรมดงักลำ่ว 

12.5 นโยบายหรือแนวโน้มการท ารายการระหว่างกันในอนาคต 

บริษัทคำดว่ำในอนำคตอำจมีรำยกำรระหว่ำงกันเกิดขึน้อีก เน่ืองจำกรำยกำรระหว่ำงกันของ
บริษัทเป็นไปตำมกำรด ำเนินธุรกิจกำรค้ำปกติและ/หรือสนบัสนนุธุรกิจปกติ ซึง่บริษัทยงัคงยดึถือ
นโยบำยท่ีจะด ำเนินกำรให้รำยกำรระหว่ำงกนัดงักล่ำวเป็นไปตำมรำคำตลำดและธุรกิจกำรค้ำ
ปกติทั่วไป (Fair and at arms’ length) รวมถึงเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท ทัง้นี ้บริษัทจะให้
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คณะกรรมกำรตรวจสอบหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทหรือผู้ เช่ียวชำญอิสระพิจำรณำตรวจสอบ
และให้ควำมเห็นถึงควำมเหมำะสมของรำคำ และควำมสมเหตุสมผลของกำรท ำรำยกำรด้วย 
โดยรำยกำรระหว่ำงกนัท่ีอำจเกิดขึน้ในอนำคตนัน้ คณะกรรมกำรบริษัทจะต้องปฏิบตัิให้เป็นไปตำม
กฎหมำยว่ำด้วยหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์และข้อบังคบั ประกำศ ค ำสัง่ หรือข้อก ำหนด
ของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมตลอดถึงกำรปฏิบัติตำมข้อก ำหนดเก่ียวกับกำร
เปิดเผยข้อมลูกำรท ำรำยกำรเก่ียวโยงกนัและกำรได้มำหรือจ ำหน่ำยทรัพย์สินท่ีส ำคญัของบริษัท
ตำมมำตรฐำนกำรบญัชีท่ีก ำหนดโดยสภำวิชำชีพบญัชีฯ 

ส ำหรับรำยกำรระหว่ำงกนัของบริษัทท่ีเกิดขึน้กบับุคคลท่ีอำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์  มีสว่นได้
สว่นเสีย หรืออำจมีควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ในอนำคตนัน้ บริษัทจะจดัให้มีกำรท ำสัญญำให้ถูกต้อง 
และจะให้คณะกรรมกำรตรวจสอบเป็นผู้ ให้ควำมเห็นเก่ียวกับควำมจ ำเป็นและควำมเหมำะสมของ
รำยกำรนัน้ ในกรณีท่ีคณะกรรมกำรตรวจสอบไม่มีควำมช ำนำญในกำรพิจำรณำรำยกำรระหว่ำงกันท่ี
อำจเกิดขึน้ คณะกรรมกำรตรวจสอบจะว่ำจ้ำงให้ผู้ เช่ียวชำญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นผู้ ให้
ควำมเห็นเก่ียวกบัรำยกำรระหว่ำงกนัดงักล่ำว เพ่ือน ำไปใช้ประกอบกำรตดัสินใจของคณะกรรมกำรบริษัท
หรือผู้ ถือหุ้นตำมแต่กรณี ทัง้นี ้บริษัทจะเปิดเผยรำยกำรระหว่ำงกนัไว้ในหมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินท่ี
ได้รับกำรตรวจสอบจำกผู้สอบบญัชีของบริษัท 

ทัง้นี ้กำรก ำหนดนโยบำยท ำให้มัน่ใจได้ว่ำกำรเข้ำท ำรำยกำรดงักล่ำวจะไม่เป็นกำรยักย้ำยหรือถ่ำยเท

ผลประโยชน์ระหว่ำงบริษัท บุคคลท่ีเก่ียวข้อง หรือผู้ ถือหุ้นของบริษัท และกระท ำโดยค ำนึงถึงประโยชน์

สงูสดุของผู้ ถือหุ้นทกุรำยโดยเฉพำะรำยย่อยเป็นส ำคญั นอกจำกนี ้กรรมกำร และ/หรือหรือผู้ ถือหุ้นท่ีมีส่วนได้

ส่วนเสียเก่ียวกบัรำยกำรระหว่ำงกนั หรือกำรได้มำหรือจ ำหน่ำยไปซึง่ทรัพย์สินของบริษัท จะไม่มีสิทธิออก

เสียงในเร่ืองดงักลำ่วอีกด้วย 
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ฐานะการเงนิและผลการด าเนินงาน 

13. ข้อมูลทางการเงนิที่ส าคัญ 

13.1 งบการเงนิ 

สรุปรำยงำนสอบบญัชี 

รำยงำนของผู้สอบบัญชีส ำหรับงบกำรเงินของบริษัทส ำหรับปีสิน้สุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2561 ตรวจสอบ
โดยนำงสำวนิตยำ เชษฐโชติรส จำกบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ำกัด ได้แสดงควำมเห็นนน
รำยงำนสอบบญัชีแบบไม่มีเง่ือนไขว่ำงบกำรเงินได้แสดงฐำนะกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำนโดยถูกต้อง
ตำมท่ีควรนนสำระส ำคญัตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 

 



     บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
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สว่นท่ี 3 หน้ำที่ 2 

13.2 สรุปฐานะการเงนิและผลการด าเนินงานส าหรับปี สิน้สุดวันที่ 30 กันยายน 2561 
หน่วย : พนับำท 

2561

ณ วนัที่

30 กนัยายน

2560

ณ วนัที่

30 กนัยายน

2559

ณ วนัที่

30 กนัยายน

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 1,288,934            1,446,506            593,643                

เงนิลงทุนชัว่คราว -                         -                         3,660                     

ลกูหนีก้ารคา้ 670,006                709,389                424,361                

สนิคา้คงเหลอื 403,770                359,746                490,478                

สนิทรัพยห์มนุเวยีนอืน่ 1,033,023            125,236                205,399                

รวมสนิทรพัยห์มนุเวยีน 3,395,733            2,640,877            1,717,541            

ทีด่นิ อาคารและอปุกรณ์ 5,923,901            6,676,134            7,154,977            

สนิทรัพยไ์มม่ตีวัตน 34,977                  36,572                  39,101                  

สทิธกิารเชา่ 34,777                  40,797                  46,817                  

สนิทรัพยไ์มห่มนุเวยีนอืน่ 290,836                312,445                319,643                

รวมสนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีน 6,284,491            7,065,948            7,560,538            

รวมสนิทรพัย์ 9,680,224            9,706,825            9,278,079            

เงนิกูย้มืระยะยาวและหุน้กูจ้ากสถาบนัการเงนิทีถ่งึก าหนดช าระภายในหนึง่ปี 1,700,700            -                         500,000                

เจา้หนีก้ารคา้ 809,130                977,087                970,381                

เจา้หนีอ้ ืน่ 864,387                821,992                942,155                

เจา้หนีค้า่สนิทรัพย์ 135,124                135,103                92,805                  

หนีส้นิหมนุเวยีนอืน่ 63,802                  96,133                  70,424                  

รวมหนีส้นิหมนุเวยีน 3,573,143            2,030,315            2,575,765            

ภาระผกูพันผลประโยชนพ์นักงานทีก่ าหนดไว ้ 87,535                  71,794                  66,178                  

หุน้กู ้ -                         2,000,000            2,000,000            

หนีส้นิไมห่มนุเวยีนอืน่ 29,085                  14,138                  27,193                  

รวมหนีส้นิไมห่มนุเวยีน 116,620                2,085,932            2,093,371            

รวมหนีส้นิ 3,689,763            4,116,247            4,669,136            

ทุนจดทะเบยีน 375,000                375,000                375,000                

ทุนช าระแลว้ 375,000                375,000                375,000                

สว่นเกนิมลูคา่หุน้สามัญ 609,402                609,402                609,402                

ส ารองตามกฎหมาย 37,500                  37,500                  37,500                  

ก าไรสะสม - ยังไมไ่ดจั้ดสรร 4,800,785            4,393,710            3,412,897            

องคป์ระกอบอืน่ของสว่นของผูถ้อืหุน้ 162,708                162,866                162,684                

สว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจควบคมุ 5,066                     12,100                  11,460                  

รวมสว่นของผูถ้อืหุน้ 5,990,461            5,590,578            4,608,943            

รวมหนีส้นิและสว่นของผูถ้อืหุน้ 9,680,224            9,706,825            9,278,079            

งบการเงนิรวม

รายการ
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ตารางสรุปงบก าไรขาดทุนของบริษัท 
          หน่วย : พนับำท 

2561

ณ วนัที่

30 กนัยายน

2560

ณ วนัที่

30 กนัยายน

2559

ณ วนัที่

30 กนัยายน

รายไดจ้ากการขาย 12,553,794          13,370,759          10,284,233          

รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร 42,317                  180,049                114,873                

คา่สนิไหมทดแทนจากเหตกุารณ์อัคคภัีย 867,962                -                         -                         

รายไดอ้ืน่ 116,070                126,283                109,319                

รวมรายได้ 13,580,143          13,677,091          10,508,425          

ตน้ทุนขาย 8,081,967            8,264,626            6,499,422            

ตน้ทุนการใหบ้รกิาร 28,265                  122,844                107,778                

คา่ใชจ้า่ยในการขายและบรหิาร 3,588,981            3,744,835            2,920,567            

คา่เสยีหายจากเหตกุารณ์อัคคภัีย 710,049                -                         -                         

รวมคา่ใชจ้า่ย 12,409,262          12,132,305          9,527,767            

ก าไรกอ่นตน้ทนุทางการเงนิและภาษเีงนิได้ 1,170,881            1,544,786            980,658                

ตน้ทุนทางการเงนิ 44,931                  53,673                  60,850                  

คา่ใชจ้า่ยภาษีเงนิได ้ 117,775                47,913                  39,561                  

ก าไรสุทธริวมส าหรบัปี 1,008,175            1,443,200            880,247                

ก าไรสทุธสิว่นทีเ่ป็นของบรษัิทใหญ่ 1,015,256            1,451,693            887,214                

จ านวนหุน้ (พันหุน้) 187,500                187,500                187,500                

ก าไรตอ่หุน้ข ัน้พืน้ฐาน 5.41                       7.74                       4.73                       

รายการ

งบการเงนิรวม

 
 
ตารางสรุปงบกระแสเงนิสดของบริษัท 

หน่วย : พนับำท 

2561

ณ วนัที่

30 กนัยายน

2560

ณ วนัที่

30 กนัยายน

2559

ณ วนัที่

30 กนัยายน

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมด าเนนิงาน 1,560,734            2,388,621            2,009,576            

กระแสเงนิสดใชใ้นกจิกรรมลงทุน (758,167)              (499,923)              (852,925)              

กระแสเงนิสดใชไ้ปในกจิกรรมจัดหาเงนิ (960,028)              (1,035,683)           (1,158,024)           

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสดเพิม่ข ึน้ (ลดลง) สุทธิ (157,461)              853,015                (1,373)                   

รายการ

งบการเงนิรวม
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อัตราส่วนทางการเงนิที่ส าคัญ 

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 ณ วันที่ 30 กันยายน 2559

อัตราสว่นสภาพคลอ่ง

  อัตราสว่นสภาพคลอ่ง (เทา่) 1.0 1.3 0.7

  อัตราสว่นสภาพคลอ่งหมนุเร็ว (เทา่) 0.5 1.1 0.4

  อัตราสว่นสภาพคลอ่งกระแสเงินสด (เทา่) 0.6 1.0 0.7

  อัตราสว่นหมนุเวียนลกูหนีก้ารค้า (เทา่) 18.2 23.6 21.5

  ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉลี่ย (วนั) 19.8 15.3 16.8

  อัตราสว่นหมนุเวียนสินค้าคงเหลือ (เทา่) 21.2 19.4 14.7

  ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วนั) 17.0 18.5 24.5

  อัตราหมนุเวียนเจ้าหนี ้(เทา่) 9.0 8.5 6.6

  ระยะเวลาช าระหนี ้(วนั) 39.8 42.4 54.7

  วงจรเงินสด (วนั) -3.0 -8.6 -13.4

อัตราสว่นแสดงความสามารถในการหาก าไร

  อัตราก าไรขัน้ต้น 35.6% 38.2% 36.8%

  อัตราก าไรจากการด าเนินงาน 1.5% 10.6% 8.5%

  อัตราสว่นเงินสดตอ่การท าก าไร 835.3% 168.4% 230.6%

  อัตราก าไรสทุธิ 7.4% 10.6% 8.4%

  อัตราก าไรสทุธิจากการด าเนินงานปกติ 7.8% 10.6% 8.4%

  อัตราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น 17.4% 28.3% 20.3%

อัตราสว่นแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน

  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ 10.4% 15.2% 9.6%

  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร 29.7% 35.6% 23.3%

  อัตราการหมนุของสินทรัพย์ (เทา่) 1.4 1.4 1.1

อัตราสว่นวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน

  อัตราสว่นหนีส้ินตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น (เทา่) 0.6 0.7 1.0

  อัตราสว่นเงินกู้ ยืมตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น (เทา่) 0.3 0.4 0.5

  อัตราการจ่ายเงินปันผล 51.7% 43.9% 52.8%

รายการ
งบการเงินรวม
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14. การวิเคราห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ  

14.1 ค าอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงนิและผลการด าเนินงาน  

รายได้ 

ภาพรวม 
ส ำหรับรอบบัญชีปี 2561 บริษัทมีรำยได้จำกกำรขำยและนห้บริกำรรวมทัง้สิน้ 12,596 ล้ำนบำท ลดลง 
7.0% หรือ 955 ล้ำนบำทจำกปีก่อนซึง่มีรำยได้จำกกำรขำยและนห้บริกำรรวม 13,551 ล้ำนบำท โดยมี
สำเหตุมำจำกกำรลดลงของรำยได้จำกธุรกิจเคร่ืองดื่ม 15.1% นนขณะท่ีรำยได้จำกธุรกิจอำหำรเพ่ิมขึน้ 
1.7% ท ำนห้สัดส่วนรำยได้ของธุรกิจเคร่ืองดื่มต่อธุรกิจอำหำรนนรอบบญัชีปี 2561 คิดเป็นสัดส่วน
ประมำณ 48:52 

รายได้จากการขายและให้บริการ 

 

ธุรกจิเคร่ืองดื่ม 

นนรอบบญัชีปี 2561 บริษัทมีรำยได้จำกกำรขำยและนห้บริกำรของธุรกิจเคร่ืองดื่มเท่ำกบั 5,986 ล้ำนบำท 
ลดลง 15.1% หรือ 1,068 ล้ำนบำทจำกปีก่อนซึ่งมีรำยได้จำกกำรขำยและนห้บริกำรของธุรกิจเคร่ืองดื่ม
เท่ำกบั 7,054 ล้ำนบำท โดยมีสำเหตหุลกัมำจำก  
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1)  ตลำดชำพร้อมดื่ม (RTD tea market) และตลำดชำเขียวพร้อมดื่ม (Pure RTD green tea market) 
นนช่วงเวลำเดียวกันมีมูลค่ำลดลงประมำณ 9.4% และ 8.2% ตำมล ำดับ ทัง้นีส้่วนหนึ่งเป็น 
ผลมำจำกนโยบำยรัฐบำลนนกำรเรียกเก็บภำษีสรรพสำมิตผลิตภัณฑ์ชำพร้อมดื่ม ส่งผลนห้รำคำ
ขำยปลีกผู้บริโภคของผลิตภัณฑ์ชำพร้อมดื่มทัง้อุตสำหกรรมปรับตวัสูงขึน้และกระทบกับมูลค่ำ
ตลำด นอกจำกนีน้นไตรมำสสี่ของรอบบญัชีปี 2560 ภำวะอตุสำหกรรมชำพร้อมดื่มมีกำรตื่นตวัตำม
ข่ำวกำรปรับขึน้ภำษีสรรพสำมิต ส่งผลนห้ธุรกิจเคร่ืองดื่มมียอดขำยเพ่ิมขึน้ก่อนกำรเรียกเก็บภำษี
ดงักล่ำวจะมีผลบงัคบันช้ ท ำนห้ผลประกอบกำรนนไตรมำสสี่ของปีท่ีแล้วมีฐำนท่ีสงูกว่ำระดบัปกติ 
อย่ำงไรก็ตำม แม้ภำวะอตุสำหกรรมชำพร้อมดื่มจะได้รับผลกระทบจำกมลูค่ำตลำดท่ีลดลงนนรอบ
บญัชีปี 2561 บริษัทยังคงสำมำรถครองส่วนแบ่งกำรตลำดสูงสุดเป็นอนัดบัหนึ่งไว้ได้ ทัง้นนตลำด 
ชำพร้อมดื่ม (RTD tea market) ท่ี 45.4% และตลำดชำเขียวพร้อมดื่ม (Pure RTD green tea market)  
ท่ี 47.0%  

2)  เหตุเพลิงไหม้บริเวณส่วนกำรผลิตเคร่ืองดื่ม UHT ซึ่งตัง้อยู่ท่ีโรงงำนนนนิคมอุตสำหกรรมนวนคร 
จังหวัดปทุมธำนี เมื่อวนัท่ี 27 พฤศจิกำยน 2560 ส่งผลนห้รำยได้จำกกำรขำยและนห้บริกำรของ
ธุรกิจเคร่ืองดื่มปรับตวัลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้ำ อย่ำงไรก็ตำม บริษัทได้ท ำประกันภัยควำม
เสียหำยจำกเหตุอคัคีภยัไว้อย่ำงครอบคลมุทัง้นนส่วนของควำมเสียหำยต่อทรัพย์สิน สินค้ำคงคลงั
และธุรกิจหยุดชะงกั และได้บนัทึกรำยได้ค่ำสินไหมทดแทนจำกเหตกุำรณ์อคัคีภยัอนัเน่ืองมำจำก
ประกนัภยัธุรกิจหยดุชะงกันนรำยได้อื่น ซึง่ไมถ่กูรวมอยู่นนรำยได้จำกกำรขำยและนห้บริกำร  

ส ำหรับยอดขำยจำกกำรส่งออกสินค้ำเคร่ืองดื่มไปจ ำหน่ำยยังต่ำงประเทศมีอตัรำกำรเติบโตสูงท่ี 38% 
เม่ือเทียบกบัปีก่อน ซึง่เป็นสว่นช่วยธุรกิจเคร่ืองดื่มนนภำพรวม 

มูลค่าตลาดชาพร้อมด่ืม และชาเขียวพร้อมด่ืม 

(ล้ำนบำท) 

12 เดือนสิน้สุด
วันที่ 30 กันยายน 

2560 

12 เดือนสิน้สุด
วันที่ 30 กันยายน 

2561 
% การ

เปลี่ยนแปลง 

มูลค่าตลาดชาพร้อมด่ืม  13,279   12,026  -9.4% 

มูลค่าตลาดชาเขียวพร้อมด่ืม  11,081   10,172  -8.2% 
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ส่วนแบ่งการตลาดชาพร้อมด่ืม 

 
แหลง่ที่มำ: บริษัท เดอะนีลเสน็คอมปะนี (ประเทศไทย) จ ำกดั 

ธุรกจิอาหาร 

ส ำหรับรอบบัญชีปี 2561 บริษัทมีรำยได้จำกกำรขำยและนห้บริกำรของธุรกิจอำหำรเท่ำกับ 6,610  
ล้ำนบำท เพ่ิมขึน้ 1.7% หรือ 113 ล้ำนบำทจำกปีก่อน ซึ่งมีรำยได้จำกกำรขำยและนห้บริกำรของธุรกิจ
อำหำรเท่ำกบั 6,497 ล้ำนบำท แม้ว่ำสภำวกำรณ์ทำงเศรษฐกิจจะยงัคงชะลอตวั แตบ่ริษัทสำมำรถสร้ำง
ผลกำรด ำเนินงำนท่ีดีกว่ำตลำดด้วยกำรขยำยสำขำร้ำนอำหำร โดยนนรอบบญัชีปี 2561 บริษัทมีสำขำ
ร้ำนอำหำรเพ่ิมขึน้สทุธิ 12 สำขำ โดยส่วนมำกเป็นสำขำร้ำนชำบูชิ ร้ำนโออิชิ อีทเทอเรียม และร้ำนโออิชิ 
รำเมน ท ำนห้บริษัทมีจ ำนวนสำขำร้ำนอำหำรเพ่ิมขึน้ทัง้สิน้เป็นจ ำนวน 252 สำขำ จำกจ ำนวน 240 สำขำ
นนปีก่อนหน้ำ 
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จ านวนสาขาร้านอาหาร 

 ณ วันที่  
30 กนัยายน 2560 

ณ วันที่  
30 กนัยายน 2561 

ร้ำนโออิชิ แกรนด์ 1 1 
ร้ำนโออิชิ อีทเทอเรียม 3 7 
ร้ำนโออิชิ บฟุเฟต์ 12 11 
ร้ำนชำบชิู* 127 138 
ร้ำนโออิชิ รำเมน 50 54 
ร้ำนนิกยุะ 17 17 
ร้ำนคำคำชิ 23 22 
อื่น ๆ 7 2 
รวมทัง้สิน้ 240 252 

*รวมสำขำร้ำนชำบชูิที่ประเทศเมียนมำ จ ำนวน 2 สำขำ 

ต้นทุนขายและให้บริการ 

ภาพรวม 

ส ำหรับรอบบญัชีปี 2561 ต้นทุนขำยและนห้บริกำรรวมของบริษัทเท่ำกับ 8,110 ล้ำนบำท หรือคิดเป็น
อตัรำส่วนต้นทุนขำยและนห้บริกำรต่อรำยได้จำกกำรขำยและนห้บริกำรรวมที่ 64.4% ซึ ่งเป็น
อตัรำส่วนที่สูงกว่ำปีก่อนท่ีมีอตัรำส่วนต้นทุนขำยและนห้บริกำรต่อรำยได้จำกกำรขำยและนห้บริกำรรวมท่ี 
61.9% โดยมผีลกระทบมำจำกทัง้ธุรกิจเคร่ืองดื่มและธุรกิจอำหำร 

ธุรกจิเคร่ืองดื่ม 

ส ำหรับรอบบญัชีปี 2561 ต้นทุนขำยและนห้บริกำรของธุรกิจเคร่ืองดื่มเท่ำกับ 4,443 ล้ำนบำท หรือ 
คิดเป็นอัตรำส่วนต้นทุนขำยและนห้บริกำรต่อรำยได้จำกกำรขำยและนห้บริกำรของธุรกิจเคร่ืองดื่ม 
ท่ี 74.2% ซึง่เป็นอตัรำส่วนท่ีสูงกว่ำปีก่อนท่ีมีอตัรำส่วนต้นทุนขำยและนห้บริกำรต่อรำยได้จำกกำรขำย
และนห้บริกำรของธุรกิจเคร่ืองดื่มท่ี 68.4% สำเหตหุลกัมำจำกกำรเพ่ิมขึน้ของภำษีสรรพสำมิตและต้นทุน
คงท่ีต่อหน่วยท่ีสงูขึน้เน่ืองจำกกำรนช้อตัรำก ำลงักำรผลิตท่ีลดลง อนัเป็นผลมำจำกกำรลดลงของรำยได้
ตำมท่ีได้กล่ำวไว้ข้ำงต้น อย่ำงไรก็ตำมจำกกำรปรับปรุงประสิทธิภำพนนกำรผลิต บริษัทยังสำมำรถลด
ต้นทุนนนส่วนของวตัถุดิบและบรรจุภัณฑ์ได้มำกขึน้ ท ำนห้สำมำรถลดผลกระทบจำกต้นทุนท่ีเพ่ิมขึน้ได้
บำงสว่น 
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ธุรกจิอาหาร 

ส ำหรับรอบบญัชีปี 2561 ต้นทุนขำยและนห้บริกำรของธุรกิจอำหำรเท่ำกับ 3,667 ล้ำนบำท หรือ 
คิดเป็นอตัรำส่วนต้นทุนขำยและนห้บริกำรต่อรำยได้จำกกำรขำยและนห้บริกำรของธุรกิจอำหำร 
ท่ี 55.5% ซึง่เป็นอตัรำส่วนท่ีสงูขึน้เลก็น้อยเม่ือเทียบกบัปีก่อนท่ีมีอตัรำส่วนต้นทุนขำยและนห้บริกำรต่อ
รำยได้จำกกำรขำยและนห้บริกำรของธุรกิจอำหำรท่ี 54.9% โดยสำเหตุหลักมำจำกต้นทุนวัตถุดิบ 
ท่ีปรับตัวสูงขึน้ อย่ำงไรก็ตำม บริษัทได้มีกำรบริหำรจัดกำรต้นทุนขำยและนห้บริกำรควบคู่ไปกับกำร
ควบคมุคณุภำพของวตัถดุิบนห้สอดคล้องกบัควำมต้องกำรของผู้บริโภค 

ค่าใช้จ่ายในการขาย 

ภาพรวม 

ส ำหรับรอบบญัชีปี 2561 บริษัทมีค่ำนช้จ่ำยนนกำรขำยรวมเท่ำกบั 1,591 ล้ำนบำท ลดลง 3.6% หรือ 59 
ล้ำนบำทจำกปีก่อนท่ีมีค่ำนช้จ่ำยนนกำรขำยรวมเท่ำกับ 1,650 ล้ำนบำท เป็นผลมำจำกกำรควบคุม
ค่ำนช้จ่ำยนนกำรขำยได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ อตัรำส่วนค่ำนช้จ่ำยนนกำรขำยต่อรำยได้จำกกำรขำยและ
นห้บริกำรนนรอบบญัชีปี 2561 เท่ำกับ 12.6% ซึ่งเป็นอตัรำส่วนท่ีสูงขึน้เล็กน้อยเมื่อเทียบกับปีก่อนท่ีมี
อตัรำสว่นคำ่นช้จ่ำยนนกำรขำยตอ่รำยได้จำกกำรขำยและนห้บริกำรเท่ำกบั 12.2% 

ธุรกจิเคร่ืองดื่ม 

ส ำหรับรอบบญัชีปี 2561 ค่ำนช้จ่ำยนนกำรขำยของธุรกิจเคร่ืองดื่มเท่ำกบั 725 ล้ำนบำท ลดลง 10.4% หรือ 
84 ล้ำนบำทจำกปีก่อนท่ีมีค่ำนช้จ่ำยนนกำรขำยของธุรกิจเคร่ืองดื่มเท่ำกบั 809 ล้ำนบำท เป็นผลมำจำกกำร
ควบคมุค่ำนช้จ่ำยนนกำรขำยได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ อย่ำงไรก็ตำม อตัรำส่วนค่ำนช้จ่ำยนนกำรขำยต่อรำยได้
จำกกำรขำยและนห้บริกำรของธุรกิจเคร่ืองดื่มนนรอบบญัชีปี 2561 เท่ำกับ 12.1% สูงขึน้จำกปีก่อน
เลก็น้อยซึง่มีอตัรำสว่น 11.5% เน่ืองมำจำกกำรลดลงของรำยได้จำกกำรขำยและนห้บริกำรตำมท่ีได้กลำ่ว
ไว้ข้ำงต้น 

ธุรกจิอาหาร 

ส ำหรับรอบบญัชีปี 2561 ค่ำนช้จ่ำยนนกำรขำยของธุรกิจอำหำรเท่ำกบั 866 ล้ำนบำท เพ่ิมขึน้ 3.0% หรือ 
25 ล้ำนบำท จำกปีก่อนท่ีมีค่ำนช้จ่ำยนนกำรขำยของธุรกิจอำหำรเท่ำกับ 841 ล้ำนบำท โดยอัตรำส่วน
ค่ำนช้จ่ำยนนกำรขำยต่อรำยได้จำกกำรขำยและนห้บริกำรของธุรกิจอำหำรนนรอบบญัชีปี 2561 เท่ำกับ 
13.1% ซึง่เป็นอตัรำสว่นท่ีนกล้เคียงกบัอตัรำสว่นของปีก่อนท่ี 12.9% 
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ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

ภาพรวม 

ส ำหรับรอบบญัชีปี 2561 บริษัทมีคำ่นช้จ่ำยนนกำรบริหำรรวมเท่ำกบั 1,998  ล้ำนบำท ลดลง 4.6% หรือ 
97 ล้ำนบำทจำกปีก่อน ท่ีมีคำ่นช้จ่ำยนนกำรบริหำรรวมเท่ำกบั 2,095 ล้ำนบำท ซึง่แสดงถึงควำมสำมำรถ
นนกำรบริหำรจดักำรคำ่นช้จ่ำยคงท่ีได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

ธุรกจิเคร่ืองดื่ม 

ส ำหรับรอบบญัชีปี 2561 ค่ำนช้จ่ำยนนกำรบริหำรของธุรกิจเคร่ืองดื่มเท่ำกบั 237 ล้ำนบำท นกล้เคียงกบั 
ปีก่อนท่ีมีคำ่นช้จ่ำยนนกำรบริหำรของธุรกิจเคร่ืองดื่มเท่ำกบั 233 ล้ำนบำท  

ธุรกจิอาหาร 

ส ำหรับรอบบญัชีปี 2561 ค่ำนช้จ่ำยนนกำรบริหำรของธุรกิจอำหำร เท่ำกบั 1,761 ล้ำนบำท ลดลง 5.4% 
หรือ 101 ล้ำนบำทจำกปีก่อนท่ีมีคำ่นช้จ่ำยนนกำรบริหำรเท่ำกบั 1,862 ล้ำนบำท สำเหตหุลกัมำจำกกำรเพ่ิม
ประสิทธิภำพนนกำรบริหำรจัดกำรของธุรกิจร้ำนอำหำรซึ่งช่วยส่งผลต่อควำมสำมำรถนนกำรควบคุมและ
บริหำรคำ่นช้จ่ำยได้เป็นอย่ำงดี 

ผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้บริเวณส่วนการผลิตเคร่ืองดื่ ม  UHT ภายในโรงงานนิคม
อุตสาหกรรมนวนคร 

นอกเหนือจำกค่ำนช้จ่ำยนนกำรบริหำรตำมปกติแล้ว นนรอบบัญชีปี 2561 บริษัทบันทึกประมำณกำร
ค่ำเสียหำยอนัเน่ืองมำจำกเหตุอคัคีภัยเป็นจ ำนวน 710 ล้ำนบำท และนนขณะเดียวกันบริษัทได้บันทึก
ประมำณกำรรำยได้จำกกำรชดเชยตำมกรมธรรม์ประกันภัยอันเน่ืองมำจำกเหตุอัคคีภัยดังกล่ำว  
ทัง้นนสว่นของควำมเสียหำยตอ่ทรัพย์สินและธุรกิจหยดุชะงกัไว้เป็นรำยได้อื่นจ ำนวนทัง้สิน้ 868 ล้ำนบำท 

รายการนอกเหนือจากการด าเนินงานปกติ 

ส ำหรับรอบบัญชีปี 2561 บริษัทได้ด ำเนินโครงกำรกำรจดักลุ่มธุรกิจอำหำรของบริษัทย่อยภำยนนกลุ่ม
บริษัทโออิชิ โดยก ำหนดนห้บริษัท โออิชิ ฟู้ ด เซอร์วิส จ ำกดั (“โออิชิ ฟู้ ด เซอร์วิส”)  ซึง่เป็นบริษัทย่อยของ
บริษัท เป็นผู้ด ำเนินธุรกิจกำรผลิตและจัดจ ำหน่ำยอำหำรกึ่งส ำเร็จรูปและอำหำรส ำเร็จรูป รวมถึงกำร
จดัหำ ผลิต และจัดส่งวตัถุดิบด้ำนอำหำรนห้แก่ร้ำนอำหำรต่ำง ๆ ภำยนนกลุ่มบริษัทโออิชิ (“ธุรกิจครัวกลำง”) 
เพ่ือแบ่งแยกสำยธุรกิจภำยนนกลุ่มบริษัทโออิชินห้มีควำมชัดเจน เกิดควำมคล่องตวันนด้ำนกำรบริหำร
จัดกำร และส่งเสริมศกัยภำพนนกำรด ำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทโออิชิมำกย่ิงขึน้ ซึ่งนนกำรด ำเนินกำร
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โครงกำรดงักล่ำว โออิชิ ฟู้ ด เซอร์วิส ได้ท ำกำรรับโอนทรัพย์สินต่ำง ๆ ท่ีนช้นนกำรด ำเนินธุรกิจครัวกลำง
จำกบริษัท โออิชิ เทรดดิง้ จ ำกดั ทัง้นี ้มลูคำ่ทรัพย์สินนนกำรโอนธุรกิจครัวกลำงดงักล่ำวสำมำรถน ำมำนช้
ประโยชน์ส ำหรับสินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตดับัญชี (Deferred tax assets) เป็นจ ำนวน 51 ล้ำนบำท 
โดยบนัทึกเป็นรำยกำรค่ำนช้จ่ำยทำงภำษีนนงบก ำไรขำดทุน ซึง่เป็นสำเหตหุลกัท่ีท ำนห้คำ่นช้จ่ำยภำษีเงิน
ได้นนรอบบญัชีปี 2561 เพ่ิมขึน้จำกปีก่อนหน้ำอย่ำงมีนัยส ำคญั ซึ่งรำยกำรดงักล่ำวเป็นรำยกำรท่ีเกิด
เพียงครัง้เดียว (Non-recurring expense) และไม่มีผลกระทบต่อกระแสเงินสดของบริษัทแต่อย่ำงนด
เน่ืองจำกถือเป็นรำยกำรที่ไมน่ช่รำยกำรเงินสด (Non-cash item) 

ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ 

ภาพรวม 

ก ำไรสุทธิของบริษัทส ำหรับรอบบัญชีปี 2561 ที่ ไม่รวมรำยกำรพิเศษจำกภำษีเงินได้รอกำรตดับัญชี  
ซึ่งเป็นรำยกำรนอกเหนือจำกกำรด ำเนินงำนปกติดงักล่ำวข้ำงต้น (Normalized Net Profit) จะเท่ำกับ 
1,059 ล้ำนบำท ลดลง 384 ล้ำนบำท หรือ 26.6% เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน โดยอตัรำก ำไรสุทธิจำก
กำรด ำเนินงำนปกติต่อรำยได้จำกกำรขำยและนห้บริกำรรวมรอบบญัชีนนปี 2561 เท่ำกับ 8.4% ลดลง
จำกอตัรำส่วนนนปีก่อนที่ 10.6% โดยกำรลดลงของก ำไรและอตัรำก ำไรดงักล่ำวมีสำเหตุหลกัมำจำก
กำรลดลงของก ำไรธุรกิจเคร่ืองดื่ม นนขณะที่ก ำไรจำกธุรกิจอำหำรเพิ่มขึน้  แต่บริษัทสำมำรถบรรเทำ
ผลกระทบบำงส่วนด้วยกำรเติบโตของก ำไรจำกธุรกิจอำหำร  

ก ำไรสุทธิรวมของบริษัทส ำหรับรอบบัญชีปี 2561 เท่ำกับ 1,008 ล้ำนบำท ลดลง 30.1% หรือ 435 ล้ำนบำท
จำกปีก่อนท่ีมีก ำไรสุทธิ 1,443 ล้ำนบำท โดยอัตรำก ำไรสุทธิต่อรำยได้จำกกำรขำยและนห้บริกำรรวม 
นนรอบบญัชีปี 2561 เท่ำกบั 8.0% ลดลงจำกอตัรำส่วนก ำไรสุทธิต่อรำยได้จำกกำรขำยและนห้บริกำร
รวมปีก่อนที่ 10.6% เป็นผลมำจำกรำยกำรนอกเหนือจำกกำรด ำเนินงำนปกติและเหตุผลดงัที่ได้
กล่ำวถึงข้ำงต้น 
 
ธุรกจิเคร่ืองดื่ม 

ส ำหรับรอบบญัชีปี 2561 ก ำไรสทุธิและก ำไรสทุธิจำกกำรด ำเนินงำนปกติของธุรกิจเคร่ืองดื่มเท่ำกบั 
772 ล้ำนบำท ลดลง 37.4% หรือ 461 ล้ำนบำท จำกปีก่อนที่มีก ำไรสทุธิของธุรกิจเคร่ืองดื่มเท่ำกับ 
1,233 ล้ำนบำท โดยอตัรำก ำไรสทุธิต่อรำยได้จำกกำรขำยและนห้บริกำรของธุรกิจเคร่ืองดื่มนนรอบบญัชี 
ปี 2561 เท่ำกบั 12.9% ลดลงเม่ือเทียบกบัอตัรำส่วนนนปีก่อนท่ี 17.5% สำเหตหุลกัมำจำกกำรลดลงของ
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รำยได้และกำรเพ่ิมขึน้ของต้นทุนขำยและนห้บริกำร สุทธิกบักำรลดลงของค่ำนช้จ่ำยนนกำรขำยตำมท่ีได้
กลำ่วไว้ข้ำงต้น 

ธุรกจิอาหาร 

หำกไม่รวมรำยกำรพิเศษจำกภำษีเงินได้รอกำรตดับัญชีดงักล่ำวข้ำงต้น ก ำไรสุทธิจำกกำรด ำเนินงำน
ปกติ (Normalized Net Profit) ของธุรกิจอำหำรนนรอบบ ัญชีปี  2561 จะเท่ำก ับ 287 ล้ำนบำท 
เพิ่มขึน้ 36.6% หรือ 77 ล้ำนบำทเมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน โดยอตัรำก ำไรสุทธิจำกกำรด ำเนินงำน
ปกติต่อรำยได้จำกกำรขำยและนห้บริกำรของธุรกิจอำหำรนนรอบบัญชีปี 2561 เท่ำกับ 4.3% เพ่ิมขึน้จำก
อัตรำส่วนนนปีก่อนที่ 3.2% ซึ่งเป็นผลมำจำกกำรบริหำรจัดกำรค่ำนช้จ่ำยนนกำรบริหำรได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ  

ส ำหรับก ำไรสทุธิของธุรกิจอำหำรนนรอบบญัชีปี 2561 เท่ำกบั 236 ล้ำนบำท เพ่ิมขึน้ 12.5% หรือ 26 ล้ำนบำท 
จำกปีก่อนท่ีมีก ำไรสทุธิของธุรกิจอำหำรเท่ำกบั 210 ล้ำนบำท โดยอตัรำส่วนก ำไรสทุธิต่อรำยได้จำกกำรขำย
และนห้บริกำรของธุรกิจอำหำรนนปี 2561 เท่ำกบั 3.6% เพ่ิมขึน้เมื่อเทียบกบัอตัรำสว่นนนปีก่อนท่ี 3.2%  

ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ 
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ก าไร (ขาดทุน) สุทธิจากการด าเนินงานปกติ 

 

ตารางงบก าไรขาดทุนแยกตามประเภทธุรกิจ 
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ฐานะการเงนิ 
 
สินทรัพย์ 

ณ วนัท่ี 30 กันยำยน 2561 บริษัทมีสินทรัพย์รวมทัง้สิน้ 9,680 ล้ำนบำท นกล้เคียงกับสินทรัพย์รวม จ ำนวน 

9,707 ล้ำนบำท ณ สิน้รอบบัญชีปี 2560  โดยบริษัทมีสินทรัพย์หมุนเวียนเพ่ิมขึน้จ ำนวน 755 ล้ำนบำท  

มีสำเหตุหลกัมำจำกกำรเพ่ิมขึน้ของสินทรัพย์หมุนเวียนอื่นซึ่งมำจำกกำรบันทึกลูกหนีอ้ื่นจำกประมำณกำร

รำยได้เงินชดเชยตำมกรมธรรม์ประกันภัยจำกเหตุอคัคีภัย นนขณะท่ีสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนลดลง  781 

ล้ำนบำท สำเหตุหลกัมำจำกกำรลดลงของท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์อนัเน่ืองมำจำกควำมเสียหำยของ

ทรัพย์สินจำกเหตุอคัคีภัย โดยบริษัทคำดว่ำจะฟื้นฟูกำรผลิตและติดตัง้เคร่ืองจักรทดแทนทรัพย์สิน  

ท่ีเสียหำยจำกอคัคีภัยได้แล้วเสร็จภำยนนรอบบัญชีปี 2562 

หนีส้ิน 

ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2561 บริษัทมีหนีส้ินรวมทัง้สิน้ 3,690 ล้ำนบำท แบ่งเป็นหนีส้ินท่ีมีภำระดอกเบีย้ซึง่
เป็นหุ้นกู้ จ ำนวน 1,701 ล้ำนบำท และหนีส้ินท่ีไมม่ีภำระดอกเบีย้จ ำนวน 1,989 ล้ำนบำท ทัง้นีห้นีส้ินรวม
ของบริษัทลดลงจำกสิน้ปี 2560 จ ำนวน 426 ล้ำนบำท หรือเท่ำกบั 10.4% ซึ่งมีสำเหตุหลกัมำจำกกำร
ลดลงของหุ้นกู้  ซึง่เป็นผลจำกกำรซือ้คืนหุ้นกู้บำงส่วนก่อนครบก ำหนดไถ่ถอนรวมมลูค่ำ 299 ล้ำนบำท เพ่ือ
วตัถุประสงค์นนกำรบริหำรจัดกำรกระแสเงินสดและสภำพคล่องส่วนเกินของบริษัทนห้เกิดประสิทธิภำพ
สูงสุด ส ำหรับหุ้ นกู้ ท่ีเหลืออยู่มูลค่ำ 701 ล้ำนบำทและ 1,000 ล้ำนบำทจะถึงก ำหนดช ำระนนไตรมำสท่ี 1 
และ 4 ของรอบบญัชีปี 2562 ตำมล ำดบั 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 

ณ วนัท่ี 30 กันยำยน 2561 บริษัทมีส่วนของผู้ ถือหุ้นรวมทัง้สิน้ 5,990 ล้ำนบำท เพ่ิมขึน้จำกสิน้ปี 2560 
จ ำนวน 400 ล้ำนบำท หรือเท่ำกับ 7.2% สำเหตุมำจำกกำรเพ่ิมขึน้ของก ำไรสะสมอันเน่ืองมำจำกก ำไร
สทุธิท่ีเพ่ิมขึน้นนระหวำ่งปี สทุธิด้วยเงินปันผล 
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กระแสเงนิสด 

ส ำหรับรอบบัญชีปี 2561 บริษัทมีเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดลดลงสุทธิ 157 ล้ำนบำท จำก
ส ำหรับรอบบญัชีปี 2560 โดยมีรำยละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมด าเนินงาน 

ส ำหรับรอบบญัชีปี 2561 บริษัทมีกระแสเงินสดจำกกำรด ำเนินงำนรวมทัง้สิน้ 1,561 ล้ำนบำท ลดลงจำก
ส ำหรับรอบบญัชีปี 2560 จ ำนวน 828 ล้ำนบำท หรือเท่ำกบั 34.7% โดยมีสำเหตหุลกัมำจำกกำรลดลงของ
ก ำไรสทุธิ นนขณะท่ีกำรเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์และหนีส้ินนนกำรด ำเนินงำนนกล้เคียงกบัปีก่อน 

กระแสเงนิสดใช้ในกจิกรรมลงทุน 

ส ำหรับรอบบญัชีปี 2561 บริษัทนช้เงินนนกิจกรรมกำรลงทุนรวมทัง้สิน้ 758 ล้ำนบำท เพ่ิมขึน้จำกส ำหรับ
รอบบญัชีปี 2560 จ ำนวน 258 ล้ำนบำท หรือเท่ำกบั 51.7% เน่ืองจำกนนส ำหรับรอบบญัชีปี 2561 บริษัท
ได้มีกำรช ำระเงินบำงสว่นลว่งหน้ำส ำหรับกำรลงทุนนนเคร่ืองจกัร UHT ท่ีได้รับผลกระทบจำกเหตอุคัคีภยั 
ภำยนนโรงงำนนนเขตนิคมอุตสำหกรรม นวนคร จงัหวดัปทุมธำนี ซึง่มลูค่ำเคร่ืองจกัรดงักล่ำวอยู่ภำยนต้
วงเงินควำมคุ้มครองตำมกรมธรรม์ประกนัภยัจำกควำมเสียหำยตอ่ทรัพย์สินทัง้จ ำนวน 

กระแสเงนิสดได้มา(ใช้ไปใน)กจิกรรมจัดหาเงิน 

ส ำหรับรอบบัญชีปี 2561 บริษัทนช้เงินไปนนกิจกรรมจัดหำเงินรวมทัง้สิน้ 960 ล้ำนบำท ลดลงจำกส ำหรับ
รอบบัญชีปี 2560 จ ำนวน 76 ล้ำนบำท หรือเท่ำกับ 7.3% โดยมีสำเหตุหลักมำจำกกำรลดลงของกระแส 
เงินสดท่ีเก่ียวข้องกบักำรช ำระหนี ้โดยนนรอบบญัชีปี 2561 บริษัทมีกำรซือ้คืนหุ้นกู้บำงส่วนก่อนครบก ำหนด
ไถ่ถอนรวมมลูคำ่ 299 ล้ำนบำท นนขณะท่ีนนรอบบญัชีปี 2560 มีกำรช ำระคืนเงินกู้ ยืมระยะยำวจำกสถำบนั
กำรเงินมูลค่ำ 500 ล้ำนบำท  อย่ำงไรก็ตำม บริษัทมีกำรจ่ำยปันผลนห้แก่ผู้ ถือหุ้ นเพ่ิมมำกขึน้ส ำหรับ 
รอบบญัชีปี 2561 เมื่อเทียบกบัส ำหรับรอบบญัชีปี 2560 เป็นจ ำนวนเงิน 131 ล้ำนบำท 
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การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงนิ 

สภาพคล่อง 

ส ำหรับรอบบัญชีปี 2561 อตัรำส่วนสภำพคล่องเท่ำกับ 1.0 เท่ำ ซึ่งลดลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับส ำหรับ
รอบบญัชีปี 2560 โดยบริษัทมีกำรบนัทกึสินทรัพย์หมนุเวียนอื่นอนัเกิดจำกกำรบนัทกึประมำณกำรรำยได้
จำกกำรชดเชยตำมกรมธรรม์ประกันภัยอันเน่ืองมำจำกเหตุอัคคีภัย  อย่ำงไรก็ตำม บริษัทมีหนีส้ิน
หมนุเวียนเพ่ิมขึน้นนอตัรำสว่นท่ีมำกกว่ำ ซึง่เกิดจำกกำรจดัประเภทรำยกำรหุ้นกู้จำกหนีส้ินไม่หมนุเวียน
เป็นหนีส้ินหมนุเวียนจำกกำรนกล้ครบก ำหนดช ำระของหุ้นกู้ดงักล่ำว โดยบริษัทมีสภำพคล่องท่ีแข็งแกร่ง
จำกวงจรเงินสดส ำหรับรอบบญัชีปี 2561 ท่ีติดลบประมำณ 3 วนั ซึง่สะท้อนถึงกำรบริหำรจดักำรเงินทุน
หมนุเวียนท่ีมีประสิทธิภำพ 

ความสามารถในการท าก าไร 

บริษัทมีอตัรำสว่นควำมสำมำรถนนกำรท ำก ำไรนนรอบบญัชีปี 2561 ลดลงจำกปีก่อน ทัง้นีเ้ป็นผลมำจำก
กำรลดลงของก ำไรสทุธิอนัเน่ืองมำจำกกำรลดลงของยอดขำยโดยเฉพำะนนธุรกิจเคร่ืองดื่ม สง่ผลนห้อตัรำ
กำรนช้ก ำลังกำรผลิตลดลง ประกอบกับต้นทุนท่ีสูงขึน้ สุทธิกับกำรควบคุมค่ำนช้จ่ำยนนกำรขำยและ
บริหำรอย่ำงมีประสิทธิภำพ ตำมรำยละเอียดดงัท่ีได้กลำ่วไว้ข้ำงต้น 

ประสิทธิภาพในการด าเนินงาน 

ส ำหรับรอบบญัชีปี 2561 อัตรำผลตอบแทนจำกสินทรัพย์อยู่ท่ี 10.4% ลดลงจำกปีก่อนเน่ืองมำจำก
ก ำไรสุทธิท่ีลดลง อตัรำผลตอบแทนจำกสินทรัพย์ถำวรอยู่ท่ี 29.7% ลดลงจำกปีก่อนเน่ืองมำจำกกำรลดลง
ของก ำไรสทุธิและคำ่เสื่อมรำคำและคำ่ตดัจ ำหน่ำย นนขณะท่ีอตัรำกำรหมนุของสินทรัพย์คงท่ีท่ี 1.4 เท่ำ เมื่อ
เทียบกบัปีก่อน  

โครงสร้างทางการเงนิ 

อตัรำสว่นเงินกู้ ยืมตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้นนนส ำหรับรอบบญัชีปี 2561 เท่ำกบั 0.3 เท่ำ ลดลงจำกปีก่อนท่ี 0.4 เท่ำ 
สำเหตุหลกัมำจำกกำรลดลงของหุ้นกู้ ท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยนนหนึ่งปีซึ่งเป็นผลมำจำกกำรช ำระคืนหุ้นกู้
บำงส่วน และส่วนของผู้ ถือหุ้ นท่ีเพ่ิมขึน้จำกกำรเพ่ิมขึน้ของก ำไรสะสม แม้ว่ำบริษัทยังคงอยู่นนช่วงกำร
ขยำยตวัทำงธุรกิจ แต่บริษัทยงัสำมำรถรักษำอตัรำส่วนเงินกู้ ยืมต่อส่วนของผู้ ถือหุ้นได้นนระดบัท่ีน่ำพึง
พอนจ แสดงนห้เห็นถึงโครงสร้ำงทำงกำรเงินท่ีแข็งแกร่ง ควำมระมัดระวังและรอบคอบนนกำรบริหำร
จัดกำรทำงกำรเงิน และควำมสำมำรถนนกำรจัดหำแหล่งเงินทุนเพ่ิมเติมส ำหรับรองรับกำรขยำยธุรกิจ  
นนอนำคต  



     บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
แบบแสดงรำยกำรข้อมลูประจ ำปี (แบบ 56-1) สิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยำยน 2561 

สว่นท่ี 3 หน้ำที่ 17 

ปัจจัยและอทิธิพลหลักที่อาจมีผลกระทบต่อการด าเนินงานหรือฐานะการเงนิในอนาคต 

 กำรเรียกเก็บภำษีสรรพสำมิตซึง่มีผลตอ่ธุรกิจเคร่ืองดื่มของบริษัท อย่ำงไรก็ดี บริษัทได้มีแผนกำร
รองรับ และวำงกลยทุธ์นนกำรบริหำรจดักำรไว้อย่ำงรัดกุม เพ่ือนห้ธุรกิจเคร่ืองดื่มสำมำรถด ำเนิน
ไปได้อย่ำงรำบร่ืนและมีกำรเติบโตอย่ำงยัง่ยืน 

 เน่ืองด้วยควำมเติบโตของธุรกิจอำหำรและเคร่ืองดื่มมีควำมสัมพันธ์ทำงตรงกับก ำลังซือ้ของ
ผู้บริโภค ซึง่มีควำมเช่ือมโยงโดยตรงกบัภำวะเศรษฐกิจของประเทศ ดงันัน้ หำกภำวะเศรษฐกิจ
เป็นไปนนทิศทำงท่ีดี ย่อมจะสง่เสริมนห้อตัรำกำรเติบโตของธุรกิจอำหำรและเคร่ืองดื่มของบริษัท 
ดีย่ิงขึน้ตำมไปด้วย 

 ควำมส ำเร็จนนกำรด ำเนินกำรตำมแผนกลยุทธ์ “วิสยัทศัน์ 2020”  เพ่ือเติบโตและก้ำวเป็นบริษัท
อำหำรและเคร่ืองดื่มชัน้น ำนนภูมิภำคอำเซียน ซึง่หำกบริษัทสำมำรถบรรลุเป้ำหมำยเชิงกลยุทธ์
และกำรพัฒนำกำรตำมท่ีได้วำงแผนไว้ บริษัทจะเป็นผู้น ำนนตลำดอำหำรและเคร่ืองดื่มท่ีมีผล
กำรด ำเนินงำนและสถำนะทำงกำรตลำดท่ีแข็งแกร่ง 

 

 

 
 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 

OISHI GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED 

 

กำรรับรองควำมถกูต้องของข้อมลู 

 

 

 

 

 
 

 

   















 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 

OISHI GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED 

เอกสำรแนบ 1 

รำยละเอียดเก่ียวกบักรรมกำร ผู้บริหำร ผู้มีอ ำนำจควบคมุ  

และเลขำนกุำรบริษัท 

 

 

 

 

 

   



     บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน)                                                                                                                                                          เอกสำรแนบ 1  
แบบแสดงรำยกำรข้อมลูประจ ำปี (แบบ 56-1) สิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยำยน 2561                                                       รำยละเอียดเก่ียวกบักรรมกำร ผู้บริหำร ผู้ มีอ ำนำจควบคมุ และเลขำนกุำรบริษัท 

เอกสำรแนบ 1 หน้ำท่ี 1 

เอกสารแนบ 1-1  
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท และเลขานุการบริษัท 

ช่ือ-สกุล 
และต าแหน่ง 

วัน/เดือน/ 
ปีเกิด และ 

อายุ 
คุณวุฒิทางการศึกษา 

ความ 
สัมพันธ์
ทาง 

ครอบครัว 
ระหว่าง 
กรรมการ

และ 
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน / บริษัท 

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

    ประธำนกรรมกำร อำย ุ75 ปี   (เกียรตินิยมอนัดบั 2)  จฬุำลงกรณ์มหำวทิยำลยั   2553 - ปัจจบุนั กรรมกำรอิสระ กรรมกำรสรรหำ   บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 

    กรรมกำรอิสระ 
 

• นิติศำสตร์มหำบณัฑิต (LL.M)     และกรรมกำรก ำหนดคำ่ตอบแทน   

    กรรมกำรสรรหำ และ 
 

   มหำวิทยำลยัโคลมัเบีย (นิวยอร์ก)   2555 - ปัจจบุนั  กรรมกำรอิสระ   บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ ำกดั (มหำชน)  

    กรรมกำรก ำหนด 
 

   ประเทศสหรัฐอเมริกำ     ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ   

    คำ่ตอบแทน 
 

• นิติศำสตร์ดษุฎบีณัฑิต กิตติมศกัดิ ์     ประธำนกรรมกำรสรรหำ   

  
 

   มหำวิทยำลยัอีสเทิร์นเอเชีย     ประธำนพิจำรณำผลตอบแทน 
   

 

• นิติศำสตร์ดษุฎบีณัฑิต กิตติมศกัดิ ์   ปัจจบุนั ประธำนคณะกรรมกำรบริหำรควำม  

  
 

  จฬุำลงกรณ์มหำวิทยำลยั    ยัง่ยืนและควำมเสี่ยง  

  
 

• เนติบณัฑิตไทย    2553 - ปัจจบุนั กรรมกำรอิสระ  บริษัท อำหำรสยำม จ ำกดั (มหำชน) 

     ส ำนกัศกึษำอบรมกฎหมำยแหง่   ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ  

  เนติบณัฑิตยสภำ   ประธำนกรรมกำรสรรหำ  

           กรรมกำรก ำหนดคำ่ตอบแทน   



     บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน)                                                                                                                                                          เอกสำรแนบ 1  
แบบแสดงรำยกำรข้อมลูประจ ำปี (แบบ 56-1) สิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยำยน 2561                                                       รำยละเอียดเก่ียวกบักรรมกำร ผู้บริหำร ผู้ มีอ ำนำจควบคมุ และเลขำนกุำรบริษัท 

เอกสำรแนบ 1 หน้ำท่ี 2 

ช่ือ-สกุล 
และต าแหน่ง 

วัน/เดือน/ 
ปีเกิด และ 

อายุ 
คุณวุฒิทางการศึกษา 

ความ 
สัมพันธ์
ทาง 

ครอบครัว 
ระหว่าง 
กรรมการ

และ 
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน / บริษัท 

  ผ่ำนกำรอบรมที่เก่ียวข้องที่จดัโดยสมำคม   และประธำนกรรมกำรก ำกบัดแูล  

  สง่เสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย (IOD)   กิจกำรที่ดี  

  
 

• Finance for Non-Finance Director    2553 - ปัจจบุนั กรรมกำรอิสระ   บริษัท เบอร์ลี่ ยคุเกอร์ จ ำกดั (มหำชน) 

  
 

  (FND) ปี 2547     ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ    

  
 

• Board Failure and How to Fix it,    ปัจจบุนั กรรมกำร บริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จ ำกดั (มหำชน) 

  
 

  Improving the Quality of Finance   2535 - ปัจจบุนั ผู้บรรยำยส ำนกัอบรมศกึษำกฎหมำย  เนติบณัฑิตยสภำ 

  
 

  Reporting ปี 2547    แหง่เนติบณัฑิตยสภำ  

  
 

• Director Accreditation Program   2546 - ปัจจบุนั ที่ปรึกษำคณะกรรมกำรจดักำร  สภำกำชำดไทย 

  
 

   (DCP) ปี 2548    ทรัพย์สินสภำกำชำดไทย  

  
 

• Independent Director Forum 2017   2532 - ปัจจบุนั กรรมกำรกฤษฎีกำ (คณะที่ 7)   ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 

  
 

   ปัจจบุนั กรรมกำรคณะกรรมกำรนโยบำยที่อยู ่ กระทรวงกำรพฒันำสงัคมและควำมมัน่คงของ 

  
 

    อำศยัแหง่ชำต ิ มนษุย์ 

  
 

      2552 - 2559 กรรมกำรสภำจฬุำลงกรณ์มหำวิทยำลยั  จฬุำลงกรณ์มหำวิทยำลยั 

    2544 - 2558 อำจำรย์บรรยำยพิเศษ (ปริญญำตรี)  จฬุำลงกรณ์มหำวิทยำลยั 

     คณะนิติศำสตร์  



     บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน)                                                                                                                                                          เอกสำรแนบ 1  
แบบแสดงรำยกำรข้อมลูประจ ำปี (แบบ 56-1) สิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยำยน 2561                                                       รำยละเอียดเก่ียวกบักรรมกำร ผู้บริหำร ผู้ มีอ ำนำจควบคมุ และเลขำนกุำรบริษัท 

เอกสำรแนบ 1 หน้ำท่ี 3 

ช่ือ-สกุล 
และต าแหน่ง 

วัน/เดือน/ 
ปีเกิด และ 

อายุ 
คุณวุฒิทางการศึกษา 

ความ 
สัมพันธ์
ทาง 

ครอบครัว 
ระหว่าง 
กรรมการ

และ 
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน / บริษัท 

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

    รองประธำนกรรมกำร อำย ุ43 ปี    มหำวิทยำลยับอสตนั ประเทศสหรัฐอเมริกำ      กรรมกำรสรรหำ  

    ประธำนกรรมกำรบริหำร 
 

• ปริญญำโท สำขำเศรษฐศำสตร์      กรรมกำรก ำหนดคำ่ตอบแทน และ  

    กรรมกำรสรรหำ 
 

   กำรเงิน กำรธนำคำร      กรรมกำรก ำกบัดแูลกิจกำรทีด่ี  

    กรรมกำรก ำหนดคำ่ตอบแทน 
 

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

    และกรรมกำรก ำกบัดแูล 
 

• ปริญญำปรัชญำดษุฎบีณัฑิตกิตติมศกัดิ ์   2549 - ปัจจบุนั  ประธำนกรรมกำร   บริษัท โออิชิ รำเมน จ ำกดั  

    กิจกำรที่ด ี
 

   สำขำวิชำกำรบริหำรทัว่ไป   2549 - ปัจจบุนั  ประธำนกรรมกำร   บริษัท โออิชิ เทรดดิง้ จ ำกดั  

   (เป็นกรรมกำรผู้ มีอ ำนำจ 
 

   มหำวิทยำลยัรำมค ำแหง   2557 - ปัจจบุนั  ประธำนกรรมกำร   บริษัท โออิชิ ฟู้ ด เซอร์วิส จ ำกดั  

   ลงนำมผกูพนับริษัท) 
 

• ปริญญำดษุฎีบณัฑิตกิตติมศกัดิ ์   ปัจจบุนั  ประธำนกรรมกำร  บริษัท จรัญธุรกิจ 52 จ ำกดั 

  
 

    สำขำกำรจดักำรโลจิสติกส์และซพัพลำยเชน   ปัจจบุนั  ประธำนกรรมกำร  บริษัท ถงัไม้โอ๊คไทย จ ำกดั 

  
 

    มหำวิทยำลยัรำชภฎัสวนสนุนัทำ   ปัจจบุนั  ประธำนกรรมกำร  บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ มำร์เก็ตติง้ จ ำกดั 

  
 

• ปริญญำศลิปศำสตร์ดษุฎบีณัฑิต   ปัจจบุนั  ประธำนกรรมกำร  บริษัท ไทยโมลำส จ ำกดั  

     กิตติมศกัดิ์ สำขำวิชำกำรพฒันำชมุชน  ปัจจบุนั  ประธำนกรรมกำร  บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ รีไซเคิล จ ำกดั 

  
 

  มหำวิทยำลยัรำชภฏัเชียงใหม ่   ปัจจบุนั  ประธำนกรรมกำร  บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ เอ็นเนอร์ยี่ จ ำกดั 

    ปัจจบุนั  ประธำนกรรมกำร  บริษัท ไทยดริง้ค์ จ ำกดั 



     บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน)                                                                                                                                                          เอกสำรแนบ 1  
แบบแสดงรำยกำรข้อมลูประจ ำปี (แบบ 56-1) สิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยำยน 2561                                                       รำยละเอียดเก่ียวกบักรรมกำร ผู้บริหำร ผู้ มีอ ำนำจควบคมุ และเลขำนกุำรบริษัท 

เอกสำรแนบ 1 หน้ำท่ี 4 

ช่ือ-สกุล 
และต าแหน่ง 

วัน/เดือน/ 
ปีเกิด และ 

อายุ 
คุณวุฒิทางการศึกษา 

ความ 
สัมพันธ์
ทาง 

ครอบครัว 
ระหว่าง 
กรรมการ

และ 
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน / บริษัท 

  • ปริญญำศลิปศำสตร์ดษุฎบีณัฑิต  ปัจจบุนั  ประธำนกรรมกำร  บริษัท แพนอินเตอร์เนชัน่แนล (ประเทศไทย) จ ำกดั 

  
 

   กิตติมศกัดิ์ สำขำวิชำกำรโรงแรม   ปัจจบุนั  ประธำนกรรมกำร  บริษัท อำหำรเสริม จ ำกดั 

     มหำวิทยำลยัเทคโนโลยีรำชมงคลกรุงเทพ  ปัจจบุนั  ประธำนกรรมกำร  บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ เทรนน่ิง จ ำกดั 

  
 

• ปริญญำศลิปศำสตร์ดษุฎบีณัฑิต   ปัจจบุนั  ประธำนกรรมกำร  บริษัท โมเดิร์นเทรด แมนเนจเม้นท์ จ ำกดั 

  
 

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

  
 

   รำชมงคลพระนคร   ปัจจบุนั  ประธำนกรรมกำร  บริษัท ซี เอ ซี จ ำกดั 

  
 

ผ่ำนกำรอบรมที่เก่ียวข้องที่จดัโดยสมำคม   ปัจจบุนั  ประธำนกรรมกำร  บริษัท โฮเรก้ำ แมเนจเม้นท์ จ ำกดั 

  
 

สง่เสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย (IOD)   ปัจจบุนั  ประธำนกรรมกำร  บริษัท ช้ำงอินเตอร์เนชัน่แนล จ ำกดั 

  
 

• Director Accreditation Program   ปัจจบุนั  ประธำนกรรมกำร  บริษัท ฟู้ ด ออฟ เอเชีย จ ำกดั 

  
 

   (DAP) ปี 2547   ปัจจบุนั  ประธำนกรรมกำร  บริษัท  เดอะ คิวเอสอำร์ ออฟ เอเชีย จ ำกดั 

  
 

   ปัจจบุนั  ประธำนกรรมกำร  บริษัท  ฟู้ ด คอมพำนี โฮลดิง้ส์ จ ำกดั 

  
 

   ปัจจบุนั  ประธำนกรรมกำร  บริษัท แม๊กซ์ เอเชีย จ ำกดั 

    ปัจจบุนั  ประธำนกรรมกำร  บริษัท สรุำกระทิงแดง (1988) จ ำกดั 

    ปัจจบุนั  ประธำนกรรมกำร  บริษัท นทีชยั จ ำกดั 

    ปัจจบุนั  ประธำนกรรมกำร  บริษัท หลกัชยัค้ำสรุำ จ ำกดั 



     บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน)                                                                                                                                                          เอกสำรแนบ 1  
แบบแสดงรำยกำรข้อมลูประจ ำปี (แบบ 56-1) สิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยำยน 2561                                                       รำยละเอียดเก่ียวกบักรรมกำร ผู้บริหำร ผู้ มีอ ำนำจควบคมุ และเลขำนกุำรบริษัท 

เอกสำรแนบ 1 หน้ำท่ี 5 

ช่ือ-สกุล 
และต าแหน่ง 

วัน/เดือน/ 
ปีเกิด และ 

อายุ 
คุณวุฒิทางการศึกษา 

ความ 
สัมพันธ์
ทาง 

ครอบครัว 
ระหว่าง 
กรรมการ

และ 
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน / บริษัท 

    ปัจจบุนั  ประธำนกรรมกำร  บริษัท เบฟเทค จ ำกดั 

    ปัจจบุนั  ประธำนกรรมกำร  บริษัท เอเอสเอ็ม แมนเนจเม้นท์ จ ำกัด 

    ปัจจบุนั  ประธำนกรรมกำร  บริษัท ยไูนเต็ด ไวน์เนอร่ี แอนด์ดสิทิลเลอร่ี จ ำกดั 

    ปัจจบุนั  ประธำนกรรมกำร  บริษัท สีมำธุรกิจ จ ำกดั 

    ปัจจบุนั  ประธำนกรรมกำร  บริษัท แคชแวน แมนเนจเม้นท์ จ ำกดั 

    ปัจจบุนั  ประธำนกรรมกำร  บริษัท บำงกอกอำร์ตเบียนนำเล ่แมนเนจเม้นท์ จ ำกดั  

    ปัจจบุนั รองประธำนกรรมกำรคนที่ 1   บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ โลจิสติก จ ำกดั 

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

    2547 - ปัจจบุนั  รองประธำนกรรมกำร  บริษัท ทศภำค จ ำกดั 

  
  

  2552 - ปัจจบุนั รองประธำนกรรมกำร  International Beverage Holdings (China) Limited 

  
 

    2556 - ปัจจบุนั รองประธำนกรรมกำร  Times Publishing Limited 

    2551 - ปัจจบุนั รองประธำนกรรมกำร  กลุม่บริษัทอำคเนย์ 

    ปัจจบุนั รองประธำนกรรมกำร   บริษัท เบียร์ไทย (1991) จ ำกดั (มหำชน) 

     และประธำนกรรมกำรบริหำร  

       



     บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน)                                                                                                                                                          เอกสำรแนบ 1  
แบบแสดงรำยกำรข้อมลูประจ ำปี (แบบ 56-1) สิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยำยน 2561                                                       รำยละเอียดเก่ียวกบักรรมกำร ผู้บริหำร ผู้ มีอ ำนำจควบคมุ และเลขำนกุำรบริษัท 

เอกสำรแนบ 1 หน้ำท่ี 6 

ช่ือ-สกุล 
และต าแหน่ง 

วัน/เดือน/ 
ปีเกิด และ 

อายุ 
คุณวุฒิทางการศึกษา 

ความ 
สัมพันธ์
ทาง 

ครอบครัว 
ระหว่าง 
กรรมการ

และ 
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน / บริษัท 

    ปัจจบุนั รองประธำนกรรมกำรคนที่ 1   International Beverage Holdings Limited 

     และกรรมกำรผู้อ ำนวยกำร  
     กรรมกำร บริษัท จีเอ็มเอ็ม แชนแนล โฮลดิง้ จ ำกดั 

     และประธำนคณะกรรมกำรบริหำร  

    ปัจจบุนั กรรมกำร บริษัท เบียร์ช้ำง จ ำกดั 

    2554 - ปัจจบุนั กรรมกำร บริษัท เสริมสขุ โฮลดิง้ส์ จ ำกดั 

    2554 - ปัจจบุนั กรรมกำร บริษัท เสริมสขุ เบเวอร์เรจ จ ำกดั 

    2555 - ปัจจบุนั กรรมกำร บริษัท เสริมสขุ เทรนน่ิง จ ำกดั 

    ปัจจบุนั กรรมกำร บริษัท เคร่ืองดื่มแรงเยอร์ (2008) จ ำกดั 

    ปัจจบุนั กรรมกำร บริษัท ทีสเปซ ดิจิตอล จ ำกดั 

    ปัจจบุนั กรรมกำร บริษัท พรรณธิอร จ ำกดั 

    ปัจจบุนั กรรมกำร บริษัท เทอรำโกร เฟอร์ติไลเซอร์ จ ำกดั 

    ปัจจบุนั กรรมกำร บริษัท เอ็นวำย พร็อพเพอร์ตี ้ดีเวลลอปเม้นท์ จ ำกดั 

    ปัจจบุนั กรรมกำร บริษัท ประชำรัฐรักสำมคัคี วิสำหกิจเพื่อสงัคม 

      (ประเทศไทย) จ ำกดั 



     บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน)                                                                                                                                                          เอกสำรแนบ 1  
แบบแสดงรำยกำรข้อมลูประจ ำปี (แบบ 56-1) สิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยำยน 2561                                                       รำยละเอียดเก่ียวกบักรรมกำร ผู้บริหำร ผู้ มีอ ำนำจควบคมุ และเลขำนกุำรบริษัท 

เอกสำรแนบ 1 หน้ำท่ี 7 

ช่ือ-สกุล 
และต าแหน่ง 

วัน/เดือน/ 
ปีเกิด และ 

อายุ 
คุณวุฒิทางการศึกษา 

ความ 
สัมพันธ์
ทาง 

ครอบครัว 
ระหว่าง 
กรรมการ

และ 
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน / บริษัท 

  
 

    ปัจจบุนั กรรมกำร บริษัท น ำ้ใจไทยเบฟ (วสิำหกิจเพื่อสงัคม) จ ำกดั 

    ปัจจบุนั กรรมกำร บริษัท คริสตอลลำ จ ำกดั 

    ปัจจบุนั กรรมกำร บริษัท เดอะชะอ ำ ยอร์ชคลบั โฮเต็ล จ ำกดั 

    ปัจจบุนั กรรมกำร บริษัท นอร์ธปำร์ค กอล์ฟ แอนด์สปอร์ตคลบั จ ำกดั 

    ปัจจบุนั กรรมกำร บริษัท นอร์ธปำร์ค เรียล เอสเตท จ ำกดั 

    ปัจจบุนั กรรมกำร บริษัท เลควิว กอล์ฟ แอนด์ ยอร์ช คลบัจ ำกดั 

    ปัจจบุนั กรรมกำร บริษัท สปอร์ต แอนด์ รีครีเอชัน่ แมนเนจเม้นท์ จ ำกดั 

    ปัจจบุนั กรรมกำร บริษัท หนองคำย คนัทรี กอล์ฟคลบั จ ำกดั 

    ปัจจบุนั กรรมกำร บริษัท ที.ซี.ซี. แอสเซ็ทส์ (ประเทศไทย) จ ำกดั 

    ปัจจบุนั กรรมกำร บริษัท ที.ซี.ซี. โฮลดิง้ส์ (2519) จ ำกดั 

    ปัจจบุนั กรรมกำร บริษัท วฒันภกัดี จ ำกดั 

    ปัจจบุนั กรรมกำร บริษัท สิริด ำรงธรรม จ ำกดั 

    ปัจจบุนั กรรมกำร บริษัท ปฐมภกัดี จ ำกดั 

    ปัจจบุนั กรรมกำร บริษัท สำรพดัสรรพศิลป์ (วิสำหกิจเพื่อสงัคม) จ ำกดั 

    ปัจจบุนั กรรมกำร บริษัท บรีุรัมย์ ดีเวลลอปเม้นท์ จ ำกดั 



     บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน)                                                                                                                                                          เอกสำรแนบ 1  
แบบแสดงรำยกำรข้อมลูประจ ำปี (แบบ 56-1) สิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยำยน 2561                                                       รำยละเอียดเก่ียวกบักรรมกำร ผู้บริหำร ผู้ มีอ ำนำจควบคมุ และเลขำนกุำรบริษัท 

เอกสำรแนบ 1 หน้ำท่ี 8 

ช่ือ-สกุล 
และต าแหน่ง 

วัน/เดือน/ 
ปีเกิด และ 

อายุ 
คุณวุฒิทางการศึกษา 

ความ 
สัมพันธ์
ทาง 

ครอบครัว 
ระหว่าง 
กรรมการ

และ 
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน / บริษัท 

    ปัจจบุนั กรรมกำร บริษัท เครือไทย โฮลดิง้ส์ จ ำกดั (มหำชน) 

    ปัจจบุนั กรรมกำร Fraser and Neave, Limited 

    ปัจจบุนั กรรมกำร InterBev Invesment Limited 

    ปัจจบุนั กรรมกำร Best Spirits Company Limited 

    ปัจจบุนั กรรมกำร Super Brands Company Pte.Ltd. 

    ปัจจบุนั กรรมกำร InterBev (Singapore) Limited 

    ปัจจบุนั กรรมกำร Blairmhor Distillers Limited 

    ปัจจบุนั กรรมกำร Inver House Distillers Limited 

    ปัจจบุนั กรรมกำร Great Brands Limited 

    ปัจจบุนั กรรมกำร Blairmhor Limited 

    ปัจจบุนั กรรมกำร International Beverage Holdings (UK) Limited 

    ปัจจบุนั กรรมกำร บริษัท อมรินทร์ ออมนิเวิร์ส จ ำกดั 

    ปัจจบุนั กรรมกำร บริษัท ไทยเบฟเวอเรจแบรนด์ จ ำกดั 

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

    ปัจจบุนั กรรมกำร บริษัท อเดลฟอส จ ำกดั 



     บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน)                                                                                                                                                          เอกสำรแนบ 1  
แบบแสดงรำยกำรข้อมลูประจ ำปี (แบบ 56-1) สิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยำยน 2561                                                       รำยละเอียดเก่ียวกบักรรมกำร ผู้บริหำร ผู้ มีอ ำนำจควบคมุ และเลขำนกุำรบริษัท 

เอกสำรแนบ 1 หน้ำท่ี 9 

ช่ือ-สกุล 
และต าแหน่ง 

วัน/เดือน/ 
ปีเกิด และ 

อายุ 
คุณวุฒิทางการศึกษา 

ความ 
สัมพันธ์
ทาง 

ครอบครัว 
ระหว่าง 
กรรมการ

และ 
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน / บริษัท 

    ปัจจบุนั กรรมกำร กลุม่บริษัททีซีซ ี

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

    ปัจจบุนั กรรมกำรบริหำรควำมยัง่ยืนและ  

     ควำมเสี่ยง  

    2554 - ปัจจบุนั รองประธำนกรรมกำร คนที่ 3  บริษัท เสริมสขุ จ ำกดั (มหำชน) 

     ประธำนคณะกรรมกำรบริหำร  

  
 

    ปัจจบุนั รองประธำนกรรมกำร  บริษัท อมรินทร์พรินติง้ แอนด์ พบัลชิชิ่ง จ ำกดั (มหำชน) 

     และประธำนกรรมกำรบริหำร  

    2556 - ปัจจบุนั  กรรมกำร บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี ้ 

      ดีเวลลอปเม้นท์ จ ำกดั (มหำชน) 

  
 

    2555 - ปัจจบุนั รองประธำนกรรมกำร  บริษัท ยนิูเวนเจอร์ จ ำกดั (มหำชน) 

    2553-2556 กรรมกำร Beer Chang International Limited 

    2550-2558 รองประธำนกรรมกำร และ บริษัท อำหำรสยำม จ ำกดั (มหำชน) 

     กรรมกำรก ำหนดคำ่ตอบแทนและสรรหำ  

       



     บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน)                                                                                                                                                          เอกสำรแนบ 1  
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    2549-2559 กรรมกำร InterBev Malaysia Sdn. Bhd. 

  
 

    2544 - 2560  กรรมกำร  บริษัท เบอร์ลี่ ยคุเกอร์ จ ำกดั (มหำชน) 

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

   กรรมกำรอิสระ อำย ุ72 ปี    สำขำวิชำประวตัศิำสตร์     ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ   

   ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ     จฬุำลงกรณ์มหำวิทยำลยั (2509)     ประธำนกรรมกำรสรรหำ และ   

   ประธำนกรรมกำรสรรหำ  • ปริญญำโท (M.A.) (2511)      กรรมกำรก ำหนดคำ่ตอบแทน   

   กรรมกำรก ำหนดคำ่ตอบแทน  • ปริญญำเอก (Ph.D.) (2515)   2557 - ปัจจบุนั  กรรมกำรก ำกบัดแูลกิจกำรทีด่ี  บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 

   และกรรมกำรก ำกบัดแูล     สำขำวิชำประวตัศิำสตร์  ปัจจบุนั  ประธำนกรรมกำร  บริษัท คนัทร่ี กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จ ำกดั (มหำชน) 

   กิจกำรที่ด ี     ควำมสมัพนัธ์ระหวำ่งประเทศ  2557 - ปัจจบุนั  กรรมกำรอิสระ  บริษัท หลกัทรัพย์จดักำรกองทนุ เอ็มเอฟซี 

      Michigan State University    กรรมกำรตรวจสอบ   จ ำกดั (มหำชน) 

     ประเทศสหรัฐอเมริกำ    กรรมกำรสรรหำและก ำหนด  

  • ปริญญำดษุฎีบณัฑิตกิตติมศกัดิ ์    คำ่ตอบแทน  

     สำขำมำนษุยวิทยำ (Humanities),   2558 - ปัจจบุนั  ประธำนคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง  

     Schiller International University,  ปัจจบุนั  ประธำนบริษัท  บริษัท สปอร์ต แอนด์ รีครีเอชัน่ แมนเนจเม้นท์ จ ำกดั 

     London, UK (2546)     
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  ผ่ำนกำรอบรมที่เก่ียวข้องที่จดัโดยสมำคม  2550 - ปัจจบุนั  ที่ปรึกษำกิตติมศกัดิ ์  หอกำรค้ำองักฤษ-ไทย 

  สง่เสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย (IOD)   2556 - 2559  กรรมกำรบริษัทและ  บริษัท บำงจำกปิโตรเลียม จ ำกดั (มหำชน) 

  • Director Accreditation Program     ประธำนคณะกรรมกำรบรรษัทภิบำล   

    (DAP) รุ่นที่ 63/2550   2555 - ม.ค. 2559  กรรมกำร  ส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์ 

  • Anti-Corruption for Executive      กรรมกำรตรวจสอบ  และตลำดหลกัทรัพย์ (ก.ล.ต.) 

 
 

   Program (ACEP) รุ่นที่ 7/2556      กรรมกำรในคณะกรรมกำรสรรหำ   

 
 

• Successful Formulation & Execution      และก ำหนดคำ่ตอบแทน   

 
 

   of Strategy (SFE) รุ่นที่ 22/2557    2548 และ  กรรมกำร  บริษัท กำรบินไทย จ ำกดั (มหำชน) 

 
 

• Role of the Chairman Program   2550-2551   

 
 

   รุ่นที่ 39/2559   2543 - 2544  รองปลดักระทรวงกำรตำ่งประเทศ  กระทรวงกำรตำ่งประเทศ 
  

 
• Advanced Audit Committee Program   2545  เอกอคัรรำชทตู ณ กรุงโรม  ประเทศอิตำล ี

  
 

  รุ่นที่ 23/2559   2546 - 2549  เอกอคัรรำชทตู ณ กรุงลอนดอน  สหรำชอำณำจกัร 
  

 
      เอกอคัรรำชทตู ณ กรุงดบัลิน  สำธำรณรัฐไอร์แลนด์ 

  
 

 
 

2550 - 2552  ประธำนกรรมกำร บริษัท ดรำก้อน วนั จ ำกดั (มหำชน) 
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4. นำงสำวพจนีย์ ธนวรำนิช 13/09/2489 • ปริญญำตรีบญัชีบณัฑิต ไมมี่ 2552 - ปัจจบุนั  กรรมกำรอิสระ และ   บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 

 กรรมกำรอิสระ อำย ุ72 ปี    จฬุำลงกรณ์มหำวิทยำลยั      กรรรมกำรตรวจสอบ   

 กรรมกำรตรวจสอบ 
 

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

 ประธำนกรรมกำรก ำหนด   
 

    Syracuse University U.S.A.       ประธำนกรรมกำรก ำกบัดแูลกิจกำรที่ดี   

 คำ่ตอบแทน 
 

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

 และประธำนกรรมกำร 
 

• ปริญญำบตัรวิทยำลยัป้องกนั   2555 - ปัจจบนั  ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ  

 ก ำกบัดแูลกิจกำรที่ด ี
 

   รำชอำณำจกัร รุ่นที่ 42   2550 - ปัจจบุนั  ประธำนกรรมกำร กรรมกำรอิสระ   บริษัท ยนิูเวนเจอร์ จ ำกดั (มหำชน) 

  ผ่ำนกำรอบรมที่เก่ียวข้องที่จดัโดยสมำคม    กรรมกำรตรวจสอบ และ   

  
 

สง่เสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย (IOD)     ประธำนกรรมกำรก ำหนดคำ่ตอบแทน  
  

 
• Director Certification Program      และสรรหำ  

  
 

   (DCP) รุ่นที่ 17/2545   2550 - ปัจจบุนั  กรรมกำรอิสระ   บริษัท ไทยรับประกนัภยัตอ่ จ ำกดั (มหำชน) 
   • The Role of Chairman Program   2557 - ปัจจบุนั กรรมกำรตรวจสอบ   
     (RCP) รุ่นที่ 13/2549  2550 - ปัจจบุนั  กรรมกำรอิสระและกรรมกำรตรวจสอบ บริษัท กรุงเทพประกนัภยั จ ำกดั(มหำชน) 

    • The Role of Compensation Committee    ปัจจบุนั กรรมกำรอิสระ บริษัท เบอร์ลี่ ยคุเกอร์ จ ำกดั (มหำชน) 

     (RCC) รุ่นที่ 4/2550   และประธำนกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง  
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  •  Audit Committee Program   ปัจจบุนั กรรมกำรอิสระ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ ำกดั (มหำชน) 
     (ACP) รุ่นที่ 32/2553  ปัจจบุนั กรรมกำรสภำมหำวิทยำลยัผู้ทรงคณุวฒิุ มหำวิทยำลยัแมฟ้่ำหลวง 
  • Financial Institutions Governance  2549 - ปัจจบุนั กรรมกำรกฤษฎีกำ ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
      Program (FGP) รุ่นที่ 2/2554  2550 - ปัจจบุนั ผู้ทรงคณุวฒิุ  คณะกรรมกำรสภำธุรกิจประกนัภยัไทย 
  • Advanced Audit Committee   ปัจจบุนั กรรมกำรผู้ทรงคณุวฒิุ สมำคมสง่เสริมผู้ลงทนุไทย 
    Program (AACP 10/2556)  ปัจจบุนั รองประธำนกรรมกำร สมำคมสง่เสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย 
   (ผ่ำนกำรอบรม ACP MIA MFM MIR)   และประธำนกรรมกำรตรวจสอบ  
  • Anti-Corruption for Executive   2559 - 2560  กรรมกำรอิสระและ บริษัท บิ๊กซี ซเูปอร์เซ็นเตอร์ จ ำกดั (มหำชน) 
     Program (ACEP 7/2556)    ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ  
  • Director Certification Program   2557 - 2558  สมำชิกสภำปฏิรูปแหง่ชำต ิ สภำปฏิรูปแหง่ชำต ิ
     Update (DCPU 1/2557)  2555 - 2557  กรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำ่ตอบแทน บริษัท ไทยรับประกนัภยัตอ่ จ ำกดั (มหำชน) 
  • Driving Company Success with  2552 - 2559  กรรมกำรอิสระ บริษัท เบอร์ลี่ ยคุเกอร์ จ ำกดั (มหำชน) 
     IT Governance (ITG 2/2559)      
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5. นำยชยั จรุงธนำภิบำล 25/11/2497 • ปริญญำตรีบญัช ี ไมมี่ ปัจจบุนั  กรรมกำรอิสระ กรรมกำรตรวจสอบ   บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
   กรรมกำรอิสระ อำย ุ64 ปี    จฬุำลงกรณ์มหำวิทยำลยั      ประธำนกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง   
   กรรมกำรตรวจสอบ  • ปริญญำโทบญัช ี      และกรรมกำรก ำกบัดแูลกิจกำรทีด่ี   
   ประธำนกรรมกำรบริหำร     มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์   2550 - ปัจจบุนั  กรรมกำรอิสระ กรรมกำรตรวจสอบ   บริษัท อำหำรสยำม จ ำกดั (มหำชน) 
   ควำมยัง่ยืนและควำมเสี่ยง   ผ่ำนกำรอบรมที่เก่ียวข้องที่จดัโดยสมำคม      และกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง   
   และกรรมกำรก ำกบัดแูล  สง่เสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย (IOD)   2547 - ปัจจบุนั  กรรมกำรอิสระ ประธำนกรรมกำร  บริษัท ค้ำเหล็กไทย จ ำกดั (มหำชน) 
   กิจกำรทีด่ ี  • Director Certification Program       และประธำนกรรมกำรตรวจสอบ   
      (DCP) รุ่นที่ 29/2546  2546 - ปัจจบุนั  กรรมกำรอิสระ   บริษัท สยำม ฟิวเจอร์ดีเวลลอปเมนท์ จ ำกดั (มหำชน) 
   • Audit Committee Program   2545 - ปัจจบุนั  กรรมกำรอิสระ   บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ จ ำกดั (มหำชน) 
      (ACP) รุ่นที่ 24/2548     ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ และ   
        กรรมกำรก ำหนดคำ่ตอบแทน  
      2543 - ปัจจบุนั  กรรมกำรอิสระ และ  บริษัท ทีมพรีซิชัน่ จ ำกดั (มหำชน) 
       ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ   
     ปัจจบุนั ประธำนกรรมกำร และกรรมกำรอิสระ  บริษัท วีรันดำ รีสอร์ท จ ำกดั (มหำชน) 
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 6. นำยอวยชยั ตนัทโอภำส 17/05/2492 • ปริญญำตรี B.Sc. Accounting   ไมมี่  2549 - ปัจจบุนั กรรมกำร และรองประธำนกรรมกำร บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
   กรรมกำรและ อำย ุ69 ปี    St. Louis University     บริหำรคนที่ 1   
   รองประธำนกรรมกำรบริหำร     ประเทศสหรัฐอเมริกำ   ปัจจบุนั กรรมกำรรองกรรมกำร บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ ำกดั (มหำชน) 
   คนที่ 1  • ปริญญำโท บริหำรธุรกิจ        ผู้อ ำนวยกำรใหญ่อำวโุสและกรรมกำร   
   (เป็นกรรมกำรผู้ มีอ ำนำจ     มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์    บริหำรควำมยัง่ยืนและควำมเสี่ยง  
   ลงนำมผกูพนับริษัท)  • เกียรติบตัรหลกัสตูร Advance    ปัจจบุนั รองประธำนกรรมกำรคนที่ 4 และ บริษัท เสริมสขุ จ ำกดั (มหำชน) 

      Management Program     รองประธำนคณะกรรมกำรบริหำร คนที่ 1  

      European Institute of Business   ปัจจบุนั  ประธำนกรรมกำร InterBev Trading (China) Limited 

     Administration (INSEAD)    2549 - ปัจจบุนั  รองประธำนกรรมกำร บริษัท โออิชิ เทรดดิง้ จ ำกดั 

    ประเทศฝร่ังเศส   2549 - ปัจจบุนั  รองประธำนกรรมกำร บริษัท โออิชิ รำเมน จ ำกดั 

  ผ่ำนกำรอบรมที่เก่ียวข้องที่จดัโดยสมำคม   2557 - ปัจจบุนั  รองประธำนกรรมกำร บริษัท โออิชิ ฟู้ ด เซอร์วิส จ ำกดั 

  สง่เสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย (IOD)  ปัจจบุนั รองประธำนกรรมกำร  บริษัท แคชแวน แมนเนจเม้นท์ จ ำกดั 

  • Director Accreditation Program  ปัจจบุนั  รองประธำนกรรมกำร   บริษัท โฮเรก้ำ แมเนจเม้นท์ จ ำกดั 

      (DAP) ปี 2547  ปัจจบุนั  รองประธำนกรรมกำร  บริษัท โมเดิร์นเทรด แมนเนจเม้นท์ จ ำกดั 
     •  Director Certification Program  2558 - ปัจจบุนั  รองประธำนกรรมกำร  บริษัท สรุำกระทิงแดง (1988) จ ำกดั 
         (DCP) ปี 2550  2558 - ปัจจบุนั  รองประธำนกรรมกำร  บริษัท ยไูนเต็ด ไวน์เนอร่ี แอนด์ดสิทิลเลอร่ี จ ำกดั 
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  • The Role of the Chairman   2558 - ปัจจบุนั รองประธำนกรรมกำร บริษัท สีมำธุรกิจ จ ำกดั 
     Program (RCP) รุ่นที่ 29/2555   2558 - ปัจจบุนั รองประธำนกรรมกำร บริษัท นทีชยั จ ำกดั 
     2558 - ปัจจบุนั รองประธำนกรรมกำร บริษัท หลกัชยัค้ำสรุำ จ ำกดั 
     ปัจจบุนั รองประธำนกรรมกำร คนที่ 1 บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ มำร์เก็ตติง้ จ ำกัด 
     ปัจจบุนั รองประธำนกรรมกำร คนที่ 1 บริษัท เบฟเทค จ ำกดั 
     2551 - ปัจจบุนั รองประธำนกรรมกำร คนที่ 2 บริษัท ไทยดริง้ค์ จ ำกดั 
      และประธำนกรรมกำรบริหำร  
     ปัจจบุนั รองประธำนกรรมกำร คนที่ 2 บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ โลจิสติก จ ำกดั 
     ปัจจบุนั  กรรมกำร บริษัท เอเยน่ต์ แมนเนจเม้นท์ จ ำกดั 
     ปัจจบุนั  กรรมกำร บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ เทรนน่ิง จ ำกดั 
     ปัจจบุนั  กรรมกำร บริษัท เสริมสขุ โฮลดิง้ส์ จ ำกดั 
     ปัจจบุนั  กรรมกำร บริษัท เสริมสขุ เบเวอร์เรจ จ ำกดั 
     ปัจจบุนั  กรรมกำร บริษัท เคร่ืองดื่มแรงเยอร์ (2008) จ ำกดั 
    2546 - ปัจจบุนั  กรรมกำร  Blairmhor Distillers Limited 

    2546 - ปัจจบุนั  กรรมกำร  Blairmhor Limited 
    2548 - ปัจจบุนั  กรรมกำร  InterBev (Singapore) Limited 
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    2557 - ปัจจบุนั กรรมกำร  International Beverage Holdings 
      (China) Limited 
    2546 - ปัจจบุนั กรรมกำร International Beverage Holdings Limited 
    ปัจจบุนั กรรมกำร Myanmar Distillery Co., Ltd. 
    ปัจจบุนั กรรมกำร Myanmar Supply Chain and Marketing 
      Services Co., Ltd. 
    2554 - 2557 รองประธำนกรรมกำร  บริษัท เอส.พี.เอ็ม.อำหำรและเคร่ืองดื่ม จ ำกดั 
    2553 - 2559 กรรมกำรรองกรรมกำรผู้อ ำนวยกำรใหญ่  บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ ำกดั (มหำชน) 

     และกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง  

    2557-2559 รองประธำนกรรมกำร คนที่ 1 และ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ มำร์เก็ตติง้ จ ำกัด 

     กรรมกำรผู้อ ำนวยกำร  

    2552-2560 กรรมกำร บริษัท น ำเมือง จ ำกดั 

     กรรมกำร บริษัท น ำนคร จ ำกดั 

     กรรมกำร บริษัท น ำยคุ จ ำกดั 
     กรรมกำร บริษัท น ำทิพย์ จ ำกดั 
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 7. นำยสิทธิชยั ชยัเกรียงไกร 10/07/2497 • ปริญญำตรีบญัชีบณัฑิต (เกียรตินิยม  ไมมี่ 2549 - ปัจจบุนั  กรรมกำร รองประธำนกรรมกำรบริหำร  บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
   กรรมกำร อำย ุ64 ปี    อนัดบั 1) มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์     และกรรมกำรก ำหนดคำ่ตอบแทน   
   รองประธำนกรรมกำรบริหำร  • วฒิุบตัรคอมพิวเตอร์บริหำร   ปัจจบุนั กรรมกำรรองกรรมกำร  บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ ำกดั (มหำชน) 
   คนที่ 2 และ     จฬุำลงกรณ์มหำวิทยำลยั    ผู้อ ำนวยกำรใหญ่อำวโุสและกรรมกำร   
   กรรมกำรก ำหนดคำ่ตอบแทน  • วฒิุบตัร Mini MBA สำขำ Leadership    บริหำรควำมยัง่ยืนและควำมเสี่ยง  
   (เป็นกรรมกำรผู้ มีอ ำนำจ     Management   2550 - ปัจจบุนั  กรรมกำร   บริษัท ยนิูเวนเจอร์ จ ำกดั (มหำชน) 
   ลงนำมผกูพนับริษัท)     มหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร์   2555 - ปัจจบุนั  กรรมกำร   บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี ้ 
   ผ่ำนกำรอบรมที่เก่ียวข้องที่จดัโดยสมำคม      ดีเวลลอปเม้นท์ จ ำกดั (มหำชน) 
   สง่เสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย (IOD)   2554 - ปัจจบุนั  กรรมกำร   บริษัท เสริมสขุ จ ำกดั (มหำชน) 
   • Directors Certification Program   2544 - ปัจจบุนั  กรรมกำร   บริษัท เบอร์ลี่ ยคุเกอร์ จ ำกดั (มหำชน) 
      (DCP) รุ่นที่ 26/2546   2550 - ปัจจบุนั  กรรมกำร   บริษัท อำหำรสยำม จ ำกดั (มหำชน) 
   • DCP Refresher Course รุ่นที่ 2/2549   ปัจจบุนั  รองประธำนกรรมกำร บริษัท โออิชิ เทรดดิง้ จ ำกดั 
    ปัจจบุนั  รองประธำนกรรมกำร บริษัท โออิชิ รำเมน จ ำกดั 
    ปัจจบุนั  รองประธำนกรรมกำร บริษัท โออิชิ ฟู้ ด เซอร์วิส จ ำกดั 
       2555 - ปัจจบุนั  กรรมกำร  Oishi International Holdings Limited 

    ปัจจบุนั  กรรมกำร  บริษัท เพ็ทฟอร์ม (ไทยแลนด์) จ ำกดั 
    2556 - ปัจจบุนั  กรรมกำร  Fraser and Neave, Limited 
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    ปัจจบุนั  กรรมกำร  Frasers Property Limited 
    2550-ปัจจบุนั  กรรมกำร  บริษัท อีสเทิร์น ซีบอร์ด อินดสัเตรียล  
      เอสเตท (ระยอง) จ ำกดั 
    ปัจจบุนั  กรรมกำร บริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จ ำกดั (มหำชน) 
    ปัจจบุนั  กรรมกำร บริษัท บิ๊กซี รีเทล โฮลดิง้ จ ำกดั 
    ปัจจบุนั  กรรมกำร บริษัท ทีซีซี แอสเซ็ทส์ (ประเทศไทย) จ ำกดั 
    ปัจจบุนั  กรรมกำร บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ แคน จ ำกดั 
    ปัจจบุนั  กรรมกำร บริษัท ยนิูเวนเจอร์ รีท แมแนจเม้นท์ จ ำกดั 
    2553 - 2559  กรรมกำรองกรรมกำรผู้อ ำนวยกำรใหญ่  บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ ำกดั (มหำชน) 
      และกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง   
    2553 - 2556  กรรมกำร  Beer Chang International Limited 
    2559-2561  กรรมกำร  บริษัท บิ๊กซี ซเูปอร์เซ็นเตอร์ จ ำกดั  (มหำชน) 
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8. นำงนงนชุ บรูณะเศรษฐกลุ 25/03/2511 • ปริญญำตรีนิเทศศำสตร์ ไมมี่ ปัจจบุนั กรรมกำร บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
   กรรมกำร อำย ุ50 ปี    (เกียรตินิยมอนัดบั 1 เหรียญทอง)   กรรมกำรผู้จดักำร  
   กรรมกำรผู้จดักำร     จฬุำลงกรณ์มหำวิทยำลยั     กรรมกำรบริหำร   
   กรรมกำรบริหำร  • ปริญญำโท บริหำรธุรกิจ (MBA)    กรรมกำรบริหำรควำมยัง่ยืนและควำมเสี่ยง  
   กรรมกำรบริหำรควำมยัง่ยืน     (เกียรตินิยม)    กรรมกำรก ำกบัดแูลกิจกำรที่ด ี  
   และควำมเสี่ยงและ     Cleveland State University   ปัจจบุนั ผู้ชว่ยกรรมกำรผู้อ ำนวยกำรใหญ่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ ำกดั (มหำชน) 
   กรรมกำรก ำกบัดแูลกิจกำร     ประเทศสหรัฐอเมริกำ    กรรมกำรบริหำรควำมยัง่ยืนและควำมเสี่ยง   
   ที่ดี  • ประกำศนียบตัร Effective Business    และผู้อ ำนวยกำรส ำนกัพฒันำธุรกิจอำหำร  
   (เป็นกรรมกำรผู้ มีอ ำนำจ     Communication มหำวิทยำลยัฮำร์วำร์ด  ปัจจบุนั กรรมกำรผู้จดักำร บริษัท ฟู้ ด ออฟ เอเชีย จ ำกดั 
   ลงนำมผกูพนับริษัท)    ประเทศสหรัฐอเมริกำ   ปัจจบุนั กรรมกำรผู้จดักำร บริษัท โออิชิ เทรดดิง้ จ ำกดั 
  ผ่ำนกำรอบรมที่เก่ียวข้องที่จดัโดยสมำคม   ปัจจบุนั กรรมกำรผู้จดักำร บริษัท โออิชิ รำเมน จ ำกดั 
  สง่เสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย(IOD)   ปัจจบุนั กรรมกำรผู้จดักำร บริษัท โออิชิ ฟู้ ด เซอร์วิส จ ำกดั 
  • Director Certification Program   ปัจจบุนั กรรมกำร บริษัท ก้อยเก่ียว จ ำกดั 
     (DAP) 135/2560  ปัจจบุนั กรรมกำร บริษัท แม็กซ์ เอเชีย จ ำกดั 
    ปัจจบุนั กรรมกำร บริษัท บสิโตร เอเชีย จ ำกดั 
    ปัจจบุนั กรรมกำร บริษัท ไทยดริง้ค์ จ ำกดั 
    ปัจจบุนั กรรมกำร Oishi International Holdings Limited 
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    ปัจจบุนั กรรมกำร Oishi Myanmar Limited 
    ปัจจบุนั กรรมกำร Oishi Group Limited Liability Company  
    ปัจจบุนั กรรมกำร บริษัท ฟู้ ดส์ คอมพำนี โฮลดิง้ส์ จ ำกดั 
    ปัจจบุนั กรรมกำร บริษัท เดอะ คิวเอสอำร์ ออฟ เอเชีย จ ำกดั 
    ปัจจบุนั กรรมกำร บริษัท สะไปซ์ ออฟ เอเชีย จ ำกดั 
    ปัจจบุนั กรรมกำร บริษัท ฮำวี ลอจิสติกส์ (ประเทศไทย) จ ำกดั 
    ปัจจบุนั กรรมกำร บริษัท ฮำวี ฟู้ ด ดิสตริบิวชัน่ (ประเทศไทย) จ ำกดั 
    2555-2557 General Manager บริษัท ยมั เรสเทอรองตส์ อินเตอร์เนชัน่แนล 
      (ประเทศไทย) จ ำกดั 
    2553-2555 Pizza Hut Business Director บริษัท ยมั เรสเทอรองตส์ อินเตอร์เนชัน่แนล 
      (ประเทศไทย) จ ำกดั 
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9. นำยพิษณ ุวิเชียรสรรค์ 23/01/2499   • ปริญญำตรี วิทยำศำสตร์  ไมมี่ 2549 - ปัจจบุนั  กรรมกำร กรรมกำรบริหำร  บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
   กรรมกำร อำย ุ62 ปี    (วิทยำศำสตร์กำรอำหำร)     และรองประธำนกรรมกำรบริหำร  
   กรรมกำรบริหำร และ     มหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร์    ควำมยัง่ยืนและควำมเสี่ยง  
   รองประธำนกรรมกำรบริหำร   • ปริญญำโทด้ำนเทคโนโลย ี      ปัจจบุนั  กรรมกำรรองกรรมกำร  บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ ำกดั (มหำชน) 
   ควำมยัง่ยืนและควำมเสี่ยง      (เกียรตินิยมอนัดบั 2)     ผู้อ ำนวยกำรใหญ่อำวโุส และกรรมกำร  
   (เป็นกรรมกำรผู้ มีอ ำนำจ      สำขำเทคโนโลยีชีวภำพ    บริหำรควำมยัง่ยืนและควำมเสี่ยง   
   ลงนำมผกูพนับริษัท)      Massey University   ปัจจบุนั  รองประธำนกรรมกำรคนที่ 3 และ  บริษัท เบฟเทค จ ำกดั  
      ประเทศนิวซีแลนด์     กรรมกำรผู้จดักำร  
  • ปริญญำโทด้ำนกำรผลิตเบียร์       ปัจจบุนั  รองประธำนกรรมกำรคนที่ 1   บริษัท ช้ำงอินเตอร์เนชัน่แนล จ ำกดั 
      The Scandinavian School of  ปัจจบุนั  รองประธำนกรรมกำร  บริษัท คอสมอส บริเวอร่ี (ประเทศไทย) จ ำกดั 
       Brewing ประเทศเดนมำร์ค  2558 - ปัจจบุนั  รองประธำนกรรมกำร  บริษัท ฟู้ ด ออฟ เอเชีย จ ำกดั 
  • ปริญญำเอกวิศวกรรมศำสตร์    กรรมกำร และรองประธำนกรรมกำรบริหำร  บริษัท เบียร์ไทย (1991) จ ำกดั (มหำชน) 
     Technical University Berlin   2549 - ปัจจบุนั  กรรมกำร  บริษัท โออิชิ เทรดดิง้ จ ำกดั 
     ประเทศเยอรมนั  2549 - ปัจจบุนั  กรรมกำร  บริษัท โออิชิ รำเมน จ ำกดั 
    2557 - ปัจจบุนั  กรรมกำร  บริษัท โออิชิ ฟู้ ด เซอร์วิส จ ำกดั 
    ปัจจบุนั  กรรมกำร  บริษัท เบียร์ช้ำง อินเตอร์เนชัน่แนล จ ำกดั 
    ปัจจบุนั  กรรมกำร  บริษัท จรัญธุรกิจ 52 จ ำกดั 
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   ผ่ำนกำรอบรมที่เก่ียวข้องที่จดัโดยสมำคม  ปัจจบุนั  กรรมกำร  บริษัท แพนอินเตอร์เนชัน่แนล (ประเทศไทย) จ ำกดั 
   สง่เสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย (IOD)   ปัจจบุนั  กรรมกำร  บริษัท อำหำรเสริม จ ำกดั 
    • Director Accreditation Program     ปัจจบุนั  กรรมกำร  บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ รีไซเคิล จ ำกดั 
      (DAP) ปี 2547  ปัจจบุนั  กรรมกำร  บริษัท เบียร์ช้ำง จ ำกดั 
    ปัจจบุนั  กรรมกำร  บริษัท เบียร์อำชำ จ ำกดั 
    ปัจจบุนั  กรรมกำร  บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ เทรนน่ิง จ ำกดั 
    ปัจจบุนั  กรรมกำร  บริษัท เอส.พี.เอ็ม.อำหำรและเคร่ืองดื่ม จ ำกดั 
    ปัจจบุนั  กรรมกำร  บริษัท ไทยดริง้ค์ จ ำกดั 
    2555-ปัจจบุนั  กรรมกำร  Great Brands Limited 
    ปัจจบุนั  กรรมกำร  บริษัท ฟู้ ดส์ คอมพำนี โฮลดิง้ส์ จ ำกดั 
    2557-2559  กรรมกำรรองกรรมกำรผู้อ ำนวยกำรใหญ่  บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ ำกดั (มหำชน) 
       และกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง   
    2548-2557  กรรมกำร  บริษัท วิทยำทำน จ ำกดั 
    2547-2557  กรรมกำรผู้ชว่ยกรรมกำร  บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ ำกดั (มหำชน) 
      ผู้อ ำนวยกำรใหญ่  
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10. นำยไพศำล อำ่วสถำพร 01/04/2508 • ปริญญำตรี บริหำรธุรกิจ   ไมมี่ ปัจจบุนั  รองกรรมกำรผู้จดักำรสำยงำนธุรกิจอำหำร  บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
      รองกรรมกำรผู้จดักำร อำย ุ53 ปี    Indiana Institute of Technology,      กรรมกำรบริหำร และ   
      สำยงำนธุรกิจอำหำร     Fort Wayne, Indiana      กรรมกำรบริหำรควำมยัง่ยืนและ   
      กรรมกำรบริหำร และ    ประเทศสหรัฐอเมริกำ     ควำมเสี่ยง  
      กรรมกำรบริหำรควำม  • ปริญญำโท บริหำรธุรกิจ สำขำธุรกิจ   ปัจจบุนั  กรรมกำรผู้จดักำร  Oishi Myanmar Limited 
      ยัง่ยืนและควำมเสี่ยง     ระหวำ่งประเทศ Johnson & Wales   ปัจจบุนั  กรรมกำร บริษัท เอส.พี.เอ็ม.อำหำรและเคร่ืองดื่ม จ ำกดั 
      University, Providence Rhode   ปัจจบุนั  กรรมกำร  Oishi Group Limited Liability Company 
      Island ประเทศสหรัฐอเมริกำ   ปัจจบุนั  กรรมกำร  Oishi F&B (Singapore) Pte. Ltd. 
      • ประกำศนียบตัรหลกัสตูรผู้บริหำร      
       ระดบัสงู รุ่นที่ 19 สถำบนัวิทยำกำร     
        ตลำดทนุ (วตท.)      
   • หลกัสตูร CEDI - Babson Entrepreneurial      
     Leadership Program Babson College,     
      Massachusetts, ประเทศสหรัฐอเมริกำ      
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ช่ือ-สกุล 
และต าแหน่ง 

วัน/เดือน/ 
ปีเกิด และ 
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ช่วงเวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน / บริษัท 

11. นำงเจษฎำกร โคชส์ 06/06/2512 • ปริญญำตรีกำรโฆษณำ ไมมี่ ปัจจบุนั  รองกรรมกำรผู้จดักำรสำยงำน  บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
      รองกรรมกำรผู้จดักำร อำย ุ49 ปี    มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์      ธุรกิจเคร่ืองดื่ม   
      สำยงำนธุรกิจเคร่ืองดื่ม  • ปริญญำโท บริหำรธุรกิจ (กำรตลำด)      กรรมกำรบริหำรควำมยัง่ยืนและ   
       และกรรมกำรบริหำร      University of Dallas, Irvin Texas,     ควำมเสี่ยง  
      ควำมยัง่ยืนและควำมเสี่ยง      ประเทศสหรัฐอเมริกำ   ปัจจบุนั  กรรมกำรบริหำร  บริษัท ไทยดริง้ค์ จ ำกดั 
      ปัจจบุนั  กรรมกำร  Oishi Group Limited Liability Company 
     ปัจจบุนั  กรรมกำร  Oishi International Holdings Limited 
     2549-2556  ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยกำรตลำด  บริษัท เป๊บซี่โค (ประเทศไทย) จ ำกดั 
        สินค้ำเคร่ืองดื่ม   
12. นำงสำวเมขลำ เนติโพธ์ิ 18/11/2513 • ปริญญำตรี นิเทศศำสตร์  ไมมี่ ปัจจบุนั รองกรรมกำรผู้จดักำรธุรกิจอำหำร บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
      รองกรรมกำรผู้จดักำร อำย ุ48 ปี    จฬุำลงกรณ์มหำวิทยำลยั    ส ำเร็จรูปและกรรมกำรบริหำร  
      ธุรกิจอำหำรส ำเร็จรูป           • ปริญญำโท บริหำรธุรกิจ (MBA)    ควำมยัง่ยืนและควำมเสี่ยง  
      และกรรมกำรบริหำร     สถำบนับณัฑิตบริหำรธุรกิจศศินทร์แหง่  ปัจจบุนั  รองกรรมกำรผู้จดักำร กลยทุธ์ธุรกิจ บริษัท ฟู้ ด ออฟ เอเชีย จ ำกดั 
      ควำมยัง่ยืนและ     จฬุำลงกรณ์มหำวิทยำลยั    อำหำร  
      ควำมเสี่ยง    2559 - 2560 Senior Director, Adult and Kimberly-Clark Asia Pacific (Singapore) 
     Feminine Care Sector  
    2556 - 2559 Marketing Director Colgate-Palmolive Taiwan Co., Ltd. 
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ช่ือ-สกุล 
และต าแหน่ง 

วัน/เดือน/ 
ปีเกิด และ 

อายุ 
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ประสบการณ์ท างานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน / บริษัท 

13.นำยธำนี พรพิสทุธ์ิศกัดิ ์ 30/11/2512 • ปริญญำตรีวิทยำศำสตร์และ ไมมี่ ปัจจบุนั ผู้ชว่ยกรรมกำรผู้จดักำรฝ่ำยกำรผลิต บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
     ผู้ชว่ยกรรมกำรผู้จดักำร อำย ุ49 ปี    เทคโนโลยีกำรอำหำร   และกรรมกำรบริหำรควำมยัง่ยืนและ  
     ฝ่ำยกำรผลิตและ              มหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร์   ควำมเสี่ยง  
     กรรมกำรบริหำรควำมยัง่ยืน    2554 - 2559 ผู้จดักำรทัว่ไปโรงงำน บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
      และควำมเสีย่ง         
       
       
14. นำยเอกบดินทร์ เดน่สธุรรม 8/12/2519 • ปริญญำตรี บริหำรธุรกิจ  ไมมี่  ปัจจบุนั ผู้ชว่ยกรรมกำรผู้จดักำร บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
      ผู้ชว่ยกรรมกำรผู้จดักำร อำย ุ42 ปี    สำขำวิชำเอกกำรตลำด   ฝ่ำยกำรตลำดเคร่ืองดื่มชำพร้อมดื่ม  
      ฝ่ำยกำรตลำดเคร่ืองดื่ม  • ปริญญำโท บริหำรธุรกิจ   2556 - 2557 Head of Insight บริษัท เอก-ชยั ดิสทริบิวชัน่ ซิสเทม จ ำกดั 
      ชำพร้อมดื่ม     สำขำวิชำเอกธุรกิจตำ่งประเทศ  2550 - 2555 Regional Consumer and  บริษัท เป๊บซี่โค (ประเทศไทย) จ ำกดั 
  • ปริญญำโท เศรษฐศำสตร์    Customer Insight  
     สำขำวิชำเอกธุรกิจตำ่งประเทศ     
     Wichita State University     
     ประเทศสหรัฐอเมริกำ     
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ช่ือ-สกุล 
และต าแหน่ง 

วัน/เดือน/ 
ปีเกิด และ 

อายุ 
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ความ 
สัมพันธ์
ทาง 

ครอบครัว 
ระหว่าง 
กรรมการ

และ 
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15. นำยกฤษฎำ วรรธนะภำคิน  06/12/2522 • ปริญญำตรี บญัชี ไมมี่  ปัจจบุนั ผู้ชว่ยกรรมกำรผู้จดักำร บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
     ผู้ชว่ยกรรมกำรผู้จดักำร อำย ุ39 ปี    มหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร์    ฝ่ำยกำรเงินและบญัชีและกรรมกำร  
     ฝ่ำยกำรเงินและบญัชีและ  • ปริญญำโท บริหำรธุรกิจ (MBA)    บริหำรควำมยัง่ยืนและควำมเสี่ยง  
     กรรมกำรบริหำร      มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์   ปัจจบุนั ผู้ชว่ยกรรมกำรผู้จดักำร บริษัท ไทยดริงค์ จ ำกดั 
     ควำมยัง่ยืนและควำมเสี่ยง  • ผู้สอบบญัชีรับอนญุำตเลขที่ 9928    ฝ่ำยกำรเงินและบญัชีและ  
     (เป็นผู้ที่ได้รับมอบหมำย          กรรมกำรบริหำรควำมยัง่ยืน  
     ให้รับผิดชอบสงูสดุใน     และควำมเสี่ยง  
     สำยงำนบญัชแีละ       
     กำรเงิน)       
       
       
       
       
       
       
       
       



     บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน)                                                                                                                                                          เอกสำรแนบ 1  
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ช่ือ-สกุล 
และต าแหน่ง 
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ปีเกิด และ 

อายุ 
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ช่วงเวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน / บริษัท 

16. นำงสำวจนัทนำ รัตนอมรชยั 02/03/2522 • ปริญญำตรี นิตศิำสตรบณัฑิต ไมมี่  ปัจจบุนั ผู้ชว่ยผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยกฎหมำย  บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
     ผู้ชว่ยผู้อ ำนวยกำร  อำย ุ39 ปี    มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์    และก ำกบัดแูล  
     ฝ่ำยกฎหมำยและก ำกบัดแูล  • ปริญญำโท นิติศำสตรมหำบณัฑิต    เลขำนกุำรบริษัท  
     และเลขำนกุำรบริษัท      สำขำกฎหมำยธรุกิจ (หลกัสตูรภำษำองักฤษ)      
      จฬุำลงกรณ์มหำวิทยำลยั      
  ผ่ำนกำรอบรมที่เก่ียวข้องที่จดัโดยสมำคม     
  สง่เสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย (IOD)     
  • Company Secretary Program     
  • Board Reporting Program (BRP)     
  • Company Reporting Program (CRP)     
  • Effective Minutes Taking (EMT)     
  • Anti-Corruption: The Practical Guide     
  • หลกัสตูรพืน้ฐำนเลขำนกุำรบริษัท     
     สมำคมบริษัทจดทะเบียนไทย     

หมายเหตุ  กรรมกำรและผู้บริหำรของบริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) รวม 15 ทำ่น ทกุทำ่นมิได้มีต ำแหน่งในกิจกำรทีแ่ข่งขนัเก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจของบริษัทที่อำจท ำให้เกิดควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์            
   ไมมี่กำรถือครองหลกัทรัพย์ของบริษัททัง้ทำงตรงและทำงอ้อม รวมถึงไม่เคยมีประวตัิกำรท ำผิดกฎหมำยในระยะเวลำ 10 ปี ที่ผ่ำนมำ 
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เอกสารแนบ 1-2  

รายละเอียดการด ารงต าแหน่งของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท โออิช ิกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) บริษัทย่อย และบริษัทที่เกี่ยวข้อง  

ชื่อบริษัทท่ีเกี่ยวข้อง 
นำยประสทิธ์ิ 
โฆวิไลกลู 

นำยฐำปน 
สริิวฒันภกัดี 

นำยวิกรม 
คุ้มไพโรจน์ 

นำงสำวพจนีย์ 
ธนวรำนิช 

นำยชยั 
จรุงธนำภิบำล 

นำงนงนชุ        
บรูณะเศรษฐกลุ 

นำยสทิธิชยั 
ชยัเกรียงไกร 

นำยอวยชยั 
ตนัทโอภำส 

นำยพิษณ ุ
วิเชียรสรรค์ 

นำยไพศำล 
อ่ำวสถำพร 

นำงเจษฎำกร 
โคชส์ 

นำงสำวเมขลำ 
เนติโพธ์ิ 

นำยธำนี       
พรพิสทุธ์ิศกัด์ิ 

นำยเอกบดินทร์ 
เด่นสธุรรม 

นำยกฤษฎำ 
วรรธนะภำคิน 

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 EVP VP VP VP 

บริษัทย่อย                

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

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

บจ. โออชิิ ฟู้ ด เซอร์วิส  S C D    S  D  MD S  D  VC S  D  VC S  D M M M M M M 

Oishi International Holding 
Limited 

     S  D S  D    S D 
  

 S D 

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

Oishi Myanmar Limited      S  D    S  D  MD      

Oishi Group Limited Liability 
Company 

     S  D    S  D S  D 
  

 
 

บริษัทท่ีเกี่ยวข้อง                

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

บมจ. ยนูิเวนเจอร์  VC  C  ID  AC   D         

บมจ. เบอร์ลี ่ยคุเกอร์ ID  AC   ID D   D         

บมจ. อำหำรสยำม ID  AC    ID  AC  D         

บมจ. เสริมสขุ   VC EC     D VC VEC        

บมจ. เบยีร์ไทย (1991)  VC EC       D VEC       

บมจ. อมรินทร์พรินติง้ แอนด์  
พบัลชิชิ่ง  

 VC EC    
 

    
   

 
 

บจ. ทศภำค  VC              

บจ. เบยีร์ช้ำง  D       D       

บจ. ไทยเบฟเวอเรจแบรนด์  D              



     บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน)                                                                                                                                                                                        เอกสำรแนบ 1  
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บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) บริษัทย่อย และบริษัทท่ีเก่ียวข้อง 

เอกสำรแนบ 1 หน้ำท่ี 30 

ชื่อบริษัทท่ีเกี่ยวข้อง 
นำยประสทิธ์ิ 
โฆวิไลกลู 

นำยฐำปน 
สริิวฒันภกัดี 

นำยวิกรม 
คุ้มไพโรจน์ 

นำงสำวพจนีย์ 
ธนวรำนิช 

นำยชยั 
จรุงธนำภิบำล 

นำงนงนชุ        
บรูณะเศรษฐกลุ 

นำยสทิธิชยั 
ชยัเกรียงไกร 

นำยอวยชยั 
ตนัทโอภำส 

นำยพิษณ ุ
วิเชียรสรรค์ 

นำยไพศำล 
อ่ำวสถำพร 

นำงเจษฎำกร 
โคชส์ 

นำงสำวเมขลำ 
เนติโพธ์ิ 

นำยธำนี       
พรพิสทุธ์ิศกัด์ิ 

นำยเอกบดินทร์ 
เด่นสธุรรม 

นำยกฤษฎำ 
วรรธนะภำคิน 

บจ. อิสเทิร์นซีบอร์ดอินดสัเรียล
เอสเตท (ระยอง) 

     
 

D    
   

 
 

บจ. ถงัไม้โอ๊คไทย  C D              

บจ. ไทยเบฟเวอเรจ มำร์เก็ตติง้  C D      VC  D        

บจ. ไทยโมลำส  C D              

บจ. ไทยเบฟเวอเรจ รีไซเคิล  C D       D       

บจ. ไทยเบฟเวอเรจ เอ็นเนอร์ยี ่  C D              

บจ. ไทยดริง้ค์  C D    D   VC D  EC D  ED    VP 

บจ. แพนอินเตอร์เนชัน่แนล 
(ประเทศไทย) 

 C D    
 

  D  
   

 
 

บจ. เคร่ืองด่ืมแรงเยอร์ (2008)  D      D        

บจ. ไทยเบฟเวอเรจ โลจิสติก  VC       VC D        

บจ. คอสมอส บริวเวอร่ี  
 (ประเทศไทย) 

 VC    
 

  VC  
   

 
 

บจ. อำหำรเสริม  C D       D       

บจ. จรัญธุรกจิ 52  C D       D       

บจ. ไทยเบฟเวอเรจ เทรนน่ิง  C D      D D       

บจ. เบยีร์ช้ำง อินเตอร์เนชั่นแนล         D       

บจ. เบยีร์อำชำ         D       

บจ. เอส.พี.เอ็มอำหำรและเคร่ืองด่ืม  C D       D D      

International Beverage 
Holdings Limited 

 VC MD     
 

 D   
   

 
 

Best Spirits Company Limited  D              

InterBev (Singapore) Limited  D      D        

Blairmhor Limited  D      D        

Blairmhor Distillers Limited  D      D        

Inver House Distillers Limited  D              



     บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน)                                                                                                                                                                                        เอกสำรแนบ 1  
แบบแสดงรำยกำรข้อมลูประจ ำปี (แบบ 56-1) สิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยำยน 2561                                                       รำยละเอียดกำรด ำรงต ำแหน่งของกรรมกำร ผู้บริหำร และผู้ มีอ ำนำจควบคมุของ

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) บริษัทย่อย และบริษัทท่ีเก่ียวข้อง 

เอกสำรแนบ 1 หน้ำท่ี 31 

ชื่อบริษัทท่ีเกี่ยวข้อง 
นำยประสทิธ์ิ 
โฆวิไลกลู 

นำยฐำปน 
สริิวฒันภกัดี 

นำยวิกรม 
คุ้มไพโรจน์ 

นำงสำวพจนีย์ 
ธนวรำนิช 

นำยชยั 
จรุงธนำภิบำล 

นำงนงนชุ        
บรูณะเศรษฐกลุ 

นำยสทิธิชยั 
ชยัเกรียงไกร 

นำยอวยชยั 
ตนัทโอภำส 

นำยพิษณ ุ
วิเชียรสรรค์ 

นำยไพศำล 
อ่ำวสถำพร 

นำงเจษฎำกร 
โคชส์ 

นำงสำวเมขลำ 
เนติโพธ์ิ 

นำยธำนี       
พรพิสทุธ์ิศกัด์ิ 

นำยเอกบดินทร์ 
เด่นสธุรรม 

นำยกฤษฎำ 
วรรธนะภำคิน 

International Beverage 
Holdings (UK) Limited 

 D    
 

    
   

 
 

International Beverage 
Holdings (China) Limited 

 VC     
 

 D   
   

 
 

InterBev Trading (China) Limited         C D        

Super Brands Company Pte. Ltd.  D              

บจ. ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี  D              

บจ. อเดลฟอส  D              

บจ. ปฐมภกัดี  D              

กลุม่บริษัทอำคเนย์  VC              

บจ. เสริมสขุ โฮลดิง้ส์  D      D        

บจ. เสริมสขุ เบเวอร์เรจ  D      D        

Great Brands Limited  D       D       

บจ. โมเดิร์นเทรด แมนเนจเม้นท์  C D      VC        

Fraser and Neave, Limited  D     D         

Fraser Property Limited       D         

Times Publishing Limited  VC              

InterBev Investment Limited  D              

บมจ. แผ่นดินทองพร็อพเพอร์ตี ้ 
ดีเวลลอปเม้นท์ 

 D    
 

D    
   

 
 

บจ. ซี เอ ซ ี  C D              

บจ. โฮเรก้ำ แมเนจเม้นท์   C D       VC        

บจ. ช้ำงอินเตอร์เนชัน่แนล  C D       VC       

บจ. เสริมสขุ เทรนน่ิง  D              

บจ. เพ็ทฟอร์ม (ไทยแลนด์)        D         

บจ. ฟู้ ด ออฟ เอเชีย จ ำกดั  C    MD    VC   EVP    

บจ. แม๊กซ์ เอเชีย จ ำกดั  C D    D          



     บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน)                                                                                                                                                                                        เอกสำรแนบ 1  
แบบแสดงรำยกำรข้อมลูประจ ำปี (แบบ 56-1) สิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยำยน 2561                                                       รำยละเอียดกำรด ำรงต ำแหน่งของกรรมกำร ผู้บริหำร และผู้ มีอ ำนำจควบคมุของ

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) บริษัทย่อย และบริษัทท่ีเก่ียวข้อง 

เอกสำรแนบ 1 หน้ำท่ี 32 

ชื่อบริษัทท่ีเกี่ยวข้อง 
นำยประสทิธ์ิ 
โฆวิไลกลู 

นำยฐำปน 
สริิวฒันภกัดี 

นำยวิกรม 
คุ้มไพโรจน์ 

นำงสำวพจนีย์ 
ธนวรำนิช 

นำยชยั 
จรุงธนำภิบำล 

นำงนงนชุ        
บรูณะเศรษฐกลุ 

นำยสทิธิชยั 
ชยัเกรียงไกร 

นำยอวยชยั 
ตนัทโอภำส 

นำยพิษณ ุ
วิเชียรสรรค์ 

นำยไพศำล 
อ่ำวสถำพร 

นำงเจษฎำกร 
โคชส์ 

นำงสำวเมขลำ 
เนติโพธ์ิ 

นำยธำนี       
พรพิสทุธ์ิศกัด์ิ 

นำยเอกบดินทร์ 
เด่นสธุรรม 

นำยกฤษฎำ 
วรรธนะภำคิน 

บจ. สรุำกระทิงแดง (1988)  C D      VC        

บจ. นทีชยั จ ำกดั  C D      VC        

บจ. ยไูนเต็ด ไวน์เนอร่ี  
แอนด์ดิสทิลเลอร่ี  

 C D    
 

 VC   
   

 
 

บจ. หลกัชยัค้ำสรุำ  C D      VC        

บจ. สมีำธุรกิจ  C D      VC        

บจก. แคชแวน แมนเนจเม้นท์   C D      VC        

บจ. เดอะ คิวเอสอำร์ ออฟ เอเชีย  C D    D          

บจ. ฟู้ ดส์ คอมพำน ีโฮลดิง้ส์  C D    D   D       

บจ. สะไปซ์ ออฟ เอเชีย      D          

บจ. บสิโตร เอเชีย      D          

บจ. ก้อยเกี่ยว      D          

Myanmar Distillery Co., Ltd.        D        

Myanmar Supply Chain and 
Marketing Services Co., Ltd. 

     
 

 D   
   

 
 

บมจ. แอสเสท เวิรด์ คอร์ป D      D         

บจ. เบฟเทค จ ำกดั  C D      VC D VC MD       

บจ. เอเอสเอ็ม แมนเนจเม้นท์ จ ำกดั  C D              

บจ. บำงกอกอำร์ตเบยีนนำเล ่     
แมนเนจเม้นท์ จ ำกดั 

 C D    
 

    
   

 
 

บจ. จีเอ็มเอ็ม แชนแนล โฮลดิง้  D EC              

บจ. ทีสเปซ ดิจิตอล   D              

บจ. พรรณธิอร  D              

บจ. เทอรำโกร เฟอร์ติไลเซอร์  D              

บจ. เอ็นวำย พร็อพเพอร์ตี ้ 
ดีเวลลอปเม้นท์ 

 D    
 

    
   

 
 

บจ. คริสตอลลำ  D              



     บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน)                                                                                                                                                                                        เอกสำรแนบ 1  
แบบแสดงรำยกำรข้อมลูประจ ำปี (แบบ 56-1) สิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยำยน 2561                                                       รำยละเอียดกำรด ำรงต ำแหน่งของกรรมกำร ผู้บริหำร และผู้ มีอ ำนำจควบคมุของ

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) บริษัทย่อย และบริษัทท่ีเก่ียวข้อง 

เอกสำรแนบ 1 หน้ำท่ี 33 

ชื่อบริษัทท่ีเกี่ยวข้อง 
นำยประสทิธ์ิ 
โฆวิไลกลู 

นำยฐำปน 
สริิวฒันภกัดี 

นำยวิกรม 
คุ้มไพโรจน์ 

นำงสำวพจนีย์ 
ธนวรำนิช 

นำยชยั 
จรุงธนำภิบำล 

นำงนงนชุ        
บรูณะเศรษฐกลุ 

นำยสทิธิชยั 
ชยัเกรียงไกร 

นำยอวยชยั 
ตนัทโอภำส 

นำยพิษณ ุ
วิเชียรสรรค์ 

นำยไพศำล 
อ่ำวสถำพร 

นำงเจษฎำกร 
โคชส์ 

นำงสำวเมขลำ 
เนติโพธ์ิ 

นำยธำนี       
พรพิสทุธ์ิศกัด์ิ 

นำยเอกบดินทร์ 
เด่นสธุรรม 

นำยกฤษฎำ 
วรรธนะภำคิน 

บจ. ประชำรัฐรักสำมคัคี วิสำหกิจ
เพื่อสงัคม 

 D    
 

    
   

 
 

บจ. เดอะชะอ ำ ยอร์ชคลบั โฮเต็ล  D              

บจ. นอร์ธปำร์ค กอล์ฟ แอนด์สปอร์ต
คลบั  

 D    
 

    
   

 
 

บจ. นอร์ธปำร์ค เรียล เอสเตท  D              

บจ. เลควิว กอล์ฟ แอนด์ ยอร์ช คลบั  D              

บจ. สปอร์ต แอนด์ รีครีเอชัน่  
แมนเนจเม้นท์ 

 D C   
 

    
   

 
 

บจ. หนองคำย คันทรี กอล์ฟคลบั  D              

บจ. ทีซีซี แอสเซ็ทส์ (ประเทศไทย)  D     D         

บจ. ทีซีซี โฮลดิง้ส์ (2519)  D              

บจ. วฒันภกัดี  D              

บจ. สริิด ำรงธรรม  D              

บจ. สำรพดัสรรพศิลป์  
(วิสำหกิจเพื่อสงัคม)  

 D    
 

    
   

 
 

บจ. บรีุรัมย์ ดีเวลลอปเม้นท์  D              

บมจ. เครือไทย โฮลดิง้ส์   D              

บจ. อมรินทร์ ออมนิเวิร์ส  D              

กลุม่บริษัท ทีซีซี  D              

บจ. เอเย่นต์ แมนเนจเม้นท์        D        

บจ. บิ๊กซี รีเทล โฮลดิง้       D         

บจ. ไทยเบฟเวอเรจ แคน       D         

บจ. ยนูิเวนเจอร์ รีท แมเนจเม้นท์       D         

บจ. ฮำวี ลอจิสติกส์ (ประเทศไทย)       D         

บจ. ฮำวี ฟู้ ด ดิสตริบวิชั่น  
(ประเทศไทย) 

     
 

D    
   

 
 



     บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน)                                                                                                                                                                                        เอกสำรแนบ 1  
แบบแสดงรำยกำรข้อมลูประจ ำปี (แบบ 56-1) สิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยำยน 2561                                                       รำยละเอียดกำรด ำรงต ำแหน่งของกรรมกำร ผู้บริหำร และผู้ มีอ ำนำจควบคมุของ

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) บริษัทย่อย และบริษัทท่ีเก่ียวข้อง 

เอกสำรแนบ 1 หน้ำท่ี 34 

 

หมายเหตุ S : กรรมกำรผู้ มีอ ำนำจลงนำม C : ประธำนกรรมกำร VC : รองประธำนกรรมกำร 
D : กรรมกำรบริษัท EC : ประธำนกรรมกำรบริหำร VEC : รองประธำนกรรมกำรบริหำร 
ED : กรรมกำรบริหำร MD : กรรมกำรผู้จดักำร EVP : รองกรรมกำรผู้จดักำร  

                         VP : ผู้ชว่ยกรรมกำรผู้จดักำร  M : ผู้บริหำร 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 

OISHI GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED 

เอกสำรแนบ 2 

รำยละเอียดเก่ียวกบักรรมกำรของบริษัทย่อย 

 

 

 

 

 

   



      บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) เอกสำรแนบ 2 
แบบแสดงรำยกำรข้อมลูประจ ำปี (แบบ 56-1) สิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยำยน 2561                                                                                                                         รำยละเอียดเก่ียวกบักรรมกำรของบริษัทย่อย 

เอกสำรแนบ 2 หน้ำท่ี 1 

เอกสารแนบ 2 

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย 

ล าดับที่ รายช่ือกรรมการ บริษัท โออิชิ 
เทรดดิง้ 
จ ากัด 

บริษัท โออิชิ 
ราเมน จ ากัด 

บริษัท โออิชิ 
ฟู้ด เซอร์วิส 

จ ากัด 

Oishi 
International 

Holdings 
Limited 

Oishi F&B 
(Singapore) 

Pte.Ltd. 

Oishi 
Myanmar 
Limited 

Oishi Group 
Limited 
Liability 

Company 

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

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

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

4 นำยพิษณ ุวิเชียรสรรค์ S  D S  D S  D     

5 นำงนงนชุ บรูณะเศรษฐกลุ S  D S  D S  D S  D  S D S D 

6 นำงสรีุย์พร ประดิษฐ์ทศันีย์ S  D S  D S  D     

7 นำยไพศำล อำ่วสถำพร M M M  S D S MD D 

8 นำงเจษฎำกร โคชส์ M M M S  D   D 

9 นำงสำวเทียนทิพย์ นำรำช(1)
       S D 

10 นำยกฤษฎำ วรรธนะภำคิน(1)
    S D S D M  

11 Mr. Lee Man Kong     S D    



      บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) เอกสำรแนบ 2 
แบบแสดงรำยกำรข้อมลูประจ ำปี (แบบ 56-1) สิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยำยน 2561                                                                                                                         รำยละเอียดเก่ียวกบักรรมกำรของบริษัทย่อย 

เอกสำรแนบ 2 หน้ำท่ี 2 

ล าดับที่ รายช่ือกรรมการ บริษัท โออิชิ 
เทรดดิง้ 
จ ากัด 

บริษัท โออิชิ 
ราเมน จ ากัด 

บริษัท โออิชิ 
สแน็ค จ ากัด 

Oishi 
International 

Holdings 
Limited 

Oishi F&B 
(Singapore) 

Pte.Ltd. 

Oishi 
Myanmar 
Limited 

Oishi Group 
Limited 
Liability 

Company 

12 Ms. Tan Yen Hoon     S D   
13 Ms. Ong Hwee Lin Gene     S D   
14 Mr. Ng How Hwan Kevin     S D   

15 Mrs. Daw Win Win Tint      S D  

16 Mr. U Soe Moe Thu      S D  

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

หมำยเหต ุ
(1) ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษัทครัง้ท่ี 3/2561 เม่ือวนัท่ี 13 พฤษภำคม 2561 ได้มีมติอนุมตัิในหลกักำรส ำหรับกำรแต่งตัง้นำยกฤษฎำ วรรธนะภำคิน ให้ด ำรงต ำแหน่ง

กรรมกำรของบริษัทย่อยในต่ำงประเทศจ ำนวน 4 บริษัท ได้แก่ OIHL OSPL OML และ OGLLC แทนนำงสำวเทียนทิพย์ นำรำช ซึง่ลำออกจำกต ำแหน่ง โดยมีผลตัง้แต่วนัท่ี 1 
สิงหำคม 2560  โดย OIHL และ OSPL ได้ด ำเนินกำรจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมกำร เป็นท่ีเรียบร้อยแล้วเมื่อวนัท่ี 29 พฤษภำคม 2561  และวนัท่ี 4 มิถนุำยน 2561 ตำมล ำดบั 
ส ำหรับ OML และ OGLLC อยู่ระหวำ่งกำรด ำเนินกำรจดทะเบียนตำมขัน้ตอนของกฎหมำยในแตล่ะประเทศ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 

OISHI GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED 

เอกสำรแนบ 3 

รำยละเอียดเก่ียวกบัหวัหน้ำงำนตรวจสอบภำยในและหวัหน้ำงำนก ำกบัดแูล

กำรปฏิบตัิงำนของบริษัท 

 

 

 

 

   



     บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน)                                                                                                                                                          เอกสำรแนบ 3  
แบบแสดงรำยกำรข้อมลูประจ ำปี (แบบ 56-1) สิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยำยน 2561                             รำยละเอียดเก่ียวกบัหวัหน้ำงำนตรวจสอบภำยใน และหวัหน้ำงำนก ำกบัดแูลกำรปฏิบตังิำนของบริษัท 

เอกสำรแนบ 3 หน้ำท่ี 1 

เอกสารแนบ 3 
รายละเอียดเก่ียวกับหวัหน้างานตรวจสอบภายใน และหวัหน้างานก ากับดูแลการปฏบิัตงิานของบริษัท 

ช่ือ-สกุล 
และต าแหน่ง 

วัน/เดือน/ 
ปีเกิด และ 

อายุ 
คุณวุฒิทางการศึกษา 

ความ 
สัมพันธ์ทาง 
ครอบครัว 
ระหว่าง 
กรรมการ

และ 
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน / บริษัท 

1. นำงสำวชนทันชุ วงศ์วรรณ 13/10/2514 • ปริญญำตรี สำขำกำรบญัชี ไมมี่  ปัจจบุนั    ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยตรวจสอบ  บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 

   ผู้อ ำนวยกำร  อำย ุ47 ปี    มหำวิทยำลยัธุรกิจบณัฑิต      ภำยในและเลขำนกุำรคณะกรรมกำร  

   ฝ่ำยตรวจสอบภำยใน  • ปริญญำโท บริหำรธุรกิจ       ตรวจสอบ กรรมกำรและเลขำนกุำร  

   เลขำนกุำร     สำขำกำรเงินและกำรธนำคำร      คณะกรรมกำรบริหำรควำมยัง่ยืน  

   คณะกรรมกำรตรวจสอบ    มหำวิทยำลยัรำมค ำแหง      และควำมเสี่ยง  

   กรรมกำรและเลขำนกุำร  • หลกัสตูรผู้ตรวจสอบภำยใน  2552 – 2553   ผู้จดักำรฝ่ำยควบคมุภำยใน    บริษัท ยนิูเวนเจอร์ จ ำกดั (มหำชน) 

   คณะกรรมกำรบริหำร     รับอนญุำต (CIA)     เลขำนกุำรคณะกรรมกำรตรวจสอบ  

  ควำมยัง่ยืนและควำมเสี่ยง     คณะพำณิชยศำสตร์และกำรบญัช ี  2551 – 2552   ผู้จดักำรฝ่ำยตรวจสอบภำยในและ  บริษัท ยนิูวำนิชน ำ้มนัปำล์ม จ ำกดั (มหำชน) 

     จฬุำลงกรณ์มหำวิทยำลยัร่วมกบั     บญัชีบริหำร  

     สมำคมผู้ตรวจสอบภำยใน  2547 – 2550  ผู้ชว่ยผู้จดักำรฝ่ำยตรวจสอบและ  บริษัท กรุงไทย – แอกซำ่ ประกนัภยั จ ำกดั  

     สหรัฐอเมริกำ    ก ำกบัดแูล  

  • หลกัสตูรประกำศนียบตัรผู้ตรวจสอบ     

     ภำยในวิชำชีพ (CPIAT)     



     บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน)                                                                                                                                                          เอกสำรแนบ 3  
แบบแสดงรำยกำรข้อมลูประจ ำปี (แบบ 56-1) สิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยำยน 2561                             รำยละเอียดเก่ียวกบัหวัหน้ำงำนตรวจสอบภำยใน และหวัหน้ำงำนก ำกบัดแูลกำรปฏิบตังิำนของบริษัท 

เอกสำรแนบ 3 หน้ำท่ี 2 

ช่ือ-สกุล 
และต าแหน่ง 

วัน/เดือน/ 
ปีเกิด และ 

อายุ 
คุณวุฒิทางการศึกษา 

ความ 
สัมพันธ์ทาง 
ครอบครัว 
ระหว่าง 
กรรมการ

และ 
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน / บริษัท 

2. นำยวิชำญ พนิตวรภมิู 01/09/2513 • ปริญญำตรี นิตศิำสตร์ ไมมี่  ปัจจบุนั ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยกฎหมำย  บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 

   ผู้อ ำนวยกำร  อำย ุ48 ปี    จฬุำลงกรณ์มหำวิทยำลยั    และก ำกบัดแูล  

   ฝ่ำยกฎหมำยและก ำกบัดแูล 
 

• ปริญญำโท นิติศำสตร์     ก.ค. 56 - ปัจจบุนั ผู้ชว่ยผู้อ ำนวยกำรส ำนกักฎหมำย บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ ำกดั (มหำชน) 

  
   มหำวิทยำลยัธุรกิจบณัฑิต     ม.ค. 53 - มิ.ย. 56 ผู้จดักำรส ำนกังำนนิติกำร  

       
 

ขอบเขต อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของหวัหน้างานก ากับดูแลการปฏบิัตงิาน 
หวัหน้ำงำนก ำกบัดแูลกำรปฏิบตัิงำนมีหน้ำท่ีควำมรับผิดชอบในกำรเป็นศนูย์กลำงกำรก ำกบัดแูลกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัท/กลุม่บริษัทให้เป็นไปตำมกฎหมำย 
กฎระเบียบ ข้อบงัคบั นโยบำย และข้อก ำหนดของหน่วยงำนทำงกำรที่เก่ียวข้อง  



     บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน)                                                                                                              ภำคผนวก 
แบบแสดงรำยกำรข้อมลูประจ ำปี (แบบ 56-1) สิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยำยน 2561 

ภำคผนวก หน้ำท่ี 1 

ภาคผนวก 

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงนิ 

 คณะกรรมกำรบริษัท ตระหนกัถงึภำระหน้ำท่ีและควำมรับผิดชอบในฐำนะกรรมกำรบริษัทจดทะเบียน 
ในกำรเป็นผู้ รับผิดชอบต่องบกำรเงินของบริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) (“บริษัท”) และบริษัทย่อย รวมถึงข้อมูล
สำรสนเทศทำงกำรเงินท่ีปรำกฏในรำยงำนประจ ำปี โดยงบกำรเงินดงักล่ำวได้จดัท ำขึน้ตำมมำตรฐำนกำรบญัชีท่ี
รับรองโดยทั่วไป รวมถึงใช้นโยบำยบัญชีท่ีเหมำะสมและถือปฏิบัติอย่ำงสม ่ำเสมอ ตลอดจนใช้ดุลยพินิจอย่ำง
ระมดัระวงัและประมำณกำรที่ดีที่สุดในกำรจัดท ำ รวมถึงจัดให้มีกำรเปิดเผยข้อมูลที่ส ำคญัอย่ำงเพียงพอใน
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงิน เพ่ือให้เป็นประโยชน์ตอ่ผู้ ถือหุ้นและนกัลงทนุทัว่ไป  

 คณะกรรมกำรบริษัท ได้จัดให้มีระบบบริหำรควำมเสี่ยงและด ำรงรักษำไว้ซึ่งระบบควบคุมภำยใน
ท่ีเหมำะสม เพียงพอและมีประสิทธิผล เพ่ือให้มัน่ใจได้อย่ำงมีเหตผุลว่ำข้อมลูทำงบัญชีมีควำมถูกต้อง ครบถ้วน 
และเพียงพอท่ีจะด ำรงรักษำไว้ซึ่งทรัพย์สินของบริษัท ตลอดจนเพ่ือไม่ให้เกิดกำรทุจริตหรือกำรด ำเนินกำรท่ี
ผิดปกติอย่ำงมีสำระส ำคญั 

 ในกำรนี ้คณะกรรมกำรบริษัทได้แต่งตัง้คณะกรรมกำรตรวจสอบซึง่ประกอบด้วยกรรมกำรอิสระ 3 ท่ำน
เพ่ือท ำหน้ำท่ีสอบทำนนโยบำยกำรบญัชีและคณุภำพของรำยงำนทำงกำรเงิน  สอบทำนระบบกำรควบคมุภำยในและ
กำรตรวจสอบภำยใน ตลอดจนระบบกำรบริหำรควำมเสี่ยง โดยควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบเก่ียวกับ
เร่ืองนี ้ปรำกฏในรำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบซึง่แสดงไว้ในรำยงำนประจ ำปีฉบบันีแ้ล้ว  

 งบกำรเงินของบริษัทและบริษัทย่อยได้รับกำรตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชีของบริษัท คือ บริษัท เคพีเอ็มจี 
ภูมิไชย สอบบญัชี จ ำกดั ซึง่ในกำรตรวจสอบนัน้ ทำงคณะกรรมกำรบริษัท ได้สนับสนุนข้อมูลและเอกสำรต่ำง ๆ 
เพ่ือให้ผู้สอบบัญชีสำมำรถตรวจสอบและแสดงควำมเห็นได้ตำมมำตรฐำนกำรสอบบัญชี  โดยควำมเห็นของ
ผู้ สอบบัญชี ได้ปรำกฏในรำยงำนของผู้ สอบบัญชี  ซึ่งแสดงไว้ในรำยงำนประจ ำปีฉบับนีแ้ล้ว  คณะกรรมกำร
บริษัท มีควำมเห็นว่ำกำรก ำกบัดูแลกิจกำร ระบบกำรบริหำรควำมเสี่ยง และระบบกำรควบคมุภำยในของบริษัท
โดยรวมมีควำมเพียงพอและเหมำะสม รวมถึงสำมำรถสร้ำงควำมเช่ือมัน่อย่ำงมีเหตผุลได้ว่ำงบกำรเงินของบริษัท โออิ
ชิ กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย ส ำหรับปีสิน้สุดวันท่ี 30 กันยำยน 2561 มีควำมถูกต้องตำมท่ีควรใน
สำระส ำคญัตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน กฎหมำย และกฎระเบียบที่เก่ียวข้อง 

                            - ลำยมือช่ือ - 

(นำยประสิทธ์ิ โฆวิไลกลู) 
          ประธำนกรรมกำร 



     บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน)                                                                                                              ภำคผนวก 
แบบแสดงรำยกำรข้อมลูประจ ำปี (แบบ 56-1) สิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยำยน 2561 

ภำคผนวก หน้ำท่ี 2 

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 

 คณะกรรมกำรตรวจสอบของบริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ ำกัด ( มหำชน )  (“บริษัท”) ประกอบด้วยกรรมกำรอิสระ
จ ำนวน 3 ท่ำน ที ่ม ีควำมรู้ควำมสำมำรถ ควำมเชี่ยวชำญ และประสบกำรณ์ และมีคณุสมบตัิครบถ้วน          
ตำมกฎบตัรของคณะกรรมกำรตรวจสอบ โดยมีนำยวิกรม  คุ้มไพโรจน์  เป็นประธำนกรรมกำรตรวจสอบ นำงสำว
พจนีย์ ธนวรำนิชและนำยชยั  จรุงธนำภิบำล  เป็นกรรมกำรตรวจสอบ โดยกรรมกำรตรวจสอบของบริษัททัง้ 3 
ท่ำน ไม่มีส่วนร่วมในกำรบริหำรจดักำร  รวมทัง้ไม่ได้เป็นผู้บริหำร พนักงำน หรือลูกจ้ำงของบริษัท บริษัทย่อย 
และบริษัทในเครืออื่น ๆ 
 

 ตลอดปี 2561 ที่ผ่ำนมำ คณะกรรมกำรตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้ำท่ีในกรอบหน้ำท่ีและควำมรับผิดชอบ
ตำมกฎบัตรของคณะกรรมกำรตรวจสอบ ท่ีคณะกรรมกำรบริษัทได้ให้ควำมเห็นชอบ ตลอดจนปฏิบตัิหน้ำท่ีตำม
กรอบข้อก ำหนดและแนวทำงปฏิบตัิท่ีตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยก ำหนดไว้  รวมถึงกำรสอบทำนกำรก ำกบั
ดแูลกิจกำรที่ดี สอบทำนงบกำรเงิน สอบทำนควำมเหมำะสมของกำรเปิดเผยข้อมลูของรำยกำรระหวำ่งบริษัทกบั
บคุคลหรือกิจกำรที่เก่ียวข้องกนั และรำยกำรที่อำจมีควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ สอบทำนควำมเหมำะสมของ
ระบบกำรควบคุมภำยใน พัฒนำระบบกำรควบคุมภำยในอย่ำงต่อเนื่อง และก ำกับดูแลงำนของหน่วยงำน
ตรวจสอบภำยในอย่ำงเคร่งครัด คณะกรรมกำรตรวจสอบยงัได้พิจำรณำคดัเลือกและเสนอให้คณะกรรมกำรบริษัท
แต่งตัง้ผู้ สอบบัญชีรับอนุญำตของบริษัท รวมทัง้พิจำรณำเร่ืองกำรปฏิบัติตำมข้อก ำหนดของวิชำชีพ ผลกำร
ปฏิบตัิงำน คณุภำพของบริกำร และควำมเหมำะสมของค่ำตอบแทนแก่ผู้สอบบญัชี 
 

 คณะกรรมกำรตรวจสอบตระหนักถึงหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ ในกำรดูแลให้บริษัทมีกำรด ำเนินงำน
ตำมนโยบำยของคณะกรรมกำรบริษัทอย่ำงมีประสิทธิภำพและโปร่งใส  สำมำรถตรวจสอบได้ทุกขัน้ตอน เพ่ือให้
บริษัทมีกำรพฒันำกำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดีอย่ำงตอ่เน่ือง  เพ่ือควำมมัน่คงและเติบโตอย่ำงยัง่ยืน 
 

 ในปี 2561 คณะกรรมกำรตรวจสอบได้มีกำรประชุม 6 ครัง้ ตำมท่ีก ำหนดไว้ล่วงหน้ำในทุกๆ และกำร
ประชุมบำงครัง้ได้เชิญผู้บริหำรจำกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องมำหำรือ และชีใ้ห้ เห็นถึงปัญหำที่หน่วยตรวจสอบ
ภำยในได้ตรวจพบจำกกำรเข้ำตรวจสอบ โดยขอให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องน ำกลบัไปด ำเนินกำรแก้ไขหรือ
ปรับปรุงให้ดีขึน้ ซึ่งหน่วยงำนที่เก่ียวข้องต่ำงยอมรับข้อแสนอแนะ และให้ควำมร่วมมือในกำรหำทำงป้องกัน
ข้อบกพร่องมิให้เกิดขึน้อีก ซึ ่งแสดงให้เห็นถึงควำมพร้อมของพนักงำนในองค์กรที่จะพัฒนำระบบและกำร
ปฏิบัติในองค์กรให้มีประสิทธิภำพขึน้ตำมล ำดบั 
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ผลกำรปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบส ำหรับปี 2561 มีดงันี ้

1. สอบทานความถูกต้องของรายงานทางการเงิน  และความเพียงพอของการเปิดเผย
ข้อมูลของบริษัท 

1.1) คณะกรรมกำรตรวจสอบได้สอบทำนงบกำรเงินรำยไตรมำส และงบกำรเงินประจ ำปี 2561 
ของบริษัท ก่อนเสนอตอ่คณะกรรมกำรบริษัทเพ่ือพิจำรณำอนมุตัิ  เพ่ือให้สำมำรถมัน่ใจได้ว่ำ 
รำยกำรทำงกำรเงิน  รำยกำรท่ีเก่ียวโยงระหว่ำงบริษัทกับบุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกัน  
รำยกำรท่ีอำจก่อให้เกิดควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์  กำรเปิดเผยข้อมลูท่ีเป็นสำระส ำคญั 
ได้ท ำขึน้อย่ำงถกูต้องและมีควำมน่ำเช่ือถือ   

1.2) คณะกรรมกำรตรวจสอบได้เชิญผู้สอบบัญชีเข้ำร่วมประชุมในวำระกำรประชุมท่ีเก่ียวข้อง 
เพ่ือซักถำมประเด็นท่ีเป็นสำระส ำคัญ โดยเฉพำะอย่ำงย่ิงท่ีเก่ียวกับกำรจัดท ำงบกำรเงิน 
โดยฝ่ำยจัดกำรของบริษัทให้เป็นไปตำมมำตรฐำนกำรบัญชี และมำตรฐำนกำรรำยงำน 
ทำงกำรเงิน รวมถึงกำรตีควำมและแนวปฏิบตัิทำงกำรบญัชีท่ีประกำศใช้โดยสภำวิชำชีพบญัชีฯ 
เพ่ือให้คณะกรรมกำรตรวจสอบมั่นใจว่ำ งบกำรเงินของบริษัทมีกำรเปิดเผยข้อมูลที่ส ำคัญ
รวมถึงรำยกำรท่ีเกิดขึน้ระหวำ่งบริษัทกบับคุคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั จดัท ำขึน้อย่ำงถกูต้อง
และเพียงพอตำมมำตรฐำน กำรตีควำม แนวปฏิบตัิ และหลกักำรท่ีกลำ่วข้ำงต้น  

1.3) คณะกรรมกำรตรวจสอบได้จัดให้มีวำระกำรประชุมร่วมกันเป็นกำรเฉพำะระหว่ำง
คณะกรรมกำรตรวจสอบและผู้สอบบัญชี ตำมแนวทำงท่ีก ำหนดในประกำศตลำดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย เพ่ือเปิดโอกำสให้หำรือร่วมกันในประเด็นต่ำง ๆ โดยไม่มีฝ่ำยจัดกำรเข้ำ
ร่วมประชมุด้วย 

2. การพจิารณาความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี 

คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พิจำรณำถึงกำรท ำหน้ำท่ีของผู้สอบบญัชีภำยนอกจำกบริษัท เคพีเอ็มจี 
ภูมิไชย สอบบญัชี จ ำกดั ที่มีควำมเป็นอิสระ ปฏิบตัิตำมข้อก ำหนดของวิชำชีพอื ่น ๆ ผลกำร
ปฏิบตัิงำน คณุภำพของงำนบริกำร และควำมเหมำะสมของค่ำตอบแทน โดยรวมคณะกรรมกำร
ตรวจสอบเห็นว่ำผู้สอบบญัชีได้แสดงควำมเห็น และให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ทัง้ในด้ำนกำร
จดัท ำรำยงำนทำงกำรเงิน และกำรปรับปรุงด้ำนกำรควบคุมภำยในของบริษัท  
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3. การพจิารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน  

คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พิจำรณำกำรท ำรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกันของกลุ่มบริษัท โดยยึดหลัก        
ธรรมำภิบำล  ควำมโปร่งใส รวมทัง้ กำรเปิดเผยข้อมลูอย่ำงเพียงพอเป็นส ำคญั และในกำรประชุม
คณะกรรมกำรตรวจสอบเพ่ือพิจำรณำงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจในแต่ละไตรมำส 
คณะกรรมกำรตรวจสอบได้ให้ควำมสนใจ  ในเร่ืองกำรท ำรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษัทแต่ไม่พบ
ควำมผิดปกติของข้อมลูท่ีสอบทำน และหำกกรรมกำรตรวจสอบท่ำนใดมีควำมเก่ียวข้องกบัรำยกำร
ท่ีเก่ียวโยงกนัเร่ืองใดเร่ืองหนึ่ง  ก็จะของดออกเสียงกำรพิจำรณำในรำยกำรดงักล่ำวนัน้ เพ่ือป้องกัน
กำรเกิดผลประโยชน์ทบัซ้อน เพ่ือควำมโปร่งใส  และควำมถูกต้องในด้ำนธรรมำภิบำล ท่ีกรรมกำรจะ
มีสว่นได้เสียกบัรำยกำรนัน้ 
 

4. การก ากับดูแลการด าเนินงานของบริษัท 

คณะกรรมกำรตรวจสอบท ำหน้ำท่ีในกำรก ำกับดูแลกำรด ำเนินงำนของบริษัทตำมหลักกำรของ
กฎหมำย ข้อก ำหนด และแนวทำงปฏิบัติ ท่ีเก่ียวข้องกับกำรก ำกบัดแูลกิจกำรที่ดี ที่คณะกรรมกำร
ก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ก ำหนดไว้ โดย
คณะกรรมกำรตรวจสอบได้ด ำเนินกำรตำมแนวทำงดังกล่ำวอย่ำงเคร่งครัดและต่อเน่ือง  และได้ให้ 
ฝ่ำยตรวจสอบภำยในด ำเนินกำรตรวจสอบเพ่ือให้เกิดควำมมัน่ใจว่ำบริษัทได้ปฏิบตัิอย่ำงเหมำะสม
และสม ่ำเสมอ เพ่ือเสริมสร้ำงให้บริษัทมีกำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดีตอ่ไป   
 

5. พิจารณาและอนุมัติขอบเขตของการปฏิบัติงานและแผนการตรวจสอบประจ าปีตลอดจนการ
ก ากับดูแลการปฏบิัตงิานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ที่ส าคัญได้แก่ 

5.1)    กำรพิจำรณำและอนุมัติขอบเขตของกำรปฏิบัติงำนและแผนกำรตรวจสอบประจ ำปี 2561 
ตลอดจนก ำกบัดแูลงำนของหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน โดยครอบคลมุถึง กำรก ำกบัดแูล 
กำรบริหำรควำมเสี่ยง กำรควบคมุภำยใน กำรตรวจวิเครำะห์ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ
และดิจิทลั โดยท ำกำรประเมินควำมเสี่ยงและอุดช่องโหว่ของระบบที่อำจจะก่อให้เกิด
กำรผิดพลำดหรือน ำไปสู่กำรกระท ำทุจริตได้ เพื่อกำรปรับปรุงและพฒันำระบบงำนของ
บริษัท คณะกรรมกำรตรวจสอบยงัให้ค ำแนะน ำเร่ืองต่ำง ๆ แก่หน่วยงำนตรวจสอบภำยใน 
ท่ีควรได้รับกำรปรับปรุงเพ่ือให้กำรปฏิบตัิงำนเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพและต่อเน่ือง  

5.2)      สนบัสนุนหน่วยงำนตรวจสอบภำยในด ำเนินกำรป้องกนักำรกระท ำทุจริตคอร์รัปชัน่ รวมทัง้
ส่งเสริมนโยบำยกำรรับเร่ืองร้องเรียนหรือเบำะแส ผ่ำนทำงเว็บไซต์ของบริษัท และให้
ควำมส ำคัญกับกำรให้ควำมคุ้ มครองผู้ ให้ข้อมูลและเบำะแส (Whistle Blower) ท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อบริษัท ในกำรป้องกนักำรกระท ำทุจริตคอร์รัปชั่นตำมนโยบำยของบริษัท โดย
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ให้หวัหน้ำหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน อบรมให้ควำมรู้แก่ผู้บริหำรและพนกังำน ทัง้ในส่วน
ของส ำนกังำนใหญ่ โรงงำนและร้ำนอำหำร เพ่ือรณรงค์และปลกูจิตส ำนกึกำรตอ่ต้ำนทจุริต
คอร์รัปชัน่ด้วย ซึง่ผู้บริหำรและพนกังำนตำ่งให้ควำมสนใจเข้ำร่วมรับฟังเป็นจ ำนวนมำก 

5.3) ส่งเสริมให้ฝ่ำยตรวจสอบภำยในส่งตัวแทนพนักงำนเข้ำรับกำรอบรมจำกสมำคม                
ผู้ ตรวจสอบภำยในแห่ งประเทศไทยและองค์กรชัน้น ำทุกปี   เพ่ื อเพ่ิมพูนควำม รู้                
รับรู้มำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนใหม่  ๆ และควำมรู้ในด้ำนต่ำงๆ  ท่ีเป็นประโยชน์ต่อกำร
ปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยใน และน ำมำถ่ำยทอดให้พนักงำนคนอื่น  ๆ รวมทัง้ปรับปรุงกำร
ปฏิบตัิงำนของฝ่ำยตรวจสอบภำยในตอ่ไป 

6. สอบทานความเพียงพอ และความเหมาะสมของระบบและกิจกรรมการควบคุมภายใน 

คณะกรรมกำรตรวจสอบได้สอบทำนควำมเพียงพอและเหมำะสมของระบบและกิจกรรมกำรควบคุม
ภำยในของบริษัท รวมถึงกำรควบคมุดแูลและกำรป้องกนักำรทุจริตคอร์รัปชัน่  โดยพิจำรณำจำกรำยงำน
ผลกำรปฏิบตัิงำนตรวจสอบของหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน และได้ก ำชบัให้หน่วยงำนตรวจสอบภำยใน
คอยติดตำมพัฒนำกำรในเร่ืองท่ีมอบหมำย เพ่ือให้มั่นใจว่ำ ฝ่ำยจัดกำรได้แก้ไขและหรือปรับปรุงกำร
ควบคมุและมำตรกำรป้องกนัอย่ำงเหมำะสมภำยในเวลำท่ีก ำหนด ภำยหลงัจำกท่ีฝ่ำยจดักำรได้เห็นพ้อง
กบัข้อเสนอแนะของคณะกรรมกำรตรวจสอบ ในประเดน็ส ำคญัท่ีหน่วยงำนตรวจสอบภำยในได้พบจำกกำร
ปฏิบตัิงำน 
 

7. การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

7.1. คณะกรรมกำรตรวจสอบได้ปฏิบ ัต ิหน้ ำที ่อย่ำงเป็นอิสระจำกกรรมกำรบริหำรและ  
ฝ่ำยจัดกำรของบริษัท โดยได้ให้ควำมส ำคญัอย่ำงย่ิงกับกำรควบคุมภำยใน เพ่ือให้บริษัท
มีกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี มีกำรควบคุมภำยในที่เพียงพอและเหมำะสมกับกำรด ำเนิน
ธุรกิจ รวมทัง้ได้รำยงำนเร่ืองส ำคญัต่อคณะกรรมกำรบริษัทอย่ำงสม ่ำเสมอ  โดยพิจำรณำ
จำกรำยงำนท่ีได้รับจำกกำรปฏิบตัิงำนของหน่วยงำนตรวจสอบภำยในในรอบปี 2561 

7.2. คณะกรรมกำรตรวจสอบได้จดัให้มีกำรประเมินผลกำรปฏิบตัิงำนของกรรมกำรตรวจสอบส ำหรับปี 
2561 เพ่ือให้มั่นใจว่ำกำรปฏิบัติงำนด ำเนินไปด้วยดี มีประสิทธิภำพ เป็นไปตำมหลักกำร
ก ำกับดูแลกิจกำรท่ีดี  โดยใช้แบบประเมินตนเองของคณะกรรมกำร ท่ีจัดท ำโดยตลำด
หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึง่ผลกำรประเมินเป็นท่ีพอใจ 



     บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน)                                                                                                              ภำคผนวก 
แบบแสดงรำยกำรข้อมลูประจ ำปี (แบบ 56-1) สิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยำยน 2561 

ภำคผนวก หน้ำท่ี 6 

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเหน็ว่า 

1. บริษัทมีกำรก ำกบัดแูลกิจกำรที่ดี ที่น่ำเชื่อถือ และปฏิบตัิตำมหลกักำรของกฎหมำย ข้อก ำหนด 
และแนวทำงปฏิบตัิ ที่คณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทยได้ก ำหนดไว้ อย่ำงมีประสิทธิภำพ และสร้ำงภำพลกัษณ์ท่ีดีให้แก่บริษัท  

2. บริษัทมีระบบบริหำรควำมเสี่ยง ระบบกำรควบคมุภำยใน และกำรควบคุมดูแลป้องกันกำรทุจริต
คอร์รัปชั่นโดยรวมอย่ำงเพียงพอ และไม่พบข้อบกพร่องของกำรควบคุมภำยใน หรือรำยกำรท่ีอำจ
ก่อให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ท่ีอำจมีผลกระทบต่อกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทอย่ำงเป็น
สำระส ำคญั  

 คณะกรรมกำรตรวจสอบยงัได้เสนอแนะให้ฝ่ำยจดักำรสนบัสนนุกำรด ำเนินงำนของฝ่ำยตรวจสอบภำยใน
ด้ำนต่ำง ๆ และหำทำงปรับปรุงระบบกำรควบคมุภำยใน กำรพฒันำระบบงำน ระบบเทคในโลยีสำรสนเทศและดิจิทลั 
ให้มีประสิทธิภำพมำกย่ิงขึน้เพ่ือให้สอดคล้องกบัพัฒนำกำรทำงธุรกิจของบริษัทท่ีก้ำวไปอย่ำงมัน่คงและยั่งยืน 

 
    
      

                  - ลำยมอืช่ือ - 
( นำยวิกรม  คุ้มไพโรจน์ ) 

        ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 
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รายงานคณะกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง 

 คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี ่ยงของบริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน)  มีจ ำนวนทัง้หมด 15 ท่ำน 
ประกอบด้วยกรรมกำรบริษัท จ ำนวน 3 ท่ำน และผู้บริหำรระดบัสงูจำกหน่วยงำนต่ำง ๆ ท่ีเก่ียวข้องจ ำนวน 12 ท่ำน  
โด ยคณ ะกรรมกำรบ ริห ำรค วำม เสี่ ย งได้ ป ฏิ บั ติ ห น้ ำ ท่ี ต ำมกฎบั ต ร  ของคณ ะกรรมกำร บ ริห ำ ร 
ควำมเสี่ยงท่ีก ำหนดไว้ เพ่ือให้กำรบริหำรควำมเสี่ยงของบริษัทโดยรวมมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล 
 ในปี 2561 คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงมีกำรประชมุรวม 2 ครัง้ โดยมีกำรพิจำรณำเร่ืองส ำคญัตำ่ง ๆ 
อำทิเช่น แผนกำรบริหำรควำมเสี่ยงประจ ำปี กำรประเมินควำมเสี่ยง และมำตรกำรป้องกันและแก้ไข กำรให้
ข้อเสนอแนะกำรบริหำรจดักำรควำมเสี่ยง และกำรติดตำมดแูลกำรกำรด ำเนินมำตรกำรป้องกนัและบริหำรควำม
เสี่ยง เป็นต้น 

 ในระหวำ่งปี 2561 คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงได้เปลี่ยนเป็นคณะกรรมกำรบริหำรควำมยัง่ยืนและ
ควำมเสี่ยง โดยคณะกรรมกำรบริษัทได้แต่งตัง้กรรมกำรบริหำรควำมยัง่ยืนและควำมเสี่ยงของบริษัท โออิชิ กรุ๊ป 
จ ำกดั (มหำชน) ประกอบด้วยกรรมกำรบริษัทและผู้บริหำรระดบัสงูท่ีได้รับกำรแต่งตัง้จำกคณะกรรมกำรบริษัท
ตำมจ ำนวนท่ีเหมำะสม โดยมีกรรมกำรบริษัทท่ีเป็นกรรมกำรอิสระอย่ำงน้อยหนึ่งคนเป็นกรรมกำรบริหำรควำม
ยั่งยืนและควำมเสี่ยง มีจ ำนวนทัง้หมด 11 ท่ำน และได้ให้หัวหน้ำหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน ร่วมเป็น
กรรมกำรบริหำรควำมยั่งยืนและควำมเสี่ยง และท ำหน้ำท่ีเป็นเลขำนุกำรคณะกรรมกำรบริหำรควำมยั่งยืนและ
ควำมเสี่ยงด้วย โดยคณะกรรมกำรบริหำรควำมยั่งยืนและควำมเสี่ยงได้ปฏิบัติหน้ำท่ีตำมกฎบัตรของคณะ
กรรมกำรบริหำรควำมยัง่ยืนและควำมเสี่ยง ท่ีได้รับอนมุตัิจำกคณะกรรมกำรบริษัท เพ่ือให้กำรบริหำรควำมเสี่ยง
ของบริษัทโดยรวมมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล โดยครอบคลุมทุกควำมเสี่ยงท่ีส ำคญัและสำมำรถบริหำรควำม
เสี่ยงให้อยู่ในระดบัท่ียอมรับได้ รวมถึงต้องมีหน้ำท่ีรับผิดชอบในกำรก ำหนด ประเมิน บริหำรจดักำร ติดตำมและ
รำยงำนเร่ืองท่ีเก่ียวข้องกบักำรบริหำรควำมยัง่ยืนและควำมเสี่ยงให้คณะกรรมกำรบริษัททรำบ 
 

 ในปี 2561 คณะกรรมกำรบริหำรควำมยัง่ยืนและควำมเสี่ยง ได้มีกำรประชมุ 4 ครัง้ รวมกำรประชมุทัง้สิน้ 
6 ครัง้ โดยได้ด ำเนินกำรเร่ืองตำ่ง ๆ ดงันี ้
 

1)  ก ำหนดนโยบำยกำรบริหำรควำมเสี่ยง และนโยบำยบริหำรควำมยัง่ยืน ของกลุม่บริษัท โออิชิ กรุ๊ป 
2)  แตง่ตัง้คณะท ำงำนบริหำรควำมยัง่ยืนและควำมเสี่ยง จำกผู้บริหำรระดบัสงูจำกหน่วยงำนต่ำง ๆ  ท่ีเก่ียวข้อง 

เพ่ือให้ช่วยสนบัสนุนงำนของคณะกรรมกำรบริหำรควำมยัง่ยืนและควำมเสี่ยง ด ำเนินงำนตำมกรอบกำรบริหำร
ควำมยั่งยืนและควำมเสี่ยง กลยุทธ์และทรัพยำกรท่ีใช้ในกำรบริหำรควำมยั่งยืนและควำมเสี่ยงให้
สอดคล้องกบันโยบำยกำรบริหำรควำมยัง่ยืนและนโยบำยกำรบริหำรควำมเสี่ยงของกลุม่บริษัทโออิชิ 
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3)  ระบ ุวิเครำะห์ ประเมิน ตอบสนองและติดตำมดแูลกำรด ำเนินมำตรกำรป้องกนัและบริหำรควำมเสี่ยง ด้ำน
ตำ่ง ๆ เช่น ควำมเสี่ยงด้ำนกลยุทธ์ ควำมเสี่ยงด้ำนกำรเงิน ควำมเสี่ยงด้ำนกำรปฏิบตัิงำน ควำมเสี่ยงจำกกำร
ทุจริตคอร์รัปชั่น ควำมเสี่ยงจำกกำรไม่ปฏิบัติตำมกฎหมำยและระเบียบข้อบังคับต่ำง ๆ ควำมเสี่ยงด้ำน
เทคโนโลยีสำรสนเทศและดิจิทัล และควำมเสี่ยงอื่น ๆ ท่ีมีนัยส ำคญัต่อกลุ่มบริษัทโออิชิ ซึ่งครอบคลุมถึง
ปัจจยัควำมเสี่ยงท่ีระบใุนรำยงำนประจ ำปีฉบบันีด้้วย รวมถงึกำรบริหำรควำมยัง่ยืนและควำมเสี่ยงโดยรวม   

 อย่ำงไรก็ตำม คณะกรรมกำรบริหำรควำมยัง่ยืนและควำมเสี่ยงได้รำยงำนควำมเสี่ยงท่ีส ำคญั ตลอดจน
กำรพัฒนำของควำมเสี่ยงดงักล่ำวต่อคณะกรรมกำรบริษัทอย่ำงสม ่ำเสมอ รวมทัง้ได้ให้ควำมเห็นและค ำแนะน ำ
แก่ฝ่ำยบริหำรของบริษัทอย่ำงเป็นอิสระ ซึ่งคณะกรรมกำรบริหำรควำมยั่งยืนและควำมเสี่ยงได้พิจำรณำแล้วเห็น
ว่ำ บริษัทได้มีกำรจัดท ำแผนกำรบริหำรควำมเสี่ยง และกำรด ำเนินนโยบำยดังกล่ำว  อย่ำงต่อเน่ืองด้วยควำม
รอบคอบและเต็มควำมสำมำรถ  โดยค ำนึงถึงและรักษำซึง่ควำมสมดุลระหว่ำงเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม สงัคม และ
วฒันธรรม รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ำยในกำรด ำเนินงำน เพ่ือส่งเสริมให้บริษัทด ำเนินไปด้วยควำมมัน่คงและ
เติบโตอย่ำงยัง่ยืน 

 

 

 
 ในนำมคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 

 

                - ลำยมือช่ือ -  

   (นำยชยั จรุงธนำภิบำล) 
 ประธำนคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
 
 
 
 

หมายเหตุ  

ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครัง้ท่ี 3/2561 เม่ือวนัท่ี 14 พฤษภำคม 2561 ได้มีมติอนุมตัิกำรแก้ไขเปลี่ยนแปลง
คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงเป็นคณะกรรมกำรบริหำรควำมยั่งยืนและควำมเสี่ยง พร้อมทัง้แต่งตัง้คณะ
กรรมกำรบริหำรควำมยั่งยืนและควำมเสี่ยง และก ำหนดขอบเขตอ ำนำจ หน้ำท่ี และควำมรับผิดชอบของ
คณะกรรมกำรบริหำรควำมยัง่ยืนและควำมเสี่ยง โดยมีผลตัง้แตว่นัท่ี 14 พฤษภำคม 2561 
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รายงานคณะกรรมการสรรหา 

 คณะกรรมกำรสรรหำของบริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ ำกดั ( มหำชน )  (“บริษัท”) ประกอบด้วยกรรมกำรจ ำนวน   
3 คน ซึง่เป็นกรรมกำรอิสระจ ำนวน 2 คนโดยมีนำยวิกรม  คุ้มไพโรจน์  เป็นประธำนกรรมกำรสรรหำ นำยประสิทธ์ิ 
โฆวิไลกลู และนำยฐำปน สิริวฒันภกัดี เป็นกรรมกำรสรรหำ โดยคณะกรรมกำรสรรหำได้ปฏิบตัิหน้ำท่ีภำยใต้กรอบ
หน้ำท่ีและควำมรับผิดชอบตำมท่ีได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัทในกำรสรรหำและคดัเลือกบุคคลท่ีมี
ควำมรู้ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ ควำมเช่ียวชำญ และมีคณุสมบตัิท่ีเหมำะสมสอดคล้องกบัควำมต้องกำรของ
บริษัท ตลอดจนไม่มีลกัษณะต้องห้ำมตำมกฎหมำยและข้อบังคบัของบริษัท รวมถึงสอดคล้องกบักลยุทธ์ในกำร
ด ำเนินธุรกิจของบริษัท  เพ่ือเสนอให้คณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำเข้ำรับกำรเลือกตัง้เป็นกรรมกำรบริษัท และ
ผู้บริหำรในระดับตัง้แต่ผู้ ช่วยกรรมกำรผู้ จัดกำรขึน้ไป นอกจำกนี  ้ยังพิจำรณำดูว่ำบุคคลดังกล่ำวสอดคล้องกับ
แผนกำรสืบทอดต ำแหน่งของบริษัทด้วย 

 ในปี 2561 คณะกรรมกำรสรรหำได้มีกำรประชุมทัง้สิน้ 2 ครัง้ ซึ่งเป็นไปตำมแผนกำรประชุมท่ีได้ก ำหนดไว้  
และได้รำยงำนผลกำรประชมุตอ่คณะกรรมกำรบริษัท โดยสรุปคณะกรรมกำรสรรหำได้ด ำเนินกำรที่ส ำคญั ดงันี ้

1. พิจำรณำสรรหำและคัดเลือกบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมำะสม เข้ำรับกำรแต่งตัง้เป็นรองกรรมกำร
ผู้จดักำร เพ่ือเสนอตอ่คณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำแตง่ตัง้ 

2. พิจำรณำควำมเหมำะสมในกำรปรับต ำแหน่งผู้บริหำรเพ่ือด ำรงต ำแหน่งผู้ ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำร  
เพ่ือเสนอตอ่คณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำแตง่ตัง้ 

3. พิจำรณำสรรหำและคดัเลือกบุคคลท่ีมีคณุสมบตัิเหมำะสม เข้ำรับกำรแต่งตัง้เป็นเลขำนุกำรบริษัท 
เพ่ือเสนอตอ่คณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำแตง่ตัง้ 

4. พิจำรณำเสนอช่ือบคุคลท่ีมีคณุสมบตัิ และมีประสบกำรณ์ท่ีเหมำะสมกบัธุรกิจของบริษัท เข้ำรับกำร
เลือกตัง้เป็นกรรมกำรบริษัทแทนกรรมกำรที่พ้นจำกต ำแหน่งตำมวำระ โดยเสนอต่อคณะกรรมกำร
บริษัท เพ่ือเสนอให้ท่ีประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้นประจ ำปี 2562 พิจำรณำเลือกตัง้ตอ่ไป 

 คณะกรรมกำรสรรหำได้ปฏิบัติหน้ำท่ีตำมขอบเขตหน้ำท่ี และควำมรับผิดชอบอย่ำงครบถ้วนด้วยควำม
รอบคอบและเป็นอิสระ โดยค ำนงึถงึประโชน์สงูสดุของบริษัทและผู้มีสว่นได้เสียของทกุฝ่ำยเป็นส ำคญั 

     
            - ลำยมือช่ือ - 

    ( นำยวิกรม  คุ้มไพโรจน์ ) 
              ประธำนกรรมกำรสรรหำ 
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รายงานคณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทน 

 คณะกรรมกำรก ำหนดค่ำตอบแทนของบริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ ำกดั ( มหำชน )  (“บริษัท”) ประกอบด้วยกรรมกำร 
จ ำนวน 5 คน  ซึ่งเป็นกรรมกำรอิสระจ ำนวน 3 คน โดยมีนำงสำวพจนีย์ ธนวรำนิช เป็นประธำนกรรมกำรก ำหนด
ค่ำตอบแทน  นำยประสิทธ์ิ โฆวิไลกูล นำยวิกรม  คุ้มไพโรจน์ นำยฐำปน สิริวฒันภักดีและนำยสิทธิชยั ชยัเกรียงไกร 
เป็นกรรมกำรก ำหนดค่ำตอบแทน โดยคณะกรรมกำรก ำหนดค่ำตอบแทนได้ปฏิบตัิหน้ำท่ีภำยใต้กรอบหน้ำท่ีและ
ควำมรับผิดชอบตำมท่ีได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัท ในกำรพิจำรณำคำ่ตอบแทนและผลประโยชน์อื่น 
ๆ ให้แก่คณะกรรมกำรทุกคณะและผู้บริหำรระดบัสงู เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัทและ/หรือท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น
แล้วแตก่รณี  

 โดยในปี 2561 คณะกรรมกำรก ำหนดค่ำตอบแทนได้มีกำรประชุมทัง้สิน้ 2 ครัง้ ซึง่เป็นไปตำมแผนกำรประชุม
ท่ีได้ก ำหนดไว้ รวมถงึมีกำรรำยงำนผลกำรประชมุตอ่คณะกรรมกำรบริษัทอย่ำงต่อเน่ือง โดยสรุปกำรด ำเนินกำรท่ีส ำคญั ดงันี ้

1. พิจำรณำจัดสรรเงินบ ำเหน็จกรรมกำร ปี 2561 ตำมท่ีได้รับอนุมัติจำกท่ีประชุมสำมัญผู้ ถือหุ้ น
ประจ ำปี 2561 ให้แก่กรรมกำรบริษัททกุคนตำมควำมเหมำะสม  

2. พิจำรณำและน ำเสนอควำมเห็นเก่ียวกับกำรก ำหนดค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรทุกคณะ และเงิน
บ ำเหน็จกรรมกำร ปี 2562 ต่อคณะกรรมกำรบริษัท เพ่ือเสนอต่อท่ีประชุมสำมญัผู้ ถือหุ้นประจ ำปี 
2562 พิจำรณำ 

3. พิจำรณำและน ำเสนอควำมเห็นเก่ียวกบักำรจ่ำยเงินโบนัสประจ ำปี 2561 และกำรปรับเงินเดือนปี 
2562 ของผู้บริหำรระดบัสงู ผู้บริหำรและพนกังำนทัว่ไปของบริษัทและบริษัทย่อย ตอ่คณะกรรมกำร
บริษัทเพ่ือพิจำรณำ 

 คณะกรรมกำรก ำหนดคำ่ตอบแทนได้ปฏิบตัิหน้ำท่ีตำมขอบเขตหน้ำท่ีและควำมรับผิดชอบอย่ำงครบถ้วน 
โดยในกำรพิจำรณำคำ่ตอบแทนคณะกรรมกำรก ำหนดคำ่ตอบแทนได้พิจำรณำอย่ำงรอบคอบ ตำมหลกัเกณฑ์โดย
ค ำนึงถึงและอ้ำงอิงจำกบริษัทในอตุสำหกรรมและธุรกิจท่ีมีขนำดใกล้เคียงกัน สอดคล้องและเหมำะสมกับผล
กำรด ำเนินงำน สภำวกำรณ์ทำงเศรษฐกิจ ภำระหน้ำที่ ผลกำรปฏิบตัิงำนและควำมรับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมำย 
เพ่ือสร้ำงควำมเช่ือมัน่แก่ผู้มีส่วนได้เสียทกุฝ่ำยว่ำกำรก ำหนดค่ำตอบแทนของบริษัทได้ด ำเนินกำรอย่ำงเหมำะสม
และเป็นธรรมแล้ว 

              - ลำยมือช่ือ - 
(นำงสำวพจนีย์ ธนวรำนิช) 

                       ประธำนกรรมกำรก ำหนดคำ่ตอบแทน 
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รายงานคณะกรรมการก ากับดูแลกจิการที่ดี 

คณะกรรมกำรบริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) (บริษัท) ตระหนกัถึงควำมส ำคญัของกำรก ำกับดแูลกิจกำร
ท่ีดีว่ำเป็นรำกฐำนส ำคัญในกำรท่ีจะพัฒนำองค์กรให้เจริญก้ำวหน้ำอย่ำงมั่นคงและยั่งยืน  โดยในปี  2557 
คณะกรรมกำรบริษัทได้แต่งตัง้คณะกรรมกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี ประกอบด้วยกรรมกำร  จ ำนวน 5 คน ซึ่งเป็น
กรรมกำรอิสระจ ำนวน 3 คน โดยนำงสำวพจนีย์ ธนวรำนิช เป็นประธำนกรรมกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี นำยวิกรม       
คุ้มไพโรจน์ นำยชัย จรุงธนำภิบำล นำยฐำปน สิริวฒันภักดี และนำงนงนุช บูรณะเศรษฐกุล เป็นกรรมกำรก ำกับดูแล
กิจกำรท่ีดี ทัง้นี ้เพ่ือปฏิบตัิงำนสนบัสนนุกำรปฏิบตัิงำนของคณะกรรมกำรบริษัทในด้ำนก ำกบัดแูลกิจกำรของบริษัท 
รวมถึง ส่งเสริมและพัฒนำกำรด ำเนินงำนของบริษัทในด้ำนดังกล่ำวเพ่ือให้บริษัทมีกำรก ำกับดูแลกิจกำรท่ีมี
ประสิทธิภำพและสอดคล้องหลกักำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดีของส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำด
หลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึง่อ้ำงอิงจำกหลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำรที่เป็นสำกล ตลอดจนให้
ข้อแนะน ำและสนับสนุนดูแลให้กำรด ำเนินกำรด้ำนกำรก ำกับดูแลกิจกำรของบริษัทเกิดผลในทำงปฏิบัติและ
พฒันำไปสู่วฒันธรรมและค่ำนิยมขององค์กร อนัจะเป็นกำรสร้ำงควำมน่ำเช่ือถือและเช่ือมัน่ให้แก่ผู้มีส่วนได้เสีย
ทกุฝ่ำย  

 ในปี 2561  คณะกรรมกำรก ำกบัดแูลกิจกำรที่ดีมีกำรประชมุจ ำนวน 2  ครัง้ ซึง่เป็นไปตำมข้อก ำหนดของ 
กฎบัตรและแผนกำรประชุมท่ีก ำหนดไว้ โดยกรรมกำรก ำกับดูแลกิจกำรท่ีดีทุกคนเข้ำประชุมครบทุกครัง้และ  
มีกำรรำยงำนผลกำรประชมุตอ่ท่ีประชมุคณะกรรมกำรบริษัทอย่ำงตอ่เน่ือง ซึง่สรุปประเดน็ส ำคญัได้ดงันี ้ 

1. พิจำรณำทบทวนและให้ควำมเห็นชอบแนวทำงด ำเนินกำรด้ำนกำรก ำกับดูแลกิจกำรของบริษัท 
เพ่ือให้สอดคล้องกบัหลกักำรก ำกบัดแูลกิจกำรที่ดี ส ำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 ของส ำนกังำน
คณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์  

2. รับทรำบผลกำรประเมินตำมโครงกำรประเมินคณุภำพกำรจดัประชุมผู้ ถือหุ้นสำมญัประจ ำปี 2561
ซึง่ประเมินโดยสมำคมสง่เสริมผู้ลงทนุไทย  

3. รับทรำบผลกำรประเมินกำรก ำกับดูแลกิจกำรบริษัทจดทะเบียนประจ ำปี 2561 ซึ่งประเมินโดย
สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย   พร้อมทัง้ ทบทวนและให้ข้อแนะน ำเพ่ือพัฒนำและ
ยกระดบัผลคะแนนกำรประเมินของบริษัทให้ดีย่ิงขึน้อย่ำงตอ่เน่ือง 

4. พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบรำยงำนกำรปฏิบัติตำมหลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรท่ีดี ส ำหรับแสดง  
ในแบบแสดงรำยกำรข้อมลูประจ ำปีและรำยงำนประจ ำปี 2561     
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 นอกจำกนี ้คณะกรรมกำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดี ได้จดัให้มีกำรประเมินผลกำรปฏิบตัิงำนทัง้แบบรำยบคุคลและ 
รำยคณะตำมหลกัเกณฑ์และแบบประเมินท่ีได้รับควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรบริษัท เป็นประจ ำ 
อย่ำงน้อยปีละ 1 ครัง้เพ่ือเป็นกำรปรับปรุงและพฒันำกำรปฏิบตัิงำนของคณะกรรมกำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดีให้มี
ประสิทธิภำพมำกย่ิงขึน้ 
 จำกควำมมุ่งมัน่ ตัง้ใจและทุ่มเทในกำรผลกัดนักำรปฏิบตัิงำนด้ำนกำรก ำกบัดแูลกิจกำรของบริษัทเสมอมำ 
สง่ผลให้ในปี 2561 บริษัทได้รับผลกำรประเมินกำรก ำกบัดแูลกิจกำรบริษัทจดทะเบียนประจ ำปี 2561 ซึง่ประเมิน
โดยสมำคมสง่เสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทในระดบัดีเลิศเป็นปีแรก ซึง่คณะกรรมกำรก ำกบัดแูลกิจกำรที่ดีจะยงัคง
มุง่มัน่และพฒันำกำรด ำเนินกำรด้ำนกำรก ำกบัดแูลกิจกำรของบริษัทอย่ำงตอ่เน่ือง ด้วยควำมเช่ือมัน่วำ่กำรด ำเนิน
ธุรกิจภำยใต้หลกักำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดี เป็นปัจจยัท่ีส ำคญัในกำรสร้ำงควำมเจริญเติบโตก้ำวหน้ำแก่องค์กรอย่ำง
ยัง่ยืนและมัน่คงในระยะยำว ซึง่ถือเป็นประโยชน์แก่ผู้มีสว่นได้เสียทกุฝ่ำย รวมถงึสงัคมและประเทศชำติโดยรวมอีกด้วย 
 

 

              - ลำยมือช่ือ - 
(นำงสำวพจนีย์ ธนวรำนิช) 

           ประธำนกรรมกำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีด ี
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