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ส่วนที่ 1 

การประกอบธุรกิจ 

1.  นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกจิ 

คณะกรรมกำรบริษัทได้ก ำหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจท่ีเหมำะสมและสอดคล้องกับกำรด ำเนินธุรกิจ  
ของบริษัท รวมถึงทบทวนอยู่เสมอเพ่ือให้วิสัยทัศน์และพันธกิจของกลุ่มบริษัทมีควำมเหมำะสมและ
สอดคล้องกับสถำนกำรณ์และสภำวะเศรษฐกิจปัจจุบัน โดยเปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท 
www.oishigroup.com หวัข้อเก่ียวกบัโออิชิ ดงันี ้ 

1.1 วิสัยทศัน์ พันธกจิ และกลยุทธ์ในการด าเนินธุรกจิของบริษัท 

1.1.1 วิสัยทศัน์ 

“เป็นผู้น ำและสร้ำงสรรค์ธุรกิจอำหำรและเคร่ืองดื่มสไตล์ญ่ีปุ่ น เพ่ือมอบคณุภำพชีวิต  
ท่ีดีแก่ผู้บริโภคและสร้ำงกำรเติบโตแก่ธุรกิจอย่ำงยัง่ยืน” 

1.1.2 พันธกจิ 

1. รักษำคุณภำพกำรผลิตและกำรบริกำรธุรกิจ ทำงด้ำนอำหำร เบเกอร่ี และเคร่ืองดื่ม
เพ่ือสขุภำพ มุ่งมัน่สร้ำงและรักษำควำมนิยมของผู้บริโภค ในสินค้ำของ "โออิชิ" ให้มี
ควำมต่อเน่ือง อีกทัง้ให้ควำมส ำคญักบักำรผลิตสินค้ำให้ได้มำตรฐำน มีกำรจดักำร
ด้ำนสขุลกัษณะท่ีดี 

2. เลือกใช้วตัถุดิบท่ีมีคุณภำพ ปลอดภัย และสร้ำงควำมพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้ำ 
เพ่ือให้ได้รับกำรยอมรับ จำกทัง้ตลำดภำยในประเทศและตำ่งประเทศ 

3. ปรับปรุงกระบวนกำรผลิตอย่ำงต่อเน่ือง โดยกำรน ำเทคโนโลยีท่ีทันสมยัมำใช้  
ในกระบวนกำรผลิต กำรวิจยั และกำรพฒันำผลิตภณัฑ์ 

4. เพ่ิมประสิทธิภำพในกำรผลิต และควำมสำมำรถในกำรแข่งขันด้ำนรำคำและ
คุณภำพ เมื่อเทียบกับคู่แข่งขันทัง้ในและต่ำงประเทศ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งท่ีช่วย
ผลกัดนัให้ประเทศไทยมีกำรเจริญเติบโตทำงเศรษฐกิจเพ่ิมมำกขึน้ 

5. ด ำเนินธุรกิจภำยใต้หลกัธรรมำภิบำลท่ีดี โดยค ำนึงถึงประโยชน์ของผู้มีสว่นได้เสีย
ทกุฝ่ำย เพ่ือสร้ำงกำรเติบโตแก่ธุรกิจอย่ำงมัน่คงและยัง่ยืน 
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1.1.3 กลยุทธ์และวิสัยทศัน์ในระดับกลุ่มบริษัท 

วิสัยทศัน์ 2020  

บริษัทได้ด ำเนินธุรกิจตำมแผน “วิสยัทศัน์ 2020” อย่ำงตอ่เน่ือง ซึง่แผนวิสยัทศัน์ดงักล่ำว
เป็นแผนกำรด ำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ ำกัด (มหำชน) และบริษัท 
(“กลุ่มบริษัท”) ท่ีให้ควำมส ำคญักบักำรก้ำวเป็นผู้น ำธุรกิจเคร่ืองดื่มในภูมิภำคอำเซียน
อย่ำงมัน่คงและยั่งยืน ทัง้นี ้หำกมองในมุมมองภำพรวมแล้วจะพบว่ำ กลุ่มบริษัทได้
พัฒนำและเติบโตจนกลำยเป็นกลุ่มธุรกิจอำหำรและเคร่ืองดื่มท่ีมีศักยภำพและ 
มีรำกฐำนท่ีแข็งแกร่ง ไม่ว่ำจะเป็นทัง้ในแง่ของกำรเติบโตของรำยได้ ขนำดของธุรกิจ 
สถำนะทำงกำรตลำด ควำมหลำกหลำยของผลิตภัณฑ์และกลุ่มลกูค้ำ รวมไปถึงกำร
ครอบคลมุช่องทำงกำรจดัจ ำหน่ำยท่ีมีอยู่ในภมูิภำคอำเซียน 

ในกำรก้ำวสูค่วำมเป็นผู้น ำธุรกิจอำหำรและเคร่ืองดื่มสไตล์ญ่ีปุ่ นในอำเซียนอย่ำงมัน่คง
และยั่งยืนอย่ำงแท้จริงนัน้ บริษัทจ ำเป็นต้องมีวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ท่ีสอดคล้องกัน  
เพ่ือสร้ำงควำมแข็งแกร่งและตอ่ยอดจำกรำกฐำนของกลุ่มบริษัท เพ่ิมประสิทธิภำพจำก
จุดแข็งขององค์กรท่ีมีขนำดใหญ่และมีควำมหลำกหลำย และเพ่ือให้กำรด ำเนินธุรกิจ
ของกลุ่มบริษัทเป็นไปในทิศทำงเดียวกัน โดยได้ก ำหนดกลยุทธ์หลัก 5 ข้ออันได้แก่  
1. กำรเติบโต (Growth) 2. ควำมหลำกหลำย (Diversity) 3. ตรำสินค้ำ (Brands) 4. กำรขำย
และกระจำยสินค้ำ (Reach) 5. ควำมเป็นมืออำชีพ (Professionalism) ซึง่เป็นกลยุทธ์
ในระดับกลุ่มบริษัทท่ีเป็นตัวก ำหนดทิศทำงและวิสัยทัศน์ในภำพรวมเพ่ือให้บรรลุ
เป้ำหมำยในกำรก้ำวสูค่วำมเป็นผู้น ำธุรกิจในอำเซียนอย่ำงมัน่คงและยัง่ยืน โดยบริษัท
มีกลยุทธ์ในกำรประกอบธุรกิจในระดบัของกลุ่มบริษัทโออิชิซึ่งสอดคล้องกับกลยุทธ์
ของกลุม่บริษัทดงัตอ่ไปนี ้

1.1.4 กลยุทธ์ในการประกอบธุรกจิ 

ในกำรประกอบธุรกิจอำหำรและธุรกิจเคร่ืองดื่มของกลุ่มบริษัทโออิชินัน้ บริษัท  
ให้ควำมส ำคัญกับกลยุทธ์ทำงธุรกิจซึ่งเป็นปัจจัยส ำคัญท่ีก่อให้เกิดควำมส ำเร็จ  
ตอ่กิจกำร สรุปได้ 7 ประกำรดงันี ้
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1.1.4.1 กลยุทธ์การสร้างแบรนด์ให้แข็งแกร่ง โดยการน าเสนอสินค้า 
เพื่อสุขภาพที่เน้นคุณภาพ (Brands) 

ตัง้แต่เร่ิมต้นกิจกำร บริษัทได้ก ำหนดหลักกำรและแนวทำงกำรด ำเนิน
ธุรกิจอย่ำงชัดเจน คือกำรท ำธุรกิจร้ำนอำหำรญ่ีปุ่ นและเคร่ืองดื่ม  
สไตล์ญ่ีปุ่ น ท่ีเน้นคุณภำพ เป็นส ำคญั ภำยใต้ช่ือ “โออิชิ” ท ำให้ช่ือของ 
“โออิชิ” เป็นท่ียอมรับของผู้บริโภค ในปัจจุบนัสินค้ำของกลุ่มบริษัทโออิชิ
เติบโตอย่ำงรวดเร็ว และเป็นท่ีนิยมอย่ำงกว้ำงขวำงส ำหรับกลุ่มผู้บริโภค  
ท่ีรักสุขภำพและนิยมสินค้ำสไตล์ญ่ีปุ่ น นอกจำกนัน้ บริษัทยังมุ่งเน้น 
กำรสร้ำงควำมแข็งแกร่งของตรำสินค้ำเพ่ือให้ “โออิชิ” เป็นตรำสินค้ำ 
ท่ีอยู่ในใจผู้บริโภค โดยกำรสร้ำงสรรค์นวตักรรมใหม่ ๆ ให้สอดคล้องกับ
กำรใช้ชีวิตของผู้บริโภค ไม่ว่ำจะเป็นนวตักรรมด้ำนผลิตภณัฑ์ กิจกรรม 
และแคมเปญตำ่ง ๆ รวมทัง้พฒันำรูปแบบกำรเข้ำถงึกลุม่ผู้บริโภคยคุใหม ่
เพ่ือให้ตรำสินค้ำดูทนัสมยั สนุกสนำน ได้รับกำรยอมรับอย่ำงกว้ำงขวำง 
และโดนใจกลุม่เป้ำหมำยย่ิงขึน้ 

1.1.4.2 กลยุทธ์การเตบิโต (Growth) 

บริษัทมุ่งเน้นกำรเติบโตของรำยได้และผลกำรด ำเนินงำนโดยให้
ควำมส ำคัญกับทัง้ธุรกิจเคร่ืองดื่มและอำหำร รวมถึงพัฒนำนวัตกรรม
สินค้ำและรูปแบบกำรส่งเสริมท่ีโดนใจผู้บริโภค ส ำหรับธุรกิจเคร่ืองดื่ม 
บริษัทตัง้เป้ำรักษำต ำแหน่งผู้น ำในตลำดชำพร้อมดื่มในประเทศไทยด้วย
ส่วนแบ่งกำรตลำดสูงสุด และขยำยกำรเติบโตในตลำดต่ำงประเทศ
โดยเฉพำะในภูมิภำคอำเซียนอย่ำงต่อเน่ือง ส ำหรับธุรกิจอำหำรบริษัท  
มีแผนกำรขยำยสำขำร้ำนอำหำรเพ่ิมประมำณ 26 สำขำในปี 2563 

1.1.4.3 กลยุทธ์การสร้างความหลากหลาย (Diversity) 

บริษัทได้ตอบสนองควำมต้องกำรท่ีหลำกหลำยของผู้ บริโภคด้วย
ผลิตภณัฑ์ท่ีมีให้เลือกมำกมำยหลำยชนิดท่ีตอบสนองควำมต้องกำรของ
ผู้บริโภคได้ทุกเพศทุกวยั นอกจำกนี ้บริษัทก ำหนดแนวทำงในกำรขยำย
ธุรกิจทัง้อำหำรและเคร่ืองดื่มไปยังต่ำงประเทศเพ่ือให้ท่ีมำของแหล่ง
รำยได้มีควำมหลำกหลำยและครอบคลุมตลำดท่ีมีศกัยภำพทัง้ในและ
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ต่ำงประเทศ โดยมีทีมงำนมืออำชีพท่ีมีควำมเช่ียวชำญและมีประสบกำรณ์
ในด้ำนท่ีตำ่งกนัและพร้อมท่ีจะร่วมมือกนัท ำให้บริษัทบรรลเุป้ำหมำยได้ 

1.1.4.4 กลยุทธ์การบริหารประโยชน์จากช่องทางการจ าหน่ายที่ มีทั่ วถึง 
(Reach) 

กลุ่มบริษัทโออิชิเลือกใช้ผู้จดัจ ำหน่ำยรำยใหญ่ท่ีมีประสบกำรณ์ร่วมกบั
ทีมงำนกำรตลำดของกลุ่มบริษัทโออิชิในกำรท ำกำรตลำด ส่งผลให้
ผลิตภณัฑ์เคร่ืองดื่มกระจำยถึงผู้บริโภคอย่ำงทัว่ถึง ส ำหรับธุรกิจอำหำร 
บริษัทยังคงด ำเนินกลยุทธ์ขยำยสำขำทัง้ในกรุงเทพมหำนครและ
ตำ่งจงัหวดัอย่ำงตอ่เน่ือง 

1.1.4.5 กลยุทธ์การสร้างความเป็นมืออาชีพ (Professionalism) 

กลุ่มบริษัทโออิชิได้พัฒนำควำมพร้อมของบุคลำกร และพัฒนำระบบ
โครงสร้ำงพืน้ฐำนเพ่ือกำรท ำงำนร่วมกนัอย่ำงมีประสิทธิภำพ 

1.1.4.6 กลยุทธ์การวิเคราะห์ลูกค้าและด าเนินกลยุทธ์การตลาดต่อเน่ือง 

กลุ่มลกูค้ำเป้ำหมำยหลกัของสินค้ำโออิชิครอบคลมุกลุ่มผู้บริโภคทุกเพศ
ทุกวยัท่ีรักสขุภำพและมีวิถีชีวิตท่ีทนัสมยั ช่ืนชอบกำรบริโภคอำหำรและ
เคร่ืองดื่มท่ีเป็นผลดีต่อสุขภำพ ซึ่งอำหำรญ่ีปุ่ นและเคร่ืองดื่มชำเขียว
สำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำกลุ่มนีไ้ด้เป็นอย่ำงดี  โดยท่ี
ผ่ำนมำบริษัทได้ด ำเนินกลยุทธ์ทำงกำรตลำดและกำรประชำสัมพันธ์
สินค้ำของบริษัทอย่ำงต่อเน่ืองกับลูกค้ำกลุ่มดังกล่ำวผ่ำนสื่อโฆษณำ 
ทัง้ทำงโทรทศัน์ วิทยุ และสื่อสิ่งพิมพ์ต่ำง ๆ โดยในปัจจุบนับริษัทมุ่งเน้น
กำรประชำสัมพันธ์ผ่ำนสื่อดิจิทัล สื่อออนไลน์ และสื่อทำงเลือกใหม่ ๆ 
รวมถงึให้ควำมส ำคญักบักำรติดตำมควำมคิดเห็นของผู้บริโภคเพ่ือน ำมำ
ปรับปรุงผลิตภณัฑ์และกำรให้บริกำรให้คงมำตรฐำนอย่ำงสม ่ำเสมอ 

1.1.4.7 กลยุทธ์การบริหารต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ 

บริษัทให้ควำมส ำคญักบักำรบริหำรจดักำรต้นทนุวตัถุดิบ และสร้ำงควำม
ร่วมมือกบัผู้จ ำหน่ำย เพ่ือรักษำระดบัต้นทนุและผลประกอบกำร ด้วยระบบ
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กำรบริหำรกำรผลิตของโรงงำน และกำรจัดส่งผ่ำนครัวกลำงซึ่งเป็น
ศูนย์กลำงกำรผลิตอำหำรและเคร่ืองดื่มให้แก่กลุ่มบริษัทโออิชิ ท ำให้
บริษัทสำมำรถบริหำรต้นทุนกำรจัดซือ้และต้นทุนกำรผลิตได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ ก่อให้เกิดกำรประหยดัจำกกำรผลิตในขนำดและปริมำณท่ีสงู 

1.1.5 กลยุทธ์ธุรกจิร้านอาหาร 

1.1.5.1 คุณภาพและความคุ้มค่าของผลิตภัณฑ์และบริการ 

ส ำหรับธุรกิจร้ำนอำหำร บริษัทให้ควำมส ำคัญกับกำรให้บริกำรอำหำร  
ท่ีสด สะอำด ปลอดภัย และคุ้มค่ำกับผู้บริโภค ทัง้ในด้ำนปริมำณและ
รำคำเพ่ือให้ผู้บริโภคได้รับควำมพอใจสงูสดุ โดยเห็นได้จำกกำรให้บริกำร
อำหำรทัง้ในรูปแบบสไตล์บุฟเฟต์ท่ีมีอำหำรให้เลือกหลำกหลำยและ 
ไม่จ ำกดัปริมำณกำรรับประทำนในระดบัรำคำท่ีเหมำะสม และกำรให้บริกำร
แบบสัง่ตำมรำยกำรอำหำร หรือ a la carte ท่ีสำมำรถตอบสนองควำมต้องกำร
ได้เป็นอย่ำงดี 

1.1.5.2 ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์และบริการ 

บริษัทแบ่งลูกค้ำออกเป็น 3 กลุ่มหลักตำมลักษณะของอำหำร บริกำร 
และเคร่ืองหมำยกำรค้ำ โดยมีกลุม่ลกูค้ำเป้ำหมำยดงันี ้
(1) โออิชิ แกรนด์ โออิชิ อีทเทอเรียม โออิชิ บุฟเฟต์ และ นิกุยะ  

เน้นกลุม่ลกูค้ำท่ีมีระดบัรำยได้ปำนกลำงถงึคอ่นข้ำงสงู 
(2) ชำบชิู เน้นกลุม่ลกูค้ำท่ีมีระดบัรำยได้ปำนกลำง 
(3) โออิชิ รำเมน และคำคำชิ เน้นกลุ่มลูกค้ำวยัรุ่น วยัเร่ิมต้นท ำงำน 

และกลุม่ลกูค้ำท่ีต้องกำรควำมรวดเร็ว 
(4) โฮวย ูเน้นกลุม่คนท ำงำนมีระดบัรำยได้ปำนกลำงขึน้ไป 
(5)  โออิชิ เดลิเวอร่ี ท่ีพร้อมสง่ควำมอร่อยถงึบ้ำนแบบง่ำย ๆ โดยให้บริกำร

รับสัง่อำหำรทัง้แบบผ่ำนพนกังำนคอลเซ็นเตอร์ท่ีหมำยเลข 1773 
และกำรสั่งออนไลน์ผ่ำน www.oishidelivery.com ซึ่งในปัจจุบัน
บริกำรในรูปแบบนีไ้ด้รับควำมนิยมค่อนข้ำงมำกและมีอัตรำ 
กำรเติบโตอย่ำงตอ่เน่ือง 

http://www.oishidelivery.com/
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1.1.5.3 กลยุทธ์การออกรายการอาหาร 

กลยุทธ์กำรจัดวำงอำหำรที่หลำกหลำยอย่ำงมีศิลปะเป็นเสน่ห์อย่ำงหนึ่ง 
ในกำรดงึดดูลกูค้ำ และกระตุ้นให้ผู้บริโภคไม่ยึดติดอยู่กบักำรบริโภคอำหำร
ชนิดใดชนิดหนึ่งโดยเฉพำะ ซึ่งกำรด ำเนินกลยุทธ์ดงักล่ำว นอกจำกจะเป็น
กำรสร้ำงควำมพึงพอใจให้กบัผู้บริโภคแล้วยงัสำมำรถควบคมุต้นทนุวตัถุดิบ
ได้อีกทำงหนึ่งด้วย โดยเมนูอำหำรบำงรำยกำรของร้ำนอำหำรในเครือโออิชิ 
จะมีกำรปรับเปลี่ยนโดยเฉลี่ยทุก ๆ 2-3 เดือน หรือขึน้อยู่กบัควำมเหมำะสม
ในแต่ละกรณีโดยพิจำรณำทั ง้จำกควำมต้องกำรของผู้ บริ โภคและ 
ควำมพร้อมของทกุหน่วยงำน 

1.1.5.4 กลยุทธ์การขยายสาขาเพื่อครอบคลุมพืน้ที่เป้าหมาย 

กลุ่มบริษัทโออิชิด ำเนินกำรเปิดและขยำยสำขำให้บริกำรครอบคลมุพืน้ท่ี
ทั่วกรุงเทพมหำนครและต่ำงจังหวดั โดยเฉพำะในห้ำงสรรพสินค้ำหลกั
ต่ำง ๆ เพ่ือสร้ำงควำมสะดวกให้กบัลกูค้ำและเข้ำถงึกลุม่ลกูค้ำเป้ำหมำย
ได้มำกย่ิงขึน้ 

1.1.5.5 กลยุทธ์ด้านการส่งเสริมการขายและการใช้ส่ือโฆษณา 

บริษัทได้จัดให้มีกิจกรรมพิเศษในกำรส่งเสริมกำรขำยส ำหรับธุรกิจ
ร้ำนอำหำรอย่ำงต่อเน่ือง เพ่ือเป็นกำรกระตุ้ นยอดขำย ตอบสนอง 
ควำมต้องกำรของผู้บริโภค และสร้ำงควำมประทบัใจให้กบัผู้บริโภค บริษัท 
มีกำรท ำกำรตลำดและกำรสื่อสำรกำรตลำดท่ีมีประสิทธิภำพ ผ่ำนช่องทำง
ต่ำง ๆ ท่ีตรงกบักลุ่มเป้ำหมำย ธุรกิจอำหำรมีกำรปรับตวัตำมควำมต้องกำร
ของลกูค้ำ เพรำะผู้บริโภครุ่นใหม่มีควำมเปลี่ยนแปลงไลฟ์สไตล์อย่ำงรวดเร็ว 
นบัเป็นควำมท้ำทำยท่ีบริษัทได้ท ำกำรปรับตวั ให้ทนักบัควำมต้องกำรและ
ควำมนิยมของลกูค้ำอย่ำงรวดเร็วและมีประสิทธิภำพมำกย่ิงขึน้ 
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1.1.5.6 กลยุทธ์การก าหนดราคา 

บริษัทมีสินค้ำและบริกำรท่ีหลำกหลำยประเภทและรำคำในหลำกหลำย
แบรนด์ ซึง่สำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรของกลุม่ผู้บริโภคท่ีมีก ำลงัซือ้
ได้อย่ำงครอบคลมุและมีประสิทธิภำพ ทัง้กลุม่ลกูค้ำวยัรุ่น นิสิต นกัศกึษำ 
วยัท ำงำน ครอบครัว และผู้ ท่ีใสใ่จในสขุภำพ  

1.1.5.7 กลยุทธ์การให้บริการจัดส่งอาหารถงึบ้าน  

ในเดือนมิถุนำยน 2561 โออิ ชิ  เดลิ เวอร่ีได้เปิดให้บริกำรสั่งอำหำร 
ออนไลน์ผ่ำนเว็บไซต์ www.oishidelivery.com นอกจำกเพ่ือเป็นกำรขยำย
ช่องทำงกำรสั่งอำหำรนอกเหนือไปจำกกำรให้บริกำรผ่ำน Call Center  
เบอร์ 1773 แล้วยังเป็นกำรรองรับควำมต้องกำรของกลุ่มผู้บริโภคในยุค
ปัจจุบัน โดยเฉพำะกลุ่ม Millennials Generation หรือ Gen Y ท่ีมักใช้
ชีวิตแข่งกบัเวลำ ให้ควำมส ำคญักบัควำมสะดวกสบำยและควำมรวดเร็ว 
ซึง่บริกำรสัง่อำหำรออนไลน์สำมำรถเข้ำมำตอบโจทย์ดงักลำ่วได้เป็นอย่ำงดี 
นอกจำกนี ้ยังเป็นส่วนช่วยสร้ำงกำรเติบโตทำงธุรกิจและเพ่ิมยอดขำย
ให้กบัโออิชิ เดลิเวอร่ีในภำพรวมด้วย  

ในเดือนมิถุนำยน 2562 ได้เพ่ิมช่องทำงกำรสัง่อำหำรออนไลน์และจดัส่ง
อำหำรของร้ำนคำคำชิและโออิชิ รำเมนผ่ำน Food aggregator 

1.1.6 กลยุทธ์ธุรกจิอาหารพร้อมปรุงและพร้อมทาน 

1.1.6.1 คุณภาพและความคุ้มค่าของผลิตภัณฑ์ 

ส ำหรับธุรกิจอำหำรพร้อมปรุงและพร้อมทำน กลุ่มบริษัทโออิชิได้ให้
ควำมส ำคญักบักำรคดัสรรวตัถุดิบและบรรจุภณัฑ์ท่ีดีเพ่ือน ำมำผลิตเป็น
สินค้ำท่ีมีคุณภำพ สะอำดและปลอดภัย รวมถึงมีกำรพัฒนำและรักษำ
คุณภำพของผลิตภัณฑ์อย่ำงต่อเน่ือง ผู้บริโภคจึงสำมำรถไว้วำงใจและ
เช่ือมั่นในคุณภำพของสินค้ำของบริษัทได้ว่ำมีควำมคุ้มค่ำเหมำะสม 
กบัรำคำอย่ำงแท้จริง  
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1.1.6.2 ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์และบริการ 

นอกจำกข้อค ำนึงในเร่ืองคุณภำพและควำมคุ้ มค่ำของผลิตภัณฑ์ 
ท่ี น ำ เสนอต่อผู้ บ ริ โภคแ ล้ว  บ ริ ษัทยังมีกำรน ำ เสนอผลิตภัณฑ์ 
ท่ีหลำกหลำยและมีแผนงำนวิจยัและพฒันำผลิตภณัฑ์ใหม่อย่ำงต่อเน่ือง 
เพ่ือให้ตอบสนองต่อควำมต้องกำรและพฤติกรรมกำรบริโภคของผู้บริโภค
อีกด้วย โดยในปัจจุบันธุรกิจอำหำรพร้อมปรุงและพร้อมทำนแบ่งกลุ่ม
ผลิตภณัฑ์ออกเป็น 2 กลุม่หลกั ได้แก่ 

1. กลุม่ผลิตภณัฑ์อำหำรพร้อมทำนแบบแช่เย็น ได้แก่  
1.1 กลุม่ผลิตภณัฑ์ขนมปังและแซนวิชรสชำติตำ่ง ๆ แบบแช่เย็น 
1.2 กลุม่ผลิตภณัฑ์เก๊ียวซำ่รสชำติตำ่ง ๆ แบบแช่เย็น  
1.3 กลุม่ผลิตภณัฑ์ซอสปรุงรสตำ่ง ๆ แบบแช่เย็น เช่น ซอสเก๊ียวซ่ำ 

ซอสบำร์บีคิวและซอสเทริยำกิ เป็นต้น  
โดยผลิตภัณฑ์อำหำรในกลุ่มนี ้มีกลุ่มเป้ำหมำยเป็นกลุ่มประชำกร  
ในเมืองท่ีมีวิถีชีวิตท่ีเร่งรีบ อำทิ กลุ่มวัยท ำงำนและกลุ่มนักศึกษำ 
เป็นต้น รวมถงึมีช่องทำงกำรจดัจ ำหน่ำยผ่ำนร้ำนสะดวกซือ้เป็นหลกั  

2. กลุม่ผลิตภณัฑ์อำหำรพร้อมทำนแบบแช่แข็ง ได้แก่  
2.1 กลุม่ผลิตภณัฑ์อำหำรว่ำงและอำหำรทำนเลน่ต่ำง ๆ แบบแช่แข็ง 

เช่น เก๊ียวซ่ำ ทำโกะยำกิ ปูอัด ทำมำโกะยำกิ ชูคะวำคำเมะ 
และกิมจิ เป็นต้น 

2.2 ผลิตภัณฑ์อำหำรมื อ้หลักพร้อมทำน แบบแช่แข็ง เช่น  
บะหมี่รำเมน หลำกหลำยรสชำติ 

2.3 กลุ่ ม ผลิ ตภัณฑ์อำหำรพ ร้อมป รุ ง  แบบแช่ แ ข็ ง  เ ช่ น  
เนือ้ปลำแซลมอน และเนือ้ปลำซำบะ เป็นต้น 

โดยผลิตภัณฑ์อำหำรในกลุ่มนี  ้มีกลุ่มเป้ำหมำยหลักเป็นกลุ่ม  
ผู้ ใ ช้ ชี วิตประจ ำวัน ท่ีมี เวลำจ ำกัดในกำรเตรียมอำหำร เช่น  
กลุ่มวัยท ำงำนและกลุ่มแม่บ้ำน เป็นต้น และมีช่องทำงกำรจัด
จ ำหน่ำยผ่ำนซูเปอร์มำร์เก็ต และไฮเปอร์มำร์เก็ตเป็นหลกั 
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1.1.6.3 กลยุทธ์การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 

บริ ษัทได้น ำผลกำรศึกษำและวิจัยพฤติ กรรมกำรบริ โภคสิ นค้ ำ 
ของกลุ่มเป้ำหมำยมำเป็นแนวทำงในกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์อำหำร สรรหำ
รสชำติ  และควำมหลำกหลำยใหม่  ๆ เ น่ื องจำกสภำวะปัจจุบัน 
ท่ีควำมต้องกำรของผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลำ ดงันัน้กำรน ำเสนอ
สินค้ำต้องมีควำมหลำกหลำยทัง้ในส่วนรำยกำรสินค้ำ รสชำติ ฉลำกและ
รูปแบบบรรจุภัณฑ์ รวมถึงต้องมีควำมรวดเร็วเพ่ือสำมำรถตอบสนอง 
ควำมต้องกำรของลกูค้ำได้อย่ำงแท้จริง 

1.1.6.4 กลยุทธ์การขยายช่องทางการจัดจ าหน่าย 

นอกจำกกำรจดัจ ำหน่ำยผ่ำนช่องทำงกำรจดัจ ำหน่ำยในปัจจุบนั อนัได้แก่ 
ช่องทำงร้ำนสะดวกซือ้ ซูเปอร์มำร์เก็ต ไฮเปอร์มำร์เก็ต รวมทัง้บริษัท 
ยังได้ขยำยช่องทำงกำรจัดจ ำหน่ำยใหม่ ๆ ได้แก่ ช่องทำง ฟู้ด เซอร์วิส  
โดยมีกำรจดัตัง้ทีมงำนเพ่ือดแูลรับผิดชอบเป็นกำรเฉพำะ กลุม่ธุรกิจโรงแรม  
และกลุ่มธุรกิจท่ีมีศักยภำพต่ำง ๆ เช่น กลุ่มธุรกิจสำยกำรบิน เป็นต้น 
ส ำหรับกำรจัดจ ำหน่ำยสินค้ำในต่ำงประเทศนัน้ นอกเหนือจำกกำรจัด
จ ำหน่ำยสินค้ำในภูมิภำคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ท่ีได้ด ำเนินกำรมำระยะ
หนึ่งแล้ว ในปีท่ีผ่ำนมำ บริษัทยงัได้ขยำยกำรสง่ออกไปยงัประเทศในภำคพืน้
ทวีปยุโรป ยังได้เร่ิมกำรส่งออกไปยังประเทศอื่น ๆ อำทิ แคนนำดำ และ
ออสเตรเลีย อีกด้วย สง่ผลให้ยอดขำยในช่องทำงดงักล่ำวสำมำรถสร้ำงกำร
เติบโตสงูขึน้อย่ำงตอ่เน่ือง 

นอกจำกนี ้บริษัทยังได้มีกำรก ำหนดแผนงำนกำรพัฒนำและเร่ิมขยำย 
ช่องทำงกำรจัดจ ำหน่ำยในกลุ่มร้ำนค้ำ/ซูเปอร์มำร์เก็ตต่ำงจังหวดัมำกขึน้ 
เพ่ือเป็นกำรขยำยฐำนทำงกำรตลำดและเข้ำถึงกลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำย 
ได้อย่ำงครอบคลมุมำกย่ิงขึน้อีกด้วย  

1.1.6.5 กลยุทธ์ด้านการส่งเสริมการขายและการใช้ส่ือโฆษณา 

บริษัทได้เน้นกำรด ำเนินกิจกรรมทำงกำรตลำดและกำรประชำสมัพันธ์ 
ทัง้ในรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์ รวมทัง้จัดกิจกรรมส่งเสริมกำรขำย 
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ในแต่ละช่องทำงอย่ำงต่อเน่ืองตลอดปี เพ่ือสร้ำงกำรรับรู้ตรำสินค้ำและ
กระตุ้นกำรเติบโตของยอดขำยให้เพ่ิมสงูขึน้ 

1.1.7 กลยุทธ์ธุรกจิเคร่ืองดื่ม 

1.1.7.1 คุณภาพของผลิตภัณฑ์และบริการ 

ในกำรผลิตและจ ำหน่ำยเคร่ืองดื่มชำเขียวพร้อมดื่ม บริษัทได้ค ำนึงถึง
ควำมพิถีพิถันในกระบวนกำรผลิต ตัง้แต่น ำ้สะอำดท่ีผ่ำนกำรกรอง  
ด้วยระบบ RO (Reverse Osmosis) กำรคัดเลือกใบชำสดท่ีมีคุณภำพ 
และกำรเลือกใช้ฟรุกโตสไซรัปในกำรผลิต ตลอดจนกระบวนกำรบรรจุท่ีมี
มำตรฐำนสูง เพ่ือคุณภำพท่ีดีท่ีสดุของผลิตภัณฑ์ รวมถึงกำรดูแลลกูค้ำ
และบ ริกำรหลังกำรขำย ท่ีสะดวกและรวดเ ร็ว  เ พ่ื อตอบสนอง 
ควำมต้องกำรและประโยชน์สงูสดุของผู้บริโภคทกุคน  

1.1.7.2 ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ 

กลุ่มบริษัทโออิชิมีผลิตภัณฑ์ท่ีหลำกหลำยเพ่ือตอบสนองควำมต้องกำร 
ของกลุ่มลกูค้ำท่ีมีควำมต้องกำรท่ีแตกต่ำงกนั ด้วยกำรสร้ำงสรรค์ทัง้ในเร่ือง
รสชำติและบรรจภุณัฑ์ของผลิตภณัฑ์ให้มีควำมแปลกใหม ่หลำกหลำยและ
มีเอกลักษณ์เฉพำะตัว เพ่ือให้ผู้บริโภคได้เลือกสรรตำมควำมต้องกำรและ
เหมำะกบักลุม่ลกูค้ำเป้ำหมำยแต่ละกลุ่ม โดยบริษัทยงัคงเน้นกำรสร้ำงสรรค์
นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ใหม่ท่ีมอบประสบกำรณ์พิเศษในกำรบริโภคและ 
ตอบโจทย์ผู้ ท่ีมีควำมต้องกำรสินค้ำเพ่ือสขุภำพท่ีมีเพ่ิมมำกขึน้ในปัจจุบนั 
โดยยังคงไว้ซึ่งควำมโดดเด่นและเอกลักษณ์ทัง้ในด้ำนรสชำติและมี  
ควำมแตกตำ่งจำกผลิตภณัฑ์ชำพร้อมดื่มท่ีมีอยู่ทัว่ไปในท้องตลำดอีกด้วย 

1.1.7.3 กลยุทธ์ทางด้านราคาเพื่อขยายฐานลูกค้า 

กลุม่บริษัทโออิชิยงัคงเดินหน้ำพฒันำสินค้ำและนวตักรรมใหม ่  ๆอย่ำงตอ่เน่ือง
ผ่ำนผลิตภัณฑ์ในหลำกหลำยขนำดและหลำยช่วงรำคำในปัจจุบัน เช่น  
ขนำด 180 มล. 350 มล. 380 มล. 500 มล. และ 800 มล. ทัง้นี ้เพ่ือขยำย
ฐำนกำรค้ำสูก่ลุม่ผู้บริโภคกลุม่ใหม ่และเพ่ือตอบสนองตอ่ก ำลงัในกำรซือ้
และควำมต้องกำรของผู้บริโภคทัง้หมดได้อย่ำงครอบคลุมและต่อเน่ือง
ตอ่ไป 
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1.1.7.4 กลยุทธ์ทางด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย  

เพ่ือกระจำยสินค้ำให้เข้ำถึงกลุ่มลกูค้ำเป้ำหมำยอย่ำงทัว่ถึง กลุ่มบริษัท
โออิ ชิจึงจัดให้มีกำรกระจำยสินค้ำผ่ำนช่องทำงกำรจัดจ ำหน่ำย
หลำกหลำยช่องทำง อำทิ (1) ตัวแทนจ ำหน่ำยรำยใหญ่ คือกลุ่มบริษัท 
ในเครือบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัท เสริมสขุ จ ำกดั 
(มหำชน)  (2) ร้ ำนอำหำรทุกแบรนด์ของกลุ่มบ ริ ษัทโออิ ชิ  และ  
(3) โดยกำรส่งออกไปจ ำหน่ำยยังต่ำงประเทศ ทัง้นี ้เพ่ือเป็นกำรจัดสรร
ทรัพยำกรและผนึกก ำลังกำรจัดจ ำหน่ำยร่วมกันของกลุ่มบริ ษัท  
ในทกุช่องทำงเพ่ือให้เกิดประสิทธิภำพสงูสดุ 

1.1.7.5 กลยุทธ์การส่งเสริมการขายและการใช้ส่ือโฆษณา 

กลุ่มบริษัทโออิชิได้มีกำรโฆษณำประชำสัมพันธ์ภำยใต้กำรวำงแผน  
กำรก ำหนดกลยุทธ์ทำงกำรตลำดและกำรประชำสัมพันธ์อย่ำงมีระบบ  
เพ่ือกำรส่งเสริมกำรขำยอย่ำงต่อเน่ือง นอกเหนือจำกกำรใช้สื่อโทรทัศน์  
สื่ อวิทยุ  สื่ อนอกอำคำรสถำนท่ี  (OOH: Out of Home Media) ได้ แก่   
ป้ำยโฆษณำ บิลบอร์ด รถประจ ำทำง และรถไฟฟ้ำ รวมถึง สื่อตำมสถำนท่ี
ช่องทำงกำรจ ำหน่ำยท่ีส ำคัญ เช่น โรงเรียน มหำวิทยำลัย โรงภำพยนตร์  
และสื่อสิ่งพิมพ์ เช่น หนงัสือพิมพ์ และนิตยสำรต่ำง ๆ แล้ว กลุ่มบริษัทโออิชิ 
ยังมุ่งเน้นกำรใช้สื่อทำงเลือกใหม่ ๆ เช่น สื่อออนไลน์ หรือผ่ำนสื่อชุมชน
ออนไลน์ เพ่ือให้กำรสื่อสำรเข้ำถึงผู้บริโภคได้อย่ำงทัว่ถึงและมีประสิทธิภำพ
มำกย่ิงขึน้ รวมทัง้กำรจัดรำยกำรส่งเสริมกำรขำยอย่ำงต่อเน่ืองตลอดทัง้ปี 
กบัคูค้่ำของกลุม่บริษัทอีกด้วย 

กำรจดักิจกรรมส่งเสริมกำรขำยในช่วงฤดรู้อน ในรำยกำร “โออิชิ รถสดุฮิพ 
ทริปสุดโอ” ซึ่งเป็นกำรประสำนควำมร่วมมือภำยในองค์กรระหว่ำง
ผลิตภัณฑ์เคร่ืองดื่มโออิชิ ร้ำนอำหำรในเครือโออิชิทุกสำขำ และรหัส 
ในซองอำหำรพร้อมทำนโออิชิ อีทโตะ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิผลของกำรจัด
กิจกรรมและขยำยฐำนผู้ บริโภคซึง่ได้รับกำรตอบรับเป็นอย่ำงดีพิสูจน์ได้
จำกยอดกำรเข้ำร่วมรำยกำรของผู้บริโภคท่ีสูงขึน้มำกจำกปีท่ีผ่ำนมำ 
รวมถึงยอดกำรจดัจ ำหน่ำยท่ีปรับตวัดีขึน้หลงัได้รับผลกระทบจำกกำรปรับ
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รำคำรองรับภำษีสรรพสำมิตและรักษำควำมเป็นผู้น ำส่วนแบ่งกำรตลำด
ได้เป็นอย่ำงดี 

นอกจำกนี ้บริษัทยังมุ่งเน้นในกำรสร้ำงกำรรับรู้และควำมสัมพันธ์ 
ระหว่ำงตรำสินค้ำและผู้ บริโภคผ่ำนสื่อโฆษณำประชำสัมพันธ์ต่ำง ๆ 
โดยเฉพำะอย่ำงย่ิงบนสื่อดิจิทลัท่ีปัจจุบนัย่ิงทวีควำมส ำคญัเพ่ิมมำกขึน้ 
เน่ืองด้วยพฤติกรรมของผู้บริโภคท่ีใช้เวลำบนสื่อออนไลน์ และสื่อโซเชียล
อย่ำงแพร่หลำย ผลิตภัณฑ์ชำเขียวโออิชิได้ศึกษำพฤติกรรมกำรใช้สื่อ
โซเชียลและออกกลยุทธ์กำรสื่อสำรกำรตลำดเพ่ือสร้ำงกำรมีส่วนร่วม  
กับผู้ บริ โภคและก่อให้ เกิดประสิทธิผลสูงสุดผ่ ำนช่องสื่ อโซเชียล 
ไม่ว่ำจะเป็นเฟซบุ๊ ค ทวิตเตอร์  หรือ อินสตำแกรม ตัวอย่ำงเช่ น  
กำรประชำสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ โออิชิ รสน ำ้ผึง้ผสมมะนำว บนสื่อออนไลน์ 
ในรูปแบบใหม่ตอบโจทย์พฤติกรรมผู้ ใช้งำนสื่อโซเชียลท่ีต้องสัน้และกระชับ
ด้วยกิจกรรม “ตำมล่ำ 6 ควำมลบัน ำ้ผึง้เฮียกขะมิทสึ” ซึง่เป็นกำรให้ตำมหำ
ควำมลบัของน ำ้ผึง้เฮียกขะมิทส ึผ่ำนรูปแบบวีดีโอสัน้ทัง้สิน้ 6 ตอน ซึง่ได้รับ
ผลตอบรับท่ีดีมำกด้วยยอดผู้ชม 3 ล้ำนครัง้ ภำยในระยะเวลำเพียง 5 วนั 

1.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ส าคัญ 

พฒันำกำรส ำคญัของธุรกิจในกลุม่บริษัทจำกอดีตถงึปัจจบุนัมีดงันี ้

ปี 2542  

• วนัท่ี 9 กนัยำยน 2542 เปิดด ำเนินกำรร้ำนอำหำรญ่ีปุ่ น ภำยใต้ช่ือ “โออิชิ” 

ปี 2544  

• เปิดให้บริกำรร้ำนบะหมี่ญ่ีปุ่ นภำยใต้ช่ือ “โออิชิ รำเมน”  

ปี 2545  

• เปิดบริกำรร้ำนอำหำรระบบสำยพำนสไตล์บุฟเฟต์ท่ีบริกำรทัง้ข้ำวปัน้หน้ำต่ำง ๆ และสกีุ ้
หม้อไฟญ่ีปุ่ น ภำยใต้ช่ือ “ชำบชิู” 

ปี 2546  

• เปิดด ำเนินกำรครัวกลำงท่ีโรงงำนนิคมอตุสำหกรรมนวนคร หน่วยผลิตอำหำรและเคร่ืองดื่ม 
เพ่ือสนบัสนนุกำรขำยภำยในร้ำนค้ำของบริษัท 
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• เร่ิมกำรผลิตเคร่ืองดื่มชำเขียวออกสูต่ลำดภำยใต้ช่ือ “โออิชิ กรีนที” 

ปี 2547  

• วนัท่ี 25 สิงหำคม 2547 น ำหุ้นสำมญัเพ่ิมทุนของบริษัทเข้ำท ำกำรซือ้ขำยในตลำดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย 

• 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 

• ปรับเปลี่ยนผลิตภณัฑ์ อะมิโน โอเค มำเป็น อะมิโน พลสั โดยปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ทำงกำรตลำด
และจดุขำยใหมท่ัง้หมด 

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” 

• เปิดด ำเนินกำรร้ำนอำหำร Nikuya ยำกินิก ุบฟุเฟต์ปิง้ย่ำงในสไตล์ญ่ีปุ่ น 
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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 ำเภอวงัม่วง จงัหวดัสระบรีุ 
เร่ิมผลิตเพ่ือกำรพำณิชย์ 

• เปิดด ำเนินกำรครัวกลำงแห่งใหมท่ี่อ ำเภอบ้ำนบงึ จงัหวดัชลบรีุ 

• น ำชำเขียวผสมผลไม้ “โออิชิ ฟรุตโตะ” กลับมำจ ำหน่ำยอีกครัง้ พร้อมออกรสชำติใหม่  
3 รสชำต ิได้แก่ “สตรอเบอร่ีและเมลอ่น” “เลมอนและเบอร่ี” และ “แอปเปิล้เขียวและองุ่นขำว” 

• เร่ิมจ ำหน่ำยเคร่ืองดื่มชำเขียวพร้อมดื่มรสชำติใหม ่“รสลิน้จ่ี” 

• เร่ิมจ ำหน่ำยแซนวิชรสชำติใหม ่“หมอูบชีส” และเก๊ียวซำ่รสชำติใหม ่“หมทูำโกะยำกิ” 

• ได้รับบตัรส่งเสริมกำรลงทุนเพ่ิมอีก 4 โครงกำร ส ำหรับท่ีโรงงำนนิคมอตุสำหกรรมนวนคร 
และท่ีอ ำเภอวงัมว่ง จงัหวดัสระบรีุ 

ปี 2557 

• จัดตัง้บริษัทย่อยเพ่ือรองรับกำรขยำยตัวทำงธุรกิจทัง้ในและต่ำงประเทศ อันได้แก่   
บริษัท โออิชิ สแน็ค จ ำกดั (ปัจจบุนัเปลี่ยนช่ือเป็นบริษัท ฟู้ด เซอร์วิส จ ำกดั) ในประเทศไทย 
Oishi F&B (Singapore) Pte. Ltd. ในประเทศสิ งคโป ร์  และ  Oishi Myanmar Limited  
ในประเทศสำธำรณรัฐแห่งสหภำพเมียนมำ (ประเทศเมียนมำ) 

• เปิดด ำเนินกำรร้ำน “ชำบชิู” ในเมืองย่ำงกุ้ง และเมืองมณัฑะเลย์ ประเทศเมียนมำ 

• เร่ิมจ ำหน่ำยแซนวิชรูปแบบใหม ่“โออิชิ เทรนดี”้ 3 รสชำติ ได้แก่ “แฮมไก่ชีส” “ทนู่ำซีซำร์สลดั” 
และ “ปอูดัอลำสก้ำไข่กุ้ง” เพ่ือจดัจ ำหน่ำยภำยในร้ำนโลตสั เอก็ซ์เพรส 

• เร่ิมจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ใหม่ เคร่ืองดื่มชำเขียวพร้อมดื่ม “โออิชิ คำบูเซฉะ สูตรไร้น ำ้ตำล”  
ซึง่เป็นเคร่ืองดื่มชำเขียวผลิตจำกชำคลมุระดบัพรีเมียม  

• ในเดือนธันวำคม 2557 โครงกำร Cold Aseptic Filling สำยกำรผลิตท่ี 3 ท่ีโรงงำนนิคม
อตุสำหกรรมนวนคร เร่ิมผลิตเพ่ือกำรพำณิชย์ 
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ปี 2558 

• จดัตัง้ Oishi Group Limited Liability Company (OGLLC) ในสำธำรณรัฐสงัคมนิยมเวียดนำม 
เพ่ือรองรับโอกำสกำรขยำยตวัของธุรกิจในตำ่งประเทศ 

• เปิดด ำเนินกำรร้ำน “ชำบูชิ” เพ่ิมอีก 1 สำขำในเมืองย่ำงกุ้ ง ประเทศเมียนมำท่ี Junction 
Square Shopping Center 

• เร่ิมจ ำหน่ำยผลิตภณัฑ์เคร่ืองดื่มชำเขียวพร้อมดื่ม รสชำติใหม่ “โออิชิ คำบูเซฉะ สตูรน ำ้ตำล
น้อย” เพ่ือตอบโจทย์กลุม่ผู้บริโภคท่ีช่ืนชอบชำเขียวระดบัพรีเมียมและห่วงใยสขุภำพ 

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

• เพ่ิมขนำดบรรจภุณัฑ์ใหม ่เคร่ืองดื่มชำเขียวพร้อมดื่ม “โออิชิ ขนำด 800 มล.” โดยมีจดัจ ำหน่ำย
ใน 3 รสชำติ ได้แก่ รสน ำ้ผึง้ผสมมะนำว รสข้ำวญ่ีปุ่ น และรสลิน้จ่ี รวมถึงกำรปรับเปลี่ยนขนำด
และรูปแบบบรรจภุณัฑ์ โออิชิ ฟรุตโตะ จำกขนำด 350 มล. เป็น 380 มล. 

• เชิญเชฟกระทะเหล็กจำกประเทศญ่ีปุ่ น “เชฟฮิโรยูกิ ซำไก” มำรังสรรค์เมนูสดุพิเศษ ให้ลกูค้ำ
ได้ลิม้ลองภำยในร้ำน “โออิชิ บฟุเฟต์” ตลอดทัง้ปี 

• เร่ิมจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์รสชำติใหม่ของกลุ่มผลิตภัณฑ์  “โออิชิ เก๊ียวซ่ำ” อำทิ เก๊ียวซ่ำ 
ไส้สไปซี่ซีฟู๊ ด ไส้กระเพรำหม ูและ ไส้หมยูำกินิก ุ

• เร่ิมจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์อำหำรแช่แข็งประเภทข้ำว “โออิชิ เบนโตะ” ในหลำกหลำยรสชำติ 
ได้แก่ ข้ำวหมูสไปซี่ ข้ำวหมูซอสญ่ีปุ่ น และข้ำวหน้ำไก่เทอริยำกิ  โดยจ ำหน่ำยในช่องทำง
ไฮเปอร์มำร์เก็ตและซูเปอร์มำร์เก็ต 

• ปรับรูปแบบบรรจุภัณฑ์ ชำเขียว โออิชิ คำบูเซฉะ ให้มีควำมสดใสและทันสมยั แต่ยังคง
ควำมเป็นญ่ีปุ่ นแบบพรีเมียม และกำรปรับรูปแบบบรรจุภัณฑ์เคร่ืองดื่มชำด ำโซดำ โออิชิ 
ชำคลูล์ซำ่ เป็นกระป๋องทรงสลีค  

• ขยำยตลำดกำรจัดจ ำหน่ำยสินค้ำในต่ำงประเทศไปยังประเทศใหม่ ๆ ได้แก่ สหพันธ์
สำธำรณรัฐเยอรมนี สำธำรณรัฐฟินแลนด์ สหรำชอำณำจกัรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ 

ปี 2559 

• ด ำ เ นิ น ก ำ ร เ พ่ิ มทุ น ในบ ริ ษั ท ย่ อ ย  ไ ด้ แ ก่  Oishi International Holdings Limited  
และ Oishi F&B (Singapore) Pte. Ltd. โดยมีวตัถุประสงค์หลกัเพ่ือรองรับกำรเพ่ิมทนุของ  
Oishi Myanmar Limited ซึ่งเป็นบริษัทย่อยในสำธำรณรัฐแห่งสหภำพเมียนมำ เพ่ือเป็น
เงินทนุหมนุเวียนและรองรับกำรขยำยตวัของธุรกิจในอนำคต  
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• ร้ำนโออิชิ แกรนด์ จัดเทศกำลอำหำรพิเศษ “Phuket Lobster Festival 2016” ในช่วงเทศกำล 
วนัแมแ่ห่งชำติ 

• ร้ำนโออิชิ บฟุเฟต์ จดัเทศกำลอำหำรสดุพิเศษตลอดปี อำทิเช่น เทศกำลมำกิ 

• ร้ำนชำบูชิ ปรับรูปแบบกำรให้บริกำรใหม่ภำยใต้แนวคิด “Shabushi and So Much More”  
โดยเน้นกำรสร้ำงคณุคำ่และควำมหลำกหลำยของรำยกำรอำหำรและกำรให้บริกำรท่ีน่ำประทบัใจ 

• ร้ำนโออิชิ รำเมน น ำเสนอรำยกำรอำหำรใหม ่ได้แก่ นำเบะหรือหม้อไฟตำมแบบฉบบัญ่ีปุ่ น 
โดยมีกำรหมมุเวียนเปลี่ยนรสชำติทกุรอบระยะเวลำ 2 เดือน 

• เร่ิมจ ำหน่ำยผลิตภณัฑ์โออิชิ เก๊ียวซำ่รวมรส โดยน ำเก๊ียวซำ่ตำ่งรสชำติถงึ 5 รสชำติมำบรรจุ
รวมกนัในบรรจภุณัฑ์เดียวกนั จดัจ ำหน่ำยผ่ำนร้ำน 7-Eleven ทัว่ประเทศ 

• เร่ิมจ ำหน่ำยผลิตภณัฑ์อำหำรพร้อมทำนแช่แข็งประเภทเส้นรำเมน โดยจดัจ ำหน่ำยผ่ำนช่องทำง
ไฮเปอร์มำร์เก็ตและซูเปอร์มำร์เก็ตเป็นหลกั 

• เร่ิมจ ำหน่ำยผลิตภณัฑ์โออิชิ ชำเขียว กลิ่นองุ่นเคียวโฮ ซึง่เป็นนวตักรรมใหมช่ำเขียวเคีย้วได้
และผลิตภณัฑ์โออิชิ ชำเขียวกลิ่นซำกุระ สตรอเบอร์ร่ี ท่ีมำพร้อมนวตักรรมใหม่บรรจุภัณฑ์
เปลี่ยนสีได้ตำมอุณหภูมิ เพ่ือตอบสนองควำมต้องกำรผู้บริโภคเพ่ือให้ได้ควำมแปลกใหม่
และสนกุสนำนมำกย่ิงขึน้ 

• ขยำยตลำดกำรจัดจ ำหน่ำยเคร่ืองดื่มในต่ำงประเทศไปยังประเทศใหม่ ได้แก่ ประเทศ
สำธำรณรัฐฝร่ังเศส และสหรัฐอำหรับเอมิเรตส์ 

ปี 2560 

• ร้ำนอำหำรของบริษัทได้รับกำรรับรองระบบคุณภำพครอบคลมุได้แก่ GMP HACCP และ 
ISO 9001:2015 ในขอบข่ำยกำรบริกำรในภตัตำคำรและร้ำนอำหำรสไตล์ญ่ีปุ่ น โดยถือเป็น
รำยแรกของประเทศไทยและในภมูิภำคเอเชีย ท่ีได้รับรองระบบคณุภำพครอบคลมุทัง้ 3 ระบบ
และในทกุสำขำร้ำนอำหำร 

• เปิดตวัคอนเซ็ปร้ำนใหม่ “โออิชิ อีทเทอเรียม” ภำยใต้แนวคิด EAT – EXPLORE - PREMIUM 
น ำเสนออำหำรญ่ีปุ่ นรสชำติเย่ียมจำกวัตถุดิบชัน้ดี และควำมคิดสร้ำงสรรค์ใหม่ ๆ  
ผสำนวฒันธรรมกำรกินของญ่ีปุ่ นแท้ ๆ อย่ำงลงตวั 

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



  บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
แบบแสดงรำยกำรข้อมลูประจ ำปี (แบบ 56-1) สิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยำยน 2562 

  สว่นท่ี 1 หน้ำท่ี 17 

   

• ร้ำนนิกยุะ ร้ำนปิง้ย่ำงสไตล์ญ่ีปุ่ น ได้มีกำรปรับกลยทุธ์ทำงกำรตลำดในกำรเพ่ิมกำรให้บริกำร
แบบสั่งตำมรำยกำรอำหำร หรือ a la carte จำกเดิมท่ีมีเพียงบริกำรอำหำรแบบบุฟเฟต์  
โดยมีรำยกำรอำหำรแบบ a la carte ให้เลือกสรรมำกกวำ่ 70 รำยกำร 

• ออกจ ำหน่ำยสินค้ำประเภทแซนวิชเพ่ือสขุภำพ “โออิชิ แซนวิช พลสั” รสทูน่ำสลดัไข่ และสลดั
อกไก่  เพ่ือตอบสนองกระแสควำมต้องกำรและไลฟ์สไตล์ของกลุ่มผู้ บริ โภครุ่นใหม่  
ท่ีใสใ่จในสขุภำพ  

• ออกจ ำหน่ำยผลิตภณัฑ์รำเมน ประเภทแช่แข็ง 2 รสชำติใหม ่ได้แก่ รำเมนกะเพรำหม ูและ
รำเมนผดัขีเ้มำไก่ 

• ออกจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์โออิชิ ชำเขียว รสส้มยูซุ ซึง่เป็นรสชำติใหม่ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ชำเขียว
เคีย้วได้ 

• ขยำยตลำดกำรจัดจ ำหน่ำยเคร่ืองดื่มในต่ำงประเทศไปยงัประเทศใหม่ ได้แก่ สำธำรณรัฐ
อิตำลี รำชอำณำจกัรสวีเดน และสำธำรณรัฐอินเดีย เป็นต้น 

ปี 2561 

• ด ำเนินกำรจดักลุ่มธุรกิจของบริษัทย่อย เพ่ือควำมคล่องตวัในกำรบริหำรจดักำรและสนบัสนุน
กำรเติบโตอย่ำงยั่งยืน โดยกำรโอนธุรกิจและทรัพย์สินท่ีใช้ในกำรด ำเนินธุรกิจผลิต 
และจัดจ ำหน่ำยอำหำรกึ่งส ำเร็จรูปและอำหำรส ำเร็จรูป รวมถึงกำรจัดหำ  ผลิตและจัดส่ง
วตัถดุิบด้ำนอำหำร จำกบริษัท โออิชิ เทรดดิง้ จ ำกดั ให้แก่ บริษัท โออิชิ ฟู้ด เซอร์วิส จ ำกดั 

• เร่ิมจ ำหน่ำยเคร่ืองดื่มโออิชิ ชำเขียว ในขนำด 350 มล.  

• เปิดตวัเคร่ืองดื่มโออิชิ ชำเขียว รสชำติใหม ่“โออิชิ รสน ำ้ผึง้ผสมมะนำวสตูรดบัเบิล้เลมอน”  

• เร่ิมจ ำหน่ำยเคร่ืองดื่มโออิชิ ชำเขียว UHT ในขนำด 180 มล. 

• ออกผลิตภัณฑ์ชำพร้อมดื่ม ระดับพรีเมียม ภำยใต้ช่ือผลิตภัณฑ์ “โออิชิ โกลด์” เพ่ือเป็น
ทำงเลือกเคร่ืองดื่มสขุภำพให้แก่ผู้บริโภค 

เหตุการณ์ส าคัญในปี 2562 

ปี 2562 เป็นอีกปีท่ีบริษัทมีพฒันำกำรเชิงกลยุทธ์ท่ีส ำคญัอย่ำงต่อเน่ือง กลุ่มผลิตภณัฑ์อำหำร
พร้อมปรุงและพร้อมทำนได้ใช้กลยุทธ์สร้ำงควำมแข็งแกร่งของตรำสินค้ำ โดยเปิดตวัตรำสินค้ำ
และผลิตภัณฑ์อำหำรภำยใต้ช่ือ “โออิชิ อีทโตะ” เพ่ือสร้ำงกำรรับรู้และกำรเข้ำถึงผู้บริโภค 
อย่ำงทรงพลงั ท ำให้กำรสื่อสำรทำงกำรตลำดเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพทัว่ทัง้กลุ่มผลิตภณัฑ์ 
โดยได้เร่ิมเปิดตวั โออิชิ อีทโตะ ตัง้แตช่่วงเดือนกมุภำพนัธ์ท่ีผ่ำนมำ 
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นอกจำกนี ้บริษัทได้เล็งเห็นควำมส ำคญัของกำรปรับตวัและพัฒนำธุรกิจให้สอดคล้องกับ สภำวะ
ทำงธุรกิจท่ีเปลี่ยนแปลงไปอย่ำงรวดเร็ว โดยในวนัท่ี 9 สิงหำคม 2562 คณะกรรมกำรบริษัทจึงได้ 
อนุมติให้มีกำรจัดตัง้ บริษัท โออิชิ เดลิเวอร่ี จ ำกัด บริษัทย่อยแห่งใหม่ในประเทศไทย ซึ่งได้จด
ทะเบียนจดัตัง้เป็นบริษัทจ ำกดัเสร็จเรียบร้อยแล้ว เมื่อวนัท่ี 2 ตลุำคม 2562 เพ่ือเพ่ิมควำมคล่องตัว
ในกำรด ำเนินธุรกิจจดัสง่อำหำรและออนไลน์ และเพ่ือสอดคล้องตอ่ควำมต้องกำรของผู้บริโภคในยคุใหม่ 

บริษัทยงัคงตอกย ำ้ควำมเป็นผู้น ำในธุรกิจอำหำรและเคร่ืองดื่มด้วยรำงวลัอนัทรงคณุค่ำต่ำง ๆ  
ท่ีได้รับ อำทิเช่น รำงวลั Thailand’s Most Social Power Brand 2019 ในฐำนะสดุยอดแบรนด์
ทรงพลังบนโลกโซเชียลมีเดียอันดับ 1 ทัง้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ชำเขียวพร้อมดื่มและร้ำนอำหำร
ญ่ีปุ่ น โดยวดัผลจำก 4 แพลตฟอร์ม เฟซบุ๊ก (Facebook) อินสตำแกรม (Instagram) ทวิตเตอร์ 
(Twitter) และยูทูบ (Youtube) และรำงวัล Thailand's Most Admired Brand 2019 ในฐำนะ 
แบรนด์ท่ีครองควำมน่ำเช่ือถืออันดับ 1 ในหมวดชำพร้อมดื่มซึ่งเป็นรำงวัลท่ีได้รับเป็นปีท่ี 8 
ติดตอ่กนัอีกด้วย 
ในส่วนของกำรจดัอนัดบัเครดิตองค์กรนัน้ บริษัท ทริสเรทติง้ จ ำกดั (“ทริสเรทติง้”) ได้คงอนัดบั
เครดิตองค์กรของบริษัทท่ีระดับ A+ ซึ่งสะท้อนถึงสถำนะผู้น ำในตลำดเคร่ืองดื่มชำพร้อมดื่ม 
ในประเทศไทย ตรำสินค้ำท่ีเป็นท่ีรู้จักอย่ำงดี เครือข่ำยกำรจัดจ ำหน่ำยสินค้ำทั่วประเทศ  
ท่ีครอบคลมุกำรวิจยัออกผลิตภณัฑ์ใหมท่ี่ดี และฐำนะทำงกำรเงินท่ีแข็งแกร่ง โดยได้ให้แนวโน้ม
อนัดบัเครดิต “Stable” หรือ “คงท่ี” สะท้อนถึงควำมคำดหมำยของทริสเรทติง้ว่ำบริษัทจะยงัคง
สถำนะเป็นบริษัทท่ีมีควำมส ำคัญในเชิงกลยุทธ์ของบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ ำกัด (มหำชน)  
อีกทัง้จะยงัคงรักษำสถำนะในตลำดชำพร้อมดื่มและร้ำนอำหำรและสร้ำงผลกำรด ำเนินงำนท่ีดี
อย่ำงตอ่เน่ืองตอ่ไป 

นอกจำกนี ้ในปีท่ีผ่ำนมำบริษัทยงัมีพฒันำกำรด้ำนกำรด ำเนินธุรกิจท่ีส ำคญัในแตล่ะสำยธุรกิจ ดงันี ้

ธุรกจิอาหาร 

1. ธุรกจิร้านอาหาร 

ในปี 2562 กลุ่มบริษัทโออิชิ ได้พัฒนำและยกระดับสินค้ำและกำรให้บริกำรภำยใน
ร้ำนอำหำรแบรนด์ตำ่ง ๆ ของกลุม่บริษัทโออิชิ ดงันี ้

(1) ร้ำนโออิชิ อีทเทอเรียม ให้บริกำรภำยใต้แนวคิดท่ีผสมผสำน 3 องค์ประกอบ 
อย่ำงลงตัว ได้แก่  “EAT – EXPLORE - PREMIUM" โดยน ำเสนออำหำรญ่ีปุ่ น 
รสชำติเย่ียมจำกวัตถุดิบชัน้ดี และส่วนผสมของควำมคิดสร้ำงสรรค์ใหม่ ๆ  
ผสำนวฒันธรรมกำรกินของญ่ีปุ่ นอย่ำงลงตวั ดื่มด ่ำกบัมหศัจรรย์ของอำหำรญ่ีปุ่ น 
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ผ่ำนรูป รส กลิ่น เสียง และสัมผัสอย่ำงครบครัน กับประสบกำรณ์ครัง้แรก  
ของกำรรับประทำนอำหำรญ่ีปุ่ น ท่ี เปิดโอกำสให้ได้ลอง ได้ท ำ ได้สัมผัส
ประสบกำรณ์ในบรรยำกำศแบบญ่ีปุ่ นแท้ ๆ โดยเปิดให้บริกำรเป็นแห่งแรกบริเวณ
ชัน้ 7 ศูนย์กำรค้ำเซ็นทรัลพลำซำ แกรนด์ พระรำม 9 ก่อนเดินหน้ำขยำยพืน้ท่ี
ให้บริกำรและสำขำเพ่ิมเติมได้แก่ สำขำศูนย์กำรค้ำซีคอนสแควร์ ศรีนครินทร์ 
ศูนย์กำรค้ำฟิวเจอร์พำร์ค รังสิต ศูนย์กำรค้ำเมกำบำงนำ ศูนย์กำรค้ำแฟชั่น 
ไอส์แลนด์ ศนูย์กำรค้ำเซ็นทรัลโครำช ศนูย์กำรค้ำเซ็นทรัล ภูเก็ตฟลอเรสต้ำ และ
เซน็ทรัล พทัยำบีช และในปี 2562 สำขำสำมย่ำนมิตรทำวน์  

(2) ร้ำนโออิชิ แกรนด์ ในปี 2562 มีกำรปรับกำรน ำเสนอเมนูซูชิเป็นรูปแบบ ซูชิพำเหรด 
ท่ีเน้นควำมพรีเมียมของวัตถุดิบมำผสำนควำมเป็นฟิวชั่น ให้ได้รสสัมผัส 
ท่ีแตกต่ำงจำกซูชิทั่วไป อำทิเช่น ซูชิปลำแซลมอนย่ำงซอสฟัวกรำส์, เอบิ ชีสซึ ซูชิ 
โดยได้รับผลตอบรับจำกผู้บริโภคเป็นอย่ำงดี  

(3) ร้ำนชำบูชิ  ภำยใต้แนวคิด “Shabushi and So Much More ชำบู ซู ชิ  และอีก
มำกมำยล้นสำยพำน” เน้นกำรสร้ำงคุณค่ำและควำมหลำกหลำยของรำยกำร
อำหำร พร้อมน ำเสนอเมนูใหม่สไตล์ญ่ีปุ่ นทกุ ๆ  3 เดือน เพ่ือเป็นกำรกระตุ้นตลำด
อย่ำงต่อเน่ือง และในเดือนพฤศจิกำยน 2561 สำขำเซ็นทรัลเวิล์ด ได้เปิดรูปแบบ
กำรให้บริกำรใหม่โดยมี 2 ระดบัรำคำคือ โกลด์ บุฟเฟต์ และ แพลทตินัม่ บุฟเฟต์  
ท่ีเติมเต็มประสบกำรณ์ทำนชำบูเหนือระดับแบบไม่อัน้ด้วยเนือ้หมูและเนือ้วัว 
เกรดพรีเมียม สไลด์สดและจดัเสิร์ฟแบบท่ีต่อท่ี อำทิ เนือ้กำตะโรซ ึเนือ้กำตะบำระ
และพรีเมียมเบคอนคโุรบตูะ 

(4) ร้ำนโออิชิ รำเมน ได้มุ่งเน้นกำรพัฒนำเมนูใหม่เพ่ือตอบโจทย์ควำมต้องกำร 
ของผู้บริโภคท่ีเปลี่ยนแปลงไปอย่ำงรวดเร็ว โดยยงัคงรักษำควำมเป็นผู้ เช่ียวชำญ
เร่ืองเส้นรำเมน ในรูปแบบรำเมนน ำ้ รำเมนผดัแห้งและรำเมนเย็น ซึง่ปีท่ีผ่ำนมำได้
ออกเมนูใหม่อำทิ สเึคเมน เป็นเมนูใหม่ท่ีรังสรรค์กำรทำนแบบรำเมนเย็นจุ่มด้วย
ซุปปลำแห้ง ให้ควำมสดช่ืนอย่ำงลงตวั ตำมแบบฉบบัของโออิชิ รำเมน โดยได้รับ 
กำรตอบรับจำกผู้บริโภคเป็นอย่ำงดี  

(5) ร้ำนคำคำชิ ร้ำนอำหำรบริกำรด่วนหรือคิวเอสอำร์ (Quick Service Restaurant 
“QSR”) กับแนวคิดท่ีเน้นควำมอร่อย สะดวก คุ้ มค่ำคุ้ มรำคำ ในรูปแบบของ  
ข้ำวหน้ำล้น เพ่ิมปริมำนเนือ้สองเท่ำ (x2) เน้นรูปลักษณ์กำรทำนแบบจุใจ อำทิ 



  บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
แบบแสดงรำยกำรข้อมลูประจ ำปี (แบบ 56-1) สิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยำยน 2562 

  สว่นท่ี 1 หน้ำท่ี 20 

   

ข้ำวหน้ำหมสูไปซี่ไข่ออนเซน ข้ำวหน้ำหมยู่ำงมิโซะ และพฒันำเมนท่ีูออกใหม ่อำทิ 
ข้ำวหน้ำล้นหมูย่ำงพริกกระเทียม ข้ำวหน้ำล้นไข่ข้นมันปูฯ มำพร้อมอำหำร 
ทำนเล่นหลำกหลำยในสไตล์อิซำกำยะ เพ่ือตอบโจทย์อำหำรจำนด่วนท่ีคุ้ มค่ำ 
คุ้มรำคำให้สอดคล้องกบัวิถีชีวิตผู้บริโภคท่ีเปลี่ยนแปลงไป 

(6) ร้ำนโฮวยู ร้ำนอำหำรญ่ีปุ่ นขนำนแท้ ส่งมอบประสบกำรณ์ผ่ำนเมนอูำหำรญ่ีปุ่ น
ยอดนิยมท่ีหลำกหลำย อำทิ ซำชิมิ (ปลำดิบ) และซูชิ ชำบูชำบู สุกีย้ำกี ้เทมปุระ  
อุด้ง ฯลฯ โดยแต่ละเมนูล้วนสื่อถึงรสชำติควำมดัง้เดิมของญ่ีปุ่ น เพรำะเรำ
พิถีพิถันเป็นอย่ำงมำกในกำรคัดสรรวัตถุดิบอย่ำงดี ท่ีน ำมำใช้ ไปจนถึง 
กำรปรุงแต่งรสชำติ ท่ีเน้นรสสมัผัสของรสชำติจำกวัตถุดิบเป็นหลัก ให้คุณได้  
ลิม้ลองและหลงใหลมนต์เสน่ห์แบบญ่ีปุ่ นได้แล้วท่ี โฮวยู 

2. ธุรกจิอาหารพร้อมรับประทาน 

เน่ืองจำกกลุ่มบริษัทโออิชิถือเป็นผู้ น ำด้ำนอำหำรญ่ีปุ่ นและกำรพัฒนำนวัตกรรม

ผลิตภัณฑ์รำยหนึ่งในประเทศไทย กลุ่มบริษัทโออิชิจึงมีกำรพัฒนำและน ำเสนอ 

ทัง้ผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ท่ีมีคุณภำพและควำมหลำกหลำยทัง้ในด้ำนรูปแบบ รสชำติ  

และบรรจุภณัฑ์ เพ่ือตอบสนองควำมต้องกำรของผู้ บริโภคอย่ำงต่อเน่ือง พร้อมทัง้กำร

ขยำยฐำนกำรตลำดและจัดกิจกรรมทำงกำรตลำดเพ่ือกระตุ้นยอดขำยสินค้ำและสร้ำง

กำรรับรู้ในตรำสินค้ำให้กว้ำงขวำงมำกย่ิงขึน้ โดยในช่วงปี 2562 ท่ีผ่ำนมำมีเหตกุำรณ์

ส ำคญัเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์และกิจกรรมตำ่ง ๆ ดงัตอ่ไปนี ้

(1) สร้ำงกำรรับรู้และกำรจดจ ำตรำสินค้ำเป็นหนึ่งเดียวภำยใต้ตรำ “Oishi Eato”  
“โออิชิ อีทโตะ” โดยอำศัยภำพลักษณ์จำกตรำโออิชิท่ีแข็งแกร่งและเป็นผู้ น ำ 
ในตลำดอำหำรและเคร่ืองดื่มมำยำวนำนถึง 20 ปี โออิชิ อีทโตะ ตัง้เป้ำหมำยท่ีจะ
เติบโตเป็นผู้ น ำตลำดอำหำรพร้อมทำนสไตล์ญ่ีปุ่ น ด้วยกำรผลักดนัสื่อโฆษณำ
สินค้ำท่ีมียอดขำยดีอย่ำงเก๊ียวซ่ำและแซนวิชท่ีเป็นเจ้ำตลำดมำอย่ำงยำวนำน  
ด้วยกำรวำงแผนสื่อกำรตลำดในช่องทำงท่ีกลุ่มวยัรุ่นสนใจ เช่น สื่อออนไลน์ ชมุชน
ออนไลน์ และเสริมด้วยกิจกรรม ณ จุดขำย เพ่ือตอกย ำ้ควำมอร่อยและมีคุณภำพดี
ของโออิชิ อีทโตะ 

(2) มุง่เน้นกำรพฒันำสินค้ำใหม ่ๆ ท่ีมีควำมน่ำสนใจ หรือก ำลงัเป็นเทรนด์ของประเทศ
ญ่ีปุ่ นมำน ำเสนอให้กบัผู้บริโภค ได้แก่ รำเมนผดัแห้งแช่เย็นรสชำติตำ่ง ๆ ท่ีพฒันำ
รสชำติตำมแบบฉบบัญ่ีปุ่ นแท้ ๆ นอกจำกนี ้โออิชิ อีทโตะ ได้วำงจ ำหน่ำย เฟรนช์โทสต์ 
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แซนวิช ซึ่งนับเป็นครัง้แรกในประเทศไทยท่ีจ ำหน่ำยเฟรนช์โทสต์ในรูปแบบ 
พร้อมทำน กำรคงควำมนุ่มหอมอร่อยของตวัขนมปังท่ีชุบกบัไข่ เนยและนม อีกทัง้
ยงัมีควำมอร่อยจำกเบคอน เชดด้ำชีส และมอสซำเรลลำชีส 

(3) กำรพฒันำและออกจ ำหน่ำยผลิตภณัฑ์เพ่ือสขุภำพในกลุ่มแซนวิช “โออิชิ อีทโตะ 
แซนวิชสูตรผสมธัญพืช” อย่ำงต่อเน่ือง เพ่ือตอบสนองกระแสควำมต้องกำร
และไลฟ์สไตล์ของกลุ่มผู้บริโภครุ่นใหม่ท่ีใส่ใจในสุขภำพ อำทิเช่น สลดัแซลมอน  
เทอริยำกิ และ แคลิฟอร์เนียปอูดัไข่กุ้งอะโวคำโดสเปรด อีกทัง้ยังพฒันำเส้นรำเมน
ให้ปรำศจำกวตัถกุนัเสียและผงชรูสส ำหรับเมนรูำเมนผดัแห้งทัง้หมดด้วย 

(4) กำรขยำยฐำนกำรตลำดในกำรส่งออกสินค้ำไปจดัจ ำหน่ำยสินค้ำในต่ำงประเทศ 
ด้วยกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ประเภทเก๊ียวซ่ำในรูปแบบและรสชำติใหม่ ๆ  ท่ีตอบสนอง
ควำมต้องกำรของกลุ่มผู้ บริโภคในประเทศแถบยุโรปมำกย่ิงขึน้ โดยสำมำรถ 
สร้ำงกำรเติบโตของยอดขำยสงูกวำ่ปีท่ีผ่ำนมำถงึร้อยละ 67 

(5) กำรประสำนควำมร่วมมือกบักลุ่มธุรกิจท่ีเก่ียวข้องเพ่ือขยำยฐำนทำงกำรตลำดอำหำร
พร้อมทำนแบบแช่แข็ง โดยเฉพำะผลิตภัณฑ์เก๊ียวซ่ำแช่แข็ง สู่ช่องทำง กำรจ ำหน่ำย 
ในกลุ่มธุรกิจห้ำงขนำดย่อมหรือ Other Modern Trade (OMT) ในเขตพืน้ท่ีต่ำงจงัหวดั 
โดยได้เร่ิมด ำเนินกำรในลกัษณะของโครงกำรน ำร่องในเขตภำคกลำงและภำคตะวนัออก 
เพ่ือขยำยผลสูภ่มูิภำคอื่น ๆ ของประเทศไทยตอ่ไป  

(6) กำรขยำยช่องทำงจ ำหน่ำยไปยังตลำดฟู้ดเซอร์วิสมำกขึน้ด้วยกำรเพ่ิมลูกค้ำใหม่ ๆ  
ทัง้ในกลุม่ Horeca และ Café โดยตัง้เป้ำขยำยตลำดเป็น Food Supply ของประเทศไทย 

ธุรกจิเคร่ืองดื่ม 

ในปี 2562 บริษัทมีกำรพฒันำและออกจ ำหน่ำยผลิตภณัฑ์ใหม่อย่ำงต่อเน่ือง รวมถึงกำรคิดค้น

พัฒนำสินค้ำรสชำติและรูปแบบบรรจุภัณฑ์ใหม่เพ่ือให้มีควำมทันสมยั ถูกใจกลุ่มวยัรุ่น และ  

กำรขยำยฐำนกำรจดัจ ำหน่ำยสินค้ำไปยงักลุม่ประเทศใหม ่ๆ ดงันี ้

(1) กำรปรับฉลำกและประชำสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ชำเขียว โออิชิ กรีนที รสน ำ้ผึง้ผสมมะนำว  
เพ่ือเน้นย ำ้วตัถุดิบชัน้เลิศน ำ้ผึง้ “เฮียกขะมิทสึ” (Hyakkamitsu) จำกฮอกไกโด ซึ่งเป็นน ำ้ผึง้ 
ท่ีผลิตได้เฉพำะท่ีญ่ีปุ่ นเท่ำนัน้ และมีควำมหอมพิเศษจำกดอกไม้หลำกชนิด บนเกำะฮอกไกโด 
นอกจำกนี ้ยังได้มีกำรออกผลิตภัณฑ์ใหม่ ชำเขียว โออิชิ กรีนที รสน ำ้ผึง้ผสมมะนำว  
สูตรดับเบิล้เลมอน ซึ่งมีรสเปรีย้วกว่ำสูตรปกติ แต่ยังคงควำมกลมกล่อมของรสชำติน ำ้ผึง้  
ผสมมะนำวในแบบฉบบัของโออิชิได้เป็นอย่ำงดี 
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(2) พัฒนำและออกผลิตภัณฑ์ชำพร้อมดื่ม ระดับพรีเมียม ภำยใต้ช่ือผลิตภัณฑ์ โออิชิ โกลด์ 
(Oishi Gold) โดยเป็นผลิตภณัฑ์ท่ีใช้ใบชำ 100% จำกไร่มตัสดึะ เมืองโอมำเอะซำกิ ประเทศ
ญ่ีปุ่ น ซึ่งเป็นไร่ชำท่ีได้รับรำงวัล Emperor’s Cup 3 ปีซ้อน โออิชิ โกลด์ ประกอบไปด้วย  
4 รสชำติหลัก คือ โออิชิ โกลด์ เก็นไมฉะ สูตรไม่มีน ำ้ตำลและสูตรดีไลท์ (หวำนน้อย)  
และโออิชิ โกลด์ คำบเูซฉะ สตูรไมม่ีน ำ้ตำลและสตูรดีไลท์ (หวำนน้อย) ทัง้นี ้ได้มีกำรออกแบบ
นวตักรรมบรรจุภัณฑ์รูปแบบใหม่ ท่ีมีรูปทรงคล้ำยกระบอกไม้ไผ่ และปำกขวดกว้ำง เพ่ือให้
ผู้บริโภคสำมำรถสัมผัสกลิ่นหอมของชำระดับพรีเมียมได้อย่ำงดี สร้ำงประสบกำรณ์พิเศษ
ให้กับกลุ่มผู้บริโภคท่ีใส่ใจสุขภำพ โดยได้วำงจ ำหน่ำยแล้วในช่วงเดือนพฤศจิกำยน 2561  
เพ่ือกระตุ้นตลำดชำพร้อมดื่มในช่วงปลำยปี 

(3) ปรับปรุงขนำดและฉลำกบรรจุภณัฑ์รูปแบบยเูอชที ขนำด 180 มล. ในรำคำขำยปลีกกล่องละ 
10 บำท โดยใช้นวตักรรมกล่องรูปแบบ Leaf ท่ีมีรูปทรงสวยงำมขึน้และประหยัดค่ำใช้จ่ำย
ทำงด้ำนบรรจุภณัฑ์ได้ โดยประกอบไปด้วย 4 รสชำติ คือ รสต้นต ำรับ รสน ำ้ผึง้ผสมมะนำว 
รสข้ำวญ่ีปุ่ น และ รสองุ่นเคียวโฮ 

(4) กำรขยำยตลำดกำรจดัจ ำหน่ำยสินค้ำในต่ำงประเทศไปยงัประเทศใหม่ ๆ ได้แก่ สำธำรณรัฐ
ไต้หวนั และรำชอำณำจกัรนอร์เวย์ เป็นต้น 
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1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท 
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1.4 การลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

ณ วันท่ี 21 พฤศจิกำยน 2562 บริษัทท่ีบริษัทถือหุ้ นทัง้ทำงตรงและทำงอ้อม ในสัดส่วนเกินกว่ำ 
ร้อยละ 50 ของหุ้นท่ีออกและจ ำหน่ำยแล้วทัง้หมดทัง้ในและตำ่งประเทศ มีจ ำนวนทัง้สิน้ 8 บริษัท ดงันี ้

1) บริษัทย่อยทางตรง 

  



  บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
แบบแสดงรำยกำรข้อมลูประจ ำปี (แบบ 56-1) สิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยำยน 2562 

  สว่นท่ี 1 หน้ำท่ี 25 

   

2) บริษัทย่อยทางอ้อม 

 

หมายเหตุ 

(1) ท่ีประชมุคณะกรรมกำรบริษัทครัง้ท่ี 5/2562 เม่ือวนัท่ี 9 สิงหำคม 2562 ได้มีมติอนมุตัิให้จดัตัง้บริษัทย่อย
ในประเทศไทย ช่ือ บริษัท โออิชิ เดลิเวอร่ี จ ำกดั ซึง่ได้จดทะเบียนจดัตัง้บริษัทกบักรมพฒันำธุรกิจกำรค้ำ 
กระทรวงพำณิชย์ เมื่อวนัท่ี 2 ตลุำคม 2562 

(2) 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 ซึ่งลำออก 
จำกต ำแหน่ง โดยมีผลตัง้แต่วันท่ี 1 สิงหำคม 2560 โดย OIHL และ OSPL ได้ด ำเนินกำรจดทะเบียน
เปลี่ยนแปลงกรรมกำร เป็นท่ีเรียบร้อยแล้วเมื่อวันท่ี 29 พฤษภำคม 2561 และวันท่ี 4 มิถุนำยน 2561 
ตำมล ำดบั ส ำหรับ OML และ OGLLC ได้ด ำเนินกำรจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมกำรเสร็จเรียบร้อย 
เม่ือวนัท่ี 31 มกรำคม 2562 และวนัท่ี 11 ตลุำคม 2562 

(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 ำระแล้วดังกล่ำวแบ่งกำรด ำเนินกำรเป็น 2 ครัง้ ครัง้แรกเพ่ิมทุนช ำระแล้วจ ำนวน 
300,000 เหรียญสหรัฐอเมริกำ รวมเป็นทุนช ำระแล้วจ ำนวน 3,000,000 เหรียญสหรัฐอเมริกำ  
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จดทะเบียนแล้วเมื่อวนัท่ี 4 กุมภำพนัธ์ 2562 โดยจ ำเป็นต้องด ำเนินกำรเพ่ิมทุนท่ีออกและช ำระแล้วของ 
OIHL อีกจ ำนวน 1,300,000 เหรียญฮ่องกง รวมเป็นทุนท่ีออกและช ำระแล้วจ ำนวน 13,000,000 เหรียญ
ฮ่องกง จดทะเบียนแล้วเมื่อวันท่ี 13 ธันวำคม 2561 และ OSPL อีกจ ำนวน 225,000 เหรียญสิงคโปร์  
รวมเป็นทุนท่ีออกและช ำระแล้วจ ำนวน 2,125,000 เหรียญสิงคโปร์ จดทะเบียนแล้วเมื่อวนัท่ี 2 มกรำคม 
2562 เพ่ือรองรับกำรช ำระเงินค่ำหุ้ นของ OML ตำมสัดส่วนกำรถือหุ้ น ซึ่งได้ด ำเนินกำรจดทะเบียน 
กำรเพ่ิมทนุช ำระแล้วในครัง้แรกตำมขัน้ตอนของกฎหมำยในแตล่ะประเทศเรียบร้อยแล้ว 

1.5 ความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกจิของผู้ถือหุ้นใหญ่ 

บริษัทเป็นหนึง่ในกลุ่มบริษัทในเครือของบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ ำกดั (มหำชน) ซึง่เป็นบริษัทใหญ่
ของบริษัท โดยสว่นหนึง่ของนโยบำยในกำรลงทนุหรือกำรด ำเนินธุรกิจ ของบริษัทนัน้มีควำมพยำยำม
ให้ธุรกิจนัน้ครอบคลุมวงจรหรือห่วงโซ่แห่งคุณค่ำ (Value Chain) ของธุรกิจนัน้ ๆ ให้มำกท่ีสุด 
ดงันัน้ จึงท ำให้กำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทในเครือหลำยส่วนงำนอำจมีลกัษณะท่ีเก่ียวเน่ืองหรือ
ส่งเสริมให้เกิดควำมต่อเน่ืองของธุรกิจของบริษัทในเครือ  นอกจำกนี  ้เครือบริษัทยังให้
ควำมส ำคญักบักำรพิจำรณำลงทุนในบริษัทอื่นอนัจะส่งเสริมให้กลุ่มบริษัทได้รับประโยชน์หรือ
เกิดมลูคำ่เพ่ิมสงูสดุอีกด้วย 
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2. ลักษณะการประกอบธุรกจิ 

2.1 โครงสร้างรายได้ของกลุ่มบริษัท 

รายได้แยกตาม
ประเภทธุรกจิ 

ด าเนินการโดย 

งบการเงนิรวม 

2562 
ณ วันที่  

30 กันยายน 2562 

2561 
ณ วันที่  

30 กันยายน 2561 

2560 
ณ วันที่  

30 กันยายน 2560 

ล้ำนบำท % ล้ำนบำท % ล้ำนบำท % 

ธุรกิจเคร่ืองดื่ม บริษัทและบริษัท โออิชิ เทรดดิง้ จ ำกดั 6,602 48% 6,927 51% 7,147 52% 

ธุรกิจอำหำร/
ร้ำนอำหำร 

บริษัท บริษัท โออิชิ รำเมน จ ำกดั 
บริษัท โออิชิ ฟู้ด เซอร์วิส จ ำกดั และ 
Oishi Myanmar Limited 

7,155 52% 6,653 49% 6,530 48% 

รวม 13,757 100% 13,580 100% 13,677 100% 

2.2 ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ 

2.2.1 ธุรกจิอาหาร 

2.2.1.1 ธุรกจิร้านอาหาร 

ธุรกจิร้านอาหารญ่ีปุ่น มีทัง้หมด 10 แบรนด์ ดังนี ้

1) โออชิ ิแกรนด์ (1 สาขา) 

โออิชิ แกรนด์ ณ ศูนย์กำรค้ำสยำมพำรำกอน ชัน้ 4 ด้วยบรรยำกำศ
หรูหรำและให้บริกำรด้วยรำยกำรอำหำรท่ีหลำกหลำยและหำรับประทำน
ได้ยำก โดยเปิดให้บริกำรตลอดทัง้วนั จ ำกัดเวลำในกำรรับประทำนไว้ท่ี  
2 ชัว่โมง 30 นำที ในรำคำปัจจบุนัรำคำท่ำนละ 995 บำทสทุธิ 
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2) โออชิ ิอีทเทอเรียม (9 สาขา) 

ร้ำนโออิ ชิ  อีทเทอเรียม ให้บริกำรภำยใต้แนวคิดท่ีผสมผสำน 3 
องค์ประกอบอย่ ำงลงตัว  ไ ด้ แก่  “EAT – EXPLORE - PREMIUM"  
โดยน ำเสนออำหำรญ่ีปุ่ นรสชำติเย่ียมจำกวตัถุดิบชัน้ดี และส่วนผสมของ
ควำมคิดสร้ำงสรรค์ใหม่ ๆ ผสำนวฒันธรรมกำรกินของญ่ีปุ่ นอย่ำงลงตัว 
ดื่มด ่ำกับมหัศจรรย์ของอำหำรญ่ีปุ่ น ผ่ำนรูป รส กลิ่น เสียง และสัมผัส
อย่ำงครบครัน กับประสบกำรณ์ครัง้แรกของกำรรับประทำนอำหำรญ่ีปุ่ น  
ท่ีเปิดโอกำสให้ได้ลอง ได้ท ำ ได้สัมผัสประสบกำรณ์ในบรรยำกำศ 
แบบญ่ีปุ่ นแท้ ๆ จ ำกัดระยะเวลำกำรรับประทำนไว้ท่ี 1 ชั่วโมง 45 นำที  
ในรำคำปัจจุบันรำคำท่ำนละ 659 บำท ไม่รวมภำษีมูลค่ ำเ พ่ิ ม  
และ 759 บำท ไมร่วมภำษีมลูคำ่เพ่ิมส ำหรับสำขำต่ำงจงัหวดั 

3) โออชิ ิบุฟเฟต์ (10 สาขา) 

โออิชิ บุฟเฟต์ ให้บริกำรอำหำรญ่ีปุ่ น เปิดให้บริกำรตลอดทัง้วันแบบไม่มี 
รอบกำรให้บริกำร แต่จ ำกดัระยะเวลำกำรรับประทำนไว้ท่ี 1 ชัว่โมง 45 นำที 
ในรำคำปัจจบุนัรำคำท่ำนละ 599 บำทสทุธิ 

4) ชาบูช ิ(151 สาขา) 

 ในประเทศ 149 สาขา  

ชำบูชิ ให้บริกำรร้ำนอำหำรบุฟเฟต์ท่ีล ำเลียงมำด้วยระบบสำยพำน 
ให้ลูกค้ำเลือกบริโภคโดยไม่จ ำกัดจ ำนวนในรำคำย่อมเยำ ทัง้นี ้ชำบูชิ  
เน้นกำรให้บริกำรอำหำรซึ่งเป็นท่ีนิยมของชำวเอเชีย 2 ชนิด ได้แก่ 
สุกีห้ม้อไฟญ่ีปุ่ น (ชำบู-ชำบู) และข้ำวปัน้และข้ำวห่อสำหร่ำยหน้ำต่ำง ๆ  
(ซู ชิ ) โดยเปิดให้บริกำรตำมเวลำเปิดปิดของสถำนท่ีประกอบกำร 
ท่ีแต่ละสำขำตัง้อยู่ จ ำกดัระยะเวลำกำรรับประทำนไว้ท่ี 1 ชัว่โมง 15 นำที 
ในรำคำปัจจุบันชุดมำตรำฐำนท่ ำนละ 399 บำทสุทธิ  ในเขต
กรุงเทพมหำนคร และรำคำท่ำนละ 419 และ 429 บำทสทุธิ ในบำงสำขำท่ี
ตัง้อยู่ในเขต Tourist area 
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 ต่างประเทศ 2 สาขา 

 บริษัทย่อยของบริษัทเปิดด ำเนินกำรร้ำนอำหำรชำบูชิในประเทศเมียนมำ 
ณ เมืองย่ำงกุ้ง จ ำนวน 2 สำขำ  

5) โออชิ ิราเมน (54 สาขา)  

ธุรกิจร้ำนบะหมี่ญ่ีปุ่ นประเภทเส้นรำเมนท่ีมีกำรพัฒนำสูตรกำรผลิต
เส้นและสูตรปรุงน ำ้ซุปซึ่งเป็นเอกลกัษณ์ มีรสชำติเข้มข้นสไตล์ญ่ีปุ่ น  
แตถ่กูปำกคนไทย ท่ีมีให้เลือกหลำยรำยกำร 

6) โออชิ ิเดลิเวอร่ี  

บริกำรจัดส่งอำหำรญ่ีปุ่ นถึงบ้ำนท่ีหมำยเลขโทรศัพท์ 1773 หรือสั่ง
อำหำรออนไลน์ผ่ำนเว็บไซต์ www.oishidelivery.com และบริกำร
รูปแบบใหม ่Click & Collect เพ่ิมควำมสะดวกสบำย รวดเร็ว สัง่อำหำร
ล่วงหน้ำ เมื่อไปถึงท่ีร้ำนก็รับอำหำรได้ทันทีตำมเวลำท่ีระบุ ปัจจุบัน
ให้บริกำรในพืน้ท่ีครอบคลุมทัง้กรุงเทพมหำนคร ปริมณฑล และ 28 
จังหวัดทั่วประเทศ (รวมสำขำท่ีรองรับกำรจัดส่ง OISHI Delivery 
จ ำนวน 68 สำขำ) บริกำรตัง้แตเ่วลำ 10.00 - 22.00 น. โดยคิดคำ่จดัสง่
ครัง้ละ 40 บำท และเพ่ือเพ่ิมควำมสะดวกสบำยแก่ลกูค้ำสำมำรถช ำระ
ด้วยบตัรเครดิตได้เมื่อสัง่อำหำรขัน้ต ่ำมลูค่ำ 500 บำท นอกจำกช่องทำง
ของโออิชิ เดลิเวอร่ี แล้ว ทำงบริษัทยังขยำยกำรขำยผ่ำนช่องทำง  
Food Aggregator เพ่ือสร้ำงกำรรับรู้ ร้ำนอำหำรแบบจำนด่วน และ
เมนูอำหำร ผ่ำนช่องทำงใหม่ๆ ให้กบักลุ่มผู้บริโภคท่ีเป็นคนรุ่นใหมท่ี่สัง่
สินค้ำผ่ำน Food Online เ พ่ิมมำกขึน้  ซึ่งจำกกำรขยำยกำรขำย 
ผ่ำนช่องทำงใหม่ ๆ นี ้ครอบคลุมทัง้กรุงเทพมหำนครและต่ำงจังหวดั 
สง่ผลให้ร้ำนอำหำรในกลุม่โออิชิ คือ โออิชิ รำเมน และ คำคำชิ มียอดขำย
เพ่ิมขึน้จำกเดิมด้วยเช่นกนั 

7) Nikuya (15 สาขา) 

ร้ำนอำหำรบฟุเฟต์ยำกินิก ุภำยใต้แนวคิด “นิกยุะ ยำกินิกตุ ำรับโอซำกำแท้" 
ให้บริกำรด้วยวตัถุดิบคุณภำพดี แบ่งออกได้เป็น 2 ระดบัคือ พรีเมียม
บุฟเฟต์ รำคำ 399 บำท (ไม่รวมเคร่ืองดื่ม) มีเมนูให้เลือก 40 รำยกำร 
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และซูเปอร์พรีเมียม บุฟเฟต์ (Super Premium Buffet) รำคำ 539 บำท 
(ไม่รวมเคร่ืองดื่ม) และแบบสั่งตำมรำยกำรอำหำร แบบอำหำรชุด  
หรือจำนเดี่ยวแบบ a la carte 

8) Kakashi (25 สาขา) 

ร้ำนข้ำวหน้ำสไตล์ญ่ีปุ่ น ภำยใต้คอนเซป ข้ำวหน้ำล้น เพ่ิมปริมำนเนือ้
สองเท่ำ (x2) ด้วยเมนูมำกมำยท่ีคดัสรรมำจำกทั่วเกำะญ่ีปุ่ น ให้คุณ 
ได้อร่อยกับข้ำวหน้ำต่ำง ๆ ร้อน ๆ พร้อมให้บริกำรทันใจในเวลำ
อนัรวดเร็วและรำคำประหยดั 

9) Hou Yuu (1 สาขา)  

ร้ำนอำหำรญ่ีปุ่ นระดบัพรีเมียม ซึง่ให้บริกำรแบบสัง่ตำมรำยกำรอำหำร 

หรือ a la carte โดยมุ่งเน้นกำรคัดสรรวัตถุดิบชัน้ดีและหำทำนยำก 

ตำมฤดูกำลน ำเข้ำจำกประเทศญ่ีปุ่ น ท่ีลูกค้ำสำมำรถสัมผัสรสชำติ

อำหำรญ่ีปุ่ นระดบัพรีเมียมโดยมีเชฟผู้ เช่ียวชำญชำวญ่ีปุ่ นคอยให้บริกำร 

10) Snack Shop(1) 

คีออส (Kiosk) จ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ในเครือโออิชิ ทัง้แซนวิช เคร่ืองดื่ม 

และอำหำร แช่แข็งท่ีเพ่ิมควำมสะดวกสบำยให้แก่ลกูค้ำในทกุโอกำส  

ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีสำขำร้ำนอำหำรรวมทัง้สิน้ 

266 สำขำ โดยเป็นสำขำท่ีเปิดด ำเนินกำรในประเทศไทยซึ่งครอบคลุม  

กำรให้บริกำรทัง้ในกรุงเทพมหำนครและต่ำงจงัหวดั จ ำนวน 264 สำขำ และ

สำขำท่ีเปิดด ำเนินกำรในประเทศเมียนมำ จ ำนวน 2 สำขำ นอกจำกนี ้

ร้ำนอำหำรจ ำนวน 2 สำขำ เป็นสำขำท่ีให้บริกำรในรูปแบบของแฟรนไชส์ 

ได้แก่ ร้ำนชำบูชิ สำขำเอ็มเอ็ม เมก้ำมำร์เก็ต อรัญประเทศ จังหวดัสระแก้ว 

และร้ำนนิกยุะ สำขำบรีุรัมย์ คำสเซิล จงัหวดับรีุรัมย์ 

  

                                                      
(1) ปิดด ำเนินกำรเม่ือวนัท่ี 9 มกรำคม 2562 
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2.2.1.2 ธุรกิจอาหารพร้อมปรุงและพร้อมทาน (Ready to cook and Ready to 
eat Products) 

ธุรกิจอำหำรพร้อมปรุงและพร้อมทำนภำยใต้ตรำ “Oishi Eato” “โออิชิ อีทโตะ” 
เป็นธุรกิจกำรจัดจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์อำหำรแช่เย็นและแช่แข็งสไตล์ญ่ีปุ่ น 
ท่ีมีคณุภำพในรูปแบบท่ีหลำกหลำย ได้แก่  

1) แซนวิช  

ขนมปังนุ่มอบหอมกรุ่นตำมสูตรเฉพำะของโออิชิ อีทโตะ พร้อมกับไส้  
ท่ีหลำกหลำยรสชำติอร่อย ได้แก่ ปอูดัอลำสก้ำย ำสำหร่ำย แฮมชีส ทนู่ำสลดั 
เป็นต้น 

2) แซนวิชผสมธัญพืช 

ขนมปังผสมคณุประโยชน์จำกธัญพืช 5 ชนิด พร้อมไส้ท่ีอร่อยและยงัดีต่อ
สขุภำพอีกด้วย ได้แก่ สลดัแซลมอนเทอริยำกิ และ แคลิฟอร์เนียปูอดัไข่กุ้ ง 
สเปรดอะโวคำโด้ 

3) เกี๊ยวซ่า  

แป้งบำงนุ่ม ไส้แน่น อร่อยเตม็ค ำ เสริฟพร้อมซอสรสชำติอร่อยกลมกล่อม 

มีหลำกหลำยรสชำติ ได้แก่ เก๊ียวซ่ำไส้หมู ไส้ไก่เทอริยำกิ ไส้กุ้ ง ไส้หม ู

ทำโกะยำกิ เก๊ียวซ่ำโออิชิ อีทโตะ ยงัสำมำรถน ำไปปรุงได้หลำกหลำยวิธี 

ทัง้ไมโครเวฟ ทอด นึง่ หรือ เทปันกระทะร้อน 

4) ทาโกะยาก ิ 

ปลำหมึกเต็มค ำ แป้งสูตรญ่ีปุ่ นแท้ ๆ เสริฟพร้อมซอสทำโกะยำกิมำโย
สตูรเข้มข้น 

5) ปูอัดคามาโบโกะ และ ปูอัดอลาสก้า  

เนือ้ปลำบดคณุภำพดีน ำมำเป็นวตัถุดิบในกำรท ำปูอดัพร้อมปรุงรสชำติ
ให้อร่อยเหมำะทัง้กำรน ำมำทำนเลน่หรือเป็นสว่นประกอบของเมนอูำหำร
ได้หลำกหลำย 
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6) ราเมนผัดแห้ง  

เส้นรำเมนเหนียวนุ่ม ไม่ผสมวัตถุกันเสียและผงชูรส น ำมำผัดซอส 
สไตล์ญ่ีปุ่ นมีหลำกหลำยรสชำติ ได้แก่ หอยลำยผดัน ำ้พริกเผำ ไก่เทอริยำกิ
ผดัซอสนำเบะ และ ยำกิโซบะ เป็นต้น 

โดยในปีท่ีผ่ำนมำ บริษัทยังคงมุ่งเน้นกำรพัฒนำนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ 
ให้มีควำมหลำกหลำยทัง้ในด้ำนรูปแบบ รสชำติ  และบรรจุภัณฑ์  
เพ่ือตอบสนองควำมต้องกำรของผู้บริโภคกลุ่มเป้ำหมำยมำกย่ิงขึน้ ได้แก่ 
เฟรนช์โทสต์แซนวิช ท่ีน ำควำมนุ่มของขนมปังสูตรเฉพำะจำกโออิชิ  
อีทโตะ มำชบุไข่ เนยและนม ก่อนน ำไปอบจนหอม อีกทัง้ยงัมีควำมอร่อย
จำกเบคอน เชดด้ำชีส และมอสซำเรลลำชีส ส ำหรับปี 2563 บริษัทยงัคง
มุง่เน้นกำรสร้ำงตรำสินค้ำ โออิชิ อีทโตะ ให้เป็นท่ีจดจ ำ และ ยงัคงพฒันำ
นวตักรรมสินค้ำใหมใ่นสไตล์ญ่ีปุ่ นท่ีอร่อย แปลกใหม ่และยงัดีตอ่สขุภำพ
ตอ่ไป 
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2.2.2 ธุรกจิเคร่ืองดื่ม  

บริษัทและบริษัทย่อยเป็นผู้ผลิตและจ ำหน่ำยเคร่ืองดื่มรสชำติต่ำง ๆ และมีบรรจุภณัฑ์
ท่ีหลำกหลำยดงัตอ่ไปนี ้

 ขวดพลำสติก ขวดแก้ว กลอ่ง กระป๋อง 
เคร่ืองดื่ม รสชำต ิ 800มล. 500มล. 380มล. 350มล. 400มล. 400มล. 180มล. 320มล. 
โออิชิ กรีนที น ำ้ผึง้ผสมมะนำว o o o o  o o  

 
น ำ้ผึง้ผสมมะนำว  
สตูรดบัเบิล้เลมอน 

  o o  o   

 ข้ำวญ่ีปุ่ น o o o o   o  

 รสดัง้เดิม  o o o   o  

 สตรอเบอร์ร่ี         

 องุ่นเคียวโฮ   o o   o  

 ส้มยซูุ   o      

 แตงโม   o o     

โออิชิ โกลด์ 
เก็นไมฉะ             
สตูรไมม่ีน ำ้ตำล 

    o    

 
เก็นไมฉะ             
สตูรน ำ้ตำลน้อย 

    o    

 
คำบเูซฉะ             
สตูรไมม่ีน ำ้ตำล 

    o    

 
คำบเูซฉะ             
สตูรน ำ้ตำลน้อย 

    o    

โออิชิ   
แบลค็ที 

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 ำกัด (“โออิชิ เทรดดิง้”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยได้รับบัตรส่งเสริม 
กำรลงทนุจำกคณะกรรมกำรสง่เสริมกำรลงทนุ ซึง่ได้รับสิทธิประโยชน์ตำมรำยละเอียดดงันี ้

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

 สิทธิประโยชน์ท่ีส ำคญัสรุปดงันี ้

• อนุญำตน ำคนต่ำงด้ำวซึ ่งเป็นช่ำงฝีมือหรือผู้ ช ำนำญกำรเข้ำมำ  
ในรำชอำณำจักรได้ตำมจ ำนวนและก ำหนดระยะเวลำท่ีคณะกรรมกำร
อนุญำตให้น ำคนต่ำงด้ำวซึ่งเป็นช่ำงฝีมือหรือผู้ ช ำนำญกำรเข้ำมำ 
ในรำชอำณำจักรได้ตำมจ ำนวนและก ำหนดระยะเวลำท่ีคณะกรรมกำร
เห็นสมควร โดยอนุญำตให้ท ำงำนเฉพำะต ำแหน่งหน้ำท่ีตำมท่ี
คณะกรรมกำรเห็นชอบ 

• ยกเว้นอำกรขำเข้ำส ำหรับเคร่ืองจกัรตำมท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำอนมุตัิ 

• ยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคลส ำหรับก ำไรสทุธิท่ีได้จำกกำรประกอบกิจกำร 
ท่ีได้รับกำรส่งเสริมมีก ำหนดเวลำ 8 ปี นับจำกวันท่ีเร่ิมมีรำยได้จำกกำร
ประกอบกิจกำรนัน้ และในกรณีท่ีประกอบกิจกำรขำดทุนในระหว่ำงเวลำ 
ท่ีได้รับยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคลดังกล่ำว ผู้ รับกำรส่งเสริมจะได้รับ
อนุญำตให้น ำผลขำดทุนประจ ำปีท่ีเกิดขึน้ในระหว่ำงเวลำนัน้ไปหักออก
จำกก ำไรสทุธิท่ีเกิดขึน้ภำยหลงัระยะเวลำได้รับยกเว้นภำษีเงินได้นิติบคุคล 
มีก ำหนดเวลำไม่เกิน 5 ปีนบัแต่วนัพ้นก ำหนดเวลำนัน้ โดยจะเลือกหกัจำก
ก ำไรสทุธิของปีใดปีหนึง่หรือหลำยปีก็ได้ 

• ยกเว้นไม่ต้องน ำเงินปันผลจำกกิจกำรท่ีได้รับกำรส่งเสริมไปรวมค ำนวณ
เพ่ือเสียภำษีเงินได้ตลอดระยะเวลำ 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) 

• บุคคลผู้ มีสัญชำติไทยจะต้องถือหุ้ นรวมทัง้สิ น้ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 51  
ของทนุจดทะเบียน 

• ต้องด ำเนินกำรให้ได้รับใบรับรองระบบคณุภำพตำมมำตรฐำน 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 ซึ่งคณะกรรมการส่งเสริม
การลงทุนได้ประกาศยกเลิกบัตรเดิมทัง้สองฉบับแล้ว เม่ือวันที่  24 
กันยายน 2557) 

สิทธิประโยชน์ท่ีส ำคญัสรุปดงันี ้

• อนุญำตน ำคนต่ำงด้ำวซึ่งเป็นช่ำงฝีมือหรือผู้ ช ำนำญกำรเข้ำมำ 
ในรำชอำณำจักรได้ตำมจ ำนวนและก ำหนดระยะเวลำท่ีคณะกรรมกำร
อนุญำตให้น ำคนต่ำงด้ำวซึ่งเป็นช่ำงฝีมือหรือผู้ ช ำนำญกำรเข้ำมำ 
ในรำชอำณำจักรได้ตำมจ ำนวนและก ำหนดระยะเวลำท่ีคณะกรรมกำร
เห็นสมควร โดยอนุญำตให้ท ำงำนเฉพำะต ำแหน่งหน้ำท่ีตำมท่ี
คณะกรรมกำรเห็นชอบ 

• ยกเว้นอำกรขำเข้ำส ำหรับเคร่ืองจกัรตำมท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำอนมุตัิ 

• ยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคลส ำหรับก ำไรสุทธิท่ีได้จำกกำรประกอบ
กิจกำรท่ีได้รับกำรส่งเสริมมีก ำหนดเวลำ 8 ปี นบัจำกวนัท่ีเร่ิมมีรำยได้
จำกกำรประกอบกิจกำรนัน้ และในกรณีท่ีประกอบกิจกำรขำดทุน 
ในระหว่ำงเวลำท่ีได้รับยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคลดังกล่ำว ผู้ รับกำร
ส่งเสริมจะได้รับอนุญำตให้น ำผลขำดทุนประจ ำปีท่ีเกิดขึน้ในระหว่ำง
เวลำนัน้ไปหักออกจำกก ำไรสุทธิท่ีเกิดขึน้ภำยหลังระยะเวลำได้รับ
ยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคล มีก ำหนดเวลำไม่เกิน 5 ปีนับแต่วันพ้น
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ก ำหนดเวลำนัน้ โดยจะเลือกหกัจำกก ำไรสทุธิของปีใดปีหนึ่งหรือหลำยปี
ก็ได้ 

• ยกเว้นไม่ต้องน ำเงินปันผลจำกกิจกำรท่ีได้รับกำรส่งเสริมไปรวมค ำนวณ
เพ่ือเสียภำษีเงินได้ตลอดระยะเวลำ 8 ปี  

เง่ือนไขส ำคญัสรุปดงันี ้

• ต้องเร่งรัดฝึกอบรมและสนับสนุนคนไทยให้สำมำรถปฏิบัติงำนแทน
ช่ำงฝีมือหรือผู้ช ำนำญกำรที่เป็นคนตำ่งด้ำวภำยในเวลำท่ีก ำหนด 

• เคร่ืองจกัรท่ีใช้ในกิจกำรท่ีได้รับกำรสง่เสริมต้องเป็นเคร่ืองจกัรใหม ่

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

• บุคคลผู้มีสัญชำติไทยจะต้องถือหุ้นรวมทัง้สิน้ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 51
ของทนุจดทะเบียน 

• 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 ำนำญกำรเข้ำมำ 
ในรำชอำณำจกัรได้ตำมจ ำนวนและก ำหนดระยะเวลำท่ีคณะกรรมกำร
เห็นสมควร โดยอนุญำตให้ท ำงำนเฉพำะต ำแหน่งหน้ำท่ีตำมท่ี
คณะกรรมกำรเห็นชอบ 

• ยกเว้นอำกรขำเข้ำส ำหรับเคร่ืองจักรตำมท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำ
อนมุตัิ 
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• ยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคลส ำหรับก ำไรสุทธิท่ีได้จำกกำรประกอบ
กิจกำรท่ีได้รับกำรส่งเสริมมีก ำหนดเวลำ 8 ปี นบัจำกวนัท่ีเร่ิมมีรำยได้
จำกกำรประกอบกิจกำรนัน้ และในกรณีท่ีประกอบกิจกำรขำดทุน 
ในระหว่ำงเวลำท่ีได้รับยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคลดังกล่ำว ผู้ รับ  
กำรส่งเสริมจะได้รับอนุญำตให้น ำผลขำดทุนประจ ำปีท่ีเกิดขึน้  
ในระหว่ำงเวลำนัน้ไปหกัออกจำกก ำไรสทุธิท่ีเกิดขึน้ภำยหลงัระยะเวลำ
ได้รับยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคล มีก ำหนดเวลำไม่เกิน 5 ปีนับแต่วัน 
พ้นก ำหนดเวลำนัน้ โดยจะเลือกหักจำกก ำไรสุทธิของปีใดปีหนึ่งหรือ
หลำยปีก็ได้ 

• ยกเว้นไม่ต้องน ำเงินปันผลจำกกิจกำรท่ีได้รับกำรส่งเสริมไปรวมค ำนวณ
เพ่ือเสียภำษีเงินได้ตลอดระยะเวลำ 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 ำนำญกำรเข้ำมำ 
ในรำชอำณำจกัรได้ตำมจ ำนวนและก ำหนดระยะเวลำท่ีคณะกรรมกำร
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เห็นสมควร โดยอนุญำตให้ท ำงำนเฉพำะต ำแหน่งหน้ำท่ีตำมท่ี
คณะกรรมกำรเห็นชอบ 

• ยกเว้นอำกรขำเข้ำส ำหรับเคร่ืองจกัรตำมท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำอนมุตัิ 

• ยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคลส ำหรับก ำไรสุทธิท่ีได้จำกกำรประกอบ
กิจกำรท่ีได้รับกำรส่งเสริมมีก ำหนดเวลำ 8 ปี นบัจำกวนัท่ีเร่ิมมีรำยได้
จำกกำรประกอบกิจกำรนัน้ และในกรณีท่ีประกอบกิจกำรขำดทุน  
ในระหว่ำงเวลำท่ีได้รับยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคลดังกล่ำว ผู้ รับ  
กำรส่งเสริมจะได้รับอนุญำตให้น ำผลขำดทุนประจ ำปีท่ีเกิดขึน้ 
ในระหว่ำงเวลำนัน้ไปหกัออกจำกก ำไรสทุธิท่ีเกิดขึน้ภำยหลงัระยะเวลำ
ได้รับยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคล มีก ำหนดเวลำไม่เกิน 5 ปีนับแต่วัน 
พ้นก ำหนดเวลำนัน้ โดยจะเลือกหักจำกก ำไรสุทธิของปีใดปีหนึ่งหรือ
หลำยปีก็ได้ 

• ยกเว้นไม่ต้องน ำเงินปันผลจำกกิจกำรท่ีได้รับกำรส่งเสริมไปรวมค ำนวณ
เพ่ือเสียภำษีเงินได้ตลอดระยะเวลำ 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 
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2.2.3.5 วันที่ 6 สิงหาคม 2556 ส าหรับกจิการผลิตน า้พืชผัก ผลไม้ บรรจุภาชนะ
ผนึกที่โรงงานในท้องที่จังหวัดสระบุรี บัตรส่งเสริมเลขที่ 1160(2)/2557 

 สิทธิประโยชน์ท่ีส ำคญัสรุปดงันี ้

• อนุญำตน ำคนต่ำงด้ำวซึ่งเป็นช่ำงฝีมือหรือผู้ ช ำนำญกำรเข้ำมำ 
ในรำชอำณำจกัรได้ตำมจ ำนวนและก ำหนดระยะเวลำท่ีคณะกรรมกำร
เห็นสมควร โดยอนุญำตให้ท ำงำนเฉพำะต ำแหน่งหน้ำท่ีตำมท่ี
คณะกรรมกำรเห็นชอบ 

• ยกเว้นอำกรขำเข้ำส ำหรับเคร่ืองจกัรตำมท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำอนมุตัิ 

• ยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคลส ำหรับก ำไรสทุธิท่ีได้จำกกำรประกอบกิจกำร
ท่ีได้รับกำรส่งเสริมมีก ำหนดเวลำ 8 ปี นับจำกวนัท่ีเร่ิมมีรำยได้จำกกำร
ประกอบกิจกำรนัน้ และในกรณีท่ีประกอบกิจกำรขำดทนุในระหว่ำงเวลำท่ี
ได้รับยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคลดังกล่ำว ผู้ รับกำรส่งเสริมจะได้รับ
อนุญำตให้น ำผลขำดทุนประจ ำปีท่ีเกิดขึน้ในระหว่ำงเวลำนัน้ไปหักออก
จำกก ำไรสุทธิท่ีเกิดขึน้ภำยหลังระยะเวลำได้รับยกเว้นภำษีเงินได้  
นิติบุคคล มีก ำหนดเวลำไม่เกิน 5 ปีนบัแต่วนัพ้นก ำหนดเวลำนัน้ โดยจะ
เลือกหกัจำกก ำไรสทุธิของปีใดปีหนึง่หรือหลำยปีก็ได้ 

• ยกเว้นไม่ต้องน ำเงินปันผลจำกกิจกำรท่ีได้รับกำรส่งเสริมไปรวมค ำนวณ
เพ่ือเสียภำษีเงินได้ตลอดระยะเวลำ 8 ปี 

เง่ือนไขส ำคญัสรุปดงันี ้

• ต้องเร่งรัดฝึกอบรมและสนับสนุนคนไทยให้สำมำรถปฏิบัติงำนแทน
ช่ำงฝีมือหรือผู้ช ำนำญกำรที่เป็นคนตำ่งด้ำวภำยในเวลำท่ีก ำหนด 

• เคร่ืองจกัรท่ีใช้ในกิจกำรท่ีได้รับกำรสง่เสริมต้องเป็นเคร่ืองจกัรใหม ่

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

• บุคคลผู้ มีสัญชำติไทยจะต้องถือหุ้ นรวมทัง้สิน้ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 51  
ของทนุจดทะเบียน 

• ต้องด ำเนินกำรให้ได้รับใบรับรองระบบคุณภำพตำมมำตรฐำน ISO 
9000 หรือ ISO 14000 หรือมำตรฐำนสำกลอื่นท่ีเทียบเท่ำภำยใน 2 ปี 

• ต้องตัง้โรงงำนในท้องท่ีจงัหวดัสระบรีุ 
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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 ำนำญกำรเข้ำมำ 
ในรำชอำณำจกัรได้ตำมจ ำนวนและก ำหนดระยะเวลำท่ีคณะกรรมกำร
เห็นสมควร โดยอนุญำตให้ท ำงำนเฉพำะต ำแหน่งหน้ำท่ีตำมท่ี
คณะกรรมกำรเห็นชอบ 

• ยกเว้นอำกรขำเข้ำส ำหรับเคร่ืองจกัรตำมท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำอนมุตัิ 

• ยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคลส ำหรับก ำไรสุทธิท่ีได้จำกกำรประกอบ
กิจกำรท่ีได้รับกำรส่งเสริมมีก ำหนดเวลำ 8 ปี นบัจำกวนัท่ีเร่ิมมีรำยได้
จำกกำรประกอบกิจกำรนัน้ และในกรณีท่ีประกอบกิจกำรขำดทุน 
ในระหว่ำงเวลำท่ีได้รับยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคลดังกล่ำ ว ผู้ รับ 
กำรส่งเสริมจะได้รับอนุญำตให้น ำผลขำดทุนประจ ำปีท่ีเกิดขึน้ใน
ระหว่ำงเวลำนัน้ไปหักออกจำกก ำไรสุทธิท่ีเกิดขึน้ภำยหลงัระยะเวลำ
ได้รับยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคล มีก ำหนดเวลำไม่เกิน 5 ปีนับแต่วัน 
พ้นก ำหนดเวลำนัน้ โดยจะเลือกหักจำกก ำไรสุทธิของปีใดปีหนึ่งหรือ
หลำยปีก็ได้ 

• ยกเว้นไม่ต้องน ำเงินปันผลจำกกิจกำรท่ีได้รับกำรส่งเสริมไปรวมค ำนวณ
เพ่ือเสียภำษีเงินได้ตลอดระยะเวลำ 8 ปี 

เง่ือนไขส ำคญัสรุปดงันี ้

• ต้องเร่งรัดฝึกอบรมและสนับสนุนคนไทยให้สำมำรถปฏิบัติงำนแทน
ช่ำงฝีมือหรือผู้ช ำนำญกำรที่เป็นคนตำ่งด้ำวภำยในเวลำท่ีก ำหนด 

• เคร่ืองจกัรท่ีใช้ในกิจกำรท่ีได้รับกำรสง่เสริมต้องเป็นเคร่ืองจกัรใหม ่

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

• บุคคลผู้ มีสัญชำติไทยจะต้องถือหุ้ นรวมทัง้สิน้ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 51  
ของทนุจดทะเบียน  
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• ต้องด ำเนินกำรให้ได้รับใบรับรองระบบคุณภำพตำมมำตรฐำน ISO 
9000 หรือ ISO 14000 หรือมำตรฐำนสำกลอื่นท่ีเทียบเท่ำภำยใน 2 ปี 

• ต้องตัง้โรงงำนในเขตอุตสำหกรรมของบริษัท นวนคร จ ำกัด (มหำชน) 
จงัหวดัปทมุธำนี 

2.3 การตลาดและการแข่งขัน 

2.3.1 ภาวะตลาดธุรกจิอาหาร 

ธุรกจิร้านอาหาร 

จำกผลส ำรวจ “จ ำนวนร้ำนอำหำรญ่ีปุ่ นในประเทศไทยปี 2562” โดยองค์กำรส่งเสริม
กำรค้ำต่ำงประเทศของญ่ีปุ่ น (JETRO Bangkok) ระหว่ำงวันท่ี 1 มิถุนำยน 2562  
ถึงวนัท่ี 20 สิงหำคม 2562 พบว่ำมีร้ำนอำหำรญ่ีปุ่ นในประเทศไทยทั่วประเทศ 3,637 
ร้ำน เพ่ิมขึน้จำกปี 2561 ถึงร้อยละ 21 แสดงให้เห็นว่ำธุรกิจร้ำนอำหำรญ่ีปุ่ นยังคง
เติบโตและขยำยตัวอย่ำงต่อเน่ือง รวมทัง้มีกำรแข่งขันกันอย่ำงสูง โดยเฉพำะอย่ำงย่ิง 
ในแง่ของคณุภำพวตัถดุิบ กลไกรำคำและโปรโมชัน่ รวมไปถงึประสิทธิภำพในกำรให้บริกำร  
กลุม่บริษัทโออิชิจงึด ำเนินกลยทุธ์ตำ่ง ๆ โดยให้ควำมส ำคญักบักำรพฒันำเมนอูำหำรใหม่ 
และกำรยกระดบักำรให้บริกำรของร้ำนอำหำร เพ่ือตอบสนองควำมต้องกำรของผู้บริโภค
ในปัจจุบนัท่ีมกัเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลำ รวมถึงยงัคงควำมเป็นผู้น ำในธุรกิจร้ำนอำหำร
สไตล์ญ่ีปุ่ นท่ีพร้อมปรับตัวเพ่ือรองรับต่อสภำวกำรณ์กำรแข่งขันท่ีรุนแรงมำกขึน้  
ในปัจจบุนัได้  

“เสียงจำกผู้บริโภค” จงึเป็นข้อมลูที่มีคณุคำ่และส ำคญัอย่ำงย่ิงส ำหรับธุรกิจร้ำนอำหำร 
โดยหลงัจำกกลุ่มบริษัทโออิชิได้ท ำกำรพฒันำและเปิดใช้งำนระบบ “Customer Voice 
Receipt” เมื่อ เดือนเมษำยน 2561 ท่ีผ่ ำนมำ ปัจจุบันมีผู้ บ ริ โภคส่ง ข้อคิดเห็น 
ข้อเสนอแนะ รวมทัง้ข้อร้องเรียนจำกกำรใช้บริกำรร้ำนอำหำรในเครือโออิชิ ผ่ำนช่องทำง 
Call Center, Social Media และกำรท ำแบบสอบถำมผ่ำนกำรสแกน QR Code  
จำกส่วนท้ำยของใบเสร็จรับเงิน รวมทัง้สิน้มำกกว่ำ 73,000 รำยกำร ซึ่งนอกจำก 
กลุม่บริษัทโออิชิจะใช้ข้อมลูดงักลำ่วในกำรวดัผลกำรด ำเนินงำนจำกกำรสง่มอบอำหำร
และกำรให้บริกำรแก่ผู้ บริโภคตัง้แต่เร่ิมต้นจนจบกระบวนกำร เพ่ือให้มั่นใจได้ว่ำ
ผู้บริโภคจะได้รับควำมพึงพอใจและประสบกำรณ์ท่ีดีในกำรใช้บริกำรร้ำนอำหำรใน
เครือแล้ว บริษัทได้น ำข้อมลูดงักล่ำวมำปรับปรุงและพฒันำต่อยอดในทุก ๆ กระบวนกำร 
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ในกำรท ำงำน เพ่ือรักษำและสร้ำงควำมผูกพันกับลูกค้ำให้ดีย่ิงขึน้ไปอย่ำงยั่งยืน 
โดยเฉพำะอย่ำงย่ิงใน 4 ปัจจยัหลกัของงำนบริกำร ได้แก่  
1) สถำนท่ีและอปุกรณ์ตำ่ง ๆ (Ambient)  
2) กำรบริกำรของพนกังำน (Service)  
3) คณุภำพอำหำร (Food) และ  
4) บริกำรจดัสง่อำหำรถงึบ้ำน (Delivery) 

ปัจจบุนัคะแนนควำมพงึพอใจโดยรวม (Overall Satisfaction Score) ของผู้บริโภคท่ีใช้
บริกำรทุกร้ำนอำหำรในเครือโออิชิอยู่ท่ีร้อยละ 88 (ข้อมูลช่วงระหว่ำงเดือนตุลำคม 
2561 - มิถุนำยน 2562) โดยงำนบริกำรท่ีเติบโตมำกท่ีสุดคือ  บริกำรจัดส่งอำหำร 
ถึงบ้ำน (Delivery) ซึ่งนอกจำกจะมีแบรนด์โออิชิ เดลิเวอร่ีท่ีให้บริกำรผ่ำนช่องทำง  
Call Center และเวบ็ไซต์แล้ว กลุม่บริษัทโออิชิยงัขยำยบริกำรจดัสง่ถงึบ้ำนรูปแบบใหม่
ผ่ำน Food Aggregator อำทิเช่น Grab Food โดยเลือกโออิชิ รำเมน และคำคำชิเป็น
สองแบรนด์น ำร่อง ซึ่งได้รับผลกำรตอบรับเป็นอย่ำงดีจำกข้อมูลท่ีได้จำกกลุ่มลูกค้ำ
เป้ำหมำยจำกระบบ “Customer Voice Receipt” พบวำ่ร้ำนอำหำรในเครือบริษัทได้รับ
คะแนนควำมพึงพอใจท่ีปรับตัวสูงขึน้จำกร้อยละ 75 ในปี 2561 เป็นร้อยละ 91  
ในปี 2562  

ท่ำมกลำงกระแสกำรเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมผู้บริโภคยุค Digital Transformation  

ในปัจจุบัน ส่งผลให้ธุรกิจร้ำนอำหำรจ ำเป็นต้องปรับตวัเพ่ือตอบโจทย์ควำมต้องกำร

ของผู้บริโภคท่ีเปลี่ยนไปอยู่ตลอดเวลำ โดยอำศยั “เทคโนโลยี” เป็นกลไกหลกัในกำร

ช่วยขับเคลื่อนธุรกิจร้ำนอำหำรในทุก ๆ กระบวนกำรท ำงำนตัง้แต่เร่ิมต้นจนจบ ทัง้นี ้

เพ่ือขยำยโอกำสใหม่ๆ  ทำงธุรกิจได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ซึง่กลุม่บริษัทโออิชิได้ตระหนกั

ถงึประเดน็ดงักลำ่ว พร้อมปรับตวัตอบรับกระแสแห่งควำมเปลี่ยนแปลงด้วยกำรเปิดตวั 

BevFood Mobile Application เมื่อเดือนกรกฎำคม 2562 ท่ีผ่ำนมำ โดย Application 

ดงักลำ่วถกูพฒันำขึน้โดยมีจดุมุง่หมำยท่ีจะมอบควำมสะดวกสบำยให้กบักลุม่ผู้บริโภค

ในกำรใช้บริกำรทุกแบรนด์ร้ำนอำหำรญ่ีปุ่ นภำยใต้เครือโออิชิ รวมทัง้มอบสิทธิ

ประโยชน์ต่ำง ๆ เพ่ือให้ยังคงรักษำฐำนผู้ โภคกลุ่มเดิมไว้ได้อย่ำงยั่งยืน รวมทัง้ขยำย

โอกำสในกำรเข้ำถงึและให้บริกำรผู้บริโภคกลุม่ใหม่ๆ  ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

โดยฟังก์ชัน่หลกัในกำรให้บริกำรของ BevFood Mobile Application ในปัจจบุนั มีดงันี ้
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• สมคัรสมำชิกโดยไม่มีค่ำใช้จ่ำย พร้อมอ ำนวยควำมสะดวกในกำรบริหำรจัดกำร
บญัชีสมำชิกด้วยตวัเองผ่ำน Mobile Application  

• สะสมคะแนนจำกกำรใช้บริกำรได้อย่ำงง่ำยดำย พร้อมแลกคะแนนผ่ำน 
Application เพ่ือน ำมำใช้เป็นส่วนลดในกำรใช้บริกำรแบรนด์ร้ำนอำหำร 
ตำมท่ีต้องกำร 

• รับสิทธิพิเศษจำกแบรนด์ร้ำนอำหำรต่ำง ๆ ในเครือโออิชิผ่ำนทำง e-Coupon 

• รับข่ำวสำรและโปรโมชัน่พิเศษจำกทกุแบรนด์ร้ำนอำหำรในเครือโออิชิก่อนใคร 

และจะเปิดให้บริกำรเพ่ิมเติมในส่วนของกำรส ำรองท่ีนั่งร้ำนอำหำรล่วงหน้ำ รวมทัง้

อ ำนวยควำมสะดวกในกำรช ำระเงินผ่ำน QR CODE ในปี 2563 ตอ่ไป 
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ส ำหรับผลกำรส ำรวจควำมพึงพอใจในสินค้ำและบริกำรของร้ำนอำหำรในกลุ่มบริษัท
โออิชิในปีท่ีผ่ำนมำ 4 แกนหลักในกำรวัดผล ได้แก่ สถำนท่ีและอุปกรณ์ภำยในร้ำน  
ร้อยละ 87 กำรบริกำรของพนกังำน ร้อยละ 89 คณุภำพอำหำร ร้อยละ 83 และบริกำร
สง่อำหำรถงึบ้ำน ร้อยละ 91  

ธุรกจิอาหารพร้อมปรุงและพร้อมทาน 

ในปี 2562 ตลำดอำหำรพร้อมทำนกลุ่มอำหำรแช่เย็นและแช่แข็ง มีอัตรำกำรเติบโต

ของมูลค่ำอยู่ที่ประมำณร้อยละ10 นับว่ำเป็นปีที่ตลำดมีกำรเติบโตในทิศทำงที่ดี 

โดยคำดว่ำเป็นผลมำจำกกำรขยำยสำขำของร้ำนสะดวกซือ้ที่มำกขึน้จำกปีก่อน 

2,000 สำขำ และกำรมีผู้ ผลิตรำยใหม่เข้ำมำในตลำดที่มีนวัตกรรมใหม่ๆ กำรใช้

เทคโนโลยีท่ีท ำให้คุณภำพและรสชำติอำหำรแช่เย็นและแช่แข็งพร้อมทำนเทียบเท่ำ

อำหำรปรุงสดได้ รวมไปถึงกำรน ำเสนอสินค้ำแปลกใหม่มำกขึน้ อีกปัจจัยหนึ่งคือ 

รูปแบบกำรใช้ชีวิตและพฤติกรรมกำรบริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป ระดับควำมเป็น

เมืองท่ีเพ่ิมสูงขึน้ จ ำนวนคนต่อครัวเรือนน้อยลง จึงส่งผลให้ตลำดในร้ำนสะดวกซือ้ 

เติบโตได้ดี ด้วยวิถีชีวิตที่เร่งรีบ ต้องกำรควำมสะดวกมำกขึน้ จึงหันมำซือ้อำหำร

พร้อมปรุงและพร้อมทำนในปริมำณพอเหมำะเฉพำะคน ลดกำรซือ้ปริมำณมำก ๆ 

87
89

83

91

ความพงึพอใจของลูกค้าในแต่ละปัจจัย 
(% ผู้ที่ตอบพอใจ – พอใจมาก) 

2019
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หรือกำรเก็บตุนสินค้ำในตู้ เย็นเป็นปริมำณมำก ส่งผลให้บริษัทต้องเพิ่มศกัยภำพ  

ในกำรพัฒนำสินค้ำอย่ำงรวดเร็ว เพื่อให้สำมำรถตอบสนองต่อควำมต้องกำร  

ของผู้บริโภคได้อย่ำงทันต่อสถำนกำรณ์ นอกจำกนี ้แผนงำนกำรตลำดในอนำคต

ยังต้องเน้นเร่ืองนวัตกรรมด้ำนผลิตภัณฑ์เ พื่อสร้ำงควำมแตกต่ำงจำกคู่แข่ง  และ

กำรน ำเสนอสินค้ำที่ตรงกับควำมต้องกำรของผู้บริโภค อำทิ ควำมใส่ใจในสุขภำพ  

ที่เพิ่มสูงขึน้ บริษัทจึงมุ่งเน้นที่จะพัฒนำสินค้ำที่ค ำนึงถึงสุขภำพที่ดีของผู้บริโภค 

รวมถึงกำรส่งเสริม กำรรับรู้ในตรำสินค้ำของกลุ่มอำหำรพร้อมทำนให้เป็นที่รู้จัก  

แก่ผู้ บริโภคมำกย่ิงขึน้ โดยเน้นกำรท ำกำรตลำดผ่ำนสื่อออนไลน์และชุมชนออนไลน์ 

รวมถึงกำรประชำสัมพันธ์ผ่ำนสื่อประชำสัมพันธ์ต่ำง ๆ อย่ำงต่อเน่ือง  

2.3.2 ภาวะตลาดธุรกจิเคร่ืองดื่ม 

ในปี 2562 ตลำดเคร่ืองดื่มประเภทชำเขียวพร้อมดื่ม ยังคงเผชิญสภำวะกำรแข่งขัน 
ท่ีรุนแรง ทัง้ด้ำนกำรแข่งขันด้ำนรำคำ และกำรแข่งขันด้ำนกำรจัดรำยกำรส่งเสริม  
กำรขำย รวมถึงผลกระทบจำกกำรปรับรำคำรองรับภำษีสรรพสำมิต ท่ีส่งผลให้กำร
บริโภคผลิตภณัฑ์ชำพร้อมดื่มของผู้บริโภคโดยรวมลดลง ซึง่เห็นได้จำกอตัรำกำรเติบโต
ท่ีลดลงในเชิงปริมำณของตลำดชำพร้อมดื่ม อย่ำงไรก็ตำม โออิชิยังคงรักษำสถำนะ
ควำมเป็นผู้น ำในตลำดชำพร้อมดื่มไว้ได้อย่ำงแข็งแกร่ง โดยมีส่วนแบ่งทำงกำรตลำด  
ในสัดส่วนร้อยละ 44.6 (ข้อมูล ณ เดือนสิงหำคม 2562) โดยเป็นข้อมูลอ้ำงอิง 
จำกบริษัท เดอะนีลเสน็คอมปะนี (ประเทศไทย) จ ำกดั 

ส่วนแบ่งการตลาดชาพร้อมด่ืม 

 

โออิชิ กรุ๊ป, 44.6

คูแ่ข่งรำยหลกั, 31.6

อ่ืนๆ, 23.8
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จำกสภำพกำรแข่งขันในอุตสำหกรรมท่ีเพ่ิมสูงขึน้ดังกล่ำว บริษัทจึงให้ควำมส ำคญั  
กบักำรค้นคว้ำและพฒันำผลิตภณัฑ์ใหม่ ๆ เพ่ือตอบสนองควำมต้องกำรของผู้บริโภค  
ท่ีหลำกหลำยและสร้ำงควำมแตกตำ่งของผลิตภณัฑ์เพ่ือขยำยฐำนกำรตลำดสูผู่้บริโภค
กลุม่ใหม ่ๆ ควบคูก่บักำรเพ่ิมศกัยภำพและควำมได้เปรียบในกำรแข่งขนั  

2.4 การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ 

2.4.1 การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ 

บริษัทมีควำมมุง่มัน่ท่ีจะน ำเสนออำหำรและเคร่ืองดื่มในสไตล์ญ่ีปุ่ นท่ีมีประโยชน์และมี
คุณภำพสูงสุดให้กับผู้ บริโภค บริษัทจึงให้ควำมส ำคัญกับกำรคัดสรรวัตถุดิบท่ีมี
คุณภำพดีจำกแหล่งผลิตทัง้ในและต่ำงประเทศ ซึ่งโดยส่วนใหญ่เป็นวัตถุดิบท่ีผลิต
ภำยในประเทศ ส ำหรับกำรคัดสรรผู้ จัดจ ำหน่ำย บริษัทก ำหนดให้มีกระบวนกำร
ตรวจสอบและคดัสรรผู้จดัจ ำหน่ำยอย่ำงเข้มงวด ทัง้ในสว่นของกำรตรวจสอบคุณภำพ
ก่อนกำรซือ้ขำย และกระบวนกำรสรรหำ โดยในกำรสรรหำผู้ จัดจ ำหน่ำย บริษัทจะ
พิจำรณำผู้ จัดจ ำหน่ำยท่ีได้มำตรฐำน โดยในเบือ้งต้นต้องได้รับกำรรับรองและ
รับประกนัคณุภำพท่ีเป็นไปตำมข้อก ำหนดของกฎหมำยและตำมมำตรฐำนสำกล อำทิ 
มำตรฐำน  Codex Alimentarius (Codex) Good Manufacturing Practice (GMP) 
Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) มำตรฐำนอุตสำหกรรม (มอก.) 
และมำตรฐำนกำรรับรองเฉพำะผลิตภณัฑ์ เป็นต้น ซึง่ภำยหลงักำรพิจำรณำคุณภำพ
เบือ้งต้นบริษัทจะท ำกำรประเมินโดยกำรตรวจเย่ียมสถำนท่ีประกอบกำรและ
กระบวนกำรผลิต ควบคู่กับกำรพิจำรณำผลกำรรับรองจำกห้องปฏิบัติกำรท่ีได้
มำตรฐำน เมื่อผ่ำนกำรประเมินแล้ว บริษัทจึงจะเชิญเข้ำร่วมในขัน้ตอนถัดไปคือกำร
ประกวดรำคำตำมนโยบำย ระเบียบและข้อก ำหนดท่ีเก่ียวกับกำรจัดซือ้จัดจ้ำง 
ของบริษัทตอ่ไปเพ่ือให้มัน่ใจได้วำ่กระบวนกำรจดัซือ้จดัจ้ำงของบริษัทมีควำมโปร่งใสและ
เป็นธรรมแก่ผู้ จดัจ ำหน่ำยทุกรำย และเมื่อผู้ จัดจ ำหน่ำยได้รับคดัเลือกให้จดัจ ำหน่ำย
สินค้ำหรือวตัถุดิบให้กบับริษัทแล้ว ในกำรจดัส่งสินค้ำหรือวตัถุดิบทุกครัง้บริษัทจะท ำ
กำรตรวจรับสินค้ำเพ่ือให้มัน่ใจได้ว่ำวตัถุดิบต่ำง ๆ ท่ีได้รับเป็นวตัถุดิบหรือสินค้ำท่ีมี
คณุภำพ และมีมำตรฐำนกำรผลิตท่ีดีเป็นท่ียอมรับในระดบัสำกล รวมถึงควำมตรงต่อ
เวลำในกำรจดัสง่วตัถดุิบหรือสินค้ำให้แก่บริษัทก็เป็นปัจจยัท่ีส ำคญัประกำรหนึง่ในกำร
พิจำรณำคดัเลือกผู้จัดจ ำหน่ำยสินค้ำเพ่ือป้องกันปัญหำกำรขำดวัตถุดิบในกำรผลิต
และจัดจ ำหน่ำย นอกจำกนี ้ผู้ จัดจ ำหน่ำยยังต้องมีคุณสมบัติและศักยภำพใน  
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กำรพัฒนำมำตรฐำนหรือกระบวนกำรผลิตในลักษณะท่ีสำมำรถรองรับกำร
เปลี่ยนแปลงหรือกำรเจริญเติบโตของบริษัทได้เป็นอย่ำงดี 
นอกเหนือจำกกำรพิจำรณำด้ำนคุณภำพแล้วบริษัทยังให้ควำมส ำคัญกับรำคำ 
ของสินค้ำและวตัถดุิบ เน่ืองจำกมีผลกระทบส ำคญัตอ่ต้นทนุในกำรด ำเนินธุรกิจ ดงันัน้
ในกำรจัดซือ้จดัจ้ำงจึงมีกำรตรวจสอบ เปรียบเทียบรำคำ กำรสรรหำหรือพัฒนำคู่ค้ำ
รำยใหม่หรือแหล่งวัตถุดิบใหม่ ๆ และกำรรวมปริมำณกำรจัดซือ้ในแต่ละครำวให้
เหมำะสมและเป็นท่ีสนใจของคู่ค้ำ เพ่ือสร้ำงกำรแข่งขนั เพ่ิมอ ำนำจในกำรตอ่รองรำคำ 
และเพ่ือให้มัน่ใจได้ว่ำสินค้ำหรือวตัถุดิบท่ีจดัหำมำนัน้นอกจำกจะมีคณุภำพดี มีรำคำ  
ท่ีเหมำะสม และมีปริมำณเพียงพอต่อควำมต้องกำร รวมถึงมีกำรทบทวนรำคำสินค้ำ
และวตัถุดิบอย่ำงสม ่ำเสมอเพ่ือให้รำคำวตัถุดิบและสินค้ำท่ีจัดซือ้มีควำมเหมำะสม
และสอดคล้องกบัสภำวะของตลำดในแตล่ะขณะด้วย  
ทั ง้ นี  ้กำรผลิตและแปรรูปอำหำรบำงประเภทจะด ำ เ นินกำรโดยครัวกลำง 
ของกลุ่มบริษัทโออิชิ เพ่ือประโยชน์ในกำรควบคุมคุณภำพให้เป็นไปตำมสูตรเฉพำะ
และมำตรฐำนเดียวกัน รวมถึงยังเป็นกำรบริหำรจัดกำรวตัถุดิบอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
อีกด้วย  

นอกเหนือจำกกำรคัดสรรวัตถุดิบและสินค้ำท่ีมีคุณภำพสูง บริษัทยังตระหนักถึง  
ควำมรับผิดชอบต่อสังคม โดยให้ควำมส ำคัญในกำรคัดเลือกวัตถุดิบท่ีมีคุณภำพ  
จำกผู้ประกอบกำรและเกษตรกรภำยในประเทศ รวมถึงมุ่งเน้นกำรส่งเสริมและพฒันำ
ศกัยภำพคูค้่ำและเกษตรกรทัง้ทำงตรงและทำงอ้อมอย่ำงตอ่เน่ืองควบคูก่นัไปด้วย อำทิ 
กำรเลือกใช้วัตถุดิบใบชำท่ีมีคุณภำพสูงจำกเกษตรกรในประเทศ กำรใช้ผลิตภัณฑ์  
จำกผู้ประกอบกำรในโครงกำรประชำรัฐ และกำรให้ควำมรู้และร่วมพฒันำกระบวนกำรผลิต
แก่ผู้ประกอบกำรท้องถ่ินในหลำกหลำยโครงกำร เป็นต้น เพ่ือเป็นกำรเสริมสร้ำงรำยได้
และสร้ำงกำรเติบโตแก่ชุมชนเกษตรกรและผู้ประกอบกำรในท้องถ่ิน รวมถึงพิจำรณำ
ท ำสญัญำระยะยำวเพ่ือเป็นกำรบริหำรควำมเสี่ยงด้ำนวตัถุดิบ และสร้ำงควำมยัง่ยืน
ด้ำนรำยได้ให้กบักลุม่เกษตรกรดงักล่ำวอีกด้วย 

อย่ำงไรก็ดี ส ำหรับสินค้ำหรือวตัถุดิบบำงประเภทท่ีมีผู้ผลิตน้อยรำย บริษัทได้ก ำหนด
เป็นแนวนโยบำยในกำรสรรหำผู้ ผลิตและผู้ จัดจ ำหน่ำยรำยใหม่ ๆ อย่ำงต่อเน่ือง  
เพ่ือเป็นกำรบริหำรควำมเสี่ยงด้ำนกำรขำดแคลนวตัถุดิบ รวมถึงในกำรจัดซือ้จดัจ้ำง 
บริษัทมีแนวนโยบำยชดัเจนท่ีจะไม่สนบัสนุนและไม่ท ำธุรกรรมกบัผู้ผลิตและจ ำหน่ำย
สินค้ำท่ีมีควำมเก่ียวข้องกับกำรทุจริตคอร์รัปชั่น กำรละเมิดทรัพย์สินทำงปัญญำ 
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กำรค้ำมนุษย์ และกำรละเมิดสิทธิมนุษยชนทุกรูปแบบ พร้อมทัง้ได้ก ำหนดให้เป็น
มำตรกำรหนึง่ของแผนกำรตรวจเย่ียมผู้ผลิตและผู้จดัจ ำหน่ำยสินค้ำประจ ำปีของบริษัท 
เพ่ือให้มัน่ใจวำ่นโยบำยดงักลำ่วมีกำรปฏิบตัิท่ีเป็นรูปธรรมอย่ำงแท้จริง 

2.4.2 การจัดให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์เพื่อจ าหน่าย 

กลุ่มบริษัทโออิชิ ท่ีท ำหน้ำท่ีผลิตสินค้ำ ประกอบด้วย 2 บริษัท ได้แก่ บริษัท โออิชิ ฟู้ด 
เซอร์วิส จ ำกดั หรือโออิชิ ฟู้ด เซอร์วิส (เดิมช่ือบริษัท โออิชิ สแน็ค จ ำกดั) ท ำหน้ำท่ีเป็น
ครัวกลำงของกลุ่มบริษัทโออิชิ ในกำรคดัเลือก สัง่ซือ้ กระจำยวตัถุดิบ รวมทัง้แปรรูป
วตัถุดิบท่ีจ ำเป็นต้องรักษำคณุภำพและมำตรฐำน ตลอดจนท ำหน้ำท่ีผลิตเบเกอร่ีและซูชิ
ทกุชนิดเพ่ือจดัสง่ให้แก่สำขำร้ำนอำหำรของกลุ่มบริษัทโออิชิ และ บริษัท โออิชิ เทรดดิง้ 
จ ำกดั หรือ โออิชิ เทรดดิง้ ท ำหน้ำท่ีผลิตเคร่ืองดื่มชนิดต่ำง ๆ ภำยใต้เคร่ืองหมำยกำรค้ำ
โออิชิให้แก่กลุม่บริษัทโออิชิอีกด้วย 

ณ วนัท่ี 30 กันยำยน 2562 กลุ่มบริษัทโออิชิ มีโรงงำนส ำหรับกำรผลิตเคร่ืองดื่มจ ำนวน  
5 โรงงำน และโรงงำนครัวกลำง 1 โรงงำน ได้แก่ ได้แก่ 

1) โรงงำนโออิชิ เทรดดิง้ เลขท่ี 60/1120 หมู่ 19 เขตนิคมอุตสำหกรรม นวนคร ต ำบล
คลองหลวง อ ำเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธำนี 12120 (ผลิตเคร่ืองดื่มแบบบรรจุใน
ขวด PET) 

2) โรงงำนโออิชิ เทรดดิง้ เลขท่ี 60/68 หมู่ 19 เขตนิคมอุตสำหกรรม นวนคร ต ำบล 
คลองหลวง อ ำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธำนี 12120 (ผลิตเคร่ืองดื่มแบบบรรจุ
ร้อนในขวด PET และน ำ้ดื่มในขวด PET) 

3) โรงงำนโออิชิ เทรดดิง้ เลขท่ี 60/68 หมู่ 19 เขตนิคมอุตสำหกรรม นวนคร ต ำบล 
คลองหลวง อ ำเภอคลองหลวง จงัหวดัปทมุธำนี 12120 (ผลิตเคร่ืองดื่มแบบบรรจุเย็น
ในกลอ่งกระดำษแบบ UHT) 

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

5) โรงงำนโออิชิ เทรดดิง้ เลขท่ี 333 หมู่ 1 ต ำบลแสลงพนั อ ำเภอวงัม่วง จงัหวดัสระบุรี 
(ผลิตเคร่ืองดื่มแบบบรรจเุย็นในขวด PET) 

6) โรงงำนโออิชิ ฟู้ด เซอร์วิส เลขท่ี 283/2 หมู่ 3 ต ำบลหนองชำก อ ำเภอบ้ำนบึง จงัหวดั
ชลบรีุ (ครัวกลำงผลิตอำหำร) 
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ก าลังการผลิตของโออชิ ิเทรดดิง้ 

ส ำหรับก ำลงักำรผลิตเคร่ืองดื่ม บริษัทและโออิชิ เทรดดิง้มีก ำลงักำรผลิตเคร่ืองดื่มบรรจุ
ขวด PET ทัง้หมด 1,370 ล้ำนขวดต่อปี โดยโรงงำนภำยในนิคมอุตสำหกรรมนวนคร
และภำยในนิคมอุตสำหกรรมอมตะนครมีศักยภำพในกำรผลิตน ำ้ดื่มประมำณ 240 
ล้ำนขวดต่อปี ซึง่ในปัจจุบนัมีกำรรับจ้ำงผลิตน ำ้ดื่มภำยใต้เคร่ืองหมำยกำรค้ำช้ำงและ
คริสตลัให้กบับริษัทในกลุ่มธุรกิจท่ีเก่ียวข้อง ส ำหรับก ำลงักำรผลิตเคร่ืองดื่มแบบบรรจุ
ในกล่องกระดำษแบบ UHT มีก ำลังกำรผลิตประมำณ 560 ล้ำนกล่องต่อปี ซึ่งส่วน 
กำรผลิตเคร่ืองดื่มแบบบรรจุในกล่องกระดำษแบบ UHT นีย้งัมีก ำลงักำรผลิตเพียงพอ
ส ำหรับกำรรองรับกำรผลิตเคร่ืองดื่มประเภทนมด้วย โดยหลงัจำกกำรด ำเนินกำรฟืน้ฟู
จำกเหตุอคัคีภัยในช่วงปลำยเดือนพฤศจิกำยน 2560 ปัจจุบันส่วนกำรผลิตเคร่ืองดื่ม
แบบบรรจุในกล่องกระดำษแบบ UHTสำมำรถกลับมำด ำเนินกำรผลิตได้เต็มก ำลัง 
กำรผลิตในเดือนเมษำยน 2562 

ส ำหรับธุรกิจอำหำร ครัวกลำงของโออิชิ ฟู้ด เซอร์วิส มีก ำลังกำรผลิตแบบครัวร้อน
ประมำณ 12,000 ตนัตอ่ปี ก ำลงักำรผลิตอำหำรพร้อมทำนแบบแช่เย็น ประเภทเก๊ียวซำ่ 
ประมำณ 4,000 ตนัตอ่ปี และประเภทแซนวิช ประมำณ 20 ล้ำนชิน้ตอ่ปี  

ทัง้นี ้ด้วยควำมพร้อมด้ำนก ำลังกำรผลิต ในปี 2562 บริษัทมีสินค้ำและผลิตภัณฑ์
เพียงพอต่อกำรจัดจ ำหน่ำยและตอบสนองควำมต้องกำรของผู้บริโภคทัง้ภำยในและ
ภำยนอกประเทศ 

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของกระบวนการผลิตหรือการก าจัดวัตถุดบิเหลือใช้  

กลุ่มบริษัทโออิชิตระหนักถึงควำมส ำคัญในกำรรักษำสิ่ งแวดล้อม จึงจัดให้มี
กระบวนกำรดูแลด้ำนสิ่งแวดล้อม กำรก ำจัดวตัถุดิบเหลือใช้ กำรจดักำรขยะและของเสีย 
อย่ำงเป็นระบบได้มำตรฐำนและปฏิบตัิตำมข้อก ำหนดของกฎหมำย เพ่ือให้มัน่ใจได้ว่ำ
วัตถุดิบเหลือใช้ ขยะ และของเสียดังกล่ำวจะถูกก ำจัดด้วยวิธีกำรท่ีถูกต้องไม่ส่ง  
ผลกระทบกบัชมุชนและสิ่งแวดล้อม 

โดยในกระบวนกำรผลิต กลุ่มบริษัทโออิชิเลือกสรรเทคโนโลยีในกำรผลิตท่ีเป็นมิตร  
กบัสิ่งแวดล้อมเพ่ือลดผลกระทบตัง้แต่กระบวนกำรแรกด้วยกำรใช้เคร่ืองจกัรท่ีทนัสมยั 
ใช้พลงังำนน้อย และลดวตัถดุิบบรรจภุณัฑ์ท่ีใช้ในกำรผลิต นอกจำกนี ้บริษัทได้จดักำร
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ควบคุมปัจจัยเสี่ยงเพ่ือลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงกำรลดกำรใช้ทรัพยำกร  
โดยกำรลดและประหยัดกำรใช้พลังงำนและปฏิบัติตำมมำตรฐำนกำรจัดกำร
สิ่ ง แ วด ล้ อม  ISO 14001 (ISO 14001 Environmental Management Standard)  
ซึ่งโรงงำนส ำหรับผลิตเคร่ืองดื่มของกลุ่มบริษัทโออิชิทุกโรงงำนได้รับกำรรับรอง
มำตรฐำนดงักลำ่วเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว  

ทัง้นี ้เพ่ือให้กำรบริหำรและกำรจดักำรด้ำนสิ่งแวดล้อมเป็นไปอย่ำงยัง่ยืน กลุม่บริษัทโออิชิ
ได้จัดให้มีบุคลำกรท่ีเช่ียวชำญด้ำนกำรควบคุมและกำรปฏิบัติงำนด้ำนสิ่งแวดล้อม  
ท่ีผ่ ำนกำรอบรมตำมท่ีกฎหมำยก ำหนดประจ ำอยู่ภำยในโรงงำนอุตสำหกรรม 
ของกลุม่บริษัทโออิชิ ดงันี ้

ทัง้นี ้เพ่ือให้กำรบริหำรและกำรจดักำรด้ำนสิ่งแวดล้อมเป็นไปอย่ำงยั่งยืน กลุ่มบริษัท
โออิชิได้จัดให้มีบุคลำกรท่ีเ ช่ียวชำญด้ำนกำรควบคุมและกำรปฏิบัติงำนด้ำน
สิ่งแวดล้อม ท่ีผ่ำนกำรอบรมตำมท่ีกฏหมำยก ำหนดประจ ำอยู่ภำยในโรงงำน
อตุสำหกรรมของกลุม่บริษัทโออิชิ ดงันี ้

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

ด้วยปัจจัยด้ำนกำรรับรองมำตรฐำนกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมและกำรจัดให้มีบุคลำกร

ด้ำนสิ่งแวดล้อมดงักล่ำวข้ำงต้น ท ำให้มัน่ใจได้ว่ำกำรบริหำรจัดกำรด้ำนสิ่งแวดล้อม

ของกลุม่บริษัทโออิชิมีควำมถูกต้อง น่ำเช่ือถือและเป็นไปตำมมำตรฐำนสำกล โดยในปี

ท่ีผ่ำนมำ บริษัทสำมำรถปฏิบตัิตำมมำตรกำรและข้อก ำหนดเก่ียวกบัสิ่งแวดล้อมต่ำง ๆ 

ตำมท่ีกฎหมำยและมำตรฐำนกำรจดักำรสิ่งแวดล้อม ISO 14001 ก ำหนดไว้เป็นอย่ำงดี 

จงึไมม่ีกำรกระท ำผิดข้อก ำหนดของกฎหมำยด้ำนสิ่งแวดล้อม และข้อพิพำทท่ีเก่ียวข้อง

กบัด้ำนสิ่งแวดล้อมแตอ่ย่ำงใด 
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นอกเหนือจำกกำรด ำเนินกำรตำมมำตรกำรและข้อก ำหนดตำมกฎหมำยแล้ว  
กลุ่มบริษัทโออิชิยังได้ด ำเนินกำรและเข้ำร่วมกับโครงกำรและได้รับกำรรับรอง 
ท่ีเก่ียวข้องด้ำนสิ่งแวดล้อมในหลำกหลำยโครงกำร ได้แก่ 
- กำร ร่วมด ำเ นินกำร โครงการคา ร์บอนฟุตพริ้นท์ขององ ค์กรใน

ภาคอุตสาหกรรม (Carbon Footprint for Organization: CFO) ขององค์กำร
บริหำรก๊ำซเรือนกระจก (องค์กำรมหำชน) ซึ่งเป็นโครงกำรท่ีสร้ำงควำมรู้ 
ควำมเข้ำใจเก่ียวกบัหลกักำรและวิธีกำรประเมินคำร์บอนฟตุพริน้ท์ขององค์กร 
เพ่ือให้สำมำรถค ำนวณปริมำณคำร์บอนฟุตพริน้ท์ท่ีเกิดขึน้จำกกิจกรรม 
กำรด ำเนินงำนขององค์กรได้อย่ำงถูกต้อง อันจะน ำไปสู่กำรก ำหนด 
แนวทำงกำรบริหำรจัดกำรเพ่ือลดกำรปล่อย ก๊าซเรือนกระจกขององค์กร 
ได้อย่ำงเหมำะสมและมีประสิทธิภำพอีกด้วยอนัเป็นกำรตระหนกัรู้ต่อควำม
รับผิดชอบต่อสงัคมในกำรลดผลกระทบด้ำนสิ่งแวดล้อม ซึ่งในส่วนโรงงำน
นิคมอุตสำหกรรมนวนครได้ปล่อยก๊าซเรือนกระจกประมาณ 20,929 

tonCO2-eq โรงงำนในนิคมอุตสำหกรรมอมตะนคร 1,472 tonCO2-eq,  
วังม่วง 19,064 tonCO2-eq และครัวกลำงท่ีบ้ำนบึง 9,315 tonCO2-eq  
และได้รับใบรับรองกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกจำกรัฐมนตรีกระทรวง
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
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- เข้ำร่วมโครงกำรน ำร่องอตุสำหกรรมสีเขียว ซึง่กลุม่บริษัทโออิชิได้ 

 

ผ่ำนกำรประเมินและได้รับกำรรับรองเป็นโรงงำนสีเขียว ระดับ 3 (Green Industry 

Level 3) จำกกระทรวงอุตสำหกรรม  ซึ่งเป็นระดับท่ีแสดงให้เห็นว่ำบริษัทได้ใช้

ทรัพยำกรอย่ำงคุ้มคำ่และพฒันำกระบวนกำรผลิตท่ีเป็นมิตรกบัสิ่งแวดล้อม 

ส ำหรับด้ำนควำมปลอดภัยของโรงงำน บริษัทจัดให้มีกำรตรวจมำตรฐำนโรงงำน  
โดยผู้ เช่ียวชำญจำกภำยนอกทุกปี เช่น กำรตรวจโครงสร้ำงอำคำร กำรตรวจระบบ
ไฟฟ้ำ กำรตรวจภำชนะรับแรงดนัและหม้อผลิตไอน ำ้ เป็นต้น  

ในปี 2562 บริษัทได้จดัให้มีกำรอบรมด้ำนสิ่งแวดล้อม โดยเชิญวิทยำกรทัง้ภำยในและ
จำกภำยนอกบริษัท เพ่ือให้ควำมรู้และสร้ำงคำ่นิยมท่ีดีเก่ียวกบัสิ่งแวดล้อมแก่พนกังำน
ของบริษัท ในหลกัสตูรท่ีเก่ียวข้องกบัด้ำนสิ่งแวดล้อม ดงันี ้

- หลักสูตร Internal Audit ISO14001 Version:2015 รวมจ ำนวน 1 หลักสูตร 
คิดเป็นชัว่โมงอบรมเฉลี่ย 12 ชัว่โมงตอ่คน 

- หลกัสูตรสร้ำงจิตส ำนึกกำรอนุรักษ์พลงังำน รวมจ ำนวน 1 หลกัสูตร คิดเป็น
ชัว่โมงอบรมเฉลี่ย 5 ชัว่โมงตอ่คน 

- หลกัสตูรด้ำนกำรจดักำรพลงังำน รวมจ ำนวน 1 หลกัสตูร คิดเป็นชัว่โมงอบรม
เฉลี่ย 12 ชัว่โมงตอ่คน 

โดยคิดเป็นชั่วโมงอบรมเฉลี่ยรวม 9.4 ชั่วโมงต่อคน ซึ่งเพ่ิมขึน้จำก 7.5 ชั่วโมงต่อคน 

ในปี 2561 
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แนวทางการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ 

ในปี 2562 กลุ่มบริษัทโออิชิได้ด ำเนินโครงกำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรใช้พลงังำน และ
วตัถุดิบ รวมถึงสำรเคมีในกระบวนกำรผลิต เพ่ือลดปริมำณกำรใช้ทรัพยำกรและลด
ผลกระทบท่ีอำจมีตอ่สิ่งแวดล้อม ดงันี ้

1. ด้ำนพลังงำน บริษัทภำยในกลุ่มบริษัทโออิชิจัดให้มีคณะท ำงำนและผู้ ตรวจ
ติดตำมกำรใช้พลังงำน ซึ่งผ่ำนกำรฝึกอบรมจำกหน่วยงำนท่ีขึน้ทะเบียน 
กับกระทรวงพลังงำนจึงมั่นใจได้ว่ำกลุ่มบริษัทโออิชิมีกำรใช้พลังงำนอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ ประหยัด และเหมำะสมกับกระบวนกำรผลิต นอกจำกนี ้บริษัท
ภำยในกลุ่มบริษัทโออิชิได้จัดท ำโครงกำรอนุรักษ์พลังงำนในหลำกหลำย
โครงกำร ซึง่สง่ผลในกำรลดปริมำณกำรใช้พลงังำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ เช่น 

- โครงกำรติดตัง้อุปกรณ์ควบคุมควำมเร็วรอบมอเตอร์ (Variable Speed 
Drive : VSD) เพ่ือเป็นกำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรท ำงำนของมอเตอร์ และลด
กำรใช้พลังงำนในกระบวนกำรผลิต  ได้ด ำเนินกำรขยำยผลไปท่ีโรงงำน
อมตะนคร ซึง่สำมำรถลดปริมำณกำรใช้พลงังำนไฟฟ้ำลง 8,646 หน่วยตอ่ปี  

- โครงกำร เปลี่ ยนหลอด High bay เ ป็นหลอดไฟ  LED ทั ง้ ใน พื น้ ท่ี 
ของคลังสินค้ำรวมไปถึงพืน้ท่ีสำยกำรผลิต  ซึ่งสำมำรถลดปริมำณกำรใช้
พลงังำนไฟฟ้ำลง 311,721 หน่วยตอ่ปี  

0

200

400

600

2 5 5 8 2 5 5 9 2 5 6 0 2 5 6 1 2 5 6 2

148 203
323

410 422

จ านวนชั่ วโมง



  บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
แบบแสดงรำยกำรข้อมลูประจ ำปี (แบบ 56-1) สิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยำยน 2562 

  สว่นท่ี 1 หน้ำท่ี 56 

   

- ส ำหรับสำยกำรผลิตเคร่ืองดื่มแบบบรรจุร้อนในขวด PET ได้ด ำเนินกำร
ปรับปรุงเคร่ืองจักรในระบบต้นก ำลัง โดยกำรลดแรงดันลมของระบบ  
Air compressor ท ำให้ช่วยลดกำรใช้ไฟฟ้ำในกำรผลิตลมส ำหรับใช้ 
ในกระบวนกำรผลิตได้ 42,000 หน่วยตอ่ปี  

- ส ำหรับกำรด ำเนินกำรปรับปรุงของระบบต้นก ำลัง โรงงำนผลิตชำเขียว 
บรรจุร้อนในเขตนิคมอุตสำหกรรมนวนคร ได้ด ำเนินกำรรวม load กำรใช้
ไฟฟ้ำของหม้อแปลงขนำด 2500 kVA จ ำนวน 1 ชุด และ 1,000 kVA 
จ ำนวน 2 ชุดให้เหลือหม้อแปลงไฟฟ้ำ 1 ชุด ช่วยลดกำรใช้ไฟฟ้ำลงได้ 
270,684 หน่วยตอ่ปี 

- ส ำหรับกำรพัฒนำกระบวนกำรผลิตเคร่ืองดื่มแบบบรรจุร้อนในขวด PET  
ในเขตนิคมอุตสำหกรรมอมตะนคร ปรับปรุงสำยพำนล ำเลียงขวดให้เป็น  
Single Lane สำมำรถลดกำรใช้ไฟฟ้ำได้ 18,717 หน่วยตอ่ปี 

- ส ำหรับกำรผลิตเคร่ืองดื่มแบบบรรจุเย็นในขวด PET ภำยในโรงงำน
อุตสำหกรรม อ ำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี  ไ ด้ด ำเนินกำรปรับปรุง
กระบวนกำรล้ำงท่อส่ง premixในกระบวนกำรผลิต ช่วยลดกำรใช้น ำ้ลงได้
ถงึ 63,450 ลกูบำศก์เมตรตอ่ปี 

- ส ำหรับโรงงำนโออิชิ ฟู้ด เซอร์วิส ได้มีกำรควบคุมกำรเปิด-ปิด ระบบเติม
อำกำศในระบบกำรบ ำบัดน ำ้เสีย ช่วยลดกำรใช้ไฟฟ้ำได้ 17,162 หน่วย 
ต่อปี นอกจำกนีย้ังได้ด ำเนินกำรควบคุมระบบปรับอำกำศในพืน้ท่ีอำคำร
ส ำนกังำน ช่วยลดกำรใช้ไฟฟ้ำได้ 14,825 หน่วยตอ่ปี 

2. ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรน ำ้ บริษัทมีแนวทำงกำรใช้ทรัพยำกรน ำ้อย่ำงคุ้ มค่ำ 
รวมถึงลดกำรปล่อยน ำ้เสียออกนอกองค์กร โดยท ำกำรประเมินกำรใช้น ำ้ 
(Water foot print) เพ่ือก ำหนดเป้ำหมำยกำรลดกำรใช้น ำ้ โดยมีโครงกำรดงันี ้ 

- กำรน ำน ำ้ RO Reject จำกกระบวนกำรผลิตน ำ้ RO (Reverse Osmosis)
กลบัมำใช้ในกระบวนกำรแทนกำรใช้น ำ้ Soft ในระบบต้นก ำลงั และแทน
กำรใช้น ำ้ปะปำ ในกิจกรรมท่ีเก่ียวกบักำรท ำควำมสะอำดภำยนอกอำคำร 
โดยโรงงำนในเขตนิคมอตุสำหกรรมนวนคร สำมำรถลดกำรใช้น ำ้ปะปำได้
เท่ำกับ 50,000 ลูกบำศก์เมตรต่อปี และโรงงำนโออิชิ ฟู้ด เซอร์วิส เท่ำกับ 
4,058 ลกูบำศก์เมตรตอ่ปี 



  บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
แบบแสดงรำยกำรข้อมลูประจ ำปี (แบบ 56-1) สิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยำยน 2562 

  สว่นท่ี 1 หน้ำท่ี 57 

   

- โรงงำนนวนคร ยงัได้ด ำเนินโครงกำรลดเวลำกำรล้ำงระบบ UF ด้วยสำรเคมี 
(CEB : Chemically Enhanced Backwash) ท ำให้สำมำรถลดกำรใช้น ำ้
ปริมำณ 4,700 ลกูบำศก์เมตรตอ่ปี 

3. กำรจดักำรของเสีย 

- โรงงำนโออิชิ ฟู้ด เซอร์วิส ได้ด ำเนินกำรน ำน ำ้มันท่ีผ่ำนกระบวนกำร
ประกอบอำหำรไปรีไซเคิลจ ำนวน 5,655 กิโลกรัมต่อปี โดยผ่ำนบริษัท 
ท่ีได้รับกำรรับรองด้ำนกำรจัดกำรอย่ำงถูกสุขลักษณะตำมข้อก ำหนด  
ของกฎหมำย 

- โออิชิ เทรดดิง้ และ โออิชิ ฟู้ด เซอร์วิส ได้ก ำหนดเป้ำหมำยกำรลดปริมำณขยะ
หรือของเสียจำกกระบวนกำรผลิตตัง้แตปี่ 2558 – 2563 อย่ำงน้อยปีละ ร้อยละ 
1 ผ่ ำ น ก ำ ร จั ด ก ำ ร ต ำ ม แ น ว คิ ด  3R (Reduce, Reuse, Recycle)  
โดยมีโครงกำรท่ีได้ด ำเนินกำร ได้แก่ โครงกำรน ำเศษพืช ผกั ผลไม้ ท่ีเหลือทิง้
จำกกำรประกอบอำหำรของโรงอำหำรมำท ำเป็นปุ๋ ยช่วยลด By product 
จำก 3,756 ตนั ในปี 2561 ลดลงเหลือ 863 ตนั ในปี 2562 

- หน่วยงำนวิจยัและพฒันำผลิตภณัฑ์ ได้ด ำเนินกำรออกแบบขวดบรรจภุณัฑ์
ประเภทพลำสติก PET ให้มีน ำ้หนกัลดลง ท ำให้สำมำรถลดกำรใช้พลำสติก
ลงได้เท่ำกบั 151 ตนั/ปี 

4. บรรจภุณัฑ์รักษ์โลก 

- บริษัทได้มีนวตักรรมด้ำนกำรออกแบบฉลำกของบรรจภุณัฑ์ท่ีบรรจเุย็นในขวด 
PET ขนำด 350 ml.โดยสำมำรถลดควำมยำวของฉลำกลงได้ร้อยละ 9 และลด
ควำมหนำของฉลำกลงได้ร้อยละ 10 โดยคณุภำพของฉลำกยงัคงเดิม 

นอกจำกนี  ้กลุ่มบริ ษัทโออิ ชิจะยังคงให้ควำมส ำคัญกับกำรศึกษำ และพัฒนำ 

กำรด ำเนินกำรด้ำนกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรต่ำง ๆ ให้เกิดประสิทธิภำพสูงสุด 

อย่ำงต่อเน่ือง เพ่ือเป็นกำรลดและประหยดักำรใช้พลงังำนอนัจะเป็นกำรลดผลกระทบและ

สง่ผลดีตอ่สิ่งแวดล้อมโดยรวมอย่ำงยัง่ยืนซึง่ถือเป็นเจตนำรมณ์ส ำคญัของกลุม่บริษัทโออิชิ

อีกด้วย 
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3. ปัจจัยความเสี่ยง 

3.1 ธุรกจิอาหาร 

3.1.1 ธุรกจิร้านอาหาร 

3.1.1.1 ความเส่ียงจากโครงสร้างประชากรและพฤตกิรรมผู้บริโภคที่เปล่ียนไป 

ธุรกิจร้ำนอำหำรยังคงมีกำรเติบโตท่ำมกลำงภำวะเศรษฐกิจท่ีผันผวน  
โดยคำดวำ่จะขยำยตวัรำวร้อยละ 4-5 ในปี 2562-2563 โดยมีปัจจยัสนบัสนนุ
จำกโครงสร้ำงประชำกรท่ีเปลี่ยนแปลงไป ทัง้จำกครัวเ รือนท่ีเล็กลง  
กำรขยำยตัวของเมืองและไลฟ์สไตล์ผู้บริโภคท่ีเปลี่ยนแปลงไป นอกจำกนี  ้
กำรขยำยตัวของนักท่องเท่ียวยังช่วยสนับสนุนกำรเติบโตของร้ำนอำหำร  
แต่แนวโน้มกำรแข่งขันจะรุนแรงมำกขึน้โดยเฉพำะกำรขยำยสำขำของเชน
ร้ำนอำหำรต่ำง ๆ ขณะเดียวกัน มีผู้ เล่นรำยใหม่ ๆ เข้ำมำแข่งขันมำกขึน้  
ซึ่งต้องจับตำมองร้ำนอำหำร Asian โดยเฉพำะอำหำรญ่ีปุ่ นและร้ำน Café 
อย่ำงร้ำนกำแฟท่ีมีแนวโน้มแข่งขันรุนแรง นอกจำกนี ้ผู้ ประกอบกำร  
ต้องปรับตวัรับเทรนด์กำรเติบโตของร้ำนอำหำรรูปแบบต่ำง ๆ อำทิ ควำมนิยม
ร้ำนประเภท Fast Casual ร้ำนอำหำรพรีเมียมท่ีเน้นจบักลุม่ลกูค้ำท่ีมีก ำลงัซือ้
สงู รวมถึงกำรให้ควำมส ำคญักบั Foodie Influencer และแพลตฟอร์มค้นหำ
ร้ำนอำหำร ตลอดจนเพ่ิมช่องทำง Delivery ท่ีได้ รับควำมนิยมมำกขึน้  
ท่ีผ่ำนมำมีผู้ ให้บริกำรแอปพลิเคชั่นสัง่อำหำร (Food Delivery Application) 
เกิดขึน้หลำยรำย ซึ่งเป็นพัฒนำกำรเปลี่ยนแปลงจำกเทคโนโลยี ท ำให้
พฤติกรรมของผู้บริโภคเปลี่ยนไป และท ำให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงในห่วงโซ่ 
ของธุรกิจร้ำนอำหำร โดยเฉพำะบริกำรจดัส่งอำหำรได้เติบโตสงูมำก และเป็น
โอกำสของผู้ประกอบกำรธุรกิจร้ำนอำหำรขนำดเล็ก ร้ำนค้ำริมทำงให้เข้ำถึง
ลูกค้ำได้มำกย่ิงขึน้ ช่วยลดต้นทุนกำรด ำเนินงำนและท ำให้ผู้ประกอบกำร  
มีก ำไรมำกขึน้ ประมำณกำรวำ่ธุรกิจฟู้ดเดลิเวอร่ีในประเทศไทยนัน้จะมีมลูค่ำ
ประมำณ 33,000 – 35,000 ล้ำนบำท ในปี 2562 ซึง่เติบโตอย่ำงต่อเน่ืองปีละ
ไม่ต ่ำกว่ำร้อยละ 10 ท่ีส ำคญัมีจ ำนวนผู้ประกอบกำรหลำยรำยเข้ำมำแข่งขนั
ในตลำดมำกขึน้ ทัง้ Line Man, Food Panda, Grab Food และ Get ท่ีเข้ำมำ
มีพืน้ท่ีส่วนแบ่งตลำดในธุรกิจร้ำนอำหำรท่ีมีมูลค่ำกว่ำ 4 แสนล้ำนบำท 
ในประเทศไทย 
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3.1.1.2 ความเส่ียงในด้านการจัดหาพืน้ที่เช่าส าหรับขยายสาขาใหม่และรักษา
พืน้ที่เช่าส าหรับสาขาเดมิ 

เน่ืองด้วยท ำเลท่ีตัง้ของสำขำเป็นปัจจัยแห่งควำมส ำเร็จในกำรด ำเนินธุรกิจ

ร้ำนอำหำร ประกอบกบัสภำวะกำรแข่งขนัท่ีรุนแรงในธุรกิจร้ำนอำหำรในปัจจุบนั 

ส่งผลให้เกิดข้อจ ำกัดต่อผู้ ประกอบกำรในกำรแสวงหำพืน้ท่ีขยำยสำขำใหม่ 

โดยเฉพำะอย่ำงย่ิงพืน้ท่ีในห้ำงสรรพสินค้ำท่ีมุ่งเน้นกำรเช่ำพืน้ท่ีภำยใน

ห้ำงสรรพสินค้ำท่ีตัง้อยู่ใกล้เคียงกบัแหล่งชมุชน และโดยปกติกำรเช่ำพืน้ท่ีจะท ำ

เป็นสญัญำเช่ำระยะสัน้ 3 ปี และได้รับสิทธิในกำรพิจำรณำต่ออำยุสญัญำเช่ำ

อีกเป็นครำว ๆ ไป ซึง่บริษัทมีควำมเสี่ยงท่ีอำจจะไมไ่ด้รับกำรต่ออำยสุญัญำเช่ำ

หรืออำจมีกำรปรับอตัรำค่ำเช่ำเพ่ิมสงูขึน้ ซึง่บริษัทได้มีกำรวำงแผนในกำรรักษำ

พืน้ท่ีเช่ำโดยกำรรักษำและสร้ำงควำมสัมพันธ์อันดีกับผู้ ให้เช่ำ รวมถึงมีกำร

ติดตำมและแสวงหำพืน้ท่ีนอกศนูย์กำรค้ำท่ีอยู่ใกล้บริเวณส ำนกังำนและชุมชน

ในท ำเลท่ีดีใหม่ ๆ เพ่ือให้มั่นใจว่ำบริษัทจะมีพืน้ท่ีท่ีมีท ำเลท่ีตัง้ท่ีดีและมี

ศกัยภำพในกำรรองรับกำรขยำยสำขำได้อย่ำงตอ่เน่ือง 

3.1.1.3 ความเสี่ยงด้านต้นทุนจากการเส่ือมสภาพของวัตถุดบิและผลิตภัณฑ์ 

เน่ืองจำกในกำรด ำเนินธุรกิจร้ำนอำหำรนัน้ บริษัทให้ควำมส ำคญักบัคณุภำพ 

ควำมสดใหม่ของวตัถุดิบและผลิตภัณฑ์เป็นหลกัส ำคญั มำกกว่ำร้อยละ 50 

ของวตัถดุิบและผลิตภณัฑ์ อนัได้แก่ เนือ้สตัว์ อำหำรทะเล ผกั ผลไม้ และขนมปัง 

มีอำยุกำรใช้งำนสัน้ จึงอำจส่งผลกระทบต่อต้นทุนกำรผลิต หำกขำดกำร

บริหำรจัดกำรและควบคุมกำรใช้วัตถุดิบอย่ำงมีประสิทธิภำพ ทัง้นี ้เพ่ือลด

ควำมเสี่ยงทำงด้ำนต้นทนุ บริษัทได้ก ำหนดนโยบำยกำรจดัซือ้และกำรบริหำร

จัดกำรสินค้ำคงคลงั ด้วยกำรสัง่ซือ้ในลกัษณะวนัต่อวนัในจ ำนวนท่ีพอเพียง 

และจัดเก็บในห้องเย็นรักษำอุณหภูมิเพ่ือลดกำรเสื่อมสภำพของวัตถุดิบ 

รวมถึงมีระบบกำรควบคุมสินค้ำและวัตถุดิบคงคลงัแบบ First-In-First-Out 

(FIFO) 
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3.1.1.4 ความเสี่ยงจากการมีแหล่งวัตถุดบิที่มีจ ากัด 

เน่ืองจำกบริษัทมีนโยบำยซือ้วตัถุดิบท่ีมีคุณภำพเพ่ือให้สำมำรถผลิตสินค้ำ  
ท่ีได้มำตรฐำน ดงันัน้ บริษัทจะไม่ซือ้วตัถุดิบบำงชนิด หรือวตัถุดิบจำกผู้ ขำย
เพียงรำยเดียว ซึง่อำจก่อให้เกิดควำมเสี่ยงจำกกำรขำดแคลนหรือขำดอ ำนำจ
ต่อรองทำงด้ำนรำคำได้ โดยท่ีผ่ำนมำ บริษัทก ำหนดให้ฝ่ำยวิจัยผลิตภัณฑ์
และฝ่ำยจดัซือ้ด ำเนินกำรสรรหำผู้ขำยสินค้ำท่ีมีคณุภำพเพ่ือให้มีผู้ขำยสินค้ำ
มำกรำยย่ิงขึน้ 

3.1.1.5 ความเส่ียงด้านความผันผวนของราคาวัตถุดิบและต้นทุนการผลิตสินค้า 

จำกกำรท่ีวตัถุดิบบำงชนิดเป็นวตัถุดิบท่ีได้รับควำมนิยมอย่ำงสูงจำกผู้บริโภค 
เมื่อเกิดเหตกุำรณ์ท่ีไมค่ำดคิด เช่น โรคระบำดของพืชและสตัว์ท่ีเป็นวตัถดุิบหลกั 
ท ำให้เกิดกำรขำดแคลนและรำคำมีควำมผันผวน อย่ำงไรก็ตำม บริษัทได้
พิจำรณำท ำสัญญำระยะปำนกลำงและระยะยำวกับผู้ ขำยบำงรำยไว้แล้ว 
เหตกุำรณ์ดงักลำ่วจงึไมส่ง่ผลกระทบตอ่บริษัทมำกนกั 

3.1.1.6 ความเสี่ยงด้านการแข่งขันทางธุรกจิ 

เน่ืองจำกควำมนิยมในอำหำรญ่ีปุ่ นเติบโตอย่ำงรวดเร็วในประเทศไทย จึงท ำให้
มีผู้ ประกอบกำรรำยใหม่ ๆ เกิดขึน้จ ำนวนมำก และมีคู่แข่งบำงรำย  
เปิดร้ำนอำหำรแนวเดียวกบัของบริษัทในท ำเลท่ีใกล้เคียงกัน อย่ำงไรก็ตำม 
บริษัทมีนโยบำยแข่งขนัทำงด้ำนคณุภำพของผลิตภณัฑ์ บริกำร กำรโฆษณำ
ประชำสัมพันธ์ และกำรจัดกิจกรรมกำรตลำดรูปแบบต่ำง ๆ โดยไม่เน้น  
กำรตัดรำคำ ทัง้นี  ้บริษัทค ำนึงถึงคุณภำพอำหำร และใส่ใจในสุขภำพ 
ของผู้บริโภคเป็นส ำคญั อีกทัง้บริษัทมีควำมเช่ือว่ำย่ิงกำรแข่งขนัมีมำกเท่ำใด
ย่อมส่งผลดีต่ออตุสำหกรรมอำหำรมำกขึน้เท่ำนัน้ เพรำะจะท ำให้กำรเติบโต
ของตลำดในธุรกิจประเภทนีเ้ติบโตมำกย่ิงขึน้ ซึ่งย่อมส่งผลท ำให้ธุรกิจ 
ของบริษัทเติบโตขึน้ด้วยเช่นกนั 

3.1.1.7 ความเสี่ยงจากผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกจิ 

ควำมเสี่ยงจำกกำรเปลี่ยนแปลงสภำวะเศรษฐกิจสำมำรถเกิดขึน้ได้และอำจมี
ผลกระทบต่อระดบักำรบริโภคและควำมเช่ือมัน่ของผู้บริโภค จำกควำมผนัผวน
และควำมไม่แน่นอนของสภำวะเศรษฐกิจในบำงช่วงส่งผลกระทบต่อ 
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กำรด ำเนินธุรกิจในด้ำนต่ำง ๆ อำทิ ต้นทุนวตัถุดิบ และค่ำแรงท่ีปรับตวัขึ น้ 
ท ำให้ผู้ ผลิตต้องแบกรับภำระต้นทุนท่ีเพ่ิมขึน้ รวมถึง ภำระรำยจ่ำยท่ีเพ่ิม
สูงขึน้ ท ำให้อัตรำส่วนค่ำใช้จ่ำยต่อรำยได้ของครัวเรือนทั่วประเทศเพ่ิมขึน้ 
ส่งผลต่อก ำลงักำรซือ้ของผู้บริโภคท่ีลดน้อยลง สิ่งเหล่ำนีล้้วนส่งผลกระทบ 
ต่อผลประกอบกำรโดยรวมของธุรกิจอำหำร อย่ำงไรก็ดี แม้บริษัทจะได้รับ
ผลกระทบจำกปัจจัยควำมเสี่ยงดังกล่ำวแต่จำกกำรติดตำมสถำนกำรณ์ 
อย่ำงใกล้ชิด พร้อมก ำหนดกลยุทธ์และแนวทำงกำรตลำดท่ีเหมำะสมท ำให้
บริษัทไม่ได้รับผลกระทบจำกปัจจัยดังกล่ำว อย่ำงมีนัยส ำคัญ  อย่ำงไรก็ดี  
แม้บริษัทจะได้รับผลกระทบจำกปัจจยัควำมเสี่ยงดงักลำ่วแตจ่ำกกำรติดตำม
สถำนกำรณ์อย่ำงใกล้ชิด พร้อมก ำหนดกลยุทธ์และแนวทำงกำรตลำด  
ท่ี เหมำะสมท ำให้บริษัทไม่ได้รับผลกระทบจำกปัจจัยดังกล่ำวอย่ำงมี
นยัส ำคญั 

3.1.2 ธุรกจิอาหารพร้อมปรุงและพร้อมทาน  

3.1.2.1 ความเส่ียงด้านความผันผวนของราคาวัตถุดิบและต้นทุนการผลิตสินค้า 

เน่ืองจำกปัจจุบันจ ำนวนยอดขำยของอำหำรพร้อมปรุงและพร้อมทำน 

ท่ีจ ำหน่ำยนัน้ ยงัมีจ ำนวนท่ีไม่สงูนกัเมื่อเทียบกบัขนำดของตลำดโดยรวม ท ำให้

กำรบริหำรจัดกำรด้ำนกำรผลิตสินค้ำของโรงงำนอุตสำหกรรมของกลุ่มบริษัท 

โออิชิยงัไม่สำมำรถท ำได้อย่ำงเต็มประสิทธิภำพ ส่งผลให้ค่ำใช้จ่ำยต่ำง ๆ  

ในกำรผลิตและต้นทุนของสินค้ำสงูขึน้ตำมไปด้วย โดยบริษัทได้ก ำหนดแนวทำง

ให้ทุกหน่วยงำน อำทิ ฝ่ำยจัดซือ้ ฝ่ำยวิจัยและพัฒนำ ฝ่ำยผลิต และฝ่ำยขำย

ประสำนงำนร่วมกันเพ่ือให้สำมำรถบริหำรจัดกำรก ำลังกำรผลิตและควบคุม

ค่ำใช้จ่ำย ๆ ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพมำกย่ิงขึน้ รวมถึงเน้นกำรขยำยช่องทำงกำร

จดัจ ำหน่ำยสินค้ำให้ครอบคลมุอย่ำงกว้ำงขวำงมำกย่ิงขึน้ เพ่ือสร้ำงยอดขำยและ

น ำไปสูก่ำรช่วยลดต้นทนุกำรผลิตและค่ำใช้จ่ำยต่ำง ๆ ลงอีกด้วย  

3.1.2.2 ความเสี่ยงด้านการแข่งขันทางธุรกจิ 

ส ำหรับธุรกิจอำหำรพร้อมปรุงและพร้อมทำน มีสภำวะกำรแข่งขันทำงธุรกิจ 

ท่ีรุนแรง โดยเฉพำะกำรท่ีเจ้ำของธุรกิจในช่องทำงกำรจัดจ ำหน่ำยสินค้ำ 
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หันมำผลิตสินค้ำภำยใต้ตรำสินค้ำของตนเอง ส่งผลให้ผู้ ขำยสินค้ำนอกจำก

จะต้องวิจยัและพฒันำเพ่ือแข่งขนัด้ำนผลิตภณัฑ์แล้วยงัต้องเพ่ิมภำระด้ำนกำร

ต่อรองเร่ืองเง่ือนไขกำรค้ำต่ำง ๆ มำกย่ิงขึน้ ดงันัน้ เพ่ือเป็นกำรลดและป้องกัน 

ควำมเสี่ยงในเร่ืองดังกล่ำว กลุ่มบริษัทโออิชิจึงให้ควำมส ำคัญในเร่ืองกำร

พฒันำนวตักรรมผลิตภณัฑ์และรักษำคุณภำพของสินค้ำ รวมถึงเน้นกำรสร้ำง

ตรำสินค้ำให้เป็นท่ีรู้จักและสร้ำงควำมเช่ือมัน่ในตรำสินค้ำของบริษัทให้มำก

ย่ิงขึน้ 

3.1.2.3 ความเสี่ยงด้านการพัฒนาสินค้าใหม่  

เน่ืองจำกอำหำรพร้อมปรุงและพร้อมทำนท่ีจ ำหน่ำยในปัจจบุนัมีช่องทำงกำรจัด
จ ำหน่ำยผ่ำนร้ำนสะดวกซือ้เป็นหลัก ด้วยวิถีชีวิตคนยุคใหม่ท่ีเร่งรีบท ำให้ 
กำรพัฒนำสินค้ำต้องมีกำรพัฒนำอย่ำงต่อเน่ือง และค ำนึงถึงควำมะดวก
สบำยในกำรรับประทำนด้วยกำรอุ่นร้อนจำกไมโครเวฟ ถึงแม้ว่ำจะได้มีกำร
วำงแผนอย่ำงรอบคอบและระมัดระวังแล้วก็ตำม แต่ด้วยพฤติกรรม 
กำรบริโภคท่ีเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอท่ีต้องกำรควำมแปลกใหม่ทันสมยั ดงันัน้ 
ฝ่ำยวิจัยและพัฒนำจึงให้ควำมส ำคัญในกำรพัฒนำนวัตกรรมสินค้ำและ
ผลิตภัณฑ์เพ่ือให้สำมำรถตอบสนองได้ตรงและทันต่อควำมต้องกำรและ
กระแสกำรเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตำ่ง ๆ ของผู้บริโภคได้ 

3.1.2.4 ความเสี่ยงด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 

ด้วยกำรจัดจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ของบริษัทท่ีมีอยู่ในปัจจุบันยังคงพึ่งพำ 
ช่องทำงกำรจัดจ ำหน่ำยผ่ำนร้ำนสะดวกซือ้เป็นส ำคัญ ท ำให้เกิดข้อจ ำกัด  
ด้ำนกำรต่อรองและผลประโยชน์ท่ีควรได้รับจำกกำรจ ำหน่ำยผลิตภณัฑ์นัน้ ๆ 
ซึง่ท่ีผ่ำนมำบริษัทได้พยำยำมลดข้อจ ำกดัท่ีเกิดขึน้ดงักล่ำวด้วยกำรขยำยฐำน
กำรจดัจ ำหน่ำยและสร้ำงกำรเติบโตของยอดขำยในช่องทำงกำรจัดจ ำหน่ำย
อื่น ๆ เช่น ช่องทำงกำรจัดจ ำหน่ำยสมัยใหม่ หรือ Modern Trade ได้แก่ 
ซูเปอร์มำร์เก็ต ห้ำงสรรพสินค้ำ ไฮเปอร์มำร์เก็ต ช่องทำงกำรจดัจ ำหน่ำยท่ีมี
ศักยภำพ อันได้แก่ ช่องทำง Food Service และช่องทำงกำรจัดจ ำหน่ำย 
ในตำ่งประเทศ เป็นต้น 
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3.1.2.5 ความเสี่ยงด้านโลจสิตกิส์  

เ น่ืองจำกผลิตภัณฑ์อำหำรพร้อมปรุงและพร้อมทำนท่ีบริษัทผลิตและ 
จดัจ ำหน่ำยในปัจจบุนัอยู่ในรูปของผลิตภณัฑ์อำหำรแช่เย็นหรือแช่แข็ง ดงันัน้ 
กระบวนกำรจัดเก็บรักษำภำยหลังกำรผลิต และกำรขนส่งท่ีสำมำรถ 
คงคณุภำพและรสชำติของสินค้ำให้มีสภำพและรสชำติท่ีดีได้มำตรฐำนจนถงึ
มือผู้บริโภคจึงมีควำมส ำคัญย่ิง  ประกอบกับอัตรำกำรเติบโตของธุรกิจท่ีมี
แนวโน้มสูงขึน้อย่ำงต่อเน่ือง บริษัทจึงควรมุ่งเน้นให้ควำมส ำคญัและเตรียม
ควำมพร้อมเก่ียวกบัโครงสร้ำงพืน้ฐำนด้ำนโลจิสติกส์ อำทิ กำรเตรียมแผนงำน
กำรขยำยพื น้ ท่ีคลังสิน ค้ำแช่ เย็น เ พ่ือกำร เก็บ รักษำผลิตภัณฑ์ใ ห้มี 
ควำมเหมำะสมก่อนกำรจดัสง่ออกไปจ ำหน่ำยทัง้ในและตำ่งประเทศ และกำร
ทบทวนระบบกำรขนส่งสินค้ำแช่เย็นและแช่แข็งให้มีควำมเหมำะสม  
และสำมำรถรองรับกำรเติบโตของกลุม่ธุรกิจได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ตลอดจน
เป็นกำรป้องกัน ลดผลกระทบและควำมเสี่ยงในด้ำนดังกล่ำวท่ีอำจเกิดขึน้ 
ได้อีกด้วย 

3.2 ธุรกจิเคร่ืองดื่ม  

3.2.1 ความเสี่ยงตลาดเคร่ืองดื่มชาเขียวในต่างประเทศ 

ยอดขำยชำเขียวในตลำดต่ำงประเทศเติบโตอย่ำงรวดเร็ว ในขณะท่ีกำรแข่งขนัทำงธุรกิจ
ในตลำดต่ำงประเทศก็เพ่ิมมำกย่ิงขึน้เช่นกัน อีกทัง้กฎหมำยและข้อก ำหนดทำงธุรกิจ 
ต่ำง ๆ และพฤติกรรมของผู้บริโภคในต่ำงประเทศก็อำจส่งผลให้เกิดอุปสรรคในกำร
ประกอบธุรกิจได้  บริษัทจึงให้ควำมส ำคัญในกำรศึกษำกฎระเบียบ พร้อมกับ  
สร้ำงพันธมิตรทำงธุรกิจท่ีมีควำมเช่ียวชำญ และมีประสบกำรณ์กำรท ำตลำดในแต่ละ
ประเทศ พร้อมกันกับกำรเข้ำไปท ำกำรตลำดโดยตรงกับผู้ บริโภค จำกกำรลงพืน้ท่ี  
จัดกิจกรรมรวมถึงเน้นกำรสร้ำงภำพลกัษณ์ของแบรนด์ให้มีควำมแข็งแกร่ง และเป็นท่ี
ต้องกำรจำกผู้ บริโภคในท้องถ่ิน ซึ่งรวมถึงกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์ท่ีดีกับทัง้ตัวแทน
จ ำหน่ำยรำยหลกัและรำยย่อย เพ่ือเป็นกำรเตรียมควำมพร้อมให้กบับริษัทในกำรเข้ำไป
ลงทนุโดยตรงในแตล่ะประเทศนัน้ ๆ เม่ือสถำนกำรณ์ทำงธุรกิจมีควำมเหมำะสม 
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3.2.2 ความเสี่ยงในด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์เคร่ืองดื่มใหม่ 

ในกำรออกจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์เคร่ืองดื่มใหม่แม้ว่ำบริษัทจะได้มีกำรพิจำรณำและวำงแผน 
รวมถึงท ำกำรทดสอบคุณภำพต่ำง ๆ ทัง้ทำงด้ำนกำรผลิต กำรออกแบบบรรจุภัณฑ์  
กำรทดสอบรสชำติ กำรท ำโฆษณำและส่งเสริมกำรขำย ซึง่ส่งผลให้กำรออกผลิตภัณฑ์ใหม่
ต้องมีกำรลงทุนท่ีสูง แต่ผลิตภัณฑ์ใหม่บำงประเภทยังไม่ประสบควำมส ำเร็จเท่ำท่ีควร 
รวมทัง้กำรแข่งขนัท่ีรุนแรงในตลำดของกลุ่มธุรกิจเคร่ืองดื่ม บริษัทจงึได้เพ่ิมควำมเข้มงวด
ในกำรเตรียมควำมพร้อมในกำรออกผลิตภณัฑ์เคร่ืองดื่มใหม่ ตัง้แต่กำรมุ่งเน้นในกำรท ำ
ควำมเข้ำใจควำมต้องกำร และค ำนึงถึงสุขภำพท่ีดีของผู้ บริโภค จนถึงควำมใส่ใจ 
ในคุณภำพสินค้ำรวมถึงกำรก ำหนดรำคำต้นทุน รำคำจ ำหน่ำย และกำรจัดกิจกรรม
ส่งเสริมทำงกำรตลำดอย่ำงเหมำะสม เพ่ือให้มัน่ใจว่ำกำรออกผลิตภณัฑ์ใหม่จะประสบ
ควำมส ำเร็จเป็นท่ีนิยมของผู้บริโภค 

3.2.3 ความเสี่ยงจากการมีแหล่งวัตถุดบิที่มีจ ากัด 

เน่ืองจำกบริษัทมีนโยบำยซือ้วตัถุดิบท่ีมีคุณภำพเพ่ือให้สำมำรถผลิตสินค้ำท่ีได้มำตรฐำน 
ดงันัน้ บริษัทจะไมซ่ือ้วตัถดุิบบำงชนิดหรือวตัถุดิบจำกผู้ขำยเพียงรำยเดียว ซึง่อำจก่อให้เกิด
ควำมเสี่ยงจำกกำรขำดแคลนหรือขำดอ ำนำจต่อรองทำงด้ำนรำคำได้ โดยท่ีผ่ำนมำ บริษัท
ก ำหนดให้ฝ่ำยวิจยัผลิตภณัฑ์และฝ่ำยจดัซือ้ด ำเนินกำรแสวงหำผู้ขำยสินค้ำท่ีมีคณุภำพให้มี
ผู้ขำยสินค้ำมำกรำยย่ิงขึน้ เพ่ือลดควำมเสี่ยงและเพ่ือผลประโยชน์สงูสดุ 

3.2.4 ความเสี่ยงด้านความผันผวนของราคาวัตถุดบิ 

จำกกำรท่ีรำคำพลงังำนชนิดต่ำง ๆ มีแนวโน้มท่ีจะปรับตวัสูงขึน้ ท ำให้ต้นทุนทัง้ในส่วนของ

ค่ำขนส่งเชือ้เพลิงเย่ือกระดำษและบรรจุภัณฑ์ท่ีท ำจำกปิโตรเลียมมีควำมผันผวนไปตำม 

อปุสงค์และอปุทำนของตลำด บริษัทจงึได้ด ำเนินกำรท ำสญัญำระยะปำนกลำงและระยะยำว

กบัผู้ขำยบำงรำยเพ่ือให้มัน่ใจวำ่จะสำมำรถลดผลกระทบกบัต้นทนุของบริษัทให้ได้มำกท่ีสดุ 

3.2.5 ความเสี่ยงด้านการแข่งขันทางธุรกจิ 

ด้วยสภำวกำรณ์กำรแข่งขนัทำงด้ำนธุรกิจเคร่ืองดื่มเป็นไปอย่ำงรุนแรง มีผู้ประกอบกำร

รำยใหม ่ๆ ซึง่มีศกัยภำพสงูน ำสินค้ำออกสู่ตลำดพร้อมจดักิจกรรมทำงกำรตลำดท่ีรุนแรง

อย่ำงสม ่ำเสมอ อย่ำงไรก็ตำม บริษัทมีนโยบำยแข่งขันทำงด้ำนภำพลกัษณ์ ในรูปแบบ

กำรโฆษณำประชำสมัพนัธ์ และกำรจดักิจกรรมกำรตลำดรูปแบบต่ำง ๆ อย่ำงเหมำะสม 
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ทัง้นี ้เพ่ือท ำให้ผลิตภณัฑ์ของบริษัทมีคณุภำพและภำพลกัษณ์ท่ีเหนือกว่ำ รวมถึงบริษัท  

มีควำมเช่ือว่ำย่ิงกำรแข่งขันมีมำกเท่ำใด ย่อมส่งผลดีต่อผู้ บริโภคและอุตสำหกรรม

เคร่ืองดื่มมำกขึน้เท่ำนัน้ เพรำะจะท ำให้กำรเติบโตของตลำดในธุรกิจประเภทนีเ้ติบโตมำก

ย่ิงขึน้ ซึง่ย่อมสง่ผลท ำให้ธุรกิจของบริษัทเติบโตขึน้ด้วยเช่นกนั 

3.2.6 ความเสี่ยงจากการจัดเกบ็ภาษีอากร 

จำกมำตรกำรกำรจดัเก็บภำษีสรรพสำมิตส ำหรับผลิตภณัฑ์เคร่ืองดื่มทัง้ในสว่นของตำม
มูลค่ำและปริมำณควำมหวำน โดยมีผลบังคบัใช้ตัง้แต่เดือนกันยำยน 2560 ท่ีผ่ำนมำ 
ซึ่งผลิตภัณฑ์ชำพร้อมดื่มถือเป็นผลิตภัณฑ์เคร่ืองดื่มประเภทหนึ่งท่ีถูกจัดเก็บภำษี
สรรพสำมิตดังกล่ำว อันส่งผลกระทบต่อต้นทุนกำรผลิตผลิตภัณฑ์ชำพร้อมดื่มของ
ผู้ประกอบกำร เป็นผลให้ผู้ประกอบกำรต่ำง ๆ ต้องมีกำรปรับรำคำจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์
ให้มีควำมเหมำะสม ซึง่ปัจจยัดงักล่ำวเป็นสำเหตหุลกัท่ีส่งผลให้ในปีท่ีผ่ำนมำตลำดชำ
พร้อมดื่มหดตวัลง แต่อย่ำงไรก็ดี กลุ่มบริษัทโออิชิได้ก ำหนดแผนกลยุทธ์และมำตรกำร
รองรับผลกระทบท่ีอำจเกิดขึน้จำกกำรจัดเก็บภำษีสรรพสำมิตดังกล่ำวไว้เป็นกำร
ลว่งหน้ำอย่ำงรัดกมุ เช่น กำรก ำหนดแผนงำนกำรออกจ ำหน่ำยผลิตภณัฑ์ในขนำดบรรจุ
ท่ีเหมำะสมกบัรำคำจ ำหน่ำยเพ่ือรักษำระดบัรำคำจ ำหน่ำยให้เหมำะสมกบัผู้บริโภคใน
แต่ละช่องทำงกำรจัดจ ำหน่ำย กำรวิจัยและพัฒนำนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ  
โดยมุ่งเน้นผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภำพ เพ่ือด ำเนินกำรตำมเจตนำรมณ์ในกำรสร้ำงสรรค์
ผลิตภัณฑ์ท่ีใส่ใจในสุขภำพ ตอบสนองต่อควำมต้องกำรและกระแสควำมนิยมของ
ผู้บริโภค รวมถึงกำรบริหำรจัดกำรต้นทุนและค่ำใช้จ่ำยต่ำง ๆ อย่ำงมีประสิทธิภำพ  
ซึง่แผนกำรด ำเนินงำนและกลยทุธ์ต่ำง ๆ สำมำรถช่วยบรรเทำผลกระทบจำกกำรจดัเก็บ
ภำษีสรรพสำมิตดงักลำ่วได้ในระดบัหนึง่ 

3.3 ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ 

กลุ่มบริษัทโออิชิได้เร่ิมด ำเนินกำรตำมแผน “วิสัยทัศน์ 2020” เพื่อเติบโตและก้ำวเป็นบริษัท
อำหำรและเคร่ืองดื ่มชัน้น ำในภูมิภำคอำเซียน ซึ ่งแม้ว่ำบริษัทจะได้มีกำรพิจำรณำและ
วำงแผนอย่ำงถี่ถ้วนและรอบคอบ แต่อำจมีปัจจัยทัง้ภำยในและภำยนอกที่ส่งผลกระทบให้
บริษัทไม่สำมำรถด ำเนินธุรกิจให้เป็นไปตำมแผนกลยุทธ์ อันจะกระทบต่อผลกำรด ำเนินงำน
ของบริษัทท ำให้ไม่สำมำรถบรรลุเป้ำหมำยท่ีวำงไว้ได้  
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อย่ำงไรก็ตำม บริษัทได้มีกำรจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำนประจ ำปีซึ่งสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์
ระยะยำวของบริษัท โดยคณะกรรมกำรบริษัทมีส่วนร่วมในกำรพิจำรณำกลั่นกรองและอนุมติั
แผนกำรด ำ เน ินกำรดงักล ่ำว  นอกจำกนี  ้ย ังม ีกำรติดตำมประเมินผลในท ุกขัน้ตอน  
อย่ำงใกล้ชิดเพื่อให้กำรด ำเนินกำรเป็นไปตำมแผนงำนและกลยุทธ์ที่ก ำหนดไว้ และมีกำร
ทบทวนแผนกลย ุทธ์อย ่ำงสม ่ำ เสมอเพื ่อใ ห้สำมำรถปรับกลย ุทธ์และกำรด ำเนินงำน  
ให้สอดคล้องกับสถำนกำรณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงไป  

3.4 ความเส่ียงจากการพึ่งพงิผู้ถอืหุ้นรายใหญ่หรือบริษัทในกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 

กลุ่มบริษัทโออิชิมีส ัดส่วนกำรจัดจ ำหน่ำยผ่ำนบริษัทในกลุ่มบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ ำกัด 
(มหำชน) (“กลุ่มบริษัท”) คิดเป็นประมำณร้อยละ 90 ของยอดขำยรวมของธุรกิจเคร่ืองดื่ม 
ซึ ่งถือเป็นช่องทำงกำรจ ัดจ ำหน่ำยที่มีประสิทธิภำพและครอบคลุมพืน้ที่กำรให้บริกำร  
มำกที่สุดช่องทำงหนึ่ง อย่ำงไรก็ตำม บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ ำกัด (มหำชน) เป็นผู้ ถือหุ้น  
รำยใหญ่ของบริษัทโดยมีสัดส่วนกำรถือหุ้ นประมำณร้อยละ 79.66  ดังนัน้ กำรจัดจ ำหน่ำย
สินค้ำ ในกลุ่มธุรกิจเคร่ืองดื่มจึงมีล ักษณะพึ่งพิงบริษัทในกลุ่มผู้ถือหุ้ นรำยใหญ่ ซึ ่งอำจมี
ควำมเสี ่ยงและผลกระทบต่อผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทได้ หำกมีกำรเปลี ่ยนแปลง
โครงสร้ำงกำรถือหุ้ นของผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือหำกกำรจัดจ ำหน่ำยสินค้ำของบริษัทไม่ได้ รับ
ควำมสนใจเท่ำท่ีควร 

อย่ำงไรก็ดี ตลอดระยะเวลำท่ีผ่ำนมำกลุ่มบริษัทโออิชิได้รับควำมร่วมมือทำงธุรกิจจำกกลุ่มบริษัท 

เป็นอย่ำงดีและมีวิธีกำรท ำงำนท่ีมีระเบียบแบบแผนสำกลอนัเป็นท่ียอมรับโดยทั่วไป อีกทัง้กำรจัด

จ ำหน่ำยสินค้ำผ่ำนเครือข่ำยกลุ่มบริษัทของผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ยังถือได้ว่ำเป็นกำรบริหำรจัดกำรและ

จดัสรรทรัพยำกรให้เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ อนัเป็นประโยชน์สงูสดุต่อบริษัทและผู้ ถือหุ้นทุกฝ่ำย 

นอกจำกนี ้บริษัทยังได้มีกำรเข้ำท ำสัญญำกำรจัดจ ำหน่ำยระยะกลำงอย่ำงเป็นทำงกำรกับกลุ่ม 

ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ ซึง่หำกมีกำรเปลี่ยนแปลงโครงสร้ำงผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ กลุ่มบริษัทยงัคงต้องเป็นผู้จดั

จ ำหน่ำยให้บริษัทต่อไปจนหมดสัญญำ ท ำให้บริษัทมีเวลำในกำรสรรหำและแต่งตัง้ผู้ จัดจ ำหน่ำย 

รำยใหมไ่ด้โดยไมส่ง่ผลกระทบตอ่กำรด ำเนินงำนของบริษัท 
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3.5 ความเส่ียงต่อการลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์  

3.5.1  ความเสี่ยงจากการมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่มีอ านาจก าหนดนโยบายการบริหาร  

ณ วนัท่ี 15 ตุลำคม 2562 บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ ำกัด (มหำชน) หรือไทยเบฟเวอเรจ 
เป็นผู้ ถือหุ้ นรำยใหญ่ของบริษัท โดยมีสัดส่วนกำรถือหุ้ นประมำณร้อยละ  79.66 ของ 
ทุนช ำระแล้ว ด้วยสถำนะดังกล่ำวท ำให้ไทยเบฟเวอเรจสำมำรถควบคุมมติท่ีประชุม 
ผู้ ถือหุ้นในเร่ืองต่ำง ๆ ได้ ไม่ว่ำจะเป็นกำรแต่งตัง้กรรมกำร หรือกำรขอมติในเร่ืองอื่นท่ี
ต้องใช้เสียงสว่นใหญ่ของท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น ตลอดจนเร่ืองท่ีกฎหมำยหรือข้อบงัคบับริษัท
ก ำหนดให้ต้องได้รับเสียง 3 ใน 4 ของท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น ดงันัน้ ผู้ ถือหุ้นรำยอื่นของบริษัท
อำจมีควำมเสี่ยงจำกกำรไม่สำมำรถรวบรวมคะแนนเสียงเพ่ือถ่วงดุลเร่ืองท่ีผู้ ถือหุ้ น 
รำยใหญ่เสนอได้ 

อย่ำงไรก็ตำม เพ่ือให้กำรด ำเนินธุรกิจเป็นไปอย่ำงโปร่งใสและเป็นไปตำมหลกักำรก ำกบั
ดแูลกิจกำรท่ีดี บริษัทได้จดัโครงสร้ำงกำรบริหำรจัดกำรซึง่ประกอบไปด้วยบุคลำกรท่ีมี
ควำมรู้ควำมสำมำรถ และได้ก ำหนดขอบเขตอ ำนำจหน้ำท่ีอย่ำงชัดเจน รวมถึง มีกำร
แต่งตัง้คณะกรรมกำรตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมกำรอิสระท่ีไม่มีส่วนได้เสียกบั
บริษัท 3 ท่ำน เพ่ือท ำหน้ำท่ีในกำรตรวจสอบกำรด ำเนินงำนของบริษัท และดูแล
ผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นรำยย่อยได้อย่ำงเพียงพอ ซึง่ท ำให้เกิดกำรถ่วงดลุอ ำนำจในกำร
บริหำรจดักำรในระดบัท่ีเหมำะสมและสำมำรถตรวจสอบได้ 

3.5.2 ความเสี่ยงจากการที่จ านวนหุ้นของบริษัทที่ซือ้ขายหมุนเวียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย (“Free float”) ค่อนข้างต ่า ส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องในการ
ซือ้ขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

ณ วนัท่ี 15 ตุลำคม 2562 บริษัทมีสดัส่วนกำรถือหุ้ นของผู้ ถือหุ้ นรำยย่อยคิดเป็นร้อยละ 
20.34 ซึ่งอำจท ำให้มีสภำพคล่องในกำรซือ้ขำยหลักทรัพย์ไม่มำกนัก ผู้ ถือหุ้ นจึงมี 
ควำมเสี่ยงท่ีอำจจะไมส่ำมำรถขำยหุ้นของบริษัทได้ทนัทีในรำคำท่ีต้องกำร 

อย่ำงไรก็ดี บริษัทจะติดตำมและด ำรงสภำพคล่องของ Free float ให้มีควำมเหมำะสม
ตอ่ผู้ ถือหุ้นตอ่ไป 
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3.6 ความเสี่ยงของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและดจิทิลั 

ปัจจุบันมีกำรน ำเทคโนโลยีและดิจิทัลเข้ำมำใช้เป็นเค ร่ืองมือส ำคัญในกำรแข่งขันทำงธุรกิจ 
ในหลำยๆ ด้ำน ทัง้กำรสื่อสำร กำรจัดเก็บ กำรประมวลผลและวิเครำะห์ข้อมูล รวมถึงเป็นส่วนหนึ่ง
ของกำรด ำเนินธุรกิจ ดงันัน้กำรประเมินควำมเสี่ยงในด้ำนนีแ้ละกำรวำงแผนรับมือควำมเสี่ยง  
ท่ีเกิดขึน้จึงมีควำมส ำคญัเป็นอย่ำงมำก โดยประเด็นควำมเสี่ยงท่ียงัถือว่ำมีควำมส ำคญัท่ีสุดคือ 
ควำมเสี่ยงจำกกำรคุกคำมด้ำนควำมมั่นคงปลอดภัยทำงไซเบอร์ (Cyber Security) ซึ่งมี
ผลกระทบในวงกว้ำง ตัง้แต่ระบบงำนต่ำง ๆ ไปจนถึงเคร่ืองคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลของผู้ ใช้งำน 
ผลกระทบต่อมำคือควำมมัน่คงและปลอดภยัของข้อมลู ส ำหรับประเด็นควำมเสี่ยงท่ีอำจเกิดขึน้
คือ กรณีกำรละเมิดกฎหมำยเก่ียวกบักำรใช้คอมพิวเตอร์ เช่น พระรำชบญัญัติว่ำด้วยกำรกระท ำ
ควำมผิดเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ ท่ีอำจเกิดกำรตรวจสอบจำกหน่วยงำนต่ำง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง อนัสง่ผล
ให้เกิดกำรหยดุชะงกัในกำรด ำเนินกิจกรรมของกลุม่บริษัทโออิชิได้ 

โดยค ำนึงถึงควำมเสี่ยงในด้ำนดังกล่ำว กลุ ่มบริษัทโออิชิจึงได้เตรียมแผนงำน ระบบ  และ
มำตรกำรป้องกนัและบรรเทำผลกระทบจำกควำมเสี่ยงในด้ำนดงักลำ่ว ได้แก่ 

1. ก ำหนดให้มีนโยบำยสำรสนเทศของกลุ่มบริษัทโออิชิ ประกอบด้วยแนวทำงปฏิบัติในกำร 
ใช้งำน กำรก ำกบัดแูล กำรป้องกนัรักษำควำมปลอดภยั และบทก ำหนดโทษ รวมถึงกำรให้
ควำมรู้เก่ียวกบัเทคโนโลยีและดิจิทลัที่เก่ียวข้องในชีวิตประจ ำวนั กำรสร้ำงควำมตระหนกัรู้
และรับผิดชอบเก่ียวกบักำรใช้สื่อสงัคมออนไลน์ให้กบัพนกังำนอย่ำงต่อเน่ืองผ่ำนกำรแจ้ง
ข่ำวสำรผ่ำนระบบอีเมล์ กำรอบรมและจัดกิจกรรมต่ำง ๆ เพ่ือให้พนักงำนมีควำมรู้  
ควำมเข้ำใจในกำรใช้งำนเทคโนโลยีอย่ำงถกูต้องท่ีไมล่ะเมิดต่อกฎหมำยท่ีเก่ียวข้อง และมี
ควำมปลอดภัยของข้อมูลเพ่ือป้องกันกำรถูกคุกคำมทำงไซเบอร์ รวมถึงคุณและโทษ  
จำกกำรใช้สื่อสงัคมออนไลน์ท่ีจะสง่ผลกระทบตอ่สงัคม 

2. กำรสร้ำงระบบป้องกนัควำมปลอดภัยตัง้แต่ระบบเครือข่ำยจนถึงเคร่ืองคอมพิวเตอร์และ
อปุกรณ์ท่ีมีควำมเสี่ยงตอ่กำรถกูโจมตีจำกบคุคลภำยนอก 

1) ระดับเครือข่ำยมีกำรสร้ำงไฟร์วอลล์ (Firewall) เพ่ือป้องกันและตรวจสอบให้มี 
กำรรับสง่ข้อมลูในช่องทำงท่ีก ำหนดกบัปลำยทำงท่ีอนญุำตเท่ำนัน้ 

2) ระดบัอปุกรณ์มีกำรติดตัง้โปรแกรมป้องกนัไวรัสคอมพิวเตอร์ในเคร่ืองคอมพิวเตอร์
ทกุเคร่ือง และมีกำรเช่ือมตอ่มำท่ีสว่นกลำงเพ่ือสำมำรถควบคมุ และแก้ไขเคร่ืองท่ีมี
ปัญหำได้อย่ำงถกูต้องและรวดเร็ว พร้อมทัง้ยงัสำมำรถหำสำเหตขุองกำรถกูคกุคำม 
เพ่ือแก้ปัญหำท่ีต้นเหตแุละป้องกนักำรเกิดปัญหำซ ำ้ในครัง้ตอ่ไป 
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3. กำรก ำหนดสิทธิกำรใช้งำนระบบต่ำง ๆ ของพนักงำน  เพ่ือกำรจ ำแนกชัน้ควำมลับและ 
กำรจัดกำรข้อมูล เพ่ือให้กำรเข้ำถึงข้อมูลเป็นไปเพ่ือประโยชน์ในกำรใช้งำนและตำม  
ควำมจ ำเป็น อนัจะเป็นกำรป้องกนักำรเข้ำถงึข้อมลูที่เป็นควำมลบัและกำรจำรกรรมข้อมลู
ได้อย่ำงเป็นระบบ รวมถึงก ำหนดให้มีระบบกำรบันทึกกำรเข้ำใช้งำนเพ่ือให้สำมำรถ
ตรวจสอบกำรเข้ำถงึข้อมลูในระบบตำ่ง ๆ ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

4. กำรมีศูนย์ข้อมูล (Data Center) และกำรส ำรองข้อมูลท่ีส ำคญั เพ่ือให้สำมำรถน ำข้อมูล 
มำใช้งำนได้เม่ือระบบหลกัมีปัญหำ ส่งผลให้ธุรกิจยงัสำมำรถด ำเนินกำรได้อย่ำงตอ่เน่ือง 

5. กำรเก็บข้อมูลกำรใช้งำนเครือข่ำยตำมข้อบังคับของพระรำชบัญญัติว่ำด้วยกำรกระท ำ
ควำมผิดเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ และมีกำรก ำกบัดแูลกำรเข้ำถงึเวบ็ไซต์ท่ีมีควำมเสี่ยงตอ่กำร
ถกูจำรกรรมข้อมลู หรือกระท ำผิดกฎหมำย 

6. กำรติดตัง้โปรแกรมเพ่ือตรวจสอบกำรใช้งำนโปรแกรมท่ีไม่ถูกต้องตำมกฎหมำยในเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ทุกเคร่ือง เพ่ือป้องกันกำรละเมิดลิขสิทธ์ิหรือทรัพย์สินทำงปัญญำต่ำง ๆ  
ในส่วนของระบบเคร่ืองแม่ข่ำย (Server) มีกำรตรวจสอบสิทธิกำรใช้งำนและ License 
รวมถงึด ำเนินกำรตอ่อำยกุำรใช้งำนทกุปี เพ่ือให้มัน่ใจวำ่ระบบทัง้หมดของกลุม่บริษัทโออิชิ
มีกำรใช้โปรแกรมท่ีถกูต้องตำมกฎหมำยเท่ำนัน้ 

7. กำรเพ่ิมระบบบันทึกและติดตำมกำรแก้ไขปัญหำของเคร่ืองคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ 
ท่ีเก่ียวข้องกับระบบสำรสนเทศ เพ่ือให้หน่วยงำนท่ีดูแลเร่ืองดังกล่ำวสำมำรถสื่อสำร  
กบัผู้ใช้งำนและแก้ไขปัญหำตำ่ง ๆ ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

3.7 ความเสี่ยงเกี่ยวกับชื่อเสียงของบริษัท 

ช่ือเสียงและภำพลกัษณ์ขององค์กรคือหนึง่ในปัจจยัท่ีมีผลต่อกำรตดัสินใจซือ้สินค้ำหรือใช้บริกำร

ของผู้ บริโภคในปัจจุบัน โดยเฉพำะธุรกิจอำหำรและเคร่ืองดื่มท่ีช่ือเสียงมีควำมส ำคัญต่อ  

กำรตัดสินใจซือ้ค่อนข้ำงมำก กลุ่มบริษัทโออิชิจึงตระหนักถึงควำมส ำคัญของช่ือเสียงและ

ภำพลกัษณ์มำโดยตลอด โดยด ำเนินธุรกิจตำมหลกัธรรมำภิบำล โปร่งใส และสำมำรถตรวจสอบได้ 

รวมถึงใส่ใจผู้มีส่วนได้เสียทกุฝ่ำย ชุมชน สงัคม และประเทศชำติ แต่อย่ำงไรก็ตำม บำงครัง้บริษัทไม่

สำมำรถหลีกเลี่ยงปัจจัยภำยนอกท่ีมำกระทบต่อช่ือเสียงของบริษัท เช่น กำรเกิดข่ำวเชิงลบ 

โดยเฉพำะในยุคท่ีสื่อออนไลน์เข้ำมำมีอิทธิพลเป็นอย่ำงมำกในโลกปัจจุบัน สื่อสงัคมออนไลน์

กลำยเป็นช่องทำงกำรสื่อสำรท่ีผู้บริโภคนิยมใช้สื่อสำรและแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นเก่ียวกบัสินค้ำ

และบริกำร และเมื่อในกรณีท่ีตกเป็นข่ำวเชิงลบ เนือ้หำข่ำวสำรในช่องทำงดังกล่ำวสำมำรถ
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แพร่กระจำยได้อย่ำงรวดเร็วในวงกว้ำง และอำจส่งผลกระทบต่อช่ือเสียงของบริษัทและ

ภำพลกัษณ์ขององค์กร ดงันัน้ บริษัทจงึมีนโยบำยและแนวทำงด ำเนินกำรรองรับควำมเสี่ยงท่ีอำจ

เกิดขึน้ดงันี ้

1. จัดให้มีคณะท ำงำน (Crisis Management Team) ท่ีดูแลเหตุกำรณ์ท่ีอำจเป็นควำมเสี่ยง 
ต่อช่ือเสียงและภำพลักษณ์ขององค์กร เพ่ือก ำหนดแนวทำงด ำเนินกำรและแก้ปัญหำ 
อย่ำงเหมำะสมและทนัตอ่สถำนกำรณ์ 

2. มีระบบกำรสื่อสำรท่ีแมน่ย ำ พร้อมใช้เทคโนโลยีดิจิทลัที่สะดวก รวดเร็ว ทนัสมยั เพ่ือประเมิน
ควำมเคลื่อนไหว ควำมพงึพอใจ และควำมคำดหวงัของผู้บริโภค พร้อมตอบกลบัอย่ำงชัดเจน
และรวดเร็วในกรณีท่ีผู้บริโภคต้องกำรค ำชีแ้จง 
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4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกจิ 

ทรัพย์สินท่ีใช้ในกำรประกอบธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย มีทัง้ทรัพย์สินถำวรหลกัท่ีบริษัทและบริษัทย่อย
ใช้ในกำรประกอบธุรกิจและทรัพย์สินท่ีไม่มีตัวตน มีมูลค่ำทำงบัญชีสุทธิ ณ วันท่ี 30 กันยำยน 2562  
สรุปรำยละเอียดได้ดงันี ้

4.1 ที่ดนิและส่วนปรับปรุงที่ดนิ 

กลุ่มบริษัทโออิชิมีท่ีดินและส่วนปรับปรุงท่ีดินท่ีใช้ในกำรประกอบธุรกิจ ซึง่มลูค่ำทำงบญัชีสุทธิ  
ณ วนัท่ี 30 กันยำยน 2562 ตำมรำยละเอียดดงันี ้

ที่ดนิและส่วนปรับปรุงที่ดนิ 
ลักษณะ 
กรรมสิทธ์ิ 

มูลค่าทางบัญชีสุทธิ 
(ล้านบาท) 

ภาระผูกพัน 

ท่ีดิน รวมเนือ้ท่ี 61-2-70.5 ไร่ และ
สว่นปรับปรุงท่ีดิน 
นิคมอตุสำหกรรมนวนครโครงกำร 2
ต ำบลคลองหนึง่ อ ำเภอคลองหลวง 
จงัหวดัปทมุธำนี 

เจ้ำของ 461.03 -ไมม่ี- 

ท่ีดิน รวมเนือ้ท่ี 182-2-19 ไร่ และ 
สว่นปรับปรุงท่ีดิน 
ต ำบลหนองชำก อ ำเภอบ้ำนบงึ(เมือง) 
จงัหวดัชลบรีุ 

เจ้ำของ 220.44 -ไมม่ี- 

รวม  681.47  
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4.2 อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 

กลุ่มบริษัทโออิชิมีอำคำรและส่วนปรับปรุงอำคำรท่ีใช้ในกำรประกอบธุรกิจ ซึง่มลูค่ำทำงบัญชี
สทุธิ ณ วนัท่ี 30 กันยำยน 2562 ตำมรำยละเอียดดงันี ้

อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 
ลักษณะ 
กรรมสิทธ์ิ 

มูลค่าทางบัญชีสุทธิ 
(ล้านบาท) 

ภาระผูกพัน 

อำคำรและสิ่งปลกูสร้ำงโรงงำนนิคมอตุสำหกรรมนวนคร
โครงกำร 2 ต ำบลคลองหนึง่ อ ำเภอคลองหลวง  
จงัหวดัปทมุธำนี 

เจ้ำของ 795.27 - ไมม่ี - 

อำคำรและสิ่งปลกูสร้ำงโรงงำนนิคมอตุสำหกรรมอมตะนคร  
ต ำบลบ้ำนเก่ำ อ ำเภอพำนทอง จงัหวดัชลบรีุ 

เช่ำ 66.03 - ไมม่ี - 

อำคำรและสว่นปรับปรุงอำคำร  เลขท่ี 333 หมูท่ี่ 1 
ถนนทำงหลวง 2089 (มวกเหลก็-วงัมว่ง)  
ต ำบลแสลงพนั อ ำเภอวงัมว่ง จงัหวดัสระบรีุ 

เช่ำ 128.79 -ไมม่ี- 

อำคำรและสิ่งปลกูสร้ำงโรงงำนครัวกลำง 
ต ำบลหนองชำก อ ำเภอบ้ำนบงึ จงัหวดัชลบรีุ 

เจ้ำของ 302.72 -ไมม่ี- 

สว่นปรับปรุงอำคำรอื่น ๆ เช่ำ 2.74 -ไมม่ี- 

รวม       1,295.55  

4.3 สัญญาเช่าพืน้ที่ 

วันท่ี 30 ก ันยำยน 2562 บริษัทมีสัญญำเช่ำพืน้ท่ีในกำรด ำเนินกิจกำรร้ำนอำหำรญ่ีปุ่ น 

กับคู่สัญญำท่ีเป็นผู้ประกอบกำรธุรกิจค้ำปลีกประมำณ 260 สัญญำ ทัง้นี ้สัญญำเช่ำพืน้ท่ี 

ส่วนใหญ่จะเป็นสญัญำเช่ำระยะสัน้ 3 ปี และได้รับสิทธิในกำรพิจำรณำต่ออำยุสญัญำได้อีก 

โดยสญัญำสว่นใหญ่จะหมดอำยลุงในปี 2563 - 2565 

ทัง้นี  ้บริษัทได้เช่ำท่ีดินและอำคำรส ำหรับโครงกำรเคร่ืองจักรบรรจุ Cold Aseptic Filling 

สำยกำรผลิตท่ี 2 และสำยกำรผลิตท่ี 4 ท่ีจงัหวดัสระบรีุ เน่ืองจำกมีควำมเหมำะสมต่อกำรขนส่ง 
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รวมถึงยังเป็นกำรกระจำยควำมเสี่ยงอีกทำงหนึ่งด้วย โดยสัญญำเช่ำเป็นแบบระยะสัน้

ระยะเวลำกำรเช่ำไม่เกิน 3 ปี และให้สิทธิบริษัทในกำรพิจำรณำซือ้ท่ีดินก่อนบคุคลอื่นหำกผู้ เช่ำ

ประสงค์จะขำยท่ีดินดงักลำ่ว 

4.4 สิทธิการเช่าพืน้ที่ด าเนินงาน 

พืน้ท่ีด ำเนินงำนของกิจกำรร้ำนอำหำรของกลุ่มบริษัทโออิชิส่วนใหญ่จะท ำเป็นสัญญำเช่ำ
ระยะเวลำสัน้ 3 ปี และได้รับสิทธิในกำรพิจำรณำต่ออำยุสญัญำได้อีก เพ่ือลดภำระผูกพันและ
เงินลงทุนท่ีค่อนข้ำงสูงจำกควำมผันแปรของสภำพเศรษฐกิจและกำรค้ำท่ีเปลี่ยนแปลง  
อย่ำงรวดเร็ว อย่ำงไรก็ตำม มีร้ำนอำหำรบำงสำขำได้ท ำสญัญำเช่ำระยะยำวภำยในอำคำรและ
ศนูย์กำรค้ำ ซึง่มีมลูคำ่ทรัพย์สินรวมสว่นท่ีปรับปรุงแล้ว ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2562 ดงันี ้

สาขาเนือ้ที่ 
ระยะเวลาการเช่าตามที่ระบุ 
ในสัญญา/ปีสิน้สุดสัญญา 

มูลค่าทางบัญชีสุทธิ 
(ล้านบาท) 

ภาระผูกพัน 

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

ระยะเวลำ 21 ปี 10 เดือน 25 วนั/ 
สิน้สดุปี 2567 

5.77 - ไมม่ี - 

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

ระยะเวลำ 18 ปี 3 วนั/  
สิน้สดุปี 2563 

0.18 - 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 

5.54 - ไมม่ี - 

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

ระยะเวลำ 15 ปี 6 เดือน/  
สิน้สดุปี 2564 

1.89 - ไมม่ี - 

ศนูย์กำรค้ำเอสพลำนำด รัชดำภิเษก 
ห้องท่ี B 41 พืน้ท่ี 288 ตร.ม. 

ระยะเวลำ 24 ปี 2 เดือน 4 วนั / 
สิน้สดุปี 2574 

15.38 - ไมม่ี - 

รวม  28.76  
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4.5 เคร่ืองมือและเคร่ืองจักรที่ใช้ในการผลิต 

ณ วนัท่ี 30 กันยำยน 2562 เคร่ืองจกัรและเคร่ืองจกัรหลกัท่ีใช้ในกำรด ำเนินงำนและผลิตสินค้ำ

ของกิจกำร ประกอบด้วย 

ประเภทเคร่ืองจักรและอุปกรณ์ 
มูลค่าทางบัญชีสุทธิ 

(ล้านบาท) 
ภาระผูกพัน 

เคร่ืองมือและเคร่ืองจกัร - เคร่ืองดื่ม  2,599.79 - ไมม่ี - 

เคร่ืองมือและเคร่ืองจกัร - อำหำร    218.17 - ไมม่ี - 

รวม 2,817.96  

4.6 ส่วนตกแต่งและระบบภายใน 

ส่วนตกแต่งและระบบภำยในท่ีใช้ในกำรด ำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทโออิชิ ณ วนัท่ี 30 กันยำยน 
2562 ประกอบด้วย 

ประเภทส่วนตกแต่งและ 
ระบบภายใน 

มูลค่าทางบัญชีสุทธิ 
(ล้านบาท) 

ภาระผูกพัน 

สว่นตกแตง่    197.18 - ไมม่ี - 

ระบบภำยใน    683.46 - ไมม่ี – 
รวม   880.64  

4.7 ทรัพย์สินระหว่างตดิตัง้ 

ทรัพย์สินระหว่ำงติดตัง้ของกลุ่มบริษัทโออิชิมีมูลค่ำทำงบัญชี ณ วันท่ี  30 กันยำยน 2562 
ดงัตอ่ไปนี ้

ประเภททรัพย์สินระหว่างติดตัง้ 
มูลค่าทางบัญชีสุทธิ 

(ล้านบาท) 
ภาระผูกพัน 

Oishi Knowledge Center  37.05 - ไมม่ี - 

อื่น ๆ  10.47 - ไมม่ี - 

รวม 47.52  
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4.8 ทรัพย์สินอ่ืน 

ทรัพย์สินอื่นท่ีใช้ในกำรประกอบธุรกิจของบริษัทประกอบด้วย เคร่ืองใช้ส ำนกังำน เคร่ืองตกแตง่

และติดตัง้ เคร่ืองใช้ในร้ำนอำหำร และยำนพำหนะ โดยมีมลูค่ำสทุธิทำงบญัชี ณ วนัท่ี 30 กันยำยน 

2562 ทัง้สิน้ 162.50 ล้ำนบำท 

4.9 ทรัพย์สินทางปัญญา 

ตัง้แต่เปิดด ำเนินกำร บริษัทมีกำรย่ืนค ำขอจดทะเบียนเคร่ืองหมำยกำรค้ำและเคร่ืองหมำย

บริกำร ส ำหรับผลิตภัณฑ์และบริกำรของบริษัททัง้ในและต่ำงประเทศ เพ่ือเป็นกำรรักษำสิทธิ

และได้รับควำมคุ้มครองด้ำนทรัพย์สินทำงปัญญำตำมกฎหมำย โดยมีเคร่ืองหมำยกำรค้ำและ

เคร่ืองหมำยบริกำรที่ส ำคญั คือ “โออิชิ” รวมถึงเคร่ืองหมำยกำรค้ำและเคร่ืองหมำยบริกำร 

ที่จดทะเบียนทัง้ร่วมและ/หรือแยกกับเคร่ืองหมำย “โออิชิ” อีกหลำกหลำยเคร่ืองหมำย ได้แก่  

“ชำบชิู” “รำเมน” “นิกยุะ” “คำคำชิ” “กรีนที” “โกลด์” “ชำคลูล์ซำ่” “ฟรุตโตะ” “อะมิโน โอเค” “เนโกะ”  

“ฟรุตซ่ำ” “โอโยชิ” “อีทโตะ” “โอโยกิ” และ “โฮวยู”เป็นต้น รวมถึงบริษัทได้จดแจ้งลิขสิทธ์ิ 

ในตวักำร์ตนู  Oishi Neko (โออิช ิ เนะโกะ) และตัวกำร์ตูนท่ีใช้กับผลิตภัณฑ์ชำคูลล์ซ่ำ  

ในหลำกหลำยรูปแบบและท่ำทำงอีกด้วย 

นอกจำกนี ้บริษัทได้รับรำงวัล “ซุปเปอร์แบรนด์ ประเทศไทย” ประจ ำปี 2560 (Superbrands 

Thailand 2017) จำกซุปเปอร์แบรนด์แห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นหน่วยงำนอิสระด้ำนกำรวดั

และประเมินตรำสินค้ำ ที ่เป็น เล ิศด้ำนกำรสร้ำงตรำส ินค้ำที ่ผู้บริโภคทั ่วประเทศให้  

ควำมไว้วำงใจและเช่ือมั่นมำกท่ีสุด และได้รับรำงวัล “สดุยอดแบรนด์ทรงพลงั” ประจ ำปี 2561  

(The Most Powerful Brands of Thailand 2018) จำกคณะพำณิชยศำสตร์ แ ล ะ ก ำ ร บ ัญ ช ี 

จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย ในฐำนะที่โออิชิเป็นตรำสินค้ำที่แข็งแกร่งและทรงพลงัที่ส ุด  

ในกลุ่มชำพร้อมดื่ม รวมถึงรำงวัล “สุดยอดแบรนด์ทรงพลังบนโลกโซเชียล” ประจ ำปี 2562 

(2019 Thailand’s Most Social Power Brand) จำกนิตยสำรแบรนด์เอจ ในฐำนะที่โออิชิ

เป็นตรำสินค้ำท่ีทรงพลงัที่สุดในด้ำนออนไลน์ในกลุ่มของร้ำนอำหำรญ่ีปุ่ นและชำพร้อมดื่ม

รำงวัลดังกล่ำวจึงช่วยตอกย ำ้ถึงควำมเป็นตรำสินค้ำอันดับหนึ่งในใจผู้บริโภค และถือได้วำ่

เคร่ืองหมำยกำรค้ำของบริษัทมีควำมแพร่หลำยเป็นท่ียอมรับและอยู่ในใจผู้บริโภคมำอย่ำง

ยำวนำน จำกควำมส ำเร็จในกำรสร้ำงกำรรับรู้และควำมนิยมในตรำและเคร่ืองหมำยกำรค้ำ 
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ของบริษัท บริษัทจึงไม่มีนโยบำยและควำมจ ำเป็นใด ๆ  ในกำรละเมิดเคร่ืองหมำยกำรค้ำและ

ทรัพย์สินทำงปัญญำของบุคคลอื่นใด 

4.10 นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

บริษัทพิจำรณำกำรลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม (ถ้ำมี) เพ่ือวตัถุประสงค์กำรขยำยและ/

หรือสนบัสนนุธุรกิจของกลุม่บริษัทโออิชิ หรือสรรหำโอกำสทำงธุรกิจใหม ่ๆ ตำมควำมเหมำะสม 
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5. ข้อพพิาททางกฎหมาย 

ส ำหรับระยะเวลำบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยำยน 2562 บริษัทและบริษัทย่อยไม่มีข้อพิพำททำงกฎหมำย
หรือคดีใด ๆ ท่ีต้องด้วยกรณีดงัต่อไปนี ้ 

(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 : และเคร่ืองดื่มภำยใต้ตรำสินค้ำ “โออิชิ”  

เลขทะเบียนบริษัท : 0107547000150 

ท่ีตัง้ส ำนกังำนใหญ่ : เลขท่ี 90 อำคำรซีดับเบิล้ยู 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 

ทนุจดทะเบียน : 375,000,000 บำท 

ทนุช ำระแล้ว : 375,000,000 บำท 

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

ผู้ตรวจสอบบัญชี   

บริษัท เคพีเอม็จี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ำกดั 
เลขท่ี 1 อำคำรเอม็ไพร์ทำวเวอร์ ชัน้ท่ี 50-51 ถนนสำทรใต้  
แขวงยำนนำวำ เขตสำทร กรุงเทพมหำนคร 10120 
โทรศพัท์ (02) 677-2000 
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ที่ปรึกษากฎหมาย 

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

นำงศศินี เหมทำนนท์ 
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 2562 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 
นอกจำกนี ้ในเดือนธันวำคม 2561 บริษัทได้ด ำเนินกำรไถ่ถอนหุ้ นกู้  ครัง้ท่ี 1/2558 จ ำนวน 
700,700 หน่วย มีมลูคำ่รวมจ ำนวน 700,700,000 บำท ตำมก ำหนดไถ่ถอนเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว 
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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 15 ตลุำคม 2562 มีดงันี ้

ล าดับที่ รายชื่อผู้ถอืหุ้น จ านวนหุ้น ร้อยละ 

1. บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ ากัด (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 7,894,700 4.21 

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

6. นายอยุทธ์ ชาญเศรษฐิกุล 980,000 0.52 

7. นางหทยัรัตน์ จุฬางกูร 605,300 0.32 

8. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ ากัด 549,153 0.29 

9. นางสาวอรพรรณ อัสสมงคล 493,200 0.26 

10. นางนิภาภรณ์ ศิริพงษ์ 422,000 0.22 

11. ผู้ถือหุ้นรายย่อย 4,561,648 2.44 

 รวม 187,500,000 100 



     บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
แบบแสดงรำยกำรข้อมลูประจ ำปี (แบบ 56-1) สิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยำยน 2562 

สว่นท่ี 2 หน้ำที่ 3 

รำยละเอียดของกลุม่ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ท่ีระบุข้ำงต้น มีลกัษณะเป็น Holding Company หรือโดย
พฤติกำรณ์มีอิทธิพลต่อกำรก ำหนดนโยบำยกำรจัดกำรหรือกำรด ำเนินงำนของบริษัทย่อยอย่ำงมี
นยัส ำคญั มีดงัตอ่ไปนี ้

1) บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ ำกัด (มหำชน) ซึ่งประกอบธุรกิจหลักผ่ำนบริษัทย่อย
เก่ียวกบักำรผลิตและกำรจดัจ ำหน่ำยเคร่ืองดื่มผสมแอลกอฮอล์ ไมผ่สมแอลกอฮอล์ 
และร้ำนอำหำร 

2) ณ วนัท่ี 21 ตุลำคม 2561 มีบริษัทท่ีเก่ียวข้องกับนำยเจริญ สิริวฒันภักดี และ
คณุหญิงวรรณำ สิริวฒันภกัดี ถือหุ้นรวมในบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ ำกัด (มหำชน) 
คิดเป็นร้อยละ 65.89 ของหุ้นท่ีจ ำหน่ำยได้แล้วทัง้หมดของบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ 
จ ำกดั (มหำชน) 

โดยรำยช่ือและสดัส่วนกำรถือหุ้นของผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ 10 รำย ของบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ ำกัด 
(มหำชน) ณ วนัท่ี 11 ธนัวำคม 2561 มีดงันี ้

ล าดับที่ รายช่ือผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น ร้อยละ 

1. The Central Depository (Pte) Limited 12,304,528,106 49.00 

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

3. นายฐาปน สิริวัฒนภักดี 107,000,000 0.43 

4. นางฐาปณี เตชะเจริญวิกุล 107,000,000 0.43 

5. นายปณต สิริวัฒนภักดี 107,000,000 0.43 

6. นางวัลลภา ไตรโสรัส 107,000,000 0.43 

7. นายณัฐวรรธน์  เตชะไพบูลย์ 92,377,500 0.37 

8. นางอาทนัินท์ พีชานนท์ 88,000,000 0.35 

9. นางชมพูนุช เตชะไพบูลย์ 70,000,000 0.28 

10. นางวรางค์ ไชยวรรณ 65,650,500 0.26 

7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น 

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

ข้อมูลการจ่ายเงนิปันผลย้อนหลัง 

อัตราส่วนทางการเงนิ 2560 2561 2562(1) 

อตัรำเงินปันผลตอ่หุ้น 3.40 2.80 4.00 

รวมเงินปันผลจ่ำยทัง้สิน้ 637.5 ล้ำนบำท 525 ล้ำนบำท 750 ล้ำนบำท 

คิดเป็นร้อยละของก ำไรสทุธิรวม 43.90 51.80 60.80 

ทัง้นี ้กำรจ่ำยเงินปันผลดงักล่ำวสอดคล้องกับนโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผลของบริษัทท่ีก ำหนดไว้ 
ในอตัรำท่ีไมต่ ่ำกวำ่ร้อยละ 40 ของก ำไรสทุธิหลงัหกัภำษีและส ำรองตำมกฎหมำยแล้วของบริษัท  

  

                                                      
(1) อตัรำกำรจำ่ยเงินปันผลส ำหรับปี 2562 ยงัมีควำมไมแ่น่นอน เน่ืองจำกต้องได้รับกำรอนมุตัิจำกที่ประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้น ประจ ำปี 2563 
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8. โครงสร้างการจัดการ 

8.1 โครงสร้างคณะกรรมการ 

ณ วันท่ี 21 พฤศจิกำยน 2562 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) นำยพิษณ ุ วิเชียรสรรค์ กรรมกำร 
9) นำงนงนชุ บรูณะเศรษฐกลุ กรรมกำรและกรรมกำรผู้จดักำร 

กรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพันตามหนังสือรับรองบริษัท เป็นดังนี ้

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

ขอบเขต อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมกำรบริษัทปฏิบัติหน้ำท่ีโดยอุทิศเวลำ ใช้ควำมรู้ ควำมสำมำรถ และประสบกำรณ์ 
เพ่ือประโยชน์ต่อกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัท รวมถึงให้ค ำแนะน ำและก ำกบัดูแลให้บริษัทมีกำร
ด ำเนินงำนภำยใต้กรอบของกฎหมำย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับและมติของท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ น  
อย่ำงเคร่งครัด ตลอดจนพิจำรณำควำมเหมำะสม ให้ค ำแนะน ำ ก ำหนดและอนุมตัิวิสัยทัศน์  
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 
รวมถึงรับผิดชอบและดูแลให้มีกำรปฏิบัติต่อผู้ ถือหุ้นอย่ำงเท่ำเทียม และรักษำผลประโยชน์  
ของผู้ ถือหุ้นและผู้มีสว่นได้เสียทกุกลุม่ พร้อมทัง้มีกำรเปิดเผยข้อมลูอย่ำงถกูต้องครบถ้วน  

อีกทัง้ ห้ำมมิให้กรรมกำรประกอบกิจกำรหรือเข้ำเป็นหุ้นส่วนหรือกรรมกำรในกิจกำรอนัมีสภำพ
อย่ำงเดียวกนั และเป็นกำรแข่งขนักบักิจกำรของบริษัทและบริษัทย่อย รวมถึง ในกรณีท่ีกรรมกำร 
หรือบคุคลท่ีอำจมีควำมขดัแย้ง หรือมีสว่นได้เสีย หรืออำจมีควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์อื่นใด
กับบริษัทหรือบริษัทย่อย (ตำมข้อบังคบับริษัท กฎหมำย และตำมท่ีส ำนักงำนคณะกรรมกำร
ก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ และตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยประกำศก ำหนด)  
บคุคลดงักลำ่ว 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 ำหนดให้ต้องได้รับมตจิำกท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น 
2. กำรท ำรำยกำรท่ีกรรมกำรมีส่วนได้เสีย หรืออยู่ในข่ำยท่ีกฎหมำยหรือข้อก ำหนดของ

ตลำดหลกัทรัพย์ระบใุห้ต้องได้รับมติจำกท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น 

กำรด ำเนินกิจกำรท่ีจะต้องได้รับควำมเห็นชอบจำกท่ีประชมุคณะกรรมกำรบริษัท และได้รับมติจำก
ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำ 3 ใน 4 ของจ ำนวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ี
เข้ำประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน มีดงัตอ่ไปนี ้

1. กำรขำยหรือโอนกิจกำรของบริษัททัง้หมดหรือบำงสว่นท่ีส ำคญัของบริษัทให้บคุคลอื่น 
2. กำรซือ้หรือรับโอนกิจกำรของบริษัทเอกชนหรือบริษัทมหำชนมำเป็นของบริษัท 
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3. กำรตกลง แก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกสัญญำเก่ียวกับกำรให้เช่ำกิจกำรของบริษัท 
ทัง้หมดหรือบำงส่วนท่ีส ำคัญ กำรมอบหมำยให้บุคคลอื่นใดเข้ำจัดกำรธุรกิจของบริษัท 
หรือควบรวมกิจกำรกบับคุคลอื่น โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือกำรแบ่งผลก ำไรขำดทนุกนั 

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

หลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ ประกำศตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎ ระเบียบ 
และประกำศท่ีเก่ียวข้องก ำหนดให้ต้องได้รับมติจำกท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น เช่น กำรได้มำและ
จ ำหน่ำยไปซึง่สินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน หรือรำยกำรเก่ียวโยงกนั 

บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานกรรมการบริษัท 

ประธำนกรรมกำรบริษัทมีบทบำทและหน้ำท่ีท่ีส ำคญั ดงันี ้ 

1. รับผิดชอบในฐำนะผู้น ำของคณะกรรมกำรบริษัทในกำรก ำกับดูแล และติดตำมให้กำร
บริหำรงำนของบริษัทให้บรรลวุตัถปุระสงค์ตำมนโยบำยท่ีก ำหนดไว้ 

2. ท ำหน้ำท่ีประธำนในกำรประชมุคณะกรรมกำรบริษัทและกำรประชมุผู้ ถือหุ้น 
3. เป็นผู้ลงคะแนนเสียงชีข้ำดในกรณีท่ีท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษัทมีกำรลงคะแนนเสียง

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 

8.1.2 คณะกรรมการบริหาร 

คณะกรรมกำรบริหำร ประกอบด้วยกรรมกำรจ ำนวน 8 คน ดงันี ้

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

ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร 

1. ให้คณะกรรมกำรบริหำรมีอ ำนำจด ำเนินกำรตำมนโยบำยของคณะกรรมกำรบริษัท  
ซึ่งอยู่ภำยใต้กฎหมำย เง่ือนไข กฎระเบียบ และข้อบังคับของบริษัท เว้นแต่รำยกำร 
ท่ีกฎหมำยก 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 
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4. ควบคมุดแูลกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อยให้เป็นไปตำมนโยบำยทำงธุรกิจ 
เป้ำหมำย แผนกำรด ำเนินงำน กลยทุธ์ทำงธุรกิจ งบประมำณ และอ ำนำจบริหำรตำ่ง ๆ 
ตำมท่ีได้รับอนุมตัิจำกคณะกรรมกำรบริษัทให้เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพและเอือ้ต่อ
สภำพธุรกิจ 

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

6. มีอ 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 นอกเหนือจำกกำรสัง่ซือ้วตัถดุิบหลกั ให้คณะกรรมกำรบริหำรอนมุตัิได้

ไม่เกินครัง้ละ 100,000,000.- บำท (หนึ่งร้อยล้ำนบำทถ้วน) หรือจ ำนวนเทียบเท่ำ 
หรือเป็นไปตำมท่ีคณะกรรมกำรบริษัทมอบหมำย ยกเว้น กำรตดัจ ำหน่ำยทรัพย์สนิ 
ให้คณะกรรมกำรบริหำรอนุมตัิได้ไม่เกินครัง้ละ 10,000,000.- บำท (สิบล้ำนบำท
ถ้วน) และกำรจ่ำยเงินค่ำรับรอง กำรกุศล และสินค้ำเผยแพร่ ให้คณะกรรมกำร
บริหำรอนมุตัิได้ไมเ่กินครัง้ละ 3,000,000.- บำท (สำมล้ำนบำทถ้วน)  

7. มีอ ำนำจพิจำรณำอนุมตัิกำรเปิดบัญชีเงินฝำกกับสถำบันกำรเงินในประเทศ รวมทัง้ 
กำรก ำหนดผู้มีอ ำนำจสัง่จ่ำยเงินจำกบญัชีเงินฝำกทัง้หลำยของบริษัท 

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

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

ขึน้เงินเดือน ปรับอตัรำเงินเดือน ก ำหนดโบนสั สวสัดิกำร หรือสิทธิประโยชน์อย่ำงอื่น 
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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 แตง่ตัง้คณะอนุกรรมกำรในกำรพิจำรณำกำรขึน้เงินเดือนหรือ
กำรก ำหนดเงินโบนัสแก่พนักงำน ยกเว้น ต ำแหน่งผู้ ช่วยกรรมกำรผู้ จัดกำรขึน้ไป  
แต่งตัง้คณะอนุกรรมกำรชุดต่ำง ๆ ท่ีมีควำมรู้ ควำมเช่ียวชำญในกิจกำรเฉพำะทำง  
เพ่ือบริหำร และกลั่นกรองกิจกำรงำนก่อนท่ีจะน ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริหำร  
โดยคณะกรรมกำรบริหำรสำมำรถยกเลิก เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขขอบเขตแห่งกำร 
มอบอ ำนำจนัน้ ๆ ได้ 

13. ปฏิบตัิหน้ำท่ีอื่น ๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัท 

อนึ่ง กำรอนุมตัิรำยกำรดงักล่ำวข้ำงต้น จะต้องไม่มีลกัษณะเป็นกำรอนุมตัิกำรเข้ำท ำรำยกำร  
ท่ีท ำให้คณะกรรมกำรบริหำรหรือผู้ รับมอบอ ำนำจจำกคณะกรรมกำรบริหำรสำมำรถอนุมัติ  
กำรเข้ำท ำรำยกำรท่ีตน หรือบุคคลท่ีอำจมีควำมขัดแย้ง หรือมีส่วนได้เสีย หรืออำจมีควำมขัดแย้ง
ทำงผลประโยชน์อื่นใด (ตำมข้อบังคบับริษัท และตำมท่ีส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลกัทรัพย์
และตลำดหลักทรัพย์ ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยประกำศก ำหนด) กับบริษัทหรือ 
บริษัทย่อย ยกเว้น เป็นกำรอนุมัติกำรเข้ำท ำรำยกำรท่ีเป็นไปตำมนโยบำยและหลักเกณฑ์  
ท่ีคณะกรรมกำรบริษัทได้พิจำรณำอนมุตัิไว้ ทัง้นี ้กรรมกำรบริหำรที่มีสว่นได้เสียในเร่ืองดงักลำ่ว 
ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนัน้ โดยคณะกรรมกำรมีอ ำนำจในกำรแก้ไขเปลี่ยนแปลง
ขอบเขต อ ำนำจหน้ำท่ีของคณะกรรมกำรบริหำรได้ตำมท่ีจ ำเป็นหรือเห็นสมควร 
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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 

ขอบเขต อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

1. ปฏิบตัิหน้ำท่ีและควำมรับผิดชอบ ตำมท่ีก ำหนดในกฎบัตรและประกำศตลำดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย โดยรวมถงึแตไ่มจ่ ำกดัอยู่เพียง 

1.1 สอบทำนให้บริษัทมีกำรรำยงำนทำงกำรเงินอย่ำงถกูต้องและเพียงพอ 

1.2 สอบทำนให้บริษัทมีระบบกำรควบคุมภำยใน (Internal Control) และระบบ
กำรตรวจสอบภำยใน (Internal Audit) ท่ีเหมำะสมและมีประสิทธิผลและพิจำรณำ
ควำมเป็นอิสระของหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน ตลอดจนให้ควำมเห็นชอบ 

                                                      
(1) นำงสำวพจนีย์ ธนวรำนิช และนำยชยั จรุงธนำภิบำล เป็นกรรมกำรตรวจสอบที่มีควำมรู้และประสบกำรณ์ในกำรสอบทำนงบกำรเงินของบริษัท 
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ในกำรพิจำรณำแต่งตัง้ โยกย้ำย เลิกจ้ำงหวัหน้ำหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน 
หรือหน่วยงำนอื่นใดท่ีรับผิดชอบเก่ียวกบักำรตรวจสอบภำยใน 

1.3 พิจำรณำคดัเลือก เสนอแต่งตัง้บุคคลซึ่งมีควำมเป็นอิสระเพ่ือท ำหน้ำท่ีเป็น
ผู้ สอบบัญชีของบริษัท เสนอค่ำตอบแทน และเสนอเลิกจ้ำงบุคคลดังกล่ำว 
รวมทัง้เข้ำร่วมประชุมกบัผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ำยจดักำรเข้ำร่วมประชุมด้วย
อย่ำงน้อยปีละ 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 

8.1.4 คณะกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง 

คณะกรรมกำรบริหำรควำมยัง่ยืนและควำมเสี่ยง ประกอบด้วยกรรมกำรจ ำนวน 11 คน ดงันี ้

1) นำยชยั จรุงธนำภิบำล ประธำนกรรมกำรบริหำรควำมยัง่ยืน 
  และควำมเสี่ยง 

2) นำยพิษณ ุ วิเชียรสรรค์ รองประธำนกรรมกำรบริหำรควำมยัง่ยืน 
  และควำมเสี่ยง 

3) นำงสรีุย์พร ประดิษฐ์ทศันีย์ กรรมกำรบริหำรควำมยัง่ยืนและควำมเสี่ยง 
4) นำงนงนชุ บรูณะเศรษฐกลุ กรรมกำรบริหำรควำมยัง่ยืนและควำมเสี่ยง 
5) นำยไพศำล อำ่วสถำพร กรรมกำรบริหำรควำมยัง่ยืนและควำมเสี่ยง 
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6) นำงเจษฎำกร  โคชส์ กรรมกำรบริหำรควำมยัง่ยืนและควำมเสี่ยง 
7) นำงสำวเมขลำ เนติโพธ์ิ กรรมกำรบริหำรควำมยัง่ยืนและควำมเสี่ยง 
8) นำยกฤษฎำ  วรรธนะภำคิน กรรมกำรบริหำรควำมยัง่ยืนและควำมเสี่ยง 
9) นำยธำนี พรพิสทุธ์ิศกัด์ิ กรรมกำรบริหำรควำมยัง่ยืนและควำมเสี่ยง 
10) นำงมนต์ฤดี  อคัรรำช กรรมกำรบริหำรควำมยัง่ยืนและควำมเสี่ยง 
11) นำงสำวชนทันชุ วงศ์วรรณ กรรมกำรบริหำรควำมยัง่ยืนและควำมเสี่ยง 

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง 

คณะกรรมกำรบริหำรควำมยั่งยืนและควำมเสี่ยง ประกอบด้วยกรรมกำรบริษัทและผู้ บริหำร
ระดับสูงท่ีได้รับกำรแต่งตัง้จำกคณะกรรมกำรบริษัทตำมจ ำนวนท่ีเหมำะสม เพ่ือให้มั่นใจได้ว่ำ
ครอบคลมุควำมรับผิดชอบในกำรบริหำรควำมยั่งยืนและควำมเสี่ยงของกลุ่มบริษัทโออิชิทัง้หมด
โดยมีกรรมกำรบริษัทท่ีเป็นกรรมกำรอิสระอย่ำงน้อย 1 คนเป็นกรรมกำรบริหำรควำมยั่งยืนและ
ควำมเสี่ยง และคณะกรรมกำรบริษัทจะพิจำรณำแต่งตัง้ประธำนกรรมกำรบริหำรควำมยัง่ยืนและ
ควำมเสี่ยงจำกสมำชิกท่ีเป็นกรรมกำรบริษัท โดยประธำนกรรมกำรบริหำรควำมยั่งยืนและ  
ควำมเสี่ยงเป็นผู้แต่งตัง้บุคคลท่ีเห็นว่ำเหมำะสมให้ท ำหน้ำท่ีเป็นเลขำนุกำรคณะกรรมกำรบริหำร
ควำมยัง่ยืนและควำมเสี่ยง 

ขอบเขต อ านาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความยั่ งยืนและ
ความเส่ียง 

1. คณะกรรมกำรบริหำรควำมยั่งยืนและควำมเสี่ยงมีอ ำนำจในกำรเข้ำถึงข้อมูลทัง้หมด  
ที่เก่ียวข้องกบักำรบริหำรควำมยัง่ยืนและควำมเสี่ยง และมีอ ำนำจพิจำรณำด ำเนินกำรใด ๆ  
ภำยใต้ขอบเขตควำมรับผิดชอบที่ก ำหนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมกำรบริหำร 
ควำมยั่งยืนและควำมเสี่ยง 

2. คณะกรรมกำรบริหำรควำมยั่งยืนและควำมเสี่ยงต้องก ำหนดนโยบำยกำรบริหำร  
ควำมยั่งยืนและควำมเสี่ยงของกลุ่มบริษัทโออิชิ  เสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัท  
เพ่ือพิจำรณำอนุมัติ ซึ่งนโยบำยดังกล่ำวต้องครอบคลุมกลยุทธ์ด้ำนควำมยั่งยืนและ 
ควำมเสี่ยงในเร่ืองต่ำง ๆ เช่น ควำมเสี่ยงด้ำนกลยุทธ์ ควำมเสี่ยงด้ำนกำรเงิน ควำมเสี่ยง 
ด้ำนกำรปฏิบัติงำน ควำมเสี่ยงจำกกำรทุจริตคอร์รัปชั่น ควำมเสี่ยงจำกกำรไม่ปฏิบัติตำม
กฎหมำยและระเบียบข้อบังคับต่ำง ๆ ควำมเสี่ยงด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและ  
ควำมเสี่ยงอื่น ๆ ท่ีมีนัยส ำคัญต่อกลุ่มบริษัทโออิชิ รวมถึงกำรบริหำรควำมยั่งยืนและ
ควำมเสี่ยงโดยรวม 
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3. คณะกรรมกำรบริหำรควำมยัง่ยืนและควำมเสี่ยงต้องก ำหนดกรอบกำรบริหำรควำมยัง่ยืน
และควำมเสี่ยง กลยุทธ์และทรัพยำกรท่ีใช้ในกำรบริหำรควำมยั่งยืนและควำมเสี่ยง  
ให้สอดคล้องกับนโยบำยกำรบริหำรควำมยั่งยืนและควำมเสี่ยงของกลุ่มบริษัทโออิ ชิ  
ซึง่กลยุทธ์และกรอบกำรบริหำรควำมยัง่ยืนและควำมเสี่ยงจะต้องสำมำรถ ระบุวิเครำะห์ 
ประเมิน ตอบสนอง และติดตำมกระบวนกำรบริหำรควำมยัง่ยืนและควำมเสี่ยงท่ีส ำคญั
ทัง้หมดของกลุม่บริษัทโออิชิได้อย่ำงมีประสิทธิผล 

4. คณะกรรมกำรบริหำรควำมยัง่ยืนและควำมเสี่ยงต้องก ำหนดระดบัเบ่ียงเบนของควำมเสี่ยง 
ท่ียอมรับได้ (Levels of risk tolerance) และระดับควำมเสี่ยงท่ียอมรับได้ (Levels of risk 
appetite) ในมิติตำ่ง ๆ ของควำมเสี่ยงท่ีมีนยัส ำคญัทัง้ในระดบัองค์กรและระดบักลุ่มธุรกิจ 
เสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัทเพ่ือพิจำรณำอนุมตัิ 

5. คณะกรรมกำรบริหำรควำมยั่งยืนและควำมเสี่ยงต้องก ำกับดูแลฝ่ำยบริหำรในด้ำนกำร
ออกแบบ กำรลงมือปฏิบัติและกำรติดตำมผลของระบบกำรบริหำรควำมยั่งยืนและ 
ควำมเสี ่ยง เพื่อให้มัน่ใจว่ำกำรบริหำรควำมยัง่ยืนและควำมเสี ่ยงเป็นไปอย่ำงมี
ประสิทธิภำพและประสิทธิผล 

6. คณะกรรมกำรบริหำรควำมยั่งยืนและควำมเสี่ยงสำมำรถแต่งตัง้คณะท ำงำนจำกบุคลำกร 
ในองค์กรและก ำหนดหน้ำท่ีควำมรับผิดชอบให้กบัคณะท ำงำนเพ่ือกำรปฏิบตัิงำนได้อย่ำง
มีประสิทธิภำพ 

7. เพ่ือให้มัน่ใจว่ำ กำรบริหำรควำมยั่งยืนและควำมเสี่ยงเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพและ
ประสิทธิผล ตำมกลยทุธ์และนโยบำยกำรบริหำรควำมยัง่ยืนและควำมเสี่ยงท่ีได้รับกำรอนุมตัิ 
คณะกรรมกำรบริหำรควำมยั่งยืนและควำมเสี่ยง ต้องรำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริษัท  
เป็นรำยไตรมำสเก่ียวกับ 

7.1 สรุปกำรด ำเนินกำรของคณะกรรมกำรบริหำรควำมยั่งยืนและควำมเสี่ยง 
หลงัจำกกำรประชมุคณะกรรมกำรบริหำรควำมยัง่ยืนและควำมเสี่ยงแตล่ะครัง้ 

7.2 ควำมยั่งยืนและควำมเสี่ยง และกำรเปลี่ยนแปลงกรอบกำรบริหำรควำมยัง่ยืน
และควำมเสี่ยง รวมถึงผลกระทบจำกกำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยและกำรพฒันำ
ธุรกิจใหม ่

7.3 สถำนะควำมเสี่ยงและกำรเปลี่ยนแปลงต่ำง ๆ ที่มีต่อขอบเขตหรือระดบัของ
ควำมเสี่ยงท่ียอมรับได้ 
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7.4 ปัจจัยต่ำง ๆ ที่อำจส่งผลกระทบอย่ำงมีนัยส ำคญัต่อระดบัควำมยั่งยืนและ
ควำมเสี่ยงของกลุ่มบริษัทโออิชิ  

8. คณะกรรมกำรบริหำรควำมยัง่ยืนและควำมเสี่ยง ต้องจดัท ำข้อมลูเก่ียวกบักิจกรรมและ
กลยุทธ์กำรบริหำรควำมยั่งยืนและควำมเสี่ยงของกลุ่มบริษัทโออิชิ เพ่ือเปิดเผยไว้ใน
รำยงำนประจ ำปี (Annual Report) และรำยงำนกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน (Sustainability 
Report) ของบริษัท ตัง้แตร่ำยงำนประจ ำปี 2562 เป็นต้นไป 

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

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 
เพ่ือให้คณะกรรมกำรบริษัทหรือท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นอนมุตัิตำมแตก่รณี 

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) นำยประสิทธ์ิ โฆวิไลกลู กรรมกำรก ำหนดคำ่ตอบแทน 
3) นำยวิกรม คุ้มไพโรจน์ 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 ำกับดูแลกิจกำรท่ีดี 
ตอ่คณะกรรมกำรบริษัท 

2. ดูแลกำรปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำร และฝ่ำยจัดกำร เพ่ือให้เป็นไปตำมหลักกำร
ก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดี 

3. ทบทวนแนวทำงกำรก ำกับดูแลกิจกำรท่ีดีของบริษัท โดยเปรียบเทียบกับข้อก ำหนด 
ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ ตลำดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย และหน่วยงำนท่ีเก่ียวข้อง และน ำเสนอตอ่คณะกรรมกำรบริษัท 

4. ติดตำมกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรก ำกบัดแูลกิจกำรที่ดีให้มีผลในทำงปฏิบตัิ และรำยงำน
ตอ่คณะกรรมกำรบริษัท 

8.1.8 การประชุมคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ  

ในปี 2562 บริษัทได้จัดให้มีกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัทและคณะอนุกรรมกำร โดยแสดง
จ ำนวนครัง้ท่ีประชุม และแสดงรำยละเอียดกำรเข้ำร่วมประชุมของกรรมกำรบริษัทแต่ละท่ำน
สรุปได้ดงัตำรำงตอ่ไปนี ้
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รายละเอียดการเข้าประชุมของคณะกรรมการ(1) 

รายชื่อ 
คณะกรรมการ 

บริษัท 
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ
บริหาร 

คณะกรรมการ 
สรรหา 

คณะกรรมการ
ก าหนดค่าตอบแทน 

คณะกรรมการ 
บริหารความยั่งยนื
และความเสี่ยง 

คณะกรรมการ 
ก ากบัดูแลกิจการที่ด ี

การประชุมกรรมการ 
ที่ไม่เป็นผู้บริหาร 
(Non-Executive 

Director) 

นำยประสทิธ์ิ โฆวิไลกลู 5/5 - - 4/4 2/2 - - 1/1 

นำยฐำปน สิริวฒันภกัด ี 4/5 - 12/12 4/4 2/2 - 2/2 - 

นำยวิกรม คุ้มไพโรจน์ 5/5 6/6 - 4/4 2/2 - 2/2 1/1 

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

นำยชยั จรุงธนำภิบำล 5/5 6/6 - - - 6/6 2/2 1/1 

นำยสิทธิชยั ชยัเกรียงไกร 5/5 - 12/12 - 2/2 - - - 

นำยอวยชยั ตนัทโอภำส 5/5 - 12/12 - - - - - 

นำยพิษณ ุวิเชียรสรรค์ 5/5 - 12/12 - - 5/6 2/2 - 

นำงนงนชุ บรูณะเศรษฐกลุ 5/5 - 12/12 - - 4/6 - - 

                                                      
(1) กรณีกรรมกำรมิได้เข้ำร่วมประชมุในกำรประชมุคณะกรรมกำรบริษัท และคณะอนกุรรมกำรตำมข้อมลูที่ปรำกฏดงัตำรำงข้ำงต้นเน่ืองจำกมีเหตจุ ำเป็น กรรมกำรที่มิได้เข้ำร่วมประชมุจะได้แจ้ง  ลำกำรประชมุลว่งหน้ำทกุครัง้ 
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8.2 คณะผู้บริหาร(1) 

ผู้บริหำรของบริษัทประกอบด้วย 

1) นำงนงนชุ บรูณะเศรษฐกลุ กรรมกำรผู้จดักำร 
2) นำยไพศำล อำ่วสถำพร รองกรรมกำรผู้จดักำร-สำยงำนธุรกิจอำหำร 
3) นำงเจษฎำกร โคชส์ รองกรรมกำรผู้จดักำร-สำยงำนธุรกิจเคร่ืองดื่ม 
4) นำงสำวเมขลำ เนติโพธ์ิ รองกรรมกำรผู้จดักำรสำยงำนธรุกิจอำหำรส ำเร็จรูป 
5) นำยกฤษฎำ วรรธนะภำคิน(2) รองกรรมกำรผู้จดักำรฝ่ำยกำรเงินและบญัชี 
6) นำยธำนี พรพิสทุธ์ิศกัด์ิ ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จดักำรฝ่ำยกำรผลิต 
7) นำยสวิุทย์ ศิริชู(3) ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จดักำร-ฝ่ำยปฏิบตัิกำร (ชำบูชิ

  และนิกยุะ) 

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 ้

                                                      
(1) แสดงรำยชื่อผู้บริหำรตำมนิยำมของประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ ณ วนัที่ 21 พฤศจิกำยน 2562 เทำ่นัน้ 
โดยรำยชื่อกรรมกำรบริษัทแสดงในข้อ 8.1.1 แล้ว 

(2) นำยกฤษฎำ วรรธนะภำคิน ได้รับกำรปรับต ำแหน่งเป็นรองกรรมกำรผู้จดักำรฝ่ำยกำรเงินและบญัชี โดยมีผลตัง้แตว่นัที่ 9 สิงหำคม 2562 
(3) นำยสวุิทย์ ศิริช ูได้รับกำรปรับต ำแหน่งเป็นผู้ชว่ยกรรมกำรผู้จดักำร-ฝ่ำยปฏิบตัิกำร (ชำบชูิและนิกยุะ) โดยมีผลตัง้แตว่นัที่ 21 พฤศจิกำยน 

2562 
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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 กำรโยกย้ำยหมุ นเวียน  
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 

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
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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 2562 

 



  บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
แบบแสดงรำยกำรข้อมลูประจ ำปี (แบบ 56-1) สิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยำยน 2562 

สว่นท่ี 2 หน้ำที่ 23 

   

8.3 เลขานุการบริษัท 

นำงสธุำดำ สวุรรณ์ ได้รับแตง่ตัง้โดยท่ีประชมุคณะกรรมกำรบริษัท ครัง้ท่ี 6/2561 เม่ือวนัท่ี  
20 พฤศจิกำยน 2561 ให้เป็นเลขำนกุำรบริษัท โดยมีผลตัง้แตว่นัท่ี 18 ธนัวำคม 2561 

ขอบเขต อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท 

1. มีอ ำนำจหน้ำท่ีในกำรติดตอ่และลงนำมในเอกสำรท่ีจะแจ้งตอ่ตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
2. มีหน้ำท่ีและควำมรับผิดชอบตำมพระบญัญัติหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2551 และ

ตำมท่ีคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุก ำหนด 

8.4 การถือครองหุ้นของคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร(1) 

ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง 
หุ้นสามัญ (หุ้น) 

30 ก.ย. 61 30 ก.ย. 62 เพิ่ม (ลด) 

1. นำยประสทิธ์ิ โฆวิไลกลู ประธำนกรรมกำร  
กรรมกำรอิสระ 

- - - 

คูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนิุติภำวะ  - - - 
2. นำยฐำปน สิริวฒันภกัดี รองประธำนกรรมกำร - - - 
คูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนิุติภำวะ  - - - 
3. นำยวิกรม คุ้มไพโรจน์ กรรมกำรอิสระและ 

ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 
- - - 

คูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนิุติภำวะ  - - - 
4. นำงสำวพจนีย์ ธนวรำนิช กรรมกำรอิสระและ 

กรรมกำรตรวจสอบ 
- - - 

คูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนิุติภำวะ  - - - 
5. นำยชยั จรุงธนำภิบำล กรรมกำรอิสระและ 

กรรมกำรตรวจสอบ 
- - - 

คูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนิุติภำวะ  - - - 

                                                      
(1) ผู้บริหำร หมำยถึงผู้บริหำรตำมนิยำมของประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ 
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ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง 
หุ้นสามัญ (หุ้น) 

30 ก.ย. 61 30 ก.ย. 62 เพิ่ม (ลด) 

6. นำยอวยชยั ตนัทโอภำส กรรมกำร - - - 
คูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนิุติภำวะ  - - - 
7. นำยสิทธิชยั ชยัเกรียงไกร กรรมกำร  - - - 

คูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนิุติภำวะ  - - - 
8. นำยพิษณ ุวิเชียรสรรค์ กรรมกำร - - - 
คูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนิุติภำวะ  - - - 
9. นำงนงนชุ บรูณะเศรษฐกลุ  กรรมกำรและกรรมกำรผู้จดักำร - - - 
คูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนิุติภำวะ  - - - 
10. นำยไพศำล อำ่วสถำพร รองกรรมกำรผู้จดักำร - - - 
คูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนิุติภำวะ  - - - 
11. นำงเจษฎำกร โคชส์ รองกรรมกำรผู้จดักำร - - - 
คูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนิุติภำวะ  - - - 
12. นำงสำวเมขลำ เนติโพธ์ิ รองกรรมกำรผู้จดักำร - - - 
คูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนิุติภำวะ  - - - 
13. นำยกฤษฎำ วรรธนะภำคิน(2) รองกรรมกำรผู้จดักำร - - - 
คูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนิุติภำวะ  - - - 
14. นำยธำนี พรพิสทุธ์ิศกัด์ิ ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จดักำร - - - 
คูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนิุติภำวะ  - - - 
15. นำยเอกบดินทร์ เดน่สธุรรม(3) ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จดักำร - - - 
คูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนิุติภำวะ  - - - 

                                                      
(2)

 นำยกฤษฎำ วรรธนะภำคิน ได้รับกำรปรับต ำแหน่งจำกเดิม ผู้ชว่ยกรรมกำรผู้จดักำร เป็นรองกรรมกำรผู้จดักำร โดยมีผลตัง้แตว่นัที่ 9 สิงหำคม 2562 
(3) นำยเอกบดินทร์ เดน่สธุรรม ได้ลำออกจำกกำรเป็นผู้บริหำรของบริษัท โดยมผีลตัง้แตว่นัที่ 1 มกรำคม 2562 
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8.5 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

8.5.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงนิ 

คณะกรรมกำรก ำหนดค่ำตอบแทนได้พิจำรณำคำ่ตอบแทนของกรรมกำรบริษัท กรรมกำรชดุย่อย 
แตล่ะคณะ และผู้บริหำร เห็นวำ่มีควำมเหมำะสม โดยพิจำรณำจำกผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทและ 
บริษัทย่อย ตลอดจนผลกำรปฏิบัติงำนรวมทัง้ภำระหน้ำท่ี ควำมรับผิดชอบของกรรมกำร และ
ผู้บริหำร และเปรียบเทียบอ้ำงอิงจำกอุตสำหกรรมประเภทเดียวกัน กำรขยำยตัวของธุรกิจ โดยมี
รำยละเอียดดงันี ้

1) ค่ำตอบแทนรวมท่ีเป็นตวัเงินของคณะกรรมกำรบริษัทในรูปของค่ำตอบแทนรำยเดือน 
คำ่เบีย้ประชมุ และบ ำเหน็จกรรมกำร มีรำยละเอียดดงันี ้

ชื่อ-นามสกุล/ต าแหน่ง 

ปี 2562 (เดือนตุลาคม 2561 - เดือนกันยายน 2562) 
ค่าตอบแทน บ าเหน็จ

กรรมการ 
(บาท) 

รวมจ านวนเงนิ 
(บาท) 

รายเดือน 
)บาท(  

เบีย้ประชุม 
(บาท) 

1. นำยประสทิธ์ิ โฆวิไลกลู(1)(3) 633,600 74,400 3,293,300 4,001,300 
ประธำนกรรมกำร 
กรรมกำรอิสระ 
กรรมกำรสรรหำ 
กรรมกำรก ำหนดคำ่ตอบแทน 

    

2. นำยฐำปน สิริวฒันภกัดี (3) 658,400 39,300 4,252,900 4,950,600 
รองประธำนกรรมกำร 
ประธำนกรรมกำรบริหำร 
กรรมกำรสรรหำ  
กรรมกำรก ำหนดคำ่ตอบแทน 
กรรมกำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีด ี

    

 
  



  บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
แบบแสดงรำยกำรข้อมลูประจ ำปี (แบบ 56-1) สิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยำยน 2562 

สว่นท่ี 2 หน้ำที่ 26 

   

ชื่อ-นามสกุล/ต าแหน่ง 

ปี 2562 (เดือนตุลาคม 2561 - เดือนกันยายน 2562) 

ค่าตอบแทน 
บ าเหน็จ
กรรมการ 

(บาท) 

รวมจ านวนเงนิ 
(บาท) 

3. นำยวิกรม คุ้มไพโรจน์ (3) 613,600 49,800 2,470,000 3,133,400 
กรรมกำรอิสระ  
ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 
ประธำนกรรมกำรสรรหำ 
กรรมกำรก ำหนดค่ำตอบแทน 
กรรมกำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีด ี

    

4. นำงสำวพจนีย์ ธนวรำนิช (2) (3) 556,800 46,600 2,470,000 3,073,400 
กรรมกำรอิสระ  
กรรมกำรตรวจสอบ 
ประธำนกรรมกำรก ำหนดคำ่ตอบแทน 
ประธำนกรรมกำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดี 

    

5. นำยชยั จรุงธนำภิบำล (3) 585,600 58,000 2,470,000 3,113,600 
กรรมกำรอิสระ  
กรรมกำรตรวจสอบ  
ประธำนกรรมกำรบริหำรควำมยัง่ยืนและ
ควำมเสี่ยง 

      กรรมกำรก ำกบัดแูลกิจกำรที่ด ี

    

6. นำยอวยชยั ตนัทโอภำส (3) 420,800 42,200 2,983,800 3,446,800 
กรรมกำร  
รองประธำนกรรมกำรบริหำร คนที่ 1 

    

7. นำยสิทธิชยั ชยัเกรียงไกร (3) 477,600 42,200 2,983,800 3,503,600 
กรรมกำร  
รองประธำนกรรมกำรบริหำร คนที่ 2 
กรรมกำรก ำหนดคำ่ตอบแทน 
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ชื่อ-นามสกุล/ต าแหน่ง 

ปี 2562 (เดือนตุลาคม 2561 - เดือนกันยายน 2562) 

ค่าตอบแทน 
บ าเหน็จ
กรรมการ 

(บาท) 

รวมจ านวนเงนิ 
(บาท) 

8. นำยพิษณ ุวิเชียรสรรค์ (3) 517,600 53,400 2,538,100 3,109,100 
กรรมกำร  
กรรมกำรบริหำร 

      รองประธำนกรรมกำรบริหำรควำมยัง่ยืน
และควำมเสี่ยง 

    

9. นำงนงนชุ บรูณะเศรษฐกลุ (3)  - - 2,538,100 2,538,100 
      กรรมกำร 
      กรรมกำรผู้จดักำร 
      กรรมกำรบริหำร 
      กรรมกำรบริหำรควำมยัง่ยืนและควำมเสี่ยง 
      กรรมกำรก ำกบัดแูลกิจกำรที่ด ี

    

รวม 4,464,000 405,900 26,000,000 30,869,900 

หมายเหตุ 

(1) นำยประสิทธ์ิ โฆวิไลกูล ประธำนกรรมกำรและกรรมกำรอิสระ ด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำรอิสระและประธำนกรรมกำร
ตรวจสอบในบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ ำกัด (มหำชน) (“ไทยเบฟ”) ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของบริษัท โดยมีค่ำตอบแทนที่ได้รับ
จำกกำรด ำรงต ำแหน่งดงักล่ำวในไทยเบฟ ส ำหรับรอบระยะเวลำตัง้แต่วนัที่ 1 ตลุำคม 2561 ถึงวนัที่ 30 กนัยำยน 2562 
รวมเป็นจ ำนวน 286,000 เหรียญสิงคโปร์ โดยใช้อตัรำแลกเปลี่ยนที่ 1 เหรียญสิงคโปร์ = 23 บำท 

(2) นำงสำวพจนีย์ ธนวรำนิช กรรมกำรอิสระ ด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำรอิสระ ในไทยเบฟ ซึง่เป็นบริษัทแมข่องบริษัท โดยมี
คำ่ตอบแทนที่ได้รับจำกกำรด ำรงต ำแหน่งดงักลำ่วในไทยเบฟ ส ำหรับรอบระยะเวลำตัง้แตว่นัที่ 1 ตลุำคม 2561 ถึงวนัที่ 
30 กนัยำยน 2562 รวมเป็นจ ำนวน 84,000 เหรียญสิงคโปร์ โดยใช้อตัรำแลกเปลี่ยนที่ 1 เหรียญสิงคโปร์ = 23 บำท 

(3) ไมมี่กรรมกำรบริษัททำ่นใด ได้รับคำ่ตอบแทนใด ๆ จำกบริษัทยอ่ย 

(4) ไมมี่คำ่ตอบแทนค้ำงจำ่ย 
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2) ค่ำตอบแทนท่ีเป็นตวัเงินของผู้บริหำรของบริษัทในรูปของเงินเดือนและอื่น ๆ  ซึ่งได้รับ
ควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรก ำหนดค่ำตอบแทน และได้รับกำรอนุมัติจำกท่ี
ประชมุคณะกรรมกำรบริษัทแล้ว 

หน่วย : พันบาท 
ปี 2562 

(ต.ค. 2561 - ก.ย. 2562) 
ปี 2561 

(ต.ค. 2560 - ก.ย. 2561) 
เงินเดือน 11,598.78 14,099.99 
โบนสั 3,418.85 3,830.09 
เงินสมทบประกนัสงัคม 21.00 27.00 
ผลประโยชน์พนกังำน 2,289.84 4,319.47 
เงินสมทบกองทนุส ำรองเลีย้งชีพ 526.62 564.37 
คำ่ตอบแทนตำมสญัญำให้บริกำร 
ด้ำนกำรบริหำรงำน 14,512.00 14,564.00 
คำ่ตอบแทนจำกกำรได้รับจดัสรรหุ้นโบนสั
ตำมแผนกำรก ำหนดค่ำตอบแทนพนกังำน
ระยะยำวของบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ ำกดั 
(มหำชน) หรือ “LTIP” (2) 

477.90 370.05 

รวม 32,844.99  37,774.97  

หมายเหตุ 
(1) ค่ำตอบแทนผู้บริหำร ปี 2562 ( วันที่ 1 ตุลำคม 2561 - วันที่ 30 กันยำยน 2562) แสดงค่ำตอบแทนผู้บริหำรตำมนิยำม 

ของประกำศคณะกรรมกำรก ำกับหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ ซึ่งประกอบด้วยค่ำตอบแทนของผู้บริหำรจ ำนวน 7 คน (6)  
ดงันี ้
1. นำงนงนุช บูรณะเศรษฐกุล  2. นำยไพศำล อ่ำวสถำพร 3. นำงเจษฎำกร โคชส์ 4. นำงสำวเมขลำ เนติโพธ์ิ  
5. นำยธำนี พรพิสทุธ์ิศกัดิ์ 6. นำยเอกบดินทร์ เด่นสธุรรม 7.นำยกฤษฎำ วรรธนะภำคิน แต่ไม่รวมถึงค่ำตอบแทนของ 
นำงนงนชุ บรูณะเศรษฐกลุ ในฐำนะกรรมกำรบริษัท ที่ระบใุนหวัข้อ คำ่ตอบแทนที่เป็นตวัเงินของคณะกรรมกำรบริษัท 

(2) ตำมที่ ที่ประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้นบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ ำกัด (มหำชน) (“ไทยเบฟ”) ประจ ำปี 2559 ซึ่งประชมุเม่ือวันที่  
28 เมษำยน 2559 (“ที่ประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้นประจ ำปี 2559”) ได้อนมุตัิแผนกำรก ำหนดคำ่ตอบแทนพนักงำนระยะยำว
ของไทยเบฟ (Long Term Incentive Plan หรือ “LTIP”) ซึ่งเป็นแผนกำรที่จะช่วยเพ่ิมพูนขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน
ของกลุ่มบริษัทไทยเบฟในกำรรักษำและดึงดูดพนักงำนกลุ่มบริษัทที่มีควำมสำมำรถเอำไว้ และ LTIP จะเป็นประโยชน์ 
ในแงข่องกำรให้รำงวลัส ำหรับผลงำนที่ผ่ำนมำในอดีตและสร้ำงแรงจงูใจในกำรสร้ำงผลงำนในอนำคตทัง้ในระดบัองค์กรและ
ระดับพนักงำน ทัง้นี ้กำรออกและเสนอขำยหุ้นสำมัญของไทยเบฟจะเป็นกำรด ำเนินกำรภำยใต้หลักเกณฑ์ตำมประกำศ
คณะกรรมกำรก ำกับหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ที่เก่ียวข้อง ตำมกฎหมำยของประเทศไทย และหลกัเกณฑ์ที่เก่ียวข้อง
ของตลำดหลักทรัพย์สิงคโปร์ โดยคณะกรรมกำรไทยเบฟ ได้แต่งตัง้คณะกรรมกำรบริหำรแผนกำรก ำหนดค่ำตอบแทน 
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ระยะยำว (“คณะกรรมกำรบริหำรแผนกำร LTIP”) ซึ่งมีหน้ำที่ตำมแผนกำรก ำหนดค่ำตอบแทนพนักงำนระยะยำวของ 
ไทยเบฟตำมที่ที่ประชุมสำมัญผู้ ถือหุ้ นประจ ำปี 2559 อนุมัติไว้ โดยคณะกรรมกำรบริหำรแผนกำร LTIP มีดุลยพินิจ 
ในกำรพิจำรณำและก ำหนดประเด็นที่เก่ียวข้องกบั LTIP อำทิ ผู้ เข้ำร่วมโครงกำร รำยละเอียดกำรจดัสรรหุ้นโบนสั กำรบริหำร
กำรยกเลิกโครงกำรภำยในระยะเวลำสูงสดุ 5 ปีนับแต่วนัเร่ิมโครงกำร และกำรเปลี่ยนแปลงใด ๆ เก่ียวกับ LTIP ณ เวลำใด 
ก็ตำม เป็นต้น ทัง้นี ้LTIP เป็นแผนกำรที่ครอบคลมุถึงกลุม่บริษัทโออิชิในฐำนะที่เป็นกลุม่บริษัทของไทยเบฟด้วย โดยในปี 2562 
(วนัที่ 1 ตลุำคม 2561 - วนัที่ 30 กนัยำยน 2562) มีผู้บริหำรของบริษัทตำมนิยำมของประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์
และตลำดหลกัทรัพย์ที่ได้รับคำ่ตอบแทนจำกกำรได้รับจดัสรรหุ้นโบนสัตำม LTIP จ ำนวน 2 คน ได้แก่ นำยไพศำล อำ่วสถำพร
และนำยธำนี พรพิสทุธ์ิศกัดิ์ 

(3) ส ำหรับค่ำตอบแทน ปี 2562 วันที่(1 ตุลำคม 2561 - วันที่ 30 กันยำยน 2562) ของนำงนงนุช บูรณะเศรษฐกุล ในฐำนะ
กรรมกำรผู้จดักำร จ ำนวนรวม 9,360,000 บำท เป็นคำ่ตอบแทนตำมสญัญำให้บริกำรด้ำนกำรบริหำรงำน ระหวำ่งบริษัท กบั
ไทยเบฟ 

(4) นำยกฤษฎำ วรรธนะภำคิน ได้รับแต่งตัง้ให้ด ำรงต ำแหน่งรองกรรมกำรผู้ จัดกำรฝ่ำยกำรเงินและบัญชี โดยมีผลตัง้แต่วันที่  
9 สิงหำคม 2562 

(5) นำยเอกบดินทร์ เดน่สธุรรม ต ำแหน่ง ผู้ชว่ยกรรมกำรผู้จดักำรฝ่ำยตลำดชำพร้อมดื่ม ลำออกโดยมีผลตัง้แตว่นัที่ 1 มกรำคม 2562 
(6) ไมมี่ผู้บริหำรของบริษัททำ่นใด ได้รับคำ่ตอบแทนใด ๆ จำกบริษัทยอ่ย 
(7) ไมมี่คำ่ตอบแทนค้ำงจำ่ย 

8.5.2 ค่าตอบแทนอื่น 

- ไมม่ี - 



  บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
แบบแสดงรำยกำรข้อมลูประจ ำปี (แบบ 56-1) สิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยำยน 2562 

สว่นท่ี 2 หน้ำที่ 30 

   

8.5.3 การเข้าร่วมอบรมของกรรมการในหลักสูตร ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย/ (Thai Institute of Directors) หรือสถาบันอื่น รวมถึง 
การเข้าอบรมของคณะกรรมการอสิระตามข้อแนะน าของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

รายชื่อกรรมการของบริษัท 
Directors 

Certification 
Program (DCP) 

Directors 
Accreditation 

Program (DAP) 

Audit Committee 
Program 
(ACP) 

Role of the 
Chairman 

Program (RCP) 
อื่นๆ 

1. นำยประสทิธ์ิ โฆวิไลกลู - DAP/2548 - - - Quality of Financial Reporting/2547 
- FN/2547 
- Business Future Series (BFS) 3: Sustainability for Directors 2018 

(Singapore Institute of Directors) 
2. นำยฐำปน สิริวฒันภกัด ี - DAP/2547 - - - 
.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 
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รายชื่อกรรมการของบริษัท 
Directors 

Certification 
Program (DCP) 

Directors 
Accreditation 

Program (DAP) 

Audit Committee 
Program 
(ACP) 

Role of the 
Chairman 

Program (RCP) 
อื่นๆ 

- 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 DCP/2550 DAP/2547 - รุ่นท่ี 29/2555 - 
7. นำยสิทธิชยั ชยัเกรียงไกร รุ่นท่ี 26/2546 

Refresher Course 
รุ่นท่ี 2/2549 

- - - - 

8. นำยพิษณ ุวิเชียรสรรค์ - DAP/2547 - - - 
9. นำงนงนชุ บรูณะเศรษฐกลุ  - DAP135 /2560 - - - 
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8.6 บุคลากรและนโยบายในการพัฒนาพนักงาน 

8.6.1 บุคลากร 

ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2562 บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) (“บริษัท”) และบริษัทย่อย (“กลุ่ม
บริษัทโออิชิ”/ “องค์กร”) มีพนักงำนประมำณ 9,425 คน (ไม่รวมกรรมกำรและผู้บริหำรตำม
หวัข้อ 8.) โดยแบ่งตำมสำยงำนตำ่ง ๆ มีรำยละเอียดดงันี ้

สายงาน จ านวนพนักงาน (คน) 

ส ำนกังำน  454 
ร้ำนอำหำร  7,955 

ซึง่ยงัไมร่วมพนกังำนร้ำนอำหำร
สำขำท่ีลงทนุร่วมในประเทศ 
เมียนมำอีกจ ำนวน 65 คน 

โรงงำน  1,016 
รวม  9,425 

โดยสดัสว่นพนกังำนแยกตำมเพศ อำย ุและระดบั มีรำยละเอยีดดงันี ้

จ าแนกตามเพศ จ านวนพนักงาน % จ าแนกตามเพศ 
ชำย                     3,819 40.52% 
หญิง                     5,606  59.48% 
รวมทัง้สิน้ 9,425 100% 

 
จ าแนกตามอายุตัว จ านวนพนักงาน % จ าแนกตามอายุตัว 

น้อยกวำ่ 30 ปี                     6,689  70.97% 
30-50 ปี                     2,288  25.34% 
มำกกวำ่ 50 ปี                        348 3.69% 
รวมทัง้สิน้ 9,425 100% 
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จ าแนกตามระดับ จ านวนพนักงาน % จ าแนกตามระดับ 
เจ้ำหน้ำท่ี-ผู้บริหำรงำน                     9,187  97.47% 
ผู้ช่วยผู้จดักำรขึน้ไป                        211 2.24% 
ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำร-รองผู้อ ำนวยกำรอำวโุส                          11  0.12% 
ผู้อ ำนวยกำร-ผู้อ ำนวยกำรอำวโุส                          16  0.17% 
รวมทัง้สิน้ 9,425 100% 

ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2562 พนกังำนมีผลตอบแทนในรูปของเงินเดือนเพียงอย่ำงเดียว รวมทัง้สิน้ 
จ ำนวน 1,347 ล้ำนบำท (ไมร่วมเงินเดือนของพนกังำนในประเทศเมียนมำ) 

8.6.2 นโยบายในการพัฒนาพนักงาน 

ด้วยควำมมุ่งมั่นในกำรพัฒนำบุคลำกรอย่ำงต่อเน่ืองของกลุ่มบริษัทโออิชิ ท ำให้ในปี 2562  
มีกำรฝึกอบรมและพัฒนำบุคลำกรท่ีมีควำมสอดคล้องเช่ือมโยงกับค่ำนิยมกลุ่มไทยเบฟ 
(ThaiBev Global Values) ของบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ ำกัด (มหำชน) ผู้ ถือหุ้ นรำยใหญ่ของ
บริษัท (“ไทยเบฟ”) อนัเป็นรำกฐำนท่ีส ำคญัของกำรท ำงำนร่วมกนั ท่ีท ำให้เกิดกำรเรียนรู้กำรเปิดใจ
รับฟังในควำมคิดเห็นท่ีแตกต่ำง คิดสร้ำงสรรค์เพ่ิมมลูค่ำในงำน และดแูลใส่ใจผู้อื่นท่ีเก่ียวข้อง 
ท ำให้บุคลำกรประพฤติปฏิบตัิเป็นไปในแนวทำงเดียวกนั ผ่ำนรูปแบบกำรเรียนรู้ท่ีเป็นแบบแผน 
โดยกำรปลูกฝัง ThaiBev Global Values ให้กับพนักงำนใหม่ในวนัแรกที่มีกำรปฐมนิเทศ กำรจัด
ฝึกอบรมให้ควำมรู้ภำยในหน่วยงำนตำมแผนกำรฝึกอบรมและพฒันำบคุลำกรรำยปีให้สำมำรถ
ท ำงำนได้อย่ำงมีศกัยภำพ รวมถงึให้กำรสนบัสนนุในกำรสง่พนกังำนเข้ำร่วมฝึกอบรมกบัสถำบนั
ฝึกอบรมจำกภำยนอก เพ่ือให้เกิดกำรพฒันำในต ำแหน่งงำนท่ีมีควำมเฉพำะเจำะจง 

เพ่ือให้ทนักบัยุค AI ย่ิงขึน้ ปัจจุบนักลุ่มบริษัทโออิชิได้ร่วมกบัไทยเบฟ พฒันำระบบสำรสนเทศ  
ท่ีรองรับกำรบริหำรงำนฝึกอบรม เช่น กำรลงทะเบียน กำรบันทึกประวัติฝึกอบรม ตลอดจน  
กำรรำยงำนผลต่ำง ๆ ผ่ำนระบบคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ หรือ Tablet ซึ่งท ำให้กำรใช้
เอกสำรลดลง เกิดควำมรวดเร็วต่อกำรประมวลผลข้อมูลกำรฝึกอบรม และสำมำรถใช้งำนได้
ครอบคลมุทัว่ประเทศ นอกจำกนี ้เพ่ือสนองตอบกำรพฒันำองค์กรอย่ำงยั่งยืน (Sustainability 
Development) กลุ่มบริษัทโออิชิยังคงด ำเนินงำนเพ่ือกำรพัฒนำบุคลำกรให้มีศักยภำพ 
อย่ำงต่อเน่ือง เพ่ือรักษำมำตรฐำนรำงวัลอันดับหนึ่ง Industry Leader 2019 (DJSI World 
Member, DJSI Emerging Markets) ท่ีไทยเบฟได้รับติดตอ่กนัเป็นปีท่ี 2 
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สิน้สุด ณ วันท่ี 30 กันยำยน 2562 กลุ่มบริษัทโออิชิ ใช้งบประมำณในกำรพัฒนำพนักงำน
จ ำนวน 4,672,195.70 บำท เฉลี่ยงบประมำณกำรฝึกอบรมประมำณ 495.72 บำทต่อคน รวม
ชั่วโมงอบรมถึงเดือนกันยำยน  2562 รวมทัง้สิน้ 129,917 ชั่วโมง คิดเป็นชั่วโมงเฉลี่ย 13.78 
ชัว่โมงตอ่คน 

ชั่วโมงการฝึกอบรมปี 2562 (ข้อมูลถงึ 30 กันยายน 62) 

จ านวนช่ัวโมงการฝึกอบรม 
จ านวนช่ัวโมงการ

ฝึกอบรม 
จ านวนพนักงาน

ทัง้หมด 

จ านวนช่ัวโมง
อบรม 

(เฉล่ียชั่วโมง/คน) 

ส ำนกังำนใหญ่ 5,809 454 12.80 

โรงงำนในกลุม่บริษัทโออิชิ 28,279.50 1,016 27.83 

ฝ่ำยปฏิบตัิกำรร้ำนอำหำร 
ในกลุม่บริษัทโออิชิ 

95,828.50 7,955 12.05 

รวมทัง้สิน้ 129,917 9,425 13.78 

8.6.3 นโยบายด้านสวัสดกิาร 

กลุ่มบริษัทโออิชิ เช่ือมั่นว่ำพนักงำนมีส่วนส ำคัญอย่ำงย่ิงต่อควำมส ำเร็จและกำรเติบโต  
ขององค์กร ดงันัน้ บริษัทจึงให้ควำมส ำคญักบักำรดแูลรักษำพนกังำนท่ีมีควำมรู้ควำมสำมำรถ
ให้อยู่กบัองค์กร เพ่ือร่วมผลกัดนัผลงำนและเพ่ิมประสิทธิภำพขององค์กรอย่ำงต่อเน่ือง ด้วยกำร
ดแูลสวสัดิกำร ควำมมัน่คง และคณุภำพชีวิตท่ีดีให้กบัพนกังำนอย่ำงเหมำะสม 

ในปี 2562 บริษัทยังคงยึดแนวทำงกำรด ำเนินนโยบำยด้ำนสวสัดิกำรต่อเน่ืองจำกปีท่ีผ่ำนมำ  
ซึง่สำมำรถสรุปได้ดงันี ้

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 ท่ีทนัสมยัให้เกิดประสิทธิภำพใน
กำรใช้งำนสงูสดุ 

8.6.4 นโยบายด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างาน 

พนกังำนถือเป็นทรัพยำกรท่ีส ำคญัในกำรสร้ำงควำมส ำเร็จทำงธุรกิจให้แก่องค์กร ดงันัน้ กลุ่มบริษัท
โออิ ชิจึงมีแนวนโยบำยและเจตนำรมณ์ท่ีส ำคัญในกำรด ำเนินกำรด้ำนควำมปลอดภัย  
อำชีวอนำมยัและสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำนของพนกังำนมำอย่ำงตอ่เน่ือง 

โดยในปี 2562 บริษัทยังคงยึดแนวทำงกำรด ำเนินนโยบำยด้ำนควำมปลอดภัยอำชีวอนำมัยและ
สภำพแวดล้อมในกำรท ำงำนตอ่เน่ืองจำกปีท่ีผ่ำนมำ ซึง่สำมำรถสรุปได้ดงันี ้

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

ข้อบงัคบัเก่ียวกบัควำมปลอดภยัในกำรท ำงำน 
5. กำรค ำนึงถึงควำมปลอดภยัของตนเองและเพ่ือนร่วมงำน ตลอดจนทรัพย์สินของบริษัท

ตลอดเวลำท่ีปฏิบตัิงำน 
6. ควำมร่วมมือต่อมำตรกำรด้ำนควำมปลอดภยัอำชีวอนำมยัและสภำพแวดล้อมในกำร

ท ำงำนของบริษัท 
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8.6.5 นโยบายทางด้านทรัพยากรบุคคล 

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

ในปี 2562 บริษัทได้ด ำเนินกำรตำมแนวนโยบำยกำรบริหำรทรัพยำกรมนุษย์ท่ีก ำหนดไว้ 
อย่ำงตอ่เน่ืองดงันี ้

1. กำรปฏิบติัตอ่พนกังำนอย่ำงเป็นธรรมและสมศกัด์ิศรี ในฐำนะท่ีเป็นสว่นหนึง่ของบริษัท 
2. กำรคดัเลือกบุคคลเพ่ือว่ำจ้ำงให้ด ำรงต ำแหน่ง โอนย้ำยสบัเปลี่ยนหน้ำท่ี ด้วยควำม  

เป็นธรรม ไมเ่ลือกปฏิบตัิ โดยค ำนงึถงึคณุสมบตัิของแตล่ะต ำแหน่งงำนเป็นส ำคญั 
3. กำรคดัเลือกพนกังำนเน้นกำรให้ควำมส ำคญัและเปิดโอกำสให้กบัพนกังำนภำยในกลุ่ม

บริษัทโออิชิ เพ่ือให้ควำมส ำคัญในกำรเติบโตภำยในองค์กร เมื่อควำมรู้ สำมำรถ
เหมำะสมกบัต ำแหน่งวำ่งนัน้ ๆ 

4. กำรสนบัสนนุและพฒันำพนกังำนอย่ำงตอ่เน่ือง 
5. กำรก ำหนดค่ำตอบแทนแก่พนักงำนด้วยควำมเป็นธรรม ตำมควำมเหมำะสม  

ของสภำพ ลกัษณะงำน และผลกำรปฏิบัติงำนประกอบกับควำมสำมำรถในกำรจ่ำย
ของบริษัท 

6. กำรส่งเสริมให้พนักงำนได้รับรู้ข้อมูลข่ำวสำรท่ีเก่ียวข้องอย่ำงสม ่ำเสมอ ตำมโอกำส  
อนัสมควร 

7. กำรส่งเสริมและผลกัดนัให้พนกังำนมีพฤติกรรมท่ีสอดคล้องกบัค่ำนิยมร่วมขององค์กร 
(Core Values) เพ่ือให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงด้ำนพฤติกรรมของพนักงำนจนเป็น
วฒันธรรมองค์กรซึง่จะน ำไปสูก่ำรขบัเคลื่อนองค์กรให้บรรลผุลตำมแผนกลยทุธ์ 

8.6.6 นโยบายทางด้านธุรการ 

กลุ่มบริษัทโออิชิ มุ่งเน้นท่ีจะสร้ำงทศันียภำพ สภำพแวดล้อมภำยในองค์กรให้น่ำอยู่ น่ำท ำงำน 
เพ่ือเป็นกำรสร้ำงขวญัก ำลงัใจท่ีดี มีควำมปลอดภยัและสขุลกัษณะท่ีดีในกำรท ำงำน ซึง่จะสง่ผลดี
ต่อควำมรู้สึกของทุกคนในกำรร่วมผลักดันผลงำนท่ีมีประสิทธิภำพ และสร้ำงควำมส ำเร็จ  
ทำงธุรกิจให้กบัองค์กรอย่ำงยัง่ยืนตอ่ไป 
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ในปี 2562 บริษัทยังคงยึดแนวทำงกำรด ำเนินนโยบำยทำงด้ำนธุรกำรต่อเน่ืองจำกปีท่ีผ่ำนมำ  
ซึง่สำมำรถสรุปได้ดงันี ้

1. กำรปรับปรุงสภำพแวดล้อมภำยในบริษัทให้มีควำมเป็นระเบียบ เรียบร้อย สบำยตำ  
และน่ำอยู่อย่ำงสม ่ำเสมอ 

2. กำรจดัระบบกำรให้บริกำรด้ำนโรงอำหำรที่ถูกสขุลกัษณะ กำรให้บริกำรด้ำนกำรรักษำ
ควำมปลอดภัยและจัดให้มีล็อคเกอร์ท่ีเป็นมำตรฐำน ห้องน ำ้ท่ีสะอำด กำรบริกำร  
รถรับส่งท่ีมีควำมปลอดภัย เพียงพอ และห้องพยำบำลท่ีมีประสิทธิภำพ ถูกต้องตำม
กฎหมำย (ส ำหรับสว่นของโรงงำน) 

3. กำรจดัระบบควบคมุกำรใช้อปุกรณ์ส ำนกังำน โทรศพัท์ และระบบอินเตอร์เน็ต ให้เกิด
ประสิทธิภำพในกำรใช้งำนสงูสดุ 

4. กำรสร้ำงควำมสมัพนัธ์ท่ีดีกบัหน่วยงำนภำยนอกและลกูค้ำผู้มำติดตอ่ รวมทัง้กำรสร้ำง
รัฐกิจสมัพนัธ์ท่ีดี ถกูต้องตำมกฎหมำย 

5. กำรส่งเสริมให้พนักงำนได้รับรู้ข้อมูลข่ำวสำรท่ีเก่ียวข้องอย่ำงสม ่ำเสมอ ตำมโอกำส  
อนัสมควร 

6. กำรด ำเนินโครงกำรด้ำนสิ่งแวดล้อมในกำรลดกำรใช้พลังงำนและกำรใช้ทรัพยำกร  
ให้เกิดประสิทธิภำพสงูสดุ อำทิเช่น กำรรณรงค์เร่ืองกำรประหยดัไฟฟ้ำ ทัง้กำรปิดไฟฟ้ำ
และอุปกรณ์ไฟฟ้ำเมื่อไม่ใช้งำน กำรลดกำรใช้ขวดพลำสติก กำรลดกำรใช้กระดำษ 
ทัง้กำรรณรงค์ให้ใช้อย่ำงคุ้มค่ำและกำรน ำเทคโนโลยีต่ำง ๆ มำใช้ เช่น กำรใช้ QR 
code และกำรประชำสมัพนัธ์ตำ่ง ๆ ผ่ำน social network มำกย่ิงขึน้ 

7. กำรจัดอบรมและซกัซ้อมกำรอพยพหนีไฟเป็นประจ ำทุกปี ทัง้ส ำนักงำนและโรงงำน
อุตสำหกรรมทุกแห่งของกลุ่มบริษัทโออิชิ เพ่ือเป็นกำรเตรียมควำมพร้อมและ  
ปลูกจิตส ำนึกด้ำนควำมปลอดภัยให้แก่พนักงำน รวมถึงสอดคล้องกับแนวปฏิบัติ  
ตำมกฎหมำย  

8.6.7 ความร่วมมือของพนักงานด้านจรรยาบรรณและการก ากับดูแลกจิการ 

กลุม่บริษัทโออิชิ มีนโยบำยและสง่เสริมให้พนกังำนทุกคนศกึษำและท ำควำมเข้ำใจอย่ำงถ่องแท้ 
และถือปฏิบัติตำมหลักจรรยำบรรณของกลุ่มบริษัทโออิชิต่อบุคคลต่ำง ๆ ทัง้ภำยในและ
ภำยนอกองค์กร รวมถงึนโยบำยกำรก ำกบัดแูลกิจกำรของบริษัท โดยกลุม่บริษัทโออิชิ ได้น ำหลกั
จรรยำบรรณของกลุม่บริษัทโออิชิมำบรรจเุป็นส่วนหนึง่ของหลกัสตูรกำรปฐมนิเทศพนกังำนใหม่ 
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ซึง่ในวนัเร่ิมงำนวนัแรกพนกังำนจะได้รับค ำชีแ้จงและท ำควำมเข้ำใจเพ่ือยดึถือปฏิบตัิ นอกจำกนี ้
กลุ่มบริษัทโออิชิได้มีกำรสื่อสำรให้พนักงำนทรำบถึงนโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำรของบริษัท 
และจรรยำบรรณของกลุ่มบริษัทโออิชิในทุกช่องทำงกำรสื่อสำรภำยในของบริษัทอย่ำงต่อเน่ือง 
เช่น บอร์ดประชำสัมพันธ์ตำมโรงงำนและสำขำร้ำนอำหำร และช่องทำงกำรสื่อสำรระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (intranet) เป็นต้น เพ่ือเป็นกำรส่งเสริมและผลกัดนัให้พนักงำนทุกคนถือปฏิบัติ
ตำมหลกัจรรยำบรรณและนโยบำยกำรก ำกบัดแูลกิจกำรของบริษัทอย่ำงเคร่งครัด รวมถึงมีกำร
ผลกัดนัและติดตำมผลกำรปฏิบตัิตำมหลกักำรและนโยบำยดงักล่ำวอย่ำงต่อเน่ือง โดยในปีท่ี
ผ่ำนมำไมม่ีกรณีท่ีพนกังำนไมป่ฏิบตัิตำมหรือปฏิบตัิผิดจรรยำบรรณและนโยบำยกำรก ำกบัดแูล
กิจกำรของบริษัท 

นอกจำกนี ้บริษัทได้ออกระเบียบกำรรับเร่ืองร้องเรียนหรือเบำะแสและกำรให้ควำมคุ้มครองตำม
นโยบำยก ำกับดูแลกิจกำร ซึ่งได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทและมีกำรสื่อสำรให้พนักงำน  
ทุกคนทรำบและเข้ำใจถึงนโยบำย ระเบียบและช่องทำงกำรรับเร่ืองร้องเรียนหรือแจ้งเบำะแส
ดงักล่ำว โดยคณะกรรมกำรตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมกำรอิสระจะเป็นผู้ดูแลพิจำรณำและ
ก ำหนดแนวปฏิบัติเก่ียวกับกำรบริหำรจัดกำรเร่ืองร้องเรียน หรือข้อมูลเบำะแสท่ีผ่ำนเข้ำมำ  
ตำมช่องทำงท่ีก ำหนด รวมถึง ตำมมำตรกำรให้ควำมคุ้มครองตำมระเบียบดังกล่ำวสำมำรถ
สร้ำงควำมเช่ือมัน่ให้แก่พนกังำนและผู้มีสว่นได้เสียทุกฝ่ำยได้วำ่กำรร้องเรียน หรือให้เบำะแสท่ีเป็นไป
ตำมหลกัเกณฑ์จะไมส่ง่ผลกระทบในทำงร้ำยหรือกำรปฏิบตัิอย่ำงไมเ่ป็นธรรมจำกบริษัท รวมถึง
มีกำรรำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริษัทตำมหลกัเกณฑ์และวิธีกำรท่ีระบไุว้ในระเบียบดงักลำ่วด้วย 

ทั ง้ นี  ้ เ พ่ื อ เ ป็นกำร เ น้นย ำ้ เจตนำรมณ์และนโยบ ำยของบ ริ ษัทใน ด้ำนกำรต่อ ต้ำน 
กำรทุจริตคอร์รัปชั่น บริษัทได้ออกประกำศเร่ืองกำรแจ้งเบำะแสกำรกระท ำทุจริตและกำร
จ่ำยเงินรำงวัลแก่ผู้ แจ้งเบำะแส และจัดอบรมเพ่ือเพ่ิมควำมตระหนักรู้ในด้ำนกำรต่อต้ำน  
กำรทุจริตคอร์รัปชั่นเพ่ือให้พนกังำนทุกคนตระหนกัถึงควำมส ำคญัและยึดมั่นในควำมซื่อสตัย์
สจุริต รวมถึงปฏิบตัิงำนด้วยควำมไม่ประมำทเลินเล่อ หรือบกพร่องต่อหน้ำท่ี ซึง่กำรปฏิบตัิงำน  
ตำมหน้ำท่ีด้วยควำมไม่ซื่อสัตย์สุจริต ประมำทเลินเล่อหรือบกพร่องต่อหน้ำท่ี เป็นกำรเปิด
โอกำสและเอือ้ประโยชน์ตอ่กำรกระท ำผิดทจุริตตอ่หน้ำท่ี อนัอำจสง่ผลให้บริษัทได้รับผลกระทบ
และควำมเสียหำยอย่ำงร้ำยแรงได้ 

โดยในปี 2562 เพ่ือเป็นกำรสำนต่อจรรยำบรรณและกำรก ำกับดูแลกิจกำร ให้พนักงำนทุกคน
ยึดถือปฏิบัติได้อย่ำงถูกต้องตำมหลักจรรยำบรรณของกลุ่มบริษัทโออิชิต่อบุคคลต่ำง ๆ  
ทัง้ภำยในและภำยนอกองค์กร รวมถึงนโยบำยกำรก ำกบัดแูลกิจกำรของบริษัท โดยให้พนกังำน
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ทุกคนได้ท ำกำรทดสอบควำมรู้ควำมเข้ำใจจรรยำบรรณของกลุ่มบริษัทโออิชิผ่ำนระบบกำร
เรียนรู้ Beverest โดยมีจุดมุ่งหมำยเพ่ือสร้ำงควำมตระหนกัให้ควำมส ำคญั และเป็นหน้ำท่ีของ
ทกุคนท่ีต้องช่วยกนัปฏิบตัิให้กำรด ำเนินงำนของกลุม่บริษัทโออิชิเกิดควำมสอดคล้องและเป็นไป
ตำมเจตนำรมณ์อย่ำงเคร่งครัดทัว่ทัง้องค์กร 

กลุ่มบริษัทโออิชิได้จัดท ำโครงกำร I Care (I = Internal Audit)  โดยฝ่ำยตรวจสอบภำยใน 
(Internal Audit)  มุ่งหวังให้เป็นกำรเพ่ิมช่องทำงท่ีให้ควำมรู้ และค ำแนะน ำเก่ียวกับกำร
ปฏิบัติงำนท่ีถูกต้อง ท ำงำนอย่ำงมี ระบบควบคุมภำยในท่ีดี เป็นประโยชน์กับพนักงำน 
ผ่ำนช่องทำง Social  คือ Facebook Page ให้สอดรับกบักำรสื่อสำรในปัจจบุนั โดยจะน ำร่องกบั
ร้ำนอำหำรสำขำในกลุ่มบริษัทโออิชิ ซึ่งได้มีกำรเปิดตัวไปตัง้แต่เดือนมิถุนำยน 2562 โดยมี
วัตถุประสงค์หลักๆ คือ เพ่ือเป็นสื่อกลำงให้ควำมรู้ และค ำแนะน ำเก่ียวกับกำรปฏิบัติงำน 
ท่ีถูกต้อง ภำยใต้ระบบกำรควบคมุภำยในท่ีดี เป็นช่องทำงตอบข้อซกั-ถำม ในกำรท ำงำนให้กบั
พนกังำน และเป็นแหลง่รวมข้อมลูควำมรู้ ข่ำวสำรตำ่ง ๆ ท่ีเป็นประโยชน์ตอ่พนกังำนและองค์กร 
รวมถึงเป็นกำรส่งเสริมกำรท ำงำนแบบบูรณำกำรเชิงรุก และสร้ำงควำมสมัพันธ์อนัดีระหว่ำง
หน่วยงำนต่ำง ๆ กับฝ่ำยตรวจสอบภำยใน และยังเพ่ิมช่องทำงกำรรับเร่ืองร้องเรียน กำรให้
เบำะแส หรือกำรไมไ่ด้รับควำมเป็นธรรมของพนกังำนอีกด้วย 
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9. การก ากับดูแลกจิการ 

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) (“บริษัท”) ได้ให้ควำมส ำคญัอย่ำงย่ิงกับกำรจัดให้มีระบบกำรก ำกับ
ดแูลกิจกำรท่ีดี ซึง่สะท้อนถึงกำรมีระบบบริหำรจดักำรท่ีมีประสิทธิภำพ เป็นธรรมและตรวจสอบได้ รวมถึง
มุง่มัน่ท่ีจะพฒันำและยกระดบัของกำรก ำกบัดแูลกิจกำรของบริษัทอย่ำงต่อเน่ือง โดยคณะกรรมกำรบริษัท
ได้ถือปฏิบตัิตำมแนวทำงปฏิบตัิส ำหรับกรรมกำรบริษัทจดทะเบียน (Code of Best Practices) และก ำกบั
ดแูลให้บริษัทด ำเนินธุรกิจภำยใต้หลกัเกณฑ์กำรก ำกบัดแูลกิจกำร ระเบียบ และกฎเกณฑ์ท่ีตลำดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย (“ตลท.”) ส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ (“ส านักงาน 

ก.ล.ต.”) หรือหน่วยงำนใด ๆ ท่ีเก่ียวข้องก ำหนดไว้อย่ำงเคร่งครัด โดยบริษัทเช่ือมั่นว่ำกำรก ำกับดูแล
กิจกำรท่ีดีจะเป็นประโยชน์ต่อกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทโดยสำมำรถเพ่ิมมูลค่ำและผลตอบแทนให้แก่ 
ผู้ ถือหุ้นในระยะยำว ตลอดจนสร้ำงควำมเช่ือมัน่ให้กบัผู้ ถือหุ้น ผู้ลงทนุ และผู้ ท่ีเก่ียวข้องทกุฝ่ำยด้วย 

คณะกรรมกำรบริษัทตระหนกัถึงควำมส ำคญัของกำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดีว่ำเป็นรำกฐำนส ำคญัในกำรท่ีจะ
พฒันำองค์กรให้เจริญก้ำวหน้ำอย่ำงมีประสิทธิภำพ จึงได้ก ำหนดกรอบนโยบำยดงักล่ำวให้สอดคล้องกบั
หลกักำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีของส ำนักงำน ก.ล.ต. และ ตลท. 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 รวมถึงท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครัง้ท่ี 1/2558  
ซึ่งประชุมเมื่อวันท่ี 25 กุมภำพันธ์ 2558 ได้อนุมัติระเบียบกำรรับเร่ืองร้องเรียนหรือเบำะแสและกำรให้
ควำมคุ้มครองตำมนโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำรของบริษัทและบริษัทย่อย โดยมีผลใช้บังคบัตัง้แต่วนัท่ี   
25 กุมภำพนัธ์ 2558 ทัง้นี ้เพื่อให้กำรด ำเนินกำรเก่ียวกับเร่ืองร้องเรียนและแจ้งเบำะแสของบริษัทและ
บริษัทย่อยมีแบบแผนท่ีเหมำะสม มีประสิทธิภำพ มีควำมคล่องตวั มีมำตรฐำนสำกลทัดเทียมกับบริษัท
ชัน้น ำอื่น ๆ และสร้ำงควำมเช่ือมั่นแก่ผู้ มีส่วนได้เสียทุกฝ่ำยว่ำจะได้รับกำรปกป้องจำกกำรถูกกลัน่แกล้ง 
หรือปฏิบัติอย่ำงไม่เหมำะสมอนัเน่ืองมำจำกกำรร้องเรียนหรือให้เบำะแสแก่กลุม่บริษัท 

นอกจำกนี ้คณะกรรมกำรบริษัทเช่ือมัน่ว่ำกำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรก ำกับดูแลกิจกำรให้ประสบผลส ำเร็จ 
ต้องได้รับควำมร่วมมือและยึดถือปฏิบตัิร่วมกนัทัง้องค์กร จงึก ำหนดเป็นแนวนโยบำยให้ผู้บริหำร พนกังำน 
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และบุคลำกรทุกคนของบริษัทและบริษัทย่อยต้องปฏิบัติตำมนโยบำย จริยธรรมและแนวปฏิบัติ ต่ำง ๆ  
ตำมนโยบำยกำรก ำกบัดแูลกิจกำร รวมถึงจดัให้มีกำรสื่อสำร สร้ำงควำมเข้ำใจ และมีกำรติดตำมผลกำร
ปฏิบัติงำนในด้ำนกำรก ำกับดูแลกิจกำรภำยในองค์กรอย่ำงต่อเน่ือง เพ่ือให้กำรด ำเนินธุรกิจของบริษัท
เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ สร้ำงควำมเช่ือมัน่แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ำยอนัจะสร้ำงมลูค่ำเพ่ิมและส่งเสริม
ให้บริษัทพฒันำเติบโตอย่ำงยัง่ยืนและมัน่คงตอ่ไป  

9.1 นโยบายการก ากับดูแลกจิการและรายงานการปฏบิัตติามหลักการก ากับดูแลกจิการที่ดี 

คณะกรรมกำรบริษัทมีควำมเช่ือมั่นว่ำ ระบบและกระบวนกำรก ำกับดูแลกิจกำรท่ีดีเป็นส่วน
ส ำคัญท่ีจะน ำมำซึ่งควำมส ำเร็จในกำรด ำเนินธุรกิจ โดยนโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำร
ครอบคลมุเร่ืองตำ่ง ๆ ดงันี ้

- จัดให้มีระบบซึ่งให้ควำมมัน่ใจได้ว่ำ ผู้ ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียจะได้รับกำรปฏิบัติอย่ำง
เท่ำเทียมกนั และเป็นธรรมตอ่ทกุฝ่ำย 
- ก ำกับ ดูแล ฝ่ำยบริหำรให้ด ำเนินกำรตำมนโยบำยท่ีก ำหนดไว้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
และประสิทธิผล เพ่ือให้เกิดประโยชน์สงูสดุตอ่ผู้ ถือหุ้นภำยใต้กรอบข้อก ำหนดของกฎหมำย และ
จริยธรรมทำงธุรกิจ 
- ก ำกับ ดูแล กำรด ำเนินกำรของฝ่ำยบริหำรให้เป็นไปด้วยควำมโปร่งใส สำมำรถ
ตรวจสอบได้ และมีกำรเปิดเผยข้อมลูอย่ำงเพียงพอแก่ผู้ ท่ีเก่ียวข้องทกุฝ่ำย 
- จดัให้มีระบบกำรควบคมุภำยใน ตรวจสอบภำยใน และบริหำรควำมเสี่ยงท่ีเหมำะสม  
มีประสิทธิภำพ 
- ก ำหนดข้อประพฤติปฏิบัติส ำหรับกำรประกอบธุรกิจเพ่ือให้กรรมกำร ผู้บริหำร และ
พนกังำนใช้เป็นแนวทำงยึดถือปฏิบตัิ 

ทัง้นี ้บริษัทตระหนกัดีถึงควำมส ำคญัของกำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดีว่ำเป็นรำกฐำนส ำคญัในกำร
ท่ีจะพัฒนำองค์กรให้เจริญก้ำวหน้ำอย่ำงมีประสิทธิภำพ จึงได้ด ำเนินกิจกำรภำยใต้กรอบ
นโยบำยดงักล่ำวท่ีสอดคล้องกบัหลกักำรก ำกบัดแูลกิจกำรที่ดีของส ำนกังำน ก.ล.ต. และ ตลท. 
ซึง่อ้ำงอิงหลกักำรท่ีเป็นสำกลของ Organization for Economic CO-operation and Development 
(OECD) ท่ีประกอบด้วย 5 หมวดหลกัอย่ำงเคร่งครัดตลอดมำ ดงันี ้
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1. สิทธิของผู้ถือหุ้น 

2. การปฏบิัตต่ิอผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทยีมกัน 

3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 

4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 

5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

ทัง้นี ้คณะกรรมกำรบริษัทได้ก ำหนดให้เผยแพร่นโยบำยกำรก ำกบัดแูลกิจกำรของบริษัทเพ่ือให้ผู้มีส่วนได้เสีย
ทุกฝ่ำยทรำบผ่ำนเว็บไซต์ของบริษัทภำยใต้หัวข้อเก่ียวกับโออิชิ หัวข้อย่อยกำรก ำกับดูแลกิจกำรท่ีดี 
นอกจำกนี ้บริษัทได้จัดท ำจรรยำบรรณโออิชิกรุ๊ป เพ่ือเป็นหลักเกณฑ์และแนวทำงปฏิบัติของกรรมกำร 
ผู้บริหำรและพนกังำนของบริษัท ซึง่ได้เผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทในหัวข้อเก่ียวกับโออิชิ หวัข้อย่อยกำร
ก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดีด้วยเช่นเดียวกนั โดยในปี 2562 บริษัทได้ด ำเนินกิจกำรภำยใต้นโยบำยกำรก ำกบัดแูล
กิจกำรดงักลำ่วข้ำงต้นในแตล่ะหมวดโดยมีรำยละเอียดดงันี ้ 

สิทธิของผู้ถือหุ้น 

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

1.1 การปกป้องสิทธิผู้ถือหุ้น 

คณะกรรมกำรบริษัทตระหนักถึงหน้ำท่ีและให้ควำมส ำคญัในกำรดูแลและปกป้องสิทธิของ
ผู้ ถือหุ้น รวมถึงคุ้มครองและส่งเสริมผู้ ถือหุ้นทุกรำยให้ได้รับและใช้สิทธิขัน้พืน้ฐำนของตนตำม
กฎหมำยและข้อบงัคบัของบริษัทอย่ำงเหมำะสม เท่ำเทียม เป็นธรรม เป็นไปตำมและสอดคล้อง
กบัข้อบงัคบัของบริษัท ข้อปฏิบตัิ ข้อบงัคบั กฎ ระเบียบของส ำนักงำน ก.ล.ต. และ ตลท. รวมถึง
กฎหมำยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องที่ส ำคญั โดยสิทธิขัน้พืน้ฐำนของผู้ ถือหุ้ นได้แก่ กำรซือ้ กำรขำย  
กำรโอนหุ้น กำรมีส่วนแบ่งในก ำไรของกิจกำร กำรได้รับข่ำวสำรข้อมูลของบริษัทอย่ำงเพียงพอ 
กำรเข้ำร่วมประชุมเพ่ือใช้สิทธิออกเสียงในท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจำรณำแต่งตัง้ ถอดถอน และ
ก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำร แต่งตัง้และก ำหนดค่ำตอบแทนของผู้สอบบัญชี และพิจำรณำ
เร่ืองท่ีมีผลกระทบต่อบริษัท เช่น กำรจัดสรรเงินปันผล กำรก ำหนดหรือกำรแก้ไขข้อบังคบัและ
หนังสือบริคณห์สนธิ กำรลดทุนหรือเพ่ิมทนุ และกำรอนมุตัิรำยกำรพิเศษ เป็นต้น  
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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  

โดยในปี 2562 บริษัทได้จัดกำรประชุมสำมัญผู้ ถือหุ้ น ในวันพฤหัสบดีท่ี  30 มกรำคม 2562  
เวลำ 14.00 น. ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ 1 ชัน้ 2 ดิ แอทธินี โฮเทล แบงค็อก อะ ลกัซ์ชูรี คอลเล็คชั่น  
โฮเทล เลขท่ี 61 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหำนคร 10330 และในระหว่ำงปี
บริษัทไมม่ีกำรจดัประชมุวิสำมญัผู้ ถือหุ้น  
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โดยในกำรประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้นประจ ำปี 2562 บริษัทได้ด ำเนินกำรดงันี ้

ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น 

1. เปิดโอกำสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอระเบียบวำระกำรประชุมสำมญัผู้ ถือหุ้ น และเสนอช่ือบุคคล  
เพ่ือพิจำรณำเข้ำรับกำรสรรหำเป็นกรรมกำรของบริษัทเป็นกำรล่วงหน้ำ แต่ไม่มีผู้ ถือหุ้น
ท่ำนใดประสงค์เสนอระเบียบวำระกำรประชมุและช่ือบุคคลเพ่ือพิจำรณำเข้ำรับกำรสรรหำ
เป็นกรรมกำรของบริษัท 

2. แจ้งก ำหนดกำรประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้นเป็นกำรล่วงหน้ำ เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นสำมำรถจดัสรรเวลำ
ในกำรเข้ำร่วมประชมุได้อย่ำงเหมำะสม 

3. เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมและเอกสำรประกอบวำระกำรประชุม ให้ผู้ ถือหุ้นทรำบผ่ำน
เวบ็ไซต์ของบริษัทเป็นเวลำประมำณ 30 วนัก่อนวนัประชมุผู้ ถือหุ้น  

4. จัดส่งหนังสือเชิญประชุมซึ่งระบุวำระกำรประชุม วัตถุประสงค์ เหตุผล ควำมเห็นของ
คณะกรรมกำรบริษัท และข้อมลูต่ำง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัแต่ละวำระกำรประชมุอย่ำงละเอียด 
ทำงไปรษณีย์ให้ผู้ ถือหุ้นล่วงหน้ำก่อนกำรประชุมไม่น้อยกว่ำ 21 วนัด้วย เพ่ือให้มีข้อมลูท่ี
เพียงพอต่อกำรพิจำรณำตัดสินใจในแต่ละวำระอย่ำงมีประสิทธิผล รวมถึงลงประกำศ 
ในหนงัสือพิมพ์รำยวนัตำมระยะเวลำท่ีกฎหมำยก ำหนดด้วย  

5. จดัสง่หนงัสือมอบฉนัทะตำมแบบที่กฎหมำยก ำหนด โดยมีค ำอธิบำย วิธีกำรและเอกสำรท่ี
ผู้ ถือหุ้นต้องจดัเตรียมเพ่ือใช้ในกำรเข้ำร่วมประชมุและกำรมอบฉันทะไปพร้อมกบัหนงัสือ
เชิญประชุม เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกให้แก่ผู้ ถือหุ้ นท่ีไม่สำมำรถเข้ำร่วมประชุมได้ด้วย
ตนเองเพ่ือมอบฉันทะให้ผู้ อื่น หรือแต่งตัง้กรรมกำรอิสระท่ำนใดท่ำนหนึ่งตำมท่ีระบุ  
ในหนังสือมอบฉันทะให้เป็นผู้ รับมอบฉันทะเพ่ือร่วมประชุมและออกเสียงตำมท่ีผู้ ถือหุ้น
ระบไุด้ 

6. ส ำหรับวำระกำรเลือกตัง้กรรมกำรมีกำรระบุข้อมูล ประวตัิกำรศึกษำ ประวตัิกำรท ำงำน 
จ ำนวนบริษัทท่ีด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร จ ำนวนปีท่ีด ำรงต ำแหน่ง ประเภทกรรมกำรท่ีเสนอ
และกำรเข้ำร่วมประชมุในปีท่ีผ่ำนมำอย่ำงครบถ้วน รวมถึงแสดงนโยบำย หลกัเกณฑ์และ
แนวทำงในกำรพิจำรณำสรรหำกรรมกำรเพ่ือเป็นข้อมลูประกอบกำรพิจำรณำของผู้ ถือหุ้นด้วย 

7. คณะกรรมกำรบริษัทได้จดัให้มีกระบวนกำรก ำหนดค่ำตอบแทนท่ีโปร่งใส และได้รับกำรอนุมตัิ
จำกผู้ ถือหุ้น โดยกำรพิจำรณำก ำหนดค่ำตอบแทนของกรรมกำร บริษัทได้เสนอตอ่ผู้ ถือหุ้น
เพ่ือพิจำรณำอนมุตัิคำ่ตอบแทนทกุรูปแบบทัง้ในรูปแบบคำ่ตอบแทนประจ ำ คำ่ตอบแทนท่ี
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เป็นเบีย้ประชมุและคำ่ตอบแทนท่ีเป็นบ ำเหน็จ และแยกกำรน ำเสนอเป็นรำยคณะและรำย
ต ำแหน่ง รวมถึงแสดงนโยบำย หลกัเกณฑ์และแนวทำงในกำรพิจำรณำเสนอค่ำตอบแทน
ดงักลำ่ว เพ่ือเป็นข้อมลูประกอบกำรพิจำรณำของผู้ ถือหุ้นด้วย  

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

9. บริษัทเปิดโอกำสให้ผู้ ถือหุ้ นสำมำรถจัดส่งค ำถำมท่ีต้องกำรให้ชีแ้จงในประเด็น  
ท่ีเก่ียวข้องกับระเบียบวำระกำรประชุมได้เป็นกำรล่วงหน้ำทำงอีเมล์ ท่ีนักลงทุนสมัพนัธ์ 
investorrelations@oishigroup.com หรือโทรสำรหมำยเลข 02-768-8889 

วันประชุมผู้ถือหุ้น 

บริษัทมีแนวนโยบำยและเจตนำรมณ์ท่ีชัดเจนในกำรสนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้ ถือหุ้นทุกรำย 
รวมถึงผู้ ลงทุนสถำบันใช้สิทธิเข้ำประชุมและออกเสียงลงคะแนนในกำรประชุมผู้ ถือหุ้ น  
โดยอ ำนวยควำมสะดวกและจดักำรประชมุอย่ำงโปร่งใสและตรวจสอบได้ รวมถงึไมก่ระท ำกำรใด ๆ 
อนัเป็นกำรลิดรอนสิทธิของผู้ ถือหุ้น และเปิดโอกำสให้ผู้ ถือหุ้นได้ซกัถำมและแสดงควำมคิดเห็น
ได้อย่ำงเหมำะสม นอกจำกนี ้ในกำรประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้นประจ ำปี 2562 บริษัทได้ด ำเนินกำรต่ำง ๆ 
ในวนัประชมุผู้ ถือหุ้น ดงันี ้

1. บริษัทได้จัดเตรียมบุคลำกร ระบบและเทคโนโลยี เพ่ือรองรับ อ ำนวยควำมสะดวก ในกำร 
รับลงทะเบียนและตรวจสอบเอกสำรให้แก่ผู้ เข้ำร่วมประชุมอย่ำงเหมำะสม เพียงพอ 
สะดวก รวดเร็ว และสำมำรถตรวจสอบได้ โดยบริษัทใช้บริกำรระบบกำรจดัประชมุผู้ ถือหุ้น
ของบริษัท อินเวนท์เทค ซิสเท็มส์ (ประเทศไทย) จ ำกัด ตัง้แต่กำรลงทะเบียน กำรนับ
คะแนน และกำรประมวลผล เพ่ือควำมชดัเจน ถกูต้องและโปร่งใส 

2. จดัเตรียมบตัรลงคะแนนให้แก่ผู้ ถือหุ้นในกำรประชมุผู้ ถือหุ้น 

3. ให้สิทธิผู้ ถือหุ้นท่ีมำร่วมประชุมภำยหลงัจำกท่ีเร่ิมด ำเนินกำรประชุมไปแล้วสำมำรถเข้ำร่วม
ประชมุและออกเสียงลงคะแนนได้ในวำระท่ีอยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำและยงัมิได้มีกำรลงมติ 
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4. แจ้งให้ผู้ ถือหุ้ นรับทรำบก่อนเร่ิมด ำเนินกำรประชุมถึงหลกัเกณฑ์ วิธีกำรในกำรเข้ำร่วม
ประชุม กำรมอบฉันทะ และกำรใช้บตัรลงคะแนนเสียง รวมถึงอธิบำยหลกัเกณฑ์ และ
วิธีกำรออกเสียงลงคะแนนและนับคะแนนเสียงให้ผู้ ถือหุ้นทรำบด้วย 

5. บริษัทให้สิทธิผู้ ถือหุ้นในกำรออกเสียงลงคะแนน 1 หุ้นตอ่ 1 เสียง 

6. จดัให้มีบุคคลท่ีเป็นอิสระอนัได้แก่ตวัแทนผู้สอบบญัชี และผู้ ถือหุ้นรำยย่อยร่วมตรวจสอบ
กำรลงคะแนนในกำรประชุมสำมัญผู้ ถือหุ้นและเปิดเผยเร่ืองดังกล่ำวไว้ในรำยงำนกำร
ประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้นด้วย 

7. ด ำเนินกำรประชุมตำมระเบียบวำระกำรประชุมท่ีก ำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม  
โดยรำยละเอียดต่ำง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับแต่ละระเบียบวำระกำรประชุมได้แจ้งแก่ผู้ ถือหุ้นใน
หนงัสือเชิญประชมุแล้ว 

8. ในวำระพิจำรณำเลือกตัง้กรรมกำรแทนกรรมกำรซึง่ออกจำกต ำแหน่งตำมวำระนัน้ บริษัท
ก ำหนดให้ผู้ ถือหุ้นลงคะแนนเลือกตัง้กรรมกำรเป็นรำยบคุคล 

9. กรรมกำรบริษัทและผู้บริหำรระดบัสงูของบริษัททกุท่ำน รวมทัง้ ประธำนกรรมกำรบริษัทและ
ประธำนกรรมกำรชุดย่อยทุกคณะได้เข้ำร่วมประชุมสำมญัผู้ ถือหุ้นประจ ำปี 2562 เพ่ือชีแ้จง
และตอบข้อซกัถำมตลอดจนรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจำกผู้ ถือหุ้น นอกจำกนี ้ผู้สอบ
บญัชีของบริษัทได้เข้ำร่วมประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้นในครัง้ดงักลำ่วด้วยเช่นกนั 

10. ไม่มีกำรเพ่ิมวำระกำรประชุมหรือเปลี่ยนแปลงข้อมลูส ำคญัโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทรำบ
ลว่งหน้ำ 

11. ให้สิทธิแก่ผู้ ถือหุ้นทุกรำยอย่ำงเท่ำเทียมกนัในกำรร่วมแสดงควำมคิดเห็น และตัง้ค ำถำมใด ๆ 
ตอ่ท่ีประชมุตำมระเบียบวำระกำรประชมุ และเร่ืองท่ีเสนอได้ตำมควำมเหมำะสม 

ภายหลังการประชุมผู้ถือหุ้น 

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

2. จัดให้มีกำรบันทึกและจัดท ำรำยงำนกำรประชุมผู้ ถือหุ้ น ท่ีถูกต้องและครบถ้วน  
อนัประกอบด้วยรำยละเอียดจ ำนวนองค์ประชุมทัง้จ ำนวนผู้ ถือหุ้นท่ีเข้ำร่วมประชุมด้วย
ตนเอง และจ ำนวนผู้ รับมอบฉันทะท่ีเข้ำประชุมแทนผู้ ถือหุ้ น รำยช่ือและต ำแหน่งของ
กรรมกำรบริษัท กรรมกำรชุดย่อย ผู้ บริหำรระดับสูงและผู้ สอบบัญชีท่ีเข้ำร่วมประชุม 
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รวมถึงรำยช่ือและต ำแหน่งของกรรมกำรท่ีไม่เข้ำร่วมประชุม หลักเกณฑ์และวิธีกำร
ลงคะแนน กำรใช้บตัรลงคะแนน กำรนบัคะแนน ผลกำรลงคะแนนเสียงในแต่ละระเบียบ
วำระกำรประชุมท่ีทัง้เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง พร้อมทัง้บันทึก  ข้อซักถำม  
ค ำชีแ้จงและข้อคิดเห็นท่ีส ำคญั และข้อมูลใด ๆ ตำมท่ีกฎหมำย กฎเกณฑ์ และระเบียบ  
ท่ีเก่ียวข้องก ำหนด ทัง้ภำษำไทยและภำษำอังกฤษ โดยได้จัดส่งรำยงำนกำรประชุม
ดงักลำ่วให้แก่ ตลท. และหน่วยงำนท่ีเก่ียวข้องภำยในระยะเวลำและหลกัเกณฑ์ท่ีกฎหมำย
ก ำหนด รวมถึงเผยแพร่รำยงำนกำรประชุมบนเว็บไซต์บริษัทภำยในระยะเวลำท่ีกฎหมำย 
กฎเกณฑ์ และระเบียบที่เก่ียวข้องก ำหนดเพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นสำมำรถตรวจสอบได้  

3. จดัให้มีระบบกำรจดัเก็บรำยงำนกำรประชมุท่ีดีท่ีสำมำรถตรวจสอบและอ้ำงอิงได้ 

4. เผยแพร่บันทึกภำพบรรยำกำศกำรประชุมสำมัญผู้ ถือหุ้ นบนเว็บไซต์ของบริษัท เพ่ือให้  
ผู้ ถือหุ้นท่ีไมไ่ด้เข้ำร่วมประชมุได้รับทรำบข้อมลูและบรรยำกำศในกำรประชุมดงักลำ่ว 

ทัง้นี ้บริษัทได้รับคะแนน 100 คะแนนจำกกำรประเมินตำมโครงกำรประเมินคณุภำพกำรจดัประชุมสำมญั
ผู้ ถือหุ้นประจ ำปี 2562 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 ถือหุ้ น โดยสิน้สุด ณ วันท่ี 30 กันยำยน 2562 
คณะกรรมกำรบริษัทไมไ่ด้รับข้อร้องเรียนใด ๆ เก่ียวกบักำรไม่เคำรพหรือลิดรอนสิทธิของผู้ ถือหุ้น จงึแสดงให้
เห็นได้ว่ำ แนวนโยบำยหรือแนวทำงปฏิบัติท่ีคณะกรรมกำรบริษัทได้ก ำหนดไว้มีประสิทธิภำพในกำรดแูล
จดักำรเร่ืองดงักลำ่วอย่ำงเหมำะสม 
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การปฏบิัตต่ิอผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทยีมกัน 

คณะกรรมกำรบริษัทให้ควำมส ำคัญต่อกำรปฏิบัติต่อผู้ ถือหุ้ นทุกรำยอย่ำงเท่ำเทียมและเป็นธรรม  
ไม่ว่ำจะเป็นผู้ ถือหุ้ นรำยใหญ่ ผู้ ลงทุนสถำบัน ผู้ ลงทุนต่ำงชำติและผู้ ถือหุ้ นรำยย่อย จึงก ำหนด
แนวนโยบำยในกำรดูแล ปกป้องและสนับสนุนให้ผู้ ถือหุ้ นทุกรำยได้รับกำรปฏิบัติอย่ำงเท่ำเทียมและ  
เป็นธรรม ดงัตอ่ไปนี ้ 

1. บริษัทเปิดโอกำสให้ผู้ ถือหุ้ นสำมำรถเสนอวำระกำรประชุมและช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบัติ
ครบถ้วนและเหมำะสมเพ่ือเข้ำรับกำรพิจำรณำเลือกตัง้เป็นกรรมกำรของบริษัทเป็นกำร
ล่วงหน้ำก่อนวนัประชุมสำมญัผู้ ถือหุ้น ตำมหลกัเกณฑ์ เง่ือนไขและวิธีกำรท่ีบริษัท หรือ
กฎเกณฑ์และกฎหมำยท่ีเก่ียวข้องก ำหนด รวมถงึเผยแพร่รำยละเอียดหลกัเกณฑ์ ช่องทำง 
ช่วงเวลำ และผลกำรเสนอวำระกำรประชุมและช่ือบคุคลให้ผู้ ถือหุ้นทรำบผ่ำนทำงเวบ็ไซต์
ของบริษัทและเว็บไซต์ของตลท. พร้อมทัง้แจ้งผลกำรเสนอวำระกำรประชุมและช่ือบุคคล
ดงักลำ่วให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นรับทรำบด้วย 

2. บริษัทจัดท ำหนังสือเชิญประชุมผู้ ถือหุ้ นและเอกสำรประกอบกำรประชุมผู้ ถือหุ้ นเป็น  
2 ภำษำ ทัง้ภำษำไทยและภำษำองักฤษ 

3. บริษัทจดัสง่หนงัสือเชิญประชุมพร้อมเอกสำรรำยละเอียดประกอบวำระให้แก่ผู้ ถือหุ้นทุกรำย
และเปิดเผยหนังสือเชิญประชุมผู้ ถือหุ้ นและเอกสำรดังกล่ำวไว้บนเว็บไซต์ของบ ริษัท
ลว่งหน้ำก่อนวนัประชมุภำยในรอบระยะเวลำท่ีกฎหมำยและกฎเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องก ำหนด 

4. ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นไมส่ำมำรถเข้ำร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง บริษัทได้จดัให้มีหนงัสือมอบฉันทะ
ในรูปแบบท่ีผู้ ถือหุ้นสำมำรถก ำหนดทิศทำงกำรลงคะแนนเสียงได้ ส่งไปพร้อมกบัหนงัสือ
เชิญประชุมผู้ ถือหุ้น เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นท่ีไม่สำมำรถเข้ำร่วมประชุมได้ด้วยตนเองมอบฉันทะ
ให้กับบุคคลอื่นเข้ำร่วมประชุมและลงคะแนนเสียงแทนตนได้ พร้อมระบุถึงเอกสำรหรือ
หลกัฐำน ขัน้ตอนในกำรมอบฉันทะให้ผู้ ถือหุ้นทรำบอย่ำงชัดเจน เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นสำมำรถ
จัดเตรียมได้อย่ำงถูกต้อง และไม่เกิดปัญหำในกำรเข้ำร่วมประชุมของผู้ รับมอบฉันทะ  
โดยหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขในกำรมอบฉันทะจะก ำหนดขึน้ภำยใต้ข้อก ำหนด  
ของกฎหมำย โดยไม่มีกำรก ำหนดมำตรกำรใด ๆ ท่ีก่อให้เกิดควำมยุ่งยำกแก่ผู้ ถือหุ้ น 
ในกำรมอบฉันทะ นอกจำกนี ้ผู้ ถือหุ้นสำมำรถมอบฉันทะให้กรรมกำรอิสระท่ำนใดท่ำนหนึ่ง
ของบริษัทท่ีได้ระบไุว้ในหนงัสือมอบฉนัทะดงักลำ่วเพ่ือรักษำสิทธิของตนได้ 
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5. บริษัทจัดเตรียมบัตรลงคะแนนให้แก่ผู้ ถือหุ้นในกำรประชุมผู้ ถือหุ้น และจัดให้มีบุคคลท่ี
เป็นอิสระอนัได้แก่ตวัแทนผู้สอบบญัชี และผู้ ถือหุ้นรำยย่อยร่วมตรวจสอบกำรลงคะแนนใน
กำรประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้นรวมถึงเปิดเผยเร่ืองดงักล่ำวไว้ในรำยงำนประชุมสำมญัผู้ ถือหุ้นด้วย 

6. ในกำรประชมุผู้ ถือหุ้นบริษัทให้สิทธิผู้ ถือหุ้นในกำรออกเสียงลงคะแนน 1 หุ้นตอ่ 1 เสียง 
7. คณะกรรมกำรบริษัทได้ก ำหนดให้กรรมกำรและผู้บริหำรของบริษัททกุท่ำนท ำกำรเปิดเผย

ข้อมลูและรำยงำนเก่ียวกบัสว่นได้เสียของตนและผู้ เก่ียวข้อง ตำมหลกัเกณฑ์และวิธีกำรที่
คณะกรรมกำรบริษัทหรือกฎเกณฑ์และกฎหมำยท่ีเก่ียวข้องก ำหนด เพ่ือให้คณะกรรมกำร
บริษัทสำมำรถพิจำรณำธุรกรรมของบริษัทท่ีอำจมีควำมขัดแย้งของผลประโยชน์ และ
สำมำรถตดัสินใจเพ่ือประโยชน์ของบริษัทโดยรวม ทัง้นี ้กรรมกำรและผู้บริหำรของบริษัทท่ี
มีสว่นได้เสียกบัธุรกรรมท่ีท ำกบับริษัทจะไมม่ีสว่นร่วมในกำรตดัสินใจท ำธุรกรรมดงักลำ่ว 

8. คณะกรรมกำรบริษัทได้ก ำหนดมำตรกำรและแจ้งให้กรรมกำรและผู้บริหำรของบริษัท
ทรำบอย่ำงชัดเจนและเข้ำใจถึงบทบำทหน้ำท่ีในกำรรำยงำนกำรถือครองหลกัทรัพย์ใน
บริษัทของตนเอง คู่สมรส และบุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภำวะ ตลอดจนรำยงำนกำร
เปลี่ยนแปลงกำรถือครองหลกัทรัพย์ต่อส ำนักงำน ก.ล.ต. ตำมหน้ำท่ีท่ีกฎหมำยก ำหนด 
รวมถึงก ำหนดให้กรรมกำรและผู้บริหำรของบริษัทรำยงำนกำรถือครองหลกัทรัพย์ต่อท่ี
ประชมุคณะกรรมกำรบริษัทเป็นประจ ำทกุไตรมำส และได้จดัให้มีกำรเปิดเผยกำรถือครอง
หลกัทรัพย์ของกรรมกำรบริษัทและผู้บริหำรไว้ใน ส่วนท่ี 2 กำรจดักำรและกำรก ำกบัดูแล
กิจกำร หวัข้อ 8.4 หน้ำท่ี 23-24 ของแบบแสดงรำยกำรข้อมลูประจ ำปี 2562 

9. คณะกรรมกำรบริษัทได้ก ำหนดมำตรกำรและแจ้งให้กรรมกำรและผู้บริหำรของบริษัท
ทรำบอย่ำงชัดเจนเก่ียวกับกำรห้ำมกรรมกำรและผู้บริหำรในกำรน ำข้อมูลภำยในท่ีมี
สำระส ำคญัของบริษัท ซึ่งยังไม่เปิดเผยต่อสำธำรณชนไปใช้เพ่ือแสวงหำผลประโยชน์ให้
ตนเองและผู้อื่น ซึ่งรวมถึงกำรซือ้ขำยหลกัทรัพย์ของบริษัทโดยกรรมกำร ผู้บริหำร และ
พนกังำนของบริษัทซึง่อยู่ในหน่วยงำนท่ีทรำบข้อมลูภำยในท่ีเก่ียวข้องด้วย 

นอกจำกนี ้ได้ก ำหนดโทษส ำหรับกรณีท่ีมีกำรฝ่ำฝืนในกำรน ำข้อมลูภำยในของบริษัทไปใช้
เพ่ือประโยชน์ให้ตนเองและผู้อื่นไว้ในระเบียบของบริษัทโดยมีโทษตัง้แต่กำรตกัเตือนด้วย
วำจำจนถงึขัน้ให้ออกจำกงำน 

โดยรำยละเอียดในเร่ืองกำรดแูลกำรใช้ข้อมลูภำยในได้แสดงไว้ในเร่ืองกำรใช้ข้อมลูภำยใน
ของหมวดกำรเปิดเผยข้อมลูและควำมโปร่งใสของรำยงำนกำรปฏิบตัิตำมหลกักำรก ำกับ
ดแูลกิจกำรท่ีดีนี ้
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10. คณะกรรมกำรบริษัทได้ก ำหนดนโยบำยให้กรรมกำรและผู้ บริหำรระดับสูงแจ้งต่อ 
เลขำนกุำรบริษัทเก่ียวกบักำรซือ้ขำยหุ้นของบริษัทของตนเอง 1 วนัลว่งหน้ำก่อนท ำกำรซือ้ขำย 

11. ในกำรท ำรำยกำรระหว่ำงกนัต้องกระท ำอย่ำงยตุิธรรม (Fair and at arm’s length) โดยค ำนงึถึง
รำคำตำมธุรกิจปกติหรือเป็นรำคำอ้ำงอิงกบัรำคำตลำด และค ำนึงถึงประโยชน์ของบริษัท
เป็นส ำคญั รวมถึงคณะกรรมกำรบริษัทได้ก ำกบัดแูลให้มีกำรปฏิบตัิตำมหลกัเกณฑ์ วิธีกำร 
และกำรเปิดเผยข้อมลูรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษัทจดทะเบียนอย่ำงเคร่งครัดด้วย 

นอกจำกนี ้คณะกรรมกำรบริษัทได้ก ำหนดแนวทำงอย่ำงชัดเจนในกำรปฏิบัติตำมกฎหมำย 
ระเบียบ และข้อบังคบัของ ตลท. และส ำนักงำน ก.ล.ต. อย่ำงเคร่งครัด และทบทวนสอบทำน
กำรปฏิบตัิตำมหลกักำรก ำกบัดแูลกิจกำรอย่ำงสม ่ำเสมอ เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นทุกรำยสำมำรถมัน่ใจ
ได้ว่ำได้รับกำรปฏิบัติและใช้สิทธิท่ีมีของตนได้อย่ำงเท่ำเทียมและเป็นธรรมอย่ำงแน่นอน 

สิน้สดุ ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2562 คณะกรรมกำรบริษัทไม่ได้รับข้อร้องเรียนใด ๆ เก่ียวกบักำรไม่
ปฏิบัติต่อผู้ ถือหุ้ นอย่ำงเท่ำเทียมกัน รวมถึงไม่มีกำรท ำรำยกำรระหว่ำงกันและกำรซือ้ขำย
สินทรัพย์ท่ีไม่เป็นไปตำมหลกัเกณฑ์ท่ีส ำนักงำน ก.ล.ต. และ ตลท. ก ำหนด และกำรกระท ำ
ควำมผิดเก่ียวกบักำรใช้ข้อมลูภำยในของกรรมกำรและผู้บริหำร จงึแสดงให้เห็นได้ว่ำแนวนโยบำย
หรือแนวทำงปฏิบัติท่ีคณะกรรมกำรบริษัทได้ก ำหนดไว้มีประสิทธิภำพในกำรดูแลจัดกำรเร่ือง
ดงักลำ่วอย่ำงเหมำะสม 

บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 

คณะกรรมกำรบริษัทได้ให้ควำมส ำคญัตอ่เร่ืองสิทธิของผู้มีสว่นได้เสีย (Stakeholders) ของบริษัททกุกลุม่
ทัง้ภำยในและภำยนอก โดยตระหนกัดีวำ่ผู้มีส่วนได้เสียของบริษัททกุรำยจะต้องได้รับกำรดแูลจำกบริษัท
อย่ำงดีท่ีสุดตำมสิทธิท่ีมีตำมกฎหมำยท่ีเก่ียวข้อง โดยได้ก ำหนดให้มีกระบวนกำรส่งเสริมให้เกิด  
ควำมร่วมมือระหวำ่งบริษัทกบัผู้มีส่วนได้เสียในกำรสร้ำงควำมมัน่คงและยัง่ยืนของกิจกำร รวมถงึคณะกรรมกำร
บริษัทมีนโยบำยท่ีจะให้ควำมส ำคัญท่ีเท่ำเทียมกัน และควบคู่กันไประหว่ำงควำมส ำเร็จตำมเป้ำหมำย 
รูปแบบ และวิธีกำรท่ีใช้ในกำรให้ได้มำซึ่งควำมส ำเร็จนัน้ ๆ และเพ่ือให้เป็นไปตำมนโยบำยดังกล่ำว 
คณะกรรมกำรบริษัทได้จดัท ำจรรยำบรรณโออิชิกรุ๊ป เพ่ือให้กรรมกำร ผู้บริหำร และพนกังำนทุกคนรับทรำบ
ถงึมำตรฐำนกำรปฏิบตัิท่ีบริษัทคำดหวงั นบัตัง้แตก่ำรปฏิบตัิตอ่ผู้ ถือหุ้น ลกูค้ำ คูค้่ำ คูแ่ข่ง และสงัคมโดย
ส่วนรวม รวมทัง้ต่อพนักงำนด้วยกันเอง โดยเปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทในหัวข้อเก่ียวกับ โออิชิ  
หัวข้อย่อยกำรก ำกับดูแลกิจกำร และคณะกรรมกำรบริษัทได้ก ำหนดให้มีกลไกและกระบวนกำรท่ีจะ
ติดตำมดแูลให้มีกำรปฏิบตัิอย่ำงเคร่งครัดและตอ่เน่ือง 
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นอกจำกนี ้บริษัทตระหนกัดีว่ำผลกำรด ำเนินงำนท่ีดีของบริษัทเกิดขึน้จำกกำรได้รับควำมสนบัสนุนท่ีดี
จำกผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่ำง ๆ จึงได้ก ำหนดนโยบำยท่ีจะสนบัสนุนให้เกิดควำมร่วมมือระหว่ำงบริษัทกบั
ผู้ ที่มีส่วนได้เสียในกำรสร้ำงสรรค์ประโยชน์ร่วมกัน และดูแลให้ควำมมั่นใจว่ำผู้มีส่วนได้เสียทุกรำย
จะได้รับกำรคุ้มครองและปฏิบัติด้วยดี โดยได้ให้ควำมส ำคญัต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ซึ่งสรุป
สำระส ำคญัดงันี ้

1. ผู้ถือหุ้น  

 บริษัทมุ่งมัน่ในกำรด ำเนินธุรกิจบนพืน้ฐำนของควำมซื่อสตัย์สุจริต ยึดหลกัปฏิบัติต่อผู้ ถือหุ้ น
อย่ำงเท่ำเทียมและเป็นธรรม และจัดให้มีกำรเปิดเผยข้อมูลต่ำง ๆ อย่ำงสม ่ำเสมอ ครบถ้วน 
ถูกต้องและเท่ำเทียมกนั พร้อมทัง้ก ำกบัดแูล ป้องกนัมิให้กรรมกำร ผู้บริหำร และพนกังำนของ
บริษัทแสวงหำประโยชน์จำกกำรใช้ข้อมูลท่ียังมิได้เปิดเผยในทำงมิชอบ รวมถึงบริหำรจัดกำร
และตดัสินใจในทำงธุรกิจอย่ำงระมดัระวงัและรอบคอบ เพ่ือให้บรรลตุำมเป้ำหมำยของบริษัททัง้
ในระยะสัน้และระยะยำวอย่ำงมีประสิทธิภำพ และสร้ำงควำมเติบโตแก่ธุรกิจอย่ำงมัน่คงและ
ยัง่ยืนเพ่ือประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นโดยรวม 

2. พนักงาน 

ในด้ำนกำรดูแลพนักงำนซึ่งถือว่ำเป็นทรัพยำกรบุคคลท่ีมีคุณค่ำ บริษัทมีแนวนโยบำยว่ำ
พนักงำนต้องได้รับกำรปฏิบัติท่ีเป็นธรรม ทัง้ในด้ำนโอกำส ผลตอบแทน สวัสดิกำร และ  
กำรพฒันำศกัยภำพ พร้อมกบัให้ควำมมัน่ใจในคณุภำพชีวิต ควำมปลอดภยัและสขุอนำมยัใน
กำรท ำงำน โดยในด้ำนผลตอบแทนบริษัทมีแนวทำงกำรพิจำรณำจำกควำมสำมำรถ 
ประสิทธิภำพ และกำรประเมินผลกำรปฏิบตัิงำนเป็นส ำคญัโดยสอดคล้องกบัผลประกอบกำร
ของบริษัท รวมถงึสำมำรถแข่งขนัได้ในอตุสำหกรรมเดียวกนั สวสัดิกำรท่ีพนกังำนทกุคนจะได้รับ
อย่ำงเท่ำเทียมและทัว่ถึงกนั เช่น สวสัดิกำรค่ำรักษำพยำบำล กำรประกนัสขุภำพ กำรประกนัชีวิต 
ทุนกำรศึกษำบุตรพนักงำน กองทุนส ำรองเลีย้งชีพ เป็นต้น ส ำหรับกำรพัฒนำศักยภำพของ
พนักงำนนัน้ บริษัทได้จัดให้พนกังำนเข้ำรับกำรอบรมในหลกัสตูรท่ีหลำกหลำยทัง้จำกภำยใน
และภำยนอกองค์กร และให้พนักงำนจัดท ำแผนกำรพัฒนำรำยบุคคล (IDP) เพ่ือส่งเสริมและ
พฒันำควำมรู้ควำมสำมำรถของพนกังำนไปสู่ต ำแหน่งท่ีมุ่งหวงั ซึง่จะเป็นประโยชน์แก่บริษัทใน
ระยะยำว รวมถึงกลุ่มบริษัทโออิชิ ถือเป็นนโยบำยท่ีส ำคญัในกำรจัดให้มีสถำนท่ีท ำงำนทัง้ใน
ส่วนส ำนักงำนและโรงงำนอ ุตสำหกรรมที ่ม ีควำมปลอดภยัและส ุขอนำมยัที ่ด ี โดยมี  
กำรก ำหนดนโยบำยควำมปลอดภัย อำชีวอนำมยัและสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน และโรงงำน
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อุตสำหกรรมภำยในนิคมอุตสำหกรรมนวนครและโรงงำนท่ีอ ำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี ได้รับ 
กำรรับรอง “ระบบกำรจดักำรอำชีวอนำมยัและควำมปลอดภยั TIS/OHSAS 18001” ตลอดจน
จัดให้มีกำรเก็บสถิติอตัรำกำรเกิดอุบัติเหตุ อตัรำกำรหยุดงำน และอตัรำกำรบำดเจ็บจำกกำร
ท ำงำนเพ่ือน ำมำวิเครำะห์และปรับปรุงมำตรฐำนด้ำนควำมปลอดภยัของพนกังำนอย่ำงตอ่เน่ือง 
โดยมีรำยละเอียดข้อมลูเปรียบเทียบ ดงันี ้ 

ข้อมูลภำยในโรงงำนอุตสำหกรรมของกลุ่มบริษัทโออิชิ ทัง้ 4 โรงงำน เปรียบเทียบข้อมูลตัง้แต่ 
ปี 2558 - 2562  

 

สถติอิัตราความรุนแรงของการบาดเจบ็ถงึขัน้หยุดงาน (Injury Severity Rate (ISR)) 
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สถติอิัตราความถี่ในการเกดิอุบัตเิหตุถงึขัน้หยุดงาน (Injury Frequency Rate (IFR)) 

 

หมายเหตุ 

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

โดยอตัรำควำมรุนแรงของกำรบำดเจ็บถงึขัน้หยดุงำน (Injury Severity Rate (ISR)) เพ่ิมขึน้เลก็น้อย
ในปี 2562 มำจำกสำเหตหุลกั คือ อบุตัิเหตท่ีุเกิดขึน้กบัพนักงำนมีควำมรุนแรง และส่งผลกระทบ
กบักำรบำดเจ็บต้องรักษำอย่ำงต่อเน่ืองท ำให้พนกังำนหยุดงำนเป็นเวลำนำน  

ส่วนอัตรำควำมถ่ีในกำรเกิดอุบัติ เหตุถึงขัน้หยุดงำน ( Injury Frequency Rate (IFR)) ลดลง
เน่ืองจำกจ ำนวนอบุตัิเหตถุงึขัน้หยดุงำน ทัง้ 4 โรงงำน เกิดขึน้ลดลง 

ทัง้นี ้บริษัทได้มีกำรก ำหนดมำตรกำรในกำรลด และป้องกนัอบุตัิเหตดุงักลำ่วแล้ว รวมถงึจำกกำรท่ี
กลุ่มบริษัทโออิชิ มีระบบกำรตรวจวดัสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน เพ่ือดแูลสขุภำพพนกังำนอย่ำง
สม ่ำเสมอ ท ำให้ไม่มีพนักงำนเป็นโรคเน่ืองจำกกำรท ำงำน   อันสอดคล้องกับเป้ำหมำยส ำคัญ  
ท่ีมุง่มัน่ให้ผู้ปฏิบตัิงำนมีควำมปลอดภยัและมีสขุภำพอนำมยัในกำรท ำงำนท่ีดี 
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นอกจำกนี ้กลุ่มบริษัทโออิชิให้ควำมส ำคัญและค ำนึงถึงหลักสิทธิมนุษยชนจึงไม่มีนโยบำย 
เลือกปฏิบตัิและให้ควำมเสมอภำคทำงโอกำสแก่พนกังำนทุกคน รวมถึงพิจำรณำกำรจ้ำงงำนโดย 
ไม่จ ำกัดเชือ้ชำติ สีผิว เพศ ศำสนำ สญัชำติ และควำมคิดเห็นทำงกำรเมือง โดยดูแลและปฏิบตัิ 
ต่อพนกังำนทุกคนอย่ำงเป็นธรรมและให้ผลตอบแทนท่ีเหมำะสม รวมถึงกลุ่มบริษัทโออิชิ ได้จดัให้
พนกังำนได้มีสว่นร่วมพฒันำชุมชนและสงัคมผ่ำนกิจกรรมเพ่ือสงัคมและชุมชนท่ีหลำกหลำยอีกด้วย 

3. ลูกค้า 

บริษัทมุ่งมัน่ท่ีจะพัฒนำคุณภำพสินค้ำและบริกำรอย่ำงต่อเน่ืองเพ่ือควำมพึงพอใจสูงสุดของ
ลกูค้ำ เอำใจใส่ และดแูลรับผิดชอบต่อลกูค้ำอย่ำงดีท่ีสดุ โดยกำรรักษำคณุภำพ และมำตรฐำน
ของสินค้ำ ตลอดจนผลิตผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภำพ เช่น กำรลดปริมำณโซเดียมในผลิตภัณฑ์  
ผลิตผลิตภณัฑ์ท่ีปรำศจำกไขมนัทรำนส์ นอกจำกนี ้ผลิตภณัฑ์เคร่ืองดื่มและอำหำรของบริษัท  
ผ่ำนกำรรับรองระบบกำรจัดกำร สุขำภิบำลอำหำรและควำมปลอดภัยของอำหำรต่อผู้บริโภค
ห รือ  GMP & HACCP (Good Manufacturing Practice & Hazard Analysis and Critical 
Control Point) รวมถึงกระบวนกำรผลิตเคร่ืองดื่มบรรจุกล่องโออิชิผ่ำนกำรรับรองมำตรฐำน
ควำมปลอดภัยส ำหรับกำรผลิตอำหำร (Food Safety System Certification 22000 : FSSC 
22000) เพ่ือสร้ำงควำมสมัพนัธ์ท่ียัง่ยืนระหว่ำงกนั บริษัทได้จดัให้มีหน่วยงำนหรือบคุคลเพ่ือท ำ
หน้ำท่ีรับข้อร้องเรียนของลกูค้ำ เพ่ือให้สำมำรถด ำเนินกำรแก้ไขข้อร้องเรียนดงักลำ่วให้แก่ลกูค้ำ
ได้อย่ำงรวดเร็ว 

นอกจำกนี ้ด้วยควำมค ำนึงถึง “เสียงของผู้บริโภค” ซึง่ถือเป็นข้อมูลส ำคญัอย่ำงย่ิงในกำรปรับปรุง
พัฒนำสินค้ำและบริกำรเพ่ือให้ตรงต่อควำมต้องกำรของผู้ บริโภค ทันต่อกำรแข่งขันทำงธุรกิจ  
และกระแสสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงตลอดเวลำ โดยเร่ิมจำกธุรกิจร้ำนอำหำรในกลุ่มบริษัทโออิชิ 
ท่ีได้เปิดใช้งำนระบบ Customer Voice Receipt เม่ือเดือนเมษำยน 2561 เพ่ือรวบรวมข้อคิดเห็น 
ข้อเสนอแนะ รวมทัง้ข้อร้องเรียนของลกูค้ำท่ีใช้บริกำรร้ำนอำหำรในเครือโออิชิจำกทุกช่องทำง 
ทัง้ระบบ Call Center Social Media และกำรท ำแบบสอบถำมผ่ำนกำรสแกน QR Code  
จำกท้ำยใบเสร็จรับเงิน โดยใช้กลยุทธ์กำรมอบสิทธิประโยชน์ในกำรใช้บริกำรครัง้ต่อไป (Next 
Purchase) เพ่ือกระตุ้นให้ลกูค้ำมีสว่นร่วมในกำรแสดงควำมคิดเห็นผ่ำนแบบสอบถำมออนไลน์
ให้เสร็จสมบรูณ์ภำยในระยะเวลำท่ีก ำหนด 

ทัง้นี ้หำกผลกำรท ำแบบสอบถำมถูกระบบคัดกรองให้อยู่ในกลุ่ม “ข้อร้องเรียน” แล้ว ข้อมูล
ดังกล่ำวจะถูกส่งตรงมำยังหน่วยงำนท่ีเก่ียวข้องเพ่ือให้ด ำเนินกำรแก้ไข โดยเฉพำะอย่ำงย่ิง 
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ข้อร้องเรียนท่ีได้รับจำกกำรตอบแบบสอบถำมของลูกค้ำผ่ำนกำรสแกน QR Code จะมีควำม 
สดใหม่เป็นปัจจุบนั เน่ืองจำก QR Code ดงักล่ำวจะมีอำยุเพียง 7 วนัหลงัจำกลกูค้ำใช้บริกำร
เท่ำนัน้ จงึเอือ้ตอ่กำรที่หน่วยงำนท่ีดแูลรับผิดชอบโดยตรงจะเข้ำไปดแูลและแก้ไขปัญหำได้อย่ำง
ทันท่วงที พร้อมทัง้ไม่หยุดน่ิงในกำรหำแนวทำงป้องกัน แก้ไข ตลอดจนปรับปรุงพัฒนำสินค้ำ
และบริกำรเพ่ือตอบโจทย์ลกูค้ำอย่ำงยัง่ยืน เพ่ือประโยชน์ในกำรบริหำรลกูค้ำสมัพนัธ์ สนบัสนนุ
ภำพลกัษณ์ท่ีดีและสร้ำงควำมเช่ือมัน่ในธุรกิจร้ำนอำหำรของกลุม่บริษัทโออิชิตอ่ไปในอนำคต 

4. คู่ค้า 

บริษัทให้ควำมส ำคัญกับกำรคัดเลือกคู่ค้ำโดยพิจำรณำตำมหลักเกณฑ์จำกผลงำน รำคำ  
ควำมน่ำเช่ือถือ และไม่มีประวตัิกำรกระท ำผิดด้ำนทุจริตคอร์รัปชัน่ คู่ค้ำต้องมีควำมเป็นมืออำชีพ 
มีจริยธรรม ไม่ละเมิดกฎหมำยด้ำนสิ่งแวดล้อมและด้ำนแรงงำน รวมถึงไม่ละเมิดสิทธิมนษุยชน
เป็นส ำคญั รวมถึงมีกำรทบทวนโดยก ำหนดเป็นมำตรกำรหนึ่งของแผนกำรตรวจเย่ียมผู้ ผลิต  
และผู้ จัดจ ำหน่ำยสินค้ำประจ ำปีของบริษัทอีกด้วย นอกจำกนี ้บริษัทยึดถือและปฏิบัติ 
ตำมเง่ือนไขทำงกำรค้ำและข้อตกลงตำมสัญญำ โดยมุ่งมั่นท่ีจะปฏิบัติต่อคู่ค้ำอย่ำงเสมอภำค  
และตัง้อยู่บนพืน้ฐำนของควำมเป็นธรรมโดยค ำนึงถึงผลประโยชน์ร่วมกัน และเพ่ือเป็นกำรป้องกัน
กำรทุจริตจำกคู่ค้ำและพนักงำนท่ีเก่ียวข้อง บริษัทจะพิจำรณำตัดควำมสมัพันธ์กับคู่ค้ำทันที 
หำกพบกำรทจุริต ให้สินบนหรือประโยชน์ใด ๆ แก่ผู้ เก่ียวข้องเพ่ือให้เข้ำท ำสญัญำหรือธุรกรรมใด ๆ 
กบับริษัท 

5. เจ้าหนี ้

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

6. คู่แข่งทางการค้า 

บริษัทมีแนวนโยบำยท่ีชดัเจนในกำรประพฤติปฏิบตัิตำมกรอบกติกำกำรแข่งขนัสำกล และปฏิบตัิต่อ
คู่แข่งทำงกำรค้ำด้วยควำมเป็นธรรม ไม่ใช้วิธีกำรท่ีไม่สจุริตและไม่ท ำลำยช่ือเสียงของคู่แข่งขนั
ทำงกำรค้ำด้วยวิธีกำรใด ๆ ไม่แสวงหำข้อมลูท่ีเป็นควำมลบัของคู่แข่งทำงกำรค้ำด้วยวิธีกำรท่ี  
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ไม่สุจริตหรือไม่เหมำะสม และบริษัทสนบัสนุนและส่งเสริมกำรค้ำเสรี เป็นธรรมไม่ผูกขำดหรือ
ก ำหนดให้ลกูค้ำของบริษัทต้องท ำกำรค้ำกบับริษัทเท่ำนัน้  

7. สังคมและชุมชน 

ในด้ำนสงัคม บริษัทได้ตระหนกัถงึกำรเป็นสว่นหนึง่ของสงัคมในอนัท่ีจะต้องช่วยเหลือเกือ้กูลกนั
ในสงัคม เพ่ือเป็นกำรตอบแทนสงัคมทัง้ในท้องถ่ินท่ีบริษัทตัง้อยู่และในระดบัประเทศ บริเวณ
โดยรอบพืน้ท่ีท่ีโรงงำนอตุสำหกรรมและร้ำนอำหำรของบริษัทตัง้อยู่จะมีกำรสร้ำงงำนและสร้ำง
โอกำสให้แก่ชมุชน รวมทัง้กำรให้ควำมส ำคญัตอ่ควำมต้องกำรของชุมชนโดยได้เข้ำร่วมกิจกรรม
กำรช่วยเหลือและพัฒนำชุมชนต่ำง ๆ อย่ำงต่อเน่ือง ส ำหรับกำรตอบแทนสังคมในวงกว้ำง 
บริษัทจดักิจกรรมเพ่ือส่งเสริมคณุภำพของสงัคมด้ำนต่ำง ๆ  ภำยใต้ 3 โครงกำรหลกัของบริษัท ได้แก่ 
โครงกำร “น ำ้ดื่มสะอำด” โครงกำร “ให้” และโครงกำร “อิ่มจัง” รวมทัง้กำรบริจำคเพ่ือ
สำธำรณประโยชน์อย่ำงตอ่เน่ืองมำเป็นระยะเวลำนำน  

8. สิ่งแวดล้อม  

ส ำหรับด้ำนสิ่งแวดล้อม บริษัทได้ให้ควำมส ำคัญในอันท่ีจะสร้ำงค่ำนิยมและจิตส ำนึกใน 
กำรรักษำสิ่งแวดล้อมและใช้ทรัพยำกรอย่ำงมีคณุค่ำโดยเร่ิมต้นจำกจุดเล็ก ๆ ไปจนถึงภำพรวม
ขององค์กร ผ่ำนกำรอบรม กำรจดักิจกรรม กำรรณรงค์และกำรปลกูฝังค่ำนิยมกำรใช้ทรัพยำกร  
อย่ำงคุ้ มค่ำภำยในองค์กรท่ีหลำกหลำย เช่น กำรรณรงค์กำรลดปริมำณกำรใช้กระดำษใน
ส ำนักงำนรณรงค์เร่ืองกำรประหยัดไฟฟ้ำ กำรลดกำรใช้ขวดพลำสติก กำรแยกขยะ  และ 
กำรดูแลให้กำรด ำเนินกระบวนกำรผลิตเป็นมิตรกับสภำพแวดล้อมและชุมชนมำกท่ีสุด รวมถึง
โรงงำนของบริษัททุกแห่งได้รับกำรรับรองมำตรฐำน ISO 14001 ซึง่เป็นมำตรฐำนท่ีจะท ำให้องค์กร
ได้ตระหนกัถงึควำมส ำคญัของกำรจดักำรสิ่งแวดล้อมเพ่ือให้เกิดกำรพฒันำสิ่งแวดล้อมควบคู่กบั
กำรพัฒนำธุรกิจ โดยมุ่งเน้นในกำรป้องกนัมลพิษ (Prevention of Pollution) และมีกำรพฒันำ
ปรับปรุงอย่ำงต่อเน่ืองด้วย ตลอดจนบริษัทได้จัดให้มีกำรอบรมด้ำนสิ่งแวดล้อมและระบบ
มำตรฐำนดงักลำ่วโดยเชิญวิทยำกรทัง้ภำยในและภำยนอกบริษัท เพ่ือให้ควำมรู้และสร้ำงค่ำนิยม
ท่ีดีเก่ียวกับสิ่งแวดล้อมแก่พนักงำนของบริษัท โดยสิน้สุด ณ วันท่ี 30 กันยำยน 2562 บริษัท
จดักำรอบรมแก่พนกังำนในหลกัสตูรที่เก่ียวข้องกบัด้ำนสิ่งแวดล้อมทัง้จำกภำยในและภำยนอก
องค์กร รวมทัง้สิ น้  3 หลักสูตร ได้แก่  หลักสูตร Internal Audit ISO14001 Version: 2015 
หลกัสูตรสร้ำงจิตส ำนึกกำรอนุรักษ์พลงังำน และหลกัสูตรด้ำนกำรจัดกำรพลงังำน ซึ่งคิดเป็น
ชัว่โมงอบรมเฉลี่ย  9.4 ชัว่โมงตอ่คน ซึง่เพ่ิมขึน้จำก 7.5 ชัว่โมงตอ่คนในปี 2561  
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นอกจำกนี ้บริษัทยังตระหนักถึงกำรส่งเสริมกำรใช้ทรัพยำกรอย่ำงมีประสิทธิภำพและยั่งยืน  
โดยในกระบวนกำรผลิตของบริษัทได้พัฒนำและเลือกใช้นวัตกรรมกำรผลิตด้วยเคร่ืองจักร  
ท่ีทนัสมยัเพ่ือลดปริมำณทรัพยำกรต่ำง ๆ ท่ีใช้ในกระบวนกำรผลิตให้มีกำรใช้ประโยชน์ได้อย่ำง
สูงสุดและเต็มประสิทธิภำพ รวมถึงมีกำรบริหำรจัดกำรวัตถุดิบอย่ำงมีประสิทธิภำพเพ่ือลด
ปริมำณกำรสูญเสียและสิน้เปลืองทรัพยำกรโดยไม่จ ำเป็นอีกด้วย โดยกำรด ำเนินกำรตำม 
แนวทำงกำรใช้ทรัพยำกรอย่ำงมีประสิทธิภำพ ปรำกฏในหน้ำ 127 ของ ส่วนท่ี 2 หัวข้อ 10  
ควำมรับผิดชอบต่อสังคม นอกเหนือจำกกำรด ำเนินกำรดังกล่ำวข้ำงต้น บริษัทยังเข้ำร่วมกำร
ด ำเนินโครงกำรคำร์บอนฟุตพริน้ท์ขององค์กรในภำคอุตสำหกรรม (Carbon Footprint for 
Organization : CFO) เพ่ือเสริมสร้ำงควำมยั่งยืนให้กับองค์กร และเข้ำร่วมโครงกำรน ำร่อง
อตุสำหกรรมสีเขียวอีกด้วย 

9. หน่วยราชการและองค์กรที่เกี่ยวข้อง  

บริษัทยึดถือกำรปฏิบตัิตำมกฎหมำยท่ีเก่ียวข้องในด้ำนต่ำง ๆ อย่ำงเคร่งครัดทัง้ต่อสิ่งแวดล้อม 
ควำมปลอดภยั แรงงำน กำรจดักำรด้ำนภำษีอำกรและบญัชี รวมทัง้กฎ ระเบียบ และประกำศต่ำง ๆ 
ของทำงรำชกำรท่ีเก่ียวข้องกบักำรประกอบธุรกิจของบริษัทด้วย 

สิน้สุด ณ วันท่ี 30 กันยำยน 2562 บริษัทไม่มีกำรปฏิบัติฝ่ำฝืนกฎหมำยด้ำนแรงงำน กำรจ้ำงงำน  
กำรแข่งขนัทำงกำรค้ำและสิ่งแวดล้อมแตอ่ย่ำงใด 

นอกเหนือจำกแนวทำงกำรด ำเนินกำรดังกล่ำวข้ำงต้น คณะกรรมกำรบริษัทได้ก ำหนดแนวทำงกำร
ด ำเนินกำรในด้ำนอื่น ๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัควำมรับผิดชอบต่อสงัคมและกำรดแูลและปกป้องสิทธิประโยชน์
ของผู้มีสว่นได้เสีย ดงันี ้

แนวทางด าเนินการเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน 

บริษัทเคำรพในสิทธิมนุษยชนของพนกังำนและผู้มีส่วนได้เสียอื่น ๆ โดยจะไม่เลือกปฏิบตัิต่อบุคคลใด ๆ  
ท่ีมีควำมแตกต่ำงทำงแนวคิด เชือ้ชำติ สญัชำติ สีผิว ศำสนำ เพศ ควำมพึงพอใจทำงเพศ วฒันธรรมหรือ
สถำนภำพอื่นใดท่ีถือเป็นสิทธิมนุษยชน รวมถึงจะน ำแนวทำงปฏิบัติด้ำนสิทธิมนุษยชนท่ีเหมำะสม  
มำปรับใช้กับองค์กรและจะไม่เก่ียวข้องกับและให้กำรสนับสนุนหรือมีส่วนร่วมใด ๆ กับบุคคลและ
กิจกรรมท่ีมีควำมเก่ียวข้องกับกำรละเมิดสิทธิมนุษยชนด้วย รวมถึงบริษัทจัดให้มีช่องทำงในกำรแจ้ง
เหตุกำรณ์ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนไว้ด้วย โดยช่องทำงดังกล่ำวอยู่ภำยใต้ แนวทำงด ำเนินกำรเก่ียวกับ  
กำรรับเร่ืองร้องเรียนหรือเบำะแส 
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แนวทางด าเนินการเกี่ยวกับการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา 

ในกำรด ำเนินธุรกิจ บริษัทตระหนกัและให้ควำมส ำคญักบักำรสร้ำงสรรค์และพฒันำทรัพย์สินทำงปัญญำ
ของบริษัทอย่ำงต่อเน่ือง เน่ืองจำกงำนสร้ำงสรรค์เหล่ำนัน้ถือเป็นทรัพย์สินและสร้ำงมลูค่ำเพ่ิมให้แก่บริษัท 
โดยท่ีบริษัทได้ขอขึน้ทะเบียนลิขสิทธ์ิ และย่ืนขอจดทะเบียนเคร่ืองหมำยกำรค้ำทัง้ในและต่ำงประเทศ 
เพ่ือรักษำสิทธิของบริษัท และจำกกำรสร้ำงสรรค์และพฒันำในทรัพย์สินทำงปัญญำของบริษัทดงักล่ำว 
ตลอดจนมีนโยบำยห้ำมด ำเนินกำรในลกัษณะท่ีเป็นกำรละเมิดทรัพย์สินทำงปัญญำของบุคคลอื่นทุกประเภท 
โดยไม่ได้รับอนุญำตจำกเจ้ำของทรัพย์สินทำงปัญญำ นอกจำกนี ้บริษัทได้ก ำหนดให้มีนโยบำยสำรสนเทศ
ของกลุ่มบริษัทโออิชิ และก ำหนดให้มีกำรติดตัง้โปรแกรมเพ่ือตรวจสอบกำรใช้งำนโปรแกรมท่ีไม่ถูกต้อง
ตำมกฎหมำยในเคร่ืองคอมพิวเตอร์ทุกเคร่ือง เพ่ือป้องกนักำรละเมิดลิขสิทธ์ิหรือทรัพย์สินทำงปัญญำต่ำง ๆ 
ส ำหรับในส่วนของระบบเคร่ืองแม่ข่ำย (Server) มีกำรตรวจสอบสิทธิกำรใช้งำนและ License รวมถึง
ด ำเนินกำรต่ออำยุกำรใช้งำนทุกปี เพ่ือให้มัน่ใจว่ำระบบทัง้หมดของกลุ่มบริษัทโออิชิมีกำรใช้โปรแกรม  
ท่ีถกูต้องตำมกฎหมำย 

แนวทางด าเนินการเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 

บริษัทมีนโยบำยท่ีชดัเจนและสนบัสนนุกำรต่อต้ำนกำรทุจริต กำรให้สินบนหรือคอร์รัปชัน่ไม่ว่ำกรณีใด ๆ 
(Zero Tolerance Policy) และให้ควำมร่วมมือหรือเข้ำร่วมกับหน่วยงำนต่ำง ๆ ในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต
คอร์รัปชั่นตำมควำมเหมำะสม พร้อมกันนี ้บริษัทได้ก ำหนดให้กรรมกำร ผู้ บริหำร และพนักงำนทุกคน  
ของบริษัทต้องไม่เข้ำไปมีส่วนร่วมในกำรคอร์รัปชัน่ กำรให้หรือรับสินบนจำกเจ้ำหน้ำท่ีของรัฐและเอกชน 
ทัง้ทำงตรงและทำงอ้อมเพ่ือให้ได้มำหรือคงไว้ซึง่ธุรกิจหรือข้อได้เปรียบทำงกำรแข่งขนั หรือใช้ประโยชน์
จำกกำรบริจำค และกำรท ำสำธำรณกศุลไปเพ่ือประโยชน์หรือสนบัสนนุกำรทจุริตคอร์รัปชัน่อย่ำงเดด็ขำด  

นอกจำกนี ้เพ่ือเป็นกำรเน้นย ำ้เจตนำรมณ์และนโยบำยของบริษัทในด้ำนกำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชั่น 
บริษัทได้ออกประกำศเร่ืองกำรแจ้งเบำะแสกำรกระท ำทุจริตและกำรจ่ำยเงินรำงวัลแก่ผู้ แจ้งเบำะแส  
เพ่ือให้พนักงำนทุกคนตระหนักถึงควำมส ำคัญและยึดมั่นในควำมซื่อสัตย์สุจริต รวมถึงปฏิบัติงำนด้วย 
ควำมไม่ประมำทเลินเล่อ หรือบกพร่องต่อหน้ำท่ี ซึง่เป็นกำรเปิดโอกำสและเอือ้ประโยชน์ต่อกำรกระท ำผิด
ทจุริตตอ่หน้ำท่ี อนัอำจสง่ผลให้บริษัทได้รับผลกระทบและควำมเสียหำยอย่ำงร้ำยแรงได้ 

บริษัทยังคงมุ่งมัน่พัฒนำกำรด ำเนินกำรด้ำนกำรป้องกนัและต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชั่นอย่ำงต่อเน่ือง 
ผ่ำนกำรสอบทำนควำมครบถ้วนเพียงพอของกระบวนกำรทัง้หมดจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ และกำรติดตำม 
ประเมินและก ำหนดแนวทำงบริหำรจัดกำรควำมเสี่ ยงจำกกำรทุจริตคอร์ รัปชั่นท่ีอำจเกิดขึ น้โดย 
คณะกรรมกำรบริหำรควำมยั่งยืนและควำมเสี่ ยง ซึ่งมีกำรรำยงำนควำมเสี่ยงท่ีมีนัยส ำคัญไปยัง
คณะกรรมกำรบริษัทในทกุไตรมำส  
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โดยในปี 2562 บริษัทได้จดัให้มีกำรอบรมในหลกัสตูร “Oishi Anti-Corruption พลงัโออิชิ ต้ำนทจุริต คอร์รัปชัน่” 
แก่พนักงำน โดยหัวหน้ำหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน ซึ่งผ่ำนกำรอบรมในหลักสูตร  Anti-Corruption:  
The Practical Guide (ACPG) รุ่นท่ี 30/2559 และหลกัสตูร Corruption and Control Workshop รุ่นท่ี 3/2562 
ซึ่งจัดโดยสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย หรือ IOD เพ่ือเป็นกำรตอกย ำ้ สร้ำงกำรรับรู้และ 
ควำมเข้ำใจในแนวนโยบำย เจตนำรมณ์ และแนวทำงปฏิบัติของบริษัทในเร่ืองดงักล่ำวอย่ำงชัดเจนและ
ถกูต้องเพ่ือให้นโยบำยดงักล่ำวบรรลผุลในทำงปฏิบตัิ  

แนวทางด าเนินการเกี่ยวกับการแจ้งเบาะแสและร้องเรียน 

บริษัทได้จัดให้มีมำตรกำรก ำกับดูแลและช่องทำงส ำหรับผู้ มีส่วนได้เสียทุกฝ่ำย ซึ่งรวมถึงพนักงำน  
ในกำรร้องเรียนหรือแจ้งเบำะแส กำรกระท ำท่ีสงสยัวำ่มีกำรฝ่ำฝืน กำรละเมิดสิทธิมนษุยชนหรือไมป่ฏิบตัิ
ตำมกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคบั จรรยำบรรณ หรือนโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำร รวมถึงกำรรำยงำน  
ทำงกำรเงินท่ีไม่ถูกต้อง หรือระบบควบคมุภำยในท่ีบกพร่องหรือเร่ืองอ่ืน ๆ ท่ีอำจท ำให้เกิดควำมเสียหำย
ต่อบริษัท ต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบโดยตรง ผ่ำนช่องทำงท่ีหลำกหลำย โดยเปิดเผยช่องทำงผ่ำนเว็บไซต์
ของบริษัท 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 ร้องเรียนหรือผู้ แจ้งเบำะแส โดยถือว่ำข้อมูล  
ของผู้ ร้องเรียนหรือผู้แจ้งเบำะแสเป็นควำมลบั และบริษัทจะไม่เปิดเผยช่ือผู้ ร้องเรียนหรือผู้ แจ้งเบำะแส 
เว้นแต่เป็นกำรเปิดเผยตำมท่ีกฎหมำยและหน่วยงำนก ำกับดูแลท่ีเก่ียวข้องก ำหนด รวมถึงท่ีประชุม
คณะกรรมกำรบริษัท ครัง้ท่ี 1/2558 ซึง่ประชุมเมื่อวนัท่ี 25 กุมภำพนัธ์ 2558 ได้มีมติอนุมตัิระเบียบกำรรับ
เร่ืองร้องเรียนหรือเบำะแสและกำรให้ควำมคุ้มครองตำมนโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำรของบริษัทและ
บริษัทย่อย โดยมีผลใช้บังคบัตัง้แต่วนัท่ี 25 กุมภำพันธ์ 2558 (“ระเบียบกำรรับเร่ืองร้องเรียน”) เพ่ือให้ 
กำรด ำเนินกำรเก่ียวกบักำรรับเร่ืองร้องเรียนหรือเบำะแสของบริษัทและบริษัทย่อย มีแบบแผนท่ีเหมำะสม 
มีประสิทธิภำพ มีควำมคล่องตัว และมีมำตรฐำนสำกลทัดเทียมกับบริษัทชัน้น ำอื่น ๆ ตลอดจนสร้ำง 
ควำมเช่ือมัน่แก่ผู้มีสว่นได้เสียทกุฝ่ำย รวมถงึพนกังำนวำ่จะได้รับกำรป้องกนัจำกกำรถกูกลัน่แกล้ง ให้โทษ

http://www.oishigroup.com/
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หรือปฏิบัติอย่ำงไม่เหมำะสมอันเน่ืองมำจำกกำรร้องเรียนหรือให้เบำะแสแก่กลุ่มบริษัทโออิชิ เว้นแต่  
กำรกระท ำดงักล่ำวได้กระท ำโดยไม่สจุริตหรือมีเจตนำมุ่งร้ำยท ำลำยบริษัทหรือบุคคลอื่น หรือผิดกฎหมำย
หรือระเบียบวินยัของบริษัท รวมถึงบริษัทได้เปิดเผยระเบียบกำรรับเร่ืองร้องเรียนไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท  
www.oishigroup.com ในหวัข้อเก่ียวกบัโออิชิอีกด้วย 

คณะกรรมกำรบริษัทมอบหมำยให้คณะกรรมกำรตรวจสอบซึง่ประกอบด้วยกรรมกำรอิสระ  เป็นผู้ดูแล
และก ำหนดแนวปฏิบัติเก่ียวกับกำรบริหำรจัดกำรเร่ืองร้องเรียนหรือข้อมูลเบำะแสท่ีผ่ำนเข้ำมำ  
ตำมช่องทำงดังกล่ำวข้ำงต้น รวมถึงมอบหมำยให้หน่วยงำนตรวจสอบภำยใน ซึ่ งเป็นหน่วยงำนท่ีมี 
ควำมเป็นอิสระในกำรปฏิบัติงำนและรำยงำนตรงต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบปฏิบัติหน้ำท่ีสนับสนุน  
กำรปฏิบตัิงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบในกำรคดักรอง บริหำรจดักำรและตรวจสอบข้อร้องเรียนหรือ
เบำะแส หำกมีมลูควำมจริงจะน ำเสนอผลกำรตรวจสอบต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบเพ่ือพิจำรณำ แนะน ำ
แนวทำงกำรแก้ไข หรือรำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริษัทต่อไป (แล้วแต่กรณี) โดยภำยหลังกำรพิจำรณำ 
ด ำเนินกำร แก้ไข ปรับปรุงตำมข้อร้องเรียนหรือเบำะแสท่ีได้รับมำแล้ว บริษัทจะแจ้งกำรด ำเนินกำร  
ให้ผู้ ร้องเรียนหรือผู้ แจ้งเบำะแสท่ีบริษัทสำมำรถติดต่อได้ทรำบตำมขัน้ตอนและภำยในระยะเวลำท่ี
เหมำะสม  

ทัง้นี ้หำกมีกรณีท่ีเร่ืองท่ีร้องเรียนหรือกำรให้เบำะแสได้กระท ำด้วยเจตนำท่ีดี ปรำศจำกกำรมุ่งร้ำย  
ท ำลำยช่ือเสียงของบริษัทหรือบุคคลท่ีเก่ียวข้อง และบริษัทถูกศำลพิจำรณำแล้วว่ำได้ละเมิดสิทธิ  
ตำมกฎหมำยของบคุคลนัน้จริง บคุคลนัน้ย่อมมีสิทธิท่ีจะได้รับกำรชดเชยจำกบริษัทตำมควำมเหมำะสม 
พอสมควรแก่เหต ุและเป็นไปตำมหลกัเกณฑ์ท่ีกฎหมำยก ำหนด 

สิน้สุด ณ วนัท่ี 30 กันยำยน 2562 ไม่มีผู้ ร้องเรียน หรือให้เบำะแสควำมผิดปกติทำงด้ำนจริยธรรมและ
ด้ำนกำรทจุริตคอร์รัปชัน่ ผ่ำนช่องทำงกำรรับเร่ืองร้องเรียนและเบำะแสของบริษัทแตอ่ย่ำงใด 

อย่ำงไรก็ดี จำกแนวนโยบำยท่ีชดัเจนและควำมมุ่งมัน่ในอนัท่ีจะปฏิบตัิตำมข้อก ำหนดของกฎหมำยและ
กฎระเบียบต่ำง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือให้มัน่ใจได้ว่ำสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ำยจะได้รับกำรดูแลอย่ำงดี
ท่ีสดุจำกบริษัท และสิน้สดุ ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2562 บริษัทไม่มีกำรให้ควำมช่วยเหลือทำงกำรเงินแก่
บริษัทอื่นท่ีมิใช่บริษัทย่อย ไม่มีกำรฝ่ำฝืนกฎหมำยด้ำนแรงงำน ผู้บริโภค กำรแข่งขันทำงกำรค้ำและ
สิ่งแวดล้อมอย่ำงมีนยัส ำคญั และไม่มีกำรด ำเนินกำรจำกหน่วยงำนก ำกบัดแูลในเร่ืองกำรประกำศหรือ
เปิดเผยข้อมลูเหตกุำรณ์ส ำคญัท่ีไม่ถูกต้อง รวมถึงไม่มีกำรฟ้องร้องระหว่ำงบริษัทและบริษัทย่อยกบัคูค้่ำ 
เจ้ำหนีแ้ละคูแ่ข่งทำงกำรค้ำแตอ่ย่ำงใดด้วย 

  

http://www.oishigroup.com/
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การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 

1. การเปิดเผยข้อมูล  

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

1.1. คณะกรรมกำรบริษัทดูแลรับผิดชอบกำรเปิดเผยข้อมูลและสำรสนเทศของบริษัท 
รวมถงึรำยงำนทำงกำรเงิน ข้อมลูท่ีไมใ่ช่ข้อมลูทำงกำรเงินและสำรสนเทศเร่ืองอื่น ๆ ตำม
เกณฑ์ท่ีกฎหมำย ส ำนักงำน ก.ล.ต. และ ตลท. ก ำหนด ให้มีควำมถูกต้อง ชัดเจน 
ครบถ้วน โปร่งใส ด้วยภำษำท่ีกระชบั เข้ำใจง่ำย มีกำรเปิดเผยสำรสนเทศท่ีส ำคัญทัง้
ด้ำนบวกและด้ำนลบ และผ่ำนกำรพิจำรณำกลั่นกรองตำมขั น้ตอนท่ีก ำหนด โดย
ค ำนึงถึงควำมจ ำเป็นในกำรรักษำข้อมลูที่เป็นควำมลบัทำงธุรกิจ กลยุทธ์ในกำรด ำเนิน
ธุรกิจ หรือข้อมลูท่ีหำกเปิดเผยแล้วอำจท ำให้เสียประโยชน์ และควำมสำมำรถในกำร
แข่งขนัด้วย 

1.2. คณะกรรมกำรบริษัทดูแลรับผิดชอบก ำกับดูแลให้กำรรำยงำนข้อมูลและผลกำร
ปฏิบตัิงำนต่ำง ๆ ตำมแบบแสดงรำยกำรข้อมลูประจ ำปี (แบบ 56-1) และรำยงำนประจ ำปี 
(แบบ 56-2) เป็นไปอย่ำงครบถ้วน ถูกต้อง และตรงตำมรอบระยะเวลำตำมท่ีกฎหมำย
และกฎเกณฑ์ต่ำง ๆ ของส ำนกังำน ก.ล.ต. ตลท. หรือหน่วยงำนอื่นท่ีเก่ียวข้องก ำหนด 
รวมถึงเปิดเผยข้อมูลดังกล่ำวบนเว็บไซต์ของบริษัท เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นและผู้ ท่ีมีส่วนได้เสีย
ได้รับข้อมลูอย่ำงถกูต้องและเท่ำเทียมกนั   

1.3. คณะกรรมกำรบริษัทเป็นผู้ รับผิดชอบต่อรำยงำนทำงกำรเงินของบริษัทท่ีจัดท ำขึน้  
โดยจัดให้มีรำยงำนควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริษัทต่อรำยงำนทำงกำรเงิน
แสดงควบคู่กบัรำยงำนของผู้สอบบญัชีใน ภำคผนวก หน้ำท่ี 1 ของแบบแสดงรำยกำร
ข้อมูลประจ ำปี 2562 พร้อมทัง้ ก ำกับดูแลให้ฝ่ำยจัดกำรมีกำรจัดท ำงบกำรเงิน และ
ข้อมูลทำงกำรเงินให้ถูกต้อง ครบถ้วนภำยใต้หลกักำรบัญชีท่ีรับรองทั่วไปในประเทศ
ไทย และเป็นไปตำมมำตรฐำนกำรบ ัญชีที ่ก ำหนดโดยสมำคมน ักบ ัญชีและ 
ผู้ สอบบัญชีรับอนุญำตแห่งประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบำยบญัชีที่เหมำะสม  
และถือปฏิบตัิอย่ำงสม ่ำเสมอ รวมถึงกำรใช้ดุลยพินิจอย่ำงระมัดระวัง ตลอดจน 



  บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
แบบแสดงรำยกำรข้อมลูประจ ำปี (แบบ 56-1) สิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยำยน 2562 

สว่นท่ี 2 หน้ำที่ 62 

   

กำรพิจำรณำควำมสมเหตุสมผลในกำรจัดท ำ และกำรเปิดเผยข้อมูลส ำคัญ 
อย่ำงเพียงพอในหมำยเหตปุระกอบงบกำรเงิน  

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ำกัด ได้รับแต่งตัง้จำกท่ีประชุมสำมญัผู้ ถือหุ้ น
ประจ ำปี 2562 ให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทส ำหรับงบกำรเงินส ำหรับปี สิน้สดุวนัที่  
30 กนัยำยน 2562 โดยผู้สอบบญัชีของบริษัทมีควำมรู้ มีควำมช ำนำญในวิชำชีพ  
มีคณุสมบตัิครบถ้วน มีควำมเป็นอิสระและไมม่คีวำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ จึงมัน่ใจ
ได้ว่ำงบกำรเงินของบริษัทมีควำมถูกต้องและน่ำเช่ือถือ ส ำหรับบริษัทย่อยบำงบริษัท
ในต่ำงประเทศท่ีมิได้แต่งตัง้ผู้ สอบบัญชีจำกส ำนักสอบบัญชีเดียวกันกับบริษัท  
อนัเน่ืองมำจำกข้อจ ำกัดบำงประกำร แต่บริษัทมีข้อก ำหนดและมำตรกำรด ำเนินกำร  
ท่ีเหมำะสมเพ่ือให้สำมำรถจดัท ำงบกำรเงินรวมได้ทนัตำมก ำหนดเวลำ ซึ่งในปีท่ีผ่ำน
มำบริษัทสำมำรถจัดท ำและน ำส่งงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรต่อ
หน่วยงำนก ำกบัดแูลท่ีเก่ียวข้องได้อย่ำงครบถ้วนและภำยในระยะเวลำท่ีก ำหนดเวลำทกุ
ประกำร 

นอกจำกนี ้คณะกรรมกำรบริษัทยงัได้ตระหนกัถึงควำมส ำคญัของระบบกำรควบคมุภำยใน
ท่ีมีประสิทธิภำพ ว่ำสำมำรถท ำให้บริษัทสำมำรถด ำเนินงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ  
มีรำยงำนข้อมลูทำงกำรเงินท่ีถูกต้องครบถ้วน อีกทัง้ ยงัเป็นกำรป้องกนัไม่ให้เกิดกำรทุจริต 
และกำรด ำเนินงำนท่ีผิดปกติอย่ำงมีสำระส ำคญั จงึได้แตง่ตัง้คณะกรรมกำรตรวจสอบเพ่ือ
ท ำหน้ำท่ีสอบทำน และดูแลให้บริษัทมีระบบกำรควบคุมภำยใน และกำรตรวจสอบ 
ท่ีเหมำะสม และมีประสิทธิภำพ อีกทัง้ดูแลให้มีรำยงำนทำงกำรเงินมีควำมถูกต้องและ
เพียงพอ จึงได้จัดให้มีระบบกำรควบคุมภำยในอย่ำงมีประสิทธิภำพ เพ่ือให้มั่นใจได้ว่ำ
รำยงำนและกำรบนัทึกข้อมลูทำงบญัชีมีควำมถูกต้อง ครบถ้วนและเพียงพอ และเพ่ือเป็น
กำรสร้ำงควำมมัน่ใจให้กับผู้ ถือหุ้น คณะกรรมกำรบริษัทได้มอบหมำยให้คณะกรรมกำร
ตรวจสอบซึง่ประกอบด้วยกรรมกำรอิสระเป็นผู้ดแูลรับผิดชอบเก่ียวกับระบบกำรควบคุม
ภำยใน และควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบเก่ียวกบัเร่ืองนีไ้ด้ปรำกฏในรำยงำนของ
คณะกรรมกำรตรวจสอบซึ่งได้แสดงใน ภำคผนวก หน้ำท่ี 2 ของแบบแสดงรำยกำรข้อมูล
ประจ ำปี 2562 รวมถึงได้แสดงควำมเห็นต่องบกำรเงินว่ำงบกำรเงินของบริษัทและ 
บริษัทย่อย ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2562 เป็นรำยงำนท่ีมีควำมถกูต้อง ครบถ้วน และเช่ือถือได้ 

1.4. บริษัทได้ก ำหนดให้มีหน่วยงำนนักลงทุนสมัพันธ์เพ่ือท ำหน้ำท่ีติดต่อ สื่อสำรและให้
ข้อมลูกบันกัลงทนุสถำบนั ผู้ ถือหุ้น รวมทัง้นกัวิเครำะห์ท่ีเก่ียวข้องอย่ำงถูกต้อง เท่ำเทียม
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และเป็นธรรม โดยเปิดเผยช่องทำงในกำรติดตอ่สื่อสำรกบันกัลงทนุสมัพนัธ์บนเวบ็ไซต์
ของบริษัทในหัวข้อนักลงทุนสัมพันธ์ รวมถึงจัดให้มีหน่วยงำนท่ีท ำหน้ำท่ีเผยแพร่ 
ประชำสมัพนัธ์กิจกรรมกำรด ำเนินงำนและโครงกำรต่ำง ๆ ของบริษัทต่อสื่อมวลชนเพ่ือให้
สำธำรณชนได้รับข้อมลูที่ส ำคญัของบริษัทอย่ำงถกูต้อง 

1.5. บริษัทได้จัดให้มีช่องทำงกำรเปิดเผยข้อมูลซึ่งเป็นช่องทำงท่ีผู้ ถือหุ้ น นักลงทุน  
และสำธำรณชนทั่วไป สำมำรถเข้ำถึงข้อมูลได้ง่ำยและมีควำมเท่ำเทียมกัน  
ในกำรรับทรำบข้อมลูของบริษัท โดยมีข้อมลูทัง้ในรูปแบบภำษำไทยและภำษำองักฤษ 
รวมถึงบริษัทได้จดัให้มีเว็บไซต์ของบริษัทเพ่ือเป็นอีกช่องทำงหนึ่งในกำรเผยแพร่ข้อมลู
ต่ำง ๆ ท่ีส ำคญัของบริษัทและมุ่งมัน่ท่ีจะจัดให้เว็บไซต์ของบริษัทสำมำรถใช้งำนและมี
ข้อมูลท่ีเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ เพ่ือให้นักลงทุนและผู้สนใจทั่วไปสำมำรถเข้ำถึงข้อมูล  
ของบริษัทได้อย่ำงถูกต้อง รวดเร็ว และเท่ำเทียมกัน ทัง้นี ้รูปแบบข้อมูลท่ีน ำเสนอ 
บนเว็บไซต์ของบริษัทอำจมีควำมแตกต่ำงกับข้อมูลท่ีได้เผยแพร่ไปแล้วขึน้อยู่กบั
ข้อจ ำกัดและเทคโนโลยีในกำรพัฒนำเว็บไซต์ แต่เนือ้หำส ำคญัของข้อมลูจะไม่มี
ควำมแตกต่ำงอย่ำงมีนยัส ำคญั 

ในรอบบัญชีปี 2562 บริษัทได้จัดให้มีกำรแถลงข่ำวเก่ียวกับผลประกอบกำรและ 
ทิศทำงกำรด ำเนินธุรกิจ จ ำนวน 1 ครัง้ และจัดให้มีกำรพบปะนักวิเครำะห์และนักลงทุน
จ ำนวน 3 ครัง้ รวมถึงได้จัดให้มีกิจกรรม Opportunity Day ในวันท่ี 14 มิถุนำยน 2562 
จ ำนวน 1 ครัง้ ด้วย 

2. การดูแลการใช้ข้อมูลภายในและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

 2.1 การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน 

บริษัทถือว่ำกำรดแูลเร่ืองกำรใช้ข้อมลูภำยในเป็นควำมรับผิดชอบส ำคญัของกรรมกำร ผู้บริหำร 
และพนกังำนของบริษัทท่ีต้องเก็บรักษำข้อมลูควำมลบัของบริษัทอย่ำงเคร่งครัด โดยเฉพำะข้อมลู
ภำยในท่ียงัไม่เปิดเผยต่อสำธำรณะหรือข้อมลูผลกระทบต่อกำรด ำเนินธุรกิจ หรือรำคำหุ้น โดย
ได้ก ำหนดท่ีจะไม่ให้ใช้โอกำส หรือข้อมลูท่ีได้จำกกำรเป็นกรรมกำร ผู้บริหำร หรือพนกังำนของ
บริษัทในกำรหำประโยชน์ส่วนตัว รวมถึงมีกำรจ ำกัดกำรรับรู้ข้อมูลได้เฉพำะกรรมกำรและ
ผู้บริหำรระดบัสงูท่ีเก่ียวข้องของบริษัทเท่ำนัน้ นอกจำกนี ้บริษัทได้ก ำหนดให้ผู้บริหำรรำยงำน
กำรถือหลกัทรัพย์ และกำรเปลี่ยนแปลงกำรถือหลักทรัพย์ต่อส ำนักงำน ก.ล.ต. ตำมมำตรำ 59 
แห่งพระรำชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535  รวมถึงบริษัทได้มีกำรก ำหนด
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นโยบำยอย่ำงเป็นลำยลกัษณ์อกัษร ห้ำมกรรมกำร ผู้บริหำร และพนกังำนของบริษัท ซึง่อยู่ใน
หน่วยงำนท่ีรับทรำบข้อมลูภำยใน รวมถึงคู่สมรสหรือบุคคลท่ีอยู่กินด้วยกนัฉันสำมีภรรยำและ
บุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภำวะ ซือ้ขำยหลักทรัพย์ของบริษัทก่อนกำรประกำศงบกำรเงินต่อ
สำธำรณชนไมน้่อยกวำ่ 1 เดือน หำกผู้บริหำรหรือพนกังำนคนใดกระท ำผิดวินยัจะต้องได้รับโทษ 
ซึ่งมีตัง้แต่กำรตักเตือน จนถึงกำรเลิกจ้ำง รวมถึงกำรด ำเนินคดีตำมกฎหมำย โดยได้จัดท ำ
ประกำศและแจ้งให้กรรมกำร ผู้บริหำรและพนกังำนของบริษัททรำบเป็นกำรลว่งหน้ำด้วยทกุครัง้ 

นอกจำกนี ้บริษัทมีนโยบำยให้กรรมกำรและผู้บริหำรระดบัสงูแจ้งต่อเลขำนุกำรบริษัทเก่ียวกับ
กำรซือ้ขำยหุ้นของบริษัทของตนเอง 1 วนัลว่งหน้ำก่อนท ำกำรซือ้ขำย 

2.2 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

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

ในกำรเข้ำท ำรำยกำรระหว่ำงกนัของบริษัทซึง่เกิดกบับคุคลท่ีอำจมีควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ 
มีสว่นได้เสีย หรืออำจมีควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ในอนำคต คณะกรรมกำรบริษัทได้ก ำหนด
แนวทำงด 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 

สิน้ส ุด ณ วนัที่ 30 กันยำยน 2562 ไม่มีกรณีที่หน่วยงำนก ำกับดูแลด ำเนินกำรกับบริษัทในเร่ือง 
กำรประกำศหรือเปิดเผยข้อมูลเหตกุำรณ์ส ำคญัที่ไม่ถูกต้องและกำรสัง่ให้แก้ไขงบกำรเงิน รวมถึง
บริษัทไม่มีกำรส่งรำยงำนทำงกำรเงินทัง้รำยไตรมำสและรำยปีล่ำช้ำ และ ไม่ได้รับข้อร้องเรียนใด ๆ 
เกี่ยวกับกำรกระท ำควำมผิดเก่ียวกับกำรใช้ข้อมูลภำยในของกรรมกำรและผู้บริหำร หรือกำรปฏิบติั 
ท่ีไม่ถูกต้องเก่ียวกับกำรดูแลเร่ืองควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ จึงแสดงให้เห็นได้ว่ำแนวนโยบำยหรือ
แนวทำงปฏิบัติที่คณะกรรมกำรบริษัทได้ก ำหนดไว้มีประสิทธิภำพในกำรดแูลจัดกำรเร่ืองดงักล่ำว
อย่ำงเหมำะสม 

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
อย่ำงเตม็ท่ี และมีควำมเป็นอิสระในกำรตดัสินใจเพ่ือให้เกิดประโยชน์สงูสดุแก่บริษัทและผู้ ถือหุ้นโดยรวม 
พร้อมทัง้ คณะกรรมกำรบริษัทได้จดัให้มีคณะอนุกรรมกำรหรือคณะกรรมกำรชุดย่อยต่ำง ๆ เพ่ือศึกษำ 
พิจำรณำ กลัน่กรอง และปฏิบตัิงำนสนบัสนุนกำรปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำรบริษัทให้มีประสิทธิภำพ
มำกย่ิงขึน้ และเพ่ือให้กำรปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำรบริษัทเป็นไปโดยชัดเจนและมีประสิทธิภำพ  
จึงก ำหนดโครงสร้ำง กรอบกำรท ำงำน และอ ำนำจหน้ำท่ีควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริษัทและ
คณะกรรมกำรชดุย่อยตำ่ง ๆ ไว้ดงันี ้ 

1. โครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท  

คณะกรรมกำรบริษัทประกอบด้วยกรรมกำรท่ีมีควำมรู้ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์  
ควำมซื่อสัตย์ และมีคุณสมบัติตำมท่ีกฎหมำยก ำหนด เป็นจ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 5 คน ตำมท่ี
ข้อบงัคบัของบริษัทก ำหนดไว้  

ณ วนัท่ี 21 พฤศจิกำยน 2562 คณะกรรมกำรของบริษัทประกอบด้วยกรรมกำรจ ำนวน 9 คน 
แบ่งออกเป็นกรรมกำรที่เป็นผู้บริหำร 5 คน กรรมกำรที่ไม่มีต ำแหน่งในกำรบริหำรงำน 4 คน  
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ซึง่เป็นกรรมกำรอิสระ โดยรำยละเอียดเก่ียวกบัคณะกรรมกำรบริษัท ปรำกฏในส่วนท่ี 2 หวัข้อ 
8.1.1 หน้ำท่ี 5 ของแบบแสดงรำยกำรข้อมลูประจ ำปี 2562 

ทัง้นี ้กรรมกำรอิสระของบริษัทมีคณุสมบตัิเก่ียวกบัควำมเป็นอิสระ ตำมข้อก ำหนดของกฎหมำย
ว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์และกฎหมำยอื่นท่ีเก่ียวข้อง รำยละเอียดคุณสมบัติ
กรรมกำรอิสระปรำกฏในส่วนท่ี 2 กำรจดักำรและกำรก ำกบัดแูลกิจกำร หวัข้อ 9.3.2 หน้ำท่ี 79 
ของแบบแสดงรำยกำรข้อมลูประจ ำปี 2562 

2. การสรรหากรรมการบริษัท 

คณะกรรมกำรบริษัทมอบหมำยให้คณะกรรมกำรสรรหำเป็นผู้ พิจำรณำสรรหำกรรมกำรบริษัท
โดยพิจำรณำคัดสรรบุคคลผู้มีคุณวุฒิ ควำมรู้ ควำมสำมำรถ และประสบกำรณ์กำรท ำงำน  
ท่ีเก่ียวข้อง รวมถึงพิจำรณำถึงองค์ประกอบ อำยุ เพศ ควำมหลำกหลำยทำงด้ำนทักษะ วิชำชีพ 
ควำมเช่ียวชำญเฉพำะด้ำน และทักษะท่ียังขำดอยู่ รวมถึงควำมสอดคล้องกับกลยุทธ์ในกำร
ด ำเนินธุรกิจของบริษัทมำเป็นเกณฑ์ในกำรพิจำรณำสรรหำกรรมกำรบริษัทด้วย ตลอดจนต้องมี
คณุสมบตัิของกำรเป็นกรรมกำรหรือกรรมกำรอิสระ (แล้วแต่กรณี) ตำมท่ีกฎหมำยบริษัทมหำชน
จ ำกดั กฎหมำยว่ำด้วยหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ กฎหมำยอื่น ๆ ท่ีเก่ียวข้องและข้อบงัคบั
ของบริษัทก ำหนดไว้ 

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

3. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมกำรบริษัทมีควำมรับผิดชอบต่อผู้ ถือหุ้ นในกำรปฏิบัติหน้ำท่ีอย่ำงซื่อสัตย์ สุจริต  
โดยอุทิศเวลำ ใช้ควำมรู้ ควำมสำมำรถ และประสบกำรณ์เพ่ือประโยชน์ต่อกำรด ำเนินธุรกิจ 
ของบริษัท รวมถึงให้ค ำแนะน ำและก ำกับดูแลให้บริษัทมีกำรด ำเนินงำน ภำยใต้กรอบของ
กฎหมำย วตัถุประสงค์ ข้อบงัคบั มติท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษัทและมติของท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น 
อย่ำงเคร่งครัด ตลอดจนพิจำรณำควำมเหมำะสม ให้ค ำแนะน ำ ก ำหนด และอนุมัติวิสัยทัศน์  
และกลยุทธ์ ตลอดจนเป้ำหมำยและนโยบำยกำรด ำเนินงำนของบริษัทให้มีควำมเหมำะสม
สอดคล้องกับสถำนกำรณ์ปัจจุบัน รวมทัง้ ติดตำมและดูแลให้มีกำรน ำกลยุทธ์ของบริษัท  
ไปปฏิบตัิ ตลอดจนติดตำม ควบคมุและดแูลกำรบริหำรและกำรด ำเนินงำนของบริษัทให้เป็นไป
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ตำมนโยบำย กลยุทธ์ แผนงำน และเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ โดยค ำนึงถึงและระมดัระวงั
ผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทกุฝ่ำย 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
อย่ำงเดียวกนั และเป็นกำรแข่งขนักบักิจกำรของบริษัทและบริษัทย่อย รวมถงึในกรณีท่ีกรรมกำร 
หรือบคุคลท่ีอำจมีควำมขดัแย้ง หรือมีสว่นได้เสีย หรืออำจมีควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์อื่นใด
กบับริษัทหรือบริษัทย่อย (ตำมข้อบงัคบับริษัท กฎหมำย และตำมท่ีส ำนกังำน ก.ล.ต. และ ตลท. 
ประกำศก ำหนด) ท่ีมีส่วนได้เสียในเร่ืองใดก ำหนดให้บุคคลดงักล่ำว ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
ในเร่ืองนัน้ ๆ 

กำรปฏิบัติหน้ำท่ี หรือกำรอนุมตัิกิจกำรใดท่ีกฎหมำยก ำหนดให้ต้องได้รับอนุมตัิจำกท่ีประชุม
ผู้ ถือหุ้ น คณะกรรมกำรบริษัทต้องปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์และเง่ือนไขต่ำง ๆ ท่ีกฎหมำยก ำหนด 
ให้ครบถ้วน 

คณะกรรมกำรบริษัทมีอ ำนำจมอบหมำยแต่งตัง้กรรมกำรบริษัทคนหนึ่งหรือหลำยเป็นรองประธำน
กรรมกำรได้ตำมควำมเหมำะสม 

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

คณะกรรมกำรบริษัทมีอ ำนำจมอบหมำยแต่งตัง้กรรมกำรคนหนึ่งท ำหน้ำท่ีกรรมกำรผู้จัดกำร 
เพ่ือปฏิบัติหน้ำท่ีตำมท่ีคณะกรรมกำรบริษัทก ำหนด โดยคณะกรรมกำรบริษัทมีอ ำนำจในกำร
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แก้ไขเปลี่ยนแปลงขอบเขต อ ำนำจหน้ำท่ีของกรรมกำรผู้จดักำรได้ตำมท่ีจ ำเป็นหรือเห็นสมควร
ตลอดจนติดตำมดแูลให้กรรมกำรผู้จดักำรปฏิบตัิหน้ำท่ีตำมท่ีได้รับมอบหมำยและน ำกลยุทธ์ของ
บริษัทไปปฏิบตัิ 

ทัง้นี ้กำรมอบอ ำนำจให้ด ำเนินกำรดงักล่ำวข้ำงต้น จะต้องไม่มีลกัษณะเป็นกำรมอบอ ำนำจ  
หรือมอบอ ำนำจช่วงให้ผู้ ได้รับมอบอ ำนำจสำมำรถอนุมตัิรำยกำรท่ีตนหรือบุคคลท่ีอำจมีควำม
ขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์อื่นใด (ตำมกฎหมำย ข้อบังคบั
บริษัท ส ำนกังำน ก.ล.ต.  และ ตลท. ประกำศก ำหนด) กบับริษัทหรือบริษัทย่อย ยกเว้น เป็นกำร
อนุมัติกำรเข้ำท ำรำยกำรท่ีเป็นไปตำมนโยบำยและหลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมกำรบริษัทได้
พิจำรณำอนมุตัิไว้ ทัง้นี ้ผู้ ท่ีมีสว่นได้เสียในเร่ืองดงักลำ่วไมม่ีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนัน้  

นอกจำกนี ้คณะกรรมกำรบริษัทมีหน้ำท่ีสนบัสนุนกำรสร้ำงนวตักรรมท่ีก่อให้เกิดมูลค่ำแก่ธุรกิจ 
ควบคู่ไปกับกำรสร้ำงคุณประโยชน์ต่อลูกค้ำหรือผู้ ท่ีเก่ียวข้องและมีควำมรับผิดชอบต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อม ก ำกบัดแูลให้มีกำรจดัท ำแผนสืบทอดต ำแหน่งผู้บริหำรและกำรพิจำรณำด้ำน
กำรพฒันำทกัษะและคำ่ตอบแทนท่ีเหมำะสม รวมถงึติดตำมดแูลควำมเพียงพอของสภำพคล่อง
ทำงกำรเงินและควำมสำมำรถในกำรช ำระหนีด้้วย 

4. บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานกรรมการบริษัท 

ประธำนกรรมกำรบริษัทมีบทบำทและหน้ำท่ีท่ีส ำคญั ดงันี ้ 

4.1 รับผิดชอบในฐำนะผู้น ำของคณะกรรมกำรบริษัทในกำรก ำกับดูแล ติดตำมเพ่ือให้  
กำรบริหำรงำนของบริษัทบรรลวุตัถปุระสงค์ตำมนโยบำยท่ีก ำหนดไว้ 

4.2 ท ำหน้ำท่ีประธำนในกำรประชมุคณะกรรมกำรบริษัทและกำรประชมุผู้ ถือหุ้น 
4.3 เป็นผู้ลงคะแนนเสียงชีข้ำดในกรณีท่ีท่ีประชมุคณะกรรมกำรบริษัทมีกำรลงคะแนนเสียงเท่ำกนั 
4.4 ปฏิบตัิหน้ำท่ีอื่นใดตำมท่ีกฎหมำยก ำหนด 

5. การประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย 

การประชุมคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมกำรบริษัทได้ก ำหนดให้มีกำรประชุมปกติเป็นประจ ำทุกไตรมำส เพ่ือพิจำรณำ  
งบกำรเงิน กำรวำงนโยบำยและกำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำน และสำมำรถก ำหนดให้มี  
กำรประชุมพิเศษเพ่ิมเติมได้ตำมควำมจ ำเป็น โดยเสนอให้ท่ีประชุมคณะกรรมกำรพิจำรณำ
ก ำหนดกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัทและคณะกรรมกำรชุดย่อยไว้เป็นกำรล่วงหน้ำตลอดทัง้ปี 
และได้แจ้งให้กรรมกำรบริษัททุกท่ำนได้ทรำบถึงก ำหนดกำรประชุมดงักล่ำว เพ่ือให้กรรมกำร  
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ทุกท่ำนได้จัดสรรเวลำเพ่ือมำเข้ำร่วมประชุมได้ครบถ้วนทุกครัง้ ในกำรประชุมคณะกรรมกำร
บริษัท ประธำนกรรมกำรบริษัทหรือผู้ ท่ีได้รับมอบหมำยจำกประธำนกรรมกำรจะจดัส่งหนังสือ
เชิญประชุม พร้อมทัง้เอกสำรกำรประชุมท่ีครบถ้วน เพียงพอให้แก่กรรมกำรบริษัทแต่ละท่ำน
ลว่งหน้ำอย่ำงน้อย 7 วนัก่อนวนัประชมุ เว้นแตม่ีเหตจุ ำเป็นเร่งด่วนเพ่ือรักษำสิทธิหรือประโยชน์
ของบริษัทจะแจ้งนดัประชมุโดยวิธีอื่นและก ำหนดวนัประชมุให้เร็วกวำ่นัน้ก็ได้ 

โดยในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัทแต่ละครัง้ต้องมีกรรมกำรบริษัทมำประชุมไม่น้อยกว่ำ  
กึ่งหนึ่งของจ ำนวนกรรมกำรบริษัททัง้หมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม ประธำนกรรมกำรบริษัท  
ท ำหน้ำท่ีประธำนในท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ในกรณีท่ีประธำนกรรมกำรบริษัทไม่อยู่  
ในท่ีประชุมหรือไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำท่ีได้ให้รองประธำนกรรมกำรเป็นประธำน หำกไม่มี  
รองประธำนกรรมกำรหรือมีแต่ไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำท่ีได้ให้กรรมกำรบริษัทเลือกกรรมกำร  
ท่ีมำประชมุคนหนึง่เป็นประธำนในท่ีประชมุ 

คณะกรรมกำรบริษัทก ำหนดให้เลขำนุกำรบริษัทท ำหน้ำท่ีบนัทึกกำรประชุมเป็นลำยลกัษณ์อกัษร 
และหลังจำกท่ีผ่ำนกำรรับรองจำกคณะกรรมกำรบริษัท รำยงำนกำรประชุมจะถูกจัดเก็บไว้
พร้อมส 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 ำหนดให้มีกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัทอย่ำง
น้อยไตรมำสละครัง้ เพ่ือติดตำมผลด ำเนินงำนของบริษัท และรับทรำบกำรด ำเนินกำรท่ีส ำคญั
ของฝ่ำยจดักำร รวมถงึได้จดัให้มีกลไกในกำรก ำกบัดแูล ติดตำม และประเมินผลกำรปฏิบตัิงำน
ของผู้บริหำรวำ่เป็นไปตำมเป้ำหมำยท่ีวำงไว้ ทัง้ระยะสัน้และระยะยำว 
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คณะกรรมกำรบริษัทได้ก ำหนดวิสยัทัศน์และพันธกิจท่ีเหมำะสมและสอดคล้องกับกำรด ำเนิน
ธุรกิจของบริษัท รวมถึงทบทวนอยู่เสมอเพ่ือให้วิสัยทัศน์และพันธกิจของกลุ่มบริษัทมีควำม
เหมำะสมและสอดคล้องกบัสถำนกำรณ์และสภำวะเศรษฐกิจปัจจุบนั โดยเปิดเผยไว้ในเวบ็ไซต์
ของบริษัท ในหวัข้อเก่ียวกบัโออิชิ หวัข้อย่อยวิสยัทศัน์และพนัธกิจ ดงันี ้

วิสัยทศัน์ 

“เป็นผู้ น ำและสร้ำงสรรค์ธุรกิจอำหำรและเคร่ืองดื่มสไตล์ญ่ีปุ่ น เพ่ือมอบคุณภำพชีวิตท่ีดีแก่

ผู้บริโภคและสร้ำงกำรเติบโตแก่ธุรกิจอย่ำงยัง่ยืน” 

พันธกจิ 

1. รักษำคณุภำพกำรผลิตและกำรบริกำรธุรกิจ ทำงด้ำนอำหำร เบเกอร่ี และเคร่ืองดื่มเพ่ือสุขภำพ 
มุง่มัน่สร้ำงและรักษำควำมนิยมของผู้บริโภค ในสินค้ำของ "โออิชิ" ให้มีควำมตอ่เน่ือง อีกทัง้ให้
ควำมส ำคญักบักำรผลิตสินค้ำให้ได้มำตรฐำน มีกำรจดักำรด้ำนสขุลกัษณะท่ีดี 

2. เลือกใช้วตัถดุิบท่ีมีคณุภำพ ปลอดภยั และสร้ำงควำมพงึพอใจสงูสดุแก่ลกูค้ำ เพ่ือให้ได้รับ
กำรยอมรับ จำกทัง้ตลำดภำยในประเทศและตำ่งประเทศ  

3. ปรับปรุงกระบวนกำรผลิตอย่ำงตอ่เน่ือง โดยกำรน ำเทคโนโลยีท่ีทนัสมยัมำใช้ในกระบวนกำรผลิต 
กำรวิจยั และกำรพฒันำผลิตภณัฑ์   

4. เพ่ิมประสิทธิภำพในกำรผลิต และควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัด้ำนรำคำและคณุภำพ เม่ือ
เทียบกบัคูแ่ข่งขนัทัง้ในและตำ่งประเทศ ซึง่เป็นสว่นหนึง่ท่ีช่วยผลกัดนัให้ประเทศไทยมีกำร
เจริญเติบโตทำงเศรษฐกิจเพ่ิมมำกขึน้  

5. ด ำเนินธุรกิจภำยใต้หลกัธรรมำภิบำลท่ีดี โดยค ำนึงถึงประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทกุฝ่ำย 
เพ่ือสร้ำงกำรเติบโตแก่ธุรกิจอย่ำงมัน่คงและยัง่ยืน 

โดยท่ีประชมุคณะกรรมกำรบริษัท ซึง่ประชมุเมื่อวนัท่ี 21 พฤศจิกำยน 2562 ได้พิจำรณำทบทวน
และก ำหนดวิสยัทัศน์และพันธกิจดังกล่ำวข้ำงต้นเพ่ือให้มีควำมเหมำะสมและสอดคล้องกับ  
กำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทมำกย่ิงขึน้ 
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นอกจำกนี ้กลุม่บริษัทได้ก ำหนด “วิสัยทศัน์ 2020” ซึง่ประกอบด้วยกลยทุธ์หลกั 5 ประกำร ได้แก่  

1.  กำรเติบโตอย่ำงมีประสิทธิภำพ (Growth)  
2.  ควำมหลำกหลำยของตลำดและผลิตภณัฑ์ (Diversity)   
3.  กำรสร้ำงตรำสินค้ำท่ีตรงใจผู้บริโภค (Brand)  
4.  กำรขำยและกำรกระจำยสินค้ำท่ีเข้มแข็งและครอบคลมุ (Reach) และ  
5.  ควำมเป็นมืออำชีพ (Professionalism)  

ซึ่งวิสยัทัศน์ดงักล่ำวเป็นแนวทำง แผนและเป้ำหมำยธุรกิจระยะยำวเพ่ือให้ทุกกลุ่มธุรกิจภำยใต้
กลุ่มบริษัท ใช้เป็นแนวทำงเพ่ือให้กำรด ำเนินกำรและกำรก ำหนดเป้ำหมำยทำงธุรกิจเป็นไปใน
แนวทำงเดียวกนั อนัเป็นกำรสร้ำงควำมแข็งแกร่ง กำรจดัสรรและบริหำรจัดกำรทรัพยำกรร่วมกัน
อย่ำงมีประสิทธิภำพ เพ่ือเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขนั และสร้ำงผลตอบแทนท่ียัง่ยืนให้กบัผู้
ถือหุ้นของแต่ละกลุ่มบริษัท รวมถึงเป็นกำรสร้ำงโอกำสให้แก่บุคลำกรภำยใต้กลุ่มบริษัทในกำร
พฒันำศกัยภำพและโอกำสท่ีดีในกำรท ำงำนอีกด้วย 

7. การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 

บริษัทก ำหนดแนวนโยบำยในกำรจัดโครงสร้ำงคณะกรรมกำรของบริษัททัง้กรรมกำรอิสระ 
กรรมกำรท่ีเป็นผู้บริหำร และกรรมกำรท่ีไมใ่ช่ผู้บริหำรอย่ำงเหมำะสม เพ่ือให้กำรปฏิบตัิงำนของ
คณะกรรมกำรบริษัทมีกำรตรวจสอบและถ่วงดลุระหว่ำงกนัอย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยท่ีบริษัทมี
ประธำนกรรมกำรบริษัทเป็นกรรมกำรอิสระ  

นอกจำกนี ้บริษัทยังมีนโยบำยส่งเสริมให้กรรมกำรท่ีไม่เป็นผู้ บริหำรมีกำรประชุมร่วมกัน  
อย่ำงน้อยปีละหนึ่งครัง้ โดยไม่มีฝ่ำยจัดกำรหรือผู้บริหำรเข้ำร่วมประชุม เพ่ือเปิดโอกำสให้
กรรมกำรท่ีไม่เป็นผู้บริหำรได้อภิปรำย หำรือประเด็นปัญหำต่ำง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับกำรด ำเนิน
ธุรกิจ หรือเร่ืองอื่นใดตำมท่ีเห็นสมควร โดยในกำรประชุมให้กรรมกำรท่ีไม่เป็นผู้บริหำรเลือก
กรรมกำรคนหนึง่เป็นประธำนในท่ีประชมุ 

ในปี 2562 กรรมกำรท่ีไม่เป็นผู้บริหำร (Non Executive Director) ได้ประชุมร่วมกันโดยไม่มี 
ฝ่ำยจดักำรและผู้บริหำรเข้ำร่วมประชมุ จ ำนวน 1 ครัง้ เม่ือวนัท่ี 21 พฤศจิกำยน 2562 
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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 ถือหุ้ นสำมัญประจ ำปีทุกครัง้ ให้กรรมกำรบริษัทซึ่งอยู่ในต ำแหน่งนำนท่ีสุด 
ออกจำกต ำแหน่งจ ำนวน 1 ใน 3 ของจ ำนวนกรรมกำรบริษัททัง้หมด ถ้ำจ ำนวนกรรมกำรบริษัท
แบ่งออกให้ตรงเป็นสำมสว่นไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ ำนวนท่ีใกล้ท่ีสดุกบัอตัรำส่วนหนึง่ในสำม ทัง้นี ้
กรรมกำรบริษัทท่ีพ้นจำกต ำแหน่งตำมวำระดงักล่ำวอำจได้รับกำรเสนอช่ือต่อท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น
เพ่ือพิจำรณำแตง่ตัง้ให้กลบัเข้ำด ำรงต ำแหน่งตอ่ไปได้ ยกเว้น กรรมกำรอิสระท่ีไมค่วรมีวำระกำร
ด ำรงต ำแหน่งติดตอ่กนัเกินกวำ่ 3 วำระ หรือ 9 ปี เว้นแตก่รรมกำรอิสระท่ำนใดมีควำมเหมำะสม
ท่ีจะด ำรงต ำแหน่งนำนกว่ำนัน้ คณะกรรมกำรบริษัทอำจพิจำรณำควำมเป็นอิสระ ควำมเหมำะสม 
ประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติหน้ำท่ี และชีแ้จงเหตุผลพร้อมผลกำรปฏิบัติหน้ำท่ีต่อผู้ ถือหุ้ นเพ่ือ
ประกอบกำรพิจำรณำเลือกกรรมกำรอิสระท่ีด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรอิสระติดต่อกนัเกินกว่ำ 3 วำระ 
หรือ 9 ปี ดงักลำ่วเป็นกรรมกำรอิสระของบริษัทตอ่ไปได้ 

นอกจำกกำรพ้นจำกต ำแหน่งตำมวำระแล้ว กรรมกำรบริษัทจะพ้นจำกต ำแหน่งตำมเหตุท่ี
กฎหมำยหรือข้อบงัคบัของบริษัทก ำหนดไว้ และในกรณีท่ีต ำแหน่งกรรมกำรบริษัทว่ำงลงเพรำะ
เหตอุื่นนอกจำกถงึครำวออกตำมวำระ ให้คณะกรรมกำรบริษัทเลือกบคุคลซึง่มีคณุสมบตัิและไม่
ต้องห้ำมตำมกฎหมำย เข้ำเป็นกรรมกำรบริษัทแทน เว้นแต่วำระของกรรมกำรบริษัทจะเหลือ
น้อยกว่ำสองเดือน โดยกรรมกำรบริษัทท่ีได้รับแต่งตัง้ใหม่จะมีวำระกำรด ำรงต ำแหน่งเพียงเท่ำ
วำระท่ียงัเหลืออยู่ของกรรมกำรบริษัทซึง่ตนแทน ทัง้นี ้กำรแตง่ตัง้ดงักลำ่วต้องผ่ำนมติอนมุตัิของ
คณะกรรมกำรบริษัทด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำสำมในสี่ของจ ำนวนกรรมกำรบริษัทท่ียัง
เหลืออยู่ 
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10. การประเมินผลงานของคณะกรรมการบริษัท 

บริษัทมีแนวนโยบำยให้คณะกรรมกำรบริษัทมีกำรประเมินตนเองอย่ำงน้อยปีละ 1 ครัง้ เพ่ือใช้
ประโยชน์ในกำรพัฒนำและปรับปรุงกำรปฏิบัติหน้ำท่ีของกรรมกำรบริษัท โดยท่ีประชุม
คณะกรรมกำรบริษัท ครัง้ท่ี 7/2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันท่ี 10 พฤศจิกำยน 2558 ได้มีมติอนุมัติ
แบบกำรประเมินตนเองของคณะกรรมกำรบริษัทฉบบัแก้ไข ทัง้แบบรำยคณะและรำยบุคคล ซึง่
มีหลกัเกณฑ์กำรประเมินสอดคล้องกบัตวัอย่ำงแบบประเมินตนเองของ ตลท. อนัประกอบด้วย 
5 หวัข้อหลกั ได้แก่ 

10.1  โครงสร้ำงและคณุสมบตัิของคณะกรรมกำร   
10.2  บทบำท หน้ำท่ีและควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร  
10.3 กำรประชมุคณะกรรมกำร    
10.4  ควำมสมัพนัธ์กบัฝ่ำยจดักำร และ  
10.5  กำรพฒันำตนเองของกรรมกำรและกำรพฒันำผู้บริหำร  

เพ่ือให้กรรมกำรบริษัทใช้ในกำรประเมินกำรปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำรบริษัท ตัง้แต่ปี 2558  
เป็นต้นไป ส ำหรับกำรประเมินกำรปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำรชุดย่อยก็ได้มีกำรก ำหนด
หลกัเกณฑ์ในกำรประเมินท่ีสอดคล้องกนักบัตวัอย่ำงแบบประเมินตนเองของ ตลท. ซึง่ครอบคลุม
หลักเกณฑ์ทัง้ 5 หัวข้อหลักดังกล่ำวข้ำงต้นด้วย โดยในกำรท ำกำรประเมินเลขำนุกำรบริษัท  
และเลขำนุกำรคณะกรรมกำรชุดย่อยแต่ละคณะ (แล้วแต่กรณี) จะท ำกำรจัดส่งแบบประเมินกำร
ปฏิบัติงำนทัง้แบบรำยคณะและรำยบุคคล ให้แก่กรรมกำรบริษัทและกรรมกำรชุดย่อยทุกท่ำน 
เพ่ือท ำกำรประเมิน และกรรมกำรแต่ละท่ำนจะน ำส่งแบบประเมินกลับมำยังเลขำนุกำรบริษัท  
และเลขำนุกำรคณะกรรมกำรชุดย่อยแต่ละคณะ (แล้วแต่กรณี) เพ่ือท ำกำรรวบรวม ประมวลผล 
เพ่ือน ำไปพฒันำปรับปรุงประสิทธิภำพกำรด ำเนินงำน และจดัเก็บไว้เป็นข้อมลูตอ่ไป 

ทัง้นี ้ในปี 2562 คณะกรรมกำรบริษัท และคณะกรรมกำรชุดย่อยทุกคณะได้มีกำรประเมิน 
กำรปฏิบตัิงำนทัง้แบบรำยคณะและรำยบคุคล 

11. การก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท 

คณะกรรมกำรบริษัทจดัให้มีระบบกำรพิจำรณำและก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรบริษัท ภำยใต้
กระบวนกำรที่เหมำะสมและสำมำรถตรวจสอบได้อนัจะสร้ำงควำมเช่ือมัน่ให้แก่ผู้ ถือหุ้น 

ทัง้นี ้คณะกรรมกำรบริษัทได้มอบหมำยให้คณะกรรมกำรก ำหนดค่ำตอบแทนเป็นผู้ พิจำรณำ
คำ่ตอบแทนกรรมกำรบริษัทและคณะกรรมกำรชดุย่อยทกุรูปแบบ ทัง้ในรูปแบบของคำ่ตอบแทน
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รำยเดือน ค่ำตอบแทนท่ีเป็นเบีย้ประชมุ และบ ำเหน็จกรรมกำร รวมถึงค่ำตอบแทนในรูปแบบอื่น ๆ  
(ถ้ำหำกมี) เพ่ือน ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัท เพ่ือพิจำรณำทบทวนควำมเหมำะสม  
ก่อนน ำเสนอตอ่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจำรณำอนมุตัิตำมล ำดบัตอ่ไป 

โดยในกำรก ำหนดค่ำตอบแทนแก่กรรมกำรบริษัทในทุกรูปแบบ คณะกรรมกำรก ำหนด
ค่ำตอบแทนจะพิจำรณำเปรียบเทียบอ้ำงอิงจำกบริษัทในอุตสำหกรรมและธุรกิจท่ีมีขนำด
ใกล้เคียงกัน โดยค่ำตอบแทนต้องมีควำมเหมำะสมและสอดคล้องกับภำระหน้ำท่ี ผลกำร
ปฏิบัติงำนและควำมรับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมำย รวมถึงสำมำรถจูงใจให้กรรมกำรท่ีมี
คณุสมบตัิ และควำมสำมำรถมำเป็นกรรมกำรของบริษัทหรือปฏิบตัิหน้ำท่ีให้บรรลวุตัถปุระสงค์ 
เป้ำหมำยและทิศทำงธุรกิจท่ีบริษัทก ำหนดไว้ได้ 

12. การปฐมนิเทศ 

คณะกรรมกำรบริษัทก ำหนดให้มีกำรปฐมนิเทศกรรมกำรใหม่ทุกคน เพ่ือให้กรรมกำรใหม่รับทรำบ
ควำมคำดหวังท่ีบริษัทมีต่อบทบำท หน้ำท่ี ควำมรับผิดชอบของกรรมกำรบริษัท นโยบำยและ  
แนวปฏิบตัิในกำรก ำกบัดแูลกิจกำรของบริษัท ตลอดจนสร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจในธุรกิจ กลยุทธ์ 
ผลิตภัณฑ์ แผนธุรกิจและกำรด ำเนินงำนต่ำง ๆ ของบริษัท รวมถึงกำรเย่ียมชมหน่วยปฏิบัติกำร
ด้ำนตำ่ง ๆ ของบริษัทเพ่ือเตรียมควำมพร้อมในกำรปฏิบตัิหน้ำท่ีของกรรมกำรบริษัท 

13. การพัฒนากรรมการบริษัท 

บริษัทมีนโยบำยส่งเสริม และสนับสนุนให้กรรมกำรของบริษัททุกคนเข้ำร่วมกำรสัมมนำ  
และศึกษำในหลักสูตรกำรอบรมต่ำง ๆ ท่ีเป็นประโยชน์ซึ่งจัดขึน้โดยสมำคมส่งเสริมสถำบัน
กรรมกำรบริษัทไทย (Thai Institute of Directors Association) หรือ IOD และ ตลท. รวมถึง
องค์กรอิสระหรือหน่วยงำนต่ำง ๆ เพ่ือเสริมสร้ำงควำมรู้ และเป็นประโยชน์ต่อกำรปฏิบตัิหน้ำท่ี
ให้มีประสิทธิภำพมำกย่ิงขึน้ 

14.  แผนการสืบทอดต าแหน่ง 

บริษัทจดัให้มีกำรจดัท ำและติดตำมควำมคืบหน้ำของแผนสืบทอดต ำแหน่งท่ีครอบคลมุต ำแหน่ง
กรรมกำรผู้จัดกำรและผู้บริหำรระดบัสูง เพ่ือให้มัน่ใจว่ำบริษัทมีผู้บริหำรท่ีมีควำมรู้ ควำมสำมำรถ 
และประสบกำรณ์อนัสำมำรถสืบทอดต ำแหน่งท่ีส ำคญัตอ่ไปในอนำคต และจดัให้มีกำรทบทวน
และรำยงำนแผนสืบทอดต ำแหน่งตำมควำมเหมำะสม ทัง้นี ้เพ่ือเป็นกำรส่งเสริมและเตรียม
ควำมพร้อมแก่ผู้บริหำรระดบัสงูในกำรสืบทอดงำนหรือต ำแหน่งท่ีส ำคญัของบริษัท บริษัทจะจดั
ให้ผู้บริหำรระดบัสงูเร่ิมเข้ำรับกำรอบรมในหลกัสตูร Director Certification Program (DCP) หรือ 
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Director Accreditation Program (DAP) ซึง่จดัโดยสมำคมสง่เสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย 
(Thai Institute of Directors Association) เพ่ือสร้ำงพืน้ฐำนควำมเข้ำใจในหลกัเกณฑ์กำรปฏิบัติ
หน้ำท่ีและควำมรับผิดชอบของกรรมกำรบริษัทจดทะเบียน ซึ่งนอกจำกจะเป็นกำรเตรียม  
ควำมพร้อมแล้ว ยังเป็นประโยชน์แก่ผู้บริหำรในกำรปฏิบตัิงำนสนบัสนุนคณะกรรมกำรบริษัท
ด้วย 

15. เลขานุการบริษัท 

คณะกรรมกำรบริษัทได้แตง่ตัง้เลขำนกุำรบริษัทเพ่ือให้เป็นไปตำมท่ีกฎหมำยและหลกักำรก ำกบั
ดแูลกิจกำรท่ีดีก ำหนด โดยมีขอบเขต อ ำนำจหน้ำท่ี และควำมรับผิดชอบ ดงัตอ่ไปนี ้

15.1 มีอ ำนำจหน้ำท่ีในกำรติดต่อและลงนำมในเอกสำรท่ีจะแจ้งต่อตลำดหลักทรัพย์  
แห่งประเทศไทย 

15.2 มีหน้ำท่ีและควำมรับผิดชอบตำมท่ีกฎหมำยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ 
คณะกรรมกำรก 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
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 สว่นท่ี 2 หน้ำท่ี 5-29 ของแบบแสดงรำยกำรข้อมลูประจ ำปี 2562 

17. การส่ือสารและส่งเสริมการปฏิบัติตามนโยบายการก ากับดูแลกิจการและจรรยาบรรณ
ของบริษัท 

คณะกรรมกำรบริษัทตระหนักถึงควำมส ำคญัในกำรเผยแพร่และสนบัสนุนส่งเสริมให้เกิดกำรรับรู้ 
ควำมเข้ำใจ และควำมร่วมมือของทุกคนองค์กร ในอนัท่ีจะยึดถือและปฏิบัติตำมนโยบำยกำร
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ก ำกบัดแูลกิจกำรและจรรยำบรรณของบริษัทอย่ำงเคร่งครัด เพ่ือให้บรรลวุตัถปุระสงค์และควำม
มุง่หมำยในกำรพฒันำและยกระดบักำรก ำกบัดแูลกิจกำรของบริษัท 

คณะกรรมกำรบริษัทจึงได้ก ำหนดนโยบำยให้มีกำรสื่อสำรให้พนักงำนทรำบถึงนโยบำย  
กำรก ำกับดูแลกิจกำรและจรรยำบรรณของบริษัทอย่ำงต่อเน่ือง โดยบรรจุเป็นหลักสูตร 
กำรปฐมนิเทศส ำหรับพนกังำนเข้ำใหม่ ซึง่ในวนัเร่ิมงำนวนัแรกพนกังำนจะได้รับกำรชีแ้จงและ
ท ำควำมเข้ำใจเพ่ือยดึถือและน ำไปปฏิบตัิ และได้สื่อสำรให้ทรำบถงึนโยบำยกำรก ำกบัดแูลและ
จรรยำบรรณในทุกช่องทำง เช่น บอร์ดประชำสัมพันธ์ประจ ำโรงงำนและสำขำต่ำง ๆ ของ
ร้ำนอำหำรของบริษัท และบนเว็บไซต์ของบริษัท รวมถึงจดัให้มีกิจกรรมท่ีส่งเสริมควำมรู้ควำม
เข้ำใจและกระบวนกำรในกำรติดตำมกำรปฏิบตัิตำมแนวนโยบำยและจรรยำบรรณของบริษัท
อย่ำงต่อเน่ือง เพ่ือน ำมำปรับปรุงแก้ไขและพัฒนำให้กำรปฏิบตัิตำมหลกัเกณฑ์ต่ำง ๆ เป็นใน
แนวทำงหรือควำมมุง่หมำยเดียวกนัทัง้องค์กร 

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 ำหน้ำท่ีตรวจสอบกำรปฏิบตัิงำนของทุกหน่วยงำนให้เป็นไปอย่ำง
ถูกต้อง รัดกุม ป้องกนักำรทุจริตคอร์รัปชัน่ และเป็นไปตำมท่ีกฎ และระเบียบต่ำง ๆ ก ำหนดไว้ 
รวมทัง้คณะกรรมกำรตรวจสอบท ำหน้ำท่ีก ำกับดูแลกำรด ำเนินงำนและบริหำรงำนของบริษัท 
เพ่ือให้บริษัทมีระบบกำรควบคมุภำยในท่ีมีประสิทธิภำพ ระบบรำยงำนทำงกำรเงินท่ีน่ำเช่ือถือ 
โดยพิจำรณำจำกผลกำรปฏิบตัิงำนท่ีได้รับรำยงำนโดยตรงจำกหน่วยงำนตรวจสอบภำยในของ
บริษัท 

บริษัทได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงำนตรวจสอบภำยในมีควำมเป็นอิสระในกำรปฏิบัติ
หน้ำท่ีตรวจสอบ และถ่วงดุลได้อย่ำงเต็มท่ี โดยให้ขึน้ตรงและรำยงำนต่อคณะกรรมกำร
ตรวจสอบ เพ่ือให้มัน่ใจได้ว่ำกำรปฏิบัติงำนของบริษัทได้ด ำเนินกำรตำมแนวทำงท่ีก ำหนดไว้
อย่ำงเคร่งครัดและมีประสิทธิภำพ โดยในกำรประชมุคณะกรรมกำรตรวจสอบท่ีจดัขึน้แตล่ะครัง้ 
หัวหน้ำหน่วยงำนตรวจสอบภำยในจะรำยงำนผลกำรตรวจสอบท่ีส ำคัญให้คณะกรรมกำร
ตรวจสอบรับทรำบ นอกจำกนี ้คณะกรรมกำรตรวจสอบจะมีกำรส่งรำยงำนควำมเห็นและ
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ข้อเสนอแนะให้ฝ่ำยบริหำรรับทรำบว่ำควรปรับปรุงงำนในด้ำนใดบ้ำง รวมถึงเป็นหน่วยงำนท่ี
สนบัสนนุกำรปฏิบตัิงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบเก่ียวกบัเร่ืองร้องเรียนและกำรแจ้งเบำะแส
ทัง้จำกบคุคลภำยในและภำยนอกบริษัทด้วย 

19. การบริหารความเสี่ยง 

คณะกรรมกำรบริษัทได้ตระหนักถึงควำมส ำคัญในกำรบริหำรและจัดกำรควำมเสี่ยงต่ำง ๆ อัน 
อำจเกิดขึน้กับบริษัท โดยได้จัดให้มีคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง ซึ่งต่อมำท่ีประชุม
คณะกรรมกำรบริษัท ครัง้ท่ี 3/2561 เมื่อวันท่ี 14 พฤษภำคม 2561 ได้มีมติอนุมัติกำรแก้ไข
เปลี่ยนแปลงคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงเป็นคณะกรรมกำรบริหำรควำมยัง่ยืนและควำมเสี่ยง 
เพ่ือให้สำมำรถสนบัสนุนกำรด ำเนินธุรกิจตำมแนวทำงกำรพฒันำอย่ำงยั่งยืนให้มีควำมครอบคลุม
และรอบด้ำนมำกย่ิงขึน้ โดยคณะกรรมกำรบริหำรควำมยั่งยืนและควำมเสี่ยงยังคงประกอบด้วย
กรรมกำร และผู้บริหำรครอบคลมุทุกหน่วยงำนท่ีส ำคญัของบริษัท เพ่ือรับผิดชอบด้ำนกำรประเมิน 
และกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงของทัง้องค์กร รวมถึงควำมเสี่ยงต่อกำรทุจริตคอร์รัปชั่น ซึ่ง
คณะกรรมกำรบริหำรควำมยั่งยืนและควำมเสี่ยงจะร่วมปรึกษำหำรือ เพ่ือประเมินปัจจยัควำมเสี่ยง
หลัก ควำมเสี่ยงรอง และควำมเสี่ยงท่ีไม่มีนัยส ำคัญ พร้อมแนะน ำแนวทำงแก้ไข วิธีกำรบริหำร
จดักำร หรือบรรเทำผลลบจำกปัจจยัควำมเสี่ยงประเภทต่ำง ๆ และมีกำรติดตำมควำมคืบหน้ำในกำร
ด ำเนินกำรอย่ำงเหมำะสมและต่อเน่ือง รวมถึงจัดท ำเป็นรำยงำนของคณะกรรมกำรบริหำรควำม
ยั่งยืนและควำมเสี่ยงเพ่ือรำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริษัททุกไตรมำสและในรำยงำนประจ ำปีด้วย 
ส ำหรับควำมเสี่ยงท่ีถือเป็นควำมเสี่ยงหลกัของบริษัทปรำกฏในส่วนท่ี 1 กำรประกอบธุรกิจ หวัข้อ 3 
ปัจจยัควำมเสี่ยง หน้ำ 58 ของแบบแสดงรำยกำรข้อมลูประจ ำปี 2562  

ทัง้นี ้คณะกรรมกำรบริหำรควำมยัง่ยืนและควำมเสี่ยง ได้แต่งตัง้คณะท ำงำนบริหำรควำมยัง่ยืนและ
ควำมเสี่ยง อนัประกอบด้วยผู้บริหำรครอบคลุมทุกสำยงำนของบริษัท โดยมีกรรมกำรผู้จดักำรเป็น
ประธำนคณะท ำงำนฯ เพ่ือปฏิบัติงำนสนับสนุนกำรปฏิบัติหน้ำท่ีของคณะกรรมกำรบริหำรควำม
ยั่งยืนและควำมเสี่ยง เพ่ือให้ระบบกำรประเมินควำมเสี่ยงและกำรบริหำรจดักำรควำมเสี่ยงเป็นไป
อย่ำงครอบคลมุและสอดคล้องกนัอย่ำงเป็นระบบทัว่ทัง้องค์กร  

นอกจำกนี ้คณะกรรมกำรบริษัทได้ก ำหนดเป็นนโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำร และจริยธรรมธุรกิจ
กลุ่มโออิชิกรุ๊ป เพ่ือเป็นแนวทำงในกำรด ำเนินธุรกิจส ำหรับกรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำนของ
บริษัท ทัง้นี ้คณะกรรมกำรบริษัทจะทบทวนและปรับปรุงหลักกำรดูแลกิจกำรอยู่ เสมอ โดย
คณะกรรมกำรบริษัทได้แต่งตัง้คณะกรรมกำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดี เพ่ือสนบัสนนุกำรปฏิบตัิงำนของ
คณะกรรมกำรบริษัทในด้ำนกำรก ำกบัดแูลกิจกำร ซึ่งคณะกรรมกำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดีได้ทบทวน
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และปรับปรุงนโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำร ให้เหมำะสมกับกำรเปลี่ยนแปลงซึ่งอำจเกิดจำก  
กำรด ำเนินธุรกิจ สภำพแวดล้อม สถำนกำรณ์ รวมทัง้กฎระเบียบและข้อบงัคบัต่ำง ๆ  ท่ีเปลี่ยนแปลง 
ไปด้วย ซึ่งนโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำรและจริยธรรมธุร กิจกลุ่มโออิชิกรุ๊ป ได้เปิดเผยไว้ใน
เวบ็ไซต์ของบริษัทในหวัข้อเก่ียวกบัโออิชิ หวัข้อย่อยกำรก ำกบัดแูลกิจกำร 

ณ วนัท่ี 21 พฤศจิกำยน 2562 คณะกรรมกำรบริษัทรับทรำบหลกักำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดี ส ำหรับ
บริษัทจดทะเบียน CG Code 2560 (“CG Code”) และตระหนักถึงบทบำทหน้ำท่ีในฐำนะผู้ น ำ 
(governing body) ในกำรสร้ำงคุณค่ำให้แก่กิจกำรอย่ำงยั่งยืน รวมถึงได้มีกำรทบทวน ประเมิน
นโยบำยและกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ  ด้ำนกำรก ำกบัดแูลกิจกำรกบัหลกั CG Code รวมถึงได้ทบทวน
เร่ืองท่ียงัไม่ปฏิบตัิและได้พิจำรณำและก ำหนดแนวทำงด ำเนินกำรท่ีเหมำะสม เพียงพอ และควำม
สอดคล้องกับลกัษณะกำรประกอบธุรกิจ และวฒันธรรมองค์กร โดยแสดงในหัวข้อ 9.7 ส่วนท่ี 2 
หน้ำท่ี 85-86 ของแบบแสดงรำยกำรข้อมลูประจ ำปี 2562 

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย 

รำยละเอียดเก่ียวกับคณะกรรมกำรชุดย่อยแสดงในหัวข้อ 8. โครงสร้ำงกำรจัดกำร ส่วนท่ี 2  
หน้ำท่ี 5-21 ของแบบแสดงรำยกำรข้อมลูประจ ำปี 2562 

9.3 การสรรหาและแต่งตัง้กรรมการ กรรมการอสิระ กรรมการตรวจสอบ และผู้บริหาร 

9.3.1 กรณีที่กรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารครบวาระ  
หรือมีต าแหน่งว่างลงด้วยเหตุอื่น  

คณะกรรมกำรสรรหำจะเป็นผู้ พิจำรณำสรรหำกรรมกำรทดแทนโดยพิจำรณำคัดสรรบุคคล  
ผู้มีคณุวฒิุ ควำมรู้ ควำมสำมำรถ และประสบกำรณ์กำรท ำงำนท่ีเก่ียวข้อง รวมถึงพิจำรณำถึง
องค์ประกอบ อำย ุเพศ ควำมหลำกหลำยในทกัษะ วิชำชีพ ควำมเช่ียวชำญเฉพำะด้ำน ทกัษะท่ี
ยังขำดอยู่ และเป้ำหมำยหรือกลยุทธ์ของบริษัทมำเป็นเกณฑ์ในกำรพิจำรณำสรรหำกรรมกำร
บริษัทด้วย ตลอดจนต้องมีคุณสมบัติตำมท่ีพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจ ำกัด พ.ศ. 2535 
พระรำชบัญญัติหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ และประกำศคณะกรรมกำรก ำกับหลกัทรัพย์
และตลำดหลกัทรัพย์ ประกำศตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมำย กฎ ระเบียบอื่น ๆ  
ท่ีเก่ียวข้องก ำหนดไว้ เพ่ือประโยชน์ต่อกำรด ำเนินงำนของบริษัทให้มีประสิทธิภำพ จำกนัน้จึง
น ำเสนอท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษัท หรือท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นเพ่ือพิจำรณำแล้วแต่กรณี ทัง้นี ้  
กำรแตง่ตัง้โดยท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นไปตำมหลกัเกณฑ์และวิธีกำรดงัตอ่ไปนี ้
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1) ผู้ ถือหุ้นคนหนึง่มีคะแนนเสียงเท่ำกบัหนึง่หุ้นตอ่หนึง่เสียง 

2) ผู้ ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงท่ีมีอยู่ทัง้หมดตำม 1) เลือกตัง้บุคคลเดียวหรือ
หลำยคนเป็นกรรมกำรก็ได้ แตจ่ะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ ใดมำกน้อยเพียงใดไมไ่ด้ 

3) บคุคลซึง่ได้รับคะแนนเสียงสงูสดุตำมล ำดบัลงมำ เป็นผู้ ได้รับกำรเลือกตัง้เป็นกรรมกำร
เท่ำจ ำนวนกรรมกำรท่ีจะพึงมีหรือพึงเลือกได้ในครัง้นัน้ ในกรณีท่ีบุคคลซึ่งได้รั บกำร
เลือกตัง้ในล ำดบัถดัลงมำมีคะแนนเสียงเท่ำกนัเกินจ ำนวนกรรมกำรท่ีพงึมีหรือพึงเลือกตัง้
ในครัง้นัน้ 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  

9.3.2 หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ 

บริษัทได้ก ำหนดหลกัเกณฑ์ในกำรคดัเลือกกรรมกำรอิสระและกรรมกำรตรวจสอบจำกคุณสมบัติ
ของผู้ ท่ีจะได้รับกำรแต่งตัง้เข้ำเป็นกรรมกำรอิสระและกรรมกำรตรวจสอบของบริษัทโดยกรรมกำร
อิสระ และกรรมกำรตรวจสอบของบริษัท ต้องมีคุณสมบัติและควำมเป็นอิสระตำมหลกัเกณฑ์
และนิยำมท่ีพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ประกำศคณะกรรมกำรก ำกับ
หลักทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ ประกำศคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุน และประกำศตลำด
หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมำย กฎ ระเบียบอื่น ๆ ท่ีเก่ียวข้องก ำหนดไว้ตลอดวำระ
กำรด ำรงต ำแหน่งดงันี ้

1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจ ำนวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัท บริษัทใหญ่ 
บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีอ ำนำจควบคุมของบริษัท ทัง้นี ้ให้นบั
รวมหุ้นท่ีถือโดยผู้ ท่ีเก่ียวข้องของกรรมกำรอิสระรำยนัน้ ๆ ด้วย 

2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมกำรท่ีมีส่วนร่วมในกำรบริหำรงำน ลกูจ้ำง พนกังำน ท่ีปรึกษำ 
ท่ีได้เงินเดือนประจ ำ หรือผู้มีอ ำนำจควบคมุของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม 
บริษัทย่อยล ำดับเดียวกัน ผู้ ถือหุ้ นรำยใหญ่ หรือของผู้ มีอ ำนำจควบคุมของบริษัท  
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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
ดังกล่ำวมำแล้วไม่น้อยกว่ำ  2 ปีก่อนวันท่ีได้ รับแต่งตัง้ให้ เป็นกรรมกำรอิสระ 
ควำมสมัพันธ์ทำงธุรกิจตำมข้อ 3) ข้ำงต้น รวมถึงกำรท ำรำยกำรทำงกำรค้ำท่ีกระท ำ
เป็นปกติเพ่ือประกอบกิจกำร กำรเช่ำหรือให้เช่ำอสังหำริมทรัพย์ รำยกำรเก่ียวกับ
สินทรัพย์หรือบริกำร หรือกำรให้หรือรับควำมช่วยเหลือทำงกำรเงิน ด้วยกำรรับหรือ 
ให้กู้ ยืม ค ำ้ประกนั กำรให้สินทรัพย์เป็นหลกัประกนัหนีส้ิน รวมถงึพฤติกำรณ์อื่นท ำนอง
เดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สญัญำมีภำระหนีท่ี้ต้องช ำระต่ออีกฝ่ำยหนึ่ง ตัง้แต่
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 เว้นแต่จะได้พ้นจำกกำรมีลกัษณะดงักลำ่วมำแล้วไมน้่อยกว่ำ 2 ปีก่อน
วนัท่ีได้รับแตง่ตัง้ให้เป็นกรรมกำรอิสระ 

5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้น
รำยใหญ่ หรือผู้มีอ ำนำจควบคมุของบริษัท และไมเ่ป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยั ผู้มีอ ำนำจควบคมุ 
หรือหุ้นส่วนของส ำนกังำนสอบบญัชีท่ีมีผู้สอบบญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย 
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บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีอ ำนำจควบคมุของบริษัทสงักัดอยู่ เว้นแต่ได้พ้นจำก
ลกัษณะดงักลำ่วไมน้่อยกวำ่ 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 ซึง่ประกอบกิจกำรที่มี
สภำพอย่ำงเดียวกนัและเป็นกำรแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจกำรของบริษัทหรือบริษัทย่อย 

9) ไม่มีลกัษณะอื่นใดท่ีท ำให้ไม่สำมำรถให้ควำมเห็นอย่ำงเป็นอิสระเก่ียวกบักำรด ำเนินงำน
ของบริษัทได้ 

10) ไม่เป็นกรรมกำรของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยล ำดบัเดียวกนัเฉพำะท่ีเป็น
บริษัทจดทะเบียน (กรณีกรรมกำรตรวจสอบ) 

11) ในกรณีท่ีบุคคลที่บริษัทแต่งตัง้ให้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรอิสระเป็นบคุคลท่ีมีหรือเคยมี
ควำมสมัพันธ์ทำงธุรกิจหรือกำรให้บริกำรทำงวิชำชีพเกินมูลค่ำท่ีก ำหนดตำม ข้อ 3)  
หรือข้อ 4) ให้บริษัทได้รับกำรผ่อนผันข้อห้ำมกำรมีหรือเคยมีควำมสมัพันธ์ทำงธุรกิจ
หรือกำรให้บริกำรทำงวิชำชีพเกินมูลค่ำดงักล่ำว ก็ต่อเมื่อบริษัทได้จัดให้มีควำมเห็น
คณะกรรมกำรบริษัทท่ีแสดงว่ำได้พิจำรณำตำมหลกัในมำตรำ 89/7 แห่งพระรำชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 แล้วว่ำกำรแต่งตัง้บุคคลดังกล่ำวไม่มี
ผลกระทบตอ่กำรปฏิบตัิหน้ำท่ีและกำรให้ควำมเห็นท่ีเป็นอิสระ และจดัให้มีกำรเปิดเผย
ข้อมูลท่ีเก่ียวข้องในหนังสือนัดประชุมผู้ ถือหุ้ นในวำระพิจำรณำแต่งตัง้หรือต่อวำระ
กรรมกำรอิสระด้วย ได้แก่ ลักษณะควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจหรือกำรให้บริกำรทำง
วิชำชีพ ท่ีท ำให้บุคคลดงักล่ำวมีคุณสมบตัิไม่เป็นไปตำมหลกัเกณฑ์ท่ีก ำหนด เหตุผล
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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 และค่ำตอบแทนรวมท่ีได้รับในแบบแสดงรำยกำรข้อมลูประจ ำปี 
(แบบ 56-1) และรำยงำนประจ ำปี (แบบ 56-2) 

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 ำกบัดแูลก ำหนด ตลอดจนมีกำรก ำหนด
หลกัเกณฑ์ให้มีกำรจดัเก็บข้อมลูและกำรบนัทึกบญัชีในลกัษณะท่ีสำมำรถตรวจสอบและจดัท ำ
งบกำรเงินรวมร่วมกนัได้อย่ำงถูกต้อง ครบถ้วน และทนัก ำหนดเวลำ 

9.5 การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน 

9.5.1 บริษัทได้มีนโยบำยห้ำมกรรมกำรและผู้บริหำรในกำรน ำข้อมลูภำยในท่ีมีสำระส ำคญัของบริษัท 
ซึ่งยังไม่เปิดเผยต่อสำธำรณชนไปใช้เพ่ือแสวงหำผลประโยชน์ส่วนตัว ซึ่งรวมถึงกำรซือ้ขำย
หลกัทรัพย์ของบริษัทโดยกรรมกำร ผู้บริหำร และพนกังำนซึง่อยู่ในหน่วยงำนท่ีทรำบข้อมลูภำยใน
ควรหลีกเลี่ยงหรืองดกำรซือ้ขำยหลกัทรัพย์ของบริษัทในช่วงระยะเวลำ 1 เดือนก่อนกำรเปิดเผย
งบกำรเงินให้แก่สำธำรณชน 
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9.5.2 บริษัทได้ด ำเนินกำรแจ้งให้ผู้บริหำรเข้ำใจถึงบทบำทหน้ำท่ีในกำรถือครองหลกัทรัพย์ในบริษัท
ของตนเอง คู ่สมรสหรือผู้ ที ่อยู ่กินด้วยกันฉันสำมีภริยำ และบุตรที่ยงัไม่บรรลนุิติภำวะ 
ตลอดจนรำยงำนกำรเปลี่ยนแปลงกำรถือครองหลกัทรัพย์ต่อส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบั
หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ตำมมำตรำ 59 และบทก ำหนดโทษ ตำมมำตรำ 275 แห่ง
พระรำชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 

 ทัง้นี ้บริษัทยังได้ก ำหนดโทษส ำหรับกรณีท่ีมีกำรฝ่ำฝืนในกำรน ำข้อมูลภำยในของบริษัทไปใช้  
เพ่ือประโยชน์ส่วนตัวไว้ในระเบียบของบริษัท โดยมีโทษตัง้แต่กำรตกัเตือนด้วยวำจำจนถึงขัน้ 
ให้ออกจำกงำน 

 โดยบริษัทได้มีกำรออกประกำศแจ้งเตือนกรรมกำร ผู้บริหำร และพนกังำน เร่ืองก ำหนดระยะเวลำ
ในกำรห้ำมซือ้ขำยหลกัทรัพย์ของบริษัท และกำรห้ำมใช้ข้อมลูภำยใน ก่อนกำรประกำศงบกำรเงิน
รำยไตรมำสและรำยปี 

9.5.3 บริษัทได้ก ำหนดนโยบำยให้กรรมกำรและผู้บริหำรระดับสูง มีหน้ำท่ีแจ้งต่อเลขำนุกำรบริษัท
เก่ียวกบักำรซือ้ขำยหุ้นของบริษัทของตนเอง 1 วนั ลว่งหน้ำก่อนท ำกำรซือ้ขำย 

9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 

9.6.1 ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee) 

ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2562 บริษัทและบริษัทย่อยจ่ำยคำ่ตอบแทนกำรสอบบญัชีให้แก่ 

• บริษัท เคพีเอม็จี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ำกดั ผู้สอบบญัชีของบริษัท เป็นจ ำนวนเงินรวม 
5,200,000 บำท โดยแบ่งออกเป็นค่ำตอบแทนกำรสอบบัญชีของบริษัท จ ำนวน 
2,525,300 บำท และส่วนของบริษัทย่อย 3 บริษัท ได้แก่ บริษัท โออิชิ เทรดดิง้ 
จ ำกัด บริษัท โออิชิ รำเมน จ ำกัด และบริษัท โออิชิ ฟู้ด เซอร์วิส จ ำกัด (เดิมช่ือ
บริษัท โออิชิ สแน็ค จ ำกดั) รวมเป็นจ ำนวน 2,674,700 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 
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• 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 วนัท่ี 30 กันยำยน 2562 บริษัทและบริษัทย่อยจ่ำยค่ำตอบแทนของงำนบริกำรอื่น ซึ่งได้แก ่
กำรตรวจสอบตำมวิธีกำรที่ตกลงร่วมกนั ให้แก่ 

• บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ำกัด ผู้ สอบบัญชีของบริษัท เป็นจ ำนวนเงินรวม 
400,000 บำท 

• บคุคลหรือกิจกำรอื่นท่ีเก่ียวข้องกบับริษัท เคพีเอม็จี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ำกดั  
-ไมม่ี- 

• บคุคลหรือกิจกำรอื่น 

-ไมม่ี- 

ทัง้นี ้บริษัทและบริษัทย่อยได้เปลี่ยนแปลงรอบปีบัญชีเป็นเร่ิมต้นวันท่ี 1 ตุลำคม ถึงวันท่ี  
30 กนัยำยนของทุกปี ซึง่แม้ว่ำบริษัทย่อยในต่ำงประเทศบำงแห่งจะไม่สำมำรถเปลี่ยนแปลงรอบ
ปีบญัชีเป็นรอบปีบญัชีเดียวกบับริษัทได้เน่ืองจำกข้อจ ำกดับำงประกำรของบริษัทนัน้ 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 2562 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 นโยบำยกำรก ำกับดูแล
กิจกำรและรำยงำนกำรปฏิบัติตำมหลกักำรก ำกับดูแลกิจกำรท่ีดี  ส่วนท่ี 2 หน้ำท่ี 41 ของแบบ
แสดงรำยกำรข้อมูลประจ ำปี 2562 ส ำหรับเร่ืองท่ียังไม่ได้มีกำรปฏิบัติคณะกรรมกำรบริษัทได้
พิจำรณำและก ำหนดแนวทำงด ำเนินกำรที่เหมำะสม เพียงพอ และควำมสอดคล้องกบัลกัษณะ
กำรประกอบธุรกิจ และวฒันธรรมองค์กร โดยมีกรณีท่ีส ำคญัดงันี ้ 

ข้อที่ยังไม่ได้ปฏบิัติ เหตุผล 
1. สัดส่วนกำรกระจำยหุ้ นรำยย่อยควรมี 
จ ำนวนตัง้แตร้่อยละ 40 

กำรกระจำยหุ้นรำยย่อยของบริษัทมีจ ำนวนท่ีเป็นไปตำมเกณฑ์
ของ ตลท.  

2. คณะกรรมกำรควรใช้บริษัทท่ีปรึกษำ 
(Professional Search Firm) หรือฐำนข้อมลู
กรรมกำร (Director Pool) ในกำรสรรหำ
กรรมกำรใหม ่

คณะกรรมกำรบริ ษัทมอบหมำยให้คณะกรรมกำรสรรหำ  
ซึง่ประกอบด้วยผู้ทรงคณุวฒิุจำกหลำกหลำยวิชำชีพ เป็นผู้ พิจำรณำ
กลัน่กรองตำมกระบวนกำรและหลกัเกณฑ์กำรสรรหำกรรมกำรของ
บริษัทเพ่ือน ำเสนอบคุคลท่ีมีควำมเหมำะสมเพ่ือเข้ำรับกำรพิจำรณำ
เลือกตัง้เป็นกรรมกำรบริษัท ซึ่งท่ีผ่ำนมำคณะกรรมกำรสรรหำ
สำมำรถสรรหำ พิจำรณำกลัน่กรองและน ำเสนอบุคคคลท่ีมีคณุวฒิุ 
คุณสมบัติ และประสบกำรณ์ท่ีเหมำะสมต่อกำรด ำรงต ำแหน่ง
กรรมกำรของบริษัทได้เป็นอย่ำงดี จึงถือได้ว่ำบริษัทมีกระบวนกำร
และหลักเกณฑ์กำรสรรหำกรรมกำรใหม่ท่ีมีควำมเหมำะสมและ 
มีประสิทธิภำพแล้ว 

3. คณะกรรมกำรควรประกอบด้วยกรรมกำร
ท่ีเป็นอิสระมำกกวำ่ร้อยละ 50  

คณะกรรมกำรบริษัทประกอบด้วยกรรมกำรผู้ ทรงคุณวุฒิท่ีมี
คุณสมบัติ ควำมสำมำรถ และประสบกำรณ์ท่ีหลำกหลำย โดย
ประกอบด้วยกรรมกำรอิสระจ ำนวน 4 คน จำกจ ำนวนกรรมกำรบริษัท



  บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
แบบแสดงรำยกำรข้อมลูประจ ำปี (แบบ 56-1) สิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยำยน 2562 

สว่นท่ี 2 หน้ำที่ 86 

   

ข้อที่ยังไม่ได้ปฏบิัติ เหตุผล 
ทัง้หมด 9 คน รวมถึงประธำนกรรมกำรบริษัทเป็นกรรมกำรอิสระ  
ซึ่งถือว่ำเป็นสัดส่วนมีควำมเหมำะสมกับกำรปฏิบัติหน้ำท่ีของ
คณะกรรมกำรบริษัทแล้ว 

4. กรรมกำรอิสระควรมีวำระกำรด ำรงต ำแหน่ง
ต่อเน่ืองไม่เกิน 3 วำระ หรือ 9 ปี นับจำกวนั
ด ำรงต ำแหน่งครัง้แรก 

บริษัทได้มีกำรก ำหนดวำระกำรด ำรงต ำแหน่งของกรรมกำรอิสระ
ไว้ว่ำไม่ควรมีวำระกำรด ำรงต ำแหน่งติดต่อกันเกินกว่ำ 3 วำระ 
หรือ 9 ปี แตใ่นกำรพิจำรณำเลือกตัง้กรรมกำรอิสระคณะกรรมกำร
บริษัทได้พิจำรณำโดยค ำนึงถึงควำมเป็นอิสระ ควำมเหมำะสม 
และประสิทธิภำพในกำรปฏิบตัิหน้ำท่ีของกรรมกำรอิสระเป็นส ำคญั 
พร้อมทัง้ชีแ้จงเหตุผลเพ่ือประกอบกำร พิจำรณำของผู้ ถือหุ้ น 
ในกำรเลือกตัง้กรรมกำรอิสระทุกครำว โดยกรรมกำรอิสระของ
บริษัททุกท่ำนเป็นผู้มีคุณสมบัติและควำมเหมำะสมในกำรด ำรง
กรรมกำรอิสระอย่ำงครบถ้วน แม้กรรมกำรอิสระบำงท่ำนจะมีวำระ
กำรด ำรงต ำแหน่งเกินกว่ำ 9 ปีก็ตำม 

5. คณะกรรมกำรสรรหำควรเป็นกรรมกำรอิสระ
ทัง้คณะ 

คณะกรรมกำรสรรหำของบริษัทประกอบด้วย กรรมกำรสรรหำ 
จ ำนวน 3 คน ซึ่งประกอบด้วยกรรมกำรอิสระ จ ำนวน 2 คน โดย
ประธำนกรรมกำรสรรหำเป็นกรรมกำรอิสระ ซึง่คณะกรรมกำรบริษัท
ได้พิจำรณำแล้วเห็นว่ำ องค์ประกอบของคณะกรรมกำรสรรหำ 
ในปัจจุบันมีควำมเหมำะสม รวมถึงกรรมกำรสรรหำทุกท่ำน 
มีคุณสมบัติท่ีเหมำะสมและสำมำรถปฏิบัติหน้ำท่ีได้เป็นอย่ำง 
มีประสิทธิภำพ 

6. คณะกรรมกำรควรก ำหนดนโยบำยกำรจ ำกดั
จ ำนวนบริษัทจดทะเบียนท่ีกรรมกำรแตล่ะคน
จะด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรได้ไมเ่กิน 5 บริษัท 

กรรมกำรบริษัททุกคนสำมำรถจดัสรรและอุทิศเวลำในกำรปฏิบตัิ
หน้ำท่ีได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ รวมถึงได้ให้ข้อคิดเห็นและข้อแนะน ำ
อันเป็นประโยชน์ต่อกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นอย่ำงมำก 
อีกด้วย 

7. บริษัทได้ก ำหนดนโยบำยเก่ียวกบัองค์ประชมุ
ขัน้ต ่ำ ณ ขณะท่ีกรรมกำรจะลงมติในท่ีประชมุ
คณะกรรมกำรวำ่ต้องมีอยู่ไมน้่อยกวำ่ 2 ใน 3 
ของจ ำนวนกรรมกำรทัง้หมด 

ในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัทมีกำรก ำหนดองค์ประชุม 
ทัง้ในกำรเข้ำร่วมประชุมและกำรลงมติ เป็นไปตำมท่ีข้อบงัคบัของ
บริษัทและกฎหมำยท่ีเก่ียวข้องก ำหนดไว้ 
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10. ความรับผิดชอบต่อสังคม 

ด้วยวิสัยทัศน์ท่ียึดมัน่ในควำมรับผิดชอบต่อสงัคม ตลอดระยะเวลำ 20 ปีท่ีผ่ำนมำ บริษัท โออิชิ กรุ๊ป 
จ ำกดั (มหำชน) จึงสร้ำงสรรค์ผลิตภณัฑ์ทัง้อำหำรและเคร่ืองดื่มท่ีได้มำตรฐำนระดบัสำกล เพ่ือส่งมอบ
สินค้ำท่ีดีท่ีสดุให้กบัผู้บริโภค อีกทัง้ยงัตระหนกัถึงควำมส ำคญัของทุกกระบวนกำรกำรผลิตท่ีเป็นมิตรกบั
สิ่งแวดล้อม รวมทัง้สร้ำงสรรค์กิจกรรมท่ีรับผิดชอบต่อสังคม ตัง้แต่ชุมชนรอบโรงงำนไปจนถึงสังคม
ระดบัประเทศ เพรำะบริษัทเช่ือว่ำกำรเติบโตไปพร้อมกับสงัคมท่ีเข้มแข็ง จะน ำมำซึ่งควำมมัน่คงยัง่ยืน
อย่ำงแท้จริง  

โดยในปี 2562 กลุม่บริษัทโออิชิ ได้ด ำเนินธุรกิจควบคูไ่ปกบักำรรับผิดชอบต่อสงัคม ทัง้ในสว่นกำรด ำเนิน
ธุรกิจปกติ (IN-PROCESS) และกิจกรรมเพ่ือสังคม (AFTER-PROCESS) เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ 
และเจตนำรมณ์ท่ีส ำคัญในกำรพัฒนำและสร้ำงควำมเติบโตร่วมกันอย่ำงยั่งยืน  โดยได้จัดท ำรำยงำน 
กำรพฒันำท่ียัง่ยืน ปี 2562 ท่ีครอบคลมุหวัข้อดงัตอ่ไปนี ้ 

• ภาพรวมองค์กร 
- ธุรกิจของโออิชิ  
- โครงสร้ำงกำรพฒันำควำมยัง่ยืนของโออิชิ 
- กำรมีสว่นร่วมกบัผู้มีสว่นได้เสยี 
- สรุปประเดน็ส ำคญัในกำรรำยงำน 
- กลยทุธ์องค์กรและกำรสนบัสนนุเป้ำหมำยกำรพฒันำท่ียัง่ยืน  

• การก ากับดูแล 
- กำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีด ี
- ตำรำงแผนภมูิควำมเสี่ยงของโออิชิ 

• เศรษฐกจิ 
- กำรเติบโตทำงธุรกิจ 
- นวตักรรม  
- กำรบริหำรจดักำรห่วงโซอ่ปุทำน  
- กำรจดัหำอย่ำงยัง่ยืน  
- กำรบริหำรจดักำรลกูค้ำสมัพนัธ์ 
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• สังคม 
- กำรบริหำรทรัพยำกรบคุคล 
- สิทธิมนษุยชน 
- องค์กรท่ีดีของสงัคม 
- ผลิตภณัฑ์ท่ีดีตอ่สขุภำพและควำมปลอดภยัของผู้บริโภค 

• สิ่งแวดล้อม 
- กำรใช้พลงังำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
- กำรบริหำรจดักำรน ำ้และอนรัุกษ์แหลง่น ำ้ 
- กำรจดักำรของเสีย 
- บรรจภุณัฑ์รักษ์โลก 

เกี่ยวกับรายงานฉบับนี ้

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) (“บริษัท”) จดัท ำรำยงำนกำรพฒันำอย่ำงยัง่ยืนเป็นปีแรก เพ่ือน ำเสนอ
ผลกำรบริหำรจัดกำรควำมยั่งยืนท่ีครอบคลุมกำรด ำเนินงำนด้ำน เศรษฐกิจ สงัคม และสิ่งแวดล้อมของบริษัท 
ระหว่ำงวนัท่ี 1 ตลุำคม 2561 ถึงวนัท่ี 30 กนัยำยน 2562 ให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทกุกลุม่ โดยรำยงำนฉบบัปี 2562 นี ้
ได้จดัท ำขึน้ตำมหลกัเกณฑ์ในแบบหลกั (Core) ของกำรรำยงำนด้ำนควำมยัง่ยืนของ Global Reporting Initiative 
(GRI) ฉบบั GRI Standards  

โดยมีวตัถปุระสงค์ คือ สื่อสำรประเดน็ท่ีมีควำมส ำคญัทำงธุรกิจและกำรพฒันำควำมยัง่ยืนขององค์กรต่อ
ผู้มีส่วนได้เสีย ซึง่มีหวัข้อและเนือ้หำของรำยงำนครอบคลมุประเด็นส ำคญัทัง้ 3 ด้ำน ได้แก่ เศรษฐกิจ สงัคม และ
สิ่งแวดล้อม ขณะเดียวกันได้ก ำหนดเป้ำหมำยให้สอดคล้องกับกำรพัฒนำท่ียั่งยืนทัง้ 17 ประกำร ขององค์กำร
สหประชำชำติ (UN Sustainable Development Goals : SDGs) 

รำยงำนกำรพฒันำท่ียัง่ยืนประจ ำปี 2562 ได้จดัท ำขึน้เพ่ือน ำเสนอผู้มีสว่นได้เสียว่ำ กำรด ำเนินธุรกิจของ
กลุ่มบริษัทโออิชิเป็นไปตำมแนวทำงกำรพฒันำอย่ำงยัง่ยืน รำยงำนกำรพฒันำท่ียัง่ยืนฉบบันีไ้ด้รับกำรตรวจสอบ
ผลกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรเงินประจ ำปี 2562 ซึง่ผ่ำนกำรตรวจสอบจำกผู้สอบบญัชีรับอนุญำต บริษัท เคพีเอ็มจี 
ภมูิไชย สอบบญัชี จ ำกดั หรือ KPMG 

ขอบเขตการรายงาน 

ข้อมูลท่ีน ำเสนอในรำยงำนฉบับนีเ้ป็นข้อมูลประจ ำปีงบประมำณ 2562 กลุ่มบริษัทโออิชิรำยงำน
ประสิทธิภำพกำรด ำเนินงำนด้ำนสิ่งแวดล้อมครอบคลุมระยะเวลำ 12 เดือน เร่ิมต้นตัง้แต่เดือนตลุำคม 2561 ถึง
เดือนกนัยำยน 2562  



  บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
แบบแสดงรำยกำรข้อมลูประจ ำปี (แบบ 56-1) สิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยำยน 2562 

สว่นท่ี 2 หน้ำที่ 89 

   

โดยขอบเขตกำรรำยงำนครอบคลมุโออิชิ กรุ๊ป ในประเทศไทยเท่ำนัน้ ทัง้นี ้ในส่วนข้อมลูด้ำนสิ่งแวดล้อม 
เป็นกำรรวมรวมข้อมลูจำกโรงงำนกำรผลิตอำหำรและเคร่ืองดื่ม รวม 4 แห่ง ได้แก่ โรงงำนผลิตอำหำร (ครัวกลำง) 
จงัหวดัชลบรีุ โรงงำนผลิตเคร่ืองดื่มนิคมอตุสำหกรรมนวนคร จงัหวดัปทมุธำนี โรงงำนผลิตเคร่ืองดื่มวงัมว่ง จงัหวดั
สระบรีุ และโรงงำนผลิตเคร่ืองดื่มนิคมอตุสำหกรรมอมตะนคร จงัหวดัชลบรีุ 

บริษัทได้จัดท ำรำยงำนกำรพัฒนำท่ียั่งยืนฉบับนีท้ัง้ภำษำไทยและภำษำอังกฤษ รวมถึงจัดให้มี 
กำรเผยแพร่บนเวบ็ไซต์ของบริษัท www.oishigroup.com ด้วย 
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ภาพรวมองค์กร 

ธุรกจิของโออชิิ 

โออิชิ ก่อตัง้ขึน้เม่ือปี 2542 และเข้ำจดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ในปี 2547 ภำยใต้ช่ือ 
บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) ใช้ช่ือย่อในตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยว่ำ “OISHI” ปัจจุบนัด ำเนินธุรกิจ
เก่ียวกบัอำหำรและเคร่ืองดื่ม โดยเป็นหนึ่งในแรงขบัเคลื่อนส ำคญัของกลุม่ธุรกิจไม่มีแอลกอฮอลล์และกลุ่มธุรกิจ
อำหำร ภำยใต้บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ ำกดั (มหำชน)  

วิสัยทศัน์ 

“เป็นผู้น ำและสร้ำงสรรค์ธุรกิจอำหำรและเคร่ืองดื่มสไตล์ญ่ีปุ่ น เพ่ือมอบคณุภำพชีวิตท่ีดีแก่ผู้บริโภคและ
สร้ำงกำรเติบโตแก่ธุรกิจอย่ำงยัง่ยืน” 

พันธกจิ 

1. รักษำคุณภำพกำรผลิตและกำรบริกำรธุรกิจ ทำงด้ำนอำหำร เบเกอร่ี และเคร่ืองดื่มเพ่ือสขุภำพ มุ่งมัน่สร้ำง
และรักษำควำมนิยมของผู้บริโภค ในสินค้ำของ "โออิชิ" ให้มีควำมต่อเน่ือง อีกทัง้ให้ควำมส ำคญักบักำรผลิต
สินค้ำให้ได้มำตรฐำน มีกำรจดักำรด้ำนสขุลกัษณะท่ีดี 

2. เลือกใช้วัตถุดิบท่ีมีคุณภำพ ปลอดภัย และสร้ำงควำมพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้ำ เพ่ือให้ได้รับกำรยอมรับ  
จำกทัง้ตลำดภำยในประเทศและตำ่งประเทศ 

3. ปรับปรุงกระบวนกำรผลิตอย่ำงต่อเน่ือง โดยกำรน ำเทคโนโลยีท่ีทนัสมยัมำใช้ในกระบวนกำรผลิต กำรวิจยั 
และกำรพฒันำผลิตภณัฑ์ 

4. เพ่ิมประสิทธิภำพในกำรผลิต และควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัด้ำนรำคำและคณุภำพ เมื่อเทียบกบัคู่แข่งขัน
ทัง้ในและต่ำงประเทศ ซึง่เป็นส่วนหนึ่งท่ีช่วยผลกัดนัให้ประเทศไทยมีกำรเจริญเติบโตทำงเศรษฐกิจเพ่ิมมำกขึน้ 
ด ำเนินธุรกิจภำยใต้หลกัธรรมำภิบำลที่ดี โดยค ำนงึถงึประโยชน์ของผู้มีสว่นได้เสียทกุฝ่ำย เพ่ือสร้ำงกำรเติบโต
แก่ธุรกิจอย่ำงมัน่คงและยัง่ยืน 

จุดยืนของโออชิ ิ

ปัจจุบันโออิชิเป็นแบรนด์ชัน้น ำของอำหำรและเคร่ืองดื่มสไตล์ญ่ีปุ่ นท่ีผู้ บริโภคช่ืนชอบและยกให้เป็น   
แบรนด์ยอดนิยมอนัดบั 1 กำรันตีโดยรำงวลัมำกมำย โดยมีจดุยืนท่ีชดัเจน ได้แก่ 

• พรีเม่ียม - สร้ำงสรรค์อำหำรและเคร่ืองดื่มสไตล์ญ่ีปุ่ น เร่ิมตัง้แต่กระบวนกำรผลิตด้วยเทคโนโลยีระดับ 
เวิลด์คลำส กำรคดัสรรวตัถุดิบชัน้เย่ียมจำกแหล่งวตัถุดิบคุณภำพ ไปจนถึงกำรส่งมอบสินค้ำท่ีตัง้ใจให้เป็น
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มำกกว่ำควำมอร่อยแก่ลกูค้ำของโออิชิ ทัง้ประสบกำรณ์ท่ีประทบัใจและควำมพึงพอใจสงูสดุ จนกลำยเป็นสินค้ำ
ท่ีเตม็ไปด้วยเอกลกัษณ์เฉพำะตวัในแบบฉบบัของโออิชิ ท่ีผู้บริโภคตำ่งช่ืนชอบและให้กำรตอบรับเป็นอย่ำงดี  

• พิถีพิถัน - สตูรส ำเร็จของกำรสร้ำงสรรค์ทุกเมนอูำหำรและเคร่ืองดื่มของโออิชิคือกำรเติมควำมใสใ่จลงไป พิถีพิถนั
ละเมียดละไมในแบบฉบับของโออิชิ  ควำมเอำใจใส่ในทุกขัน้ตอนเสมือนก ำลังปรุงอำหำรให้คนในครอบครัว
รับประทำน  

• นวัตกรรม - กำรวิจัยค้นคว้ำและพัฒนำท่ีไม่เคยหยุดน่ิงเป็นกุญแจส ำคญัท่ีเปิดสู่กำรค้นพบสิ่งใหม่  ๆ เพ่ือ
ตอบสนองควำมต้องกำรของผู้บริโภคท่ีเปลี่ยนไปอย่ำงรวดเร็วในยุคดิจิทลั นวตักรรมและเทคโนโลยีท่ีทนัสมยั
จึงเป็นหัวใจในกำรขับเคลื่อน และพำเรำก้ำวเข้ำไปใกล้ชิดลูกค้ำ รับรู้และเข้ำใจควำมรู้สึก ควำมต้องกำร 
ท่ีหลำกหลำยและลกึซึง้มำกขึน้ จงึเป็นค ำตอบท่ีดีวำ่ท ำไม โออิชิ จงึสำมำรถครองใจผู้บริโภคมำทกุยคุ ทกุสมยั 

• ความรับผิดชอบ - โออิชิยึดหลักคุณธรรมและจรรยำบรรณในกำรประกอบธุรกิจเสมอมำ ทุกกระบวน 
กำรผลิตสินค้ำยึดมั่นในมำตรฐำน และควำมโปร่งใส ไม่ประนีประนอมกับปัจจัยท่ีจะเข้ำมำลดทอนคุณภำพ  
ในขณะเดียวกันก็ไม่ละเลยกำรใส่ใจสงัคมและสิ่งแวดล้อม มีกำรสร้ำงสรรค์กิจกรรมควำมรับผิดชอบต่อสงัคม
ผ่ำนโครงกำรต่ำง ๆ มำกมำย ทัง้ด้ำนกำรอนุรักษ์พลังงำน รักษำสิ่งแวดล้อม ช่วยเหลือชุมชน สนับสนุน
กำรศกึษำ ช่วยเหลือเยียวยำผู้ประสบภยั และให้ก ำลงัใจแก่ผู้ ด้อยโอกำส เพรำะเช่ือว่ำกำรเติบโตไปพร้อมกบั
สงัคมท่ีเข้มแข็ง จะน ำมำซึง่ควำมมัน่คงยัง่ยืนอย่ำงแท้จริง 

โครงสร้างการพัฒนาความยั่ งยืนของโออชิิ 

แนวคิดในกำรพฒันำควำมยัง่ยืนของกลุ่มบริษัทโออิชิ คือ กำรด ำเนินธุรกิจอย่ำงมีคณุธรรม ภำยใต้หลกั
บรรษัทภิบำล มีควำมรับผิดชอบต่อผู้ มีส่วนได้เสียทุกฝ่ำย พร้อมกำรสร้ำงควำมสมดุลระหว่ำงกำรเติบโตทำง
เศรษฐกิจ กำรดแูลปกป้องสิ่งแวดล้อม และกำรมีสว่นร่วมในกำรพฒันำสงัคม เพ่ือสร้ำงประโยชน์ร่วมกนั สง่ผลให้
องค์กรมีควำมมัน่คงและยัง่ยืน 

คณะกรรมการบริษัท 

 
 
     
 
 

 
 

คณะกรรมการบริหารความย่ังยืนและความเส่ียง 

คณะท างานบริหารความย่ังยืนและความเส่ียง 
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คณะกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง 

โครงสร้าง 
 คณะกรรมกำรบริหำรควำมยัง่ยืนและควำมเสี่ยงของบริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) มีจ ำนวนทัง้หมด 11 
ท่ำน ประกอบด้วยกรรมกำรบริษัทและผู้บริหำรระดบัสูงท่ีได้รับกำรแต่งตัง้จำกคณะกรรมกำรบริษัท โดยมีกรรมกำร
บริษัทท่ีเป็นกรรมกำรอิสระเป็นประธำนกรรมกำรบริหำรควำมยัง่ยืนและควำมเสี่ยง เพ่ือให้มัน่ใจได้ว่ำครอบคลมุ
ควำมรับผิดชอบในกำรบริหำรควำมยัง่ยืนและควำมเสี่ยงของกลุม่บริษัทโออิชิทัง้หมด 

ขอบเขต อ านาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ 

- ก ำหนดนโยบำยกำรบริหำรควำมยั่งยืนและควำมเสี่ยงของกลุ่มบริษัทโออิชิ เสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัทเพ่ือ
พิจำรณำอนมุตัิ  

- ก ำหนดกรอบกำรบริหำรควำมยั่งยืนและควำมเสี่ยง รวมถึงกลยุทธ์ และทรัพยำกรท่ีใช้ในกำรบริหำรควำม
ยัง่ยืนและควำมเสี่ยงให้สอดคล้องกบันโยบำยกำรบริหำรควำมยั่งยืนและควำมเสี่ยงของกลุ่มบริษัทโออิชิ ซึง่
กลยุทธ์และกรอบกำรบริหำรควำมยั่งยืนและควำมเสี่ยงจะต้องสำมำรถระบุ วิเครำะห์ ประเมิน ตอบสนอง 
และติดตำมกระบวนกำรบริหำรควำมยั่งยืนและควำมเสี่ยงท่ีส ำคัญทัง้หมดของกลุ่มบริษัทโออิชิได้อย่ำง  
มีประสิทธิผล 

- ก ำหนดระดับเบ่ียงเบนของควำมเสี่ยงท่ียอมรับได้  (Levels of risk tolerance) และระดับควำมเสี่ ยง 
ท่ียอมรับได้ (Levels of risk appetite) ในมิติต่ำง ๆ ของควำมเสี่ยงท่ีมีนยัส ำคญัทัง้ในระดบัองค์กรและระดบั
กลุม่ธุรกิจ เสนอตอ่คณะกรรมกำรบริษัทเพ่ือพิจำรณำอนมุตัิ 

- ก ำกับดูแลฝ่ำยบริหำรในด้ำนกำรออกแบบ กำรลงมือปฏิบัติ  และกำรติดตำมผลของระบบกำรบริหำร 
ควำมยัง่ยืนและควำมเสี่ยง เพ่ือให้มัน่ใจว่ำกำรบริหำรควำมยั่งยืนและควำมเสี่ยงเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ
และประสิทธิผล 

- แต่งตัง้คณะท ำงำนจำกบุคลำกรภำยในองค์กรและก ำหนดหน้ำท่ีควำมรับผิดชอบให้กบัคณะท ำงำนเพ่ือกำร
ปฏิบตัิงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

- รำยงำนตอ่คณะกรรมกำรบริษัทเป็นรำยไตรมำส 

- จดัท ำข้อมลูเก่ียวกบักิจกรรมและกลยทุธ์กำรบริหำรควำมยัง่ยืนและควำมเสี่ยงของกลุม่บริษัทโออิชิ เปิดเผยไว้
ในรำยงำนประจ ำปี (Annual Report) และรำยงำนกำรพัฒนำท่ียั่งยืน (Sustainability Report) ของบริษัท 
ตำมควำมเหมำะสม 
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คณะท างานบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง 

โครงสร้ำงคณะท ำงำนประกอบด้วย กรรมกำรผู้จดักำรเป็นประธำน โดยมีตวัแทนจำกส่วนงำนต่ำง ๆ รวมถึง 
รองกรรมกำรผู้จดักำร ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จดักำร และผู้อ ำนวยกำรในแตล่ะสว่นงำนร่วมเป็นกรรมกำรคณะท ำงำน 

ขอบเขตอ านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ 

- ก ำหนดโครงสร้ำงและผู้ รับผิดชอบในกำรบริหำรควำมเสี่ยง  
- พิจำรณำ ควบคมุ ดแูล สนบัสนนุ และติดตำมงำนด้ำนกำรบริหำรควำมยัง่ยืนและควำมเสี่ยงของแตล่ะส่วนงำน 
- รำยงำนผลตอ่คณะกรรมกำรบริหำรควำมยัง่ยืนและควำมเสี่ยง 

การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย  

พนัธกิจของกลุ่มบริษัทโออิชิต่อผู้ มีส่วนได้เสีย 7 กลุ่ม ได้แก่ สงัคม/ชุมชน ลูกค้ำ/ผู้บริโภค ผู้ ถือหุ้น  
คู่ค้ำ พนกังำน คู่แข่งทำงกำรค้ำ และหน่วยงำนก ำกับดูแล มีมำกกว่ำกำรสร้ำงผลงำนและผลก ำไร หำกแต่
จ ำเป็นต้องเคำรพในสิทธิ และปฏิบตัิอย่ำงเป็นธรรม รวมทัง้ค ำนึงถึงประโยชน์ต่อผู้ มีส่วนได้เสียทุกภำคส่วน
เป็นส ำคญั 

กำรบริหำรจดักำรผู้ มีสว่นได้เสียอย่ำงมีประสิทธิภำพ ช่วยให้องค์กรบรรลเุปำ้หมำยได้ตำมพนัธกิจ
และควำมมุ่งหวงัท่ีจะเป็นหนึ่งกลไกในกำรขบัเคล่ือนสงัคม ชุมชน และประเทศ บริษัทจึงด ำเนินงำนเพ่ือ
บริหำรจัดกำรควำมคำดหวังของผู้ มีส่วนได้เสียและตอบสนองต่อประเด็นควำมคำดหวังท่ีส ำคัญ 
ประกอบด้วย 
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กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย แนวทางการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย ความสนใจของผู้มีส่วนได้เสีย การด าเนินงานที่ส าคัญ 

1. พนกังำน - กำรประชุมประจ ำไตรมำส Town Hall Meeting 
- กำรสื่อสำรภำยในกบัพนกังำน  
- ผู้บริหำรสื่อสำรกบัพนกังำนผ่ำนช่องทำงต่ำง ๆ  
เช่น อีเมล์ Intranet 

- คำ่ตอบแทนและสวสัดิกำรท่ีเหมำะสม 
- กำรสง่เสริมกำรเรียนรู้และพฒันำศกัยภำพพนกังำน 
- มีควำมปลอดภยัและสขุอนำมยัท่ีดีในกำรท ำงำน 
- ควำมผกูพนัของพนกังำนตอ่องค์กร 
- กำรเคำรพสิทธิมนษุยชน 

- เพ่ิมหลกัสตูรพฒันำศกัยภำพด้ำนตำ่ง ๆ ให้กบั
บคุลำกร 

- สร้ำงแรงจงูใจและรักษำพนกังำนท่ีมีควำมสำมำรถ  
- ดแูลด้ำนควำมปลอดภยัและสขุอนำมยัท่ีดี 
ในกำรท ำงำน 

2. คูค้่ำ - กำรจดัประชมุร่วมกบัคูค้่ำ 
- กำรสนบัสนนุ แบ่งปันองค์ควำมรู้ และพฒันำคูค้่ำ 

- กระบวนกำรจดัซือ้จดัจ้ำงท่ีสะดวก รวดเร็ว ถกูต้อง 
โปร่งใส เป็นธรรม และไมเ่ลือกปฏิบตัิ 

- กำรจดัอบรมเพ่ือพฒันำศกัยภำพคูค้่ำ 

3. ลกูค้ำ/ผู้บริโภค - กิจกรรมกำรตลำดและกำรสง่เสริมกำรขำย  
- ช่องทำงกำรสื่อสำรสงัคมออนไลน์ เช่น Facebook 

Fanpage, Website, Instagram, Mobile Application 
- กำรรับเร่ืองร้องเรียนลกูค้ำผ่ำนหน่วยงำน Call Center  
- กำรส ำรวจควำมพงึพอใจ และรับข้อร้องเรียน 
จำกลกูค้ำท่ีมำใช้บริกำรภำยในร้ำนอำหำร 
ผ่ำนกำรท ำแบบสอบถำมโดยสแกน QR Code ท้ำย
ใบเสร็จรับเงิน 

- คณุภำพของสินค้ำและบริกำร 
- ควำมปลอดภยัในผลิตภณัฑ์ 
- รำคำสินค้ำท่ีเป็นธรรมและเหมำะสม 
- ควำมรับผิดชอบตอ่ผู้บริโภค 

- กำรวิจยัพฒันำผลิตภณัฑ์และบริกำรเพ่ือตอบสนอง
ควำมต้องกำรของลกูค้ำ ทัง้ในด้ำนคณุภำพ  
ควำมปลอดภยัตอ่สขุภำพ ควำมแปลกใหมท่นัสมยั 
ควำมสะดวกสบำย และเป็นมิตรตอ่สิ่งแวดล้อม 
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4. คูแ่ข่งทำงกำรค้ำ  - กำรจดักิจกรรมสง่เสริมกำรขำย 
- กำรสื่อสำรประชำสมัพนัธ์ 

- กำรประพฤติปฏิบตัิตำมกรอบกติกำกำรแข่งขนัสำกล 
- จรรยำบรรณในกำรด ำเนินธรุกิจ 

- ปฏิบตัิตอ่คูแ่ข่งขนัทำงกำรค้ำด้วยควำมเป็นธรรม 
ไมใ่ช้วิธีกำรที่ไมส่จุริตและไมท่ ำลำยช่ือเสียงของ 
คูแ่ข่งขนัทำงกำรค้ำด้วยวิธีกำรใด 

5. ผู้ ถือหุ้น/นกัลงทนุ  - กำรจดัประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้นประจ ำปี 
- กำรจดัประชมุ Analyst Meeting ทกุไตรมำส 
- รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตอ่ตลำดหลกัทรัพย์ 
แห่งประเทศไทย (“ตลท.”) รำยไตรมำส 

- กำรร่วมกิจกรรมพบนกัลงทนุรำยย่อยกบั ตลท. 
รำยปี (Opportunity Day) 

- กำรสร้ำงผลตอบแทนท่ีดี 
- กำรพฒันำธุรกิจเพ่ือสร้ำงกำรเติบโตและเพ่ิม
ศกัยภำพในกำรแข่งขนั 

- ควำมโปร่งใสในกำรประกอบธุรกิจ  
- กำรด ำเนินงำนท่ีมีควำมรับผิดชอบตอ่สงัคม ชมุชน 
และสิ่งแวดล้อม 

- กำรให้ข้อมลูด้ำนธรุกิจของบริษัทอย่ำงโปร่งใส 
แก่ผู้ ถือหุ้น 

- กำรบริหำรจดักำรองค์กรท่ีมีประสิทธิภำพ 
และมีผลกำรด ำเนินงำนท่ีดีอยำ่งตอ่เน่ือง 

- กำรจ่ำยเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นได้อย่ำงเหมำะสม 

6. ชมุชน/สงัคม - กิจกรรมร่วมกบัชมุชนรอบพืน้ท่ีปฏิบตัิงำน 
- กำรประชมุร่วมกบัตวัแทนชมุชน 
- พฒันำและเผยแพร่องค์ควำมรู้อนัน ำไปสูก่ำร
เสริมสร้ำงกำรเติบโตและคณุภำพชีวิตท่ีดีให้แก่ชมุชน 

- ช่องทำงกำรรับเร่ืองร้องเรียนและแจ้งเบำะแส 

- กำรสง่เสริมเศรษฐกิจและสร้ำงอำชีพ 
- กำรสง่เสริมด้ำนคณุภำพชีวิต กำรมีสขุอนำมยัท่ีดี 
- กำรสง่เสริมด้ำนกำรศกึษำ 
- กำรอนรัุกษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

- กำรสร้ำงงำน สง่เสริมอำชีพให้แก่ชมุชน และกำร
พฒันำเศรษฐกิจชมุชน 

- งำนชมุชนสมัพนัธ์ผ่ำนโครงกำรตำ่ง ๆ  
- โครงกำรด้ำนกำรสง่เสริมด้ำนสขุอนำมยัท่ีดีให้กบั
ชมุชน เช่น โครงกำรน ำ้ดื่มสะอำด 

- กำรสง่เสริมกำรศกึษำให้กบัชมุชน 
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7. หน่วยงำนก ำกบั
ดแูล 

- กำรด ำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกบัข้อก ำหนดของ
กฎหมำย  

- กำรเข้ำร่วมประชมุ สมัมนำ เเลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น
กบัทำงรำชกำรหรือหน่วยงำนก ำกบัดแูล 

- กำรจดักำรภำษีท่ีโปร่งใส 
- กำรปฏิบตัิตำมกฎหมำยสิ่งแวดล้อม 
- กำรโฆษณำและกำรขำยอย่ำงมีจริยธรรมและ
เหมำะสม 

- กำรใช้แรงงำนอย่ำงถกูกฎหมำย 
- กำรเคำรพสิทธิมนษุยชน 

- ด ำเนินธุรกิจอย่ำงมีจรรยำบรรณ 
- ควำมรับผิดชอบตอ่สงัคมและสิ่งแวดล้อม 
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สรุปประเดน็ส าคัญในการรายงาน 
 ขอบเขตของผลกระทบ 

 ภายในบริษัท ภายนอกบริษัท 

บท ประเดน็สาระส าคัญ บริษัท พนักงาน คู่ค้า 
ลูกค้า/
ผู้บริโภค 

ผู้ถือหุ้น ชุมชน 
หน่วยงาน
ก ากับดูแล 

การก ากับดูแลความเส่ียงและ
การปฏิบัตติามข้อก าหนด 

กำรก ำกบัดแูลองค์กรและ
จรรยำบรรณในกำรด ำเนินธุรกิจ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ 

ความยั่งยืนด้านเศรษฐกิจ 

นวตักรรม ⚫ ⚫ ⚫ ⚫    

กำรบริหำรจดักำรบรรจภุณัฑ์ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫    

กำรบริหำรจดักำรหว่งโซอ่ปุทำน ⚫ ⚫ ⚫     

กำรจดัหำอย่ำงยัง่ยืน ⚫ ⚫ ⚫ ⚫    

กำรบริหำรจดักำรลกูค้ำสมัพนัธ์ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫    

ความยั่งยืนด้านสังคม 

กำรบริหำรทรัพยำกรบคุคล ⚫ ⚫     ⚫ 

สิทธิมนษุยชน ⚫ ⚫   ⚫  ⚫ 

องค์กรท่ีดีของสงัคม ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ 

ผลิตภณัฑ์ท่ีดีตอ่สขุภำพและ
ควำมปลอดภยัของผู้บริโภค ⚫ ⚫ ⚫ ⚫   ⚫ 

ความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม 

กำรใช้พลงังำนอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ ⚫ ⚫    ⚫ ⚫ 

กำรบริหำรจดักำรน ำ้และ 
กำรอนรัุกษ์แหล่งน ำ้ ⚫ ⚫    ⚫ ⚫ 

กำรจดักำรของเสีย ⚫ ⚫    ⚫ ⚫ 

บรรจภุณัฑ์รักษ์โลก ⚫ ⚫ ⚫ ⚫   ⚫ 
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กลยุทธ์องค์กรและการสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

กำรสร้ำงคณุคำ่สูค่วำมยัง่ยืน 

ด้วยควำมท้ำทำยของกำรเปลี่ยนแปลงของโลก ทัง้ในด้ำนผู้ บริโภคท่ีเปลี่ยนถ่ำยสู่ยุคดิจิทัลและ 
ด้ำนสิ่งแวดล้อมท่ีก ำลังวิกฤตลงทุกวัน บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) จึงต้องสร้ำงทัง้กำรเติบโตทำงธุรกิจ
ตอบสนองผู้มีส่วนได้เสียอย่ำงสมดลุ ควบคู่ไปกบักำรดแูลสงัคม รักษำสิ่งแวดล้อม โดยให้ควำมส ำคญักบักำรบริหำร
จดักำรควำมยัง่ยืนอย่ำงสมดลุ ทัง้ 3 ด้ำน ได้แก่ กำรเสริมสร้ำงกำรเติบโตให้แก่ภำคเศรษฐกิจให้เติบโตอย่ำงแข็งแรง
และยั่งยืน (ด้ำนเศรษฐกิจ) กำรท ำธุรกิจควบคู่กับกำรดูแลชุมชนและสังคม (ด้ำนสังคม) และกำรอนุรักษ์
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม (ด้ำนสิ่งแวดล้อม) เพ่ือเป็นองค์กรท่ียดึมัน่ในหลกัธรรมำภิบำลและกำรก ำกบัดูแล
กิจกำรท่ีดีท่ีจะน ำไปสูก่ำรเป็นองค์กรท่ีแข็งแกร่งและยัง่ยืนตลอดไป 

นอกจำกนัน้ บริษัทยังยึดมั่นในค่ำนิยมกลุ่มไทยเบฟ หรือ ThaiBev Global Values เพ่ือช่วยสร้ำง 
ให้เกิดวิถีกำรท ำงำนท่ีเป็นหนึ่งเดียวกนัของกลุ่มไทยเบฟทัว่โลก อนัจะเป็นส่วนหนึ่งท่ีช่วยสนบัสนนุให้กลุ่มธุรกิจของ
ไทยเบฟประสบควำมส ำเร็จเป็นผู้น ำท่ีมัน่คงและยั่งยืนในระดบัอำเซียน ซึ่งวิถีกำรท ำงำนท่ีสอดคล้องตำม Global 
Values ทัง้ “3C” ประกอบด้วย 

Collaboration ร่วมกันผสานพลัง ใช้ประโยชน์จำกจุดแข็งและควำมหลำกหลำยของแต่ละบุคคล เพ่ือ
ผสำนควำมแข็งแกร่ง และมุง่สูเ่ป้ำหมำยร่วมกนั 

Creating Values สร้างสรรค์คุณค่า กล้ำท่ีจะริเร่ิมสิ่งใหม่ และพร้อมท่ีจะคว้ำโอกำสในกำรสร้ำงสรรค์
คณุคำ่ ให้แก่องค์กรและสงัคม 

Caring for Stakeholders เอาใจใส่ต่อผู้เก่ียวข้อง เอำใจใส่และท ำควำมเข้ำใจต่อทุกมุมมองของ 
ทกุฝ่ำยด้วยควำมตัง้ใจดี เพ่ือให้มัน่ใจวำ่ทกุคนเติบโตอย่ำงมัน่คงและยัง่ยืนไปพร้อมกนั 

กำรสนบัสนนุเป้ำหมำยสูก่ำรพฒันำท่ียัง่ยืน 
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ในกำรวำงทิศทำงกลยทุธ์ของกลุ่มบริษัทโออิชิ นอกจำกค ำนงึถงึแนวโน้มตำ่ง ๆ และเทรนด์ของธุรกิจแล้ว 
บริษัทยังพิจำรณำถึงเป้ำหมำยกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืนขององค์กำรสหประชำชำติรวมเข้ำเป็นส่วนหนึ่งของกำร
ก ำหนดทิศทำงธุรกิจของกลุ่มบริษัทโออิชิ โดยในปี 2562 มีกำรพิจำรณำเป้ำหมำยท่ีส ำคัญ 4 เป้ำหมำยหลกั ได้แก่ 
เป้ำหมำยท่ี 3, 7, 8 และ 12 โดยมีเป้ำประสงค์ท่ีเก่ียวข้อง ดงันี ้

 
เป้าหมายที่ 3 : มีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี 
 

เป้าประสงค์ 

• จดัโครงกำร “น ำ้ดื่มสะอำด” โดยเข้ำไปปรับปรุงระบบน ำ้ดื่มให้สะอำดให้กบัโรงเรียนท่ีตัง้อยู่ในเขตชมุชน
เดียวกบัโรงงำนผลิตเคร่ืองดื่มโออิชิ เพ่ือให้โรงเรียนและชุมชนได้มีน ำ้ดื่มสะอำด ถูกหลกัอนำมยั ส ำหรับ
บริโภคอย่ำงตอ่เน่ือง เป็นกำรช่วยพฒันำคณุภำพชีวิตอย่ำงยัง่ยืน 

 
 
เป้าหมายที่ 7 : พลังงานสะอาดที่ทุกคนเข้าถงึได้ 
 

เป้าประสงค์ 

• ควบคมุกำรใช้พลงังำนและกำรปลอ่ยก๊ำซเรือนกระจก 

• พัฒนำนวตักรรมส ำหรับกำรจัดกำรด้ำนกำรใช้พลงังำนในโรงงำนและกำรบริหำรจัดกำรของเสียอย่ำง
ตอ่เน่ือง 

  
 
เป้าหมายที่ 8 : การว่าจ้างงานที่มีคุณค่าและการเตบิโตทางเศรษฐกจิ 
 

เป้าประสงค์ 

• กำรสร้ำงกำรเติบโตทำงเศรษฐกิจ 

• กระจำยกำรจ้ำงงำนทัว่ประเทศผ่ำนร้ำนอำหำรและโรงงำนกำรผลิตท่ีบริษัทไปด ำเนินกำรอยู่ 

• ปกป้องสิทธิทำงด้ำนแรงงำนและส่งเสริมสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำนท่ีปลอดภัยและมั่นคงส ำหรับ
พนกังำนทกุคน 
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เป้าหมายที่ 12 : แผนการบริโภคและการผลิตที่ยั่ งยืน 
 

เป้าประสงค์ 

• กำรใช้ทรัพยำกรธรรมชำติอย่ำงมีประสิทธิภำพ 

• กำรจดักำรของเสียด้วยวิธีท่ีเป็นมิตรตอ่สิ่งแวดล้อม 

• ลดกำรเกิดของเสียโดยลดปริมำณกำรใช้ กำรใช้ซ ำ้ และน ำกลบัมำใช้ใหม่ 

• สนบัสนนุให้แตล่ะหน่วยงำนในบริษัทรับแนวปฏิบตัิท่ียัง่ยืนไปใช้ 

• สนบัสนนุให้แตล่ะหนว่ยงำนในบริษัทรับแนวปฏิบตัท่ีิยัง่ยืนไปใช้ 
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การก ากับดูแล 

การก ากับดูแลกจิการที่ดี 

กลุ่มบริษัทโออิชิ ด ำเนินธุรกิจด้วยควำมโปร่งใส เป็นธรรม ซื่อสัตย์ และมีควำมรับผิดชอบต่อสังคม  
โดยยึดมั่นปฏิบัติภำยใต้กรอบจรรยำบรรณในกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัท กำรก ำกับดูแลกิจกำรท่ีดีจึงเป็นปัจจัย
ส ำคญัอย่ำงหนึ่งในกำรปรับปรุงประสิทธิภำพขององค์กร และกำรก ำกบัดแูลก่อให้เกิดโครงสร้ำงส ำคญัระหว่ำงฝ่ำย
จดักำร คณะกรรมกำร คณะผู้บริหำร พนกังำน และผู้มีส่วนได้เสีย อนัเป็นกลไกในกำรก ำหนดวตัถุประสงค์ แนวทำง
ของกำรด ำเนินธุรกิจ รวมไปถงึกำรพร้อมรับกำรตรวจสอบในทกุกระบวนกำร อนัจะน ำไปสูค่วำมเช่ือมัน่ของผู้มีสว่นได้เสยี
ทกุฝ่ำย 

กำรก ำกบัดแูลกิจกำรเพ่ือสร้ำงคณุคำ่สูค่วำมยัง่ยืน 

กลุ่มบริษัทโออิชิให้ควำมส ำคญัอย่ำงย่ิงกบักำรจดัให้มีกำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดี ซึง่สะท้อนถึงระบบบริหำร
จัดกำรท่ีมีประสิทธิภำพ เป็นธรรม และตรวจสอบได้ บริษัทมุ่งมั่นพัฒนำและยกระดับกำรก ำกับดูแลกิจกำร  
โดยคณะกรรมกำรบริษัทก ำหนดให้มีนโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำรของบริษัทท่ีสอดคล้องกับหลกักำรก ำกับดูแล
กิจกำรท่ีดีของส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ (“ก.ล.ต.”) และตลำดหลักทรัพย์ 
แห่งประเทศไทย (“ตลท.”) ซึ่งอ้ำงอิงหลักกำรท่ีเป็นสำกลของ Organization for Economic CO-operation and 
Development (OECD) ประกอบด้วย 5 หมวดหลกั ได้แก่ สิทธิของผู้ ถือหุ้น กำรปฏิบตัิต่อผู้ ถือหุ้นอย่ำงเท่ำเทียมกัน 
บทบำทของผู้มีส่วนได้เสีย กำรเปิดเผยข้อมูลและควำมโปร่งใส  และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร รวมถึง
จรรยำบรรณของบริษัท เพ่ือเป็นหลกัเกณฑ์และแนวทำงให้ผู้บริหำร พนักงำน และบุคลำกรทุกคนของบริษัทและ
บริษัทย่อยต้องปฏิบัติตำม รวมถึงจัดให้มีกำรสื่อสำร สร้ำงควำมเข้ำใจ และมีกำรติดตำมผลกำรปฏิบัติงำนในด้ำน 
กำรก ำกับดูแลกิจกำรภำยในองค์กรอย่ำงต่อเน่ือง เพ่ือให้กำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นไปอย่ำงถูกต้อง ค ำนึงถึง
ประโยชน์และผลกระทบตอ่ผู้มีสว่นได้เสียทกุฝ่ำย และสร้ำงควำมเช่ือมัน่แก่ผู้มีสว่นได้เสียทกุฝ่ำย 

จำกควำมมุ่งมัน่ในกำรยกระดบักำรด ำเนินกำรด้ำนกำรก ำกบัดแูลกิจกำรของบริษัทอย่ำงต่อเน่ือง จึงส่งผล
ให้บริษัทได้รับกำรจดัอนัดบัเครดิตองค์กรท่ีระดบั A+ ต่อเน่ืองเป็นปีท่ี 3 จำกกำรมีผลกำรด ำเนินงำนท่ีดี ประกอบกบั
กำรมีตรำสินค้ำซึ่งเป็นท่ีรู้จัก ซึ่งจัดอนัดบัโดยสถำบันจัดอันดบัเครดิตแห่งแรกของประเทศไทย บริษัท ทริสเรทติง้ 
จ ำกัด (“ทริสเรทติง้”) อีกทัง้ยังได้รับคะแนนตำมผลส ำรวจกำรก ำกับดูแลกิจกำรของบริษัทจดทะเบียนไทย (CGR) 
ประจ ำปี 2562 ในระดบั “ดีเลิศ” เป็นปีท่ีสองติดต่อกัน ซึ่งประเมินโดย สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย 
(“IOD”)  ซึง่ถือเป็นอีกหนึง่ควำมส ำเร็จและควำมภำคภมูิใจท่ีส ำคญัขององค์กร  
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จรรยำบรรณในกำรด ำเนินธุรกิจ 

กลุ่มบริษัทโออิชิด ำเนินธุรกิจโดยยึดหลกัธรรมำภิบำล มีจรรยำบรรณทำงธุรกิจ มีควำมโปร่งใส และสำมำรถ
ตรวจสอบได้เป็นส ำคัญ อีกทัง้ค ำนึงถึงประโยชน์และผลกระทบต่อผู้ มีส่วนได้เสียทุกฝ่ำย โดยปฏิบัติต่อผู้ มีส่วน
เก่ียวข้องทุกฝ่ำยอย่ำงเท่ำเทียมกัน ตัง้แต่ผู้ ถือหุ้น พนักงำน ลูกค้ำ คู่ค้ำ คู่แข่ง ชุมชน สงัคม สิ่งแวดล้อม หน่วยงำน
ภำครัฐ นอกจำกนี ้บริษัทจดัให้มีกำรเปิดเผยและรับฟังข้อมลูจำกผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ำยอย่ำงเท่ำเทียม เหมำะสม และ
ทนัต่อเหตกุำรณ์ รวมถึงหลีกเลี่ยงกำรด ำเนินกำรอนัอำจก่อให้เกิดควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ ด้วยบริษัทตระหนกัดี
ว่ำผู้ มีส่วนได้เสียทัง้หมดถือเป็นองค์ประกอบส ำคัญท่ีจะส่งเสริมและเกือ้กูลให้กำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทประสบ
ควำมส ำเร็จ 

กำรต่อต้ำนกำรทจุริตคอร์รัปชัน่ 

กลุ่มบริษัทโออิชิมีนโยบำยท่ีชัดเจนในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต ไม่ว่ำจะเป็นกำรให้สินบน หรือกำรคอร์รัปชั่น  
โดยเข้ำร่วมกับหน่วยงำนต่ำง ๆ ในกำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชั่นตำมควำมเหมำะสม พร้อมกันนี ้ยังได้ก ำหนดให้
กรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำนทุกคนต้องไม่เข้ำไปมีส่วนร่วมในกำรคอร์รัปชั่น กำรให้หรือรับสินบนจำกเจ้ำหน้ำท่ี 
ของรัฐและเอกชน ทัง้ทำงตรงและทำงอ้อม เพ่ือให้ได้มำหรือคงไว้ซึง่ธุรกิจหรือข้อได้เปรียบทำงกำรแข่งขนั หรือห้ำมใช้
ประโยชน์จำกกำรบริจำคและกำรท ำสำธำรณกุศลไปสนบัสนุนกำรทุจริตคอร์รัปชัน่อย่ำงเด็ดขำด รวมทัง้กำรเปิดโอกำส
ให้แจ้งเบำะแสกำรกระท ำทุจริต โดยพร้อมจะจ่ำยเงินรำงวัลแก่ผู้ แจ้งเบำะแส เพ่ือให้พนักงำนทุกคนตระหนักถึง
ควำมส ำคญัและยึดมัน่ในควำมซื่อสตัย์สจุริต ปฏิบตัิงำนด้วยควำมไม่ประมำทเลินเล่อ หรือบกพร่องต่อหน้ำท่ี ซึง่เป็น
กำรเปิดโอกำสและเอือ้ประโยชน์ต่อกำรกระท ำผิด ทุจริตต่อหน้ำท่ี อนัอำจส่งผลให้บริษัทได้รับผลกระทบและควำม
เสียหำยอย่ำงร้ำยแรงได้ 

บริษัทป้องกนัและต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชั่นอย่ำงต่อเน่ือง ผ่ำนกำรสอบทำนจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
อีกทัง้ยงัมีกำรติดตำมประเมินและก ำหนดแนวทำงบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงจำกกำรทุจริตคอร์รัปชัน่ท่ีอำจเกิดขึน้โดย
คณะกรรมกำรบริหำรควำมยัง่ยืนและควำมเสี่ยง ซึง่จะมีกำรรำยงำนควำมเสี่ยงท่ีมีนยัส ำคญัไปยงัคณะกรรมกำรบริษัท
ในทกุไตรมำส พร้อมก ำหนดแนวทำงกำรป้องกนักำรทจุริตในองค์กร โดยมีรำยละเอียดดงันี ้ 

1. จดัให้มีหลกัสตูรกำรอบรมด้ำนกำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชัน่แก่ผู้บริหำรและพนกังำน ครอบคลมุทัง้ในส่วนของ
ส ำนกังำนใหญ่ โรงงำน และร้ำนอำหำร  

2. ปลกูฝัง สื่อสำร ท ำควำมเข้ำใจ และก ำหนดให้พนกังำนและผู้บริหำรปฏิบตัิตำมจรรยำบรรณและต่อต้ำนกำรทจุริต
คอร์รัปชัน่ทกุรูปแบบ 

3. หำกบริษัทตรวจพบกำรทจุริต บริษัทจะด ำเนินกำรขัน้เดด็ขำดทนัที 
4. มีกระบวนกำรตรวจสอบกำรทจุริตในองค์กรอย่ำงเป็นระบบและจริงจงั รวมถงึสนบัสนนุหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน  
5. สื่อสำรกบัคูค้่ำถงึเจตนำรมณ์และนโยบำยท่ีชดัเจนในกำรสนบัสนนุกำรตอ่ต้ำนกำรทจุริต  
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กำรตรวจสอบทจุริตภำยในองค์กร  

ส ำหรับกำรรับเร่ืองร้องเรียนหรือเบำะแส กลุ่มบริษัทโออิชิจดัให้มีมำตรกำรก ำกบัดแูลและมีช่องทำงสื่อสำร
ส ำหรับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ำยรวมทัง้พนักงำนในกำรรับเร่ืองร้องเรียนหรือเบำะแสกำรกระท ำท่ีสงสยัว่ำมีกำรฝ่ำฝืน 
กำรละเมิดสิทธ์ิ หรือไม่ปฏิบัติตำมกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ จรรยำบรรณ หรือนโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำร 
รวมถึงกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีไม่ถูกต้องหรือระบบควบคุมภำยในท่ีบกพร่อง โดยสำมำรถแจ้งต่อคณะกรรมกำร
ตรวจสอบโดยตรงผ่ำนหลำกหลำยช่องทำงท่ีเปิดเผย รวมถงึช่องทำงเวบ็ไซต์ของบริษัทในหวัข้อนกัลงทนุสมัพนัธ์  

ช่องทางการรับเร่ืองร้องเรียนหรือเบาะแส 

เว็บไซต์ : www.oishigroup.com 

อีเมล :  AuditCommittee@Oishigroup.com 
ไปรษณีย์ : คณะกรรมกำรตรวจสอบ ฝ่ำยตรวจสอบภำยใน บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
เลขท่ี 90 อำคำรซีดบัเบิล้ยู ทำวเวอร์ ชัน้ท่ี 36 ห้องเลขท่ี บี3601 ถนนรัชดำภิเษก แขวงห้วยขวำง เขตห้วย
ขวำง กรุงเทพมหำนคร 10310 

นอกจำกนี ้กลุ่มบริษัทโออิชิได้ก ำหนดแนวทำงในกำรคุ้มครองผู้ ร้องเรียนหรือผู้แจ้งเบำะแส โดยถือว่ำข้อมลู
ของผู้ ร้องเรียนหรือผู้ แจ้งเบำะแสเป็นควำมลับ บริษัทจะไม่เปิดเผยช่ือผู้ ร้องเรียนหรือผู้ แจ้งเบำะแส เว้นแต่เป็นกำร
เปิดเผยตำมท่ีกฎหมำยและหน่วยงำนก ำกับดูแลท่ีเก่ียวข้องก ำหนด รวมถึงจัดให้มีระเบียบกำรรับเร่ืองร้องเรียนหรือ
เบำะแสและกำรให้ควำมคุ้มครองตำมนโยบำยกำรก ำกบัดแูลกิจกำรของบริษัทและบริษัทย่อย โดยมีผลใช้บงัคบัตัง้แต่
วนัท่ี 25 กมุภำพนัธ์ 2558 (“ระเบียบกำรรับเร่ืองร้องเรียน”) เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรเก่ียวกบัเร่ืองร้องเรียนและแจ้งเบำะแส
ของกลุ่มบริษัทโออิชิมีแบบแผนท่ีเหมำะสม มีประสิทธิภำพ มีควำมคล่องตวั และมีมำตรฐำนสำกลทดัเทียมกบับริษัท
ชัน้น ำอื่น ๆ ตลอดจนสร้ำงควำมเช่ือมัน่แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ำย รวมถึงพนักงำนว่ำจะได้รับกำรป้องกันจำกกำรถูก 
กลัน่แกล้ง ให้โทษ หรือปฏิบตัิอย่ำงไม่เหมำะสมอนัเน่ืองมำจำกกำรร้องเรียนหรือให้เบำะแสแก่กลุ่มบริษัทโออิชิ เว้นแต่
กำรกระท ำดงักล่ำวได้กระท ำโดยไมส่จุริตหรือมีเจตนำมุ่งร้ำยท ำลำยบริษัทหรือบุคคลอื่น หรือผิดกฎหมำย หรือระเบียบ
วินยัของบริษัท  

พร้อมกันนี ้คณะกรรมกำรบริษัทมอบหมำยให้คณะกรรมกำรตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมกำรอิสระ  
เป็นผู้ดแูลและก ำหนดแนวปฏิบตัิเก่ียวกบักำรบริหำรจดักำรเร่ืองร้องเรียนหรือข้อมลูเบำะแสท่ีผ่ำนเข้ำมำตำมช่องทำง
ดังกล่ำวข้ำงต้น รวมถึงมอบหมำยให้หน่วยงำนตรวจสอบภำยใน ซึ่งเป็นหน่วยงำนท่ีมีอิสระในกำรปฏิบัติงำนและ
รำยงำนตรงต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบปฏิบัติหน้ำท่ีสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบในกำร 
คัดกรอง บริหำรจัดกำร และตรวจสอบข้อร้องเรียนหรือเบำะแส หำกมีมูลควำมจริงท่ีจะน ำเสนอผลกำรตรวจสอบ 
ต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบเพ่ือพิจำรณำ และแนะน ำแนวทำงกำรแก้ไข หรือรำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริษัทต่อไป  

http://www.oishigroup.com/
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โดยภำยหลังกำรพิจำรณำด ำเนินกำรแก้ไข ปรับปรุงตำมข้อร้องเรียนหรือเบำะแสท่ีได้รับมำแล้ว บริษัทจะแจ้งกำร
ด ำเนินกำรให้ผู้แจ้งเบำะแสหรือผู้ ร้องเรียนได้ทรำบตำมขัน้ตอนภำยในระยะเวลำท่ีเหมำะสม  

ทัง้นี ้หำกมีกรณีท่ีเร่ืองร้องเรียนหรือกำรให้เบำะแสกระท ำด้วยเจตนำท่ีดี ปรำศจำกกำรมุ่งร้ำยท ำลำยช่ือเสียง
ของบริษัทหรือบุคคลท่ีเก่ียวข้อง เม่ือบริษัทถูกศำลพิจำรณำแล้วว่ำได้ละเมิดสิทธิตำมกฎหมำยของบุคคลนัน้จริง 
บคุคลนัน้ย่อมมีสิทธิท่ีจะได้รับกำรชดเชยจำกบริษัทตำมควำมเหมำะสม พอสมควรแก่เหต ุและเป็นไปตำมหลกัเกณฑ์
ท่ีกฎหมำยก ำหนด 

ตารางแผนภูมิความเส่ียงของบริษัท 

โอกาส/ความถี่ในการเกดิเหตุการณ์ 

 ระดับ 
 
 
 

 

 

มาตรการตอบสนองความเสี่ยง 

ระดับความเสี่ยง มาตรการ 
สูงมาก (E) กำรปฏิบตัิเพ่ือตอบสนองตอ่ควำมเสี่ยงนัน้ทนัที  
สูง (H) ผู้บริหำรระดบัสงูต้องให้ควำมสนใจหรือควำมส ำคญั 
ปานกลาง (M) ต้องมีกำรระบหุน้ำท่ีควำมรับผิดชอบให้แก่ 

ฝ่ำยจดักำร ระดบัผู้ช่วยกรรมกำร ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำย 
ต ่า (L) บริหำรจดักำรโดยวิธีกำรปฏิบตัิงำนประจ ำ 
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การเตบิโตทางธุรกจิ 

สร้างความแขง็แกร่งในปัจจุบัน...สู่การเตบิโตในอนาคต 

เพ่ือเพ่ิมศกัยภำพท่ีจะน ำไปสู่กำรบรรลเุป้ำหมำยของวิสยัทัศน์และพนัธกิจ กลุ่มบริษัทโออิชิ  จึงก ำหนด 
กลยุทธ์ท่ีแม่นย ำ มุ่งเน้นกำรใช้งบประมำณอย่ำงมีประสิทธิภำพ น ำเทคโนโลยีและนวตักรรมเข้ำมำสร้ำงมลูค่ำเพ่ิม 
ในกำรท ำงำน ส่งผลให้ 20 ปีท่ีผ่ำนมำ บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) มีบทบำทในกำรเป็นผู้น ำตลำดธุรกิจ
อำหำรและเคร่ืองดื่มสไตล์ญ่ีปุ่ น ซึง่เป็นสว่นหนึง่ในกำรกระตุ้นภำพรวมเศรษฐกิจของประเทศ จำกมลูคำ่เศรษฐกิจ
ท่ีถูกแจกจ่ำย ทัง้กำรสร้ำงอำชีพ กำรกระจำยรำยได้ กำรสนับสนุนวัตถุดิบจำกเกษตรกรไทย กำรสร้ำงรำยได้  
เข้ำประเทศจำกกำรสง่ออกสินค้ำไปจ ำหน่ำยในตำ่งประเทศ  

ธุรกจิร้านอาหาร 

ธุรกิจร้ำนอำหำรในปี 2562 เติบโตอย่ำงต่อเน่ือง ทัง้ยอดขำยและก ำไร โดยปัจจัยท่ีขับเคลื่อนให้ธุรกิจ
เติบโต ได้แก่ (1) การขยายสาขาอย่างต่อเน่ือง เพ่ือเข้ำถึงลกูค้ำได้มำกท่ีสดุ โดยกระจำยไปตำมเมืองรองมำก
ขึน้ ซึง่ในปี 2562 ธุรกิจร้ำนอำหำรเปิดสำขำใหม่ทัง้สิน้ 26 สำขำ (2) การพัฒนาผลิตภัณฑ์ ซึง่เป็นกุญแจส ำคญั
ท่ีสร้ำงควำมแปลกใหม่ ควำมตื่นเต้นให้กบัผู้บริโภค และช่วยตอกย ำ้ควำมเป็นผู้น ำนวตักรรมอำหำร (3) การให้

ความคุ้มค่ากับผู้บริโภค โดยค ำนึงถึงคณุภำพของผลิตภัณฑ์และบริกำรท่ีมอบให้ผู้บริโภคเป็นล ำดบัแรก ๆ (4) 

Platform Expansion พฒันำรูปแบบกำรให้บริกำรทำงช่องทำงออนไลน์ให้ทนัสมยั สะดวกรวดเร็วย่ิงขึน้ 

ธุรกจิอาหารพร้อมปรุงพร้อมทาน 

ปี 2562 กลุ่มผลิตภัณฑ์อำหำรพร้อมปรุงและพร้อมทำนเดินหน้ำใช้กลยุทธ์สร้ำงควำมแข็งแกร่ง  
ของตรำสินค้ำ เปิดตวัตรำสินค้ำของผลิตภณัฑ์อำหำรพร้อมปรุงและพร้อมทำนภำยใต้ช่ือใหม ่“โออิชิ อีทโตะ” เม่ือช่วง
เดือนกุมภำพันธ์ 2562 เพ่ือสร้ำงกำรรับรู้และกำรเข้ำถึงผู้บริโภคอย่ำงทรงพลงั ท ำให้กำรสื่อสำรทำงกำรตลำด
เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยมุ่งเน้นพฒันำสินค้ำใหม่ ๆ ท่ีน่ำสนใจและก ำลงัอินเทรนด์ อำทิ รำเมนผดัแห้งแช่เย็น 
เฟรนช์โทสต์ แซนวิช นอกจำกนัน้ ยงัขยำยฐำนตลำดส่งออกโดยพัฒนำผลิตภัณฑ์ประเภทเก๊ียวซ่ำรสชำติใหม่ ๆ  
ท่ีตอบสนองต่อควำมต้องกำรของกลุ่มผู้บริโภคในประเทศแถบยุโรปมำกย่ิงขึน้ จึงสำมำรถสร้ำงกำรเติบโตของ
ยอดขำยสูงกว่ำปีท่ีผ่ำนมำถึงร้อยละ 67 อีกทัง้ขยำยฐำนลูกค้ำในตลำดอำหำรพร้อมทำนแบบแช่แข็งสู่ช่องทำง 
กำรจ ำหน่ำยในกลุ่มธุรกิจห้ำงขนำดย่อมหรือ Other Modern Trade (OMT) ในเขตพืน้ท่ีต่ำงจังหวัด โดยได้เร่ิม
ด ำเนินกำรเป็นโครงกำรน ำร่องในเขตภำคกลำงและภำคตะวนัออก เพ่ือขยำยผลสู่ภูมิภำคอื่น ๆ ของประเทศไทย
ต่อไป สุดท้ำยคือกำรขยำยช่องทำงจ ำหน่ำยไปยังตลำดฟู้ดเซอร์วิสมำกขึ น้ด้วยกำรเพ่ิมลกูค้ำใหม่ ๆ ทัง้ในกลุ่ม 
Horeca และ Café โดยตัง้เป้ำขยำยตลำดเป็น Food Supply ของประเทศไทยตอ่ไปในอนำคต 
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OISHI Delivery 

กลุม่บริษัทโออิชิได้เลง็เห็นควำมส ำคญัของกำรปรับตวัและพฒันำธุรกิจให้สอดคล้องกบัสภำวะทำงธุรกิจ
และพฤติกรรมผู้บริโภคท่ีเปลี่ยนแปลงไปอย่ำงรวดเร็ว จึงจัดตัง้ “บริษัท โออิชิ เดลิเวอร่ี จ ำกัด” เพ่ือเพ่ิมควำม
คลอ่งตวัในกำรด ำเนินธุรกิจจดัสง่อำหำรและออนไลน์ ตอบสนองตอ่ควำมต้องกำรของผู้บริโภคยคุใหม ่

ธุรกจิเคร่ืองดื่ม 

กลุ่มธุรกิจเคร่ืองดื่มพัฒนำและออกผลิตภัณฑ์ใหม่อย่ำงต่อเน่ือง รวมถึงคิดค้นพัฒนำสินค้ำรสชำติและ
รูปแบบบรรจุภัณฑ์ใหม่เพ่ือให้มีควำมทันสมัย ถูกใจกลุ่มวัยรุ่น และขยำยฐำนกำรจัดจ ำหน่ำยสินค้ำไปยังกลุ่ม
ประเทศใหม ่ๆ โดยกลยทุธ์ท่ีสนบัสนนุให้ประสบควำมส ำเร็จในปี 2562 ประกอบด้วย  

1. กำรปรับฉลำกและประชำสมัพนัธ์ผลิตภณัฑ์ชำเขียว “โออิชิ กรีนที รสน ำ้ผึง้ผสมมะนำว” เพ่ือเน้นย ำ้วตัถุดิบชัน้เลิศ 
“น ำ้ผึง้เฮียกขะมิทสึ” จำกฮอกไกโด ซึ่งเป็นน ำ้ผึง้ท่ีผลิตได้เฉพำะท่ีญ่ีปุ่ นเท่ำนัน้ มีควำมหอมพิเศษจำกดอกไม้ 
หลำกชนิด รวมทัง้มีกำรออกผลิตภัณฑ์ใหม่ชำเขียว “โออิชิ กรีนที รสน ำ้ผึง้ผสมมะนำว สูตรดบัเบิล้เลมอน”  
ซึง่มีรสเปรีย้วกวำ่สตูรปกติ แตย่งัคงควำมกลมกลอ่มของรสชำติน ำ้ผึง้ผสมมะนำวได้เป็นอย่ำงดี  

2. กำรพัฒนำและออกผลิตภัณฑ์ชำพร้อมดื่มระดับพรีเมี่ยม “โออิชิ โกลด์” (Oishi Gold) โดยใช้ใบชำ 100%  
จำกไร่มัตสึดะ เมืองโอมำเอะซำกิ ประเทศญ่ีปุ่ น ซึ่งเป็นไร่ชำท่ีได้รับรำงวัล Emperor’s Cup 3 ปีซ้อน พร้อม
ออกแบบนวตักรรมบรรจุภัณฑ์รูปแบบใหม่ ท่ีมีรูปทรงคล้ำยกระบอกไม้ไผ่ และมีปำกขวดกว้ำง เพ่ือให้ผู้บริโภค
สำมำรถสมัผสักลิ่นหอมของชำระดบัพรีเม่ียมได้อย่ำงดื่มด ่ำ สร้ำงประสบกำรณ์พิเศษให้กบักลุ่มผู้บริโภคท่ีใส่ใจ
สขุภำพ โดยวำงจ ำหน่ำยเมื่อเดือนพฤศจิกำยน 2561 เพ่ือกระตุ้นตลำดชำพร้อมดื่มในช่วงปลำยปีท่ีผ่ำนมำ 

3. กำรปรับปรุงขนำดและฉลำกบรรจุภณัฑ์ของเคร่ืองดื่มในรูปแบบกล่องยูเอชที ขนำด 180 มล. ประกอบไปด้วย 4 
รสชำติ คือ รสต้นต ำรับ รสน ำ้ผึง้ผสมมะนำว รสข้ำวญ่ีปุ่ น และ รสองุ่นเคียวโฮ โดยใช้นวตักรรมกล่องรูปแบบ Leaf 
ท่ีมีรูปทรงสวยงำมขึน้และประหยดัคำ่ใช้จ่ำยทำงด้ำนบรรจภุณัฑ์  

4. กำรขยำยตลำดกำรจัดจ ำหน่ำยสินค้ำในต่ำงประเทศไปยังประเทศใหม่  ๆ ได้แก่ สำธำรณรัฐไต้หวัน และ
รำชอำณำจกัรนอร์เวย์ เป็นต้น 
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นวัตกรรม 

ด้วยกลยุทธ์หลักของกลุ่มบริษัทโออิชิท่ีมุ่งสร้ำงกำรเติบโต ปัจจัยส ำคัญท่ีจะท ำให้กลยุทธ์ดังกล่ำว
บรรลผุลได้ย่ำงมัน่คงและยัง่ยืน พร้อมสร้ำงคณุค่ำให้ผู้มีส่วนได้เสียอย่ำงสมดลุ คือ กำรวิจยั พฒันำ และส่งเสริม
นวตักรรม 

นวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน 

 กำรวิจัย คิดค้น พัฒนำ สร้ำงสรรค์นวัตกรรมของกลุ่มบริษัทโออิชิ มุ่งเน้นไปในด้ำนกระบวนกำรผลิต 
สินค้ำ/ผลิตภัณฑ์ และกำรบริกำร เพ่ือเพ่ิมควำมหลำกหลำยของผลิตภัณฑ์และตอบสนองเทรนด์ ไลฟ์สไตล์  
ของกลุ่มผู้ บริโภคในยุคปัจจุบันท่ีปรับเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลำ สร้ำงควำมพึงพอใจสูงสุดกับผู้ บริโภค จนเกิด 
ควำมจงรักภกัดีตอ่แบรนด์ (Brand Loyalty) สง่ผลถงึกำรเติบโตทำงธุรกิจ ทัง้ด้ำนผลประกอบกำรและควำมยัง่ยืนของ
แบรนด์  

กำรสง่เสริมนวตักรรมของกลุม่บริษัทโออิชิ ประกอบด้วย 3 แนวทำง  

 
 
 
 
 

1) นวัตกรรมแบบเปิด (Open Innovation) เป็นกำรแลกเปลี่ยนองค์ควำมรู้ระหว่ำงบริษัท สถำบนั และองค์กร
ต่ำง ๆ อย่ำงอิสระ โดยมุ่งเน้นกำรมีส่วนร่วมในกำรสร้ำงควำมรู้ แบ่งปันควำมรู้ ประสบกำรณ์ หรือควำมคิด
สร้ำงสรรค์ต่ำง ๆ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิต ลดต้นทุน พฒันำบุคลำกร เพ่ิมควำมปลอดภยั โดยฝ่ำยวิจยั
และพัฒนำธุรกิจเคร่ืองดื่มร่วมกับมหำวิทยำลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี ท ำกำรวิจัยหัวข้อ “กำรศึกษำ
ปัจจยักำรผลิตท่ีมีผลตอ่ควำมคงทนของพฤกษเคมีในชำพร้อมดื่ม” หลงัจำกนัน้จงึน ำผลกำรวิจยั ประโยชน์ของ
สำรคำเทชิน สื่อสำรกบัผู้บริโภคผ่ำนขวดผลิตภณัฑ์ โออิชิ โกลด์ 

2) นวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์ (Product Innovation) กำรสร้ำงสรรค์นวตักรรมสินค้ำใหม่ ๆ  เพ่ือให้ได้ผลิตภณัฑ์ใหม่ 
ทนัสมยั แตกต่ำง มีนวตักรรม ตอบโจทย์ควำมต้องกำรท่ีหลำกหลำยของผู้บริโภค สร้ำงควำมตื่นเต้นให้กบัลกูค้ำ 
และสร้ำงกำรเติบโตในแง่รำยได้ให้กบัองค์กร 

เร่ิมจำก ธุรกิจร้านอาหาร มีกำรพัฒนำเมนูอำหำรใหม่ ๆ ท่ีสร้ำงควำมแปลกใหม่เพ่ือกระตุ้นให้ผู้บริโภค 
มำใช้บริกำร ได้แก่  

นวตักรรมแบบเปิด 
(Open Innovation) 

นวตักรรมด้าน
กระบวนการ 

(Process Innovation) 

นวตักรรมด้านผลิตภณัฑ์ 

(Product Innovation) 
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• เมนู “ทสคึะเมน” (Tsukemen) รำเมงเย็นและน ำ้ซุปปลำป่นเข้มข้น จำกร้ำนโออิชิ รำเมน เส้นเหนียวนุ่ม 
ทำนโดยจุ่มกบัน ำ้ซุปปลำป่นเข้มข้นท่ีเสิร์ฟแยกมำโดยมีหมสูไลด์อยู่ในน ำ้ซุป พร้อมมีเคร่ืองเคียงเป็นไข่ต้ม
ซีอิว้ สำหร่ำย และหมสูนัคอย่ำงหนำนุ่ม ซึง่ได้รับกำรตอบรับท่ีดีจำกลกูค้ำจนขึน้แท่นเมนยูอดนิยม  

• เมนู “ข้ำวหน้ำล้นไข่ข้นมนัปู” ปูน่ิมตวัโตชุบแป้งทอดกรอบเสิร์ฟพร้อมไข่ข้นเนือ้เนียนนุ่มจำกร้ำนคำคำชิ 
ก็สร้ำงควำมประทบัใจแก่ผู้บริโภคไมแ่พ้กนั  

• เมนูขนมหวำน “โมจิหยดน ำ้ซำกุระ” จำกร้ำนโออิชิ แกรนด์ มำพร้อมซิกเนเจอร์ควำมเป็นญ่ีปุ่ นจำก
ส่วนผสมท่ีเป็นดอกซำกุระจริงอยู่ในเนือ้โมจินุ่มละมุน เสิร์ฟพร้อมน ำ้ซอสคุโระมิทสึ  หวำน หอม ช่ืนใจ 
และ ผงคินำโกะ (ผงถัว่เหลืองคัว่บด) น ำเข้ำจำกประเทศญ่ีปุ่ น  

• เมนู “กริลแซลมอน ทอสทำด้ำ” จำกร้ำนโออิชิ บุฟเฟต์ ท่ีผสมผสำนเมนูอำหำรสไตล์ญ่ีปุ่ นกับแม็กซิกนั 
ในรูปแบบแผ่นแป้งตอติญ่ำทอด ปรุงรสเพ่ิมด้วยซอสพริกฮำลำปินโย่ให้รสเผ็ดและเปรีย้ว เพ่ิมควำม
ละมนุด้วยผกัโขมปรุงรสและเชดดำชีส ให้ลกูค้ำได้สมัผสักบัรสชำติแปลกใหม่ จดัจ้ำนสไตล์แม็กซิกนัใน
รูปแบบอำหำรญ่ีปุ่ น  

• เมนพิูเศษเฉพำะเทศกำลจำกร้ำนโออิชิ อีทเทอเรียม  
เมนูซูชิวนัเด็ก >> “ซูชิแพนด้ำ” ข้ำวปัน้สอดไส้เชสด้ำชีสและแซลมอนสกุ >> “ซูชิโชกนุ” ข้ำวปัน้แซลมอน
สไลด์ >> “ซูชิปลำโลมำ” ข้ำวปัน้หน้ำกุ้ งเน้น ๆ เต็ม ๆ ค ำ เมนูสขุภาพตอ้นรับเทศกาลวนัแม่ >>  “ปลำ
ฮำลีบทัต้มซีอิว้ญ่ีปุ่ น สตูรต้นต ำรับ”  

นอกเหนือจำกกำรพฒันำเมนูใหม่ ๆ แล้ว บริษัทยังพัฒนำช่องทำงกำรจัดจ ำหน่ำย โดยเฉพำะช่องทำง
ดิจิทัล พร้อมรองรับกำรขยำยตัวของตลำดเดลิเวอร่ีกลุ่มธุรกิจอำหำร  ท่ีตอบสนองควำมต้องกำรด้ำนควำม
สะดวกสบำยให้กับผู้บริโภคในยุคนี ้โดยจับมือกับพำร์ทเนอร์ระดับ Key Food Aggregators เช่น Grab Food 
FoodPanda และ  Lineman รวมถึงพัฒนำช่องทำง Customer Service โดยจัดให้มีช่องทำงในกำรรับฟัง 
ควำมคิดเห็น ให้ข้อแนะน ำ และแจ้งข้อร้องเรียนในหลำกหลำยช่องทำง ทัง้ระบบคอลล์เซน็เตอร์ โซเชียลมีเดีย และ
กำรท ำแบบสอบถำมผ่ำนกำรสแกน QR Code จำกท้ำยใบเสร็จรับเงิน  

ส่วน ธุรกิจผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมปรุงพร้อมทาน โออิชิ อีทโตะ ตอบรับเทรนด์กำรนิยมบริโภค
อำหำรส ำเร็จรูปพร้อมทำน โดยพฒันำผลิตภณัฑ์อำหำรพร้อมปรุงพร้อมทำนใหม่ๆ  ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ผู้บริโภคท่ี
ต้องกำรสินค้ำใหม่ๆ ท่ีอร่อย เหมำะกับควำมต้องกำรของวิถีชีวิตท่ีเร่งรีบและต้องกำรควำมสะดวกในกำร
รับประทำน ได้แก่ 

➢ “โออิชิ อีทโตะ เฟรนช์โทสต์ แซนวิช” เจ้ำแรกในตลำดท่ีน ำขนมปังนุ่มๆ สตูรเฉพำะของ โออิชิ อีท
โตะ มำชบุไข่ เนย และนมก่อนน ำไปอบ พร้อมไส้เบคอนและชีส ท่ีสำมำรถอุน่ร้อนด้วยไมโครเวฟ  
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• อำหำรกลุ่มรำเมน ได้ปรับสตูรเส้นรำเมนทัง้หมดให้ปรำศจำกสำรกนับูดและผงชรูส ส ำหรับเมนู 
“รำเมนหอยลำยผดัน ำ้พริกเผำ”, “ยำกิโซบะหมแูละผกั” และ “รำเมนไก่เทอริยำกิผดัซอสนำเบะ” 
เพ่ือตอบรับควำมสะดวกสบำยและเทรนด์สขุภำพ  

ส ำหรับ ธุรกิจเคร่ืองด่ืม มีกุญแจหลักท่ีน ำไปสู่กำรเติบโต คือ กำรพัฒนำนวัตกรรมผลิตภัณฑ์อย่ำง
ต่อเน่ือง ซึง่ในปี 2562 ธุรกิจเคร่ืองดื่มได้สร้ำงสรรค์ผลิตภณัฑ์ใหม่ๆ มำสร้ำงสีสนัให้ตลำดและตอบโจทย์ผู้บริโภค
ทกุกลุม่อย่ำงตอ่เน่ือง ได้แก่ 

• โออิชิ โกลด์ 4 รสชำติ ตอบโจทย์คนรักสุขภำพในรูปแบบชำเขียวพร้อมดื่มพรีเมี่ยมทัง้สูตร 
ไม่มีน ำ้ตำลและสูตรน ำ้ตำลน้อย มำพร้อมนวัตกรรมบรรจุภัณฑ์รูปแบบใหม่ท่ีมีรูปทรงคล้ำย
กระบอกไม้ไผ่ ปำกขวดกว้ำง เพ่ือให้ผู้บริโภคสำมำรถสัมผัสกลิ่นหอมของชำระดับพรีเมี่ยมได้   
อย่ำงดื่มด ่ำ นบัเป็นกำรสร้ำงประสบกำรณ์พิเศษให้กบักลุม่ผู้บริโภคท่ีใสใ่จสขุภำพ  

• โออิชิ รสน ำ้ผึง้ผสมมะนำว และ โออิชิ รสน ำ้ผึง้ผสมมะนำว สตูรดบัเบิล้เลมอ่น ท่ีมีสว่นผสมของ
น ำ้ผึง้เฮียกขะมิทสแึท้จำกเกำะฮอกไกโด ประเทศญ่ีปุ่ น ตอบโจทย์กลุม่เป้ำหมำยท่ีเป็นวยัรุ่น  

3) นวัตกรรมด้านกระบวนการ (Process Innovation) เป็นกำรใช้นวตักรรมด้ำนกระบวนกำรมำสร้ำงมลูคำ่เพ่ิม
ให้ผลิตภณัฑ์หรือบริกำร และสำมำรถวดัประสิทธิภำพได้ในรูปแบบของผลประกอบกำร  

ในส่วน ธุรกิจร้านอาหาร ได้ปรับปรุงวิธีกำรขึน้ปลำ (กำรเตรียมปลำ แล่ปลำ) พร้อมจัดอบรมวิธีกำร
ดงักล่ำวให้กบัพนกังำน เพ่ือลดกำรสญูเสียจำกกำรตดัแต่งปลำ ช่วยลดกำรใช้ทรัพยำกรอำหำรของโลก และลด
คำ่ใช้จ่ำยในกระบวนกำรผลิต  

ขณะท่ี ธุรกิจเคร่ืองด่ืม ปรับปรุงขนำดและฉลำกบรรจุภัณฑ์ของชำเขียวพร้อมดื่มแบบยูเอชที  ขนำด 
180 มล. ทัง้ 4 รสชำติ ได้แก่ รสต้นต ำรับ รสน ำ้ผึง้ผสมมะนำว รสข้ำวญ่ีปุ่ น และรสองุ่นเคียวโฮ โดยใช้นวตักรรมกล่อง
รูปแบบ Leaf ท่ีมีรูปทรงสวยงำมขึน้และประหยดัคำ่ใช้จ่ำยทำงด้ำนบรรจภุณัฑ์  

การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน 

 ปัจจุบันกลุ่มบริษัทโออิชิได้วำงยุทธศำสตร์กำรบริหำรจดักำรห่วงโซ่อุปทำนท่ีให้ควำมส ำคญักับกำรใช้
ทรัพยำกรอย่ำงมีประสิทธิภำพ กระบวนกำรผลิตเป็นมิตรกบัสิ่งแวดล้อม และกำรผลิตผลิตภณัฑ์ท่ีดีตอ่สขุภำพ  
พร้อมทัง้กำรสื่อสำรด้ำนควำมรับผิดชอบต่อสังคมอย่ำงยั่งยืนในทุกมิติ ทัง้ทำงด้ำนเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อมแก่คู่ค้ำในห่วงโซ่อุปทำน อีกทัง้ส่งเสริมกำรจัดซือ้จัดจ้ำงกับคู่ค้ำท่ีโปร่งใส เป็นธรรม รวมทัง้มี  
กำรจดักำรด้ำนสิ่งแวดล้อมท่ีดี เพ่ือเป็นกำรสร้ำงคณุค่ำร่วมให้แก่ผู้บริโภคและสงัคมในฐำนะผู้น ำธุรกิจอำหำรและ
เคร่ืองดื่มในประเทศไทย 
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กำรบริหำรจดักำรคูค้่ำ 

กลุ่มคู่ค้ำถือเป็นพันธมิตรทำงธุรกิจ โดยเร่ิมตัง้แต่ต้นน ำ้ไปจนถึงปลำยน ำ้ บริษัทจึงบริหำรกำรจัดซือ้ 
จดัจ้ำงครอบคลมุทัง้ห่วงโซ่อุปทำน โดยสรรหำและคดัเลือกคู่ค้ำท่ีมีศกัยภำพและปฏิบตัิตำมกฎหมำย จรรยำบรรณ
ของกำรจดัซือ้จดัจ้ำงอย่ำงเคร่งครัด สอดคล้องกบัมำตรฐำนสำกล UN Supplier Code of Conduct และหลกักำรของ
ดชันีชีว้ดัด้ำนควำมยัง่ยืนระดบัสำกล เช่น DJSI เป็นต้น รวมถงึกำรคดัเลือกโดยพิจำรณำถงึควำมสำมำรถในกำรผลิต
ท่ีมีคณุภำพ ควำมปลอดภยัของอำหำร ควำมสำมำรถในกำรตรวจสอบย้อนกลบั และกำรด ำเนินงำนด้ำนควำมยั่งยืน 
โดยบริษัทมีกำรบริหำรคู่ค้ำผ่ำนระบบท่ีทันสมัยและเช่ือมต่อกับคู่ค้ำได้อย่ำงต่อเน่ือง ควบคู่ไปกับกำรตรวจสอบ
ศกัยภำพและติดตำมประเมินผลกำรท ำงำนของคูค้่ำให้สอดคล้องกบัจรรยำบรรณในกำรปฏิบตัิต่อคู่ค้ำ อีกทัง้ยงัสร้ำง
ควำมผกูพนัและรักษำควำมสมัพนัธ์ระยะยำวกบัคูค้่ำตำมแนวทำงกำรพฒันำอย่ำงยั่งยืน 

กำรจดัหำวตัถดุิบท่ีมีประสิทธิภำพ 

กำรขำดแคลนวตัถดุิบหลกัในกำรผลิตเป็นหนึง่ในควำมเสี่ยงท่ีส ำคญัของบริษัท เพ่ือให้กำรจดัหำวตัถุดิบ
เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ บริษัทให้ควำมส ำคญักบักำรท ำงำนอย่ำงใกล้ชิดกบัคู่ค้ำในกำรวำงแผนจดัหำวตัถดุิบ
กำรกระจำยควำมเสี่ยง รวมทัง้กำรจดัเตรียมวตัถุดิบทดแทนในกรณีฉกุเฉินเพ่ือควำมต่อเน่ืองของธุรกิจ โดยจดัให้
มีกำรประชุมอย่ำงสม ่ำเสมอกบัคู่ค้ำหลกั นอกจำกนี ้บริษัทยงัร่วมมือกบั บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ ำกดั (มหำชน) 
(“ไทยเบฟ”) และบริษัทพันธมิตรในเครือไทยเบฟ เพ่ือให้เกิดประโยชน์จำกกำรประสำนก ำลงั ในเร่ืองกำรจัดหำ
วัตถุดิบซึ่งช่วยให้มีอ ำนำจในกำรต่อรองท่ีดีกว่ำเดิม และเพ่ือให้มั่นใจว่ำวัตถุดิบท่ีได้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์  
ท่ีก ำหนดไว้ 

กำรพฒันำคูค้่ำอย่ำงยัง่ยืน 

กลุ่มบริษัทโออิชิสง่เสริมและสนบัสนุนกำรพฒันำศกัยภำพคู่ค้ำ ควบคู่ไปกบักำรให้ควำมส ำคญักบักิจกรรม
ตำ่ง ๆ ท่ีสร้ำงผลประโยชน์และคณุภำพชีวิตท่ีดีตอ่ผู้มีสว่นได้เสียทกุฝ่ำยทัง้ระบบของ “ห่วงโซอ่ปุทำน” เพ่ือให้มัน่ใจว่ำ
กำรพฒันำคูค้่ำนีจ้ะน ำไปสูก่ำรบรรลเุป้ำหมำยตำมแนวทำงของกำรพฒันำอย่ำงยัง่ยืนร่วมกนัอย่ำงแท้จริง 

การจัดหาอย่างยั่งยืน  

กำรจดัหำเป็นจุดเร่ิมต้นของวงจรชีวิตของผลิตภณัฑ์ ซึง่กำรจดัหำอย่ำงยัง่ยืนจะเป็นรำกฐำนส ำคญัของ
ห่วงโซ่อุปทำนท่ียั่งยืนต่อไป ด้วยเหตุนี ้กลุ่มบริษัทโออิชิจึงใส่ใจในกำรคดัสรรวตัถุดิบ สินค้ำ บริกำร รวมถึงคู่ค้ำ 
โดยค ำนึงถึงผลกระทบท่ีจะเกิดขึน้ต่อทัง้สังคมและสิ่งแวดล้อม ทัง้ท่ีจะเกิดขึน้ในปัจจุบันและท่ีอำจจะส่งผล  
ระยะยำว กลุ่มบริษัทโออิชิจึงให้ควำมส ำคัญกับกำรบริหำรจัดกำรท่ีมีควำมถูกต้อง รวมถึงกำรจัดระบบและ
กระบวนกำรจดัซือ้จดัหำจดัจ้ำงท่ีมีประสิทธิภำพ มีควำมโปร่งใส เป็นธรรม ขณะเดียวกนัยงัให้ควำมส ำคญักบักำร
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ด ำเนินงำนของคู่ค้ำ โดยน ำกลไกกำรบริหำรจดักำรควำมเสี่ยงด้ำนสินค้ำและบริกำรมำใช้ควบคู่ไปกบักำรบริหำร
จัดกำรควำมเสี่ยงคู่ค้ำ ตัง้แต่กำรคัดสรรวัตถุดิบไปจนถึงคัดกรองคู่ค้ำ และตรวจสอบผลงำนให้เป็นไปตำม
มำตรฐำนและกระบวนกำรจดักำรท่ีเหมำะสม โดยค ำนึงถึงปัจจยัทำงด้ำนสิ่งแวดล้อม สงัคม และกำรก ำกบัดแูล
กิจกำรท่ีดี เพ่ือให้มัน่ใจวำ่สินค้ำและบริกำรที่สง่ถงึมือผู้บริโภคนัน้มีคณุภำพและปลอดภยั  

ส ำหรับกำรจัดซือ้จัดหำ บริษัทมีแนวนโยบำยชัดเจนท่ีไม่สนับสนุนและไม่ท ำธุรกรรมกับผู้ ผลิตและ 
ผู้จ ำหน่ำยสินค้ำท่ีมีควำมเก่ียวข้องกบักำรทจุริตคอร์รัปชัน่ กำรละเมิดทรัพย์สินทำงปัญญำ กำรค้ำมนษุย์ และกำร
ละเมิดสิทธิมนุษยชนทุกรูปแบบ นอกจำกนี ้ยังตระหนักถึงควำมรับผิดชอบต่อสงัคม โดยให้ควำมส ำคญัในกำร
คดัเลือกวตัถุดิบท่ีมีคณุภำพและมีคณุค่ำทำงโภชนำกำรจำกผู้ประกอบกำรและเกษตรกรภำยในประเทศ รวมถึง
ส่งเสริมและพฒันำศกัยภำพคู่ค้ำและเกษตรกรทัง้ทำงตรงและทำงอ้อมอย่ำงต่อเน่ืองควบคู่กนัไปด้วย อำทิ กำร
เลือกใช้วัตถุดิบใบชำท่ีมีคุณภำพสูงจำกเกษตรกรในประเทศ กำรใช้ผลิตภัณฑ์จำกผู้ประกอบกำรในโครงกำร
ประชำรัฐและผู้ประกอบกำรท้องถ่ินท่ีมีระบบกำรจดักำรที่ดี กำรให้ควำมรู้และร่วมกนัพฒันำกระบวนกำรผลิตกบั
ผู้ ประกอบกำรท้องถ่ิน เป็นต้น เพ่ือเสริมสร้ำงรำยได้อย่ำงยั่งยืนและสร้ำงกำรเติบโตแก่ชุมชนเกษตรกรและ
ผู้ประกอบกำรท้องถ่ิน รวมถึงเพ่ิมโอกำสในกำรพิจำรณำท ำสญัญำระยะยำวเพ่ือเป็นกำรบริหำรควำมเสี่ยงด้ำน
วตัถดุิบให้แก่บริษัท  

การบริหารจัดการคู่ค้าอย่างยั่งยืน  

กลุ่มบริษัทโออิชิให้ควำมส ำคญักบักำรคดัเลือกคู่ค้ำท่ีมีธรรมำภิบำล มีมำตรฐำนกำรผลิตท่ีเป็นไปตำม
กฎหมำยและมำตรฐำนสำกล และพร้อมท่ี จะให้ควำมร่วมมือกับบริษัทเ พ่ือกำรพัฒนำอย่ำงยั่ง ยืน 
ทัง้ในภำคอตุสำหกรรมและภำคสงัคม ดงันัน้ กำรคดัเลือกคู่ค้ำใหม่ทุกรำยจึงต้องผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินในด้ำน
นโยบำยด้ำนกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน ต้องมีควำมโปร่งใส เพ่ือก ำหนดแนวทำงในกำรใช้วัตถุดิบต่ำง ๆ ให้เกิด
ประโยชน์และมีควำมปลอดภัยสูงสุดต่อผู้ บริโภค กำรแสดงข้อมูลสินค้ำท่ีมีส่วนประกอบของยีนส์ดัดแปลง
พันธุกรรม (GMO) และมีคุณค่ำทำงโภชนำกำรท่ีเหมำะสม เช่น กำรแสดงข้อมูลสินค้ำท่ีมีส่วนประกอบ
ไขมนัทรำนส์ (Trans Fat)  

นอกเหนือจำกกำรพิจำรณำด้ำนคุณภำพแล้ว บริษัทยังให้ควำมส ำคญักับรำคำของวัตถุดิบ เน่ืองจำก  
มีผลกระทบส ำคญัต่อต้นทุนในกำรด ำเนินธุรกิจ ดงันัน้ในกำรจดัซือ้จดัจ้ำงจึงมีกำรตรวจสอบ เปรียบเทียบรำคำ 
กำรสรรหำหรือพัฒนำคู่ค้ำรำยใหม่หรือแหล่งวัตถุดิบใหม่ ๆ และกำรรวมปริมำณกำรจัดซือ้ในแต่ละครำว  
ให้เหมำะสมและเป็นท่ีสนใจของคูค้่ำ เพ่ือสร้ำงโอกำสในกำรแข่งขนั เพ่ิมอ ำนำจในกำรตอ่รองรำคำ และเพ่ือให้มัน่ใจ
ได้ว่ำวตัถุดิบท่ีจดัหำมำนัน้ มีคณุภำพดี รำคำเหมำะสม และมีปริมำณเพียงพอต่อควำมต้องกำร นอกจำกนัน้ยงัมี
กำรทบทวนรำคำสินค้ำและวตัถุดิบอย่ำงสม ่ำเสมอ เพ่ือให้รำคำวตัถุดิบและสินค้ำท่ีจดัซือ้มีควำมเหมำะสมและ
สอดคล้องกบัสภำวะของตลำดในแตล่ะขณะด้วย โดยหลกัเกณฑ์กำรคดัเลือกคูค้่ำท่ีส ำคญัมีดงันี ้
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• มีข้อก ำหนด นโยบำย และคณุสมบตัิท่ีเป็นไปตำมหลกัเกณฑ์ของบริษัท และมีธรรมำภิบำล 

• มีผลตรวจรับกำรรับรองของสินค้ำจำกหน่วยงำนท่ีได้รับกำรรับรอง และตรวจสอบสถำน
ประกอบกำรว่ำเป็นไปตำมข้อก ำหนดและมำตรฐำนท่ีเก่ียวข้อง ตัง้แต่กำรคัดเลือกวัตถุดิบ 
กระบวนกำรผลิต กำรตรวจสอบคณุภำพ กำรจดัเก็บ กำรจดัส่ง รวมถึงกำรจดักำรและคดักรอง
ของเสีย  

• มีควำมสำมำรถในกำรแข่งขนั สำมำรถจดัหำวตัถดุิบเพ่ือกำรผลิตได้อย่ำงสม ่ำเสมอและตอ่เน่ือง 

• มีควำมคิดสร้ำงสรรค์และมีกำรน ำเสนอนวตักรรมใหม่ๆ  ท่ีสำมำรถสร้ำงมลูคำ่เพ่ิมให้กบัธุรกิจ 

การบริหารจัดการลูกค้าสัมพันธ์  

กำรบริหำรจัดกำรลูกค้ำสัมพันธ์ ถือเป็นกุญแจส ำคัญในกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์ท่ีดีระหว่ำงบริษัท  
กบัลกูค้ำและคู่ค้ำซึง่เป็นกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียหลกัของบริษัท กำรสร้ำงควำมสมัพนัธ์กบัลกูค้ำอย่ำงเป็นระบบ เช่น 
กำรรับฟังควำมคิดเห็นของลกูค้ำผ่ำนช่องทำงกำรติดต่อสื่อสำรต่ำง ๆ  กำรรับเร่ืองร้องเรียน กำรส ำรวจควำมพึง
พอใจเป็นประจ ำ ท ำให้บริษัทได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ เพ่ือน ำมำวิเครำะห์ พัฒนำผลิตภัณฑ์และบริกำรให้ตรงใจ
ผู้บริโภค ซึง่จะสง่ผลให้แบรนด์เกิดควำมยัง่ยืนตอ่ไปในอนำคต 

• ลูกค้า/ผู้บริโภค  

กลุ่มบริษัทโออิชิดูแลเอำใจใส่ลูกค้ำ/ผู้บริโภค ด้วยกำรคัดสรรวัตถุดิบท่ีมีคุณภำพส ำหรับผลิตอำหำร
เคร่ืองดื่ม รวมทัง้พัฒนำและควบคุมกระบวนกำรผลิตให้ได้มำตรฐำนและน่ำเช่ือถือ  มีกำรวิจัยและสร้ำงสรรค์ 
นวตักรรมทัง้ผลิตภัณฑ์และบริกำร เพ่ือน ำเสนอสิ่งใหม่ ๆ ทันสมยั สะดวกสบำยให้กับผู้บริโภค  มีกระบวนกำร
จดัส่งสินค้ำท่ีลกูค้ำติดตำมตรวจสอบได้ และมีช่องทำงในกำรรับฟังควำมคิดเห็น ให้ข้อแนะน ำ  และข้อร้องเรียน
หลำกหลำยช่องทำง ตัง้แต่คอลล์เซ็นเตอร์ โซเชียลมีเดีย กำรท ำแบบสอบถำมผ่ำนกำรสแกน QR Code จำกท้ำย
ใบเสร็จรับเงิน (ส ำหรับธุรกิจร้ำนอำหำร) ด้วยตระหนกัถึงเสียงของผู้บริโภค ซึ่งถือเป็นข้อมูลส ำคญัในกำรน ำมำ
ปรับปรุงพฒันำสินค้ำและบริกำรเพ่ือให้ตรงต่อควำมต้องกำรของผู้บริโภค ทนัต่อกำรแข่งขนัทำงธุรกิจ และกระแส
สงัคมท่ีเปลี่ยนแปลงตลอดเวลำ 

ในกรณีท่ีมีข้อร้องเรียน ข้อมูลดังกล่ำวจะถูกส่งตรงมำยังหน่วยงำนท่ีเก่ียวข้องเพ่ือด ำเนินกำรแก้ไข 
โดยเฉพำะอย่ำงย่ิงข้อร้องเรียนท่ีได้รับจำกกำรตอบแบบสอบถำมของลูกค้ำผ่ำนกำรสแกน QR Code จะม ี
ควำมสดใหมเ่ป็นปัจจบุนั เน่ืองจำก QR Code ดงักลำ่วจะมีอำยเุพียง 7 วนัหลงัจำกลกูค้ำใช้บริกำรเทำ่นัน้ จงึเอือ้ตอ่กำร
ท่ีหน่วยงำนท่ีดแูลรับผิดชอบโดยตรงจะเข้ำไปดแูลและแก้ไขปัญหำได้ทนัตอ่สถำนกำรณ์ 
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• คู่ค้า  

คูค้่ำเป็นกลุม่ท่ีจะน ำสินค้ำของโออิชิไปสง่ตอ่ถงึมือผู้บริโภค อำทิ ช่องทำงกำรค้ำแบบดัง้เดิม (Traditional 
Trade) ช่องทำงกำรค้ำสมยัใหม ่(Modern Trade) เป็นเสมือนคนกลำงท่ีช่วยสร้ำงควำมพงึพอใจในผลิตภณัฑ์ของ
โออิชิตอ่ผู้บริโภคตอ่ไป ดงันัน้กำรท ำงำนร่วมกนัและพฒันำให้คูค้่ำมีโอกำสเติบโตทำงธุรกิจ และได้รับผลประโยชน์
ในด้ำนตำ่ง ๆ ย่อมสง่ผลให้กลุม่บริษัทโออิชิมีฐำนคูค้่ำท่ีมัน่คง แข็งแรง พร้อมท่ีจะเติบโตไปด้วยกนั  
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สังคม 

การบริหารทรัพยากรบุคคล 

 ทรัพยำกรบุคคล ถือเป็นหัวใจส ำคญัในกำรขับเคลื่อนองค์กร เพรำะหนึ่งในกลยุทธ์ของ “วิสยัทัศน์ 2020” 
ของบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ ำกัด (มหำชน) คือ Professionalism หรือ ควำมเป็นมืออำชีพด้วยกำรพัฒนำขีด
ควำมสำมำรถของบุคลำกร ดังนัน้กลุ่มบริษัทโออิชิจึงมีเป้ำหมำยท่ีจะพัฒนำศักยภำพของทรัพยำกรบุคคลให้มี
ประสิทธิภำพมำกท่ีสดุ โดยเฉพำะในปัจจุบนักำรเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดจำกเทคโนโลยีดิจิทลัเป็นเร่ืองท้ำทำย ท ำให้เกิด
กำรด ำเนินธุรกิจรูปแบบใหม่ ๆ ส่งผลให้วิถีในกำรด ำเนินงำนขององค์กรเปลี่ยนไป บุคลำกรในองค์กรต้องปรับตัวให้
ทนัต่อสถำนกำรณ์โลก สำมำรถน ำดิจิทลัเข้ำมำประยุกต์ใช้ในกำรท ำงำนให้เกิดประสิทธิภำพ อำทิ กำรใช้งำนระบบ
ดิจิทัลในงำนบริหำรทรัพยำกรบุคคล (ระบบ BEVEREST) ทัง้ในด้ำนกำรสรรหำบุคลำกร กำรประเมินผล 
กำรปฏิบตัิงำน และระบบข้อมลูพนกังำน เพรำะเมื่อบคุลำกรมีประสิทธิภำพ ก็จะสง่ผลให้ธุรกิจเกิดควำมยัง่ยืน 

การพัฒนาบุคลากรขององค์กร 

 กำรพัฒนำศักยภำพและขีดควำมสำมำรถของบุคลำกร เป็นเร่ืองท่ีกลุ่มบริษัทโออิชิให้ควำมส ำคัญ  
เป็นอย่ำงมำกกับพนักงำนกว่ำ 10,000 คน โดยเปิดโอกำสให้พนักงำนได้เติบโตควบคู่ไปกับธุรกิจแบบไร้ขีดจ ำกัด 
ในด้ำนองค์ควำมรู้ตำ่ง ๆ  

 กำรพฒันำศกัยภำพบคุลำกร มีทัง้ส ำหรับพนกังำนในระดบัต้น ระดบักลำงและระดบัสงู เป็นกำรพฒันำด้ำน
ควำมรู้ กำรบริหำรจัดกำรและภำวะผู้ น ำ รวมถึงกำรพัฒนำแบบเฉพำะเจำะจงตำมควำมต้องกำรและ  
ควำมเหมำะสมของแต่ละหน่วยงำนและแต่ละบุคคล ( Individual Development Plans) ด้วยแผนกำรพัฒนำ
บุคลำกรตำมกลุ่มระดับของบุคลำกร เช่น กลุ่มบริหำร กลุ่มจัดกำร กลุ่มหัวหน้ำงำน และกลุ่มปฏิบัติกำร โดย
ร่วมกบับริษัทในเครือจดัโครงกำรอบรมพฒันำศกัยภำพของผู้น ำระดบัต้น Supervisory Development Program 
(SDP) จำกคณำจำรย์มหำวิทยำลยัชัน้น ำของประเทศ ท่ีมำช่วยสร้ำงหลกัสตูรกำรฝึกอบรมให้กบัพนกังำนระดบั
หัวหน้ำงำน และหลักสูตรท่ีเน้นกำรวำงแผนกลยุทธ์ส ำหรับผู้ บริหำรระดับสูง นอกจำกนี ้บริษัทยังเล็ง เห็น
ควำมส ำคัญของภำษำอังกฤษ จัดให้มีหลักสูตรด้ำนภำษำอังกฤษให้กับพนักงำน เพ่ือส่งเสริมศักยภำพและ
สนบัสนุนกำรขยำยธุรกิจของกลุ่มบริษัทโออิชิในต่ำงประเทศอีกด้วย รวมทัง้กำรจดัอบรมภำยในองค์กร ท่ีแตกตำ่ง
กนัตำมควำมเหมำะสมของแตล่ะลกัษณะงำนให้กบัพนกังำน 
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ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน  

ส ำหรับด้ำนควำมปลอดภัย อำชีวอนำมยั และสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำนของพนักงำน กลุ่มบริษัทโออิชิ 
มีแนวนโยบำยและกำรจดักำรที่ได้มำตรฐำน สอดคล้องกบัแนวปฏิบตัิตำมกฎหมำย ทัง้ในส ำนกังำน โรงงำน และ
ร้ำนอำหำร โดยพนักงำนทุกคนและผู้ บังคับบัญชำทุกระดับต้องปฏิบัติตำมระเบียบข้อบังคับเก่ียวกับควำม
ปลอดภยัในท่ีท ำงำนอย่ำงเคร่งครัด  

ในส่วนระบบบริหำรจดักำรด้ำนควำมปลอดภัยในโรงงำน ซึง่ถือเป็นหวัใจส ำคญัของกำรผลิต บริษัทจึง
ด ำเนินกำรตำมแนวทำงท่ีสอดคล้องกบัมำตรฐำนสำกลและกฎหมำย โดยจดัตัง้ฝ่ำยควำมปลอดภยัฯ (OH&S) ท่ีมี
โครงสร้ำงชดัเจน มีกำรแตง่ตัง้คณะกรรมกำรควำมปลอดภยัฯ (คปอ.) ท่ีช่วยด ำเนินงำนและผลกัดนัระบบงำนด้ำน
ควำมปลอดภัยอย่ำงเข้มแข็งจริงจัง และมีกำรน ำระบบ TPM (Total Productive Management) มำใช้ในกำร
ปรับปรุงระบบกำรด ำเนินงำนด้ำนควำมปลอดภยัให้มีประสิทธิภำพย่ิงขึน้  

นอกจำกนี ้ในส่วนโรงงำนยงัจดักิจกรรมให้ควำมรู้ด้ำนควำมปลอดภัย อำทิ เชิญวิทยำกรจำกส ำนกังำน
ต ำรวจทำงหลวงและต ำรวจภูธรประจ ำจังหวัดมำให้ควำมรู้ด้ำนวินัยจรำจร  กำรจัดฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ 
โดยหน่วยดบัเพลิงเทศบำลประจ ำพืน้ท่ี เป็นกำรฝึกซ้อมจริงกบัพนกังำนทุกคนทุกระดบัซึง่ต้องอพยพออกจำกจดุ
ท ำงำนจริง และปฏิบตัิตำมหน้ำท่ีท่ีรับผิดชอบตำมแผนท่ีก ำหนด  

ทัง้นี ้กำรด ำเนินงำนด้ำนควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำนของโรงงำน  
แบ่งเป็น 4 สว่น ประกอบด้วย 

• ปฏิบตัิงำนสอดคล้องตำมกฎหมำย และข้อก ำหนดตำ่ง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง รวมทัง้กฎหมำยสว่นท้องถ่ิน 

• มีกำรก ำหนดเป้ำหมำย และแผนงำน Master Plan 5 ปีท่ีชัดเจน เพ่ือเป็นกรอบแนวทำงในกำรท ำงำน 
รวมทัง้มีกำรติดตำมและประเมินผลอย่ำงตอ่เน่ือง 

• ด ำเนินงำนสอดคล้องตำมข้อก ำหนดของระบบ TIS/OHSAS 18001 (ISO 45001) 

• ด ำเนินงำนสอดคล้องตำมข้อก ำหนดของลกูค้ำ 

นอกจำกกำรสร้ำงควำมปลอดภยัในสถำนท่ีท ำงำนแล้ว บริษัทยงัสร้ำงสขุลกัษณะท่ีดี มีบริกำรรถรับส่ง 
สร้ำงทัศนียภำพของสภำพแวดล้อมภำยในองค์กรให้น่ำอยู่ เป็นระเบียบเรียบร้อย สบำยตำน่ำท ำงำน เพ่ือสร้ำง
บรรยำกำศท่ีดีในกำรท ำงำน ซึง่ส่งผลต่อควำมรู้สกึของพนกังำน สร้ำงแรงบลัดำลใจและผลกัดนัให้เกิดผลงำนท่ีมี
ประสิทธิภำพ ซึง่จะน ำมำสูค่วำมส ำเร็จให้กบัองค์กร  
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การสร้างความผูกพันต่อองค์กร 

• ก ำหนดค่ำนิยมองค์กร เพ่ือเป็นรำกฐำนส ำคัญท่ีหล่อหลอม ยึดเหน่ียวพนักงำนทุกคนให้มีพฤติกรรม  
ในกำรท ำงำนท่ีเป็นไปในทิศทำงเดียวกนั มีควำมเป็นหนึ่งเดียวกัน เกิดควำมรู้สึกร่วมกบัองค์กรมำกขึน้ และ
มุง่มัน่เป็นทัง้คนเก่งและคนดี  

• ก ำหนดคำ่ตอบแทนและสวสัดิกำรให้กบัพนกังำนด้วยควำมเหมำะสม มีกำรปฏิบตัิต่อพนกังำนอย่ำงเป็นธรรม 
และสมศกัด์ิศรีในฐำนะท่ีเป็นสว่นหนึง่ของบริษัท 

• ดูแลคุณภำพชีวิตท่ีดีให้กับพนักงำนอย่ำงเหมำะสม เช่น จัดให้มีกำรตรวจสุขภำพประจ ำปี มีกำรมอบ
ทุนกำรศกึษำให้กบับุตรพนกังำนท่ีมีผลกำรเรียนดี เพ่ือสร้ำงขวญัก ำลงัใจให้กบัพนกังำน และรักษำบุคลำกรท่ี
มีคณุคำ่ให้อยู่กบัองค์กรยำวนำนขึน้ 

 

ค านิยามของ Global Values  
Global Values คือ ค่ำนิยมของกลุ่มบริษัทท่ีได้ก ำหนดขึน้ เพ่ือสร้ำงควำมเป็นหนึ่งเดียว และ

ร่วมกนัสนบัสนนุพนัธกิจขององค์กร ประกอบด้วย 
1) Collaboration • ร่วมกันผสานพลัง  
“เราใช้ประโยชน์จากจุดแข็งและความหลากหลายของแต่ละบุคคล เพื่อผสานความแข็งแกร่ง และมุ่งสู่
เปา้หมายร่วมกนั” 
2) Creating Values • สร้างสรรค์คุณค่า 
“เรามุ่งมัน่ทีจ่ะริเร่ิมส่ิงใหม่ และพร้อมทีจ่ะควา้โอกาสในการสร้างสรรค์คณุค่าใหเ้กิดข้ึน” 
3) Caring for Stakeholders • เอาใจใส่ต่อผู้เก่ียวข้อง 
“เราเอาใจใส่และท าความเข้าใจต่อทกุมุมมองของทุกฝ่ายด้วยความตัง้ใจดี เพือ่ให้มัน่ใจว่าทกุคนเติบโตอย่าง
มัน่คงและยัง่ยืนไปพร้อมกนั” 
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สิทธิมนุษยชน 

เพ่ือผลกัดนัการด าเนินการของกลุ่มบริษัทโออิชิให้สอดคล้องตามแนวทางของการด าเนินธุรกิจท่ี  
เคารพสิทธิมนษุยชน บริษัทจงึใช้ระบบบริหารจดัการด้านสิทธิมนษุยชนท่ีสอดคล้องกบัแนวปฏิบตัิด้านสิทธิ
มนุษยชนทัง้ในระดบัประเทศและระดบัสากล โดยให้ความส าคญักับการเคารพศกัดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ 
สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาค และก าหนดให้พนักงานทุกคนรับทราบแนวปฏิบัติด้านจริยธรรม  
ท่ีเก่ียวข้องกับสิทธิมนุษยชน มาตรฐานทางจริยธรรม และจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ เพ่ือเน้นย า้ให้
พนกังานเข้าใจและตระหนกัถึงความส าคญัของการเคารพสิทธิมนษุยชนในทกุพืน้ท่ีท่ีบริษัทเข้าไปด าเนิน
ธุรกิจ โดยแนวนโยบายการบริหารทรัพยากรมนษุย์ด้านสิทธิมนษุยชน ประกอบด้วย 

1. การปฏิบตัติอ่พนกังานอยา่งเป็นธรรมและสมศกัดิ์ศรีในฐานะเป็นสว่นหนึง่ของบริษัท 
2. การคัดเลือกบุคคลเพ่ือว่าจ้างให้ด ารงต าแหน่ง โอนย้ายสับเปล่ียนหน้าท่ีด้วยความเป็นธรรม  

โดยค านงึถึงคณุสมบตัขิองแตล่ะต าแหนง่งานเป็นส าคญั ไมเ่ลือกปฏิบตั ิ 
3. การคดัเลือกและปรับต าแหน่งพนกังาน เปิดโอกาสให้กบัพนกังานภายในกลุ่มบริษัทโออิชิ ได้เติบโต

ภายในองค์กร เม่ือมีความรู้และความสามารถเหมาะสมกบัต าแหนง่ท่ีวา่งนัน้ ๆ  
4. การพฒันาศกัยภาพพนกังานอยา่งตอ่เน่ือง 
5. การก าหนดคา่ตอบแทนแก่พนกังานด้วยความเป็นธรรมตามความเหมาะสมของลกัษณะงาน และผลการ

ปฏิบตังิาน ประกอบกบัความสามารถในการจา่ยคา่ตอบแทนของบริษัท  
6. การสง่เสริมให้พนกังานได้รับรู้ข้อมลูขา่วสารท่ีเก่ียวข้องอยา่งสม ่าเสมอตามโอกาสอนัสมควร  
7. การส่งเสริมและผลักดันให้พนักงานมีพฤติกรรมท่ีสอดคล้องกับค่านิยมร่วมขององค์กร  (Global 

Values) ซึง่จะน าไปสูก่ารขบัเคล่ือนองค์กรให้บรรลผุลตามแผนกลยทุธ์ 

องค์กรที่ดีของสังคม 

กำรด ำเนินกำรเพ่ือสังคมของกลุ่มบริษัทโออิชิ มุ่งเน้นกำรส่งเสริมคุณภำพชีวิตท่ีดีแบบยั่งยืนให้กับ  
ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยเร่ิมต้นจำกพนกังำนในองค์กรส่งต่อไปสู่สงัคมและประเทศ ทัง้นี ้ตลอดระยะเวลำ 20 ปีท่ี
ผ่ำนมำ บริษัทด ำเนินธุรกิจด้วยควำมซื่อสตัย์ มีควำมรับผิดชอบ โปร่งใส เป็นธรรม คงไว้ซึง่จริยธรรม ปฏิบตัิภำยใต้
กรอบจรรยำบรรณในกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัท ภำยใต้กำรยึดมัน่ใน Global Values ค่ำนิยมกลุ่มไทยเบฟ โดย
ผสำนกบั Core Values คณุคำ่หลกัขององค์กร คือ SUKOI = สุดยอด ซึง่เป็นสิ่งท่ีทีมงำนทกุคนทกุระดบัของกลุ่ม
บริษัทโออิชิ ตัง้แต่ผู้บริหำรไปจนถึงพนักงำน ต่ำงร่วมกันยึดมัน่เพ่ือให้ทุกคนรู้สึกถึงควำมเป็นหนึ่งเดียวของทีม 
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พร้อมท่ีจะก้ำวไปข้ำงหน้ำด้วยกนั รวมทัง้อีกหนึง่วฒันธรรมองค์กรท่ีส ำคญั นัน่คือ “กำรให้” ทัง้กำรตัง้ใจสร้ำงสรรค์
ผลิตภณัฑ์และบริกำรที่ดีท่ีสดุให้กบัลกูค้ำ และกำรให้ท่ีตอบแทนคืนกลบัสูส่งัคม  

โครงกำรเพ่ือสงัคม 

กลุม่บริษัทโออิชิตระหนกัถงึควำมส ำคญัในกำรด ำเนินธุรกิจด้วยควำมรับผิดชอบตอ่สงัคมและกำรพฒันำ
อย่ำงยั่งยืน บริษัทจึงร่วมสร้ำงประโยชน์ให้สังคมผ่ำนกิจกรรมสร้ำงสรรค์สังคมตัง้แต่ระดับชุมชนไปจนถึง
ระดบัประเทศ ภำยใต้ 3 โครงกำรหลกัท่ีด ำเนินกำรมำอย่ำงต่อเน่ือง ได้แก่ “โครงการน า้ดื่มสะอาด” “โครงการ

ให้” และ “โครงการอิ่มจัง” โดยกิจกรรมในปี 2562 ได้แก่ 

1. โครงการ “น า้ดื่มสะอาด” ด้วยกำรเป็นบริษัทผู้ผลิตเคร่ืองดื่มชัน้น ำของประเทศ กลุ่มบริษัทโออิชิ 
มีควำมตัง้ใจท่ีจะช่วยพฒันำคณุภำพชีวิตชมุชนท่ีเรำเข้ำไปด ำเนินธุรกิจอยู่ โดยเฉพำะในด้ำนสขุภำพ
และอนำมยั โดยน ำองค์ควำมรู้ทกัษะควำมเช่ียวชำญด้ำนกำรผลิตเคร่ืองดื่มไปช่วยปรับปรุงระบบน ำ้
ดื่มให้สะอำด เพ่ือสร้ำงเสริมสขุภำพท่ีดีให้กบัชมุชนท่ีอยู่ในพืน้ท่ีใกล้เคียงโรงงำน 

ในปี 2562 บริษัทจดัโครงกำร “น ำ้ดื่มสะอำด” ให้กบัโรงเรียนวดัพืชนิมิต อ ำเภอคลองคลวง จงัหวดั
ปทุมธำนี ซึง่เด็ก ๆ ส่วนหนึ่งในโรงเรียนนีก้็เป็นลกูหลำนพนกังำนของโรงงำนโออิชิ นวนคร บริษัทจงึ
ส่งทีมวิศวกรจำกโรงงำนลงพืน้ท่ีส ำรวจปัญหำและเข้ำไปปรับปรุงระบบน ำ้ดื่ม ติดตัง้เคร่ืองกรองน ำ้
ระบบ RO ท่ีได้มำตรฐำน พร้อมติดตัง้ป๊ัมน ำ้ ถงัเก็บน ำ้ขนำดใหญ่ และติดตัง้เคร่ืองท ำน ำ้เย็น 6 เคร่ือง 
หลังจำกนัน้จัดอบรม แนะน ำวิธีกำรใช้ กำรท ำควำมสะอำด และกำรบ ำรุงรักษำให้กับบุคลำกร  
ท่ีรับผิดชอบ อีกทัง้เข้ำไปตรวจสอบมำตรฐำนอย่ำงต่อเน่ือง เพ่ือให้ทำงโรงเรียนได้มีน ำ้ดื่มสะอำด 
ถกูหลกัอนำมยับริโภคอย่ำงตอ่เน่ือง เป็นกำรช่วยพฒันำคณุภำพชีวิตอย่ำงยัง่ยืน  

ทัง้นี ้บริษัทตัง้เป้ำหมำยจะเข้ำไปปรับปรุงระบบน ำ้ดื่มให้กับโรงเรียนท่ีตัง้อยู่ในเขตชุมชนเดียวกับ
โรงงำนทัง้หมด 4 แห่ง ซึง่ครัง้นีน้บัเป็นครัง้ท่ี 2 โดยครัง้แรกจดัท่ีโรงเรียนบ้ำนมณีโชติสำมคัคี ตัง้อยู่
ในพืน้ท่ีใกล้เคียงโรงงำนผลิตเคร่ืองดื่มโออิชิ วงัม่วง อ ำเภอวงัม่วง จงัหวดัสระบุรี ส่วนครัง้ท่ี 3 และ
ครัง้ท่ี 4 บริษัทจะเข้ำไปด ำเนินกำรในเขตชุมชนโรงงำนผลิตอำหำรครัวกลำง อ ำเภอบ้ำนบึง จงัหวดั
ชลบรีุ และเขตชมุชนโรงงำนผลิตเคร่ืองดื่ม อมตะนคร จงัหวดัชลบรีุ ตอ่ไป  
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ภาพรวมโครงการน า้ดื่มสะอาด 

ปี พืน้ที่ปฏบิัตงิาน โรงเรียน 
จ านวนผู้ได้รับ
ประโยชน์ (คน) 

2561 เขตชมุชนโรงงำนผลิตเคร่ืองดื่มโออิชิ วงัม่วง 
อ ำเภอวงัมว่ง จงัหวดัสระบรีุ 

โรงเรียนบ้ำนมณีโชติสำมคัคี 400 

2562 เขตชมุชนโรงงำนผลิตเคร่ืองดื่มโออิชิ นวนคร 
อ ำเภอคลองหลวง จงัหวดัปทมุธำนี 

โรงเรียนวดัพืชนิมิต 450 

รวมจ านวนผู้ได้รับประโยชน์ 850 

 
2. โครงการ “ให้” เป็นกำรให้ควำมช่วยเหลือสังคมและแบ่งปันแก่ผู้ ด้อยโอกำส อำทิ กำรช่วยเหลือ

ผู้ประสบภยัอย่ำงเร่งดว่น กำรสง่เสริมคณุภำพชีวิตผู้ ด้อยโอกำส กำรสนบัสนนุด้ำนกำรศกึษำ  

2.1 โออิชิ “ให้” กำรศึกษำ กำรศึกษำเป็นรำกฐำนกำรเรียนรู้ท่ีจะน ำไปสู่กำรพัฒนำสังคมได้อย่ำง
ยัง่ยืน บริษัทจงึให้กำรสนบัสนนุด้ำนกำรศกึษำอย่ำงตอ่เน่ือง ได้แก่ 

• โครงกำร “ให้” มอบทุนบุตรพนกังำน: โออิชิ สำนต่อโครงกำร “โออิชิ ให้ กำรศกึษำ” จดัพิธี
มอบทุนกำรศึกษำแก่บุตรพนกังำน ครัง้ท่ี 12 ประจ ำปี 2562 โดยมอบทุนกำรศึกษำให้กบั
บุตรพนักงำนท่ีมีผลกำรเรียนดี จ ำนวน 118 ทุน เพ่ือเป็นกำรส่งเสริมกำรศึกษำให้กับ
เยำวชนไทย พร้อมเป็นขวญัก ำลงัใจให้กบัพนกังำน 

• โรงเรียนวดัพืชนิมิต : บริษัทมอบหนงัสือเสริมทกัษะภำษำองักฤษหลำกหลำยรูปแบบให้แก่
โรงเรียนประถมศึกษำวดัพืชนิมิต ซึ่งตัง้อยู่ในเขตชุมชนเดียวกันกับโรงงำนผลิตเคร่ืองดื่ม 
โออิชิ นวนคร อ ำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธำนี เพ่ือเสริมสร้ำงควำมรู้และสนับสนุน 
เยำวชนไทยให้รักกำรอำ่น  

• มหำวิทยำลยัหัวเฉียว : บริษัทมอบเคร่ืองดื่มโออิชิ กรีนที สร้ำงควำมสดช่ืนให้แก่นักเรียน
และนักศึกษำท่ีมำร่วมกิจกรรม “Open House” แนะแนวศึกษำต่อในระดับอุดมศึกษำ 
ของมหำวิทยำลยัหวัเฉียว 

• โรงเรียนบ้ำนคลองชะนี โรงเรียนบ้ำนเขำวง และโรงเรียนโป่งสำมสิบ : กลุ่มบริษัทโออิชิร่วม

สนับสนุนคำรำวำนมอบผ้ำห่ม โครงกำร “1 ปัน 1 อุ่น” ของไทยเบฟ ท่ีน ำผ้ำห่มไปมอบให้  

3 โรงเรียนท่ีประสบภัยหนำวในพืน้ท่ีอ ำเภอลำนสัก จังหวัดอุทัยธำนี บริษัทจึงร่วมมอบ

อปุกรณ์กำรเรียน นิทำนโออิชิชุด “ควำมซื่อสตัย์” แซนวิชโออิชิ อีทโตะ และเคร่ืองดื่มโออิชิ 

ให้แก่เดก็ ๆ ของโรงเรียนดงักลำ่ว 
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2.2 โออิชิ “ให้” คณุภำพชีวิตท่ีดี  

• The Rainbow Fun Run 2019 : บริษัทมอบเคร่ืองดื่มโออิชิ กรีนที และแซนวิชโออิชิ อีทโตะ 
สนบัสนนุกิจกรรมเดินว่ิงกำรกศุล “The Rainbow Fun Run 2019” จดัโดยมลูนิธิ เดอะ เรนโบว์ รูม 
กิจกรรมนีน้อกจำกเป็นกำรส่งเสริมกำรออกก ำลงักำยแล้ว ยงัเป็นกำรร่วมระดมทุนสนับสนุน
มลูนิธิ เดอะ เรนโบว์ รูม เพ่ือจะน ำเงินไปช่วยเหลือเดก็ ๆ ผู้มีควำมต้องกำรพิเศษต่อไป 

• แรลลี่กำรกุศลสำธิตประสำนมิตร : เพ่ือร่วมสร้ำงจิตส ำนึกในกำรใช้รถใช้ถนนให้ถูกต้อง 
ตำมกฎจรำจร กลุม่บริษัทโออิชิสนบัสนุนกิจกรรม “แรลลี่กำรกุศลสำธิตประสำนมิตร ครัง้ท่ี 20” 
เส้นทำงกรุงเทพฯ-พัทยำ โดยสนับสนุนเคร่ืองดื่มโออิชิ กรีนที เพ่ิมควำมสดช่ืนให้กับ
ผู้ เข้ำร่วมแข่งขนัแรลลี่ทกุคนตลอดเส้นทำง 

2.3 โออิชิ “ให้” ผู้ประสบภยั 

• ช่ วย เ พ่ือนพนักงำนผู้ ป ระสบภัยน ำ้ท่ วม  : จำกเหตุกำรณ์น ำ้ท่ วมใหญ่ในพื น้ ท่ี 
ภำคตะวนัออกเฉียงเหนือ โดยเฉพำะท่ี จงัหวดัอบุลรำชธำนี ซึง่มีพนกังำนโออิชิประสบภยั
ด้วยเช่นกนั บริษัทจึงตัง้กล่องรับบริจำค พร้อมน ำเงินสมทบจำกทำงบริษัทไปมอบให้เพ่ือน
พ่ีน้องโออิชิท่ีประสบภยั  

3. โครงการ “อิ่มจัง” ในฐำนะผู้ผลิตอำหำรและเคร่ืองดื่มสไตล์ญ่ีปุ่ น บริษัทจึงน ำผลิตภัณฑ์ภำยใต้  
ตรำสินค้ำโออิชิ ทัง้อำหำรและเคร่ืองดื่มมำมอบประสบกำรณ์พิเศษด้วยกำรจัดเลีย้งอำหำรให้กับ
เยำวชนและผู้ ด้อยโอกำสในสงัคม ดงันี ้

• บ้ำนเด็กอ่อนเสือใหญ่ : เปิดประสบกำรณ์อำหำรญ่ีปุ่ นให้กับเด็ก ๆ จำกบ้ำนเด็กอ่อนเสือใหญ่ 
มลูนิธิเด็กอ่อนในสลมั ในพระอปุถมัภ์สมเด็จพระเจ้ำพ่ีนำงเธอ เจ้ำฟ้ำกลัยำณิวฒันำ กรมหลวง
นรำธิวำสรำชนครินทร์โดยพำเด็ก ๆ มำรับประทำนอำหำรญ่ีปุ่ นมือ้พิเศษท่ีร้ำนโออิชิ รำเมน กบั
เมนูอำหำรญ่ีปุ่ นหลำกหลำย เด็ก ๆ ได้ทัง้ควำมอิ่มอร่อย คณุประโยชน์ และประสบกำรณ์ทำน
อำหำรมือ้พิเศษในครัง้นี ้ 

• มลูนิธิสงเครำะห์เดก็สภำกำชำดไทย : คณะผู้บริหำรและพนกังำนจิตอำสำน ำอำหำรญ่ีปุ่ นโออิชิ
หลำกหลำยเมนูเพ่ือเลีย้งเป็นมือ้พิเศษให้กบัน้อง ๆ เด็กเล็ก ณ มลูนิธิสงเครำะห์เด็กสภำกำชำด
ไทย เพ่ือสร้ำงรอยยิม้และเติมไออุน่ให้กบัน้อง ๆ 
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ข้อมูลโครงการ”อิ่มจัง” ตัง้แต่ปี 2559 - 2562 

ปี จ านวน สถานที่ 
จ านวนนักเรียน / 
ผู้ร่วมงาน (คน) 

2559 
1 โรงเรียนเอนกดิษฐำรำม จงัหวดัปทมุธำนี 150 

2 ศนูย์พฒันำกำรจดัสวสัดิกำรสงัคมผู้สงูอำยบุ้ำนบำงแค 300 

2560 

3 โรงเรียนอนบุำลฤชำกร กรุงเทพฯ 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 กรุงเทพฯ 30 

12 โรงเรียนบ้ำนมณีโชติสำมคัคี อ ำเภอวงัมว่ง จงัหวดัสระบรีุ 500 

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

14 โครงกำร Zigma Camp คณะพำณิชยศำสตร์และกำรบญัชี จฬุำลงกรณ์
มหำวิทยำลยั 

175 

15 โครงกำร Champ ครัง้ท่ี 6 คณะพำณิชยศำสตร์และกำรบญัชี จฬุำลงกรณ์
มหำวิทยำลยั 

100 

2562 
16 บ้ำนเดก็ออ่นเสือใหญ่ ภำยใต้มลูนิธิเดก็ออ่นในสลมั ในพระอปุถมัภ์ฯ 100 

17 มลูนิธิสงเครำะห์เดก็สภำกำชำดไทย 30 
  รวม 3,345 

บริษัทเปิดเผยรำยละเอียดรำยงำนกำรพฒันำ ท่ียัง่ยืน ปี 2562 และ GRI Standard ซึง่ได้จดัสง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นพร้อม
หนงัสือเชิญประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้น ประจ ำปี 2563 และเปิดเผยไว้บนเวบ็ไซต์ของบริษัท www.oishgroup.com  
  

http://www.oishgroup.com/
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ผลิตภัณฑ์ที่ดีต่อสุขภาพ และความปลอดภัยของผู้บริโภค  

การส่งเสริมและพัฒนาด้าน HEALTH & NUTRITION หรือ การส่งเสริมนโยบายการพัฒนา

ผลิตภัณฑ์ที่มุ่งเน้นด้านโภชนาการและความปลอดภัยด้านอาหาร เป็นปัจจยัล ำดบัแรก ๆ ท่ีกลุม่บริษัทโออิชิ
ให้ควำมส ำคญั โดยบริษัทมีเป้ำหมำยท่ีจะพฒันำผลิตภณัฑ์อำหำรและเคร่ืองดื่มใหม ่ๆ เพ่ือสขุภำพ พร้อมสง่เสริม
กำรผลิตและกำรบริโภคท่ียั่งยืน โดยในปีท่ีผ่ำนมำบริษัทร่วมกับมหำวิทยำลยัมหิดลท ำกำรวิจัยด้ำนโภชนำกำร 
พร้อมพฒันำนวตักรรมผลิตภณัฑ์อำหำรและเคร่ืองดื่มเพ่ือสขุภำพตำ่ง ๆ เพ่ือยกระดบัคณุภำพและควำมปลอดภยั
ของอำหำรตลอดกระบวนกำรผลิต 

แนวทำงด้ำนกำรส่งเสริมนโยบำยกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ท่ีมุ่งเน้นด้ำนโภชนำกำรและควำมปลอดภัย 
ประกอบด้วย 2 สว่นส ำคญั ได้แก่  

1. การพัฒนากลยุทธ์ด้านสุขภาพและโภชนาการ (Development of Health & Nutrition Strategy)  

บริษัทมีหน่วยงำนวิจัยพัฒนำ เพ่ือด ำเนินกำรพัฒนำสร้ำงสรรค์ผลิตภัณฑ์ท่ีดีต่อสุขภำพอย่ำงต่อเน่ือง
รวมทัง้มกีำรท ำสญัญำควำมร่วมมือในกำรวิจยัด้ำนโภชนำกำรกบัองค์กรตำ่ง ๆ ในปี 2562 ได้แก่  

• กลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์อำหำรพร้อมปรุงพร้อมทำนโออิชิเข้ำร่วม “โครงกำรมำตรกำรปรับลดปริมำณ
เกลือหรือโซเดียมในผลิตภณัฑ์อำหำรเชิงสมคัรใจ” ของส ำนกังำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ (อย.) 
ในฐำนะท่ีกลุ่มบริษัทโออิชิเป็นหนึ่งในภำคีเครือข่ำยภำคเอกชนท่ีร่วมรณรงค์และสร้ำงกำรตระหนักรู้
เร่ืองกำรลดกำรบริโภคเกลือหรือโซเดียมและกำรได้รับโภชนำกำรที่เหมำะสมในกำรบริโภคอำหำร  

• กลุ่มธุรกิจอำหำรโออิชิร่วมกับมหำวิทยำลัยมหิดลท ำกำรวิเครำะห์ข้อมูลทำงโภชนำกำร ใน
เมนูอำหำรของโออิชิเดลิเวอร่ีทัง้หมด 60 รำยกำร หลงัจำกนัน้จึงวำงแผนท่ีจะเปิดเผยข้อมูลทำง
โภชนำกำรและปริมำณสำรอำหำรต่ำง ๆ ในผลิตภัณฑ์ให้ผู้บริโภคได้รับทรำบอย่ำงครบถ้วนใน
อนำคต พร้อมเตรียมปรับปรุงและพฒันำผลิตภัณฑ์อำหำรโดยค ำนึงถึงประโยชน์ทำงโภชนำกำร
มำกขึน้ เพ่ือให้ได้รับเคร่ืองหมำย “อำหำรทำงเลือกเพ่ือสุขภำพ” (Healthier Choice Logo) จำก
มหำวิทยำลยัมหิดลในอนำคต 

• ฝ่ำยวิจัยพัฒนำทีมธุรกิจเคร่ืองดื่ม ร่วมกับมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี  ท ำกำรวิจัย
หัวข้อ “กำรศึกษำปัจจัยกำรผลิตท่ีมีผลต่อควำมคงทนของพฤกษเคมีในชำพร้อมดื่ม ” เพ่ือน ำ
ผลกำรวิจัยเ ร่ืองประโยชน์ของสำรคำเทชินไปสื่อสำรกับผู้ บริโภคผ่ำนขวดของผลิตภัณฑ์  
โออิชิ โกลด์ 
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2. การปรับปรุงสูตรของผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการ (Health & Nutrition Reformulation)  

ทีมวิจยัและพฒันำของกลุ่มบริษัทโออิชิมุ่งพฒันำเคร่ืองดื่มและเมนูอำหำรแนวสขุภำพใหม ่ๆ เพ่ือน ำเสนอสิ่ง
ท่ีดีท่ีสดุแก่ผู้บริโภค ได้แก่ 

➢ ผลิตภัณฑ์ปราศจากไขมันทรานส์ (Trans Fat-Free) 

ไขมนัทรำนส์ถือว่ำเป็นไขมนัท่ีมีอนัตรำยต่อสุขภำพ อำจท ำให้เกิดโรคหลอดเลือดตีบและโรคหัวใจ 
ดงันัน้กลุม่บริษัทโออิชิจงึเลือกใช้วตัถดุิบท่ีไมม่ีสว่นประกอบของไขมนัทรำนซ์ 100% 

➢ ผลิตภัณฑ์ทีไ่ม่ใส่ผงชูรสและวัตถุกันเสีย (No MSG & No Preservative) 

ธุรกิจอำหำรได้ปรับสตูรเส้นรำเมนทัง้หมดให้ปรำศจำกสำรกนับดูและผงชรูสในทกุร้ำนอำหำรใน
เครือโออิชิ อำทิ ร้ำนโออิชิ รำเมน, ร้ำนโออิชิ อีทเทอเรียม รวมทัง้ผลิตภณัฑ์อำหำรพร้อมปรุงพร้อมทำน 
กลุ่มรำเมนของ “โออิชิ อีทโตะ” ได้แก่ รำเมนหอยลำยผดัน ำ้พริกเผำ ยำกิโซบะหมแูละผัก และรำเมนไก่ 
เทอริยำกิผัดซอสนำเบะ เพ่ือสนับสนุนให้คนไทยได้ทำนอำหำรท่ีมีคุณภำพและดีต่อสุขภำพ แต่ยังคง
รสชำติท่ีอร่อย 

➢ การลดปริมาณน ้าตาลในผลิตภัณฑ์ 

เพ่ือสุขภำพท่ีดีของผู้บริโภค โออิชิได้ให้ควำมส ำคัญในกำรลดปริมำณน ำ้ตำลในผลิตภัณฑ์  
ในผลิตภัณฑ์เคร่ืองดื่มชำเขียวผ่ำน 2 กระบวนกำรหลกั เพ่ือตอบรับมำตรกำรรัฐท่ีรณรงค์ให้ประชำชน 
ลดกำรบริโภคหวำน ได้แก่ 

o โออิชิได้พฒันำชำสตูรใหม่ “โออิชิ โกลด์” โดยมีจุดเด่นคือ รสชำติกลมกล่อมและมีปริมำณ
น ำ้ตำลน้อย จนได้รับกำรรับรอง “ทำงเลือกเพ่ือสุขภำพ” หรือ “Healthier Logo Choice” 
จำกมลูนิธิโภชนำกำร มหำวิทยำลยัมหิดล 

“โออิชิ โกลด์” ท่ีมีต้นก ำเนิดจำกไร่ชำมตัสดึะ ไร่ชำคณุภำพประเทศญ่ีปุ่ น ตัง้อยู่บน 
ท่ีรำบสูงมำกิโนะฮำระ (Makinohara) ซึ่งเป็นแหล่งปลูกชำอันดับหนึ่งของประเทศญ่ีปุ่ น 
เป็นพืน้ท่ีท่ีอดุมไปด้วยแร่ธำต ุมีแสงแดดมำกตลอดทัง้ปี มีอณุหภูมิเหมำะสมกบักำรปลูกชำ 
และท่ีส ำคญัเป็นแหล่งเพำะปลูกท่ีได้รับน ำ้จำกต้นน ำ้ซึ่งไหลมำจำกเทือกเขำ เจแปน แอลป์ 
(Japan Alps) ถือว่ำเป็นแหล่งน ำ้ท่ีสะอำดและบริสทุธ์ิ ท ำให้ได้ใบชำคณุภำพชัน้เลิศ กำรันตี
ด้วยรำงวลัคุณภำพมำกมำย เช่น ถ้วยรำงวลั The Emperor’s Cup รำงวลัจำกองค์จักรพรรดิ
ญ่ีปุ่ น ท่ีไร่มตัสดึะมีวิธีกำรปลกูชำท่ีพิถีพิถนั ซึง่ใบชำทัง้หมดจะถูกเก็บด้วยมือ โดยเลือกเก็บ
จำกยอดออ่นใบชำ 3 ใบเท่ำนัน้ หลงัจำกนัน้ใบชำจะถกูน ำไปนึง่ด้วยไอน ำ้เพ่ือไมใ่ห้สญูเสีย
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คณุภำพชำก่อนน ำมำนวดในทนัที เพ่ือให้ชำเกิดกระบวนกำรทำงเคมี ใบชำจึงมีกลิ่นหอม
เป็นพิเศษ ซึ่งทัง้หมดนีต้้องท ำภำยใน 4 ชม. เพ่ือให้ชำคงควำมสดมำกท่ีสุดโออิชิ จึงน ำ 
ใบชำคุณภำพชัน้ดีนีม้ำพัฒนำเป็นเคร่ืองดื่มพรีเมี่ยมเพ่ือสุขภำพ โออิชิ โกลด์ แบ่งเป็น  
2 รสชำติ ได้แก่ 

1. โออิชิ โกลด์ เก็นไมฉะ  

ครัง้แรกในเมืองไทยกบัชำข้ำวคัว่ญ่ีปุ่ นระดบัพรีเมี่ยมจำกยอดอ่อนใบชำ 
3 ใบ ท่ีเก็บเก่ียวด้วยมือ ผสำนกับข้ำวคัว่ญ่ีปุ่ นชัน้ดี ท่ีคัว่ด้วยสูตรดัง้เดิมปี 1930 
จึงท ำให้รสชำติกลมกล่อมหอมละมุนเป็นเอกลกัษณ์ ท ำให้เก็นไมฉะเป็นชำยอด
นิยมของชำวญ่ีปุ่ น ด้วยรสชำท่ีอ่อนนุ่ม ดื่มง่ำย ช่วยเติมเต็มรสชำติเมื่อทำนคู่กับ
อำหำร โออิชิ โกลด์ เก็นไมฉะ มีทัง้หมด 2 สตูร คือ สตูรไมม่ีน ำ้ตำลและสตูรหวำนน้อย 
(ดีไลท์)  

2. โออิชิ โกลด์ คำบเูซฉะ  

ชำคำบูเซฉะ คือ ชำเขียวระดบัพรีเมี่ยม ท่ีมีกระบวนกำรเพำะปลกูและดแูล
ท่ีแตกต่ำงจำกชำเขียวทั่วไป โดยในขัน้ตอนกำรเพำะปลูกจะน ำตำข่ำยสีด ำ 
มำปกคลมุใบชำเพ่ือป้องกนัไม่ให้ใบชำสมัผสักบัแสงแดดโดยตรงก่อนเก็บเก่ียวเป็น
เวลำ 1 สปัดำห์ ท ำให้ใบชำท่ีได้มีกลิ่นและรสชำติท่ีอ่อนละมนุมำกกว่ำชำเขียวทัว่ไป 
เน่ืองจำกใบชำไม่ได้รับแสงแดดโดยตรง และยงัมีสำรแทนนิน (Theanine) ท่ีช่วยลด
ควำมฝำดผสมผสำนกบัควำมเข้มข้นของชำได้อย่ำงลงตวั โดยโออิชิ โกลด์ คำบเูซฉะ 
มีทัง้สตูรไมม่ีน ำ้ตำลและสตูรหวำนน้อย (ดีไลท์) 

o มีกำรปรับลดปริมำณน ำ้ตำลในผลิตภณัฑ์เคร่ืองดื่มชำเขียวพร้อมดื่ม โออิชิ กรีนที  

- ปรับลดปริมำณน ำ้ตำลไม่เกิน 6 กรัมต่อ 100 มิลลิลิตร ได้แก่ ชำเขียวสไตล์ญ่ีปุ่ น 
รสข้ำวญ่ีปุ่ น  

- ปรับลดปริมำณน ำ้ตำลไมเ่กิน 10 กรัมตอ่ 100 มิลลิลิตร ได้แก่ ชำเขียวสไตล์ญ่ีปุ่ น 
รสน ำ้ผึง้ผสมมะนำว ในรูปแบบขวด PET และขวดแก้ว ชำเขียวสไตล์ญ่ีปุ่ น  
รสองุ่นเคียวโฮ ชำเขียวสไตล์ญ่ีปุ่ นรสแตงโม ชำด ำ รสมะนำว ชำเขียวโซดำ 
กลิ่นฮนัน่ีเลมอน ตรำโออิชิ ชำคลูล์ซำ่ 
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มำตรฐำนควำมปลอดภยัและคณุภำพของโออิชิ 

1. บริษัท โออิชิ เทรดดิง้ จ ำกัด ผ่ำนกำรรับรองมำตรฐำนระบบกำรจัดกำรบริหำรควำมเสี่ยง และมำตรำด้ำน
ควำมปลอดภยัอำหำร GMP และ HACCP, ระบบบริหำรงำนคณุภำพ ISO 9001:2015 และระบบกำรจดักำร
สิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 ส ำหรับกระบวนกำรผลิตเคร่ืองดื่มโออิชิทัง้หมด  

2. บริษัท โออิชิ เทรดดิง้ จ ำกดั ผ่ำนกำรรับรองมำตรฐำนระบบ กำรจดักำรควำมปลอดภยัอำหำร FSSC 22000 
Version 4.1 (Food Safety System Certification) ส ำหรับกระบวนกำรผลิต เคร่ืองดื่มโออิชิ แบบบรรจุกล่อง
และบรรจุขวดแบบเย็น โดยนระบบครอบคลมุถึงควำมรับผิดชอบของฝ่ำยบริหำร กำรจดักำรทรัพยำกร กำร
วำงแผนกำรผลิต และกำรผลิตผลิตภัณฑ์ท่ีปลอดภัย รวมถึงเร่ืองกำรจัดกำรนงำนบริกำร กำรปกป้องอำหำร 
(Food Defense) กำรป้องกนัอำหำรปลอม (Food Fraud) และกำรแสดงฉลำกผลิตภณัฑ์ ซึง่เพ่ิมเติมจำกท่ีระบบ 
ISO 22000:2005 ก ำหนดไว้ 

3. ผลิตภณัฑ์เคร่ืองดื่มทัง้หมดของ บริษัท โออิชิ เทรดดิง้ จ ำกดั ได้รับกำรรับรองผลิตภณัฑ์และกระบวนกำรผลิต
ตำมมำตรฐำนอำหำรฮำลำล (HALAL) จำกส ำนกังำนคณะกรรมกำรกลำงอิสลำมแห่งประเทศไทย 

4. ห้องปฏิบตัิกำรสอบเทียบ บริษัท โออิชิ เทรดดิง้ จ ำกดั ได้รับกำรรับรองมำตรฐำนฟ้องปฏิบตัิกำรทดสอบตำม
มำตรฐำน ISO/IEC 17025:2005 ตำมเง่ือนไขกำรรับรองควำมสำมำรถห้องปฏิบตัิกำรจำกส ำนกังำนมำกตร
ฐำนผลิตภณัฑ์อตุสำหกรรม 

5. ห้องปฏิบตัิกำรตรวจวิเครำะห์ บริษัท โออิชิ เทรดดิง้ จ ำกดั ได้รับกำรรับรองมำตรฐำนห้องปฏิบตัิกำรทดสอบ
ตำมมำตรฐำน  ISO/IEC 17025:2017 ตำมเง่ือนไขกำรรับรองควำมสำมำรถห้องปฏิบัติกำรจำกกรม
วิทยำศำสตร์บริกำรและกรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 

6. ร้ำนอำหำรญ่ีปุ่ นในเครือบริษัท โออิชิ (กรุ๊ป) จ ำกัด มหำชน ทุกสำขำผ่ำนกำรตรวจรับรองมำตรฐำนระบบ 
GMP – HACCP – ISO 9001:2015 จำกบริษัท SGS (Thailand) 

7. บริษัท โออิชิ ฟู้ด เซอร์วิส จ ำกดั ผ่ำนกำรรับรองมำตรฐำนระบบกำรจดักำรบริหำรควำมเสี่ยงและมำตรฐำน
ด้ำนควำมปลอดภัยด้ำนอำหำร GMP, HACCP และระบบกำรจัดกำรควำมผลอดภัยอำหำร BRC (British 
Retail Consortium) ISSUE 8 ของสมำคมผู้ประกอบธุรกิจค้ำปลีกแห่งสหรำชอำณำจักร ส ำหรับผลิตภณัฑ์
กลุม่เก๊ียวซำ่ทัง้หมด 

8. บริษัท โออิชิ ฟู้ด เซอร์วิส จ ำกดั ผ่ำนกำรรับรองมำตรฐำนระบบกำรจดักำรบริหำรควำมเสี่ยง และมำตรฐำน
ด้ำนควำมปลอดภยัอำหำร GMP และ HACCP จำกกรมปศสุตัว์ กรมประมง และกรมวิชำกำรเกษตร ส ำหรับ
กลุม่ผลิตภณัฑ์กลุม่เก๊ียวซำ่เพ่ือกำรสง่ออก 

9. บริษัท โออิชิ ฟู้ด เซอร์วิส จ ำกดั ผ่ำนกำรรับรองมำตรฐำนระบบกำรจัดกำรบริหำรควำมเสี่ยงและมำตรฐำน
ด้ำนควำมปลอดภยัอำหำร GMP และ HACCP ส ำหรับผลิตภณัฑ์อำหำรทกุกลุม่สินค้ำ 
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10. บริษัท โออิชิ ฟู้ด เซอร์วิส จ ำกัด ผ่ำนกำรรับรองมำตรฐำนระบบกำรบริหำรจัดกำรด้ำนสิ่งแวดล้อมส ำหรับ
อตุสำหกรรมสีเขียว (Green Industry System) และระบบกำรจดักำรสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 ส ำหรับ
กระบวนกำรผลิตอำหำรทกุกลุม่สินค้ำ 

11. ห้องปฏิบัติกำรตรวจวิเครำะห์ บริษัท โออิชิ ฟู้ด เซอร์วิส จ ำกัด ได้รับกำรรับรองมำตรฐำน ห้องปฏิบัติกำร
ทดสอบตำมมำตรฐำน ISO/IEC 17025:2017 ตำมเง่ือนไขกำรรับรองควำมสำมำรถห้องปฏิบัติกำรจำก
กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 

12. บริษัท โออิชิ เทรดดิง้ จ ำกดั โรงงำนนวนคร และโรงงำนวงัมว่ง ได้รับกำรรับรองระบบ TIS/OHSAS 18001 (ระบบ
บริหำรจดักำรด้ำนควำมปลอดภยั อำชีวอนำมยัและสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน) 

13. บริษัท โออิชิ เทรดดิง้ จ ำกัด ได้รับรำงวัล “อย.ควอลิตี  ้อวอร์ด” 3 ปีต่อเน่ือง (2560, 2561, 2562) จำก
ส ำนกังำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ 
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สิ่งแวดล้อม 

บทบำทในกำรดแูลสิ่งแวดล้อมไมใ่ช่หน้ำท่ีของหน่วยงำนใดหน่วยงำนหนึ่งหรือใครคนใดคนหนึ่ง ปัจจบุนั
สิ่งแวดล้อมถูกท ำลำยมำกขึน้จำกกำรเติบโตของสงัคมเมือง ท ำให้ทุกภำคสว่นของสงัคมต้องร่วมมือกนัดแูล กลุ่ม
บริษัทโออิชิจึงตระหนกัถึงบทบำทในกำรร่วมดูแลสิ่งแวดล้อม โดยหนึ่งในกลยุทธ์หลกัขององค์กร คือ กำรมุ่งเน้น
สร้ำงควำมยัง่ยืน หรือ Sustainability บริษัทจึงมอบหมำยให้ทกุหน่วยงำนด ำเนินงำนภำยใต้กำรค ำนงึถงึนโยบำย
ด้ำนสิ่งแวดล้อมเป็นส ำคญั 

ผลส าเร็จในปี 2562 

การจัดการ 
ด้านสิ่งแวดล้อม 

ปี 2561 ปี 2562 % change 

ลดพลงังำนไฟฟ้ำ 586,000 กิโลวตัต์เอำร์ตอ่
ปี 

742,071.16 กิโลวตัต์เอำร์ตอ่
ปี 

+27% 

ลดปริมำณกำรใช้น ำ้ 66,540 ลกูบำศก์เมตรตอ่ปี 78,329 ลกูบำศก์เมตรตอ่ปี +18% 

รีไซเคิลน ำ้มนัเก่ำ 117,126 ลิตร 171,000 - 178,230 ลิตร +52% 

การใช้พลังงานอย่างมีประสทิธิภาพ 

จำกกำรเปลี่ยนแปลงของสภำพภูมิอำกำศบนโลกท่ีเกิดจำกกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจก ท ำให้เกิดภำวะ
โลกร้อนขึน้ ดงันัน้โรงงำนทุกแห่งของบริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) จึงมุ่งมัน่ปฏิบตัิตำมกฎหมำย ข้อก ำหนด
ด้ำนสิ่งแวดล้อม และมำตรกำรจดักำรสิ่งแวดล้อม ISO 14001 โดยเข้ำร่วมโครงกำรต่ำง ๆ พร้อมได้รับกำรรับรอง
ด้ำนสิ่งแวดล้อม ดงันี ้ 

- โครงกำรน ำร่องอตุสำหกรรมสีเขียว ซึง่ผ่ำนกำรประเมินและได้รับกำรรับรองเป็นโรงงำนสีเขียว ระดบั 3 
(Green Industry Level 3) จำกกระทรวงอุตสำหกรรม ซึ่งเป็นระดบัท่ีแสดงให้เห็นว่ำบริษัทได้ใช้ทรัพยำกรอย่ำง
คุ้มคำ่และพฒันำกระบวนกำรผลิตท่ีเป็นมิตรกบัสิ่งแวดล้อม 

- โครงกำรคำร์บอนฟุตพริน้ท์ขององค์กรในภำคอุตสำหกรรม (Carbon Footprint for Organization: CFO) 
ขององค์กำรบริหำรจัดกำรก๊ำซเรือนกระจก (องค์กำรมหำชน) เป็นโครงกำรท่ีสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจเก่ียวกับ
หลักกำรและวิธีกำรประเมินคำร์บอนฟุตพริน้ท์ขององค์กร เ พ่ือให้สำมำรถค ำนวณปริมำณคำร์บอน  
ฟุตพริน้ท์ท่ีเกิดขึน้จำกกำรด ำเนินงำนขององค์กรได้อย่ำงถูกต้อง อนัจะน ำไปสู่กำรก ำหนดแนวทำงกำรบริหำร
จดักำรเพ่ือลดกำรปลอ่ยก๊ำซเรือนกระจกขององค์กรได้อย่ำงเหมำะสมและมีประสิทธิภำพตอ่ไป 
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- ใบ รับรองกำรปล่อยก๊ำซเ รือนกระจก จำกกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่ งแวดล้อม  
จำกกำรท่ีโรงงำนผลิตอำหำรและเคร่ืองดื่มของโออิชิทัง้ 4 แห่ง ปล่อยก๊ำซเรือนกระจกในปริมำณท่ีเหมำะสม 
จ ำนวนรวมโดยประมำณ 57,238 ตนัคำร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่ำ (tonCO2-eq) 

แนวทางการจัดการด้านการใช้พลังงานในโรงงานผลิตอาหารและเคร่ืองดื่มโออชิิ 
โดยเน้นหลัก 3R Reuse - Reduce – Recycle 

 กระบวนการ 
ปริมาณการใช้ไฟฟ้าที่ลดลง 

(กโิลวัตต์เอาร์ ต่อปี) 
1 ติดตัง้อปุกรณ์ควบคมุควำมเร็วรอบมอเตอร์

ในโรงงำน (Variable Speed Drive : VSD)  
8,646 

 
2 เปลี่ยนหลอด High bay เป็นหลอดไฟ LED 

ในโรงงำนกำรผลิตและในคลงัสินค้ำ 
360,379 

3 ด ำเนินกำรโหลดรวมหม้อแปลงไฟ 270,687 
4 ปรับปรุงสำยพำนหน้ำเคร่ือง Capseal  

ให้เป็น Single Line 
19,775.16 

5 โรงงำนผลิตอำหำรครัวกลำงมีมำตรกำรเปิด-
ปิด ระบบเติมอำกำศอตัโนมตัิท่ีควบคมุโดย
เซน็เซอร์ตรวจจบัคำ่กำรละลำยของออกซิเจน
ในระบบบ่อบ ำบดัน ำ้เสีย 

18,627 

6 ติดตัง้เวลำ เปิด-ปิด ระบบปรับอำกำศในโรง
อำหำรและในห้องพกัพนกังำน 

14,825 
 

7 กำรเปลี่ยนมอเตอร์ประสิทธิภำพสงู (IE3) 49,132 
จ านวนรวม ปริมาณการใช้ไฟฟ้าที่ลดลง 742,071.16 
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การบริหารจัดการน า้และอนุรักษ์แหล่งน า้ 

กำรเปลี่ยนแปลงของสภำพภูมิอำกำศและสิ่งแวดล้อม เป็นปัจจัยท่ีมีควำมเช่ือมโยงท่ีจะส่งผลให้เกิด
ควำมเสี่ยงต่อกำรขำดแคลนน ำ้ในอนำคต กลุ่มบริษัทโออิชิได้ตระหนักถึงปัญหำและผลกระทบจำกควำมเสี่ยง
ดงักลำ่ว จงึได้ด ำเนินกำรบริหำรจดักำรน ำ้อย่ำงมีประสิทธิภำพ พร้อมทัง้สง่เสริมกำรพฒันำนวตักรรมเพ่ือปรับปรุง
กำรใช้น ำ้ให้เกิดประโยชน์สงูสดุ ควบคู่ไปกบักำรควบคมุคณุภำพน ำ้ท่ีปล่อยลงสู่แม่น ำ้ล ำคลองให้มีคณุภำพตำม
มำตรฐำนท่ีก ำหนด เพ่ือลดควำมเสี่ยงและผลกระทบจำกกำรใช้น ำ้ทัง้ในระยะสัน้และระยะยำว และเป็นกำร
เตรียมพร้อมตอ่ควำมเสี่ยงและกำรเปลี่ยนแปลงท่ีอำจเกิดขึน้ในอนำคต 

ภำรกิจส ำคญั / กำรบริหำรจดักำรน ำ้ 

• วอเตอร์ฟุตพริน้ท์ (Water Footprint) 

วอเตอร์ฟุตพริน้ท์ เป็นกำรเก็บข้อมูลปริมำณกำรใช้น ำ้ในกำรผลิตสินค้ำและบริกำรทัง้ทำงตรง  
และทำงอ้อม โดยจะท ำกำรค ำนวณปริมำณน ำ้จำกผลรวมของทุกขัน้ตอนตลอดห่วงโซ่อุปทำน ซึ่งกลุ่มบริษัทโออิชิ 
ได้รับใบประกำศเกียรติคุณกำรรับรอง “กำรตรวจประเมินตำมเกณฑ์มำตรฐำนกำรรับรองวอเตอร์ฟุตพริน้ท์ของ
ผลิตภัณฑ์” ส ำหรับผลิตภัณฑ์ชำเขียวญ่ีปุ่ น โออิ ชิ  กรีนที รสน ำ้ผึ ง้ผสมมะนำว ขนำด 380 มิลลิลิตร  
จำกสถำบันน ำ้และสิ่งแวดล้อมเพ่ือควำมยั่งยืน สภำอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย จำกกำรประเมินปริมำณ  
กำรใช้น ำ้ในกระบวนกำรผลิตตลอดห่วงโซอ่ำหำรอย่ำงเหมำะสม  

• บริหารจัดการน า้อย่างมีประสิทธิภาพ 
กำรบริหำรจดักำรน ำ้อย่ำงมีประสิทธิภำพในปี 2562 สง่ผลให้เกิดกำรลดกำรใช้น ำ้ (Reduce) และกำรน ำ

น ำ้มำใช้ซ ำ้ (Reuse)  

- โครงกำรลดเวลำในกำรล้ำงเย่ือกรองของระบบ Ultra filtration ของโรงงำนผลิตเคร่ืองดื่มนิคม
อตุสำหกรรม นวนคร จงึเกิดน ำ้เสียน้อยลงและลดปริมำณกำรใช้น ำ้ได้ 12,794 ลกูบำศก์เมตรตอ่ปี 

- โครงกำรน ำน ำ้ทิ ง้จำกระบบกรองน ำ้แบบรีเวอร์ส (RO Reject) ของโรงงำนผลิตเคร่ืองดื่ม 
นิคมอตุสำหกรรมนวนคร กลบัมำใช้ในกระบวนกำรล้ำงพืน้ ท ำควำมสะอำดเคร่ืองจกัร รดน ำ้ต้นไม้ ฯลฯ 
ได้ในปริมำณ 33,336 ลกูบำศก์เมตรตอ่ปี 

- โรงงำนผลิตอำหำรครัวกลำงน ำน ำ้ทิง้จำกระบบกรองน ำ้แบบ รีเวอร์ส กลบัมำใช้ (RO Reject) ใน
กระบวนกำรล้ำงพืน้ ท ำควำมสะอำดเคร่ืองจกัร เติมในระบบ Cooling Tower แทนกำรใช้น ำ้ออ่น ใช้
กบัระบบปรับอำกำศ water line ฯลฯ ได้ในปริมำณ 4,432 ลกูบำศก์เมตรตอ่ปี 

- โรงงำนผลิตอำหำรครัวกลำงน ำน ำ้จำกระบบบ ำบดัน ำ้เสียมำใช้ในรดน ำ้ต้นไม้ ล้ำงพืน้ เติมในระบบ 
Cooling Tower ฯลฯ ได้ในปริมำณ 27,767 ลกูบำศก์เมตรตอ่ปี 
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• ปฏบิัตติามข้อก าหนดและกฎหมาย  
ปฏิบัติตำมข้อก ำหนดและกฎหมำย พร้อมทัง้มีระบบมำตรฐำนสำกลในกำรก ำกับดูแลและตรวจสอบ

ควำมถูกต้องของกำรด ำเนินธุรกิจท่ีเก่ียวข้องกบักำรใช้น ำ้ รวมถึงควบคมุมำตรฐำนกำรปล่อยน ำ้ทิง้จนมีคณุภำพ

ดีกวำ่มำตรฐำนท่ีก ำหนดก่อนปลอ่ยสูแ่หลง่น ำ้ธรรมชำติ และไมส่ง่ผลกระทบตอ่ผู้ เก่ียวข้อง 

การจัดการของเสีย 

 กลุ่มบริษัทโออิชิให้ควำมส ำคญัต่อกำรจดักำรของเสียตลอดห่วงโซ่คณุค่ำมำอย่ำงต่อเน่ือง โดยใช้หลกักำร
เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) เพ่ือลดและป้องกันกำรเกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมสังคมและชุมชน  
โดยตัง้เป้ำลดปริมำณขยะหรือของเสียจำกกระบวนกำรผลิตอย่ำงน้อยปีละ 1% ภำยในปี 2563 อีกทัง้มีกำรปฏิบัติ
ตำมข้อก ำหนดทำงกฎหมำยในกำรบ ำบดัและก ำจดัของเสียตำมมำตรฐำนสำกล เพ่ือด ำเนินกำรบริหำรจดักำรของ
เสียให้มีประสิทธิภำพสงูสดุ  

ภำรกิจส ำคญั / กำรจดักำรของเสีย  

- ลดปริมำณขยะพลำสติก ปรับลดควำมหนำของของฟิล์มหดท่ีห่อหุ้มเคร่ืองดื่มโออิชิกรีนทีรสต้นต ำรับ ข้ำว
ญ่ีปุ่ น และน ำ้ผึง้ผสมมะนำวขนำด 500 มล. แบบแพ็ค 6 ขวด และปรับลดควำมหนำชัน้ฟิล์ม ของซอง
ผลิตภณัฑ์อำหำรพร้อมปรุงพร้อมทำน โออิชิ อีทโตะ รำเมนหอยลำยผดัพริกเผำ รวมทัง้ปรับลดควำมหนำ
ของภำชนะใสอ่ำหำรเดลิเวอร่ี 

- ลดปริมำณขยะอำหำร ร้ำนอำหำรในเครือโออิชิได้ปรบปรุงวิธีกำรขึน้ปลำ (กำรเตรียมปลำ กำรแลป่ลำ) ผ่ำน
กำรจดัอบรมเชฟและพนกังำนให้สำมำรถแล่ปลำแซลมอนให้มีประสิทธิภำพย่ิงขึน้เพ่ือลดกำรสญูเสียจำก
กำรตดัแตง่ปลำ ช่วยลดกำรใช้ทรัพยำกรอำหำรของโลกท่ีมีอยู่อย่ำงจ ำกดั และยงัสำมำรถช่วยลดค่ำใช้จ่ำย
ในกำรบวนกำรผลิต 

- วิธีกำรก ำจดัของเหลวท่ีมีประสิทธิภำพ โรงงำนผลิตเคร่ืองดื่มและโรงงำนผลิตอำหำรครัวกลำงน ำขยะและ
ของเสียส่งต่อให้บริษัทท่ีด ำเนินกำรด้ำนกำรบริหำรจัดกำรของเสียน ำไปบ ำบัดและก ำจัดตำม
มำตรฐำนสำกล ปริมำณขยะจงึมีปริมำณลดลง 1,087.27 ตนั แบ่งเป็นขยะทัว่ไปลดลง 112.8 ตนั ขยะจำก
กระบวนกำรผลิตลดลง 863.99 ตนั และขยะขำยได้ลดลง 110.48 ตนั 

- น ำน ำ้มันพืชเก่ำจำกกำรประกอบอำหำร (Used Frying Oil) ท่ีได้จำกธุรกิจร้ำนอำหำร และโรงงำนผลิต
อำหำรบ้ำนบึง จ ำนวนประมำณ  171,000 – 178,230 ลิตรต่อปี น ำมำจ ำหน่ำยให้กับบริษัทคู่สญัญำท่ีมี
เอกสำรรับรองในเร่ืองของกำรจดักำร เข้ำสู่กระบวนกำรรีไซเคิลเพ่ือใช้เป็นวตัถุดิบสว่นหนึง่ของผลิตภณัฑ์ท่ี
ไมเ่ก่ียวกบักำรบริโภคและ/หรือกำรประกอบอำหำร เช่น ผลิตอำหำรสตัว์ สบู่ น ำ้ยำท ำควำมสะอำด หรือไบ
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โอดีเซล เท่ำนัน้ โดยทัง้หมดจะถกูน ำไปใช้ต่ออย่ำงถูกสขุลกัษณะ เป็นไปตำมข้อก ำหนดทำงกฎหมำย และ
วตัถปุระสงค์ขององค์กร 

- ให้ควำมรู้ และฝึกอบรมพนักงำนให้มีส่วนร่วมในกำรลด และป้องกันกำรเกิดของเสีย โดยใช้เคร่ืองมือ  
กำรบริหำรจัดกำรคุณภำพโดยรวม (Total Quality Management : TQM) และเคร่ืองมือกำรบ ำรุงรักษำทวีผล 
แบบทกุคนมีสว่นร่วม (Total Productive Maintenance : TPM) 

บรรจุภัณฑ์รักษ์โลก 

บรรจุภัณฑ์ ถือเป็นองค์ประกอบส ำคัญในอุตสำหกรรมอำหำรและเคร่ืองดื่ม ดังนัน้กำรเลือกใช้บรรจุ
ภณัฑ์ท่ีรักษ์โลก นอกจำกเป็นกำรรักษำสภำพแวดล้อมแล้ว ยงัเป็นกำรตอบรับกลยุทธ์องค์กรท่ีต้องกำรร่วมสร้ำง
ควำมยัง่ยืนด้ำนสิ่งแวดล้อมให้กบัสงัคม  

กลุ่มบริษัทโออิชิงจึงมุ่งมั่นพัฒนำเทคโนโลยีกำรผลิตบรรจุภัณฑ์ให้มีประสิทธิภำพ เพ่ือลดปริมำณ
พลำสติกและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมในระยะยำว โดยในปี 2562 สำมำรถลดปริมำณกำรใช้
พลำสติกได้ 16.59 ตนั  

ภารกจิส าคัญ / การบริหารจัดการบรรจุภัณฑ์  

กำรพฒันำ / ปรับโฉมผลิตภณัฑ์ใหม ่ 

- โออิชิ กรีนที ปรับลดปริมำณกำรใช้พลำสติกของ ฟิล์มหด (Shrink Film) ท่ีห่อหุ้ มผลิตภัณฑ์โออิชิกรีนทีรสต้น
ต ำรับ ข้ำวญ่ีปุ่ น และน ำ้ผึง้มะนำว ขนำด 500 มล. แบบแพ็ค 6 ขวด โดยลดควำมหนำของฟิล์มหดจำก 65  ไมครอน 
เป็น 55 ไมครอน ท ำให้ลดปริมำณพลำสติก 1.38 ตนัตอ่ปี  

- ภำชนะใส่อำหำรเดลิเวอร่ี ได้แก่ ถำดเบนโตะและถ้วยใส ปรับลดควำมหนำของพลำสติกลง จึงลดกำรใช้
พลำสติกได้ถงึ 15.15 ตนั 

- ผลิตภัณฑ์อำหำรพร้อมปรุงพร้อมทำน ได้ปรับลดควำมหนำชัน้ฟิล์ม โดยริเร่ิมกับผลิตภัณฑ์ โออิชิ  อีทโตะ  
รำเมนหอยลำยผัดพริกเผำ ซึ่งปรับลดควำมหนำชัน้ฟิล์ม LLDPE ของซองผลิตภัณฑ์ จำก 65 ไมครอน 
(น ำ้หนกัซอง 10 กรัม) เป็น 50 ไมครอน (น ำ้หนกัซอง 7 กรัม) จึงลดปริมำณกำรใช้พลำสติกได้อีก 15,582 
กรัมตอ่ Usage กำรใช้งำนในปี 2562 (เดือนกรกฎำคม - กนัยำยน 2562 : 5,194 PC) หรือประมำณกำรลด
พลำสติกได้ 62,316 กรัมตอ่ปี 
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กำรผลิต  

- กระบวนกำรผลิตเก๊ียวซ่ำของโรงงำนผลิตอำหำรครัวกลำง ปรับเปลี่ยนถำดพลำสติกท่ีใช้ในกระบวนกำรผลิต 
เปลี่ยนเป็นถำดท่ีท ำจำกวสัดสุแตนเลส จึงลดขยะพลำสติกได้ประมำณ 25 ตนัต่อปี หรือเท่ำกับลดจ ำนวนถำด
พลำสติกได้ถงึ 1.2 ล้ำนชิน้ตอ่ปี  

- กระบวนกำรผลิตเคร่ืองดื่มแบบบรรจุร้อนในขวด PET ของโรงงำนผลิตเคร่ืองดื่มได้ปรับปรุงเคร่ืองจกัรใน
กระบวนกำรผลิต ด้วยกำรเพ่ิมระยะกำรยืดของฟิล์มพนัพำเลท โดยไม่ส่งผลกระทบตอ่คณุภำพกลอ่งสินค้ำ 
จงึลดกำรใช้ฟิล์มพนัพำเลทลงได้ 6.7 ตนัตอ่ปี 

กำรจดักำรบรรจภุณัฑ์หลงักำรบริโภค 

ส่งเสริมกำรมีสว่นร่วมของพนกังำนในกำรจดักำรบรรจภุณัฑ์ท่ีใช้แล้ว ผ่ำนโครงกำร “เก็บ กลบั รีไซเคิล” 
โครงกำรคดัแยกขยะของบริษัทไทยเบฟเวอเรจ รีไซเคิล จ ำกดั เพ่ือสร้ำงจิตส ำนึกกำรคดัแยกขยะให้กบัพนกังำน
จนกลำยเป็นกิจวตัร รวมทัง้เป็นกำรสร้ำงวฒันธรรมอนัดีให้กบัองค์กร โดยรณรงค์ให้พนกังำนคดัแยกบรรจภุณัฑ์
เคร่ืองดื่มหลงักำรบริโภคท่ีน ำมำรีไซเคิลได้แบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่ ขวดพลำสติกใส กระป๋องอะลมูิเนียม และ
ขวดแก้ว ซึง่ขยะดงักลำ่วจะถกูน ำไปรีไซเคิลได้อย่ำงถกูวิธีตอ่ไป  
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11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง 

11.1 การควบคุมภายใน 

บริษัทได้ให้ควำมส ำคญัอย่ำงย่ิงกบักำรจดัให้มีระบบกำรควบคมุภำยในท่ีดีและมีประสิทธิภำพ  
ทัง้ในระดับบริหำรและระดับปฏิบัติงำน โดยได้จัดให้มีระบบกำรควบคุมภำยในท่ีครอบคลุม  
ทกุด้ำน ทัง้ด้ำนบญัชี กำรเงิน กำรปฏิบตัิงำน ด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและดิจิทลั รวมถงึบริษัท
ยงัได้มีกำรก ำหนดนโยบำยกำรก ำกบัดแูลกิจกำรของบริษัทไว้อย่ำงชดัเจน โดยก ำหนดให้บริษัท
ต้องมีกำรด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมกฎหมำย ข้อบงัคบั ระเบียบที่เก่ียวข้อง มีกลไกกำรตรวจสอบ
และถ่วงดลุที่มีประสิทธิภำพอย่ำงเพียงพอในอนัท่ีจะปกป้อง รักษำ และดแูลเงินทนุของผู้ ถือหุ้น
และสินทรัพย์ของบริษัท  

บริษัทได้จดัให้มีหน่วยงำนตรวจสอบภำยในเพ่ือท ำหน้ำท่ีตรวจสอบกำรปฏิบตัิงำนของทกุหน่วยงำน 
ทัง้หน่วยงำนหลกัและหน่วยงำนสนบัสนุน รวมทัง้ให้ค ำปรึกษำเก่ียวกับกำรสร้ำงระบบกำรควบคุม
ภำยในพัฒนำระบบงำนต่ำง ๆ รวมทัง้ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศและดิจิทัลของบริษัท ตลอดจน
ประเมินประสิทธิภำพ ควำมเพียงพอของกำรควบคุมภำยใน วิเครำะห์และประเมินควำมเสี่ยงของ
ระบบต่ำง ๆ รวมถึงกำรประเมินควำมเสี่ยงจำกกำรทุจริตคอร์รัปชัน่ เพ่ืออดุช่องโหว่ท่ีท ำให้เกิด
ควำมผิดพลำดหรือโอกำสที่อำจน ำไปสูก่ำรกระท ำทจุริตหรือคอร์รัปชัน่ได้ พร้อมทัง้ให้ค ำแนะน ำ
และติดตำมกำรปรับปรุงระบบกำรควบคมุภำยในให้แก่ฝ่ำยบริหำรอย่ำงใกล้ชิด นอกจำกนี ้บริษัทยงั
มุง่ผลกัดนัให้หน่วยงำนตรวจสอบภำยในปฏิบตัิงำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนสำกล และใช้กรอบ
กำรควบคมุภำยในตำมแนว International Standards for the Professional Practice of Internal 
Auditing ของ The Institute of Internal Auditors (IIA) ทัง้นี ้คณะกรรมกำรบริษัทสนบัสนนุและ
ดูแลให้หน่วยงำนตรวจสอบภำยในปฏิบัติงำนอย่ำงมีควำมเป็นอิสระ สำมำรถท ำหน้ำท่ีตรวจสอบ 
และถ่วงดลุได้อย่ำงเตม็ท่ี โดยกำรแตง่ตัง้ โยกย้ำย เลิกจ้ำงและประเมินผลงำนหวัหน้ำหน่วยงำน
ตรวจสอบภำยในต้องได้รับควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ รวมถึง รำยงำนตรงต่อ
คณะกรรมกำรตรวจสอบเป็นประจ ำ เพ่ือท่ีคณะกรรมกำรตรวจสอบสำมำรถให้ค ำแนะน ำท่ีจ ำเป็น
และเพ่ือมัน่ใจได้ว่ำระบบกำรควบคุมภำยใน และกำรตรวจสอบภำยใน อนัเป็นกลไกส ำคญัใน
กำรขบัเคลื่อนธุรกิจให้บรรลผุลส ำเร็จตำมวิสยัทศัน์ (Vision) และพนัธกิจ (Mission) ของบริษัท
อนัจะสร้ำงกำรเติบโตอย่ำงมัน่คงและยัง่ยืนแก่กิจกำร 

ส ำหรับกรอบกำรควบคมุภำยในท่ีคณะกรรมกำรบริษัท รวมถงึคณะกรรมกำรตรวจสอบและหน่วยงำน
ตรวจสอบภำยในใช้ยึดถือและอ้ำงอิงในกำรปฏิบัติงำนของ The Committee of Sponsoring 
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Organizations of The Treadway Commission -Enterprise Risk Management (COSO-
ERM) ซึ่งก ำหนดให้ต้องมีกำรประเมินระบบกำรควบคุมภำยใน กำรพัฒนำระบบงำนด้ำนต่ำง ๆ  
ของบริษัท ตำมองค์ประกอบ 8 ประกำร ดงันี ้
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 และข้อมูลท่ีได้รับทรำบ 
จำกกำรซกัถำมจำกฝ่ำยบริหำรของบริษัท รวมทัง้ จำกกำรพิจำรณำเอกสำรหลกัฐำนต่ำง ๆ ท่ีฝ่ำยบริหำร
เป็นผู้จดัท ำ สำมำรถสรุปได้ว่ำบริษัทมีระบบกำรควบคมุภำยในท่ีมีประสิทธิภำพอย่ำงเพียงพอ รวมถึงมี
ระบบกำรควบคมุภำยในเร่ืองกำรท ำธุรกรรมกบัผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ กรรมกำร ผู้บริหำร หรือผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบั
บคุคลดงักลำ่วอย่ำงเพียงพอแล้วอีกด้วย 

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

นอกจำกนี ้เพ่ือส่งเสริมกำรควบคุมภำยในและกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี (Good Corporate Governance) 
คณะกรรมกำรบริษัทยังได้ส่งเสริมให้ผู้บริหำรด ำเนินกำรพัฒนำคุณภำพของระบบกำรควบคุมภำยใน
ตลอดจนสนับสนุนให้ผู้บริหำรและพนักงำนทุกระดับชัน้ได้ปฏิบัติตำมจรรยำบรรณกลุ่มบริษัทโออิชิ 
นโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำร นโยบำยกำรบริหำรควำมเสี่ยงและนโยบำยต่ำง ๆ ของบริษัท รวมทัง้ให้
ควำมรู้กบัผู้บริหำรและพนกังำนทกุระดบัชัน้ในด้ำนป้องกนักำรตอ่ต้ำนทจุริตคอร์รัปชัน่ด้วย  

ทัง้นี ้บริษัทมีนโยบำยให้พนักงำนทุกคนทบทวนจรรยำบรรณของบริษัทโดยท ำแบบทดสอบผ่ำนระบบ 
Beverest Learning Module (กำรเรียนรู้) ทุกปี เพ่ือเป็นกำรเน้นย ำ้ให้พนกังำนประพฤติปฏิบตัิท่ีดี และ
เหมำะสมตอ่กำรด ำเนินธุรกิจขององค์กร เพ่ือให้บริษัทเติบโตอย่ำงมัน่คงและยัง่ยืน 
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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 
หน้ำท่ี 58 แบบแสดงรำยกำรข้อมลูประจ ำปี 2562 
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12. รายการระหว่างกัน 

12.1 ลักษณะของความสัมพันธ์กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง 

ณ วันท่ี 30 กันยำยน 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีกำรท ำรำยกำรระหว่ำงกันกับบุคคลหรือ
กิจกำรท่ีอำจมีควำมขดัแย้ง ซึง่สำมำรถสรุปลกัษณะของควำมสมัพนัธ์ได้ดงันี ้

ชื่อกจิการ 
ประเทศที่

จัดตัง้/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 บริวเวอร่ี (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 
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 
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ชื่อกจิการ 
ประเทศที่

จัดตัง้/สัญชาต ิ
ลักษณะความสัมพันธ์ 

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 
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 ซี.เอ.ไอ. จ ำกดั ไทย บริษัทย่อยทำงตรงของบริษัทใหญ่ 
International Beverage Holding Ltd. ฮ่องกง บริษัทย่อยทำงตรงของบริษัทใหญ่ 
บริษัท ฟู้ด ออฟ เอเชีย จ ำกดั ไทย บริษัทย่อยทำงอ้อมของบริษัทใหญ่ 
บริษัท บำงกอกอำร์ตเบียนนำเล ่แมนเนจเม้นท์ จ ำกดั ไทย บริษัทย่อยทำงอ้อมของบริษัทใหญ่ 
บริษัท ฮำวี ลอจิสติกส์ (ประเทศไทย) จ ำกดั ไทย บริษัทย่อยของบริษัทย่อยทำงตรงของบริษัทใหญ่ 
บริษัท เอส.พี.เอม็.อำหำรและเคร่ืองดื่ม จ ำกดั ไทย บริษัทย่อยของบริษัทย่อยทำงอ้อมของบริษัทใหญ่ 
บริษัท เสริมสขุ จ ำกดั (มหำชน) ไทย บริษัทย่อยของบริษัทย่อยทำงอ้อมของบริษัทใหญ่ 
บริษัท เสริมสขุ เบเวอร์เรจ จ ำกดั ไทย บริษัทย่อยของบริษัทย่อยทำงอ้อมของบริษัทใหญ่ 
บริษัท แม๊กซ์ เอเชีย จ ำกดั ไทย บริษัทย่อยของบริษัทย่อยทำงอ้อมของบริษัทใหญ่ 
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ชื่อกจิการ 
ประเทศที่

จัดตัง้/สัญชาต ิ
ลักษณะความสัมพันธ์ 

บริษัท บิสโตร เอเชีย จ ำกดั ไทย บริษัทย่อยของบริษัทย่อยทำงอ้อมของบริษัทใหญ่ 
บริษัท สะไปซ์ ออฟ เอเชีย จ ำกดั ไทย บริษัทย่อยของบริษัทย่อยทำงอ้อมของบริษัทใหญ่ 
บริษัท เดอะ คิวเอสอำร์ ออฟ เอเชีย จ ำกดั ไทย บริษัทย่อยของบริษัทย่อยทำงอ้อมของบริษัทใหญ่ 
บริษัท เพ็ทฟอร์ม (ไทยแลนด์) จ ำกดั ไทย บริษัทร่วมของบริษัทย่อยทำงอ้อมของบริษัทใหญ่ 
บริษัท เอฟแอนด์เอน็ แดร่ีส์ (ประเทศไทย) จ ำกดั ไทย บริษัทร่วมของบริษัทย่อยทำงอ้อมของบริษัทใหญ่ 
บริษัท เอฟแอนด์เอน็ ยไูนเตด็ จ ำกดั ไทย บริษัทร่วมของบริษัทย่อยทำงอ้อมของบริษัทใหญ่ 
F&N Beverages Marketing Sdn. Bhd. มำเลเซีย บริษัทร่วมของบริษัทย่อยทำงอ้อมของบริษัทใหญ่ 
F&N Beverages Manufacturing Sdn. Bhd. มำเลเซีย บริษัทร่วมของบริษัทย่อยทำงอ้อมของบริษัทใหญ่ 
F&N Foods Pte. Ltd. สิงคโปร์ บริษัทร่วมของบริษัทย่อยทำงอ้อมของบริษัทใหญ่ 
F&N Interflavine Pte. Ltd. สิงคโปร์ บริษัทร่วมของบริษัทย่อยทำงอ้อมของบริษัทใหญ่ 
Fraser & Neave (Singapore) Pte. Limited สิงคโปร์ บริษัทย่อยของบริษัทร่วมของบริษัทย่อยทำงอ้อม

ของบริษัทใหญ่ 
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 ถือหุ้ นรำยใหญ่ของบริษัทใหญ่

เป็นกรรมกำรและถือหุ้นใหญ่ทำงอ้อม 
บริษัท เบอร์ลี ่ยคุเกอร์ จ ำกดั (มหำชน) ไทย กรรมกำรและผู้ ถือหุ้ นรำยใหญ่ของบริษัทใหญ่

ถือหุ้นใหญ่ทำงอ้อม 
บริษัท เบอร์ลี ่ยคุเกอร์ ฟู้ดส์ จ ำกดั ไทย กรรมกำรและผู้ ถือหุ้ นรำยใหญ่ของบริษัทใหญ่

ถือหุ้นใหญ่ทำงอ้อม 
บริษัท เบอร์ลี ่ยคุเกอร์ โลจิสตกิส์ จ ำกดั ไทย กรรมกำรและผู้ ถือหุ้ นรำยใหญ่ของบริษัทใหญ่

ถือหุ้นใหญ่ทำงอ้อม 
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ชื่อกจิการ 
ประเทศที่

จัดตัง้/สัญชาต ิ
ลักษณะความสัมพันธ์ 

บริษัท อำคเนย์ประกนัภยั จ ำกดั (มหำชน) ไทย กรรมกำรและผู้ ถือหุ้ นรำยใหญ่ของบริษัทใหญ่
ถือหุ้นใหญ่ทำงอ้อม 

บริษัท อำคเนย์ประกนัชีวิต จ ำกดั (มหำชน) ไทย กรรมกำรและผู้ ถือหุ้ นรำยใหญ่ของบริษัทใหญ่
ถือหุ้นใหญ่ทำงอ้อม 

บริษัท อำคเนย์แคปปิตอล จ ำกดั ไทย กรรมกำรและผู้ ถือหุ้ นรำยใหญ่ของบริษัทใหญ่
ถือหุ้นใหญ่ทำงอ้อม 

บริษัท ทิพย์พฒัน อำร์เขต จ ำกดั ไทย กรรมกำรและผู้ ถือหุ้ นรำยใหญ่ของบริษัทใหญ่
ถือหุ้นใหญ่ทำงอ้อม 

บริษัท รูเบียอตุสำหกรรม จ ำกดั ไทย กรรมกำรและผู้ ถือหุ้ นรำยใหญ่ของบริษัทใหญ่
ถือหุ้นใหญ่ทำงอ้อม 

บริษัท อำหำรสยำม จ ำกดั (มหำชน) ไทย กรรมกำรและผู้ ถือหุ้ นรำยใหญ่ของบริษัทใหญ่
ถือหุ้นใหญ่ทำงอ้อม 

บริษัท ทีซซีี โฮเทล แอสเสท แมนเนจเม้นท์ 
จ ำกดั 

ไทย กรรมกำรและผู้ ถือหุ้ นรำยใหญ่ของบริษัทใหญ่
ถือหุ้นใหญ่ทำงอ้อม 

บริษัท ทีซซีี แลนด์ จ ำกดั ไทย กรรมกำรและผู้ ถือหุ้ นรำยใหญ่ของบริษัทใหญ่
ถือหุ้นใหญ่ทำงอ้อม 

บริษัท ทีซซีี แอสเซท็ส์ (ประเทศไทย) จ ำกดั ไทย กรรมกำรและผู้ ถือหุ้ นรำยใหญ่ของบริษัทใหญ่
ถือหุ้นใหญ่ทำงอ้อม 

บริษัท อมรินทร์พริน้ติง้ แอนด์ พบัลิชช่ิง จ ำกดั
(มหำชน) 

ไทย กรรมกำรและผู้ ถือหุ้ นรำยใหญ่ของบริษัทใหญ่
ถือหุ้นใหญ่ทำงอ้อม 

บริษัท เกษมทรัพย์ภกัดี จ ำกดั ไทย กรรมกำรและผู้ ถือหุ้ นรำยใหญ่ของบริษัทใหญ่
ถือหุ้นใหญ่ทำงอ้อม 

บริษัท ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี จ ำกดั ไทย กรรมกำรและผู้ ถือหุ้ นรำยใหญ่ของบริษัทใหญ่
ถือหุ้นใหญ่ทำงอ้อม 

บริษัท เอฟ แอนด์ บี อนิเตอร์เนชัน่แนล จ ำกดั ไทย กรรมกำรและผู้ ถือหุ้ นรำยใหญ่ของบริษัทใหญ่
ถือหุ้นใหญ่ทำงอ้อม 

บริษัท บิสซิเนส โพรเซส เอำท์ซอร์สซิ่ง จ ำกดั ไทย กรรมกำรและผู้ ถือหุ้ นรำยใหญ่ของบริษัทใหญ่
ถือหุ้นใหญ่ทำงอ้อม 
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ลักษณะความสัมพันธ์ 

บริษัท ยนิูเวนเจอร์ จ ำกดั (มหำชน) ไทย กรรมกำรและผู้ ถือหุ้ นรำยใหญ่ของบริษัทใหญ่
ถือหุ้นใหญ่ทำงอ้อม 

บริษัท เดอะ สตรีท รีเทล ดีเวลลอปเม้นท์ จ ำกดั ไทย กรรมกำรและผู้ ถือหุ้ นรำยใหญ่ของบริษัทใหญ่
ถือหุ้นใหญ่ทำงอ้อม 

บริษัท โรงงำนอตุสำหกรรมกระดำษบำงปะอิน 
จ ำกดั 

ไทย กรรมกำรและผู้ ถือหุ้ นรำยใหญ่ของบริษัทใหญ่
ถือหุ้นใหญ่ทำงอ้อม 

บริษัท ตลำดตอ่ยอด เออีซี จ ำกดั ไทย กรรมกำรและผู้ ถือหุ้ นรำยใหญ่ของบริษัทใหญ่
ถือหุ้นใหญ่ทำงอ้อม 

บริษัท พรรณธิอร เทรดดิง้ จ ำกดั ไทย กรรมกำรและผู้ ถือหุ้ นรำยใหญ่ของบริษัทใหญ่
ถือหุ้นใหญ่ทำงอ้อม 

บริษัท บ๊ิกซ ีซูเปอร์เซน็เตอร์ จ ำกดั (มหำชน) ไทย กรรมกำรและผู้ ถือหุ้ นรำยใหญ่ของบริษัทใหญ่
ถือหุ้นใหญ่ทำงอ้อม 

บริษัท บีเจซ ีสเปเชียลตีส์้ จ ำกดั ไทย กรรมกำรและผู้ ถือหุ้ นรำยใหญ่ของบริษัทใหญ่
ถือหุ้นใหญ่ทำงอ้อม 

บริษัท พิษณโุลก บ๊ิกซ ีจ ำกดั ไทย กรรมกำรและผู้ ถือหุ้ นรำยใหญ่ของบริษัทใหญ่
ถือหุ้นใหญ่ทำงอ้อม 

บริษัท อตุสำหกรรมน ำ้ตำลชลบรีุ จ ำกดั ไทย กรรมกำรและผู้ ถือหุ้ นรำยใหญ่ของบริษัทใหญ่
ถือหุ้นใหญ่ทำงอ้อม 

บริษัท ทีซซีี โลจิสติกส์ แอนด์ แวร์เฮ้ำส์ จ ำกดั ไทย กรรมกำรและผู้ ถือหุ้ นรำยใหญ่ของบริษัทใหญ่
ถือหุ้นใหญ่ทำงอ้อม 

บริษัท สรุเศรษฐ์ จ ำกดั ไทย กรรมกำรและผู้ ถือหุ้ นรำยใหญ่ของบริษัทใหญ่
ถือหุ้นใหญ่ทำงอ้อม 

บริษัท ที.ซี.ซี. คอมเมอร์เชียล พร็อพเพอร์ตี ้
แมนเนจเม้นท์ จ ำกดั 

ไทย กรรมกำรและผู้ ถือหุ้ นรำยใหญ่ของบริษัทใหญ่
ถือหุ้นใหญ่ทำงอ้อม 

บริษัท เอเชียบุ๊คส์ จ ำกดั ไทย กรรมกำรและผู้ ถือหุ้ นรำยใหญ่ของบริษัทใหญ่
ถือหุ้นใหญ่ทำงอ้อม 

บริษัท แปซิฟิก เลเช่อร์ (ประเทศไทย) จ ำกดั ไทย กรรมกำรและผู้ ถือหุ้ นรำยใหญ่ของบริษัทใหญ่
ถือหุ้นทำงอ้อม 
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ชื่อกจิการ 
ประเทศที่

จัดตัง้/สัญชาต ิ
ลักษณะความสัมพันธ์ 

กองทนุรวมอสงัหำริมทรัพย์ไทยรีเทล 
อินเวสเม้นต์ 

ไทย กรรมกำรและผู้ ถือหุ้ นรำยใหญ่ของบริษัทใหญ่
ถือหน่วยลงทนุสว่นใหญ่ทำงอ้อม 

กองทนุรวมอสงัหำริมทรัพย์และสิทธิกำรเช่ำ 
ไทยคอมเมอร์เชียลอินเวสเม้นต์ 

ไทย กรรมกำรและผู้ ถือหุ้ นรำยใหญ่ของบริษัทใหญ่
ถือหน่วยลงทนุทำงอ้อม 

ทรัสต์เพ่ือกำรลงทนุในสิทธิกำรเช่ำ 
อสงัหำริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์ 

ไทย กรรมกำรและผู้ ถือหุ้ นรำยใหญ่ของบริษัทใหญ่
ถือหน่วยลงทนุทำงอ้อม 

บริษัท แผน่ดินธรรม พร็อพเพอร์ตี ้ 
ดีเวลลอปเม้นท์ จ ำกดั 

ไทย กรรมกำรและผู้ ถือหุ้ นรำยใหญ่ของบริษัทใหญ่
เป็นญำติกบัผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ทำงอ้อม 

ผู้บริหำรส ำคญั ไทย 

บุคคลท่ีมีอ ำนำจและควำมรับผิดชอบ กำรวำงแผน 
สัง่กำรและควบคมุกิจกรรมตำ่ง ๆ  ของกิจกำร ไม่ว่ำ
ทำงตรงหรือทำงอ้อม ทัง้นีร้วมถงึกรรมกำรของกลุ่ม
บริษัท (ไมว่ำ่จะท ำหน้ำท่ีในระดบับริหำรหรือไม)่ 

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 
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ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีกำรท ำรำยกำรระหว่ำงกนัอนัเน่ืองมำจำกกำรด ำเนินธุรกิจกบับุคคลหรือกิจกำรท่ีอำจมีควำมขดัแย้ง สำมำรถสรุป
มลูคำ่และลกัษณะของกำรท ำรำยกำรระหวำ่งกนั โดยแบ่งตำมประเภทได้ดงันี ้

รายการขายระหว่างกันที่มีความสัมพันธ์กับบริษัทใหญ่ 

ล าดับ ชื่อ ความสัมพันธ์ 
2562 2561 2560 

ยอดขาย ลูกหนีก้ารค้า ยอดขาย ลูกหนีก้ารค้า ยอดขาย ลูกหนีก้ารค้า 
1 บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ ำกดั 

(มหำชน) 
บริษัทใหญ่และมีกรรมกำรร่วมกนั 824,000 271,027 3,413,199 491,428 2,177,468 258,082 

 
ยอดรวมทัง้สิน้  824,000 271,027 3,413,199 491,428 2,177,468 258,082 

รายการขายระหว่างกันที่มีความสัมพันธ์กับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 

ล าดับ ชื่อ ความสัมพันธ์ 
2562 2561 2560 

ยอดขาย ลูกหนี ้ ยอดขาย ลูกหนี ้ ยอดขาย ลูกหนี ้
1 บริษัท น ำยคุ จ ำกดั บริษัทย่อยทำงตรงของบริษัทใหญ่ (3,677,193) - (8,255,751)  -  (11,747,238) - 
2 บริษัท น ำธุรกิจ จ ำกดั บริษัทย่อยทำงตรงของบริษัทใหญ่ (7,847,169) - (20,490,495)  -    (37,286,293) - 
3 บริษัท น ำเมือง จ ำกดั บริษัทย่อยทำงตรงของบริษัทใหญ่ (2,773,292) - (5,869,879)  -    (7,880,654) - 
4 บริษัท น ำนคร จ ำกดั บริษัทย่อยทำงตรงของบริษัทใหญ่ (4,792,543) - (10,917,418)  -    (13,267,682) - 
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ล าดับ ชื่อ ความสัมพันธ์ 
2562 2561 2560 

ยอดขาย ลูกหนี ้ ยอดขาย ลูกหนี ้ ยอดขาย ลูกหนี ้
5 บริษัท น ำพลงั จ ำกดั บริษัทย่อยทำงตรงของบริษัทใหญ่ (1,718,114) - (4,354,004)  -    (4,771,701) - 
6 บริษัท น ำกิจกำร จ ำกดั บริษัทย่อยทำงตรงของบริษัทใหญ่ (5,027,125) - (12,154,401)  -    (14,939,739) - 
7 บริษัท น ำรุ่งโรจน์ จ ำกดั บริษัทย่อยทำงตรงของบริษัทใหญ่ (6,146,825) - (16,512,963)  -    (27,820,655) - 
8 บริษัท น ำทิพย์ จ ำกดั บริษัทย่อยทำงตรงของบริษัทใหญ่ (5,607,638) - (11,932,087)  -    (13,719,029) - 
9 บริษัท แคชแวน แมนเนจเม้นท์ 

จ ำกดั 
บริษัทย่อยทำงตรงของบริษัทใหญ่ (16,129,762) - (40,157,548)  -    (55,660,967) - 

10 บริษัท เบียร์ไทย (1991) 
จ ำกดั (มหำชน) 

บริษัทย่อยทำงตรงของบริษัทใหญ่ - - 4,996   -    23,418 - 

11 บริษัท เบียร์ทิพย์ บริวเวอร่ี 
(1991) จ ำกดั 

บริษัทย่อยทำงตรงของบริษัทใหญ่ 11,507,989 2,023,933 11,214,739 767,635    15,949,561 1,523,083 

12 บริษัท คอสมอส บริวเวอร่ี 
(ประเทศไทย) จ ำกดั 

บริษัทย่อยทำงตรงของบริษัทใหญ่ 1,514 - 8,461  -    13,694 - 

13 บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ  
เอน็เนอร์ย่ี จ ำกดั 

บริษัทย่อยทำงตรงของบริษัทใหญ่ - - 4,930 - 10,532 - 

14 บริษัท กฤตยบญุ  จ ำกดั บริษัทย่อยทำงตรงของบริษัทใหญ่ 873,728,674 7,825 4,252,978,725 327,762,623 5,282,440,456 293,533,111 
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ล าดับ ชื่อ ความสัมพันธ์ 
2562 2561 2560 

ยอดขาย ลูกหนี ้ ยอดขาย ลูกหนี ้ ยอดขาย ลูกหนี ้
15 บริษัท โมเดิร์นเทรด  

แมนเนจเม้นท์ จ ำกดั 
บริษัทย่อยทำงตรงของบริษัทใหญ่ (161,089,091) - (266,506,203) - (397,995,315) - 

16 บริษัท ซี.เอ.ไอ. จ ำกดั บริษัทย่อยทำงตรงของบริษัทใหญ่ 7,850 - - - - - 
17 บริษัท ป้อมกิจ จ ำกดั บริษัทย่อยทำงตรงของบริษัทใหญ่ - - - 2,000 11,041 - 
18 บริษัท ป้อมคลงั จ ำกดั บริษัทย่อยทำงตรงของบริษัทใหญ่ - - - 18,000 - - 
19 บริษัท ป้อมเจริญ จ ำกดั บริษัทย่อยทำงตรงของบริษัทใหญ่ - - - 4,000 - - 
20 บริษัท ป้อมบรูพำ จ ำกดั บริษัทย่อยทำงตรงของบริษัทใหญ่ - - - 2,500 - - 
21 บริษัท ป้อมพลงั จ ำกดั บริษัทย่อยทำงตรงของบริษัทใหญ่ - -  -  10,250    
22 บริษัท ป้อมโชค จ ำกดั บริษัทย่อยทำงตรงของบริษัทใหญ่ - - - - 4,229 - 
23 บริษัท แพนอินเตอร์เนชัน่แนล 

(ประเทศไทย) จ ำกดั  
บริษัทย่อยทำงตรงของบริษัทใหญ่ - -  5,346  -  30,176 - 

24 บริษัท ทศภำค จ ำกดั บริษัทย่อยทำงตรงของบริษัทใหญ่ 14,550 -  142,953  -  329,387 - 
25 บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ  

เทรนน่ิง จ ำกดั 
บริษัทย่อยทำงตรงของบริษัทใหญ่ 53,690 16,055 - - 99,569 - 

26 บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ  
โลจิสติก จ ำกดั 

บริษัทย่อยทำงตรงของบริษัทใหญ่ 9,807 10,663  5,850  1,691  91,343 - 
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ล าดับ ชื่อ ความสัมพันธ์ 
2562 2561 2560 

ยอดขาย ลูกหนี ้ ยอดขาย ลูกหนี ้ ยอดขาย ลูกหนี ้
27 บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ  

มำร์เก็ตติง้ จ ำกดั 
บริษัทย่อยทำงตรงของบริษัทใหญ่ 13,314 -  127,729   -  10,221 - 

28 บริษัท เบฟเทค จ ำกดั บริษัทย่อยทำงตรงของบริษัทใหญ่ 2,552 - - - - - 
29 บริษัท เอเย่นต์ แมนเนจเม้นท์ 

จ ำกดั 
บริษัทย่อยทำงตรงของบริษัทใหญ่ - -  19,388,630  - 26,395,064 8,968,276 

30 บริษัท ช้ำงอินเตอร์เนชัน่แนล 
จ ำกดั 

บริษัทย่อยทำงตรงของบริษัทใหญ่ - -  486   -  95,448 - 

31 บริษัท ไทยดริง้ค์ จ ำกดั บริษัทย่อยทำงตรงของบริษัทใหญ่ 3,566,149,844 364,068,557  9,425,136   963,882  5,910,292 1,314,966 
32 บริษัท ฟู้ด ออฟ เอเชีย จ ำกดั บริษัทย่อยทำงตรงของบริษัทใหญ่ 1,272,776 73,346  183,122   26,910  347,965 82,905 
33 บริษัท เอเอสเอม็  

แมนเนจเม้นท์ จ ำกดั 
บริษัทย่อยทำงตรงของบริษัทใหญ่ 68,415 - - - - - 

34 บริษัท แสงโสม จ ำกดั บริษัทย่อยทำงตรงของบริษัทใหญ่ - - - - 65,467 3,016 
35 บริษัท ไทยโมลำส จ ำกดั บริษัทย่อยทำงตรงของบริษัทใหญ่ - - - - 1,868 - 
36 บริษัท ป้อมทิพย์ (2012) จ ำกดั บริษัทย่อยทำงตรงของบริษัทใหญ่ - - - - 18,062 15,525 

37 บริษัท โฮเรก้ำ แมเนจเม้นท์ จ ำกดั บริษัทย่อยทำงตรงของบริษัทใหญ่ - - - - (1,046,518) - 
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ล าดับ ชื่อ ความสัมพันธ์ 
2562 2561 2560 

ยอดขาย ลูกหนี ้ ยอดขาย ลูกหนี ้ ยอดขาย ลูกหนี ้
38 บริษัท บำงกอกอำร์ต 

เบียนนำเล ่แมนเนจเม้นท์ จ ำกดั 
บริษัทย่อยทำงอ้อมของบริษัทใหญ่ 3,271 - - - - - 

39 บริษัท นอร์ธปำร์ค กอล์ฟ
แอนด์สปอร์ตคลบั จ ำกดั 

กรรมกำรและผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ 
ของบริษัทใหญ่เป็นกรรมกำร 
และถือหุ้นใหญ่ทำงอ้อม 

7,680 -  9,600   -  - - 

40 บริษัท อำคเนย์ประกนัภยั 
จ ำกดั (มหำชน) 

กรรมกำรและผู้ ถือหุ้ นรำยใหญ่ของ
บริษัทใหญ่ถือหุ้นใหญ่ทำงอ้อม 

- -  (7,290)  -  218,186 - 

41 บริษัท อำคเนย์ประกนัชีวิต  
จ ำกดั (มหำชน) 

กรรมกำรและผู้ ถือหุ้ นรำยใหญ่ของ
บริษัทใหญ่ถือหุ้นใหญ่ทำงอ้อม 

- - - - 76,037 - 

42 บริษัท  ที.ซี.ซ.ีเทคโนโลยี 
จ ำกดั 

กรรมกำรและผู้ ถือหุ้ นรำยใหญ่ของ
บริษัทใหญ่ถือหุ้นใหญ่ทำงอ้อม 

- - - - 10,825 - 

43 บริษัท เบอร์ลี ่ยคุเกอร์ จ ำกดั 
(มหำชน) 

กรรมกำรและผู้ ถือหุ้ นรำยใหญ่ของ
บริษัทใหญ่ถือหุ้นใหญ่ทำงอ้อม 

- - - - 246,874 - 

44 บริษัท เบอร์ลี ่ยคุเกอร์  
โลจิสติกส์ จ ำกดั 

กรรมกำรและผู้ ถือหุ้ นรำยใหญ่ของ
บริษัทใหญ่ถือหุ้นใหญ่ทำงอ้อม 

- - - - 6,922 - 
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ล าดับ ชื่อ ความสัมพันธ์ 
2562 2561 2560 

ยอดขาย ลูกหนี ้ ยอดขาย ลูกหนี ้ ยอดขาย ลูกหนี ้
45 บริษัท เดอะ สตรีท รีเทล  

ดีเวลลอปเม้นท์ จ ำกดั 
กรรมกำรและผู้ ถือหุ้ นรำยใหญ่ของ
บริษัทใหญ่ถือหุ้นใหญ่ทำงอ้อม 

- - - - 35,100 - 

46 บริษัท เสริมสขุ จ ำกดั 
(มหำชน) 

บริษัทย่อยของบริษัทย่อยทำงอ้อม
ของบริษัทใหญ่ 

782,250,197 76,657,617  797,934,850   76,238,199  1,266,063,941  
 

161,400,315 

47 บริษัท เสริมสขุ เบเวอร์เรจ 
จ ำกดั 

บริษัทย่อยของบริษัทย่อยทำงอ้อม
ของบริษัทใหญ่ 

16,095,000 2,226,938  7,978,125   1,113,469  14,221,875 - 

48 F&N Beverages 
Manufacturing Sdn. Bhd. 

บริษัทร่วมของบริษัทย่อยทำงอ้อม
ของบริษัทใหญ่ 

13,799,866 5,849,165  12,498,286   5,946,744  11,642,855 1,253,988 

49 F&N Foods Pte. Ltd. บริษัทร่วมของบริษัทย่อยทำงอ้อม
ของบริษัทใหญ่ 

2,901,969 297,187  6,762,943   214,288  6,215,296 774,599 

50 บริษัท เอฟแอนด์เอน็ แดร่ีส์ 
(ประเทศไทย) จ ำกดั 

บริษัทร่วมของบริษัทย่อยทำงอ้อม
ของบริษัทใหญ่ 

157,957 4,132,389  4,695,472   -  40,052,406 3,900,348 

51 บริษัท เอฟ แอนด์ บี อนิเตอร์
เนชัน่แนล จ ำกดั 

กรรมกำรและผู้ ถือหุ้ นรำยใหญ่ของ
บริษัทใหญ่ถือหุ้นใหญ่ทำงอ้อม 

146,534 15,408  267,096   29,583  314,325 57,831 

52 บริษัท บ๊ิกซ ีซูเปอร์เซน็เตอร์ 
จ ำกดั (มหำชน) 

กรรมกำรและผู้ ถือหุ้ นรำยใหญ่ของ
บริษัทใหญ่ถือหุ้นใหญ่ทำงอ้อม 

41,409,834 9,952,728  41,654,556   9,867,548  40,013,714 8,292,116 
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ล าดับ ชื่อ ความสัมพันธ์ 
2562 2561 2560 

ยอดขาย ลูกหนี ้ ยอดขาย ลูกหนี ้ ยอดขาย ลูกหนี ้
53 บริษัท ทิพย์พฒัน อำร์เขต  

จ ำกดั 
กรรมกำรและผู้ ถือหุ้ นรำยใหญ่ของ
บริษัทใหญ่ถือหุ้นใหญ่ทำงอ้อม 

- - - - 8,775 - 

54 บริษัท รูเบียอตุสำหกรรม 
จ ำกดั 

กรรมกำรและผู้ ถือหุ้ นรำยใหญ่ของ
บริษัทใหญ่ถือหุ้นใหญ่ทำงอ้อม 

- - - - 9,142 - 

55 บริษัท ทีซซีี โลจิสติกส์ แอนด์ 
แวร์เฮ้ำส์ จ ำกดั 

กรรมกำรและผู้ ถือหุ้ นรำยใหญ่ของ
บริษัทใหญ่ถือหุ้นใหญ่ทำงอ้อม 

- - - - 9,944 - 

56 บริษัท ทีซซีี โฮเทล แอสเสท  
แมนเนจเม้นท์ จ ำกดั 

กรรมกำรและผู้ ถือหุ้ นรำยใหญ่ของ
บริษัทใหญ่ถือหุ้นใหญ่ทำงอ้อม 

- - - - 3,472 - 

57 บริษัท ตลำดตอ่ยอด เออีซี 
จ ำกดั 

กรรมกำรและผู้ ถือหุ้ นรำยใหญ่ของ
บริษัทใหญ่ถือหุ้นใหญ่ทำงอ้อม 

- - - - 4,486 - 

58 บริษัท แม๊กซ์ เอเชีย จ ำกดั บริษัทย่อยของบริษัทย่อยทำงอ้อม
ของบริษัทใหญ่ 

22,867,370 15,361,404  29,078,186   31,236,877  33,569,212 20,662,114 

59 บริษัท เดอะคิวเอสอำร์ ออฟ
เอเชีย จ ำกดั 

บริษัทย่อยของบริษัทย่อยทำงอ้อม
ของบริษัทใหญ่ 

4,166 1,550  48,000   -  - - 

60 บริษัท บิสโตร เอเชีย จ ำกดั บริษัทย่อยของบริษัทย่อยทำงอ้อม
ของบริษัทใหญ่ 

- -  48,832   -  - - 
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ล าดับ ชื่อ ความสัมพันธ์ 
2562 2561 2560 

ยอดขาย ลูกหนี ้ ยอดขาย ลูกหนี ้ ยอดขาย ลูกหนี ้
61 บริษัท สะไปซ์ ออฟ เอเซีย 

จ ำกดั 
บริษัทย่อยของบริษัทย่อยทำงอ้อม
ของบริษัทใหญ่ 

405,948 79,288  54,870   43,239  - - 

62 บริษัท ฮำวี ลอจิสติกส์ 
(ประเทศไทย) จ ำกดั 

บริษัทย่อยของบริษัทย่อยทำงตรง
ของบริษัทใหญ่ 

- 89,590,538 -  85,781,931  - - 

63 บริษัท ทีซซีี แอสเซท็ส์ 
(ประเทศไทย) จ ำกดั 

กรรมกำรและผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ของ
บริษัทใหญ่ถือหุ้นใหญ่ทำงอ้อม 

96,084 - - - - - 

 ยอดรวมทัง้สิน้  5,118,260,118 570,364,048 4,797,363,880  540,031,369  6,158,459,547 501,800,712 

ค่าบริหารงานระหว่างกันที่มีความสัมพันธ์กับบริษัทใหญ่ 

ล าดับ ชื่อ ความสัมพันธ์ 
2562 2561 2560 

จ านวน เจ้าหนี ้ จ านวน เจ้าหนี ้ จ านวน เจ้าหนี ้
1 บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ ำกดั 

(มหำชน) 
บริษัทใหญ่และมีกรรมกำรร่วมกนั 9,360,000 1,378,600 9,360,000 2,503,800 9,360,000 834,600 

 ยอดรวมทัง้สิน้   9,360,000 1,378,600 9,360,000 2,503,800 9,360,000 834,600 
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ค่าใช้จ่ายอื่นจ่ายระหว่างกันที่มีความสัมพันธ์กับบริษัทใหญ่ 

ล าดับ ชื่อ ความสัมพันธ์ 
2562 2561 2560 

จ านวน เจ้าหนี ้ จ านวน เจ้าหนี ้ จ านวน เจ้าหนี ้
1 บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ ำกดั 

(มหำชน) 
บริษัทใหญ่และมีกรรมกำรร่วมกนั 6,843,704 4,671,895 6,220,694  9,536,079  1,687,260 3,394,598 

 ยอดรวมทัง้สิน้   6,843,704 4,671,895 6,220,694  9,536,079  1,687,260 3,394,598 

รายได้อื่นจากบริษัทใหญ่ 

ล าดับ ชื่อ ความสัมพันธ์ 
2562 2561 2560 

จ านวน ลูกหนี ้ จ านวน ลูกหนี ้ จ านวน ลูกหนี ้
1 บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ ำกดั 

(มหำชน) 
บริษัทใหญ่และมีกรรมกำรร่วมกนั 111,115 6,766 22,168  -  - - 

 ยอดรวมทัง้สิน้   111,115 6,766 22,168  -  - - 

 

  



  บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
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หนีส้ินไม่หมุนเวียนอ่ืนกับบริษัทใหญ่ 

ล าดับ ชื่อ ความสัมพันธ์ 2562 2561 2560 

1 บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ ำกดั (มหำชน) บริษัทใหญ่และมีกรรมกำรร่วมกนั 1,579,969 1,908,391 - 
 ยอดรวมทัง้สิน้   1,579,969 1,908,391 - 

ขายสินทรัพย์ถาวรกับบุคคลและกจิการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน 

ล าดับ ชื่อ ลักษณะรายการ 
2562 2561 2560 

 จ านวน   ลูกหนี ้  จ านวน   ลูกหนี ้  จ านวน   ลูกหนี ้ 
1 บริษัท คอสมอส บริวเวอร่ี  

(ประเทศไทย) จ ำกดั 
ขำยสขุภณัฑ์ - - 53,500  - - - 

2 บริษัท เบฟเทค จ ำกดั ขำยเคร่ืองจกัร 21,547,000 23,055,290 4,500  -  - - 
 ยอดรวมทัง้สิน้  21,547,000 23,055,290 58,000 - - - 
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รายได้อื่นจากกจิการที่เกี่ยวข้องกัน 

ล าดับ ชื่อ ความสัมพันธ์ 
2562 2561 2560 

 จ านวน   ลูกหนี ้  จ านวน   ลูกหนี ้  จ านวน   ลูกหนี ้ 
1 บริษัท คอสมอส บริวเวอร่ี  

(ประเทศไทย) จ ำกดั 
บริษัทย่อยทำงตรงของบริษัทใหญ่ 4,600 - 8,598 - - - 

2 บริษัท แสงโสม จ ำกดั บริษัทย่อยทำงตรงของบริษัทใหญ่ 1,252 - - - - - 
3 บริษัท น ำนคร จ ำกดั บริษัทย่อยทำงตรงของบริษัทใหญ่ 8,560 - - - - - 
4 บริษัท โมเดิร์นเทรด  

แมนเนจเม้นท์ จ ำกดั 
บริษัทย่อยทำงตรงของบริษัทใหญ่ 3,745 3,847 - - 138,513 - 

5 บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ โลจิสติก 
จ ำกดั 

บริษัทย่อยทำงตรงของบริษัทใหญ่ 70,496 -  138,163   29,747  90,665 5,136 

6 บริษัท ฟู้ด ออฟ เอเซีย จ ำกดั บริษัทย่อยทำงตรงของบริษัทใหญ่ 97,027 40,546 6,500   -    27,900 - 
7 บริษัท ป้อมกิจ จ ำกดั บริษัทย่อยทำงตรงของบริษัทใหญ่ 369,250 - - - - - 
8 บริษัท ป้อมบรูพำ จ ำกดั บริษัทย่อยทำงตรงของบริษัทใหญ่ 459,750 - - - - - 
9 บริษัท ป้อมพลงั จ ำกดั บริษัทย่อยทำงตรงของบริษัทใหญ่ 313,750 - - - - - 

10 บริษัท ป้อมทิพย์ (2012) จ ำกดั บริษัทย่อยทำงตรงของบริษัทใหญ่ 979,750 - - - - - 
11 บริษัท เบฟเทค จ ำกดั บริษัทย่อยทำงตรงของบริษัทใหญ่ 1,682,908 38,736  1,138,831   220,251  149,058 - 
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ล าดับ ชื่อ ความสัมพันธ์ 
2562 2561 2560 

 จ านวน   ลูกหนี ้  จ านวน   ลูกหนี ้  จ านวน   ลูกหนี ้ 
12 บริษัท ไทยดริง้ค์ จ ำกดั บริษัทย่อยทำงตรงของบริษัทใหญ่ 8,357,202 2,829,520  9,345,117   2,892,762  13,766,555 5,119,822 
13 บริษัท เอเอสเอม็ แมนเนจเม้นท์ 

จ ำกดั 
บริษัทย่อยทำงตรงของบริษัทใหญ่ 4,371 41,204 - - 4,447,786 4,759,132 

14 บริษัท ช้ำงอินเตอร์เนชัน่แนล 
จ ำกดั 

บริษัทย่อยทำงตรงของบริษัทใหญ่ 15,088 - - - - - 

15 International Beverage 
Holding 

บริษัทย่อยทำงตรงของบริษัทใหญ่ 938,488 938,488 - - - - 

16 บริษัท แคชแวน แมนเนจ
เม้นท์ จ ำกดั 

บริษัทย่อยทำงตรงของบริษัทใหญ่ 220 - - - - - 

17 บริษัท น ำยคุ จ ำกดั บริษัทย่อยทำงตรงของบริษัทใหญ่ 400 - - - 18,000 - 
18 บริษัท น ำธุรกิจ จ ำกดั บริษัทย่อยทำงตรงของบริษัทใหญ่ - - - - 26,800 - 
19 บริษัท เบียร์ทิพย์ บริวเวอร่ี 

(1991) จ ำกดั 
บริษัทย่อยทำงตรงของบริษัทใหญ่ - - - - 9,681 - 

20 บริษัท แพนอินเตอร์เนชัน่แนล 
(ประเทศไทย) จ ำกดั 

บริษัทย่อยทำงตรงของบริษัทใหญ่ - - - - 2,467 - 

21 บริษัท ทศภำค จ ำกดั บริษัทย่อยทำงตรงของบริษัทใหญ่ - - - - - 251 



  บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
แบบแสดงรำยกำรข้อมลูประจ ำปี (แบบ 56-1) สิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยำยน 2562 

สว่นท่ี 2 หน้ำที่ 154 

   

ล าดับ ชื่อ ความสัมพันธ์ 
2562 2561 2560 

 จ านวน   ลูกหนี ้  จ านวน   ลูกหนี ้  จ านวน   ลูกหนี ้ 
22 บริษัท ยนิูเวนเจอร์ จ ำกดั 

(มหำชน) 
กรรมกำรและผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ของ
บริษัทใหญ่ถือหุ้นใหญ่ทำงอ้อม 

- - - - 2,150 - 

23 บริษัท เสริมสขุ จ ำกดั (มหำชน) บริษัทย่อยของบริษัทย่อยทำงอ้อม
ของบริษัทใหญ่ 

2,852,798 1,969,000  6,402,066   5,765,625  8,187,966 1,652,775 

24 บริษัท อำคเนย์ประกนัภยั 
จ ำกดั (มหำชน) 

กรรมกำรและผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ของ
บริษัทใหญ่ถือหุ้นใหญ่ทำงอ้อม 

5,000 - 2,091,935  -    11,488,304 - 

25 บริษัท อำคเนย์ประกนัชีวิต 
จ ำกดั (มหำชน) 

กรรมกำรและผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ของ
บริษัทใหญ่ถือหุ้นใหญ่ทำงอ้อม 

2,250 - - - - - 

26 บริษัท ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี 
จ ำกดั 

กรรมกำรและผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ของ
บริษัทใหญ่ถือหุ้นใหญ่ทำงอ้อม 

25,000 - - - - - 

27 บริษัท ทีซซีี แลนด์ จ ำกดั กรรมกำรและผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ของ
บริษัทใหญ่ถือหุ้นใหญ่ทำงอ้อม 

1,000 - - - - - 

28 บริษัท ตลำดตอ่ยอด เออีซี 
จ ำกดั 

กรรมกำรและผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ของ
บริษัทใหญ่ถือหุ้นใหญ่ทำงอ้อม 

- - - - 3,738 - 
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ล าดับ ชื่อ ความสัมพันธ์ 
2562 2561 2560 

 จ านวน   ลูกหนี ้  จ านวน   ลูกหนี ้  จ านวน   ลูกหนี ้ 
29 บริษัท ทรัสต์เพ่ือกำรลงทนุ 

ในสิทธิกำรเช่ำสงัหำริมทรัพย์
โกลเด้นเวนเจอร์ จ ำกดั 

กรรมกำรและผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ของ
บริษัทใหญ่ถือหน่วยลงทนุทำงอ้อม 

- - - - - 9,481,330 

30 บริษัท บ๊ิกซ ีซูเปอร์เซน็เตอร์ 
จ ำกดั(มหำชน) 

กรรมกำรและผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ของ
บริษัทใหญ่ถือหุ้นใหญ่ทำงอ้อม 

- - - - - 15,396 

31 F&N Beverages Marketing 
Sdn. Bhd. 

บริษัทร่วมของบริษัทย่อยทำงอ้อม
ของบริษัทใหญ่ 

319,633 308,314  5,187,355   5,153,890  3,521,798 - 

32 บริษัท เอฟแอนด์เอน็ แดร่ีส์ 
(ประเทศไทย) จ ำกดั 

บริษัทร่วมของบริษัทย่อยทำงอ้อม
ของบริษัทใหญ่ 

3,968,045 -  137,112   -  927,435 136,732 

33 บริษัท แม๊กซ์ เอเชีย จ ำกดั บริษัทย่อยของบริษัทย่อยทำงอ้อม
ของบริษัทใหญ่ 

3,706,367 -  3,462,205   -  4,005,529 - 

34 บริษัท บิสโตร เอเชีย จ ำกดั บริษัทย่อยของบริษัทย่อยทำงอ้อม
ของบริษัทใหญ่ 

3,688 - - - - - 

35 บริษัท ฮำวี ลอจิสติกส์ 
(ประเทศไทย) จ ำกดั 

บริษัทย่อยของบริษัทย่อยทำงตรง
ของบริษัทใหญ่ 

202,783 -  41,925   44,860  - - 

  ยอดรวมทัง้สิน้   24,393,421 6,169,654 27,959,807  14,107,135  46,814,345 21,170,574 
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ซือ้สินค้าจากบุคคลและกจิการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน 

ล าดับ ชื่อ ลักษณะรายการ 
2562 2561 2560 

 ยอดซือ้  เจ้าหนีก้ารค้า  ยอดซือ้   เจ้าหนีก้ารค้า   ยอดซือ้   เจ้าหนีก้ารค้า  
1 บริษัท น ำธุรกิจ จ ำกดั ซือ้สินค้ำส ำเร็จรูป - -  390,177   -  743,069 155,912 
2 บริษัท น ำเมือง จ ำกดั ซือ้สินค้ำส ำเร็จรูป - -  77,119   -  112,558 22,941 
3 บริษัท น ำนคร จ ำกดั ซือ้สินค้ำส ำเร็จรูป - -  61,385   -  70,306 17,652 
4 บริษัท น ำพลงั จ ำกดั ซือ้สินค้ำส ำเร็จรูป - -  159,719   -  262,174 57,198 
5 บริษัท น ำกิจกำร จ ำกดั ซือ้สินค้ำส ำเร็จรูป - -  101,704   -  140,310 33,486 
6 บริษัท น ำรุ่งโรจน์ จ ำกดั ซือ้สินค้ำส ำเร็จรูป - -  85,151   -  187,939 33,144 
7 บริษัท น ำทิพย์ จ ำกดั ซือ้สินค้ำส ำเร็จรูป - -  19,680   -  22,803 3,120 
8 บริษัท เบียร์ทิพย์ บริวเวอร่ี 

(1991) จ ำกดั 
ซือ้สินค้ำส ำเร็จรูป 192,884,680 16,952,884  133,765,949   11,962,714  84,772,279 5,464,983 

9 บริษัท เบฟเทค จ ำกดั ซือ้วสัดบุรรจภุณัฑ์ 338,564,132 33,276,672  254,238,719   22,672,283  2,069,167 2,214,009 
10 บริษัท ป้อมกิจ  จ ำกดั ซือ้วตัถดุิบ 333,817 60,742  323,464   65,047  338,810 52,880 
11 บริษัท  ป้อมคลงั  จ ำกดั ซือ้วตัถดุิบ 529,791 91,683  506,264   82,387  470,180 88,190 
12 บริษัท  ป้อมโชค  จ ำกดั ซือ้วตัถดุิบ 315,562 62,031  280,516   47,879  225,428 45,440 
13 บริษัท ป้อมเจริญ จ ำกดั ซือ้วตัถดุิบ 486,776 82,262  570,698   116,510  530,957 113,676 
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ล าดับ ชื่อ ลักษณะรายการ 
2562 2561 2560 

 ยอดซือ้  เจ้าหนีก้ารค้า  ยอดซือ้   เจ้าหนีก้ารค้า   ยอดซือ้   เจ้าหนีก้ารค้า  
14 บริษัท  ป้อมบรูพำ จ ำกดั ซือ้วตัถดุิบ 1,806,647 194,446  1,008,573   174,220  944,133 148,062 
15 บริษัท ป้อมพลงั จ ำกดั ซือ้วตัถดุิบ 534,779 87,855  493,198   113,032  462,691 83,923 
16 บริษัท ป้อมนคร จ ำกดั ซือ้วตัถดุิบ 192,571 28,584  241,623   33,391  166,572 30,992 
17 บริษัท ป้อมทิพย์ (2012) จ ำกดั ซือ้วตัถดุิบ 2,364,706 268,703  2,500,486   488,365  2,602,927 498,055 
18 บริษัท โฮเรก้ำ แมเนจเม้นท์ จ ำกดั คำ่ขนสง่ - -  60,469   -  - 24,090 
19 บริษัท แพนอินเตอร์เนชัน่แนล 

(ประเทศไทย) จ ำกดั 
คำ่วสัดสุิน้เปลือง - -  69,076   26,360  365,675 104,603 

20 บริษัท ไทยดริง้ค์ จ ำกดั ซือ้วตัถดุิบ 89,081,714 4,329,402  138,367,239   4,811,371  303,529,977 21,958,899 
21 บริษัท เบอร์ลี ่ยคุเกอร์ จ ำกดั 

(มหำชน) 
ซือ้วตัถดุิบ - 117,700  33,304   44,940  10,289,278 29,588 

22 บริษัท เบอร์ลี ่ยคุเกอร์ ฟู้ดส์ 
จ ำกดั 

ซือ้สินค้ำ - -  (28,506)  -  - 30,501 

23 บริษัท โรงงำนอตุสำหกรรม
กระดำษบำงปะอิน จ ำกดั 

คำ่วสัดสุิน้เปลือง 282,750 -  -   64,200  323,750 - 

24 บริษัท พรรณธิอร เทรดดิง้ จ ำกดั ซือ้วตัถดุิบ 171,221,300 20,040,672  263,401,645   28,889,085  105,099,612 24,504,342 
25 บริษัท เสริมสขุ จ ำกดั (มหำชน) ซือ้วตัถดุิบ 23,109,412 5,908,409  24,865,205   5,595,390  26,409,941 5,411,905 
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ล าดับ ชื่อ ลักษณะรายการ 
2562 2561 2560 

 ยอดซือ้  เจ้าหนีก้ารค้า  ยอดซือ้   เจ้าหนีก้ารค้า   ยอดซือ้   เจ้าหนีก้ารค้า  
26 บริษัท เอส.พี.เอม็.อำหำรและ

เคร่ืองดื่ม จ ำกดั 
ซือ้วตัถดุิบ - -  9,377,863   -  7,848,988 621,785 

27 บริษัท เพท็ฟอร์ม (ไทยแลนด์) 
จ ำกดั 

ซือ้พสัดบุรรจ ุ 189,826,528 18,052,141  173,210,531   40,620,100  446,406,529 73,157,344 

28 บริษัท บีเจซ ีสเปเชียลตีส์้ 
จ ำกดั 

ซือ้วตัถดุิบ 6,492,897 372,082  7,656,753   1,029,264  1,787,374 597,578 

29 บริษัท เอฟแอนด์เอน็ แดร่ีส์ 
(ประเทศไทย) จ ำกดั 

ซือ้วตัถดุิบ 8,205,407 1,093,522  7,645,097   1,348,158  6,856,439 1,340,849 

30 บริษัท เอฟแอนด์เอน็ ยไูนเตด็ 
จ ำกดั 

ซือ้วตัถดุิบ 29,216,894 3,382,317  26,732,485   5,078,716  28,617,814 5,701,058 

31 บริษัท ฟู้ด ออฟ เอเชีย จ ำกดั ซือ้วตัถดุิบ 69,566 63,002  151   -  - - 
32 บริษัท บ๊ิกซ ีซูเปอร์เซน็เตอร์ 

จ ำกดั (มหำชน) 
ซือ้วตัถดุิบ - -  5,757   -  - - 

33 บริษัท พิษณโุลก บ๊ิกซ ีจ ำกดั ซือ้วตัถดุิบ 177,870 - - - - - 
34 บริษัท ยไูนเตด็ ไวน์เนอร่ี 

แอนด์ ดิสทิลเลอร่ี จ ำกดั 
ซือ้วตัถดุิบ 5,118 -  -   904  - - 
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ล าดับ ชื่อ ลักษณะรายการ 
2562 2561 2560 

 ยอดซือ้  เจ้าหนีก้ารค้า  ยอดซือ้   เจ้าหนีก้ารค้า   ยอดซือ้   เจ้าหนีก้ารค้า  
35 บริษัท อำหำรสยำม จ ำกดั 

(มหำชน) 
ซือ้วตัถดุิบ 287,000 -  55,000   29,425  - - 

36 บริษัท สะไปซ์ ออฟ เอเชีย 
จ ำกดั 

ซือ้วตัถดุิบ 6,258 - - - - - 

37 บริษัท เสริมสขุ เบเวอร์เรจ 
จ ำกดั 

ซือ้วตัถดุิบ - 304,655 - - - - 

38 บริษัท ฮำวี ลอจิสติกส์ 
(ประเทศไทย) จ ำกดั 

ซือ้วตัถดุิบ 1,987,610,684 204,803,703 1,168,199,397   212,757,008  - - 

 ยอดรวมทัง้สิน้   3,042,886,859 309,737,862 2,214,475,891  336,050,749 1,031,657,680 142,546,205 

ซือ้สินทรัพย์ถาวรจากบุคคลและกจิการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน 

ล าดับ ชื่อ ลักษณะรายการ 
2562 2561 2560 

จ านวน เจ้าหนี ้ จ านวน เจ้าหนี ้ จ านวน เจ้าหนี ้
1 บริษัท ที.ซี.ซี.เทคโนโลยี จ ำกดั อปุกรณ์คอมพิวเตอร์ 1,170,300 - 468,150 - 1,480,250 - 
2 บริษัท เบอร์ลี ่ยคุเกอร์ จ ำกดั 

(มหำชน) 
ชัน้วำงของ 196,490 - - - 24,271 1,182,350    
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ล าดับ ชื่อ ลักษณะรายการ 
2562 2561 2560 

จ านวน เจ้าหนี ้ จ านวน เจ้าหนี ้ จ านวน เจ้าหนี ้
3 บริษัท เบียร์ทิพย์ บริวเวอร่ี 

(1991) จ ำกดั 
เคร่ืองจกัร 6,500,000 - - - 7,500,000 - 

4 บริษัท เกษมทรัพย์ภกัดี จ ำกดั เคร่ืองใช้ส ำนกังำน 1,648,528 1,763,924 - - - - 
5 บริษัท บ๊ิกซ ีซูเปอร์เซน็เตอร์ 

จ ำกดั (มหำชน) 
เคร่ืองใช้ส ำนกังำน, 
เคร่ืองมือและเคร่ืองจกัร 

- -  1,299  - 39,350 - 

6 บริษัท เอส.พี.เอม็. อำหำร
และเคร่ืองดื่ม จ ำกดั 

เคร่ืองจกัร - -  1,267,035  1,355,727 - - 

7 บริษัท อินเตอร์ โฮเรก้ำ จ ำกดั เคร่ืองใช้ส ำนกังำน 106,300 -  460,440  - 554,012 - 
8 บริษัท ฮำวี ลอจิสติกส์ 

(ประเทศไทย) จ ำกดั 
เคร่ืองใช้ในร้ำนอำหำร 1,076,642 -  312,085  - - - 

9 บริษัท กองทนุรวม
อสงัหำริมทรัพย์และสิทธิกำร
เช่ำไทยคอมเมอร์เชียล 
อินเวสเม้นต์ จ ำกดั 

ติดตัง้ระบบสื่อสำร - - - - 17,120 - 

  ยอดรวมทัง้สิน้   10,698,259 1,763,924  2,509,009   1,355,727  9,615,003 1,182,350    
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ค่าเช่าจ่ายให้บุคคลและกจิการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน 

ล าดับ ชื่อ ความสัมพันธ์ 
2562 2561 2560 

ยอดขาย ลูกหนี ้ ยอดขาย ลูกหนี ้ ยอดขาย ลูกหนี ้
1 บริษัท สรุำพิเศษภทัรลำนนำ 

จ ำกดั 
คำ่เช่ำท่ีดินที่วงัมว่ง 33,000,000 -  30,250,000   -  30,000,000 - 

2 บริษัท แสงโสม จ ำกดั คำ่เช่ำ 251,369 - - - - - 
3 บริษัท ทิพย์พฒัน อำร์เขต จ ำกดั เกตเวย์ เอกมยั 4,024,229 -  3,026,765   -  4,153,731 - 
4 บริษัท เอเอสเอ็ม แมนเนจเม้นท์ 

จ ำกดั 
คำ่เช่ำส ำนกังำนใหญ่ 33,335,079 -  33,629,390   -  10,872,283 - 

5 บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ โลจิสตกิ 
จ ำกดั 

คำ่เช่ำพำเลท 4,476,006 -  4,120,069   -  - - 

6 บริษัท อำคเนย์แคปปิตอล จ ำกดั คำ่เช่ำรถ 1,029,182 -  1,310,814   -  867,829 - 
7 บริษัท เดอะ สตรีท รีเทล  

ดีเวลลอปเม้นท์ จ ำกดั 
คำ่เช่ำ 1,661,539 -  1,247,912   -  1,478,160 - 

8 บริษัท แอสเสท เวิรด์ รีเทล จ ำกดั เอเชียทีค,พนัทิพย์เชียงใหม่ 3,513,598 -  2,642,526   -  1,128,028 - 
9 บริษัท บ๊ิกซ ีซูเปอร์เซน็เตอร์ 

จ ำกดั (มหำชน) 
คำ่เช่ำ 59,955,826 -  35,139,875   -  39,562,665 - 

10 บริษัท สรุเศรษฐ์ จ ำกดั คำ่เช่ำ 1,446,705 - - - - - 
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ล าดับ ชื่อ ความสัมพันธ์ 
2562 2561 2560 

ยอดขาย ลูกหนี ้ ยอดขาย ลูกหนี ้ ยอดขาย ลูกหนี ้
11 บริษัท พิษณโุลก บ๊ิกซ ีจ ำกดั คำ่เช่ำ 3,607,658 -  2,454,469   -  3,252,633 - 
12 บริษัท ซีดบัเบิล้ย ูทำวเวอร์ 

จ ำกดั 
คำ่เช่ำร้ำน 1,584,283 -  756,010   -  361,383 - 

13 บริษัท เกษมทรัพย์ภกัดี จ ำกดั คำ่เช่ำ 600,000 - - - - - 
14 กองทนุรวมอสงัหำริมทรัพย์

และสิทธิกำรเช่ำไทย 
คอมเมอร์เชียลอินเวสเม้นต์ 

คำ่เช่ำและคำ่ท่ีจอดรถ - - - - 1,323,939 - 

15 กองทนุรวมอสงัหำริมทรัพย์
ไทยรีเทล อินเวสเม้นต์ 

คำ่เช่ำ - - - - 2,500,192 - 

16 ทรัสต์เพ่ือกำรลงทนุในสิทธิ
กำรเช่ำอสงัหำริมทรัพย์
โกลเด้นเวนเจอร์ 

คำ่เช่ำส ำนกังำนใหญ่ - - - - 27,137,205 - 

 ยอดรวมทัง้สิน้  148,485,473 -  114,577,830   -  122,638,048 - 

 

  



  บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
แบบแสดงรำยกำรข้อมลูประจ ำปี (แบบ 56-1) สิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยำยน 2562 

สว่นท่ี 2 หน้ำที่ 163 

   

ค่าบริหารงานระหว่างบุคคลและกจิการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน 

ล าดับ ชื่อ ลักษณะรายการ 
2562 2561 2560 

จ านวน เจ้าหนี ้ จ านวน เจ้าหนี ้ จ านวน เจ้าหนี ้
1 บริษัท ฟู้ด ออฟ เอเซีย จ ำกดั คำ่บริหำรงำน 6,172,000 -  2,952,000   5,264,400  662,488 - 
2 บริษัท ไทยดริง้ค์ จ ำกดั คำ่บริหำรงำน 1,680,000 149,800  1,680,000   149,800  1,680,000 149,800 

  ยอดรวมทัง้สิน้   7,852,000 149,800  4,632,000   5,414,200  2,342,488 149,800 

ค่าใช้จ่ายอื่นจ่ายให้บุคคลและกจิการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน 

ล าดับ ชื่อ ลักษณะรายการ 
2562 2561 2560 

จ านวน เจ้าหนี ้ จ านวน เจ้าหนี ้ จ านวน เจ้าหนี ้
1 บริษัท แสงโสม จ ำกดั คำ่พำหนะ 938,478 129,531 - - - - 
2 บริษัท น ำยคุ จ ำกดั คำ่โฆษณำ 13,918 -  361,953   844,530  - 1,336,143 
3 บริษัท น ำธุรกิจ จ ำกดั คำ่โฆษณำ 37,227 -  343,933   1,974,058  - 2,196,602 
4 บริษัท น ำเมือง จ ำกดั คำ่โฆษณำ 29,520 -  93,538   1,047,764  21,327 567,693 
5 บริษัท น ำนคร จ ำกดั คำ่โฆษณำ 67,896 -  176,467   1,617,700  24,126 1,249,825 
6 บริษัท น ำพลงั จ ำกดั คำ่โฆษณำ 10,454 -  103,547   1,071,035  18,446 288,213 
7 บริษัท น ำกิจกำร จ ำกดั คำ่โฆษณำ 196,232 -  275,716   1,412,960  29,875 1,304,858 
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ล าดับ ชื่อ ลักษณะรายการ 
2562 2561 2560 

จ านวน เจ้าหนี ้ จ านวน เจ้าหนี ้ จ านวน เจ้าหนี ้
8 บริษัท น ำรุ่งโรจน์ จ ำกดั คำ่โฆษณำ 39,109 -  350,534   1,468,114  45,025 1,860,180 
9 บริษัท น ำทิพย์ จ ำกดั คำ่โฆษณำ 36,563 -  241,188   1,542,298  27,772 1,174,472 

10 บริษัท แคชแวน แมนเนจเม้นท์ 
จ ำกดั 

สง่เสริมกำรขำย 2,949,081 536,499  8,461,266   7,150,281  2,334,700 3,573,238 

11 บริษัท โมเดิร์นเทรด  
แมนเนจเม้นท์ จ ำกดั 

คำ่โฆษณำ 2,257,410 290,372  3,781,099   104,271,845  - 83,283,580 

12 บริษัท เบียร์ไทย (1991) 
จ ำกดั (มหำชน) 

คำ่ขนสง่ 12,080 -  234,356   11,239  490,908 34,240 

13 บริษัท เบียร์ทิพย์ บริวเวอร่ี 
(1991) จ ำกดั 

คำ่ขนสง่ 1,021,257 636,675  1,476,494   16,614  745,452 50,210 

14 บริษัท คอสมอส บริวเวอร่ี 
(ประเทศไทย) จ ำกดั 

คำ่บริกำร - -  96,821   902,861  3,596 369,509 

15 บริษัท กฤตยบญุ จ ำกดั เงินปันผลค้ำงจ่ำย - -  -   144  - - 
16 บริษัท อินเตอร์ โฮเรก้ำ จ ำกดั คำ่ใช้จ่ำยอ่ืน 30,973 -  35,235   8,035  - 43,870 
17 บริษัท ป้อมโชค จ ำกดั คำ่โฆษณำ - -  430   -  - - 
18 บริษัท ป้อมนคร จ ำกดั คำ่สวสัดิกำร 115,794 -  63,411   -  - - 
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ล าดับ ชื่อ ลักษณะรายการ 
2562 2561 2560 

จ านวน เจ้าหนี ้ จ านวน เจ้าหนี ้ จ านวน เจ้าหนี ้
19 บริษัท ป้อมทิพย์ (2012) จ ำกดั คำ่สวสัดิกำร 58,762 -  58,500   -  94,579 - 
20 บริษัท ทศภำค จ ำกดั คำ่โฆษณำ 266,670,129 25,350,307 271,052,707   9,229,388  325,699,872 34,931,137 
21 บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ เทรนน่ิง 

จ ำกดั 
คำ่อบรม 14,060 986,594  1,047,450   1,021,476  3,000 - 

22 บริษัท ซี เอ ซี จ ำกดั คำ่บริกำร 1,477,148 419,300  1,005,825   -  86,235 11,235 
23 บริษัท เอเอสเอม็  

แมนเนจเม้นท์ จ ำกดั 
คำ่บริกำร 3,121,721 3,145,797  2,583,349   5,019,530  745,289 11,914,227 

24 บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ โลจิสติก 
จ ำกดั 

คำ่ขนสง่ 4,398,912 1,031,017  4,857,728   728,681  10,773,370 1,213,524 

25 บริษัท ช้ำงอินเตอร์เนชัน่แนล 
จ ำกดั 

คำ่ธรรมเนียม - -  -   151,495  - 211,215 

26 บริษัท ไทยดริง้ค์ จ ำกดั คำ่โฆษณำ 3,169,063 77,543,474  4,340,400   1,433,611  - 2,252,064 
27 บริษัท โฮเรก้ำ แมเนจเม้นท์ 

จ ำกดั 
คำ่บริกำร 339,876 40,345  489,458   48,007  502,145 28,955 

28 บริษัท เบฟเทค จ ำกดั คำ่ใช้จ่ำยอ่ืน 215,323 154,914 - - - - 
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ล าดับ ชื่อ ลักษณะรายการ 
2562 2561 2560 

จ านวน เจ้าหนี ้ จ านวน เจ้าหนี ้ จ านวน เจ้าหนี ้
29 บริษัท เอส.พี.เอม็.อำหำร

และเคร่ืองดื่ม จ ำกดั 
คำ่ใช้จ่ำยอ่ืน - -  14,625   -  - - 

30 บริษัท อำคเนย์แคปปิตอล 
จ ำกดั 

คำ่เช่ำรถ 4,045,511 458,240  3,057,413   374,743  2,782,330 139,852 

31 บริษัท ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี จ ำกดั คำ่เคร่ืองมือ/อปุกรณ์ 11,962,955 2,683,405  12,222,117   3,150,681  12,333,176 3,871,112 
32 บริษัท เบอร์ลี ่ยคุเกอร์ จ ำกดั 

(มหำชน) 
สง่เสริมกำรขำย 1,004,079 498,832  3,600   3,852  79,520 - 

33 บริษัท เบอร์ลี ่ยคุเกอร์  
โลจิสติกส์ จ ำกดั 

คำ่โฆษณำ - -  42,000   -  - - 

34 บริษัท อำคเนย์ประกนัภยั 
จ ำกดั (มหำชน) 

คำ่เบีย้ประกนัจ่ำย 21,567,326 69,662  19,361,729   -  24,150,634 2,669 

35 บริษัท อำคเนย์ประกนัชีวิต 
จ ำกดั (มหำชน) 

คำ่เบีย้ประกนัจ่ำย 9,770,625 -  6,775,532   -  11,337,735 1,225 

36 บริษัท สรุเศรษฐ์ จ ำกดั คำ่สำธำรณปูโภค 669,484 166,417 - - - - 
37 บริษัท นอร์ธปำร์ค กอล์ฟ

แอนด์สปอร์ตคลบั จ ำกดั 
คำ่โฆษณำ 61,588 3,000  10,344   2,000  144,159 149,250 
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ล าดับ ชื่อ ลักษณะรายการ 
2562 2561 2560 

จ านวน เจ้าหนี ้ จ านวน เจ้าหนี ้ จ านวน เจ้าหนี ้
38 บริษัท แอสเสท เวิรด์ รีเทล จ ำกดั คำ่บริกำร 3,277,108 -  4,077,343   141,527  1,330,914 847,890 
39 บริษัท ทิพย์พฒัน อำร์เขต จ ำกดั คำ่สำธำรณปูโภค 1,498,846 -  2,011,402   -  1,731,860 588,050 
40 F&N Beverages Marketing 

Sdn. Bhd. 
สง่เสริมกำรขำย (2,158,335) -  66,765,722   67,676,099  11,323,091 1,057,574 

41 F&N Beverages 
Manufacturing Sdn. Bhd. 

สง่เสริมกำรขำย 17,131 - - - 616 - 

42 F&N Foods Pte. Ltd. คำ่โฆษณำ 175,779 -  2,544,679   4,989,069  2,953,680 2,682,910 
43 บริษัท เอฟแอนด์เอน็ แดร่ีส์ 

(ประเทศไทย) จ ำกดั 
คำ่ใช้จ่ำยอ่ืน 99,000 - - - 4,560,260 - 

44 บริษัท เอฟแอนด์เอน็ ยไูนเตด็ 
จ ำกดั 

คำ่ใช้จ่ำยอ่ืน 3,465 - - - - - 

45 บริษัท บิสซิเนส โพรเซส เอำท์
ซอร์สซิ่ง จ ำกดั 

คำ่บริกำร 256,000 -  252,400   -  250,800 - 

46 บริษัท เสริมสขุ จ ำกดั (มหำชน) สง่เสริมกำรขำย 477,106 6,965,101  94,570   8,044,844  204,749 15,579,054 
47 บริษัท เอเย่นต์ แมนเนจเม้นท์ 

จ ำกดั 
สง่เสริมกำรขำย - - 17,243 13,750 - 3,495,041 



  บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
แบบแสดงรำยกำรข้อมลูประจ ำปี (แบบ 56-1) สิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยำยน 2562 

สว่นท่ี 2 หน้ำที่ 168 

   

ล าดับ ชื่อ ลักษณะรายการ 
2562 2561 2560 

จ านวน เจ้าหนี ้ จ านวน เจ้าหนี ้ จ านวน เจ้าหนี ้
48 บริษัท โรงงำนอตุสำหกรรม

กระดำษบำงปะอนิ จ ำกดั 
คำ่วสัดสุิน้เปลือง 30,000 -  338,250  -  111,000 135,890 

49 บริษัท แพนอินเตอร์เนชัน่แนล 
(ประเทศไทย) จ ำกดั  

คำ่ใช้จ่ำยอ่ืน - -  204,079   -  - - 

50 บริษัท เพ็ทฟอร์ม (ไทยแลนด์) 
จ ำกดั 

คำ่ใช้จ่ำยอ่ืน - -  47,245   -  349,579 - 

51 บริษัท เดอะ สตรีท รีเทล  
ดีเวลลอปเม้นท์ จ ำกดั 

คำ่บริกำร 1,482,899 124,177  1,601,478   134,494  1,345,737 225,305 

52 บริษัท แปซิฟิก เลเช่อร์ 
(ประเทศไทย) จ ำกดั 

คำ่วสัดสุิน้เปลือง 1,116,700 -  138,850   -  74,900 - 

53 บริษัท ทีซซีี โฮเทล แอสเสท 
แมนเนจเม้นท์ จ ำกดั 

คำ่จดัประชมุ 788,571 -  1,687,028   -  734,584 - 

54 บริษัท ฟู้ด ออฟ เอเชีย จ ำกดั คำ่รับรอง 385,103 57,370  301,359   1,586  194,900 141,255 
55 บริษัท แม๊กซ์ เอเชีย จ ำกดั คำ่อำหำร 281,349 27,498  142,546   21,238  68,557 2,136,176 
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ล าดับ ชื่อ ลักษณะรายการ 
2562 2561 2560 

จ านวน เจ้าหนี ้ จ านวน เจ้าหนี ้ จ านวน เจ้าหนี ้
56 ทรัสต์เพ่ือกำรลงทนุในสิทธิ

กำรเช่ำอสงัหำริมทรัพย์
โกลเด้นเวนเจอร์ 

คำ่บริกำร - -  19,228   -  1,985,027 - 

57 บริษัท บ๊ิกซ ีซูเปอร์เซน็เตอร์ 
จ ำกดั (มหำชน) 

คำ่บริกำร 41,737,148 7,615,588  43,573,108   4,702,263  28,526,880 6,950,362 

58 บริษัท ซีดบัเบิล้ย ูทำวเวอร์ 
จ ำกดั 

คำ่บริกำร 861,926 244,277  626,547   73,800  172,813 175,144 

59 บริษัท พิษณโุลก บ๊ิกซ ีจ ำกดั คำ่บริกำร 2,071,041 163,916  2,360,733   158,466  2,017,683 434,789 
60 บริษัท สะไปซ์ ออฟ เอเซีย จ ำกดั คำ่รับรอง - 6,696  10,280   -  - - 
61 บริษัท บีเจซ ีสเปเชียลตีส์้ 

จ ำกดั 
คำ่ใช้จ่ำยอ่ืน 1,750 -  6,500   -  - - 

62 บริษัท ฮำวี ลอจิสติกส์ 
(ประเทศไทย) จ ำกดั 

คำ่ขนสง่ 95,963,418 3,288,493  34,723,307   380,603  - - 

63 บริษัท อมรินทร์พริน้ติง้ แอนด์ 
พบัลิชช่ิง จ ำกดั(มหำชน) 

คำ่ใช้จ่ำยอ่ืน 605,500 - - - - - 
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ล าดับ ชื่อ ลักษณะรายการ 
2562 2561 2560 

จ านวน เจ้าหนี ้ จ านวน เจ้าหนี ้ จ านวน เจ้าหนี ้
64 บริษัท อำหำรสยำม จ ำกดั 

(มหำชน) 
คำ่ใช้จ่ำยอ่ืน - -  5,500   -  - - 

65 บริษัท ยไูนเตด็ ไวน์เนอร่ี 
แอนด์ ดิสทิลเลอร่ี จ ำกดั 

คำ่ใช้จ่ำยอ่ืน - -  1,794   -  - - 

66 บริษัท เดอะคิวเอสอำร์ ออฟ 
เอเชีย จ ำกดั 

คำ่ใช้จ่ำยอ่ืน 181,507 301,209  440   -  - - 

67 Fraser & Neave, Limited คำ่ใช้จ่ำยอ่ืน 79,117 32,578  125,190   -  239,004 239,004 
68 บริษัท เกษมทรัพย์ภกัดี จ ำกดั คำ่ใช้จ่ำยอ่ืน 1,119 - - - - - 

69 บริษัท เสริมสขุ เบเวอร์เรจ 
จ ำกดั 

คำ่ใช้จ่ำยอ่ืน 304,655 1,156,451 - - - - 

70 บริษัท เอเชียบุ๊คส์ จ ำกดั คำ่ใช้จ่ำยอ่ืน 9,906 - - - - - 
71 Fraser & Neave 

(Singapore) Pte. Limited 
คำ่ใช้จ่ำยอ่ืน 135,265 - - - - - 

72 บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ  
มำร์เก็ตติง้ จ ำกดั 

คำ่สวสัดิกำร - - - - - 126,918 
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ล าดับ ชื่อ ลักษณะรายการ 
2562 2561 2560 

จ านวน เจ้าหนี ้ จ านวน เจ้าหนี ้ จ านวน เจ้าหนี ้
73 บริษัท เอฟ แอนด์ บี อนิเตอร์

เนชัน่แนล จ ำกดั 
คำ่บริกำรอื่น ๆ - - - - 252,664 2,850 

74 F&N Interflavine Pte. Ltd คำ่ธรรมเนียม - - - - 351 - 
75 กองทนุรวมอสงัหำริมทรัพย์

และสิทธิกำรเช่ำไทย 
คอมเมอร์เชียลอินเวสเม้นต์ 

คำ่สำธำรณปูโภค - - - - 233,961 - 

76 กองทนุรวมอสงัหำริมทรัพย์ 
ไทยรีเทล อินเวสเม้นต์ 

คำ่สำธำรณปูโภค - - - - 2,747,605 - 

77 บริษัท แผน่ดินธรรม พร็อพเพอร์ตี ้ 
ดีเวลลอปเม้นท์ จ ำกดั 

คำ่ใช้จ่ำยอ่ืน - - - - 12,227 - 

 ยอดรวมทัง้สิน้  485,985,707 134,127,733 504,695,586   230,840,681  453,896,713 186,877,310 
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สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืนกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 

ล าดับ ชื่อ 
2562 2561 2560 
จ านวน จ านวน จ านวน 

1 บริษัท แสงโสม จ ำกดั 45,000  - - 
2 บริษัท สรุำพิเศษภทัรลำนนำ จ ำกดั 2,750,000  2,500,000  2,500,000 
3 บริษัท เอเอสเอม็ แมนเนจเม้นท์ จ ำกดั 11,344,199  11,344,199  11,069,447 
4 บริษัท อตุสำหกรรมน ำ้ตำลชลบรีุ จ ำกดั 620,000  620,000  620,000 
5 บริษัท เดอะ สตรีท รีเทล ดีเวลลอปเม้นท์ จ ำกดั 360,000  360,000  360,000 
6 บริษัท สรุเศรษฐ์ จ ำกดั 324,410  141,000  - 
7 กองทนุรวมอสงัหำริมทรัพย์และสิทธิกำรเช่ำ 

ไทยคอมเมอร์เชียลอินเวสเม้นต์ 
237,600  237,600  717,600 

8 กองทนุรวมอสงัหำริมทรัพย์ไทยรีเทลอินเวสเม้นต์ 1,071,334  1,071,334  1,582,509 
9 บริษัท ทิพย์พฒัน อำร์เขต จ ำกดั 827,150  827,150  653,000 

10 บริษัท บ๊ิกซ ีซูเปอร์เซน็เตอร์ จ ำกดั (มหำชน) 12,458,786  10,356,888  9,503,697 
11 บริษัท พิษณโุลก บ๊ิกซ ีจ ำกดั 1,133,697  1,133,697  1,133,697 
12 บริษัท แอสเสท เวิรด์ รีเทล จ ำกดั 580,775  511,175  - 
13 บริษัท ที.ซี.ซี.คอมเมอร์เชียล พร็อพเพอร์ตี ้ 

แมนเนจเม้นท์ จ ำกดั 
-  480,000  - 

14 บริษัท ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี จ ำกดั 412,000  1,444,130  1,444,130 
15 บริษัท เกษมทรัพย์ภกัดี จ ำกดั 2,281,870 - - 
 ยอดรวมทัง้สิน้ 34,447,021 31,027,173 29,584,080 

หนีส้ินไม่หมุนเวียนอ่ืนกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 

ล าดับ ชื่อ 
2562 2561 2560 
จ านวน จ านวน จ านวน 

1 บริษัท เบฟเทค จ ำกดั 474,529 74,529 - 
 ยอดรวมทัง้สิน้ 474,529 74,529 - 
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12.3 ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน 

รำยกำรระหวำ่งกนัข้ำงต้นเป็นรำยกำรท่ีด ำเนินกำรระหวำ่งปีและรำยกำรตอ่เน่ืองจำกปีท่ีผ่ำนมำ
ซึง่มีควำมจ 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 ในเง่ือนไขที่เป็นปกติธุรกิจ
เช่นเดียวกับท่ีขำยให้กับกิจกำรอื่นท่ีไม่เก่ียวข้องกันและเป็นไปตำมรำคำตลำด  

12.3.3 รายการซือ้สินค้าและค่าใช้จ่ายกับกลุ่มบริษัทที่มีกรรมการร่วมกัน 

บริษัทและบริษัทย่อยซือ้สินค้ำและค่ำใช้จ่ำยกับกลุ่มบริษัทท่ีมีควำมเก่ียวข้องกัน อำทิ  
เป็นบริษัทร่วมและ/หรือบริษัทย่อยของบริษัทใหญ่ และ/หรือมีกรรมกำรร่วมกัน ในเง่ือนไขท่ีเป็น
ปกติธุรกิจเช่นเดียวกับท่ีขำยให้กับกิจกำรอื่นท่ีไม่เก่ียวข้องกันและเป็นไปตำมรำคำตลำดหรือ
รำคำประเมินของผู้ประเมินรำคำอิสระแล้วแตก่รณี 

ดงันัน้ รำยกำรระหว่ำงกนัดงักล่ำวข้ำงต้น พิจำรณำจำกควำมเหมำะสมและจ ำเป็น จึงมีควำม
สมเหตุสมผลของรำยกำร และเป็นไปเพ่ือประโยชน์สูงสุดของบริษัท ทัง้นี ้หำกจ ำเป็น ต้องมี
รำยกำรประเภทนีอ้ีก บริษัทและบริษัทย่อยจะด ำเนินกำรตำมขัน้ตอน หลกัเกณฑ์และวิธีกำรใน
กำรท ำรำยกำร รวมถึงขอควำมเห็นจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ และคณะกรรมกำรบริษัท
ตำมแตก่รณีและผู้มีสว่นได้เสียไมม่ีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวำระดงักลำ่ว 
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12.3.4 มาตรการหรือขัน้ตอนในการอนุมัตกิารท ารายการระหว่างกัน 

กรณีท่ีรำยกำรระหว่ำงกันของบริษัทเกิดขึน้กับบุคคลท่ีอำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ มี
ส่วนได้เสีย หรืออำจมีควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ในอนำคต บริษัทจะให้คณะกรรมกำร
ตรวจสอบเป็นผู้ ให้ควำมเห็นเกี่ยวกับควำมจ ำเป็นและควำมเหมำะสมของรำยกำรนัน้ ใน
กรณีท่ีกรรมกำรตรวจสอบไม่มีควำมช ำนำญในกำรพิจำรณำรำยกำรระหว่ำงกันท่ีอำจเกิดขึน้ 
คณะกรรมกำรตรวจสอบจะว่ำจ้ำงให้ผู้ เชี่ยวชำญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นผู้ ให้
ควำมเห็นเกี่ยวกบัรำยกำรระหว่ำงกันดงักล่ำว เพื่อน ำไปใช้ประกอบกำรตดัสินใจ ของ
คณะกรรมกำรบริษัทหรือผู้ ถือหุ้นตำมแต่กรณี 

นอกจำกนี ้คณะกรรมกำรบริษัทได้ก ำหนดหลกัเกณฑ์ให้ฝ่ำยจัดกำรมีอ ำนำจอนุมตัิกำรเข้ำ
ท ำธุรกรรม กำรซือ้ขำยสินค้ำหรือบริกำร หรือกำรเช่ำต่ำง ๆ ในนำมบริษัทหรือบริษัทย่อยกบั
กรรมกำร ผู้บริหำร หรือบุคคลที่มีควำมเก่ียวข้องกันได้  ภำยในวงเงินไม่เกิน 60 ล้ำนบำทต่อ
หนึ่งธุรกรรม หำกธุรกรรมเหล่ำนัน้มีข้อตกลงทำงกำรค้ำในลกัษณะเดียวกันกับท่ีวิญญชูนจะ
พึงกระท ำก ับคู ่สญัญำทั ่วไป ในสถำนกำรณ์เดียวก ัน ด้วยอ ำนำจต่อรองทำงกำรค้ำที่
ปรำศจำกอิทธิพลในกำรที่ตนมีสถำนะเป็นกรรมกำร ผู้บริหำรหรือบุคคลที่มีควำมเก่ียวข้อง
และธุรกรรมดงักล่ำวมีผลผูกพนัต่อบริษัทหรือบริษัทย่อยครำวละไม่เกิน 5 ปี ทัง้นี ้ธุรกรรม
ดงักล่ำวต้องไม่มีกฎหมำย หรือระเบียบ หรือข้อบังคบัใด ๆ ที่ก ำหนดให้บริษัทต้องขออนุมติั
จำกคณะกรรมกำรหรือจำกท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นก่อนเข้ำท ำธุรกรรมดงักล่ำว  

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
เช่นเดียวกบัท่ีขำยให้กบักิจกำรอื่นท่ีไม่เก่ียวข้องกนัและเป็นไปตำมรำคำตลำดหรือรำคำประเมิน
ของผู้ประเมินรำคำอิสระแล้วแต่กรณี 
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ดงันัน้ รำยกำรระหว่ำงกนัดงักล่ำวข้ำงต้น พิจำรณำจำกควำมเหมำะสมและจ ำเป็น จึงมีควำมสมเหตสุมผล
ของรำยกำร และเป็นไปเพ่ือประโยชน์สูงสุดของบริษัท ทัง้นี ้หำกจ ำเป็นต้องมีรำยกำรประเภทนีอ้ีก บริษัท
และบริษัทย่อยจะด ำเนินกำรตำมขัน้ตอน หลกัเกณฑ์และวิธีกำรในกำรท ำรำยกำร รวมถึงขอควำมเห็นจำก
คณะกรรมกำรตรวจสอบ และคณะกรรมกำรบริษัทตำมแต่กรณีและผู้ มีส่วนได้เสียไม่มีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนในวำระดงักลำ่ว 

12.4 มาตรการหรือขัน้ตอนในการอนุมัตกิารท ารายการระหว่างกัน 

กรณีท่ีรำยกำรระหว่ำงกันของบริษัทเกิดขึน้กับบุคคลท่ีอำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ มี
ส่วนได้เสีย หรืออำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ในอนำคต บริษัทจะให้คณะกรรมกำร
ตรวจสอบเป็นผู้ให้ควำมเห็นเก่ียวกบัควำมจ ำเป็นและควำมเหมำะสมของรำยกำรนัน้ ในกรณีท่ี
กรรมกำรตรวจสอบไม่มีควำมช ำนำญในกำรพิจำรณำรำยกำรระหว่ำงกันท่ีอำจเกิดขึน้ 
คณะกรรมกำรตรวจสอบจะว่ำจ้ำงให้ผู้ เช่ียวชำญอิสระหรือผู้ สอบบัญชีของบริษัทเป็นผู้ ให้
ควำมเห็นเก่ียวกับรำยกำรระหว่ำงกันดังกล่ำว เพ่ือน ำไปใช้ประกอบกำรตัดสินใจของ
คณะกรรมกำรบริษัทหรือผู้ ถือหุ้นตำมแตก่รณี 

นอกจำกนี ้คณะกรรมกำรบริษัทได้ก ำหนดหลกัเกณฑ์ให้ฝ่ำยจัดกำรมีอ ำนำจอนุมตัิกำรเข้ำท ำ
ธุรกรรม กำรซือ้ขำยสินค้ำหรือบริกำร หรือกำรเช่ำต่ำง ๆ ในนำมบริษัทหรือบริษัทย่อยกบักรรมกำร 
ผู้บริหำร หรือบุคคลท่ีมีควำมเก่ียวข้องกนัได้ ภำยในวงเงินไม่เกิน 60 ล้ำนบำทต่อหนึ่งธุรกรรม 
หำกธุรกรรมเหล่ำนัน้มีข้อตกลงทำงกำรค้ำในลกัษณะเดียวกันกับท่ีวิญญูชนจะพึงกระท ำกับ
คู่สญัญำทัว่ไป ในสถำนกำรณ์เดียวกนั ด้วยอ ำนำจต่อรองทำงกำรค้ำท่ีปรำศจำกอิทธิพลในกำรที่
ตนมีสถำนะเป็นกรรมกำร ผู้บริหำรหรือบคุคลท่ีมีควำมเก่ียวข้องและธุรกรรมดงักลำ่วมีผลผกูพนั
ต่อบริษัทหรือบริษัทย่อยครำวละไม่เกิน 5 ปี ทัง้นี ้ธุรกรรมดังกล่ำวต้องไม่มีกฎหมำย หรือ
ระเบียบ หรือข้อบงัคบัใด ๆ ท่ีก ำหนดให้บริษัทต้องขออนมุตัิจำกคณะกรรมกำรหรือจำกท่ีประชมุ
ผู้ ถือหุ้นก่อนเข้ำท ำธุรกรรมดงักลำ่ว 

12.5 นโยบายหรือแนวโน้มการท ารายการระหว่างกันในอนาคต 

บริษัทคำดว่ำในอนำคตอำจมีรำยกำรระหว่ำงกันเกิดขึน้อีก เน่ืองจำกรำยกำรระหว่ำงกันของ
บริษัทเป็นไปตำมกำรด ำเนินธุรกิจกำรค้ำปกติและ/หรือสนบัสนนุธุรกิจปกติ ซึง่บริษัทยงัคงยดึถือ
นโยบำยท่ีจะด ำเนินกำรให้รำยกำรระหว่ำงกนัดงักล่ำวได้กระท ำอย่ำงยุติธรรม ตำมรำคำตลำด
และเป็นไปตำมปกติธุรกิจกำรค้ำ (Fair and at arms’ length) รวมถึงเป็นประโยชน์สูงสุดต่อ
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บริษัท ทัง้นี ้บริษัทจะให้คณะกรรมกำรตรวจสอบหรือผู้ สอบบัญชีของบริษัทหรือผู้ เช่ียวชำญ
อิสระพิจำรณำตรวจสอบและให้ควำมเห็นถึงควำมเหมำะสมของรำคำ และควำมสมเหตสุมผล
ของกำรท ำรำยกำรด้วย โดยรำยกำรระหว่ำงกนัท่ีอำจเกิดขึน้ในอนำคตนัน้ คณะกรรมกำรบริษัท
จะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์และข้อบังคับ 
ประกำศ ค ำสัง่ หรือข้อก ำหนดของตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมตลอดถึงกำรปฏิบัติ
ตำมข้อก ำหนดเก่ียวกบักำรเปิดเผยข้อมลูกำรท ำรำยกำรเก่ียวโยงกนัและกำรได้มำหรือจ ำหน่ำย
ทรัพย์สินท่ีส ำคญัของบริษัทตำมมำตรฐำนกำรบญัชีท่ีก ำหนดโดยสภำวิชำชีพบญัชีฯ 

ส ำหรับรำยกำรระหว่ำงกันของบริษัทท่ีเกิดขึน้กบับุคคลท่ีอำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ มี
สว่นได้เสีย หรืออำจมีควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ในอนำคตนัน้ บริษัทจะจดัให้มีกำรท ำสญัญำ
ให้ถูกต้อง และจะให้คณะกรรมกำรตรวจสอบเป็นผู้ ให้ควำมเห็นเก่ียวกบัควำมจ ำเป็นและควำม
เหมำะสมของรำยกำรนัน้ ในกรณีท่ีคณะกรรมกำรตรวจสอบไม่มีควำมช ำนำญในกำรพิจำรณำ
รำยกำรระหวำ่งกนัท่ีอำจเกิดขึน้ คณะกรรมกำรตรวจสอบจะว่ำจ้ำงให้ผู้ เช่ียวชำญอิสระหรือผู้สอบ
บญัชีของบริษัทเป็นผู้ ให้ควำมเห็นเก่ียวกบัรำยกำรระหว่ำงกนัดงักล่ำว เพ่ือน ำไปใช้ประกอบกำร
ตดัสินใจของคณะกรรมกำรบริษัทหรือผู้ ถือหุ้นตำมแตก่รณี ทัง้นี ้บริษัทจะเปิดเผยรำยกำรระหว่ำง
กนัไว้ในหมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินท่ีได้รับกำรตรวจสอบจำกผู้สอบบญัชีของบริษัท 

ทัง้นี ้กำรก ำหนดนโยบำยท ำให้มัน่ใจได้ว่ำกำรเข้ำท ำรำยกำรดงักล่ำวจะไม่เป็นกำรยกัย้ำยหรือ
ถ่ำยเทผลประโยชน์ระหว่ำงบริษัท บุคคลท่ีเก่ียวข้อง หรือผู้ ถือหุ้ นของบริษัท และกระท ำโดยค ำนึงถึง
ประโยชน์สงูสดุของผู้ ถือหุ้นทุกรำยโดยเฉพำะรำยย่อยเป็นส ำคญั นอกจำกนี ้กรรมกำร และ/หรือหรือผู้ ถือหุ้น
ท่ีมีส่วนได้เสียเก่ียวกบัรำยกำรระหว่ำงกัน หรือกำรได้มำหรือจ ำหน่ำยไปซึง่ทรัพย์สินของบริษัท จะไม่มี
สิทธิออกเสียงในเร่ืองดงักลำ่วอีกด้วย 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บริษัท โออชิิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 

OISHI GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED 

สว่นที่ 3 

ฐำนะกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำน 
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แบบแสดงรำยกำรข้อมลูประจ ำปี (แบบ 56-1) สิน้สุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2562 

ส่วนที่ 3 หน้ำที่ 1 

ส่วนที่ 3 

ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน 

13. ข้อมูลทางการเงินที่ส าคัญ 

13.1 งบการเงิน 

สรุปรำยงำนสอบบัญชี 

รำยงำนของผู้สอบบญัชีส ำหรับงบกำรเงินของบริษัทส ำหรับปีสิน้สุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2562 ตรวจสอบ
โดยนำงสำวกนกอร ภูริปัญญวำนิช จำกบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ำกัด ได้แสดงควำมเห็น 
ในรำยงำนสอบบัญชีแบบไม่มีเง่ือนไขว่ำงบกำรเงินได้แสดงฐำนะกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำนโดย
ถกูต้องตำมท่ีควรในสำระส ำคญัตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 



     บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) 
แบบแสดงรำยกำรข้อมลูประจ ำปี (แบบ 56-1) สิน้สุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2562 

ส่วนที่ 3 หน้ำที่ 2 

13.2 สรุปฐานะการเงินและผลการด าเนินงานส าหรับปี สิน้สุดวันที่  30 กันยายน 2562 

หน่วย : พนับำท 

2562

ณ วันที่

30 กันยายน

2561

ณ วันที่

30 กันยายน

2560

ณ วันที่

30 กันยายน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 710,185                  1,288,934             1,446,506             
เงินลงทุนชั่วคราว -                         -                       -                      
ลกูหนีก้ารค้า 686,160                  670,006                709,389               
สนิค้าคงเหลอื 450,857                  403,770                359,746               
สนิทรัพย์หมนุเวียนอ่ืน 288,431                  1,033,023             125,236               
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 2,135,633               3,395,733             2,640,877             
ที่ดนิ อาคารและอปุกรณ์ 5,885,644               5,923,901             6,676,134             
สนิทรัพย์ไม่มีตวัตน 34,120                    34,977                  36,572                 
สทิธิการเช่า 28,758                    34,777                  40,797                 
สนิทรัพย์ไม่หมนุเวียนอ่ืน 323,115                  290,836                312,445               
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 6,271,637               6,284,491             7,065,948             
รวมสินทรัพย์ 8,407,270               9,680,224             9,706,825             
เงินกู้ยืมระยะยาวและหุ้นกู้จากสถาบนัการเงินที่ถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปี -                         1,700,700             -                      
เจ้าหนีก้ารค้า 613,357                  809,130                977,087               
เจ้าหนีอ่ื้น 847,592                  864,387                821,992               
เจ้าหนีค้า่สนิทรัพย์ 51,190                    135,124                135,103               
หนีส้นิหมนุเวียนอ่ืน 63,022                    63,802                  96,133                 
รวมหนีสิ้นหมุนเวียน 1,575,161               3,573,143             2,030,315             
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนักงานที่ก าหนดไว้ 150,343                  87,535                  71,794                 
หุ้นกู้ -                         -                       2,000,000             
หนีส้นิไม่หมนุเวียนอ่ืน 42,203                    29,085                  14,138                 
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวียน 192,546                  116,620                2,085,932             
รวมหนีสิ้น 1,767,707               3,689,763             4,116,247             
ทุนจดทะเบียน 375,000                  375,000                375,000               
ทุนช าระแล้ว 375,000                  375,000                375,000               
สว่นเกินมลูคา่หุ้นสามัญ 609,402                  609,402                609,402               
ส ารองตามกฎหมาย 37,500                    37,500                  37,500                 
ก าไรสะสม - ยงัไม่ได้จัดสรร 5,451,552               4,800,785             4,393,710             
องค์ประกอบอ่ืนของสว่นของผู้ ถือหุ้น 162,303                  162,708                162,866               
สว่นได้เสยีที่ไม่มีอ านาจควบคมุ 3,806                      5,066                    12,100                 
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 6,639,563               5,990,461             5,590,578             
รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 8,407,270               9,680,224             9,706,825             

รายการ

งบการเงนิรวม
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ตารางสรุปงบก าไรขาดทุนของบริษัท 
หน่วย : พนับำท 

2562

ณ วันที่

30 กันยายน

2561

ณ วันที่

30 กันยายน

2560

ณ วันที่

30 กันยายน
รายได้จากการขาย 13,569,288              12,553,794            13,370,759           
รายได้จากการให้บริการ 61,594                    42,317                  180,049               
คา่สนิไหมทดแทนจากเหตกุารณ์อคัคภียั 47,423                    867,962                -                      
รายได้อ่ืน 78,324                    116,070                126,283               
รวมรายได้ 13,756,629              13,580,143            13,677,091           
ต้นทุนขาย 8,757,477               8,081,967             8,264,626             
ต้นทุนการให้บริการ 58,981                    28,265                  122,844               
คา่ใช้จ่ายในการขายและบริหาร 3,579,302               3,588,981             3,744,834             
ต้นทุนบริการในอดตีส าหรับผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 21,770                    -                       -                      
คา่เสยีหายจากเหตกุารณ์อคัคภียั 15,642                    710,049                -                      
รวมค่าใช้จ่าย 12,433,172              12,409,262            12,132,304           
ก าไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ 1,323,457               1,170,881             1,544,787             
ต้นทุนทางการเงิน 20,780                    44,931                  53,674                 
คา่ใช้จ่ายภาษีเงินได้ 73,778                    117,775                47,913                 
ก าไรสุทธิรวมส าหรับปี 1,228,899               1,008,175             1,443,200             

ก าไรสทุธิสว่นที่เป็นของบริษัทใหญ่ 1,234,452               1,015,256             1,451,693             
จ านวนหุ้น (พนัหุ้น) 187,500                  187,500                187,500               
ก าไรต่อหุ้นขัน้พืน้ฐาน 6.58                       5.41                     7.74                     

รายการ

งบการเงนิรวม

 
 

ตารางสรุปงบกระแสเงินสดของบริษัท 
หน่วย : พนับำท 

2562

ณ วันที่

30 กันยายน

2561

ณ วันที่

30 กันยายน

2560

ณ วันที่

30 กันยายน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน 2,609,492               1,560,734             2,388,621             
กระแสเงินสดใช้ในกิจกรรมลงทุน (897,897)                 (758,167)               (499,923)              
กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (2,289,993)              (960,028)               (1,035,683)            
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึน้ (ลดลง) สุทธิ (578,398)                 (157,461)               853,015               

รายการ

งบการเงนิรวม ('000 บาท)
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อัตราส่วนทางการเงินที่ส าคัญ 

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

อตัราส่วนสภาพคล่อง

  อตัราส่วนสภาพคล่อง (เทา่) 1.4 1.0 1.3

  อตัราส่วนสภาพคล่องหมนุเร็ว (เทา่) 0.9 0.5 1.1

  อตัราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เทา่) 1.0 0.6 1.0

  อตัราส่วนหมนุเวียนลกูหนีก้ารค้า (เทา่) 20.1 18.3 23.9

  ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉลี่ย (วัน) 17.9 19.7 15.1

  อตัราส่วนหมนุเวียนสินค้าคงเหลือ (เทา่) 20.6 21.2 19.7

  ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 17.4 16.9 18.2

  อตัราหมนุเวียนเจ้าหนี ้(เทา่) 12.4 9.1 8.6

  ระยะเวลาช าระหนี ้(วัน) 29.0 39.6 41.8

  วงจรเงินสด (วัน) 6.3 -3.0 -8.5

อตัราส่วนแสดงความสามารถในการหาก าไร

  อตัราก าไรขัน้ต้น 35.3% 35.6% 38.1%

  อตัราก าไรจากการด าเนินงาน 8.8% 1.5% 10.5%

  อตัราส่วนเงินสดตอ่การท าก าไร 217.9% 835.3% 168.4%

  อตัราก าไรสทุธิ 8.9% 7.4% 10.6%

  อตัราก าไรสทุธิจากการด าเนินงานปกติ 9.1% 7.8% 10.6%

  อตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น 19.5% 17.4% 28.3%

อตัราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน

  อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ 13.6% 10.4% 15.2%

  อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร 35.6% 29.7% 35.6%

  อตัราการหมนุของสินทรัพย์ (เทา่) 1.5 1.4 1.4

อตัราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน

  อตัราส่วนหนีส้ินตอ่ส่วนของผู้ ถือหุ้น (เทา่) 0.3 0.6 0.7

  อตัราส่วนเงินกู้ ยืมตอ่ส่วนของผู้ ถือหุ้น (เทา่) 0.0 0.3 0.4

  อตัราการจา่ยเงินปันผล 60.8% 51.7% 43.9%

รายการ
งบการเงนิรวม
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14. การวิเคราะห์และค าอธิบาย 

14.1 ค าอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน  

รายได้ 

ภาพรวม 
ในปีงบประมำณ 2562 บริษัทมีรำยได้จำกกำรขำยและให้บริกำรรวมทัง้สิน้ 13,631 ล้ำนบำท เพ่ิมขึน้ 8.2% 
หรือ 1,035 ล้ำนบำทจำกปีก่อนซึ่งมีรำยได้จำกกำรขำยและให้บริกำรรวม 12,596 ล้ำนบำท โดยมำจำก 
กำรเติบของทัง้สองธุรกิจหลกัคือธุรกิจเคร่ืองดื่มและธุรกิจอำหำร ท ำให้สดัส่วนรำยได้จำกธุรกิจเคร่ืองดื่ม
ตอ่รำยได้จำกธุรกิจอำหำรในปีงบประมำณ 2562 คิดเป็นสดัสว่น 48 : 52 คงท่ีจำกปีก่อนหน้ำ 

รายได้จากการขายและให้บริการ 

5,986 6,610 

12,596 

6,501 7,130 

13,631 

                                     

2561 2562

   %    %

   %
     :        

 

ธุรกิจเคร่ืองดื่ม 

ในปีงบประมำณ 2562 บริษัทมีรำยได้จำกธุรกิจเคร่ืองดื่มเท่ำกับ 6,501 ล้ำนบำท เติบโต 8.6% หรือ  
515 ล้ำนบำทจำกปีก่อนซึง่มีรำยได้จำกธุรกิจเคร่ืองดื่มเท่ำกับ 5,986 ล้ำนบำท โดยเม่ือเปรียบเทียบกับ
ช่วงปีงบประมำณ 2561 ท่ีสภำวะตลำดชำพร้อมดื่ม (RTD tea market) เผชิญกับสถำนกำรณ์ท่ีท้ำทำย
จำกกำรเรียกเก็บภำษีสรรพสำมิตส่งผลให้รำคำขำยปลีกผู้ บ ริโภคของผลิตภัณฑ์ชำพร้อมดื่ ม 
ทัง้อตุสำหกรรมปรับตวัสงูขึน้และกระทบกบัก ำลงัซือ้และมลูคำ่ตลำดชำพร้อมดื่มโดยรวม มลูคำ่ตลำดชำ
พร้อมดื่มในช่วงปีงบประมำณ 2562 มีกำรฟื้นตวั โดยเติบโต 2.2% อ้ำงอิงจำกข้อมลูของบริษัท เดอะนีลเส็น
คอมปะนี (ประเทศไทย) จ ำกดั อย่ำงไรก็ตำม รำยได้ธุรกิจเคร่ืองดื่มของบริษัทเติบโตมำกกว่ำกำรเติบโต
ของตลำดชำพร้อมดื่มโดยรวมเน่ืองมำจำกสถำนะควำมเป็นผู้ น ำในตลำดชำพร้อมดื่มในประเทศด้วย 
ส่วนแบ่งกำรตลำดสูงสดุเป็นอนัดบัหนึ่งอย่ำงต่อเน่ืองในตลำดชำพร้อมดื่มท่ี 44.6% (ช่วงเดือน ตุลำคม 
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2561 - กนัยำยน 2562) และกำรเติบโตอย่ำงแข็งแกร่งของยอดขำยเคร่ืองดื่มในตลำดตำ่งประเทศท่ี 15% 
เม่ือเทียบกบัปีงบประมำณท่ีแล้ว โดยเป็นกำรเติบโตสองหลกัตอ่เน่ืองมำจำกในปีงบประมำณ 2561 และ 
2560 นอกเหนือจำกนัน้ ส่วนกำรผลิตเคร่ืองดื่ม UHT ซึ่งตัง้อยู่ท่ีโรงงำนในนิคมอุตสำหกรรมนวนคร 
จังหวัดปทุมธำนี ท่ีได้รับผลกระทบจำกเหตุเพลิงไหม้ได้กลับมำด ำเนินกำรผลิตปกติแล้ว และค่อย ๆ 
ด ำเนินกำรผลิตเพ่ิมขึน้ในปีงบประมำณ 2562 ปัจจัยท่ีกล่ำวมำข้ำงต้นล้วนเป็นผลให้รำยได้ธุรกิจ
เคร่ืองดื่มของบริษัทปรับตัวเพ่ิมขึน้ แต่ในทำงกลับกันรำยได้อื่นซึ่งมำจำกเงินค่ำสินไหมทดแทนจำก
ประกนัภยัธุรกิจหยดุชะงกัท่ีบนัทกึในรำยได้อื่นจะลดลงไปเมื่อเทียบกบัปีงบประมำณ 2561 

มูลค่าตลาดชาพร้อมด่ืม และชาเขียวพร้อมด่ืม 

(ล้ำนบำท) 

12 เดือนสิน้สุด
วันที่ 30 

กันยายน 2561 

12 เดือนสิน้สุด
วันที่ 30 

กันยายน 2562 
% การ

เปล่ียนแปลง 

มูลค่าตลาดชาพร้อมด่ืม  12,107   12,370  +2.2% 
 

ส่วนแบ่งการตลาดชาพร้อมด่ืม (ช่วงเดือนตุลาคม 2561 ถึง กันยายน 2562) 

 
แหล่งท่ีมำ: บริษัท เดอะนีลเส็นคอมปะนี (ประเทศไทย) จ ำกัด 

ธุรกิจอาหาร 

ในปีงบประมำณ 2562 บริษัทมีรำยได้จำกธุรกิจอำหำรเท่ำกับ 7,130 ล้ำนบำท เพ่ิมขึน้ 7.9% หรือ  
520 ล้ำนบำทจำกปีก่อน ซึ่งมีรำยได้จำกธุรกิจอำหำรเท่ำกับ 6,610 ล้ำนบำท โดยรอบปีบัญชี 2562  
เป็นปีท่ีธุรกิจอำหำรมีกำรเติบโตดีทัง้ในธุรกิจร้ำนอำหำรและธุรกิจกำรให้บริกำรด้ำนอำหำร (Food Services) 
ทัง้นีปั้จจยัสนบัสนุนหลกัมำจำกกำรเปิดสำขำใหม่ของธุรกิจร้ำนอำหำรและกำรเติบโตของยอดขำยสำขำเดิม 



     บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) 
แบบแสดงรำยกำรข้อมลูประจ ำปี (แบบ 56-1) สิน้สุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2562 

ส่วนที่ 3 หน้ำที่ 7 

โดยในปีท่ีผ่ำนมำบริษัทมีสำขำร้ำนอำหำรเพ่ิมขึน้สทุธิ 14 สำขำ โดยสว่นมำกเป็นสำขำร้ำนชำบชิู ร้ำนคำคำชิ 
และร้ำนโออิชิ อีทเทอเรียม ท ำให้บริษัทมีจ ำนวนสำขำร้ำนอำหำร ณ สิน้รอบบญัชีปี 2562 ทัง้สิน้ 266 สำขำ  

จ านวนสาขาร้านอาหาร 

 ณ วันที่  
30 กันยายน 2561 

ณ วันที่  
30 กันยายน 2562 

ร้ำนโออิชิ แกรนด์ 1 1 
ร้ำนโออิชิ อีทเทอเรียม 7 9 
ร้ำนโออิชิ บุฟเฟต์ 11 10 
ร้ำนชำบูชิ* 138 151 
ร้ำนโออิชิ รำเมน 54 54 
ร้ำนนิกุยะ 17 15 
ร้ำนคำคำชิ 22 25 
อื่น ๆ 2 1 
รวมทัง้สิน้ 252 266 

*รวมสำขำร้ำนชำบูชิที่ประเทศเมียนมำ จ ำนวน 2 สำขำ 

ต้นทุนขายและให้บริการ 

ภาพรวม 

ในปีงบประมำณ 2562 ต้นทุนขำยและให้บริกำรรวมของบริษัทเท่ำกับ 8,816 ล้ำนบำท หรือคิดเป็น
อตัรำสว่นต้นทุนขำยต่อรำยได้จำกกำรขำยและให้บริกำรรวมท่ี 64.7% ปรับตวัเพ่ิมขึน้เล็กน้อย เมื่อเทียบกบั
ปีก่อนท่ีมีอตัรำสว่นท่ี 64.4% โดยมผีลกระทบมำจำกต้นทนุของธุรกิจเคร่ืองดื่ม 

ธุรกจิเคร่ืองดื่ม 

ต้นทุนขำยและให้บริกำรของธุรกิจเคร่ืองดื่มในปีงบประมำณ 2562 อยู่ ท่ี 4,902 ล้ำนบำท หรือคิดเป็น
อัตรำส่วนต่อรำยได้จำกกำรขำยและให้บริกำรเคร่ืองดื่มท่ี  75.4% ซึ่งเป็นอัตรำส่วนท่ีสูงกว่ำปีก่อน 
ท่ีมีอตัรำส่วนท่ี 74.2% สำเหตุหลกัมำจำกกำรเพ่ิมขึน้ของต้นทุนคงท่ีต่อหน่วยในกำรผลิต เน่ืองจำกกำรใช้
อัตรำก ำลังกำรผลิตท่ีลดลง ต้นทุนเบือ้งต้นในช่วงเร่ิมเดินเคร่ืองสำยกำรผลิต UHT ท่ีได้รับผลกระทบ 
จำกเพลิงไหม้ และสว่นลดรวมถงึรำยกำรสง่เสริมกำรขำยต่ำง ๆ เพ่ือสนบัสนนุกำรขำย 



     บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) 
แบบแสดงรำยกำรข้อมลูประจ ำปี (แบบ 56-1) สิน้สุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2562 

ส่วนที่ 3 หน้ำที่ 8 

ธุรกจิอาหาร 

ต้นทุนขำยและให้บริกำรของธุรกิจอำหำรในปีงบประมำณ 2562 เท่ำกับ 3,914 ล้ำนบำท หรือคิดเป็น
อตัรำส่วนต่อรำยได้จำกกำรขำยและให้บริกำรอำหำรท่ี 54.9% โดยลดลงเมื่อเทียบกบัปีก่อนท่ีมีอตัรำส่วนท่ี 
55.5% อตัรำก ำไรขัน้ต้นของธุรกิจอำหำรปรับตัวดีขึน้ เน่ืองจำกบริษัทสำมำรถควบคุมรำคำวตัถุดิบหลัก 
ในหลำยรำยกำร และปริมำณอำหำรเหลือทิง้ลดลงเน่ืองมำจำกกำรเติบโตของยอดขำย 

ค่าใช้จ่ายในการขาย 

ภาพรวม 

ในปีงบประมำณ 2562 บริษัทมีค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยรวมเท่ำกับ 1,497 ล้ำนบำท ลดลง 5.9% หรือ  
94 ล้ำนบำท จำกปีก่อนท่ีมีค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยรวมเท่ำกับ 1,591 ล้ำนบำท เป็นผลมำจำกกำรควบคุม
ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยสะท้อนให้เห็นว่ำกลยุทธ์ของบริษัทมำถูกทำงเน่ืองจำก
สำมำรถท ำรำยได้ให้เติบโตแม้จะมีกำรปรับลดคำ่ใช้จ่ำยในกำรขำยก็ตำม 

ธุรกจิเคร่ืองดื่ม 

ในปีงบประมำณ 2562 ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยของธุรกิจเคร่ืองดื่มเท่ำกับ 551 ล้ำนบำท ลดลงอย่ำงมี
นัยส ำคญัท่ี 24.0% หรือ 174 ล้ำนบำท จำกปีก่อนท่ีมีค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยของธุรกิจเคร่ืองดื่มเท่ำกับ 725 
ล้ำนบำท โดยอตัรำส่วนค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยต่อรำยได้จำกกำรขำยและให้บริกำรเคร่ืองดื่มในปี 2562 อยู่ท่ี 
8.5% ลดลงจำกปีก่อนซึง่มีอตัรำส่วนค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยต่อรำยได้จำกกำรขำยเคร่ืองดื่ม 12.1% เน่ืองจำก
บริษัทมีกำรใช้งบประมำณในกำรท ำกำรตลำดและส่งเสริมกำรขำยอย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยเฉพำะอย่ำงย่ิง

ในปีท่ีผ่ำนมำบริษัทมีกำรท ำกิจกรรมกำรตลำดช่วงหน้ำร้อนร่วมกันระหว่ำงธุรกิจเคร่ืองดื่มและธุรกิจ
อำหำรเป็นครัง้แรกท ำให้สำมำรถประหยดัคำ่ใช้จ่ำยโดยรวมได้ 

ธุรกจิอาหาร 

ในปีงบประมำณ 2562 ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยของธุรกิจอำหำรเท่ำกับ 946 ล้ำนบำท เพ่ิมขึน้ 9.2% หรือ  
80 ล้ำนบำท จำกปีก่อนท่ีมีค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยของธุรกิจอำหำรเท่ ำกับ 866 ล้ำนบำท โดยอัตรำส่วน
ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยต่อรำยได้จำกกำรขำยและให้บริกำรอำหำรในปี 2562 เท่ำกบั 13.3% ซึง่เป็นอตัรำส่วน
ท่ีใกล้เคียงกบัอตัรำสว่นของปีก่อนท่ี 13.1% 



     บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) 
แบบแสดงรำยกำรข้อมลูประจ ำปี (แบบ 56-1) สิน้สุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2562 

ส่วนที่ 3 หน้ำที่ 9 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

ภาพรวม 

ในปีงบประมำณ 2562 บริษัทมีค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรรวมเท่ำกับ 2,083 ล้ำนบำท เพ่ิมขึน้ 4.2%  
หรือ 85 ล้ำนบำทจำกปีก่อน ท่ีมีค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรรวมเท่ำกับ 1,998 ล้ำนบำท ค่ำใช้จ่ำยท่ีเพ่ิมขึน้
เน่ืองมำจำกเพ่ือสนบัสนนุกำรเติบโตของธุรกิจ 

ธุรกิจเคร่ืองดื่ม 

ในปีงบประมำณ 2562 ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรของธุรกิจเคร่ืองดื่มเท่ำกับ 254 ล้ำนบำท เพ่ิมขึน้เล็กน้อย 
เมื่อเทียบกับปีก่อนท่ีมีค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรของธุรกิจเคร่ืองดื่มเท่ำกบั 237 ล้ำนบำท คิดเป็น 7.2% หรือ 
17 ล้ำนบำท 

ธุรกจิอาหาร 

ในปีงบประมำณ 2562 ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรของธุรกิจอำหำร เท่ำกับ 1,828 ล้ำนบำท เพ่ิมขึน้ 3.8%  
หรือ 67 ล้ำนบำทจำกปีก่อนท่ีมีค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรเท่ำกบั 1,761 ล้ำนบำท สำเหตหุลกัมำจำกกำรเพ่ิมขึน้
ของคำ่ใช้จ่ำยท่ีเก่ียวข้องกบัพนกังำนอนัเน่ืองมำจำกกำรเปิดสำขำร้ำนอำหำรเพ่ิมขึน้ 

รายการนอกเหนือจากการด าเนินงานปกติ 

ในปีงบประมำณ 2562 บริษัทมีกำรบันทึกต้นทุนบริกำรในอดีตส ำหรับผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำน
มูลค่ำ 22 ล้ำนบำท (กลุ่มธุรกิจเคร่ืองดื่ม 6 ล้ำนบำท และ กลุ่มธุรกิจอำหำร 16 ล้ำนบำท) อนัเกิดจำกกำร
ปรับปรุงพระรำชบัญญัติคุ้มครองแรงงำนให้นำยจ้ำงต้องจ่ำยเงินชดเชยเป็นจ ำนวนเท่ำกับค่ำจ้ำง 400 วนั 
ส ำหรับลกูจ้ำงท่ีถูกเลิกจ้ำงและท ำงำนมำเกินกว่ำ 20 ปี ซึง่เป็นค่ำใช้จ่ำยท่ีเกิดขึน้เพียงครัง้เดียวในงบก ำไร
ขำดทนุในไตรมำสท่ี 3 และไมม่ีผลกระทบกบังบกระแสเงินสดเน่ืองจำกไมใ่ช่รำยกำรเงินสด 

เม่ือเปรียบเทียบกับปีงบประมำณ 2561 บริษัทมีกำรบันทึกค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้จ ำนวน 51 ล้ำนบำท 
ในไตรมำสท่ี 3 เช่นเดียวกัน จำกกำรปรับโครงสร้ำงของธุรกิจอำหำร ท ำให้บริษัทสำมำรถใช้ประโยชน์ 
จำกสินทรัพย์ภำษีเงินได้รอตดับญัชี ซึง่รำยกำรคำ่ใช้จ่ำยดงักลำ่วไมใ่ช่รำยกำรเงินสด 



     บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) 
แบบแสดงรำยกำรข้อมลูประจ ำปี (แบบ 56-1) สิน้สุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2562 

ส่วนที่ 3 หน้ำที่ 10 

ก าไร (ขาดทุน) สุทธ ิ

ภาพรวม 

หำกไม่รวมรำยกำรพิเศษจำกกำรตัง้ส ำรองผลประโยชน์พนักงำนและภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีข้ำงต้น 
บริษัทจะมีก ำไรสุทธิจำกกำรด ำเนินงำนปกติ (Normalized Net Profit) เท่ำกบั 1,251 ล้ำนบำทในรอบบัญชี 
ปี 2562 เพ่ิมขึน้ 192 ล้ำนบำท หรือ 18.1% จำกรอบบัญชีปี 2561 โดยอัตรำก ำไรสุทธิจำกกำรด ำเนินงำน
ปกติต่อรำยได้จำกกำรขำยและให้บริกำรในปี 2562 เท่ำกบั 9.2% เพ่ิมขึน้เมื่อเทียบกับอตัรำส่วนก ำไรสุทธิ
จำกกำรด ำเนินงำนปกติต่อรำยได้จำกกำรขำยและให้บริกำรในปีก่อนท่ี 8.4%  

ก ำไรสุท ธิ รวมของบริษัท เท่ ำกับ  1,229 ล้ ำนบำท  สูงขึ น้  21.9% หรือ 221 ล้ ำนบำทจำกปีก่ อน 
ท่ีมีก ำไรสุทธิ 1,008 ล้ำนบำท โดยอัตรำก ำไรสุทธิต่อรำยได้จำกกำรขำยและให้บริกำรในปี 2562 เท่ำกับ 
9.0% เพ่ิมขึน้จำกอตัรำสว่นก ำไรสทุธิตอ่รำยได้จำกกำรขำยปีก่อนท่ี 8.0%  

กำรเพ่ิมขึน้ของก ำไรสุทธิจำกกำรด ำเนินงำนปกติและก ำไรสุทธิรวมเน่ืองมำจำกก ำไรทัง้ธุรกิจเคร่ืองดื่ม 
และอำหำรเติบโตแข็งแกร่ง 

ธุรกจิเคร่ืองดื่ม 

หำกไม่รวมรำยกำรพิเศษจำกกำรตัง้ส ำรองผลประโยชน์พนักงำน  ก ำไรสุทธิจำกกำรด ำเนินงำนปกติ 
ของธุรกิจเคร่ืองดื่มในรอบบัญชีปี  2562 เท่ำกับ 875 ล้ำนบำท เพ่ิมขึน้  13.4% หรือ 103 ล้ำนบำท  
จำกปีก่อนท่ีมีก ำไรสทุธิจำกกำรด ำเนินงำนปกติของธุรกิจเคร่ืองดื่มเท่ำกบั 772 ล้ำนบำท โดยอตัรำก ำไรสทุธิ
จำกกำรด ำเนินงำนปกติต่อรำยได้จำกกำรขำยและให้บริกำรเคร่ืองดื่มในปี 2562 เท่ำกบั 13.5% เพ่ิมขึน้จำก
ปีก่อนท่ี 12.9%  

ก ำไรสุทธิของธุรกิจเคร่ืองดื่มในรอบบัญชีปี 2562 เท่ำกับ 869 ล้ำนบำท เพ่ิมขึน้ 12.6% หรือ 97 ล้ำนบำท 
จำกปีก่อนท่ีมีก ำไรสุทธิของธุรกิจเคร่ืองดื่ม เท่ำกับ 772 ล้ำนบำท โดยอัตรำก ำไรสุทธิต่อรำยได้ 
จำกกำรขำยเคร่ืองดื่มในปี 2562 เท่ำกบั 13.4% เพ่ิมขึน้จำกอตัรำก ำไรสทุธิต่อรำยได้จำกกำรขำยเคร่ืองดื่ม
ปีก่อนท่ี 12.9%  

กำรเพ่ิมขึน้ของควำมสำมำรถในกำรท ำก ำไรของธุรกิจเคร่ืองดื่มมีสำเหตุหลกัมำจำกกำรเติบโตของรำยได้ 
ในขณะเดียวกนัมีกำรประหยดัคำ่ใช้จ่ำยในกำรขำยจำกกำรใช้งบกำรตลำดอย่ำงมีประสิทธิภำพ  
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ธุรกจิอาหาร 

หำกไม่รวมรำยกำรพิเศษจำกกำรตัง้ส ำรองผลประโยชน์พนักงำนและภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีดงักล่ำว
ข้ำงต้น ก ำไรสุทธิจำกกำรด ำเนินงำนปกติของธุรกิจอำหำรในรอบบัญชีปี 2562 จะเท่ำกับ 376 ล้ำนบำท 
เพ่ิมขึน้อย่ำงน่ำประทบัใจท่ี 89 ล้ำนบำท หรือ 30.9% เมื่อเปรียบเทียบกบัปีก่อน โดยอตัรำก ำไรสทุธิจำกกำร
ด ำเนินงำนปกติตอ่รำยได้จำกกำรขำยและให้บริกำรในปี 2562 เท่ำกบั 5.3% เพ่ิมขึน้จำกปีก่อนท่ี 4.3%  

ก ำไรสทุธิของธุรกิจอำหำรในรอบบญัชีปี 2562 เท่ำกบั 360 ล้ำนบำท เพ่ิมขึน้อย่ำงน่ำประทบัใจ 52.4% หรือ 
124 ล้ำนบำท จำกปีก่อนท่ีมีก ำไรสุทธิของธุรกิจอำหำรเท่ำกับ 236 ล้ำนบำท โดยอัตรำก ำไรสุทธิ 
ตอ่รำยได้จำกกำรขำยและให้บริกำรอำหำรในปี 2562 เท่ำกบั 5.0% เพ่ิมขึน้จำกอตัรำปีก่อนท่ี 3.6%  

กำรเติบโตอย่ำงแข็งแกร่งของก ำไรของธุรกิจอำหำรมำจำกทัง้กลุ่มธุรกิจร้ำนอำหำรและบริกำรด้ำนอำหำร 
(food services) ในขณะท่ีกำรเติบโตของรำยได้ กำรควบคมุอตัรำส่วนต้นทุนขำย และกำรเพ่ิมประสิทธิภำพ
ในกำรบริหำรงำนล้วนเป็นปัจจยัสนบัสนนุหลกั 

ก าไร (ขาดทุน) สุทธิจากการด าเนินงานปกติ 

772 

287 

1,059 
875 

376 
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ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ 

772 

236 

1,008 
869 

360 

1,229 
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     :        

 

ตารางงบก าไรขาดทุนแยกตามประเภทธุรกิจ 

หน่วย : ล้านบาท 2562

สัดส่วนต่อรายได้

จากการขายและ

ให้บริการ

2561

สัดส่วนต่อรายได้

จากการขายและ

ให้บริการ

เพิ่มขึน้(ลดลง) ร้อยละ

รายได้จากการขายและให้บริการ-เคร่ืองดืม่ 6,501                   100.0% 5,986                    100.0% 515 8.6

รายได้จากการขายและให้บริการ-อาหาร 7,130                   100.0% 6,610                    100.0% 520 7.9

รวมรายได้จากการขายและให้บริการ 13,631                 100.0% 12,596                  100.0% 1,035 8.2

ต้นทุนขายและให้บริการ-เคร่ืองดืม่ 4,902                   75.4% 4,443                    74.2% 459 10.3

ต้นทุนขายและให้บริการ-อาหาร 3,914                   54.9% 3,667                    55.5% 247 6.7

รวมต้นทุนขายและให้บริการ 8,816                   64.7% 8,110                    64.4% 706 8.7

คา่ใช้จ่ายในการขาย-เคร่ืองดืม่ 551                      8.5% 725                      12.1% (174) (24.0)

คา่ใช้จ่ายในการขาย-อาหาร 946                      13.3% 866                      13.1% 80 9.2

รวมค่าใช้จ่ายในการขาย 1,497                   11.0% 1,591                    12.6% (94) (5.9)

คา่ใช้จ่ายในการบริหาร-เคร่ืองดืม่ 254                      3.9% 237                      4.0% 17 7.3

คา่ใช้จ่ายในการบริหาร-อาหาร 1,828                   25.6% 1,761                    26.6% 67 3.8

รวมค่าใช้จ่ายในการบริหาร 2,083                   15.3% 1,998                    15.9% 85 4.2

ก าไรสทุธิ-เคร่ืองดืม่ 869                      13.4% 772                      12.9% 97 12.6

ก าไรสทุธิ-อาหาร 360                      5.0% 236                      3.6% 124 52.4

รวมก าไรสุทธิ 1,229                   9.0% 1,008                    8.0% 221 21.9

ก าไรสทุธิจากการด าเนินงานปกต-ิเคร่ืองดืม่ 875                      13.5% 772                      12.9% 103 13.4

ก าไรสทุธิจากการด าเนินงานปกต-ิอาหาร 376                      5.3% 287                      4.3% 89 30.9

รวมก าไรสุทธิจากการด าเนินงานปกติ 1,251                   9.2% 1,059                    8.4% 192 18.1  
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ฐานะการเงิน 

สินทรัพย์ 

ณ วันท่ี 30 กันยำยน 2562 บริษัทมีสินทรัพย์รวมทัง้สิน้ 8,407 ล้ำนบำท ลดลงจำกสินทรัพย์รวม  
ณ สิน้เดือนกันยำยนปี 2561 ท่ี 9,680 ล้ำนบำท คิดเป็น 1,273 ล้ำนบำทหรือ 13.2% กำรลดลงของ
สินทรัพย์มีสำเหตจุำกกำรลดลงของสินทรัพย์หมนุเวียน 1,260 ล้ำนบำทจำกกำรลดลงของรำยกำรเงินสด
และรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดและสินทรัพย์หมนุเวียนอื่น โดยเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดอยู่ท่ี 710 
ล้ำนบำท ณ สิน้เดือนกนัยำยนปี 2562 ลดลง 579 ล้ำนบำทจำกกำรช ำระคืนหุ้นกู้ ท่ีครบก ำหนดช ำระใน
เดือนมกรำคม และกรกฎำคม 2562 รวมมูลค่ำ 1,701 ล้ำนบำทสุทธิด้วยเงินสดท่ีเพ่ิมขึน้จำกกำร
ด ำเนินงำน ส ำหรับลกูหนีอ้ื่นลดลงจำกกำรได้รับช ำระเงินประกนัภยัชดเชยควำมเสียหำยจำกเหตอุคัคีภยั
ส่วนหนึ่ง 750 ล้ำนบำทในเดือนมกรำคมและกรกฎำคม 2562 ในขณะเดียวกันไม่มีกำรเปลี่ยนแปลง
อย่ำงมีนยัส ำคญัในมลูคำ่สินทรัพย์ไมห่มนุเวียนของบริษัท 

หนีส้ิน 

ณ วนัที่ 30 กันยำยน 2562 บริษัทมีหนีส้ินรวมทัง้สิน้ 1,768 ล้ำนบำท แบ่งเป็นหนีส้ินที่หมุนเวียน
จ ำนวน 1,575 ล้ำนบำท และหนีส้ินไม่หมุนเวียนจ ำนวน 193 ล้ำนบำท ทัง้นีห้นีส้ินรวมของบริษัท
ลดลงจำกสิน้ปี 2561 จ ำนวน 1,922 ล้ำนบำท หรือเท่ำกับ 52.1% ซึ่งมีสำเหตุหลกัมำจำกกำรหำยไป
ของยอดหุ้นกู้  ซึ่งเป็นผลจำกกำรช ำระคืนหุ้ นกู้ ท่ีเหลืออยู่ทัง้หมดมูลค่ำรวม 1,701 ล้ำนบำทในเดือน
มกรำคมและกรกฎำคม 2562 ท ำให้ ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2562 บริษัทไมม่ียอดหนีส้ินท่ีมีภำระดอกเบีย้
คงเหลือ  

ส่วนของผู้ถือหุ้น 

ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2562 บริษัทมีส่วนของผู้ ถือหุ้นรวมทัง้สิน้ 6,640 ล้ำนบำท เพ่ิมขึน้จำกสิน้ปี 2561 
จ ำนวน 649 ล้ำนบำท หรือเท่ำกับ 10.8% สำเหตุมำจำกกำรเพิ่มขึน้ของก ำไรสะสมอนัเนื่องมำจำก
ก ำไรสุทธิท่ีเพ่ิมขึน้ในระหว่ำงปี สุทธิด้วยเงินปันผล 
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กระแสเงินสด 

ในปีงบประมำณ 2562 บริษัทมีเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดลดลงสทุธิ 578 ล้ำนบำท จำกปี 2561 
โดยมีรำยละเอียดดงัต่อไปนี  ้

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน 

ในปีงบประมำณ 2562 บริษัทมีกระแสเงินสดจำกกำรด ำเนินงำนรวมทัง้สิน้ 2,609 ล้ำนบำท เพิ่มขึน้ 
อย่ำงแข็งแกร่งจำกปี 2561 จ ำนวน 1,049 ล้ำนบำท หรือเท่ำกับ 67.2% โดยมีสำเหตุหลกัมำจำก
ก ำไรสุทธิที่เพิ่มขึน้เมื่อเทียบกับปีก่อน และกระแสเงินสดรับจำกเงินชดเชยเหตุอคัคีภัยมูลค่ำ 750 
ล้ำนบำท 

กระแสเงินสดใช้ในกิจกรรมลงทุน 

ในปีงบประมำณ 2562 บริษัทใช้เงินในกิจกรรมกำรลงทุนรวมทัง้สิน้ 898 ล้ำนบำท เพ่ิมขึน้จำกปี 2561 
จ ำนวน 140 ล้ำนบำท หรือเท่ำกับ 18.4% ส ำหรับลงทุนขยำยสำขำร้ำนอำหำรและกำรช ำระเงิน 
ก้อนสดุท้ำยส ำหรับกำรลงทนุในเคร่ืองจกัร UHT ท่ีได้รับผลกระทบจำกเหตอุคัคีภยัภำยในโรงงำนในเขต
นิคมอุตสำหกรรมนวนคร จังหวดัปทุมธำนี ซึ่งมูลค่ำเคร่ืองจักรดงักล่ำวอยู่ภำยใต้วงเงินควำมคุ้มครอง
ตำมกรมธรรม์ประกนัภยัจำกควำมเสียหำยตอ่ทรัพย์สินทัง้จ ำนวน 

กระแสเงินสดได้มา (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน 

ในปีงบประมำณ 2562 บริษัทใช้เงินไปในกิจกรรมจัดหำเงินรวมทัง้สิน้ 2,290 ล้ำนบำท เพ่ิมขึน้มำก 
จำกปีงบประมำณ 2561 จ ำนวน 1,330 ล้ำนบำท หรือเท่ำกบั 138.5% โดยมีสำเหตหุลกัมำจำกกำรช ำระ
คืนหุ้นกู้ ท่ีครบก ำหนดมลูคำ่รวมทัง้สิน้ 1,701 ล้ำนบำทในปีงบประมำณ 2562 ในขณะท่ีในปีงบประมำณ 
2561 บริษัทเพียงแคซ่ือ้คืนหุ้นกู้บำงสว่นก่อนครบหนดไถ่ถอนรวมมลูคำ่ 299 ล้ำนบำท  



     บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) 
แบบแสดงรำยกำรข้อมลูประจ ำปี (แบบ 56-1) สิน้สุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2562 

ส่วนที่ 3 หน้ำที่ 15 

การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน 

สภาพคล่อง 

ในปีงบประมำณ 2562 อตัรำส่วนสภำพคล่องเท่ำกับ 1.4 เท่ำ ปรับตวัดีขึน้เมื่อเทียบกับปีงบประมำณ 
2561 ที่ 1.0 เท่ำ โดยบริษัทมีสภำพคล่องแข็งแกร่งจำกกำรช ำระคืนหุ้นกู้ ในปีงบประมำณ 2562  
ซึ่งท ำให้หนีส้ินหมุนเวียนลดลงอย่ำงมีนัยส ำคญั ในขณะเดียวกันบริษัทมีกำรบริหำรเงินทุนหมุนเวียน
ได้ดีท ำให้สินทรัพย์หมุนเวียนไม่ลดลงตำมในสดัส่วนเดียวกันกับหนีส้ินหมุนเวียนท่ีลดลง  

ความสามารถในการท าก าไร 

บริษัทมีอตัรำส่วนควำมสำมำรถในกำรท ำก ำไรส่วนใหญ่ในปีงบประมำณ 2562 ปรับตวัดีขึน้จำก
ปีงบประมำณ 2561 ทัง้นีเ้ป็นผลมำจำกก ำไรสุทธิท่ีเพิ่มขึน้จำกทัง้ธุรกิจเคร่ืองดื่มและอำหำรจำกกำร
เติบโตของรำยได้  ในขณะที่ลดค่ำใช้จ่ำยในกำรขำย และเพิ ่มประสิทธิภำพในกำรบริหำรงำน  
ดงัท่ีกล่ำวไปเบือ้งต้น 

ประสิทธิภาพในการด าเนินงาน 

ในปีงบประมำณ 2562 อ ัตรำผลตอบแทนจำกสินทรัพย์อยู่ที ่ 13.6% ปรับต ัวดีขึน้จำกปีก่อน ท่ี 
10.4% เนื่องมำจำกก ำไรสุทธิที่เพ่ิมขึน้ในขณะท่ีสินทรัพย์รวมลดลง และอตัรำผลตอบแทนจำกสินทรัพย์
ถำวรอยู่ ท่ี  35.6% เพ่ิมจำกปีก่อนท่ี 29.7% เน่ืองมำจำกก ำไรสุทธิเติบโตและรำยกำรท่ีดิน อำคำรและ
อุปกรณ์ปรับตัวลงเล็กน้อย นอกจำกนัน้อัตรำกำรหมุนของสินทรัพย์ปรับตัวดีขึน้เล็กน้อยท่ี  1.5 เท่ำ  
เมื่อเทียบกบัปีก่อนท่ี 1.4 เท่ำ 

โครงสร้างทางการเงิน 

อตัรำส่วนเงินกู้ ยืมต่อส่วนของผู้ ถือหุ้นในปีงบประมำณ 2562 เท่ำกับ 0.0 เท่ำ ลดลงจำกปีก่อนท่ี 0.3 เท่ำ 
สำเหตุหลกัมำจำกกำรช ำระคืนหุ้นกู้ ท่ีครบก ำหนดช ำระทัง้หมดท ำให้บริษัทไม่มีหนีส้ินท่ีมีภำระดอกเบีย้
เหลือ ณ สิน้ปีงบประมำณ 2562 และหำกประเมินจำกสถำนะกำรณ์กำรด ำเนินธุรกิจปกติของบริษัทพบว่ำ
ไม่มีควำมจ ำเป็นต้องเพ่ิมภำระหนีใ้นอนำคตระยะสัน้ถึงกลำง เน่ืองจำกกระแสเงินสดจำกกำรด ำเนินงำน
สำมำรถรองรับแผนกำรลงทุนและด ำเนินธุรกิจได้เพียงพอ แสดงให้เห็นถึงควำมระมดัระวงัและรอบคอบ 
ในกำรบริหำรจัดกำรทำงกำรเงินท ำให้บริษัทมีโครงสร้ำงทำงกำรเงินที่แข็งแกร่ง สำมำรถรองรับ 
กำรขยำยธุรกิจในอนำคตได้ 



     บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) 
แบบแสดงรำยกำรข้อมลูประจ ำปี (แบบ 56-1) สิน้สุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2562 

ส่วนที่ 3 หน้ำที่ 16 

นอกเหนือจำกก ำไรที่เพิ่มขึน้แล้วบริษัทยังเพิ่มอตัรำกำรจ่ำยเงินปันผลโดยประกำศจ่ำยที่ 60.8% 
ส ำหรับงวดผลประกอบกำรในปีงบประมำณ 2562 เมื่อเทียบกับอตัรำกำรจ่ำยปันผลท่ี 51.7% ส ำหรับ
ปีงบประมำณ 2561 
 

ปัจจัยและอิทธิพลหลักที่อาจมีผลกระทบต่อการด าเนินงานหรือฐานะการเงินในอนาคต  

• กำรเรียกเก็บภำษีสรรพสำมิตมีผลกระทบต่อธุรกิจเคร่ืองดื่มของบริษัทมำตัง้แต่ปีงบประมำณ 
2561 อย่ำงไรก็ดี บริษัทได้มีแผนกำรรองรับ และวำงกลยุทธ์ในกำรบริหำรจดักำรไว้อย่ำงรัดกุม 
เพ่ือให้ธุรกิจเคร่ืองดื่มสำมำรถด ำเนินไปได้อย่ำงรำบร่ืนและมีกำรเติบโตอย่ำงยัง่ยืน ดงัจะเห็นได้จำก
กำรฟืน้ตวัของผลประกอบกำรในปีงบประมำณ 2562 ท่ีผ่ำนมำ 

• ในโลกปัจจุบันมีกระแสควำมนิยมในกำรรักษำสุขภำพและบริโภคน ำ้ตำลลดลง บริษัทได้มี  
กำรตอบสนองต่อกำรเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมผู้บริโภคดงักล่ำว รวมถึงเพ่ือประหยัดต้นทุน
จำกภำษีสรรพสำมิตซึ่งค ำนวณจำกควำมหวำนด้วยกำรค่อย ๆ ปรับสูตรเคร่ืองดื่มส่วนใหญ่ 
ของบริษัทให้มีระดบัควำมหวำนลดลง นอกจำกนัน้ บริษัทยังมีกำรออกสินค้ำเคร่ืองดื่มใหม่ ๆ 
ในช่วง 1-2 ปีท่ีผ่ำนมำเป็นรสไมม่ีน ำ้ตำลอีกด้วย 

• เน่ืองด้วยควำมเติบโตของธุรกิจอำหำรและเคร่ืองดื่มมีควำมสัมพันธ์ทำงตรงกับก ำลังซือ้  
ของผู้ บริโภค ซึ่งมีควำมเช่ือมโยงโดยตรงกับภำวะเศรษฐกิจของประเทศ ดังนั น้ หำกภำวะ
เศรษฐกิจเป็นไปในทิศทำงท่ีดี ย่อมจะส่งเสริมให้อตัรำกำรเติบโตของธุรกิจอำหำรและเคร่ืองดื่ม
ของบริษัทดีย่ิงขึน้ตำมไปด้วย 

• ควำมส ำเร็จในกำรด ำเนินกำรตำมแผนกลยุทธ์ “วิสัยทัศน์ 2020” เพ่ือเติบโตและก้ำวเป็น 
บริษัทอำหำรและเคร่ืองดื่มชัน้น ำในภูมิภำคอำเซียน ซึ่งหำกบริษัทสำมำรถบรรลุเป้ำหมำย
เชิงกลยุทธ์และกำรพัฒนำกำรตำมท่ีได้วำงแผนไว้ บริษัทจะเป็นผู้ น ำในตลำดอำหำรและ
เคร่ืองดื่มท่ีมีผลกำรด ำเนินงำนและสถำนะทำงกำรตลำดท่ีแข็งแกร่ง 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บริษัท โออชิิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 

OISHI GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED 

 

กำรรับรองควำมถกูต้องของข้อมลู 

 

 

 
 

   

























 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บริษัท โออชิิ 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 2562                                                       รำยละเอียดเก่ียวกบักรรมกำร ผู้บริหำร ผู้ มีอ ำนำจควบคมุ และเลขำนกุำรบริษัท 

เอกสำรแนบ 1 หน้ำท่ี 1 

เอกสารแนบ 1-1  
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท และเลขานุการบริษัท 

ช่ือ-สกุล 
และต าแหน่ง 

วันที่ได้รับ
แต่งตัง้ 
ครัง้แรก 

คุณวุฒิทางการศึกษา 

ความ 
สัมพันธ์ทาง 
ครอบครัว 
ระหว่าง 
กรรมการ

และ 
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน / บริษัท 

1. นำยประสิทธ์ิ โฆวิไลกลู 20/04/2553 • นิติศำสตร์บณัฑิต (LL.B.) ไมมี่   บริษัทจดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  

 ประธำนกรรมกำร   (เกียรตินิยมอนัดบั 2) จฬุำลงกรณ์มหำวิทยำลยั  2556 - ปัจจบุนั ประธำนกรรมกำร  บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 

 กรรมกำรอิสระ  • นิติศำสตร์มหำบณัฑิต (LL.M.)  2553 - ปัจจบุนั กรรมกำรอิสระ กรรมกำรสรรหำ   บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 

 กรรมกำรสรรหำ และ   มหำวิทยำลยัโคลมัเบีย (นิวยอร์ก)   และกรรมกำรก ำหนดคำ่ตอบแทน  

 กรรมกำรก ำหนดคำ่ตอบแทน   ประเทศสหรัฐอเมริกำ  มิ.ย. 2562 - ปัจจบุนั กรรมกำรอิสระ  บริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จ ำกดั (มหำชน) 

   อำย ุ76 ปี  • นิติศำสตร์ดษุฎบีณัฑิตกิตติมศกัดิ ์   และประธำนกรรมกำรตรวจสอบ  

    มหำวิทยำลยัอีสเทิร์นเอเชีย  2557 – ปัจจบุนั ประธำนกรรมกำรก ำกบัดแูลกิจกำรทีด่ ี    บริษัท อำหำรสยำม จ ำกดั (มหำชน) 

   • นิติศำสตร์ดษุฎบีณัฑิตกิตติมศกัดิ ์  2555 - ปัจจบุนั ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ  

    จฬุำลงกรณ์มหำวิทยำลยั   ประธำนกรรมกำรกรรมกำรก ำหนด  

   • เนติบณัฑิตไทย    คำ่ตอบแทนและสรรหำ  

   ส ำนกัศกึษำอบรมกฎหมำยแหง่  2553 - ปัจจบุนั กรรมกำรอิสระ  

   เนติบณัฑิตยสภำ  2553 - ปัจจบุนั กรรมกำรอิสระ   บริษัท เบอร์ลี่ ยคุเกอร์ จ ำกดั (มหำชน) 
     ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ   

       



     บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน)                                                                                                                                                          เอกสำรแนบ 1  
แบบแสดงรำยกำรข้อมลูประจ ำปี (แบบ 56-1) สิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยำยน 2562                                                       รำยละเอียดเก่ียวกบักรรมกำร ผู้บริหำร ผู้ มีอ ำนำจควบคมุ และเลขำนกุำรบริษัท 

เอกสำรแนบ 1 หน้ำท่ี 2 

ช่ือ-สกุล 
และต าแหน่ง 

วันที่ได้รับ
แต่งตัง้ 
ครัง้แรก 

คุณวุฒิทางการศึกษา 

ความ 
สัมพันธ์ทาง 
ครอบครัว 
ระหว่าง 
กรรมการ

และ 
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน / บริษัท 

1. นำยประสิทธ์ิ โฆวิไลกลู (ตอ่)  ผ่ำนกำรอบรมที่เก่ียวข้องที่จดัโดยสมำคม   บริษัทที่มิได้จดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  

   สง่เสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย (IOD)  2561 - ปัจจบุนั ประธำนคณะกรรมกำรบริหำรควำมยัง่ยืน   บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ ำกดั (มหำชน)  

   • Finance for Non-Finance Director    และควำมเสี่ยง  

   (FN) ปี 2547  2555 - ปัจจบุนั กรรมกำรอิสระ   

   • Board Failure and How to Fix it,    ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ  

    Improving the Quality of Finance   ประธำนกรรมกำรสรรหำ  

    Reporting ปี 2547   ประธำนพิจำรณำผลตอบแทน  

   • Director Accreditation Program   กรรมกำรอ่ืน ๆ (ภำครัฐ)  

    (DAP) ปี 2548  2561 - ปัจจบุนั กรรมกำรคณะกรรมกำรนโยบำย  กระทรวงกำรพฒันำสงัคมและควำมมัน่คง 

   • National Director Conference 2015 (NDC)   ที่อยูอ่ำศยัแหง่ชำติ  ของมนษุย์ 

    ปี 2558  2552 - 2559 กรรมกำรสภำจฬุำลงกรณ์มหำวิทยำลยั  จฬุำลงกรณ์มหำวิทยำลยั 

   • Independent Director Forum 2017   2546 - ปัจจบุนั ที่ปรึกษำคณะกรรมกำรจดักำรทรัพย์สนิ  สภำกำชำดไทย 

     ปี 2560   สภำกำชำดไทย  

    2544 - 2558 อำจำรย์บรรยำยพิเศษ (ปริญญำตรี )  จฬุำลงกรณ์มหำวิทยำลยั 

     คณะนิติศำสตร์  

    2535 - เม.ย. 2562 ผู้บรรยำยส ำนกัอบรมศกึษำกฎหมำย  เนติบณัฑิตยสภำ 



     บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน)                                                                                                                                                          เอกสำรแนบ 1  
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เอกสำรแนบ 1 หน้ำท่ี 3 

ช่ือ-สกุล 
และต าแหน่ง 

วันที่ได้รับ
แต่งตัง้ 
ครัง้แรก 

คุณวุฒิทางการศึกษา 

ความ 
สัมพันธ์ทาง 
ครอบครัว 
ระหว่าง 
กรรมการ

และ 
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน / บริษัท 

1. นำยประสิทธ์ิ โฆวิไลกลู (ตอ่)       แหง่เนติบณัฑติยสภำ  

    2532 - ปัจจบุนั   กรรมกำรกฤษฎีกำ (คณะที่ 7)   ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 

2. นำยฐำปน สิริวฒันภกัด ี 26/01/2549 • ปริญญำตรีบริหำรธุรกิจ สำขำกำรเงิน ไมมี่  บริษัทจดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  

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

 ประธำนกรรมกำรบริหำร  • ปริญญำโท สำขำเศรษฐศำสตร์  2549 - ปัจจบุนั รองประธำนกรรมกำร   บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 

 กรรมกำรสรรหำ   กำรเงิน กำรธนำคำร   กรรมกำรสรรหำ  

 กรรมกำรก ำหนดคำ่ตอบแทน   มหำวิทยำลยับอสตนั ประเทศสหรัฐอเมริกำ   กรรมกำรก ำหนดคำ่ตอบแทน   

 และกรรมกำรก ำกบัดแูล  • ปริญญำปรัชญำดษุฎบีณัฑิตกิตติมศกัดิ์   และกรรมกำรก ำกบัดแูลกิจกำรที่ด ี  

 กิจกำรที่ดี   สำขำวิชำกำรบริหำรทัว่ไป  2561 - ปัจจบุนั กรรมกำร  บริษัท เครือไทย โฮลดิง้ส์ จ ำกดั (มหำชน) 

 (เป็นกรรมกำรผู้ มีอ ำนำจ   มหำวิทยำลยัรำมค ำแหง  2560 - ปัจจบุนั รองประธำนกรรมกำร    บริษัท อมรินทร์พรินติง้ แอนด์ พบัลิชชิ่ง  

 ลงนำมผกูพนับริษัท)  • ปริญญำดษุฎีบณัฑิตกิตติมศกัดิ ์   และประธำนกรรมกำรบริหำร  จ ำกัด(มหำชน) 

   อำย ุ44 ปี   สำขำกำรจดักำรโลจิสติกส์และซพัพลำยเชน  2560 - ปัจจบุนั ประธำนคณะกรรมกำรบริหำร  บริษัท เสริมสขุ จ ำกดั (มหำชน) 

    มหำวิทยำลยัรำชภฏัสวนสนุนัทำ  2558 - ปัจจบุนั รองประธำนกรรมกำร คนที่ 3  

   • ปริญญำศลิปศำสตรดษุฎบีณัฑิต  2556 - ปัจจบุนั กรรมกำร  บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี ้ 

   กิตติมศกัดิ์ สำขำวิชำกำรพฒันำชมุชน     ดีเวลลอปเม้นท์ จ ำกดั (มหำชน) 

   มหำวิทยำลยัรำชภฏัเชียงใหม ่  2550 - ปัจจบุนั รองประธำนกรรมกำร  บริษัท ยนิูเวนเจอร์ จ ำกดั (มหำชน) 



     บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน)                                                                                                                                                          เอกสำรแนบ 1  
แบบแสดงรำยกำรข้อมลูประจ ำปี (แบบ 56-1) สิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยำยน 2562                                                       รำยละเอียดเก่ียวกบักรรมกำร ผู้บริหำร ผู้ มีอ ำนำจควบคมุ และเลขำนกุำรบริษัท 

เอกสำรแนบ 1 หน้ำท่ี 4 

ช่ือ-สกุล 
และต าแหน่ง 

วันที่ได้รับ
แต่งตัง้ 
ครัง้แรก 

คุณวุฒิทางการศึกษา 

ความ 
สัมพันธ์ทาง 
ครอบครัว 
ระหว่าง 
กรรมการ

และ 
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน / บริษัท 

2. นำยฐำปน สิริวฒันภกัดี (ตอ่)  • ปริญญำศลิปศำสตรดษุฎบีณัฑติ  2550 - 2558 รองประธำนกรรมกำร   บริษัท อำหำรสยำม จ ำกดั (มหำชน) 

   กิตติมศกัดิ์ สำขำวิชำกำรโรงแรม  2544 - 2560 กรรมกำร   บริษัท เบอร์ลี่ ยคุเกอร์ จ ำกดั (มหำชน) 

   มหำวิทยำลยัเทคโนโลยีรำชมงคลกรุงเทพ     

  • ปริญญำศลิปศำสตรดษุฎบีณัฑิตกิตตมิศกัดิ์    บริษัทที่มิได้จดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  

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

   ผ่ำนกำรอบรมที่เก่ียวข้องที่จดัโดยสมำคม   ผู้บริหำรสงูสดุ กลุม่ธุรกิจเบียร์  

   สง่เสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย (IOD)   ผู้บริหำรสงูสดุ สำยพฒันำควำมเป็นเลศิ  

   • Director Accreditation Program  2561 - ปัจจบุนั ประธำนกรรมกำร  กลุม่บริษัทสรุำกระทิงแดง 

   (DAP) ปี 2547  2557 - ปัจจบุนั ประธำนกรรมกำร  บริษัท โออิช ิฟูด้ เซอร์วิส จ ำกดั 

     2549 - ปัจจบุนั ประธำนกรรมกำร  บริษัท โออิชิ เทรดดิง้ จ ำกดั 

     2549 - ปัจจบุนั ประธำนกรรมกำร  บริษัท โออิชิ รำเมน จ ำกดั 

     2556 - ปัจจบุนั รองประธำนกรรมกำร  ไทมส์ พบัลิชช่ิง ลิมิเต็ด 

     2561 - ปัจจบุนั รองประธำนกรรมกำร   บริษัท เบียร์ไทย (1991) จ ำกดั (มหำชน) 

     และประธำนกรรมกำรบริหำร  

    2551 - ปัจจบุนั รองประธำนกรรมกำร  กลุม่บริษัทอำคเนย์ 

    2560 - ปัจจบุนั กรรมกำร และประธำนคณะกรรมกำรบริหำร  บริษัท จีเอ็มเอ็ม แชนแนล โฮลดิง้ จ ำกดั 



     บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน)                                                                                                                                                          เอกสำรแนบ 1  
แบบแสดงรำยกำรข้อมลูประจ ำปี (แบบ 56-1) สิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยำยน 2562                                                       รำยละเอียดเก่ียวกบักรรมกำร ผู้บริหำร ผู้ มีอ ำนำจควบคมุ และเลขำนกุำรบริษัท 

เอกสำรแนบ 1 หน้ำท่ี 5 

ช่ือ-สกุล 
และต าแหน่ง 

วันที่ได้รับ
แต่งตัง้ 
ครัง้แรก 

คุณวุฒิทางการศึกษา 

ความ 
สัมพันธ์ทาง 
ครอบครัว 
ระหว่าง 
กรรมการ

และ 
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน / บริษัท 

2. นำยฐำปน สิริวฒันภกัดี (ตอ่)    ปัจจบุนั กรรมกำร  อินเตอร์เนชัน่แนล บริวเวอร่ีส์ ลิมิเต็ด 

    ปัจจบุนั กรรมกำร  เอเอสเอ็ม อินเตอร์เนชัน่แนล ลิมิเต็ด 

    ปัจจบุนั กรรมกำร  บริษัท ไทยเบฟมำร์เก็ตติง้ จ ำกดั 

    ปัจจบุนั กรรมกำร  บริษัท ซี.เอ.ไอ. จ ำกดั 

    ปัจจบุนั กรรมกำร  กลุม่บริษัททีซีซี 

    2556 - ปัจจบุนั กรรมกำร  เฟรเซอร์ แอนด์ นีฟ, ลิมิเต็ด 

    2547 - 2561 รองประธำนกรรมกำร   กลุม่บริษัทสรุำกระทิงแดง 

       

3. นำยวิกรม คุ้มไพโรจน์ 10/11/2549 • อกัษรศำสตร์บณัฑิต ไมมี่  บริษัทจดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  

 กรรมกำรอิสระ   สำขำวิชำประวตัิศำสตร์  2557 - ปัจจบุนั กรรมกำรก ำกบัดแูลกิจกำรที่ด ี  บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 

 ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ   จฬุำลงกรณ์มหำวิทยำลยั (2509)  2550 - ปัจจบุนั กรรมกำรอิสระ   

 ประธำนกรรมกำรสรรหำ  • ปริญญำโท (MA) (2511)   ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ  

 กรรมกำรก ำหนดคำ่ตอบแทน   สำขำวิชำประวตัิศำสตร์   ประธำนกรรมกำรสรรหำ และ  

 และกรรมกำรก ำกบัดแูล   ควำมสมัพนัธ์ระหวำ่งประเทศ   กรรมกำรก ำหนดคำ่ตอบแทน  

 กิจกำรที่ดี   Michigan State University     

   ประเทศสหรัฐอเมริกำ     



     บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน)                                                                                                                                                          เอกสำรแนบ 1  
แบบแสดงรำยกำรข้อมลูประจ ำปี (แบบ 56-1) สิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยำยน 2562                                                       รำยละเอียดเก่ียวกบักรรมกำร ผู้บริหำร ผู้ มีอ ำนำจควบคมุ และเลขำนกุำรบริษัท 

เอกสำรแนบ 1 หน้ำท่ี 6 

ช่ือ-สกุล 
และต าแหน่ง 

วันที่ได้รับ
แต่งตัง้ 
ครัง้แรก 

คุณวุฒิทางการศึกษา 

ความ 
สัมพันธ์ทาง 
ครอบครัว 
ระหว่าง 
กรรมการ

และ 
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน / บริษัท 

3. นำยวิกรม คุ้มไพโรจน์ (ตอ่)  • ปริญญำเอก (Ph.D.) (2515)  2557 - ปัจจบุนั กรรมกำรอิสระ กรรมกำรตรวจสอบ   บริษัท หลกัทรัพย์จดักำรกองทนุ เอ็มเอฟซี 

    อำย ุ73 ปี   สำขำวิชำประวตัิศำสตร์   กรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำ่ตอบแทน  จ ำกดั (มหำชน) 

   ควำมสมัพนัธ์ระหวำ่งประเทศ     และประธำนคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง  

   Michigan State University  2549 - ปัจจบุนั กรรมกำรอิสระ และประธำนกรรมกำร  บริษัท คนัทร่ี กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จ ำกัด (มหำชน) 

   ประเทศสหรัฐอเมริกำ  บริษัทที่มิได้จดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  

     • ปริญญำดษุฎีบณัฑิตกิตติมศกัดิ์ (2546)  2553 - ปัจจบุนั ประธำนบริษัท  บริษัท สปอร์ต แอนด์ รีครีเอชัน่  

   สำขำมำนษุยวิทยำ (Humanities),       แมนเนจเม้นท์ จ ำกดั 

   Schiller International University,   2550 - ปัจจบุนั ที่ปรึกษำกิตติมศกัดิ ์  หอกำรค้ำองักฤษ - ไทย 

    London, UK   2556  -2559 กรรมกำร และประธำนคณะกรรมกำร   บริษัท บำงจำกปิโตรเลียม จ ำกดั (มหำชน) 

  ผ่ำนกำรอบรมที่เก่ียวข้องที่จดัโดยสมำคม   บรรษัทภิบำล  

  สง่เสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย (IOD)  2555 - 2559 กรรมกำร กรรมกำรตรวจสอบ   ส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์ 

  • Director Accreditation Program   กรรมกำรในคณะกรรมกำรสรรหำ   และตลำดหลกัทรัพย์ (ก.ล.ต.) 

   (DAP) รุ่นที่ 63/2550    และก ำหนดคำ่ตอบแทน   

  • Anti-Corruption for Executive      

   Program (ACEP) รุ่นที่ 7/2556     

       



     บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน)                                                                                                                                                          เอกสำรแนบ 1  
แบบแสดงรำยกำรข้อมลูประจ ำปี (แบบ 56-1) สิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยำยน 2562                                                       รำยละเอียดเก่ียวกบักรรมกำร ผู้บริหำร ผู้ มีอ ำนำจควบคมุ และเลขำนกุำรบริษัท 

เอกสำรแนบ 1 หน้ำท่ี 7 

ช่ือ-สกุล 
และต าแหน่ง 

วันที่ได้รับ
แต่งตัง้ 
ครัง้แรก 

คุณวุฒิทางการศึกษา 

ความ 
สัมพันธ์ทาง 
ครอบครัว 
ระหว่าง 
กรรมการ

และ 
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน / บริษัท 

 3.นำยวิกรม คุ้มไพโรจน์ (ตอ่)  • Successful Formulation & Execution     

    of Strategy (SFE) รุ่นที่ 22/2557      

  • Role of the Chairman Program     

   รุ่นที่ 39/2559     

  •  Advanced Audit Committee Program     

   รุ่นที่ 23/2559     

       

4. นำงสำวพจนีย์ ธนวรำนิช 24/02/2552 • ปริญญำตรีบญัชีบณัฑิต ไมมี่ บริษัทจดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  

 กรรมกำรอิสระ   จฬุำลงกรณ์มหำวิทยำลยั  2557 - ปัจจบุนั ประธำนกรรมกำรก ำหนดคำ่ตอบแทน  บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 

 กรรมกำรตรวจสอบ  • ปริญญำโทบริหำรธุรกิจ    ประธำนกรรมกำรก ำกบัดแูลกิจกำรที่ดี  

 ประธำนกรรมกำรก ำหนด    Syracuse University, USA  2552 - ปัจจบุนั กรรมกำรอิสระ และกรรรมกำรตรวจสอบ  บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 

 คำ่ตอบแทน   (ด้วยทนุ USAID)  2560 - ปัจจบุนั กรรมกำรอิสระ  บริษัท เบอร์ลี่ ยคุเกอร์ จ ำกดั (มหำชน) 

 และประธำนกรรมกำร  • ปริญญำบตัรวิทยำลยัป้องกนั   และประธำนกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง  

 ก ำกบัดแูลกิจกำรที่ด ี   รำชอำณำจกัร รุ่นที่ 42  2557 - ปัจจบุนั กรรมกำรตรวจสอบ   บริษัท ไทยรับประกนัภยัตอ่ จ ำกดั (มหำชน) 

          

 



     บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน)                                                                                                                                                          เอกสำรแนบ 1  
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4. นำงสำวพจนีย์ ธนวรำนิช (ตอ่)  ผ่ำนกำรอบรมที่เก่ียวข้องที่จดัโดยสมำคม  2550 - ปัจจบุนั กรรมกำรอิสระ   

   อำย ุ73 ปี  สง่เสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย (IOD)  2550 - ปัจจบุนั กรรมกำรอสิระ  ประธำนกรรมกำร  บริษัท ยนิูเวนเจอร์ จ ำกดั (มหำชน) 

  • Director Certification Program    กรรมกำรตรวจสอบ และ   

   (DCP) รุ่นที่ 17/2545   ประธำนกรรมกำรก ำหนดคำ่ตอบแทน  

   • Role of Chairman Program   และสรรหำ  

    (RCP) รุ่นที่ 13/2549  2550 - ปัจจบุนั กรรมกำรอิสระและกรรมกำรตรวจสอบ  บริษัท กรุงเทพประกนัภยั จ ำกดั (มหำชน) 

   • Role of the Compensation Committee   2555 - ปัจจบุนั ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ  ธนำคำรกรุงศรีอยธุยำ จ ำกดั (มหำชน) 

    (RCC) รุ่นที่ 4/2550  2553 - ปัจจบุนั กรรมกำรอิสระ และกรรมกำรตรวจสอบ  

  • Audit Committee Program   บริษัทที่มิได้จดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  

    (ACP) รุ่นที่ 32/2553  ก.พ. 2562  -  ปัจจบุนั กรรมกำรตรวจสอบ   บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ ำกดั (มหำชน) 

  • Financial Institutions Governance  2561 - ปัจจบุนั กรรมกำรอิสระ  

   Program (FGP) รุ่นที่ 2/2554  2561 - ปัจจบุนั กรรมกำรสภำมหำวิทยำลยั มหำวิทยำลยัแมฟ่ำ้หลวง 

  • Advanced Audit Committee    ผู้ทรงคณุวฒิุ  

   Program (AACP) รุ่นที่ 10/2556  2560 - ปัจจบุนั รองประธำนกรรมกำร  สมำคมสง่เสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย 

   (ผ่ำนกำรอบรม ACP MIA MFM MIR)   และประธำนกรรมกำรตรวจสอบ  

       



     บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน)                                                                                                                                                          เอกสำรแนบ 1  
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ช่วงเวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน / บริษัท 

4. นำงสำวพจนีย์ ธนวรำนิช (ตอ่)  • Anti-Corruption for Executive   2560 - ปัจจบุนั กรรมกำรผู้ทรงคณุวฒิุ  สมำคมสง่เสริมผู้ลงทนุไทย 

   Program (ACEP) รุ่นที่ 7/2556  2550 - ปัจจบุนั ผู้ทรงคณุวฒิุ   คณะกรรมกำรสภำธุรกิจประกนัภยัไทย 

  • Director Certification Program   2549 - ปัจจบุนั กรรมกำรกฤษฎีกำ  ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 

   Update (DCPU) รุ่นที่ 1/2557  2559 - 2560 กรรมกำรอิสระและ  บริษัท บิ๊กซี ซเูปอร์เซ็นเตอร์ จ ำกดั (มหำชน) 

  • Driving Company Success with   ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ  

   IT Governance (ITG) รุ่นที่ 2/2559  2557 - 2558 สมำชิกสภำปฏิรูปแหง่ชำต ิ  สภำปฏิรูปแหง่ชำต ิ

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

    2552 - 2559 กรรมกำรอิสระ  บริษัท เบอร์ลี่ ยคุเกอร์ จ ำกดั (มหำชน) 

       

5. นำยชยั จรุงธนำภิบำล 08/02/2549 • ปริญญำตรีบญัช ี ไมมี่ บริษัทจดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  

 กรรมกำรอิสระ   จฬุำลงกรณ์มหำวิทยำลยั  2549 – ปัจจบุนั กรรมกำรอิสระ   บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 

 กรรมกำรตรวจสอบ  • ปริญญำโทบญัช ี   กรรมกำรตรวจสอบ  

 ประธำนกรรมกำรบริหำร   มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์   ประธำนกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง  

 ควำมยัง่ยนืและควำมเสี่ยง      และกรรมกำรก ำกบัดแูลกิจกำรที่ด ี  

       

       



     บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน)                                                                                                                                                          เอกสำรแนบ 1  
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ประสบการณ์ท างานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน / บริษัท 

5. นำยชยั จรุงธนำภิบำล (ตอ่)  ผ่ำนกำรอบรมที่เก่ียวข้องที่จดัโดยสมำคม  2561 - ปัจจบุนั ประธำนกรรมกำร และกรรมกำรอิสระ  บริษัท วีรันดำ รีสอร์ท จ ำกดั (มหำชน) 

 และกรรมกำรก ำกบัดแูล  สง่เสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย (IOD)  2557 - ปัจจบุนั ประธำนกรรมกำร  บริษัท ค้ำเหล็กไทย จ ำกดั (มหำชน) 

 กิจกำรที่ดี  • Director Certification Program    และประธำนกรรมกำรตรวจสอบ  

   อำย ุ65 ปี   (DCP) รุ่นที่ 29/2546  2547 - ปัจจบุนั กรรมกำรอิสระ   

  • Audit Committee Program   2550 - ปัจจบุนั กรรมกำรอิสระ   บริษัท อำหำรสยำม จ ำกดั (มหำชน) 

   (ACP) รุ่นที่ 24/2548   กรรมกำรตรวจสอบ  

     และกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง  

    2546 - ปัจจบุนั กรรมกำรอิสระ   บริษัท สยำม ฟิวเจอร์ ดเีวลลอปเมนท์ จ ำกดั (มหำชน) 

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

      และประธำนกรรมกำรตรวจสอบ   

    2543 - ปัจจบุนั กรรมกำรอิสระ  บริษัท ทีมพรีซิชัน่ จ ำกดั (มหำชน) 

     ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ  

     กรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำ่ตอบแทน   

     และกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง  
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6. นำยอวยชยั ตนัทโอภำส 26/01/2549 • ปริญญำตรี B.Sc. Accounting  ไมมี่ บริษัทจดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  

 กรรมกำร   St. Louis University   2561 - ปัจจบุนั รองประธำนกรรมกำรคนที่ 4   บริษัท เสริมสขุ จ ำกดั (มหำชน) 

 และรองประธำนกรรมกำร   ประเทศสหรัฐอเมริกำ    และรองประธำนคณะกรรมกำรบริหำร คนที่ 1  

 บริหำรคนที่ 1  • ปริญญำโท บริหำรธุรกิจ   2549 - ปัจจบุนั กรรมกำร   บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 

 (เป็นกรรมกำรผู้ มีอ ำนำจ   มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์   และรองประธำนกรรมกำรบริหำร คนที ่1  

 ลงนำมผกูพนับริษัท)  • เกียรติบตัรหลกัสตูร Advance     บริษัทที่มิได้จดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  

   อำย ุ70 ปี   Management Program   2561 - ปัจจบุนั กรรมกำรรองกรรมกำร  บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ ำกดั (มหำชน) 

   European Institute of Business   ผู้อ ำนวยกำรใหญ่อำวโุส  

   Administration (INSEAD)    และผู้บริหำรสงูสดุก ำกบัดแูล  

   ประเทศฝร่ังเศส   ปฏิบตัิกำร ประเทศไทย  

  ผ่ำนกำรอบรมที่เก่ียวข้องที่จดัโดยสมำคม  2558 - ปัจจบุนั รองประธำนกรรมกำร   กลุม่บริษัทสรุำกระทิงแดง 

  สง่เสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย (IOD)  2557 - ปัจจบุนั รองประธำนกรรมกำร   บริษัท โออิชิ ฟูด้ เซอร์วสิ จ ำกดั 

  • Director Accreditation Program  2549 - ปัจจบุนั รองประธำนกรรมกำร   บริษัท โออิชิ เทรดดิง้ จ ำกดั 

   (DAP) ปี 2547  2549 - ปัจจบุนั รองประธำนกรรมกำร   บริษัท โออิชิ รำเมน จ ำกดั 

  • Director Certification Program  2561 - ปัจจบุนั รองประธำนกรรมกำร    บริษัท แคชแวน แมนเนจเม้นท์ จ ำกดั 

   (DCP) ปี 2550   และประธำนกรรมกำรบริหำร  



     บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน)                                                                                                                                                          เอกสำรแนบ 1  
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6. นำยอวยชยั ตนัทโอภำส (ต่อ)  • Role of the Chairman Program  2557 - ปัจจบุนั รองประธำนกรรมกำร   บริษัท โฮเรก้ำ แมเนจเม้นท์ จ ำกดั 

    (RCP) รุ่นที่ 29/2555   และประธำนกรรมกำรบริหำร  

    2555 - ปัจจบุนั รองประธำนกรรมกำร   บริษัท โมเดิร์นเทรด แมนเนจเม้นท์ จ ำกดั 

     และประธำนกรรมกำรบริหำร  

    2560 - ปัจจบุนั กรรมกำรและประธำนกรรมกำรร่วม  แกรนด์ รอยลั กรุ๊ป อินเตอร์เนชัน่แนล  

       คอมพำนี ลิมิเต็ด 

       (เดิมชื่อ เมียนมำ ดิสทิลเลอร่ี คอมพำนี ลิมิเต็ด) 

    2560 - ปัจจบุนั กรรมกำรและประธำนกรรมกำรร่วม  เมียนมำ ซพัพลำยเชน แอนด์ มำร์เก็ตติง้ เซอร์วิสเซส 

       คอมพำนี ลิมิเต็ด 

    มี.ค. 2562 – ปัจจบุนั รองประธำนกรรมกำร คนที่ 1  บริษัท ไทยเบฟ มำร์เก็ตติง้ จ ำกดั 

    2560 - ปัจจบุนั รองประธำนกรรมกำร คนที่ 1  บริษัท เบฟเทค จ ำกดั 

    2557 - ปัจจบุนั รองประธำนกรรมกำร คนที่ 1  บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ มำร์เก็ตติง้ จ ำกดั 

    2551 - ปัจจบุนั รองประธำนกรรมกำร คนที่ 2  บริษัท ไทยดริง้ค์ จ ำกดั 

     และประธำนกรรมกำรบริหำร  

    2558 - ปัจจบุนั รองประธำนกรรมกำร คนที่ 2   บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ โลจิสติก จ ำกดั 

     และรองประธำนกรรมกำรบริหำร  



     บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน)                                                                                                                                                          เอกสำรแนบ 1  
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6. นำยอวยชยั ตนัทโอภำส (ต่อ)    มี.ค. 2562 – ปัจจบุนั กรรมกำร   บริษัท กรีนบีน จ ำกดั 

    มี.ค. 2562 – ปัจจบุนั กรรมกำร   บริษัท ฟูด้ แอนด์ เบฟเวอเรจ โฮลดิง้ จ ำกดั 

    2560 - ปัจจบุนั กรรมกำร   บริษัท เทรดดิชัน่แนลเทรด แมนเนจเม้นท์ จ ำกดั  

        (เดิมชื่อ บริษัท เอเยน่ต์ แมนเนจเม้นท์ จ ำกดั) 

    2556 - ปัจจบุนั กรรมกำร   อินเตอร์เนชัน่แนล เบฟเวอเรจ โฮลดิง้ส์ ลิมิเต็ด 

    2559 – 2561 กรรมกำรรองกรรมกำรผู้อ ำนวยกำรใหญ่อำวโุส บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ ำกดั (มหำชน) 

     กลุม่บริหำรชอ่งทำงกำรจดัจ ำหน่ำย  

    2553 - 2559 กรรมกำรรองกรรมกำรผู้อ ำนวยกำรใหญ่  บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ ำกดั (มหำชน) 

     และกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง  

7.  นำยสิทธิชยั ชยัเกรียงไกร 26/01/2549 • ปริญญำตรีบญัชีบณัฑิต (เกียรตินิยมอนัดบั 1) ไมมี่ บริษัทจดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  

 กรรมกำร   มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์  2554 - ปัจจบุนั กรรมกำร รองประธำนกรรมกำรบริหำร คนที่ 1   บริษัท เสริมสขุ จ ำกดั (มหำชน) 

 รองประธำนกรรมกำรบริหำร  • วฒิุบตัรคอมพิวเตอร์บริหำร   และกรรมกำรบริหำรควำมยัง่ยืน  

  คนที่ 2 และกรรมกำร   จฬุำลงกรณ์มหำวิทยำลยั   และควำมเสี่ยง  

 ก ำหนดคำ่ตอบแทน  • วฒิุบตัร Mini MBA   2549 - ปัจจบุนั กรรมกำร   บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 

 (เป็นกรรมกำรผู้ มีอ ำนำจ   สำขำ Leadership Management   รองประธำนกรรมกำรบริหำรคนที่ 2  

 ลงนำมผกูพนับริษัท)   มหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร์   และกรรมกำรก ำหนดคำ่ตอบแทน  
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7.  นำยสิทธิชยั ชยัเกรียงไกร   ผ่ำนกำรอบรมที่เก่ียวข้องที่จดัโดยสมำคม  ปัจจบุนั กรรมกำร   บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้(ประเทศไทย) จ ำกดั 

    (ตอ่)   สง่เสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย (IOD)  ปัจจบุนั กรรมกำร   บริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จ ำกดั (มหำชน) 

    อำย ุ65 ปี  • Directors Certification Program  2555 - ปัจจบุนั กรรมกำร    บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี ้ดีเวลลอปเม้นท์ 

    (DCP) รุ่นที่ 26/2546      จ ำกดั (มหำชน) 

  • DCP Refresher Course รุ่นที่ 2/2549  2550 - ปัจจบุนั กรรมกำร   บริษัท ยนิูเวนเจอร์ จ ำกดั (มหำชน) 

    2550 - ปัจจบุนั กรรมกำร   บริษัท อำหำรสยำม จ ำกดั (มหำชน) 

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

     บริษัทที่มิได้จดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  

     2559 - ปัจจบุนั กรรมกำรรองกรรมกำร  บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ ำกดั (มหำชน) 

     ผู้อ ำนวยกำรใหญ่อำวโุส  

     และกรรมกำรบริหำรควำมยัง่ยนื  

     และควำมเสี่ยง และผู้บริหำรสงูสดุ  

     กำรเงินและบญัชีกลุม่  

    2557 - ปัจจบุนั รองประธำนกรรมกำร  บริษัท โออิชิ ฟูด้ เซอร์วิส จ ำกดั 

    2549 - ปัจจบุนั รองประธำนกรรมกำร  บริษัท โออิชิ เทรดดิง้ จ ำกดั 

    2549 - ปัจจบุนั รองประธำนกรรมกำร  บริษัท โออิชิ รำเมน จ ำกดั 
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7.  นำยสิทธิชยั ชยัเกรียงไกร     2556 - ปัจจบุนั กรรมกำร  Fraser and Neave, Limited 

    (ตอ่)    2556 - ปัจจบุนั กรรมกำร  เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้ลิมิเต็ด 

    2555 - ปัจจบุนั กรรมกำร  Oishi International Holdings Limited 

    2555 - ปัจจบุนั กรรมกำร  บริษัท เพ็ทฟอร์ม (ไทยแลนด์) จ ำกดั 

    ปัจจบุนั กรรมกำร  บริษัท ฟูด้ แอนด์ เบฟเวอเรจ โฮลดิง้ จ ำกดั 

    ปัจจบุนั กรรมกำร  บริษัท ทีซีซี แอสเซ็ทส์ (ประเทศไทย) จ ำกดั 

    ปัจจบุนั กรรมกำร  บริษัท บิ๊กซี รีเทล โฮลดิง้ จ ำกดั 

    2558 - ปัจจบุนั กรรมกำร  บริษัท ยนิูเวนเจอร์ รีท แมแนจเม้นท์ จ ำกดั 

    2550-ปัจจบุนั กรรมกำร  บริษัท อีสเทิร์น ซีบอร์ด อินดสัเตรียล เอสเตท 

       (ระยอง) จ ำกดั 

    2559-2561 กรรมกำร  บริษัท บิ๊กซ ีซเูปอร์เซ็นเตอร์ จ ำกดั (มหำชน) 

    2553 - 2559 กรรมกำรรองกรรมกำรผู้อ ำนวยกำรใหญ่  บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ ำกดั (มหำชน) 

       

8. นำยพิษณ ุวิเชียรสรรค์ 26/01/2549 • ปริญญำตรี วิทยำศำสตร์  ไมมี่  บริษัทที่มิได้จดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  

 กรรมกำร กรรมกำรบริหำร   (วิทยำศำสตร์กำรอำหำร)  2559 - ปัจจบุนั กรรมกำรรองกรรมกำร  บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ ำกดั (มหำชน) 

 และรองประธำน   มหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร์   ผู้อ ำนวยกำรใหญ่อำวโุส   
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8. นำยพิษณ ุวิเชียรสรรค์ (ตอ่)  • ปริญญำโทด้ำนเทคโนโลยี    และกรรมกำรบริหำรควำมยัง่ยนื  

   กรรมกำรบริหำรควำมยัง่ยืน   (เกียรตินิยมอนัดบั 2)   และควำมเสี่ยง  

 และควำมเสี่ยง   สำขำเทคโนโลยีชีวภำพ  2559 - ปัจจบุนั รองประธำนกรรมกำรคนที่ 3   บริษัท เบฟเทค จ ำกดั  

 (เป็นกรรมกำรผู้ มีอ ำนำจ   Massey University    และกรรมกำรผู้จดักำร  

 ลงนำมผกูพนับริษัท)   ประเทศนิวซีแลนด์   ปัจจบุนั รองประธำนกรรมกำรคนที่ 1   บริษัท ช้ำงอินเตอร์เนชัน่แนล จ ำกดั 

   อำย ุ63 ปี  • ปริญญำโทด้ำนกำรผลิตเบียร์  ปัจจบุนั รองประธำนกรรมกำร  บริษัท คอสมอส บริวเวอร่ี (ประเทศไทย) จ ำกดั 

   The Scandinavian School of  2558 - ปัจจบุนั รองประธำนกรรมกำร  บริษัท ฟูด้ ออฟ เอเชีย จ ำกดั 

   Brewing ประเทศเดนมำร์ก  2561 - ปัจจบุนั กรรมกำร   บริษัท เบียร์ไทย (1991) จ ำกดั (มหำชน) 

  • ปริญญำเอกวิศวกรรมศำสตร์   และรองประธำนกรรมกำรบริหำร  

   Technical University Berlin   มี.ค. 2562 - ปัจจบุนั กรรมกำร บริษัท ฟูด้ แอนด์ เบฟเวอเรจ โฮลดิง้ จ ำกดั 

   ประเทศเยอรมนั  2560-ปัจจบุนั กรรมกำร  บริษัท ฟูด้ส์ คอมพำนี โฮลดิง้ส์ จ ำกดั 

  ผ่ำนกำรอบรมที่เก่ียวข้องที่จดัโดยสมำคม  2557-ปัจจบุนั กรรมกำร  บริษัท โออิชิ ฟูด้ เซอร์วิส จ ำกดั 

  สง่เสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย (IOD)  2556-ปัจจบุนั กรรมกำร  บริษัท เอส.พี.เอ็มอำหำรและเคร่ืองดื่ม จ ำกดั 

  • Director Accreditation Program   2557-ปัจจบุนั กรรมกำร  บริษัท ไทยดริง้ค์ จ ำกดั 

   (DAP) ปี 2547  2555-ปัจจบุนั กรรมกำร  Great Brands Limited 

    2549-ปัจจบุนั กรรมกำร  บริษัท โออิชิ เทรดดิง้ จ ำกดั 
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แบบแสดงรำยกำรข้อมลูประจ ำปี (แบบ 56-1) สิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยำยน 2562                                                       รำยละเอียดเก่ียวกบักรรมกำร ผู้บริหำร ผู้ มีอ ำนำจควบคมุ และเลขำนกุำรบริษัท 

เอกสำรแนบ 1 หน้ำท่ี 17 

ช่ือ-สกุล 
และต าแหน่ง 

วันที่ได้รับ
แต่งตัง้ 
ครัง้แรก 

คุณวุฒิทางการศึกษา 

ความ 
สัมพันธ์ทาง 
ครอบครัว 
ระหว่าง 
กรรมการ

และ 
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน / บริษัท 

8. นำยพิษณ ุวิเชียรสรรค์ (ตอ่)    2549 - ปัจจบุนั กรรมกำร  บริษัท โออิชิ รำเมน จ ำกดั 

    ปัจจบุนั กรรมกำร  บริษัท เบียร์ช้ำง อินเตอร์เนชัน่แนล จ ำกดั 

    ปัจจบุนั กรรมกำร  บริษัท จรัญธุรกิจ 52 จ ำกดั 

    ปัจจบุนั กรรมกำร  บริษัท แพนอินเตอร์เนชัน่แนล (ประเทศไทย) จ ำกดั 

    ปัจจบุนั กรรมกำร  บริษัท อำหำรเสริม จ ำกดั 

    ปัจจบุนั กรรมกำร  บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ รีไซเคิล จ ำกดั 

    ปัจจบุนั กรรมกำร  บริษัท เบียร์ช้ำง จ ำกดั 

    ปัจจบุนั กรรมกำร  บริษัท เบียร์อำชำ จ ำกดั 

    ปัจจบุนั กรรมกำร  บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ เทรนน่ิง จ ำกดั 

    2557-2559 กรรมกำรรองกรรมกำรผู้อ ำนวยกำรใหญ่  บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ ำกดั (มหำชน) 

     และกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง  

    2548-2557 กรรมกำร  บริษัท วิทยำทำน จ ำกดั 

    2547-2557 กรรมกำรผู้ชว่ยกรรมกำรผู้อ ำนวยกำรใหญ่  บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ ำกดั (มหำชน) 
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9. นำงนงนชุ บรูณะเศรษฐกลุ 09/02/2560 • ปริญญำตรีนิเทศศำสตร์ ไมมี่   บริษัทจดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  

 กรรมกำร   (เกียรตินิยมอนัดบั 1 เหรียญทอง)  2560 - ปัจจบุนั กรรมกำร กรรมกำรผู้จดักำร  บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 

 กรรมกำรผู้จดักำร   จฬุำลงกรณ์มหำวิทยำลยั    กรรมกำรบริหำร  

 กรรมกำรบริหำร  • ปริญญำโท บริหำรธุรกิจ (MBA)     กรรมกำรบริหำรควำมยัง่ยืน  

 กรรมกำรบริหำรควำมยัง่ยืน   (เกียรตินิยม)    และควำมเสี่ยง  

 และควำมเสี่ยง    Cleveland State University    และกรรมกำรก ำกบัดแูลกิจกำรที่ด ี  

 และกรรมกำรก ำกบัดแูล   ประเทศสหรัฐอเมริกำ  บริษัทที่มิได้จดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  

 กิจกำรที่ดี  ผ่ำนกำรอบรมที่เก่ียวข้องที่จดัโดยสมำคม   2560 - ปัจจบุนั ผู้ชว่ยกรรมกำรผู้อ ำนวยกำรใหญ่  บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ ำกดั (มหำชน) 

 (เป็นกรรมกำรผู้ มีอ ำนำจ  สง่เสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย (IOD)   กรรมกำรบริหำรควำมยัง่ยืนและควำมเสี่ยง   

 ลงนำมผกูพนับริษัท)  • Director Accreditation Program   2558 - ปัจจบุนั ผู้อ ำนวยกำรส ำนกัพฒันำธุรกิจอำหำร  

   อำย ุ51 ปี   (DAP) 135/2560  2558 - ปัจจบุนั กรรมกำรผู้จดักำร  บริษัท ฟูด้ ออฟ เอเชีย จ ำกดั 

     2560 - ปัจจบุนั กรรมกำรผู้จดักำร  บริษัท โออิชิ เทรดดิง้ จ ำกดั 

     2560 - ปัจจบุนั กรรมกำรผู้จดักำร  บริษัท โออิชิ รำเมน จ ำกดั 

     2560 - ปัจจบุนั กรรมกำรผู้จดักำร  บริษัท โออิชิ ฟูด้ เซอร์วิส จ ำกดั 

     ปัจจบุนั กรรมกำร  บริษัท คอฟฟ่ี คอนเซป็ต์ (ประเทศไทย) จ ำกดั 

       



     บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน)                                                                                                                                                          เอกสำรแนบ 1  
แบบแสดงรำยกำรข้อมลูประจ ำปี (แบบ 56-1) สิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยำยน 2562                                                       รำยละเอียดเก่ียวกบักรรมกำร ผู้บริหำร ผู้ มีอ ำนำจควบคมุ และเลขำนกุำรบริษัท 
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ช่วงเวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน / บริษัท 

9. นำงนงนชุ บรูณะเศรษฐกลุ    ปัจจบุนั กรรมกำร  บริษัท แมกซ์ เอเชีย ฟูด้ แอนด์ เบฟเวอเรจ  

   (ตอ่)       (ประเทศไทย) จ ำกดั 

    ปัจจบุนั กรรมกำร  บริษัท เอฟแอนด์เอ็น รีเทล คอนเน็คชัน่ จ ำกดั 

    ปัจจบุนั กรรมกำร  บริษัท เอฟแอนด์เอ็น อินเตอร์เนชัน่แนล โฮลดิง้ 

       จ ำกดั 

    ปัจจบุนั กรรมกำร  บริษัท สตำร์บคัส์ คอฟฟ่ี (ประเทศไทย) จ ำกดั 

    2561 - ปัจจบุนั กรรมกำร  บริษัท ฮำวี ลอจิสติกส์ (ประเทศไทย) จ ำกดั 

    2561 - ปัจจบุนั กรรมกำร  บริษัท ฮำวี ฟูด้ ดิสตริบิวชัน่ (ประเทศไทย) จ ำกดั 

    2560 - ปัจจบุนั กรรมกำร  บริษัท บสิโตร เอเชีย จ ำกดั  

    2560 - ปัจจบุนั กรรมกำร  บริษัท ไทยดริง้ค์ จ ำกดั  

    2560 - ปัจจบุนั กรรมกำร  Oishi International Holdings Limited 

    2560 - ปัจจบุนั กรรมกำร  Oishi Myanmar Limited 

    2560 - ปัจจบุนั กรรมกำร  Oishi Group Limited Liability Company  

    2560 - ปัจจบุนั กรรมกำร  บริษัท ฟูด้ส์ คอมพำนี โฮลดิง้ส์ จ ำกดั 

    2560 - ปัจจบุนั กรรมกำร  บริษัท เดอะ คิวเอสอำร์ ออฟ เอเชีย จ ำกดั 

       



     บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน)                                                                                                                                                          เอกสำรแนบ 1  
แบบแสดงรำยกำรข้อมลูประจ ำปี (แบบ 56-1) สิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยำยน 2562                                                       รำยละเอียดเก่ียวกบักรรมกำร ผู้บริหำร ผู้ มีอ ำนำจควบคมุ และเลขำนกุำรบริษัท 
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ช่ือ-สกุล 
และต าแหน่ง 

วันที่ได้รับ
แต่งตัง้ 
ครัง้แรก 

คุณวุฒิทางการศึกษา 

ความ 
สัมพันธ์ทาง 
ครอบครัว 
ระหว่าง 
กรรมการ
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ประสบการณ์ท างานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน / บริษัท 

9. นำงนงนชุ บรูณะเศรษฐกลุ    2560 - ปัจจบุนั กรรมกำร  บริษัท สะไปซ์ ออฟ เอเชีย จ ำกดั 

   (ตอ่)    2559 - ปัจจบุนั กรรมกำร  บริษัท ก้อยเก่ียว จ ำกดั 

    2559 - ปัจจบุนั กรรมกำร  บริษัท แม็กซ์ เอเชีย จ ำกดั 

10. นำยไพศำล อำ่วสถำพร 10/11/2553 • ปริญญำตรี บริหำรธุรกิจ  ไมมี่   บริษัทจดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  

 รองกรรมกำรผู้จดักำร   Indiana Institute of Technology,  ปัจจบุนั รองกรรมกำรผู้จดักำรสำยงำนธุรกิจอำหำร  บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 

 สำยงำนธุรกิจอำหำร   Fort Wayne, Indiana   กรรมกำรบริหำร   

 กรรมกำรบริหำร    ประเทศสหรัฐอเมริกำ   และกรรมกำรบริหำรควำมยัง่ยืนและ  

 และกรรมกำรบริหำร  • ปริญญำโท บริหำรธุรกิจ    ควำมเสี่ยง  

 ควำมยัง่ยืนและควำมเสี่ยง   สำขำธุรกิจระหวำ่งประเทศ  บริษัทที่มิได้จดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  

   อำย ุ54 ปี   Johnson & Wales University,  ปัจจบุนั กรรมกำรผู้จดักำร  Oishi Myanmar Limited 

   Providence Rhode Island  ปัจจบุนั กรรมกำร  Oishi F&B (Singapore) Pte. Ltd. 

   ประเทศสหรัฐอเมริกำ  ปัจจบุนั กรรมกำร  Oishi Group Limited Liability Company 

  • หลกัสตูร CEDI - Babson Entrepreneurial     

   Leadership Program Babson College,     

   Massachusetts, ประเทศสหรัฐอเมริกำ     

       



     บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน)                                                                                                                                                          เอกสำรแนบ 1  
แบบแสดงรำยกำรข้อมลูประจ ำปี (แบบ 56-1) สิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยำยน 2562                                                       รำยละเอียดเก่ียวกบักรรมกำร ผู้บริหำร ผู้ มีอ ำนำจควบคมุ และเลขำนกุำรบริษัท 

เอกสำรแนบ 1 หน้ำท่ี 21 

ช่ือ-สกุล 
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และ 
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน / บริษัท 

  • ประกำศนียบตัรหลกัสตูรผู้บริหำรระดบัสงู     

   รุ่นที่ 19 สถำบนัวิทยำกำรตลำดทนุ (วตท.)     

  • Senior Executive Development     

   Program (SEDP)     

   National University of Singapore     

11. นำงเจษฎำกร โคชส์ 25/02/2557 • ปริญญำตรี กำรโฆษณำ ไมมี่   บริษัทจดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  

 รองกรรมกำรผู้จดักำร   มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์  ปัจจบุนั รองกรรมกำรผู้จดักำร  บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 

 สำยงำนธุรกิจเคร่ืองดื่ม  • ปริญญำโท บริหำรธุรกิจ (กำรตลำด)   สำยงำนธุรกิจเคร่ืองดื่ม  

 และกรรมกำรบริหำร   University of Dallas, Irvin Texas,   กรรมกำรบริหำรควำมยัง่ยืนและควำมเสี่ยง   

 ควำมยัง่ยืนและควำมเสี่ยง   ประเทศสหรัฐอเมริกำ  2557-2558 ผู้ชว่ยกรรมกำรผู้จดักำร  บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 

   อำย ุ50 ปี  • Senior Executive Development   สำยงำนธุรกิจเคร่ืองดื่ม  

   Program (SEDP)  บริษัทที่มิได้จดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  

   National University of Singapore  ปัจจบุนั กรรมกำรบริหำร  บริษัท ไทยดริง้ค์ จ ำกดั 

    ปัจจบุนั กรรมกำร  Oishi International Holdings Limited 

    ปัจจบุนั กรรมกำร  Oishi Group Limited Liability Company 

       



     บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน)                                                                                                                                                          เอกสำรแนบ 1  
แบบแสดงรำยกำรข้อมลูประจ ำปี (แบบ 56-1) สิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยำยน 2562                                                       รำยละเอียดเก่ียวกบักรรมกำร ผู้บริหำร ผู้ มีอ ำนำจควบคมุ และเลขำนกุำรบริษัท 

เอกสำรแนบ 1 หน้ำท่ี 22 

ช่ือ-สกุล 
และต าแหน่ง 
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และ 
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน / บริษัท 

12. นำงสำวเมขลำ เนติโพธ์ิ 10/08/2561 • ปริญญำตรี นิเทศศำสตร์  ไมมี่   บริษัทจดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  

 รองกรรมกำรผู้จดักำร   จฬุำลงกรณ์มหำวิทยำลยั  ปัจจบุนั รองกรรมกำรผู้จดักำรธุรกิจอำหำรส ำเร็จรูป  บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 

 ธุรกิจอำหำรส ำเร็จรูป   • ปริญญำโท บริหำรธุรกิจ (MBA)   และกรรมกำรบริหำรควำมยัง่ยืน  

 และกรรมกำรบริหำร   สถำบนับณัฑิตบริหำรธุรกิจศศนิทร์   และควำมเสี่ยง  

 ควำมยัง่ยืนและควำมเสี่ยง   แหง่จฬุำลงกรณ์มหำวิทยำลยั  บริษัทที่มิได้จดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  

   อำย ุ49 ปี  • Global 2030 Executive Leadership Program  ปัจจบุนั รองกรรมกำรผู้จดักำร กลยทุธ์ธุรกิจอำหำร  บริษัท ฟูด้ ออฟ เอเชีย จ ำกดั 

   Tuck School of Business,  2559 - 2560 Senior Director, Adult and  Kimberly-Clark Asia Pacific (Singapore) 

    Dartmouth College, USA   Feminine Care Sector  

    2556 - 2559 Marketing Director  Colgate-Palmolive Taiwan Co., Ltd. 

13. นำยกฤษฎำ วรรธนะภำคิน 10/08/2561 • ปริญญำตรี บญัชี ไมมี่    บริษัทจดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  

 รองกรรมกำรผู้จดักำร   มหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร์  ปัจจบุนั รองกรรมกำรผู้จดักำรฝ่ำยกำรเงินและบญัชี   บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 

 ฝ่ำยกำรเงินและบญัช ี  • ปริญญำโท บริหำรธุรกิจ (MBA)   และกรรมกำรบริหำรควำมยัง่ยืน  

 และกรรมกำรบริหำร   มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์   และควำมเสี่ยง  

 ควำมยัง่ยืนและควำมเสี่ยง  • ผู้สอบบญัชีรับอนญุำตเลขที่ 9928  2561 - ส.ค. 2562 ผู้ชว่ยกรรมกำรผู้จดักำรฝ่ำยกำรเงินและบญัชี     บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
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13. นำยกฤษฎำ วรรธนะภำคิน  ผ่ำนกำรอบรมที่เก่ียวข้องทีจ่ดัโดยสมำคม    บริษัทที่มิได้จดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  

     (ตอ่)  สง่เสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย (IOD)  ปัจจบุนั ผู้บริหำรส ำนกักำรเงินและบญัชีกลุม่ธุรกิจ   บริษัท ไทยดริง้ค์ จ ำกดั 

    (เป็นผู้ที่ได้รับมอบหมำย  • Director Accreditation Program  (DAP)   เคร่ืองดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ประเทศไทย  

 ให้รับผิดชอบสงูสดุใน    รุ่นที่ 149/2561  2560 - มิ.ย. 2562 รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยพฒันำธุรกิจเคร่ืองดื่ม   บริษัท ไทยดริง้ค์ จ ำกดั 

 สำยงำนบญัชีและกำรเงิน)     ไมมี่แอลกอฮอล์ประเทศไทย  

   อำย ุ40 ปี    2558 – 2560 Head of Finance and Services   AstraZeneca (Thailand) Co., Ltd. 

    2555 – 2558 Head of Finance Business Partner   Syngenta Crop Protection (Thailand) Co., Ltd. 

       

14. นำยธำนี พรพิสทุธ์ิศกัดิ์ 01/05/2559 • ปริญญำตรีวทิยำศำสตร์ ไมมี่  บริษัทจดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  

      ผู้ชว่ยกรรมกำรผู้จดักำร   และเทคโนโลยีกำรอำหำร  ปัจจบุนั ผู้ชว่ยกรรมกำรผู้จดักำรฝ่ำยกำรผลิต   บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 

   ฝ่ำยกำรผลิต    มหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร์   และกรรมกำรบริหำรควำมยัง่ยืนและ  

   และกรรมกำรบริหำร  • Senior Executive Development   ควำมเสี่ยง  

   ควำมยัง่ยืนและควำมเสี่ยง   Program (SEDP)  2554 - 2559 ผู้จดักำรทัว่ไปโรงงำน   บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 

     อำย ุ50 ปี   National University of Singapore     
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15. นำงชณิรัตน์  โกมลรัตน์วฒันะ 01/08/2562 • บริหำรธุรกิจดษุฎบีณัฑิตกำรพฒันำ ไมมี่ บริษัทจดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  

   ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบญัช ี    ธุรกิจอตุสำหกรรมและทรัพยำกรมนษุย์    ส.ค. 2562 - ปัจจบุนั ผู้อ ำนวยกำรกำรฝ่ำยบญัชี   บริษัท โออิช ิกรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 

   สมห์ุบญัชี    มหำวิทยำลยัพระจอมเกล้ำพระนครเหนือ  บริษัทที่มิได้จดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  

   อำย ุ57 ปี  • บริหำรธุรกิจมหำบณัฑิตกำรพฒันำ  2561 - 2562 ผู้อ ำนวยกำรกำรฝ่ำยบญัชีและ   กลุม่บริษัทสรุำบำงยี่ขนั 

    ธุรกิจอตุสำหกรรมและทรัพยำกรมนษุย์   งบประมำณ  

    มหำวิทยำลยัพระจอมเกล้ำพระนครเหนือ  2554 – 2560 ผู้ชว่ยผู้อ ำนวยกำรและรักษำกำร   กลุม่บริษัทแสงโสม 

  • บญัชีมหำบณัฑติ   ฝ่ำยบญัชแีละงบประมำณ  

    มหำวิทยำลยัศรีปทมุ     

  • บญัชีบณัฑิต     

    มหำวิทยำลยัสโุขทยัธรรมำธิรำช     

16. นำงสธุำดำ สวุรรณ์ 18/12/2561 • ปริญญำนิตศิำสตรบณัฑิต ไมมี่ บริษัทจดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  

 เลขำนกุำรบริษัท   มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์ (2535)  2561 - ปัจจบุนั เลขำนกุำรบริษัท  บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 

 และเลขำนกุำรคณะกรรมกำร  • ปริญญำศลิปศำสตร์บณัฑติ    เลขำนกุำรคณะกรรมกำรก ำกบัดแูลกิจกำรที่ด ี 

 ก ำกบัดแูลกิจกำรที่ด ี   สำขำมนษุยศำสตร์  บริษัทที่มิได้จดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  

   อำย ุ56 ปี   มหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร์ (2529)  2558 - 2561 ผู้จดักำรส ำนกังำนสนบัสนนุงำนบริหำร  บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ ำกดั (มหำชน) 

     ส ำนกักรรมกำรผู้อ ำนวยกำร  
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16. นำงสธุำดำ สวุรรณ์ (ตอ่)  • หลกัสตูรพืน้ฐำนเลขำนกุำรบริษัท  2556 - 2558 หวัหน้ำสว่นงำนสนบัสนนุงำนบริหำร  

    สมำคมบริษัทจดทะเบียนไทย   ส ำนกักรรมกำรผู้อ ำนวยกำรใหญ่  

  ผ่ำนกำรอบรมที่เก่ียวข้องที่จดัโดยสมำคม  2554 - 2556 หวัหน้ำสว่นงำนสนบัสนนุงำนทรัพยำกรบคุคล  

  สง่เสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย (IOD)  2552 - 2554 หวัหน้ำสว่นงำนสนบัสนนุงำนเลขำนกุำรบริษัท  

  • Company Secretary Program (CSP)   2547 - 2548 ทนำยควำม  บริษัท เดอะ ลีจิสท์ จ ำกดั 

   รุ่นที่ 98/2019  2538 - 2547 ทนำยควำม   บริษัท ทีป่รึกษำกฎหมำย เฟรชฟิลด์ จ ำกดั 

  • Effective Minutes Taking (EMT)  2531 - 2538 ทนำยควำม  บริษัท เอินส์ท แอนด์ ยงั จ ำกดั 

   รุ่นที 44/2019      

  • Company Reporting Program (CRP)     

   รุ่นที 23/2019      

  • Board Reporting Program (BRP)     

   รุ่นที 28/2019     

  • Enhancing Good Corporate      

    Governance based on CGR Scorecard     

หมายเหตุ  กรรมกำรและผู้บริหำรของบริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) รวม 16 ทำ่น ทกุทำ่นมิได้มีต ำแหน่งในกิจกำรทีแ่ข่งขนัเก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจของบริษัทที่อำจท ำให้เกิดควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์      
   ไมมี่กำรถือครองหลกัทรัพย์ของบริษัททัง้ทำงตรงและทำงอ้อม รวมถงึไม่เคยมีประวตัิกำรท 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 

นำยอวยชยั 
ตนัทโอภำส 

นำยสทิธิชยั 
ชยัเกรียงไกร 

นำยพิษณ ุ
วิเชียรสรรค์ 

นำงนงนชุ        
บรูณะเศรษฐกลุ 

นำยไพศำล 
อ่ำวสถำพร 

นำงเจษฎำกร 
โคชส์ 

นำงสำวเมขลำ 
เนติโพธ์ิ 

นำยกฤษฎำ 
วรรธนะภำคิน 

นำยธำนี       
พรพิสทุธ์ิศกัด์ิ 

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

บริษัทย่อย               

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

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

บจ. โออชิิ ฟู้ด เซอร์วิส  S C D    S  D  VC S  D  VC S  D S  D  MD M M M M M 

บจ. โออชิิ เดลเิวอร่ี          S C D M M M M 

Oishi International Holdings 
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   S  D  

Oishi Group Limited Liability 
Company 

        S  D S  D S  D  S  D  

บริษัทท่ีเกี่ยวข้อง               

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

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    VC VEC D VEC        

บมจ. เบยีร์ไทย (1991)  VC EC      D VEC       

บมจ. อมรินทร์พรินติง้ แอนด์  
พบัลชิชิ่ง  

 VC EC             

บจ. เบยีร์ช้ำง        D       

บจ. อิสเทิร์น ซีบอร์ด 
อินดสัเรียล เอสเตท (ระยอง) 

      D 
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ชื่อบริษัทท่ีเกี่ยวข้อง นำยประสทิธ์ิ 
โฆวิไลกลู 

นำยฐำปน 
สริิวฒันภกัดี 

นำยวิกรม 
คุ้มไพโรจน์ 

นำงสำวพจนีย์ 
ธนวรำนิช 

นำยชยั 
จรุงธนำภิบำล 

นำยอวยชยั 
ตนัทโอภำส 

นำยสทิธิชยั 
ชยัเกรียงไกร 

นำยพิษณ ุ
วิเชียรสรรค์ 

นำงนงนชุ        
บรูณะเศรษฐกลุ 

นำยไพศำล 
อ่ำวสถำพร 

นำงเจษฎำกร 
โคชส์ 

นำงสำวเมขลำ 
เนติโพธ์ิ 

นำยกฤษฎำ 
วรรธนะภำคิน 

นำยธำนี       
พรพิสทุธ์ิศกัด์ิ 

บจ. ไทยเบฟเวอเรจ มำร์เก็ตติง้      VC  D         

บจ. ไทยเบฟเวอเรจ รีไซเคิล        D       

บจ. ไทยดริง้ค์      VC D  EC  D D   ED  VP  

บจ. แพนอินเตอร์เนชัน่แนล 
(ประเทศไทย) 

       D       

บมจ. คนัทร่ี กรุ๊ป ดีเวลลอปเม้นท์    ID C            

บจ. ไทยเบฟเวอเรจ โลจิสติก  VC     VC D VEC         

บจ. คอสมอส บริวเวอร่ี  
 (ประเทศไทย) 

       VC       

บจ. อำหำรเสริม        D       

บจ. จรัญธุรกจิ 52        D       

บจ. ไทยเบฟเวอเรจ เทรนน่ิง        D       

บจ. เบยีร์ช้ำง อินเตอร์เนชั่นแนล        D       

บจ. เบยีร์อำชำ        D       

บจ. เอส.พี.เอ็มอำหำรและเคร่ืองด่ืม  C D      D       

กลุม่บริษัทอำคเนย์  VC             

Great Brands Limited        D       

บจ. โมเดิร์นเทรด แมนเนจเม้นท์      VC EC         

Fraser and Neave, Limited  D     D        

Frasers Property Limited       D        

Times Publishing Limited  VC             

บมจ. แผ่นดินทองพร็อพเพอร์ตี ้ 
ดีเวลลอปเม้นท์ 

 D     D        

บจ. โฮเรก้ำ แมเนจเม้นท์        VC EC         

บจ. ช้ำงอินเตอร์เนชัน่แนล  C D      VC       

บจ. เพ็ทฟอร์ม (ไทยแลนด์)        D        

บจ. ฟู้ด ออฟ เอเชีย จ ำกดั        VC MD    EVP   



     บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน)                                                                                                                                                                                        เอกสำรแนบ 1  
แบบแสดงรำยกำรข้อมลูประจ ำปี (แบบ 56-1) สิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยำยน 2562                                                       รำยละเอียดกำรด ำรงต ำแหน่งของกรรมกำร ผู้บริหำร และผู้ มีอ ำนำจควบคมุของ

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) บริษัทย่อย และบริษัทท่ีเก่ียวข้อง 

เอกสำรแนบ 1 หน้ำท่ี 28 

ชื่อบริษัทท่ีเกี่ยวข้อง นำยประสทิธ์ิ 
โฆวิไลกลู 

นำยฐำปน 
สริิวฒันภกัดี 

นำยวิกรม 
คุ้มไพโรจน์ 

นำงสำวพจนีย์ 
ธนวรำนิช 

นำยชยั 
จรุงธนำภิบำล 

นำยอวยชยั 
ตนัทโอภำส 

นำยสทิธิชยั 
ชยัเกรียงไกร 

นำยพิษณ ุ
วิเชียรสรรค์ 

นำงนงนชุ        
บรูณะเศรษฐกลุ 

นำยไพศำล 
อ่ำวสถำพร 

นำงเจษฎำกร 
โคชส์ 

นำงสำวเมขลำ 
เนติโพธ์ิ 

นำยกฤษฎำ 
วรรธนะภำคิน 

นำยธำนี       
พรพิสทุธ์ิศกัด์ิ 

บจ. แม๊กซ์ เอเชีย จ ำกดั         D      

กลุม่บริษัทสรุำกระทิงแดง  C D    VC         

บจ. แคชแวน แมนเนจเม้นท์       VC         

บจ. เดอะ คิวเอสอำร์ ออฟ เอเชีย         D      

บจ. ฟู้ดส์ คอมพำน ีโฮลดิง้ส์        D D      

บจ. สะไปซ์ ออฟ เอเชีย         D      

บจ. บสิโตร เอเชีย         D      

บจ. ก้อยเกี่ยว         D      

แกรนด์ รอยลั กรุ๊ป อินเตอร์เนชัน่แนล 
คอมพำนี ลมิิเต็ด 
(Myanmar Distillery Co., Ltd.) 

     D C         

Myanmar Supply Chain and 
Marketing Services Co., Ltd. 

     D C         

บมจ. แอสเสท เวิรด์ คอร์ป ID D      D        

บจ. เบฟเทค จ ำกดั      VC D  VC MD       

บจ. จีเอ็มเอ็ม แชนแนล โฮลดิง้  D EC             

บจ. สปอร์ต แอนด์ รีครีเอชัน่  
แมนเนจเม้นท์ 

  C            

บจ. ทีซีซี แอสเซ็ทส์ (ประเทศไทย)       D        

บมจ. เครือไทย โฮลดิง้ส์   D             

กลุม่บริษัท ทีซีซี  D             

บจ. เอเย่นต์ แมนเนจเม้นท์      D         

บจ. บิ๊กซี รีเทล โฮลดิง้       D        

บจ. ยนูิเวนเจอร์ รีท แมเนจเม้นท์       D        

บจ. ฮำวี ลอจิสติกส์ (ประเทศไทย)         D      

บจ. ฮำวี ฟู้ด ดิสตริบวิชัน่  
(ประเทศไทย) 

        D      



     บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน)                                                                                                                                                                                        เอกสำรแนบ 1  
แบบแสดงรำยกำรข้อมลูประจ ำปี (แบบ 56-1) สิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยำยน 2562                                                       รำยละเอียดกำรด ำรงต ำแหน่งของกรรมกำร ผู้บริหำร และผู้ มีอ ำนำจควบคมุของ

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) บริษัทย่อย และบริษัทท่ีเก่ียวข้อง 

เอกสำรแนบ 1 หน้ำท่ี 29 

ชื่อบริษัทท่ีเกี่ยวข้อง นำยประสทิธ์ิ 
โฆวิไลกลู 

นำยฐำปน 
สริิวฒันภกัดี 

นำยวิกรม 
คุ้มไพโรจน์ 

นำงสำวพจนีย์ 
ธนวรำนิช 

นำยชยั 
จรุงธนำภิบำล 

นำยอวยชยั 
ตนัทโอภำส 

นำยสทิธิชยั 
ชยัเกรียงไกร 

นำยพิษณ ุ
วิเชียรสรรค์ 

นำงนงนชุ        
บรูณะเศรษฐกลุ 

นำยไพศำล 
อ่ำวสถำพร 

นำงเจษฎำกร 
โคชส์ 

นำงสำวเมขลำ 
เนติโพธ์ิ 

นำยกฤษฎำ 
วรรธนะภำคิน 

นำยธำนี       
พรพิสทุธ์ิศกัด์ิ 

บจ. ซี.เอ.ไอ.  D             

บจ. ฟู้ด แอนด์ เบฟเวอเรจ โฮลดิง้      D D D       

บจ. กรีนบนี      D         

บจ. ไทยเบฟ มำร์เก็ตติง้       VC         

ASM International Limited  D             

International Breweries Limited  D             

บจ. เอฟแอนด์เอ็น  
อินเตอร์เนชัน่แนล โฮลดิง้ 

        D      

บจ. เอฟแอนด์เอ็น รีเทล คอนเน็คชั่น         D      

บจ. แมกซ์ เอเชีย ฟู้ด แอนด์  
เบฟเวอเรจ (ประเทศไทย)  

        D      

บจ. คอฟฟ่ี คอนเซ็ปต์ (ประเทศไทย)          D      

บจ. สตำร์บคัส์ คอฟฟ่ี (ประเทศไทย)         D      

บมจ. เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้
(ประเทศไทย) 

     D         

 

หมายเหตุ S : กรรมกำรผู้ มีอ ำนำจลงนำม C : ประธำนกรรมกำร VC : รองประธำนกรรมกำร 
D : กรรมกำรบริษัท ID : กรรมกำรอิสระ AC : กรรมกำรตรวจสอบ 
EC : ประธำนกรรมกำรบริหำร VEC : รองประธำนกรรมกำรบริหำร ED : กรรมกำรบริหำร  

 MD : กรรมกำรผู้จดักำร EVP : รองกรรมกำรผู้จดักำร VP : ผู้ชว่ยกรรมกำรผู้จดักำร 
                         M : ผู้บริหำร  



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บริษัท โออชิิ 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 2562                                                                                                                         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 นำยกฤษฎำ วรรธนะภำคิน(1)
    S D S D S D S D 

10 Mr. Lee Man Kong     S D    

11 Ms. Tan Yen Hoon     S D   



      บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) เอกสำรแนบ 2 
แบบแสดงรำยกำรข้อมลูประจ ำปี (แบบ 56-1) สิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยำยน 2562                                                                                                                         รำยละเอียดเก่ียวกบักรรมกำรของบริษัทย่อย 

เอกสำรแนบ 2 หน้ำท่ี 2 

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 

12 Ms. Ong Hwee Lin Gene     S D   
13 Mr. Ng How Hwan Kevin     S D   

14 Mrs. Daw Win Win Tint      S D  

15 Mr. U Soe Moe Thu      S D  

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 ,OSPL, OML และ OGLLC  ได้ด ำเนินกำรจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมกำร เป็นท่ีเรียบร้อยแล้วเมื่อวนัท่ี 29 พฤษภำคม 2561,  วนัท่ี 4 มิถุนำยน 
2561 วนัท่ี 31 มกรำคม 2562 และวนัท่ี 11 ตลุำคม 2562 ตำมล ำดบั  

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บริษัท โออชิิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 

OISHI GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED 

เอกสำรแนบ 3 

รำยละเอียดเก่ียวกบัหวัหน้ำงำนตรวจสอบภำยในและหวัหน้ำงำนก ำกบัดแูลก

ำรปฏิบตัิงำนของบริษัท 

 

   



     บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน)                                                                                                                                                          เอกสำรแนบ 3  
แบบแสดงรำยกำรข้อมลูประจ ำปี (แบบ 56-1) สิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยำยน 2562                             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 สำขำกำรบญัช ี ไมมี่  ปัจจบุนั  ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยตรวจสอบ  บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 

 ผู้อ ำนวยกำร  อำย ุ48 ปี  มหำวิทยำลยัธุรกิจบณัฑิต    ภำยในและเลขำนกุำรคณะกรรมกำร  

 ฝ่ำยตรวจสอบภำยใน  • ปริญญำโท บริหำรธุรกิจ     ตรวจสอบ กรรมกำรและเลขำนกุำร  

 เลขำนกุำร   สำขำกำรเงินและกำรธนำคำร    คณะกรรมกำรบริหำรควำมยัง่ยืน  

 คณะกรรมกำรตรวจสอบ   มหำวิทยำลยัรำมค ำแหง    และควำมเสี่ยง  

 กรรมกำรและเลขำนกุำร  • หลกัสตูรผู้ตรวจสอบภำยใน     

 คณะกรรมกำรบริหำร   รับอนญุำต (CIA)     

 ควำมยัง่ยืนและควำมเสี่ยง   คณะพำณิชยศำสตร์และกำรบญัชี     

   จฬุำลงกรณ์มหำวิทยำลยัร่วมกบั     

   สมำคมผู้ตรวจสอบภำยในสหรัฐอเมริกำ     

       

       

 



     บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน)                                                                                                                                                          เอกสำรแนบ 3  
แบบแสดงรำยกำรข้อมลูประจ ำปี (แบบ 56-1) สิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยำยน 2562                             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 

1. นำงสำวชนทันชุ วงศ์วรรณ  • หลกัสตูรประกำศนียบตัรผู้ตรวจสอบ     

     (ตอ่)   ภำยในวิชำชีพ (CPIAT)     

    สมำคมผู้ตรวจสอบภำยใน     

    แหง่ประเทศไทย     

  • หลกัสตูรกำรบริหำรควำมเสี่ยงองค์กร      

    จฬุำลงกรณ์มหำวิทยำลยั       

  กำรอบรมที่เก่ียวข้องที่จดัโดย       

  สมำคมสง่เสริมสถำบนักรรมกำร     

  บริษัทไทย (IOD)     

  • หลกัสตูร Anti-Corruption:     

     The Practical Guide (ACPG 30)     

  • หลกัสตูร Corruption and Control     

     Workshop รุ่นที่ 3/2562     

       

       



     บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน)                                                                                                                                                          เอกสำรแนบ 3  
แบบแสดงรำยกำรข้อมลูประจ ำปี (แบบ 56-1) สิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยำยน 2562                             รำยละเอียดเก่ียวกบัหวัหน้ำงำนตรวจสอบภำยใน และหวัหน้ำงำนก ำกบัดแูลกำรปฏิบตังิำนของบริษัท 

เอกสำรแนบ 3 หน้ำท่ี 3 

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 ุ49 ปี  จฬุำลงกรณ์มหำวิทยำลยั     และก ำกบัดแูล  

 ฝ่ำยกฎหมำยและก ำกบัดแูล  • ปริญญำโท นิติศำสตร์     ก.ค. 2556 - ปัจจบุนั  ผู้ชว่ยผู้อ ำนวยกำรส ำนกักฎหมำย บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ ำกดั (มหำชน) 

   มหำวิทยำลยัธุรกิจบณัฑิต      

   เนติบณัฑิต     

       
 

ขอบเขต อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของหวัหน้างานก ากับดูแลการปฏบิัตงิาน 
หัวหน้ำงำนก ำกับดูแลกำรปฏิบัติงำนมีหน้ำท่ีควำมรับผิดชอบในกำรเป็นศูนย์กลำงกำรก ำกับดูแลกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัท/กลุ่มบริษัทให้เป็นไปตำมกฎหมำย 
กฎระเบียบ ข้อบงัคบั นโยบำย และข้อก ำหนดของหน่วยงำนทำงกำรที่เก่ียวข้อง  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บริษัท โออชิิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 

OISHI GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED 

เอกสำรแนบ 4 

รำยละเอียดเก่ียวกบัรำยกำรประเมินรำคำทรัพย์สิน 

 

- ไม่มี - 

      



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บริษัท โออชิิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 

OISHI GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED 

ภำคผนวก 

 

 

 

 

   



     บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน)                                                                                                              ภำคผนวก 
แบบแสดงรำยกำรข้อมลูประจ ำปี (แบบ 56-1) สิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยำยน 2562 

ภำคผนวก หน้ำท่ี 1 

ภาคผนวก 

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงนิ 

 คณะกรรมกำรบริษัท ตระหนักถึงภำระหน้ำท่ีและควำมรับผิดชอบในฐำนะกรรมกำรบริษัทจดทะเบียน  
ในกำรเป็นผู้ รับผิดชอบต่องบกำรเงินของบริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) (“บริษัท”) และบริษัทย่อย รวมถึงข้อมูล
สำรสนเทศทำงกำรเงินที่ปรำกฏในรำยงำนประจ ำปี โดยงบกำรเงินดงักล่ำวได้จดัท ำขึน้ตำมมำตรฐำนกำรบญัชี 
ท่ีรับรองโดยทั่วไป รวมถึงใช้นโยบำยบัญชีท่ีเหมำะสมและถือปฏิบัติอย่ำงสม ่ำเสมอ ตลอดจนใช้ดุลยพินิจ 
อย่ำงระมดัระวงัและประมำณกำรท่ีดีท่ีสุดในกำรจัดท ำ รวมถึงจัดให้มีกำรเปิดเผยข้อมูลท่ีส ำคญัอย่ำงเพียงพอ
ในหมำยเหตปุระกอบงบกำรเงิน เพ่ือให้เป็นประโยชน์ตอ่ผู้ ถือหุ้นและนกัลงทนุทัว่ไป  

 คณะกรรมกำรบริษัท ได้จัดให้มีระบบบริหำรควำมเสี่ยงและด ำรงรักษำไว้ซึ่งระบบควบคุมภำยใน
ท่ีเหมำะสม เพียงพอและมีประสิทธิผล เพ่ือให้มัน่ใจได้อย่ำงมีเหตผุลว่ำข้อมลูทำงบัญชีมีควำมถูกต้อง ครบถ้วน 
และเพียงพอท่ีจะด ำรงรักษำไว้ซึ่งทรัพย์สินของบริษัท ตลอดจนเพ่ือไม่ให้เกิดกำรทุจริตหรือกำรด ำเนินกำร 
ท่ีผิดปกติอย่ำงมีสำระส 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 รวมถึงสำมำรถสร้ำงควำมเช่ือมั่นอย่ำงมีเหตุผลได้ว่ำงบกำรเงินของ 
บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย ส ำหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยำยน 2562 มีควำมถกูต้องตำมท่ีควร
ในสำระส ำคญัตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน กฎหมำย และกฎระเบียบที่เก่ียวข้อง 

                            - ลำยมือช่ือ - 

(นำยประสิทธ์ิ โฆวิไลกลู) 
          ประธำนกรรมกำร 



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

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 

 คณะกรรมกำรตรวจสอบของบริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ ำกัด ( มหำชน ) (“บริษัท”) ประกอบด้วยกรรมกำรอิสระ
จ ำนวน 3 ท่ำน ท่ีมีควำมรู้ควำมสำมำรถ ควำมเช่ียวชำญ และประสบกำรณ์ และมีคุณสมบัติครบถ้วนตำมกฎบัตร 
ของคณะกรรมกำรตรวจสอบ โดยมีนำยวิกรม  คุ้มไพโรจน์  เป็นประธำนกรรมกำรตรวจสอบ นำงสำวพจนีย์ ธนวรำนิช 
และนำยชยั จรุงธนำภิบำล เป็นกรรมกำรตรวจสอบ โดยกรรมกำรตรวจสอบของบริษัททัง้ 3 ท่ำน ไม่มีส่วนร่วมในกำร
บริหำรจดักำร  รวมทัง้ไมไ่ด้เป็นผู้บริหำร พนกังำน หรือลกูจ้ำงของบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทในเครืออื่น ๆ 

ตลอดปี 2562 ท่ีผ่ำนมำ คณะกรรมกำรตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้ำท่ีในกรอบหน้ำท่ีและควำมรับผิดชอบ 
ตำมกฎบตัรของคณะกรรมกำรตรวจสอบ ท่ีคณะกรรมกำรบริษัทได้ให้ควำมเห็นชอบ ตลอดจนปฏิบตัิหน้ำท่ีตำมกรอบ
ข้อก ำหนดและแนวทำงปฏิบตัิท่ีตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยก ำหนดไว้ รวมถงึกำรสอบทำนกำรก ำกบัดแูลกิจกำร
ท่ีดี สอบทำนงบกำรเงิน สอบทำนควำมเหมำะสมของกำรเปิดเผยข้อมูลของรำยกำรระหว่ำงบริษัทกับบุคคลหรือ
กิจกำรท่ีเก่ียวข้องกัน และรำยกำรท่ีอำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ สอบทำนควำมเหมำะสมของระบบ  
กำรควบคมุภำยใน พฒันำระบบกำรควบคมุภำยในอย่ำงต่อเน่ือง และก ำกบัดแูลงำนของหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน
อย่ำงเคร่งครัด คณะกรรมกำรตรวจสอบยังได้พิจำรณำคดัเลือกและเสนอให้คณะกรรมกำรบริษัทแต่งตัง้ผู้สอบบัญชี
รับอนุญำตของบริษัท รวมทัง้พิจำรณำเร่ืองกำรปฏิบัติตำมข้อก ำหนดของวิชำชีพ ผลกำรปฏิบัติงำน คุณภำพของ
บริกำร และควำมเหมำะสมของค่ำตอบแทนแก่ผู้สอบบญัชี 

คณะกรรมกำรตรวจสอบตระหนักถึงหน้ำท่ีและควำมรับผิดชอบ ในกำรดูแลให้บริษัทมีกำรด ำเนินงำน 
ตำมนโยบำยของคณะกรรมกำรบริษัทอย่ำงมีประสิทธิภำพและโปร่งใส  สำมำรถตรวจสอบได้ทุกขัน้ตอน  เพ่ือให้
บริษัทมกีำรพฒันำกำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดีอย่ำงตอ่เน่ือง  เพ่ือควำมมัน่คงและเติบโตอย่ำงยัง่ยืน 

ในปี 2562 คณะกรรมกำรตรวจสอบได้มีกำรประชุม 6 ครัง้ ตำมท่ีก ำหนดไว้ล่วงหน้ำในทุกปีและกำรประชุม
บำงครัง้ได้เชิญผู้บริหำรจำกหน่วยงำนท่ีเก่ียวข้องมำหำรือ และชีใ้ห้เห็นถึงปัญหำท่ีหน่วยตรวจสอบภำยในได้ตรวจพบ
จำกกำรเข้ำตรวจสอบ โดยขอให้หน่วยงำนท่ีเก่ียวข้องน ำกลบัไปด ำเนินกำรแก้ไขหรือปรับปรุงให้ดีขึน้ ซึง่หน่วยงำนท่ี
เก่ียวข้องต่ำงยอมรับข้อแสนอแนะ และให้ควำมร่วมมือในกำรหำทำงป้องกนัข้อบกพร่องมิให้เกิดขึน้อีก ซึ่งแสดงให้
เห็นถงึควำมพร้อมของพนกังำนในองค์กรท่ีจะพฒันำระบบและกำรปฏิบตัิในองค์กรให้มีประสิทธิภำพขึน้ตำมล ำดบั  
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ผลการปฏบิัตงิานของคณะกรรมการตรวจสอบส าหรับปี 2562 มีดังนี ้

1. สอบทานความถูกต้องของรายงานทางการเงิน  และความเพียงพอของการเปิดเผยข้อมูล 
ของบริษัท 

1.1 คณะกรรมกำรตรวจสอบได้สอบทำนงบกำรเงินรำยไตรมำส และงบกำรเงินประจ ำปี 2562  
ของบริษัท ก่อนเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัทเพ่ือพิจำรณำอนุมัติ  เพ่ือให้สำมำรถมั่นใจได้ว่ำ
รำยกำรทำงกำรเงิน  รำยกำรท่ีเก่ียวโยงระหว่ำงบริษัทกบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั  รำยกำร
ท่ีอำจก่อให้เกิดควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์  กำรเปิดเผยข้อมลูท่ีเป็นสำระส ำคญั ได้ท ำขึน้อย่ำง
ถกูต้องและมีควำมน่ำเช่ือถือ   

1.2 คณะกรรมกำรตรวจสอบได้เชิญผู้ สอบบัญชีเข้ำร่วมประชุมในวำระกำรประชุมท่ีเก่ียวข้อง  
เพ่ือซักถำมประเด็นท่ี เป็นสำระส ำคัญ โดยเฉพำะอย่ำงย่ิงท่ีเก่ียวกับกำรจัดท ำงบกำรเงิน  
โดยฝ่ำยจดักำรของบริษัทให้เป็นไปตำมมำตรฐำนกำรบญัชี และมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 
รวมถึงกำรตีควำมและแนวปฏิบัติทำงกำรบัญชีท่ีประกำศใช้โดยสภำวิชำชีพบัญชีฯ เพ่ือให้
คณะกรรมกำรตรวจสอบมัน่ใจว่ำ งบกำรเงินของบริษัทมีกำรเปิดเผยข้อมลูท่ีส ำคญัรวมถึงรำยกำร
ท่ีเกิดขึน้ระหว่ำงบริษัทกบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั จดัท ำขึน้อย่ำงถูกต้องและเพียงพอตำม
มำตรฐำน กำรตีควำม แนวปฏิบตัิ และหลกักำรท่ีกลำ่วข้ำงต้น  

1.3 คณะกรรมกำรตรวจสอบได้จัดให้มีวำระกำรประชุมร่วมกันเป็นกำรเฉพำะระหว่ำงคณะกรรมกำร
ตรวจสอบและผู้ สอบบัญชี ตำมแนวทำงท่ีก ำหนดในประกำศตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
เพ่ือเปิดโอกำสให้หำรือร่วมกนัในประเดน็ตำ่ง ๆ โดยไมม่ีฝ่ำยจดักำรเข้ำร่วมประชุมด้วย 

2. การพจิารณาความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี 

คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พิจำรณำถึงกำรท ำหน้ำท่ีของผู้สอบบัญชีภำยนอกจำกบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย 
สอบบญัชี จ ำกดั ท่ีมีควำมเป็นอิสระ ปฏิบติัตำมข้อก ำหนดของวิชำชีพอื่น ๆ ผลกำรปฏิบตัิงำน คณุภำพของ
งำนบริกำร และควำมเหมำะสมของค่ำตอบแทน โดยรวมคณะกรรมกำรตรวจสอบเห็นว่ำผู้ สอบบัญชี  
ได้แสดงควำมเห็น และให้ข้อเสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ทัง้ในด้ำนกำรจัดท ำรำยงำนทำงกำรเงิน และกำร
ปรับปรุงด้ำนกำรควบคมุภำยในของบริษัท   
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3. การพจิารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน  

คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พิจำรณำกำรท ำรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกันของกลุ่มบริษัท โดยยึดหลักธรรมำภิบำล  
ควำมโปร่งใส รวมทัง้ กำรเปิดเผยข้อมูลอย่ำงเพียงพอเป็นส ำคญั และในกำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ
เพ่ือพิจำรณำงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจในแต่ละไตรมำส คณะกรรมกำรตรวจสอบได้ให้ 
ควำมสนใจในเร่ืองกำรท ำรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกันของบริษัทแต่ไม่พบควำมผิดปกติของข้อมูลท่ีสอบทำน  
และหำกกรรมกำรตรวจสอบท่ำนใดมีควำมเก่ียวข้องกบัรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนัเร่ืองใดเร่ืองหนึ่ง จะของดออก
เสียงกำรพิจำรณำในรำยกำรดงักล่ำวนัน้ เพ่ือป้องกันกำรเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน เพ่ือควำมโปร่งใส  และ
ควำมถกูต้องในด้ำนธรรมำภิบำล ท่ีกรรมกำรจะมีสว่นได้เสียกบัรำยกำรนัน้ 

4. การก ากับดูแลการด าเนินงานของบริษัท 

คณะกรรมกำรตรวจสอบท ำหน้ำท่ีในกำรก ำกับดูแลกำรด ำเนินงำนของบริษัทตำมหลักกำรของกฎหมำย 
ข้อก ำหนด และแนวทำงปฏิบัติ ท่ีเก่ียวข้องกับกำรก ำกับดูแลกิจกำรท่ีดี ท่ีคณะกรรมกำรก ำกับหลกัทรัพย์
และตลำดหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ก ำหนดไว้ โดยคณะกรรมกำรตรวจสอบได้
ด ำเนินกำรตำมแนวทำงดังกล่ำวอย่ำงเคร่งครัดและต่อเน่ือง และได้ให้ ฝ่ำยตรวจสอบภำยในด ำเนินกำร
ตรวจสอบเพ่ือให้เกิดควำมมัน่ใจว่ำบริษัทได้ปฏิบัติอย่ำงเหมำะสมและสม ่ำเสมอ เพ่ือเสริมสร้ำงให้บริษัทมี
กำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดีตอ่ไป   

5.    พิจารณาและอนุมัติขอบเขตของการปฏิบัติงานและแผนการตรวจสอบประจ าปีตลอดจน 
การก ากับดูแลการปฏบิัตงิานของหน่วยงานตรวจสอบภายในที่ส าคัญได้แก่ 

5.1    กำรพิจำรณำและอนุมตัิขอบเขตของกำรปฏิบตัิงำนและแผนกำรตรวจสอบประจ ำปี 2562 ตลอดจน
ก ำกับดูแลงำนของหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน โดยครอบคลุมถึง กำรก ำกับดูแล กำรบริหำร  
ควำมเสี่ยง กำรควบคุมภำยใน กำรตรวจวิเครำะห์ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศและดิจิทัล โดยท ำ
กำรประเมินควำมเสี่ยงและอุดช่องโหว่ของระบบท่ีอำจจะก่อให้เกิดกำรผิดพลำดหรือน ำไปสู่ 
กำรกระท ำทุจริตได้ เพ่ือกำรปรับปรุงและพัฒนำระบบงำนของบริษัท คณะกรรมกำรตรวจสอบ
ยังให้ค ำแนะน ำเร่ืองต่ำง ๆ แก่หน่วยงำนตรวจสอบภำยใน ท่ีควรได้รับกำรปรับปรุงเพ่ือให้  
กำรปฏิบตัิงำนเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพและตอ่เน่ือง  

5.2     สนบัสนุนหน่วยงำนตรวจสอบภำยในด ำเนินกำรป้องกนักำรกระท ำทุจริตคอร์รัปชัน่ รวมทัง้ส่งเสริม
นโยบำยกำรรับเร่ืองร้องเรียนหรือเบำะแส ผ่ำนทำงเวบ็ไซต์ของบริษัท และให้ควำมส ำคญักบักำรให้
ควำมคุ้มครองผู้ ให้ข้อมูลและเบำะแส (Whistle Blower) ท่ีเป็นประโยชน์ต่อบริษัท ในกำรป้องกัน
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กำรกระท ำทุจริตคอร์รัปชัน่ตำมนโยบำยของบริษัท โดยให้หวัหน้ำหน่วยงำนตรวจสอบภำยในอบรม
ให้ควำมรู้แก่ผู้บริหำรและพนกังำน ทัง้ในส่วนของส ำนกังำนใหญ่ โรงงำนและร้ำนอำหำร เพ่ือรณรงค์
และปลูกจิตส ำนึกกำรต่อต้ำนทุจริตคอร์รัปชั่นด้วย ซึ่งผู้ บริหำรและพนักงำนต่ำงให้ควำมสนใจ 
เข้ำร่วมรับฟังเป็นจ ำนวนมำก 

5.3     สง่เสริมให้ฝ่ำยตรวจสอบภำยในสง่ตวัแทนพนกังำนเข้ำรับกำรอบรมจำกสมำคมผู้ตรวจสอบภำยใน 
แห่งประเทศไทยและองค์กรชัน้น ำทุกปี เพ่ือเพ่ิมพูนควำมรู้ รับรู้มำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนใหม่ ๆ  
และควำมรู้ในด้ำนตำ่ง ๆ ท่ีเป็นประโยชน์ต่อกำรปฏิบตัิงำนตรวจสอบภำยใน และน ำมำถ่ำยทอดให้
พนกังำนคนอื่น ๆ รวมทัง้ปรับปรุงกำรปฏิบตัิงำนของฝ่ำยตรวจสอบภำยในต่อไป 

6.     สอบทานความเพียงพอ และความเหมาะสมของระบบและกิจกรรมการควบคุมภายใน 

คณะกรรมกำรตรวจสอบได้สอบทำนควำมเพียงพอและเหมำะสมของระบบและกิจกรรมกำรควบคุมภำยใน
ของบริษัท รวมถึงกำรควบคุมดูแลและกำรป้องกันกำรทุจริตคอร์รัปชั่น โดยพิจำรณำจำกรำยงำน 
ผลกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบของหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน และได้ก ำชับให้หน่วยงำนตรวจสอบภำยใน
ติดตำมพฒันำกำรในเร่ืองท่ีมอบหมำย เพ่ือให้มัน่ใจว่ำฝ่ำยจดักำรได้แก้ไขและหรือปรับปรุงกำรควบคมุและ
มำตรกำรป้องกนัอย่ำงเหมำะสมภำยในเวลำท่ีก ำหนด ภำยหลงัจำกท่ีฝ่ำยจดักำรได้เห็นพ้องกบัข้อเสนอแนะ
ของคณะกรรมกำรตรวจสอบในประเดน็ส ำคญัท่ีหน่วยงำนตรวจสอบภำยในได้พบจำกกำรปฏิบตัิงำน 

7.     การปฏบิัตหิน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

7.1    คณะกรรมกำรตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้ำท่ีอย่ำงเป็นอิสระจำกกรรมกำรบริหำรและฝ่ำยจัดกำรของ
บริษัท โดยได้ให้ควำมส ำคญัอย่ำงย่ิงกบักำรควบคมุภำยใน เพ่ือให้บริษัทมีกำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดี 
มีกำรควบคุมภำยในท่ีเพียงพอและเหมำะสมกบักำรด ำเนินธุรกิจ รวมทัง้ได้รำยงำนเร่ืองส ำคญัต่อ
คณะกรรมกำรบริษัทอย่ำงสม ่ำเสมอ โดยพิจำรณำจำกรำยงำนท่ีได้รับจำกกำรปฏิบัติงำน 
ของหน่วยงำนตรวจสอบภำยในในรอบปี 2562 

7.2    คณะกรรมกำรตรวจสอบได้จัดให้มีกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของกรรมกำรตรวจสอบส ำหรับ 
ปี 2562 เพ่ือให้มัน่ใจว่ำกำรปฏิบัติงำนด ำเนินไปด้วยดี มีประสิทธิภำพ เป็นไปตำมหลกักำรก ำกับ
ดูแลกิจกำรท่ีดี  โดยใช้แบบประเมินตนเองของคณะกรรมกำร ท่ีจัดท ำโดยตลำดหลักทรัพย์  
แห่งประเทศไทย ซึง่ผลกำรประเมินเป็นท่ีพอใจ  
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คณะกรรมการตรวจสอบมีความเหน็ว่า 

1. บริษัทมีกำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดี ท่ีน่ำเช่ือถือ และปฏิบตัิตำมหลกักำรของกฎหมำย ข้อก ำหนด และแนวทำง
ปฏิบัติ ท่ีคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์  และตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
ได้ก ำหนดไว้ อย่ำงมีประสิทธิภำพ และสร้ำงภำพลกัษณ์ท่ีดีให้แก่บริษัท  

2. บริษัทมีระบบบริหำรควำมเสี่ยง ระบบกำรควบคมุภำยใน และกำรควบคุมดแูลป้องกนักำรทุจริตคอร์รัปชั่น
โดยรวมอย่ำงเพียงพอ และไม่พบข้อบกพร่องของกำรควบคุมภำยใน หรือรำยกำรท่ีอำจก่อให้เกิด 
ควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ท่ีอำจมีผลกระทบตอ่กำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทอย่ำงเป็นสำระส ำคญั  

คณะกรรมกำรตรวจสอบยังได้เสนอแนะให้ฝ่ำยจัดกำรสนับสนุนกำรด ำเนินงำนของฝ่ำยตรวจสอบภำยใน
ด้ำนตำ่ง ๆ และหำทำงปรับปรุงระบบกำรควบคมุภำยใน กำรพฒันำระบบงำน ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศและดิจิทลั 
ให้มีประสิทธิภำพมำกย่ิงขึน้เพ่ือให้สอดคล้องกบัพฒันำกำรทำงธุรกิจของบริษัทท่ีก้ำวไปอย่ำงมัน่คงและยัง่ยืน 

           
                  - ลำยมอืช่ือ - 

( นำยวิกรม  คุ้มไพโรจน์ ) 
        ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 
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รายงานคณะกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง 

ปี 2562 บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) ครบรอบ 20 ปี ซึง่ด ำเนินธุรกิจมำด้วยควำมมัน่คงและมุง่มัน่ท่ีจะ
พฒันำอย่ำงไมห่ยดุยัง้ เพ่ือสร้ำงกำรเติบโตท่ียัง่ยืนให้กบัองค์กร 

ในปี 2562 คณะกรรมกำรบริหำรควำมยั่งยืนและควำมเสี่ยงของบริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน)  
(“บริษัท”) มีจ ำนวนทัง้หมด 11 ท่ำน ประกอบด้วยกรรมกำรบริษัทและผู้ บริหำรระดับสูงท่ีได้รับกำรแต่งตัง้  
จำกคณะกรรมกำรบริษัทตำมจ ำนวนท่ีเหมำะสม โดยมีกรรมกำรบริษัทท่ีเป็นกรรมกำรอิสระเป็นประธำน
กรรมกำรบริหำรควำมยั่งยืนและควำมเสี่ ยง และ ได้ให้หัวหน้ำหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน  ร่วมเป็น
กรรมกำรบริหำรควำมยัง่ยืนและควำมเสี่ยง และท ำหน้ำท่ีเป็นเลขำนุกำรคณะกรรมกำรบริหำรควำมยั่งยืนและ
ควำมเสี่ ยงด้วย โดยคณะกรรมกำรบริหำรควำมยั่งยืนและควำมเสี่ ยงได้ปฏิบัติหน้ำท่ีตำมกฎบัตรของ 
คณะกรรมกำรบริหำรควำมยั่งยืนและควำมเสี่ยง ท่ีได้รับอนุมัติจำกคณะกรรมกำรบริษัท เพ่ือให้กำรบริหำร 
ควำมเสี่ยงของบริษัทโดยรวมมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล โดยครอบคลุมทุกควำมเสี่ยงท่ีส ำคญัและสำมำรถ
บริหำรควำมเสี่ยงให้อยู่ในระดบัท่ียอมรับได้ รวมถึงต้องมีหน้ำท่ีรับผิดชอบในกำรก ำหนด ประเมิน บริหำรจดักำร 
ติดตำมและรำยงำนเร่ืองท่ีเก่ียวข้องกบักำรบริหำรควำมยัง่ยืนและควำมเสี่ยงให้คณะกรรมกำรบริษัททรำบ 

ในปี 2562 คณะกรรมกำรบริหำรควำมยั่งยืนและควำมเสี่ยง ได้มีกำรประชุมทัง้สิน้ 6 ครัง้ โดยได้
ด ำเนินกำรเร่ืองตำ่ง ๆ ดงันี ้

 

1. ก ำหนดนโยบำยกำรบริหำรควำมเสี่ยง และนโยบำยบริหำรควำมยัง่ยืน ของกลุม่บริษัท โออิชิ 

2.  แต่งตัง้คณะท ำงำนบริหำรควำมยั่งยืนและควำมเสี่ยง จำกผู้บริหำรระดับสูงจำกหน่วยงำนต่ำง  ๆ 
ท่ีเก่ียวข้อง โดยมีกรรมกำรผู้จดักำรเป็นประธำนคณะท ำงำน เพ่ือให้ช่วยสนบัสนุนงำนของคณะกรรมกำร 
บริหำรควำมยัง่ยืนและควำมเสี่ยงด ำเนินงำนตำมกรอบกำรบริหำรควำมยัง่ยืนและควำมเสี่ยง กลยุทธ์
และทรัพยำกรท่ีใช้ในกำรบริหำรควำมยั่งยืนและควำมเสี่ยงให้สอดคล้องกับนโยบำยกำรบริหำร
ควำมยัง่ยืนและนโยบำยกำรบริหำรควำมเสี่ยงของกลุม่บริษัทโออิชิ 

3.  ระบุ วิเครำะห์ ประเมิน ตอบสนองและติดตำมดูแลกำรด ำเนินงำนตำมมำตรกำรป้องกันและบริหำร 
ควำมเสี่ยงด้ำนต่ำง ๆ เช่น ควำมเสี่ยงด้ำนกลยุทธ์ ควำมเสี่ยงด้ำนกำรเงิน ควำมเสี่ยงด้ำน 
กำรปฏิบตัิงำน ควำมเสี่ยงจำกกำรทจุริตคอร์รัปชัน่ ควำมเสี่ยงจำกกำรไมป่ฏิบตัิตำมกฎหมำยและระเบียบ
ข้อบังคบัต่ำง ๆ ควำมเสี่ยงด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและดิจิทัล และควำมเสี่ยงอ่ืน ๆ ท่ีมีนยัส ำคญั
ต่อกลุ่มบ ริษัทโออิ ชิ  ซึ่ งครอบคลุมถึ งปั จจัยควำมเสี่ ยง ท่ี ระบุ ในรำยงำนประจ ำปี  2562  
รวมถงึกำรบริหำรควำมยัง่ยืนและควำมเสี่ยงโดยรวม   
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ส ำหรับงำนด้ำนควำมยั่งยืน คณะกรรมกำรบริหำรควำมยั่งยืนและควำมเสี่ยง ได้ด ำเนินกำรบริหำร 
ควำมยั่งยืน โดยแบ่งกิจกรรมเป็น 3 ด้ำน คือ  ด้ำนสิ่งแวดล้อม ด้ำนสังคมและชุมชน และด้ำนเศรษฐกิจ  
ซึง่ได้รำยงำนกิจกรรมกำรบริหำรควำมยัง่ยืน ไว้ในรำยงำนกำรพฒันำท่ียัง่ยืน ประจ ำปี 2562 แล้ว 

อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริหารความยัง่ยืนและความเสี่ยงได้รายงานความเสี่ยงท่ีส าคญั ตลอดจน
การพัฒนาของความเสี่ยงดงักล่าวต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม ่าเสมอ รวมทัง้ได้ให้ความเห็นและค าแนะน า
แก่ฝ่ายบริหารของบริษัทอย่างเป็นอิสระ ซึ่งคณะกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยงได้พิจารณาแล้ว 
เห็นว่า บริษัทได้มีการจดัท าแผนการบริหารความเสี่ยง และการด าเนินนโยบายดงักล่าว  อย่างต่อเน่ืองด้วยความ
รอบคอบและเต็มความสามารถ  โดยค านึงถึงและรักษาซึง่ความสมดลุระหว่างเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม สงัคม และ
วฒันธรรม รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายในการด าเนินงาน เพ่ือส่งเสริมให้บริษัทด าเนินไปด้วยความมัน่คงและ
เติบโตอย่างยัง่ยืน 

 

       
                - ลำยมือช่ือ -  

   (นำยชยั จรุงธนำภิบำล) 
                                                                                  ประธำนคณะกรรมกำรบริหำรควำมยัง่ยืนและควำมเสี่ยง  
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รายงานคณะกรรมการสรรหา 

 คณะกรรมกำรสรรหำของบริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ ำกัด ( มหำชน )  (“บริษัท”) ประกอบด้วยกรรมกำร 
จ ำนวน   3 คน ซึ่งเป็นกรรมกำรอิสระจ ำนวน 2 คนโดยมีนำยวิกรม  คุ้มไพโรจน์  เป็นประธำนกรรมกำรสรรหำ  
นำยประสิทธ์ิ โฆวิไลกูล และนำยฐำปน สิริวฒันภักดี เป็นกรรมกำรสรรหำ โดยคณะกรรมกำรสรรหำได้ปฏิบัติ
หน้ำท่ีภำยใต้กรอบหน้ำท่ีและควำมรับผิดชอบตำมท่ีได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัทในกำรสรรหำและ
คดัเลือกบุคคลท่ีมีควำมรู้ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ ควำมเช่ียวชำญ และมีคณุสมบตัิท่ีเหมำะสมสอดคล้องกบั
ควำมต้องกำรของบริษัท ตลอดจนไม่มีลกัษณะต้องห้ำมตำมกฎหมำยและข้อบงัคบัของบริษัท รวมถึงสอดคล้อง
กับกลยุทธ์ในกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัท  เพ่ือเสนอให้คณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำเข้ำรับกำรเลือกตัง้เป็น
กรรมกำรบริษัท และผู้บริหำรในระดับตัง้แต่ผู้ ช่วยกรรมกำรผู้ จัดกำรขึน้ไป นอกจำกนี  ้ยังพิจำรณำดูว่ำบุคคล
ดงักลำ่วสอดคล้องกบัแผนกำรสืบทอดต ำแหน่งของบริษัทด้วย 

 ในปี 2562 คณะกรรมกำรสรรหำได้มีกำรประชุมทัง้สิน้ 4 ครัง้ ซึ่งเป็นไปตำมแผนกำรประชุมท่ีได้ก ำหนดไว้  
และได้รำยงำนผลกำรประชมุตอ่คณะกรรมกำรบริษัท โดยสรุปคณะกรรมกำรสรรหำได้ด ำเนินกำรที่ส ำคญั ดงันี ้

1. พิจำรณำสรรหำและคัดเลือกบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมำะสม เข้ำรับกำรแต่งตัง้เป็นรองกรรมกำร
ผู้จดักำร เพ่ือเสนอตอ่คณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำแตง่ตัง้ 

2. พิจำรณำควำมเหมำะสมในกำรปรับต ำแหน่งผู้บริหำรเพ่ือด ำรงต ำแหน่งผู้ ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำร 
เพ่ือเสนอตอ่คณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำแตง่ตัง้ 

3. พิจำรณำเสนอช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบัติ และมีประสบกำรณ์ท่ีเหมำะสมกับธุรกิจของบริษัท เข้ำรับ 
กำรเลือกตัง้เป็นกรรมกำรบริษัทแทนกรรมกำรท่ี พ้นจำกต ำแหน่งตำมวำระ โดยเสนอต่อ
คณะกรรมกำรบริษัท เพ่ือเสนอให้ท่ีประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้นประจ ำปี 2563 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
คำ่ตอบแทน  นำยประสิทธ์ิ โฆวิไลกูล นำยวิกรม  คุ้มไพโรจน์ นำยฐำปน สิริวฒันภกัดี และนำยสิทธิชยั ชยัเกรียงไกร 
เป็นกรรมกำรก ำหนดค่ำตอบแทน โดยคณะกรรมกำรก ำหนดค่ำตอบแทนได้ปฏิบตัิหน้ำท่ีภำยใต้กรอบหน้ำท่ีและ
ควำมรับผิดชอบตำมท่ีได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัท ในกำรพิจำรณำค่ำตอบแทนและผลประโยชน์ 
อื่น ๆ ให้แก่คณะกรรมกำรทุกคณะและผู้ บริหำรระดบัสูง เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัทและ/หรือท่ีประชุม 
ผู้ ถือหุ้นแล้วแตก่รณี  

 โดยในปี 2562 คณะกรรมกำรก ำหนดค่ำตอบแทนได้มีกำรประชุมทัง้สิน้ 2 ครัง้ ซึง่เป็นไปตำมแผนกำรประชุม
ท่ีได้ก ำหนดไว้ รวมถงึมีกำรรำยงำนผลกำรประชมุตอ่คณะกรรมกำรบริษัทอย่ำงต่อเน่ือง โดยสรุปกำรด ำเนินกำรท่ีส ำคญั ดงันี ้

1. พิจำรณำจัดสรรเงินบ ำเหน็จกรรมกำร ปี 2562 ตำมท่ีได้รับอนุมัติจำกท่ีประชุมสำมัญผู้ ถือหุ้ น
ประจ ำปี 2562 ให้แก่กรรมกำรบริษัททกุคนตำมควำมเหมำะสม  

2. พิจำรณำและน ำเสนอควำมเห็นเก่ียวกับกำรก ำหนดค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรทุกคณะ และเงิน
บ ำเหน็จกรรมกำร ปี 2563 ต่อคณะกรรมกำรบริษัท เพ่ือเสนอต่อท่ีประชุมสำมัญผู้ ถือหุ้ นประจ ำ 
ปี 2563 พิจำรณำ 

3. พิจำรณำและน ำเสนอควำมเห็นเก่ียวกับกำรจ่ำยเงินโบนัสประจ ำปี 2562 และกำรปรับเงินเดือน 
ปี  2563 ของผู้ บ ริหำรระดับสูง ผู้ บ ริหำรและพนักงำนทั่ วไปของบ ริษัทและบ ริษัทย่ อย  
ตอ่คณะกรรมกำรบริษัทเพ่ือพิจำรณำ 

 คณะกรรมกำรก ำหนดคำ่ตอบแทนได้ปฏิบตัิหน้ำท่ีตำมขอบเขตหน้ำท่ีและควำมรับผิดชอบอย่ำงครบถ้วน 
โดยในกำรพิจำรณำค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรก ำหนดค่ำตอบแทนได้พิจำรณำอย่ำงรอบคอบ ตำมหลกัเกณฑ์ 
โดยค ำนึงถึงและอ้ำงอิงจำกบริษัทในอตุสำหกรรมและธุรกิจท่ีมีขนำดใกล้เคียงกัน สอดคล้องและเหมำะสมกับ
ผลกำรด ำเนินงำน สภำวกำรณ์ทำงเศรษฐกิจ ภำระหน้ำที่ ผลกำรปฏิบัติงำนและควำมรับผิดชอบท่ีได้รับ
มอบหมำย เพ่ือสร้ำงควำมเช่ือมัน่แก่ผู้ มีส่วนได้เสียทุกฝ่ำยว่ำกำรก ำหนดค่ำตอบแทนของบริษัทได้ด ำเนินกำร
อย่ำงเหมำะสมและเป็นธรรมแล้ว 

              - ลำยมือช่ือ - 
(นำงสำวพจนีย์ ธนวรำนิช) 

                       ประธำนกรรมกำรก ำหนดคำ่ตอบแทน 



     บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน)                                                                                                              ภำคผนวก 
แบบแสดงรำยกำรข้อมลูประจ ำปี (แบบ 56-1) สิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยำยน 2562 

ภำคผนวก หน้ำท่ี 11 

รายงานคณะกรรมการก ากับดูแลกจิการที่ดี 

คณะกรรมกำรบริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) (“บริษัท”) ตระหนักถึงควำมส ำคญัของกำรก ำกับดูแล
กิจกำรท่ีดีว่ำเป็นรำกฐำนส ำคัญในกำรที่จะพัฒนำองค์กรให้เจริญก้ำวหน้ำอย่ำงมั่นคงและยั่งยืน  โดยในปี 2557 
คณะกรรมกำรบริษัทได้แต่งตัง้คณะกรรมกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี ประกอบด้วยกรรมกำร จ ำนวน 5 คน ซึ่งเป็น
กรรมกำรอิสระจ ำนวน 3 คน โดยนำงสำวพจนี ย์  ธนวรำนิช เป็นประธำนกรรมกำรก ำกับดูแลกิจกำรท่ีดี  
นำยวิกรม คุ้มไพโรจน์ นำยชัย จรุงธนำภิบำล นำยฐำปน สิริวฒันภักดี และนำงนงนุช บูรณะเศรษฐกุล เป็นกรรมกำร
ก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดี ทัง้นี ้เพ่ือปฏิบตัิงำนสนบัสนุนกำรปฏิบตัิงำนของคณะกรรมกำรบริษัทในด้ำนก ำกบัดแูลกิจกำร
ของบริษัท รวมถึง ส่งเสริมและพัฒนำกำรด ำเนินงำนของบริษัทในด้ำนดังกล่ำวเพ่ือให้บริษัทมีกำรก ำกับดูแล
กิจกำรท่ีมีประสิทธิภำพและสอดคล้องหลกักำรก ำกบัดแูลกิจกำรที่ดีของส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์
และตลำดหลกัทรัพย์ และตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึง่อ้ำงอิงจำกหลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีเป็นสำกล 
ตลอดจนให้ข้อแนะน ำและสนับสนุนดูแลให้กำรด ำเนินกำรด้ำนกำรก ำกับดูแลกิจกำรของบริษัทเกิดผลในทำง
ปฏิบัติและพัฒนำไปสู่วฒันธรรมและค่ำนิยมขององค์กร อันจะเป็นกำรสร้ำงควำมน่ำเช่ือถือและเช่ือมั่นให้แก่ 
ผู้มีสว่นได้เสียทกุฝ่ำย  

 ในปี 2562  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 2562
ซึง่ประเมินโดยสมำคมสง่เสริมผู้ลงทนุไทย  

3. รับทรำบผลกำรประเมินกำรก ำกับดูแลกิจกำรบริษัทจดทะเบียนประจ ำปี 2562 ซึ่งประเมินโดย
สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย   พร้อมทัง้ ทบทวนและให้ข้อแนะน ำเพ่ือพัฒนำและ
ยกระดบัผลคะแนนกำรประเมินของบริษัทให้ดีย่ิงขึน้อย่ำงตอ่เน่ือง 

4. พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบรำยงำนกำรปฏิบัติตำมหลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรท่ีดี ส ำหรับแสดง  
ในแบบแสดงรำยกำรข้อมลูประจ ำปีและรำยงำนประจ ำปี 2562     

5. พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบร่ำงนโยบำยกำรตอ่ต้ำนกำรทจุริตคอร์รัปชัน่ 
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 นอกจำกนี ้คณะกรรมกำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดี ได้จดัให้มีกำรประเมินผลกำรปฏิบตัิงำนทัง้แบบรำยบุคคลและ 
รำยคณะตำมหลกัเกณฑ์และแบบประเมินท่ีได้รับควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรบริษัท เป็นประจ ำอย่ำงน้อย 
ปีละ 1 ครัง้เพ่ือเป็นกำรปรับปรุงและพัฒนำกำรปฏิบัติ งำน ของคณะกรรมกำรก ำกับดูแลกิจกำรท่ีดี 
ให้มปีระสิทธิภำพมำกย่ิงขึน้ 

 จำกควำมมุ่งมัน่ ตัง้ใจและทุ่มเทในกำรผลกัดนักำรปฏิบตัิงำนด้ำนกำรก ำกบัดแูลกิจกำรของบริษัทเสมอมำ 
สง่ผลให้ในปี 2562 บริษัทได้รับผลกำรประเมินกำรก ำกบัดแูลกิจกำรบริษัทจดทะเบียนประจ ำปี 2562 ซึง่ประเมิน
โดยสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทในระดับดีเลิศเป็นปีท่ีสองติดต่อกัน  ซึ่งคณะกรรมกำรก ำกับ 
ดูแลกิจกำรท่ีดีจะยังคงมุ่งมั่นและพัฒนำกำรด ำเนินกำรด้ำนกำรก ำกับดูแลกิจกำรของบริษัทอย่ำงต่อเน่ือง  
ด้วยควำมเช่ือมั่นว่ำกำรด ำเนินธุรกิจภำยใต้หลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรท่ีดี  เป็นปัจจัยท่ีส ำคัญในกำรสร้ำง 
ควำมเจริญเติบโตก้ำวหน้ำแก่องค์กรอย่ำงยั่งยืนและมัน่คงในระยะยำว ซึ่งถือเป็นประโยชน์แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ำย 
รวมถงึสงัคมและประเทศชำติโดยรวมอีกด้วย 

 

 

              - ลำยมือช่ือ - 
(นำงสำวพจนีย์ ธนวรำนิช) 

           ประธำนกรรมกำรก ำกบัดแูลกิจกำรที่ด ี
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GRI Standard 
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