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สว่นที่ 1 หนำ้ที่ 1 

ส่วนที ่1 

การประกอบธุรกิจ 

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

คณะกรรมกำรบริษัทได้ก ำหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจที่เหมำะสมและสอดคล้องกับกำรด ำเนินธุรกิจ
ของบริษัท รวมถึงทบทวนอยู่เสมอเพื่อให้วิสัยทัศน์และพันธกิจของกลุ่มบริษัทมีควำมเหมำะสม
และสอดคล้องกับสถำนกำรณ์และสภำวะเศรษฐกิจปัจจุบัน โดยเปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท
www.oishigroup.com หวัขอ้เก่ียวกบัโออิชิ ดงันี ้

1.1 วิสัยทัศน ์พันธกิจ และกลยุทธใ์นการด าเนินธุรกิจของบริษัท 

1.1.1 วิสัยทัศน ์

“เป็นผูน้  ำและสรำ้งสรรคธ์ุรกิจอำหำรและเครื่องดื่มสไตลญ่ี์ปุ่ น เพื่อมอบคณุภำพชีวิต  
ที่ดีแก่ผูบ้รโิภคและสรำ้งกำรเติบโตแก่ธุรกิจอย่ำงยั่งยืน” 

1.1.2 พันธกิจ 

1. รกัษำคุณภำพกำรผลิตและกำรบริกำรธุรกิจ ทำงดำ้นอำหำร เบเกอรี่ และเครื่องดื่ม
เพื่อสขุภำพ มุ่งมั่นสรำ้งและรกัษำควำมนิยมของผูบ้รโิภค ในสินคำ้ของ "โออิชิ" ใหม้ี
ควำมต่อเนื่อง อีกทัง้ใหค้วำมส ำคญักับกำรผลิตสินคำ้ใหไ้ดม้ำตรฐำน มีกำรจดักำร
ดำ้นสขุลกัษณะที่ดี

2. เลือกใชว้ัตถุดิบที่มีคุณภำพ ปลอดภัย และสรำ้งควำมพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกคำ้
เพื่อใหไ้ดร้บักำรยอมรบั จำกทัง้ตลำดภำยในประเทศและต่ำงประเทศ

3. ปรบัปรุงกระบวนกำรผลิตอย่ำงต่อเนื่อง โดยกำรน ำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมำใช้
ในกระบวนกำรผลิต กำรวิจยั และกำรพฒันำผลิตภณัฑ์

4. เพิ่มประสิทธิภำพในกำรผลิต และควำมสำมำรถในกำรแข่งขันดำ้นรำคำและ
คุณภำพ เมื่อเทียบกับคู่แข่งขันทั้งในและต่ำงประเทศ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วย
ผลกัดนัใหป้ระเทศไทยมีกำรเจรญิเติบโตทำงเศรษฐกิจเพิ่มมำกขึน้

5. ด ำเนินธุรกิจภำยใตห้ลกัธรรมำภิบำลที่ดี โดยค ำนึงถึงประโยชนข์องผูม้ีสว่นไดเ้สีย
ทกุฝ่ำย เพื่อสรำ้งกำรเติบโตแก่ธุรกิจอย่ำงมั่นคงและยั่งยืน
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1.1.3 กลยุทธแ์ละวิสัยทัศนใ์นระดับกลุ่มบริษัท 

วิสัยทัศน ์2020  

บริษัทได้ด ำเนินธุรกิจตำมแผน  “วิสัยทัศน์ 2020” มำตั้งแต่ปี 2558 จนถึงปัจจุบัน 
อย่ำงต่อเนื่อง ซึ่งแผนวิสัยทัศน์ดังกล่ำวเป็นแผนกำรด ำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท  
ไทยเบฟเวอเรจ จ ำกัด (มหำชน) และบริษัท (“กลุ่มบริษัท”) ที่ใหค้วำมส ำคัญกับกำร 
กำ้วเป็นผูน้  ำธุรกิจเครื่องดื่มในภูมิภำคอำเซียนอย่ำงมั่นคงและยั่งยืน ทัง้นี ้หำกมอง  
ในมุมมองภำพรวมแลว้จะพบว่ำ กลุ่มบริษัทไดพ้ัฒนำและเติบโตจนกลำยเป็นกลุ่ม
ธุรกิจอำหำรและเครื่องดื่มที่มีศกัยภำพและมีรำกฐำนที่แข็งแกร่ง ไม่ว่ำจะเป็นทัง้ในดำ้น
กำรเติบโตของรำยได้ ขนำดของธุรกิจ สถำนะทำงกำรตลำด ควำมหลำกหลำย 
ของผลิตภัณฑแ์ละกลุ่มลูกคำ้ รวมไปถึงกำรครอบคลุมช่องทำงกำรจัดจ ำหน่ำยที่ มีอยู่ 
ในภมูิภำคอำเซียน 

ในกำรกำ้วสูค่วำมเป็นผูน้  ำธุรกิจอำหำรและเครื่องด่ืมสไตลญ่ี์ปุ่ นในอำเซียนอย่ำงมั่นคง
และยั่ งยืนอย่ำงแท้จริงนั้น บริษัทจ ำเป็นต้องมีวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ที่สอดคล้องกัน  
เพื่อสรำ้งควำมแข็งแกร่งและต่อยอดจำกรำกฐำนของกลุ่มบริษัท เพิ่มประสิทธิภำพ 
จำกจุดแข็งขององคก์รที่มีขนำดใหญ่และมีควำมหลำกหลำย และเพื่อใหก้ำรด ำเนิน
ธุรกิจของกลุ่มบริษัทเป็นไปในทิศทำงเดียวกัน โดยไดก้ ำหนดกลยุทธห์ลกั 5 ขอ้ ไดแ้ก่ 
1. กำรเติบโต (Growth) 2. ควำมหลำกหลำย (Diversity) 3. ตรำสินคำ้ (Brands) 4. กำรขำย
และกระจำยสินคำ้ (Reach) 5. ควำมเป็นมืออำชีพ (Professionalism) ซึ่งเป็นกลยุทธ์
ในระดับกลุ่มบริษัทที่เป็นตัวก ำหนดทิศทำงและวิสัยทัศน์ในภำพรวมเพื่อให้บรรลุ
เป้ำหมำยในกำรกำ้วสูค่วำมเป็นผูน้  ำธุรกิจในอำเซียนอย่ำงมั่นคงและยั่งยืน โดยบริษัท
มีกลยุทธ์ในกำรประกอบธุรกิจในระดับของกลุ่มบริษัทโออิชิซึ่งสอดคลอ้งกับกลยุทธ์
ของกลุม่บรษิัทดงัต่อไปนี ้

1.1.4 กลยุทธใ์นการประกอบธุรกิจ 

ในกำรประกอบธุรกิจอำหำรและธุรกิจเครื่องดื่มของกลุ่มบริษัทโออิชินั้น บริษัท  
ให้ควำมส ำคัญกับกลยุทธ์ทำงธุรกิจซึ่งเป็นปัจจัยส ำคัญที่ก่อให้เกิดควำมส ำเร็จ  
ต่อกิจกำร สรุปได ้7 ประกำรดงันี ้
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1.1.4.1 กลยุทธก์ารสร้างแบรนดใ์ห้แข็งแกร่ง โดยการน าเสนอสินค้าเพื่อสุขภาพ 
ทีเ่น้นคุณภาพ (Brands) 

ตัง้แต่เริ่มตน้กิจกำร บริษัทไดก้ ำหนดหลกักำรและแนวทำงกำรด ำเนินธุรกิจ
อย่ำงชดัเจน คือกำรท ำธุรกิจรำ้นอำหำรญ่ีปุ่ นและเครื่องดื่มสไตลญ่ี์ปุ่ น ที่เนน้
คุณภำพเป็นส ำคัญ ภำยใต้ชื่อ “โออิชิ” ท ำใหช้ื่อของ “โออิชิ” เป็นที่ยอมรับ 
ของผูบ้ริโภค ในปัจจุบันสินคำ้ของกลุ่มบริษัทโออิชิเติบโตอย่ำงรวดเร็ว และ
เป็นที่นิยมอย่ำงกว้ำงขวำงส ำหรับกลุ่มผู้บริโภคที่รักสุขภำพและนิยม 
สินค้ำสไตล์ญ่ีปุ่ น นอกจำกนั้น บริษัทยังมุ่งเน้นกำรสร้ำงควำมแข็งแกร่ง 
ของตรำสินคำ้เพื่อให ้“โออิชิ” เป็นตรำสินคำ้ที่อยู่ในใจผูบ้รโิภค โดยกำรสรำ้งสรรค ์
นวัตกรรมใหม่ ๆ ให้สอดคล้องกับกำรใช้ชี วิตของผู้บริโภค ไม่ว่ำจะเป็น
นวตักรรมดำ้นผลิตภณัฑ ์กิจกรรม และแคมเปญต่ำง ๆ รวมทัง้พฒันำรูปแบบ
กำรเขำ้ถึงกลุ่มผูบ้ริโภคยุคใหม่ เพื่อใหต้รำสินค้ำดทูนัสมยั สนุกสนำน ไดร้บั
กำรยอมรบัอย่ำงกวำ้งขวำง และโดนใจกลุม่เปำ้หมำยยิ่งขึน้ 

1.1.4.2 กลยุทธก์ารเติบโต (Growth) 

บริษัทมุ่งเนน้กำรเติบโตของรำยไดแ้ละผลกำรด ำเนินงำนโดยใหค้วำมส ำคัญ
กับทัง้ธุรกิจเครื่องดื่มและอำหำร รวมถึงพัฒนำนวัตกรรมสินคำ้และรูปแบบ
กำรส่งเสริมที่โดนใจผู้บริโภค ส ำหรับธุรกิจเครื่องดื่ม บริษัทตั้งเป้ำรักษำ
ต ำแหน่งผูน้  ำในตลำดชำพรอ้มดื่มในประเทศไทยดว้ยส่วนแบ่งกำรตลำดสูงสุด 
และขยำยกำรเติบโตในตลำดต่ำงประเทศโดยเฉพำะในภูมิภำคอำเซียน  
อย่ำงต่อเนื่อง ส  ำหรบัธุรกิจอำหำรบรษิัทมีแผนกำรขยำยสำขำรำ้นอำหำรเพิ่ม
ประมำณ 19 สำขำในปี 2564 

1.1.4.3 กลยุทธก์ารสร้างความหลากหลาย (Diversity) 

บริษัทไดต้อบสนองควำมตอ้งกำรที่หลำกหลำยของผูบ้ริโภคดว้ยผลิตภัณฑ์ 
ที่มีให้เลือกมำกมำยหลำยชนิดที่ตอบสนองควำมต้องกำรของผู้บริโภคได้ 
ทุกเพศ ทุกวยั นอกจำกนี ้บริษัทก ำหนดแนวทำงในกำรขยำยธุรกิจทัง้อำหำร
และเครื่องดื่มไปยังต่ำงประเทศเพื่อให้ที่มำของแหล่งรำยได้มีควำม
หลำกหลำยและครอบคลุมตลำดที่มีศักยภำพทั้งในและต่ำงประเทศ โดยมี
ทีมงำนมืออำชีพที่มีควำมเชี่ยวชำญและมีประสบกำรณ์ในดำ้นที่ต่ำงกันและ
พรอ้มที่จะรว่มมือกนัท ำใหบ้ริษัทบรรลเุปำ้หมำยได ้
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1.1.4.4 กลยุทธก์ารบริหารประโยชนจ์ากช่องทางการจ าหน่ายทีม่ีท่ัวถึง (Reach) 

กลุ่มบริษัทโออิชิเลือกใช้ผู้จัดจ ำหน่ำยรำยใหญ่ที่มีประสบกำรณ์ร่วมกับ
ทีมงำนกำรตลำดของกลุม่บริษัทโออิชิในกำรท ำกำรตลำด สง่ผลใหผ้ลิตภณัฑ์
เครื่องดื่มกระจำยถึงผู้บริโภคอย่ำงทั่วถึง ส  ำหรับธุรกิจอำหำร บริษัทยังคง
ด ำเนินกลยทุธข์ยำยสำขำทัง้ในกรุงเทพมหำนครและต่ำงจงัหวดัอย่ำงต่อเนื่อง 

1.1.4.5 กลยุทธก์ารสร้างความเป็นมืออาชีพ (Professionalism) 

กลุ่มบริษัทโออิชิได้พัฒนำควำมพร้อมของบุคลำกร และพัฒนำระบบ
โครงสรำ้งพืน้ฐำนเพื่อกำรท ำงำนรว่มกนัอย่ำงมีประสิทธิภำพ 

1.1.4.6 กลยุทธก์ารวิเคราะหล์ูกค้าและด าเนินกลยุทธก์ารตลาดต่อเน่ือง 

กลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำยหลักของสินค้ำโออิชิครอบคลุมกลุ่มผู้บริโภคทุกเพศ 
ทุกวัยที่รักสุขภำพและมีวิถีชีวิตที่ทันสมัย ชื่นชอบกำรบริโภคอำหำรและ
เครื่องดื่มที่เป็นผลดีต่อสขุภำพ ซึ่งอำหำรญ่ีปุ่ นและเครื่องดื่มชำเขียวสำมำรถ
ตอบสนองควำมตอ้งกำรของลูกคำ้กลุ่มนีไ้ดเ้ป็นอย่ำงดี โดยที่ผ่ำนมำบริษัท 
ได้ด ำเนินกลยุทธ์ทำงกำรตลำดและกำรประชำสัมพันธ์สินค้ำของบริษัท  
อย่ำงต่อเนื่องกบัลกูคำ้กลุ่มดงักลำ่วผ่ำนสื่อโฆษณำทัง้ทำงโทรทศัน ์วิทย ุและ
สื่อสิ่งพิมพ์ต่ำง ๆ โดยในปัจจุบันบริษัทมุ่งเน้นกำรประชำสัมพันธ์ผ่ำนสื่อ
ดิจิทัล สื่อออนไลน ์และสื่อทำงเลือกใหม่ ๆ รวมถึงใหค้วำมส ำคัญกับกำร
ติดตำมควำมคิดเห็นของผู้บริโภคเพื่อน ำมำปรับปรุงผลิตภัณฑ์และกำร
ใหบ้รกิำรใหค้งมำตรฐำนอย่ำงสม ่ำเสมอ 

1.1.4.7 กลยุทธก์ารบริหารต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ 

บริษัทใหค้วำมส ำคัญกับกำรบริหำรจดักำรตน้ทุนวัตถุดิบ และสรำ้งควำมร่วมมือ
กับผูจ้  ำหน่ำย เพื่อรกัษำระดบัตน้ทุนและผลประกอบกำรดว้ยระบบกำรบริหำร
กำรผลิตของโรงงำน และกำรจัดส่งผ่ำนครวักลำงซึ่งเป็นศูนยก์ลำงกำรผลิต
อำหำรและเครื่องดื่มใหแ้ก่กลุม่บริษัทโออิชิ ท ำใหบ้รษิัทสำมำรถบรหิำรตน้ทุน
กำรจัดซือ้และตน้ทุนกำรผลิตไดอ้ย่ำงมีประสิทธิภำพ ก่อใหเ้กิดกำรประหยัด
จำกกำรผลิตในขนำดและปรมิำณที่สงู 
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1.1.5 กลยุทธธุ์รกิจร้านอาหาร 

1.1.5.1 คุณภาพและความคุ้มค่าของผลิตภัณฑแ์ละบริการ 

ส ำหรับธุรกิจรำ้นอำหำร บริษัทใหค้วำมส ำคัญกับกำรใหบ้ริกำรอำหำรที่สด 
สะอำด ปลอดภยั และคุม้ค่ำกับผูบ้ริโภค ทัง้ในดำ้นปริมำณและรำคำเพื่อให้
ผูบ้รโิภคไดร้บัควำมพอใจสงูสดุ โดยเห็นไดจ้ำกกำรใหบ้ริกำรอำหำรทัง้ในรูปแบบ
สไตลบ์ุฟเฟตท์ี่มีอำหำรใหเ้ลือกหลำกหลำยและไม่จ ำกัดปริมำณกำรรบัประทำน
ในระดบัรำคำที่เหมำะสม และกำรใหบ้ริกำรแบบสั่งตำมรำยกำรอำหำร หรือ  
a la carte ที่สำมำรถตอบสนองควำมตอ้งกำรไดเ้ป็นอย่ำงดี 

1.1.5.2 ความหลากหลายของผลิตภัณฑแ์ละบริการ 

บริษัทแบ่งลูกคำ้ออกเป็น 3 กลุ่มหลักตำมลกัษณะของอำหำร บริกำร และ
เครื่องหมำยกำรคำ้ โดยมีกลุม่ลกูคำ้เปำ้หมำยดงันี ้
1) โออิชิ แกรนด ์โออิชิ อีทเทอเรียม โออิชิ บฟุเฟต ์และ นิกยุะ เนน้กลุม่ลกูคำ้ 

ที่มีระดบัรำยไดป้ำนกลำงถึงค่อนขำ้งสงู 
2) ชำบชูิ เนน้กลุม่ลกูคำ้ที่มีระดบัรำยไดป้ำนกลำง 
3) โออิชิ รำเมน และคำคำชิ เนน้กลุม่ลกูคำ้วยัรุน่ วยัเริ่มตน้ท ำงำน และกลุม่

ลกูคำ้ที่ตอ้งกำรควำมรวดเรว็ 
4) โฮวย ู(Hou Yuu) เนน้กลุม่คนท ำงำนมีระดบัรำยไดป้ำนกลำงขึน้ไป 
5) โออิชิ เดลิเวอรี่ ที่พรอ้มส่งควำมอร่อยถึงบำ้นแบบง่ำย ๆ โดยใหบ้ริกำร 

รับสั่งอำหำรทัง้แบบผ่ำนพนักงำนคอลเซ็นเตอรท์ี่หมำยเลข  1773 และ
กำรสั่งออนไลนผ์่ำน www.oishidelivery.com และยังใหบ้ริกำรเพิ่มเติม
ผ่ำนทำง application ของ Food Aggregator อีกดว้ย เพื่อเพิ่มช่องทำง 
ในกำรสั่งอำหำรส่งถึงบำ้นใหม้ำกยิ่งขึน้ และสะดวกมำกยิ่งขึน้ ซึ่งในปัจจุบนั
บริกำรในรูปแบบนีไ้ดร้บัควำมนิยมค่อนขำ้งมำกและมีอัตรำกำรเติบโต
อย่ำงต่อเนื่อง 

6) ซำคำเอะ (Sakae) ชำบ ูชำบ ูและสกีุญ่ี้ปุ่ น ใหบ้รกิำรในรูปแบบใหม่ เจำะกลุม่
คนที่ชอบทำนเนือ้ระดบัพรีเมียม 
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1.1.5.3 กลยุทธก์ารออกรายการอาหาร 

กลยุทธ์กำรจัดวำงอำหำรที่หลำกหลำยอย่ำงมีศิลปะเป็นเสน่ห์อย่ำงหนึ่ง 
ในกำรดึงดูดลูกคำ้ และกระตุน้ใหผู้บ้ริโภคไม่ยึดติดอยู่กับกำรบริโภคอำหำร
ชนิดใดชนิดหนึ่งโดยเฉพำะ ซึ่งกำรด ำเนินกลยุทธ์ดังกล่ำว นอกจำกจะเป็น
กำรสรำ้งควำมพึงพอใจใหก้ับผูบ้ริโภคแลว้ยงัสำมำรถควบคมุตน้ทุนวัตถุดิบ
ไดอ้ีกทำงหนึ่งดว้ย โดยเมนูอำหำรบำงรำยกำรของรำ้นอำหำรในเครือโออิชิ 
จะมีกำรปรบัเปลี่ยนโดยเฉลี่ยทุก ๆ 2-3 เดือน หรือขึน้อยู่กับควำมเหมำะสม
ในแต่ละกรณีโดยพิจำรณำทัง้จำกควำมตอ้งกำรของผูบ้ริโภคและควำมพรอ้ม
ของทกุหน่วยงำน 

1.1.5.4 กลยุทธก์ารขยายสาขาเพื่อครอบคลุมพืน้ทีเ่ป้าหมาย 

กลุ่มบริษัทโออิชิด ำเนินกำรเปิดและขยำยสำขำใหบ้ริกำรครอบคลุมพืน้ที่ 
ทั่วกรุงเทพมหำนครและต่ำงจงัหวดั โดยเฉพำะในหำ้งสรรพสินคำ้หลกัต่ำง ๆ 
เพื่อสรำ้งควำมสะดวกใหก้บัลกูคำ้และเขำ้ถึงกลุม่ลกูคำ้เปำ้หมำยไดม้ำกยิ่งขึน้ 

1.1.5.5 กลยุทธด้์านการส่งเสริมการขายและการใช้สื่อโฆษณา 

บรษิัทไดจ้ดัใหม้ีกิจกรรมพิเศษในกำรส่งเสริมกำรขำยส ำหรบัธุรกิจรำ้นอำหำร
อย่ำงต่อเนื่ อง เพื่ อเป็นกำรกระตุ้นยอดขำย ตอบสนองควำมต้องกำร 
ของผูบ้ริโภค และสรำ้งควำมประทับใจใหก้ับผูบ้ริโภค บริษัทมีกำรท ำกำรตลำด
และกำรสื่อสำรกำรตลำดที่มีประสิทธิภำพ ผ่ำนช่องทำงต่ำง ๆ ที่ตรงกับ
กลุ่มเป้ำหมำย ธุรกิจอำหำรมีกำรปรบัตัวตำมควำมตอ้งกำรของลูกคำ้ เพรำะ
ผูบ้ริโภครุ่นใหม่มีควำมเปลี่ยนแปลงไลฟ์สไตลอ์ย่ำงรวดเร็ว นบัเป็นควำมทำ้ทำย
ที่บริษัทไดท้ ำกำรปรบัตัว ใหท้ันกับควำมตอ้งกำรและควำมนิยมของลูกคำ้
อย่ำงรวดเรว็และมีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึน้ 

1.1.5.6 กลยุทธก์ารก าหนดราคา 

บริษัทมีสินคำ้และบริกำรที่หลำกหลำยประเภทและรำคำในหลำกหลำยแบรนด ์
ซึ่งสำมำรถตอบสนองควำมตอ้งกำรของกลุ่มผู้บริโภคที่มีก ำลังซือ้ได้อย่ำง
ครอบคลมุและมีประสิทธิภำพ ทัง้กลุ่มลกูคำ้วยัรุ่น นิสิต นกัศึกษำ วยัท ำงำน 
ครอบครวั และผูท้ี่ใสใ่จในสขุภำพ  
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1.1.5.7 กลยุทธก์ารให้บริการจัดส่งอาหารถึงบ้าน  

ธุรกิจฟู้ดเดลิเวอรี่ ยังมีอยู่ในเทรนดข์องกำรเจริญเติบโต ยังมีแนวโน้มเติบโต
เพิ่มขึน้เพรำะส่วนหนึ่งเขำ้ไปรองรบัไลฟ์สไตลก์ำรใชช้ีวิตของคนเมืองรุ่นใหม่ 
ได้เป็นอย่ำงดีท ำให้ในเดือนมีนำคม บริษัทได้ทยอยเปิดให้บริกำรจัดส่ง 
ถึงบำ้นของ Shabushi, Eaterium, Oishi buffet, Oishi Grand, Nikuya, Hou Yuu 
และ Oyoki ผ่ำน Food Aggregators เพื่อเพิ่มโอกำสในกำรขำยในช่วงกำรแพร่
ระบำดของไวรัสโควิด 19 ที่รำ้นอำหำรตอ้งปิดกำรใหบ้ริกำรแบบนั่งทำนที่รำ้น 
และยงัใหบ้รกิำรในรูปแบบนีอ้ย่ำงต่อเนื่อง  

วันที่  18 พฤษภำคม  2563 เ ปิ ด ให้บ ริ ก ำ รช ำ ร ะ เ งิ นด้วย  QR Code  
(QR Payment) เป็นอีกทำงเลือกในกำรช ำระค่ำอำหำรของบริกำรจัดส่งถึงบำ้น 
ช่วยลดกำรสมัผสัเงินสด อีกทัง้สอดคลอ้งกบัวิถีชีวิตใหม่ New normal 

ในวันที่ 1 กรกฎำคม 2563 เปิดใหบ้ริกำรสั่งอำหำรผ่ำน BevFood Application 
เพื่ อ เ ป็นกำรเพิ่มช่องทำงและเพิ่มควำมสะดวกสบำยให้กับสมำชิก 
ของ BevFood ที่มีมำกกว่ำ 400,000 คน 

วนัที่ 3 สิงหำคม 2563 เปิด Oishi Cloud Kitchen แห่งแรกโดยใชค้รวัและทีมงำน
ของ Oishi Buffet พระรำม 4 ซึ่งเป็นท ำเลที่เชื่อมพืน้ที่ใจกลำงกรุงเทพฯ ที่เชื่อม
สำทร และสุขุมวิท ซึ่งรวบรวมรำ้นเมนูอำหำรจำกรำ้นอำหำรในเครือ Oishi  
อีกทัง้เพิ่มเมนูกลุ่มอำหำรเพื่อสุขภำพ รวมทัง้หมดกว่ำ 100 เมนู มำใหบ้ริกำร
ผ่ำนรูปแบบกำรจดัสง่ถึงบำ้นและซือ้กลบั  

นอกจำกนีย้งักระตุน้กำรใชบ้รกิำรดว้ย เมนใูหม่ๆ และ โปรโมชั่น เริ่มจำกโปรแกรม
กำรสะสมคะแนนผ่ำน BevFood App โดยยอดกำรใชจ้่ำยทุก ๆ 25 บำท จะไดร้บั 
1 แตม้ ซึ่งจะมีมูลค่ำ 1 บำท เพื่อใช้เป็นส่วนลดไดท้ั้งทำนที่รำ้น ซือ้กลับ และ
จดัส่งถึงบำ้น เป็นกำรกระตุน้และส่งเสริมใหผู้บ้รโิภคเพิ่มควำมถ่ีในกำรใชบ้ริกำร
ไดม้ำกขึน้ 

1.1.6 กลยุทธธุ์รกิจอาหารพร้อมปรุงและพร้อมทาน 

1.1.6.1 คุณภาพและความคุ้มค่าของผลิตภัณฑ ์

ส ำหรบัธุรกิจอำหำรพรอ้มปรุงและพรอ้มทำน กลุม่บรษิัทโออิชิไดใ้หค้วำมส ำคญั
กบักำรคดัสรรวตัถดุิบและบรรจภุณัฑท์ี่ดีเพื่อน ำมำผลิตเป็นสินคำ้ที่มีคณุภำพ 
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สะอำดและปลอดภัย รวมถึงมีกำรพัฒนำและรกัษำคุณภำพของผลิตภัณฑ์
อย่ำงต่อเนื่อง ผูบ้ริโภคจึงสำมำรถไวว้ำงใจและเชื่อมั่นในคุณภำพของสินคำ้
ของบรษิัทไดว่้ำมีควำมคุม้ค่ำเหมำะสมกบัรำคำอย่ำงแทจ้รงิ 

1.1.6.2 ความหลากหลายของผลิตภัณฑแ์ละบริการ 

นอกจำกขอ้ค ำนึงในเรื่องคุณภำพและควำมคุม้ค่ำของผลิตภัณฑท์ี่น  ำเสนอ  
ต่อผูบ้ริโภคแลว้ บริษัทยังมีกำรน ำเสนอผลิตภัณฑท์ี่หลำกหลำยและมีแผน
งำนวิจัยและพัฒนำผลิตภัณฑ์ใหม่อย่ำงต่อเนื่อง เพื่อให้ตอบสนองต่อ 
ควำมตอ้งกำรและพฤติกรรมกำรบริโภคของผู้บริโภคอีกดว้ย โดยในปัจจุบัน
ธุรกิจอำหำรพรอ้มปรุงและพรอ้มทำนแบ่งกลุม่ผลิตภณัฑอ์อกเป็น 2 กลุม่หลกั 
ไดแ้ก่ 

1. กลุม่ผลิตภณัฑอ์ำหำรพรอ้มทำนแบบแช่เย็น ไดแ้ก่  

1.1 กลุม่ผลิตภณัฑข์นมปังและแซนวิชรสชำติต่ำง ๆ แบบแช่เย็น 
1.2 กลุม่ผลิตภณัฑเ์ก๊ียวซ่ำรสชำติต่ำง ๆ แบบแช่เย็น  
1.3 กลุม่ผลิตภณัฑเ์ฟรนซโ์ทสตแ์ซนวิชรสชำติต่ำง ๆ 

โดยผลิตภัณฑอ์ำหำรในกลุ่มนี ้มีกลุ่มเป้ำหมำยเป็นกลุ่มประชำกรในเมือง 
ที่มีวิถีชีวิตที่เร่งรีบ อำทิ กลุ่มวยัท ำงำนและกลุม่นักศึกษำ เป็นตน้ รวมถึง
มีช่องทำงกำรจดัจ ำหน่ำยผ่ำนรำ้นสะดวกซือ้เป็นหลกั  

2. กลุม่ผลิตภณัฑอ์ำหำรพรอ้มทำนแบบแช่แข็ง ไดแ้ก่  

2.1 กลุ่มผลิตภัณฑอ์ำหำรว่ำงและอำหำรทำนเล่นต่ำง ๆ แบบแช่แข็ง 
เช่น เก๊ียวซ่ำ ทำโกะยำกิ ปอูดั ทำมำโกะยำกิ ชคูะวำคำเมะและกิมจิ 
เป็นตน้ 

2.2 ผลิตภณัฑอ์ำหำรมือ้หลกัพรอ้มทำน แบบแช่แข็ง เช่น บะหมี่รำเมน 
หลำกหลำยรสชำติ 

2.3 กลุม่ผลิตภณัฑอ์ำหำรพรอ้มปรุง แบบแช่แข็ง เช่น เนือ้ปลำ แซลมอน 
และเนือ้ปลำซำบะ เป็นตน้ 

โดยผลิตภัณฑ์อำหำรในกลุ่มนี ้ มีกลุ่ม เป้ำหมำยหลัก เ ป็นกลุ่ม  
ผูใ้ชช้ีวิตประจ ำวนัที่มีเวลำจ ำกัดในกำรเตรียมอำหำร เช่น กลุ่มวยัท ำงำน
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และกลุม่แม่บำ้น เป็นตน้ และมีช่องทำงกำรจดัจ ำหน่ำยผ่ำนซูเปอรม์ำรเ์ก็ต 
และไฮเปอรม์ำรเ์ก็ตเป็นหลกั  

1.1.6.3 กลยุทธก์ารพัฒนาผลิตภัณฑอ์าหาร 

บริษัทได้น ำผลกำรศึกษำและวิจัยพฤติกรรมกำรบริ โภคสินค้ำข อง
กลุม่เปำ้หมำยมำเป็นแนวทำงในกำรพฒันำผลิตภณัฑอ์ำหำร สรรหำรสชำติ และ
ควำมหลำกหลำยใหม่ ๆ เนื่องจำกสภำวะปัจจุบันที่ควำมตอ้งกำรของผูบ้ริโภค
เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลำ ดงันัน้กำรน ำเสนอสินคำ้ตอ้งมีควำมหลำกหลำย
ทัง้ในส่วนรำยกำรสินคำ้ รสชำติ ฉลำกและรูปแบบบรรจุภัณฑ ์รวมถึงตอ้งมี
ควำมรวดเรว็เพื่อสำมำรถตอบสนองควำมตอ้งกำรของลกูคำ้ไดอ้ย่ำงแทจ้รงิ 

1.1.6.4 กลยุทธก์ารขยายช่องทางการจัดจ าหน่าย 

นอกจำกกำรจัดจ ำหน่ำยผ่ำนช่องทำงกำรจัดจ ำหน่ำยในปัจจุบัน อันได้แก่ 
ช่องทำงรำ้นสะดวกซือ้ ซูเปอรม์ำรเ์ก็ต ไฮเปอรม์ำรเ์ก็ต รวมทั้งบริษัทยังได้ 
ขยำยช่องทำงกำรจดัจ ำหน่ำยใหม่ ๆ ไดแ้ก่ ช่องทำงฟู้ด เซอรวิ์ส โดยมีกำรจัดตัง้
ทีมงำนเพื่อดูแลรบัผิดชอบเป็นกำรเฉพำะกลุ่มธุรกิจโรงแรม และกลุ่มธุรกิจ  
ที่มีศกัยภำพต่ำง ๆ เช่น กลุม่ธุรกิจ Food Chain เป็นตน้ ส  ำหรบัตลำดต่ำงประเทศ
ในปีนีบ้ริษัทมุ่งเน้นกำรรักษำฐำนลูกค้ำเดิมส ำหรับช่องทำงกำรจัดจ ำหน่ำย
สินคำ้ประเภทเก๊ียวซ่ำแช่แข็งส  ำเร็จรูปในต่ำงประเทศ อำทิ ประเทศเมียนมำ 
และประเทศฝรั่งเศส และจะเริ่มขยำยช่องทำงกำรจดัจ ำหน่ำยไปยงัประเทศใหม่ ๆ 
อีกครั้ง ในปี 2564 นอกจำกนี ้บริษัทยังได้มีกำรก ำหนดแผนงำนกำรพัฒนำ 
และเริ่มขยำยช่องทำงกำรจดัจ ำหน่ำยในกลุ่มรำ้นคำ้/ซูเปอรม์ำรเ์ก็ตต่ำงจงัหวดั
มำกขึน้ เพื่อเป็นกำรขยำยฐำนทำงกำรตลำดและเข้ำถึงกลุ่มลูกคำ้เป้ำหมำย 
ไดอ้ย่ำงครอบคลมุมำกยิ่งขึน้อีกดว้ย 

1.1.6.5 กลยุทธด์้านการส่งเสริมการขายและการใช้สื่อโฆษณา 

บริษัทได้เน้นกำรด ำเนินกิจกรรมทำงกำรตลำดและกำรประชำสัมพันธ์ 
ทั้งในรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์ รวมทั้งจัดกิจกรรมส่งเสริมกำรขำย 
ในแต่ละช่องทำงอย่ำงต่อเนื่องตลอดปี เพื่อสร้ำงกำรรับรู ้ตรำสินค้ำและ
กระตุน้กำรเติบโตของยอดขำยใหเ้พิ่มสงูขึน้ 
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1.1.7 กลยุทธธุ์รกิจเคร่ืองด่ืม 

1.1.7.1 คุณภาพของผลิตภัณฑแ์ละบริการ 

ในกำรผลิตและจ ำหน่ำยเครื่องดื่มชำเขียวพร้อมดื่ม บริษัทได้ค ำนึงถึง  
ควำมพิถีพิถันในกระบวนกำรผลิต ตั้งแต่น ำ้สะอำดที่ผ่ำนกำรกรองดว้ยระบบ  
RO (Reverse Osmosis) กำรคัดเลือกใบชำสดที่มีคุณภำพ และกำรเลือกใช้ 
ฟรุกโตสไซรัปในกำรผลิต ตลอดจนกระบวนกำรบรรจุที่มีมำตรฐำนสูง  
เพื่ อคุณภำพที่ ดีที่ สุดของผลิตภัณฑ์ รวมถึงกำรดูแลลูกค้ำและบริกำร 
หลงักำรขำยที่สะดวกและรวดเร็ว เพื่อตอบสนองควำมตอ้งกำรและประโยชน์
สงูสดุของผูบ้รโิภคทกุคน 

1.1.7.2 ความหลากหลายของผลิตภัณฑ ์

กลุ่มบริษัทโออิชิมีผลิตภัณฑ์ที่หลำกหลำยเพื่อตอบสนองควำมต้องกำร 
ของกลุ่มลูกคำ้ที่มีควำมตอ้งกำรที่แตกต่ำงกัน ดว้ยกำรสรำ้งสรรคท์ัง้ในเรื่อง
รสชำติและบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์ให้มีควำมแปลกใหม่ หลำกหลำย 
และมีเอกลักษณ์เฉพำะตัว เพื่อให้ผู้บริโภคได้เลือกสรรตำมควำมต้องกำร  
และเหมำะกับกลุ่มลกูคำ้เป้ำหมำยแต่ละกลุ่ม โดยในปีที่ผ่ำนมำ บรษิัทยงัคงเนน้
กำรสรำ้งสรรคน์วตักรรมผลิตภณัฑใ์หม่ที่มอบประสบกำรณพ์ิเศษในกำรบริโภค
และตอบโจทยผ์ูท้ี่มีควำมตอ้งกำรสินคำ้เพื่อสขุภำพที่มีเพิ่มมำกขึน้ในปัจจบุนั 
โดยยงัคงไวซ้ึ่งควำมโดดเด่นและเอกลกัษณท์ัง้ในดำ้นรสชำติและมีควำมแตกต่ำง
จำกผลิตภณัฑช์ำพรอ้มดื่มที่มีอยู่ทั่วไปในทอ้งตลำดอีกดว้ย ซึ่งผลิตภณัฑใ์นกลุม่
ชำเขียวพรีเมียมล่ำสุด คือ โออิชิ เกียวคุโระ ที่คัดสรรเฉพำะ 3 ยอดอ่อนใบชำ
ในช่วงต้นฤดูเก็บเ ก่ียวแรกของปีหลังจำกคลุมต้นชำด้วยตำข่ำยด ำ 
นำนกว่ำ 3 สปัดำห ์ก่อนจะน ำมำนวดและมว้นดว้ยมืออย่ำงพิถีพิถนัเพื่อท ำให้
ใบชำเผยรสสมัผสัอมูำมิ ที่เป็นเอกลกัษณ ์

1.1.7.3 กลยุทธท์างด้านราคาเพื่อขยายฐานลูกค้า 

กลุ่มบริษัทโออิชิยังคงเดินหนำ้พัฒนำสินคำ้และนวัตกรรมใหม่ ๆ อย่ำงต่อเนื่อง
ผ่ำนผลิตภณัฑใ์นหลำกหลำยขนำดและหลำยช่วงรำคำในปัจจบุนั อำทิ ขนำด 
180 มล. 350 มล. 380 มล. 500 มล. และ 800 มล. ทัง้นี ้เพื่อขยำยฐำนกำรคำ้
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สู่กลุ่มผูบ้ริโภคกลุ่มใหม่ และเพื่อตอบสนองต่อก ำลงัในกำรซือ้และควำมตอ้งกำร
ของผูบ้รโิภคทัง้หมดไดอ้ย่ำงครอบคลมุและต่อเนื่องต่อไป 

1.1.7.4 กลยุทธท์างด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย  

เพื่อกระจำยสินคำ้ใหเ้ขำ้ถึงกลุ่มลกูคำ้เป้ำหมำยอย่ำงทั่วถึง กลุ่มบริษัทโออิชิ
จึงจดัใหม้ีกำรกระจำยสินคำ้ผ่ำนช่องทำงกำรจดัจ ำหน่ำยหลำกหลำยช่องทำง 
อำทิ (1) ตัวแทนจ ำหน่ำยรำยใหญ่ คือกลุ่มบริษัทในเครือบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ 
จ ำกัด (มหำชน) และบริษัท เสริมสุข จ ำกัด (มหำชน) (2) รำ้นอำหำรทุกแบรนด์
ของกลุ่มบริษัทโออิชิ และ (3) โดยกำรส่งออกไปจ ำหน่ำยยงัต่ำงประเทศ ทัง้นี ้
เพื่อเป็นกำรจดัสรรทรพัยำกรและผนึกก ำลงักำรจัดจ ำหน่ำยร่วมกันของกลุ่ม
บรษิัทในทกุช่องทำงเพื่อใหเ้กิดประสิทธิภำพสงูสดุ 

1.1.7.5 กลยุทธก์ารส่งเสริมการขายและการใช้สื่อโฆษณา 

กลุ่มบริษัทโออิชิ ได้มีกำรโฆษณำประชำสัมพันธ์ภำยใต้กำรวำงแ ผน  
กำรก ำหนดกลยุทธ์ทำงกำรตลำดและกำรประชำสมัพันธ์อย่ำงมีระบบ เพื่อกำร
ส่งเสริมกำรขำยอย่ำงต่อเนื่อง นอกเหนือจำกกำรใช้สื่อโทรทัศน์ สื่ อวิทยุ  
สื่อนอกอำคำรสถำนที่ (OOH: Out of Home Media) ไดแ้ก่ ปำ้ยโฆษณำ บิลบอรด์ 
รถประจ ำทำง และรถไฟฟ้ำ รวมถึงสื่อตำมสถำนที่ช่องทำงกำรจ ำหน่ำยที่ส  ำคัญ 
เช่น โรงเรียน มหำวิทยำลยั โรงภำพยนตร ์และสื่อสิ่งพิมพ ์เช่น หนังสือพิมพ ์
และนิตยสำรต่ำง ๆ แลว้ กลุ่มบริษัทโออิชิยงัมุ่งเนน้กำรใชส้ื่อทำงเลือกใหม่ ๆ 
เช่น สื่อออนไลน ์หรือผ่ำนสื่อชมุชนออนไลน ์เพื่อใหก้ำรสื่อสำรเขำ้ถึงผูบ้ริโภค
ไดอ้ย่ำงทั่วถึงและมีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึน้ รวมทัง้กำรจัดรำยกำรส่งเสริม
กำรขำยอย่ำงต่อเนื่องตลอดทัง้ปีกบัคู่คำ้ของกลุม่บรษิัทอีกดว้ย 
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1.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการทีส่ าคัญ 

พฒันำกำรที่ส  ำคญัของธุรกิจในกลุม่บรษิัทจำกอดีตถึงปัจจบุนัมีดงันี ้

ปี 2542  

• วนัที่ 9 กนัยำยน 2542 เปิดด ำเนินกำรรำ้นอำหำรญ่ีปุ่ น ภำยใตช้ื่อ “โออิชิ” 

ปี 2544  

• เปิดใหบ้รกิำรรำ้นบะหมี่ญ่ีปุ่ นภำยใตช้ื่อ “โออิชิ รำเมน”  

ปี 2545  

• เปิดบริกำรรำ้นอำหำรระบบสำยพำนสไตลบ์ุฟเฟตท์ี่บริกำรทัง้ขำ้วป้ันหนำ้ต่ำง ๆ และสกีุ้
หมอ้ไฟญ่ีปุ่ น ภำยใตช้ื่อ “ชำบชูิ” 

ปี 2546  

• เปิดด ำเนินกำรครวักลำงที่โรงงำนนิคมอตุสำหกรรมนวนคร หน่วยผลิตอำหำรและเครื่องด่ืม 
เพื่อสนบัสนนุกำรขำยภำยในรำ้นคำ้ของบรษิัท 

• เริ่มกำรผลิตเครื่องดื่มชำเขียวออกสูต่ลำดภำยใตช้ื่อ “โออิชิ กรีนที” 

ปี 2547  

• วนัที่ 25 สิงหำคม 2547 น ำหุน้สำมญัเพิ่มทุนของบรษิัทเขำ้ท ำกำรซือ้ขำยในตลำดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทย 

• เปิดบรกิำรรำ้นโออิชิ แกรนด ์บฟุเฟต ์ภำยในศนูยก์ำรคำ้สยำมดิสคฟัเวอรี่   

ปี 2548  

• เริ่มผลิตและจ ำหน่ำยเครื่องดื่มน ำ้ผลไมผ้สมอะมิโนภำยใตช้ื่อ “อะมิโน โอเค” 

ปี 2549  

• เปิดด ำเนินกำรโรงงำนนิคมอตุสำหกรรมอมตะนคร 

ปี 2550  

• เริ่มจ ำหน่ำยผลิตภณัฑช์ำเขียวรสชำด ำผสมมะนำว 

ปี 2551 

• เริ่มจ ำหน่ำยผลิตภณัฑใ์หม่กำแฟพรอ้มดื่มภำยใตช้ื่อ “คอฟฟิโอ” 

• บรษิัท ไทยเบฟเวอเรจ จ ำกดั (มหำชน) เขำ้เป็นผูถื้อหุน้รำยใหญ่ของบรษิัท 
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ปี 2552 

• เปิดใหบ้รกิำรรำ้นอำหำรอดุง้และโซบะ Kazokutei ซึ่งเป็นแฟรนไชสจ์ำกประเทศญ่ีปุ่ น 

• ปรบัเปลี่ยนผลิตภณัฑ ์อะมิโน โอเค มำเป็น อะมิโน พลสั โดยปรบัเปลี่ยนกลยุทธท์ำงกำรตลำด
และจดุขำยใหม่ทัง้หมด 

ปี 2553 

• เริ่มจ ำหน่ำยเครื่องดื่มรสชำติใหม่ Goji Berry 

• ซือ้ที่ดินเพิ่มเติมที่โรงงำนนิคมอตุสำหกรรมนวนคร ท ำใหม้ีพืน้ที่เพิ่มขึน้เป็น 61.5 ไร ่

• ไดร้บับตัรสง่เสรมิกำรลงทนุเพิ่มส ำหรบัสองโครงกำรคือ Cold Aseptic Filling และ UHT 

ปี 2554 

• เริ่มจ ำหน่ำยเครื่องดื่มชำเขียวผสมน ำ้ผลไม ้ภำยใตช้ื่อ “โออิชิ ฟรุตโตะ”  

• เริ่มจ ำหน่ำยเครื่องดื่มชำเขียวกระป๋องผสมโซดำเป็นครัง้แรกของประเทศไทย ภำยใตช้ื่อ 
“โออิชิ ชำคลูลซ์่ำ” 

• เปิดด ำเนินกำรรำ้นอำหำร Nikuya ยำกินิก ุบฟุเฟตปิ์้งย่ำงในสไตลญ่ี์ปุ่ น 

ปี 2555 

• เปิดตวัผลิตภณัฑส์ำหรำ่ยทอดกรอบ “โอโนร”ิ 

• เริ่มจ ำหน่ำยเครื่องดื่มชำเขียวแบบกลอ่ง UHT ลำยกำรต์นู “One Piece” 

• เปิดใหบ้รกิำรรำ้นอำหำรขำ้วหนำ้ต่ำง ๆ สไตลญ่ี์ปุ่ น ภำยใตช้ื่อ “คำคำชิ” 

• ไดร้บับตัรสง่เสรมิกำรลงทนุส ำหรบัโครงกำร Cold Aseptic Filling สำยกำรผลิตที่ 2 

• เริ่มจ ำหน่ำยผลิตภณัฑช์ำเขียวขวดแกว้แบบคืนขวด 

• จัดตั้ง Oishi International Holdings Limited ประเทศฮ่องกง เพื่อรองรับโอกำสกำรขยำย
ธุรกิจในต่ำงประเทศ 

ปี 2556 

• ในเดือนมีนำคม โครงกำร Cold Aseptic Filling สำยกำรผลิตที่ 2 ที่อ  ำเภอวงัม่วง จงัหวดัสระบรุี 
เริ่มผลิตเพื่อกำรพำณิชย ์

• เปิดด ำเนินกำรครวักลำงแห่งใหม่ที่อ  ำเภอบำ้นบงึ จงัหวดัชลบรุี 

• น ำชำเขียวผสมผลไม้ “โออิชิ ฟรุตโตะ” กลับมำจ ำหน่ำยอีกครั้ง พร้อมออกรสชำติใหม่  
3 รสชำต ิไดแ้ก่ “สตรอเบอรี่และเมลอ่น” “เลมอนและเบอรี่” และ “แอปเปิ้ลเขียวและองุ่นขำว” 

• เริ่มจ ำหน่ำยเครื่องดื่มชำเขียวพรอ้มดื่มรสชำติใหม่ “รสลิน้จี่” 
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• เริ่มจ ำหน่ำยแซนวิชรสชำติใหม่ “หมอูบชีส” และเก๊ียวซ่ำรสชำติใหม่ “หมทูำโกะยำกิ” 

• ไดร้บับตัรส่งเสริมกำรลงทุนเพิ่มอีก 4 โครงกำร ส  ำหรบัที่โรงงำนนิคมอุตสำหกรรมนวนคร 
และที่อ  ำเภอวงัม่วง จงัหวดัสระบรุี 

ปี 2557 

• จดัตัง้บรษิัทย่อยเพื่อรองรบักำรขยำยตวัทำงธุรกิจทัง้ในและต่ำงประเทศ ไดแ้ก่ บรษิัท โออิชิ 
สแน็ค จ ำกัด (ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็นบรษิัท ฟู้ด เซอรวิ์ส จ ำกัด) ในประเทศไทย Oishi F&B 
(Singapore) Pte. Ltd. ในประเทศสิงคโปร์ และ  Oishi Myanmar Limited ในประเทศ
สำธำรณรฐัแห่งสหภำพเมียนมำ (ประเทศเมียนมำ) 

• เปิดด ำเนินกำรรำ้น “ชำบชูิ” ในเมืองย่ำงกุง้ และเมืองมณัฑะเลย ์ประเทศเมียนมำ 

• เริ่มจ ำหน่ำยแซนวิชรูปแบบใหม่ “โออิชิ เทรนดี”้ 3 รสชำติ ไดแ้ก่ “แฮมไก่ชีส” “ทนู่ำซีซำรส์ลดั” 
และ “ปอูดัอลำสกำ้ไข่กุง้” เพื่อจดัจ ำหน่ำยภำยในรำ้นโลตสั เอ็กซเ์พรส 

• เริ่มจ ำหน่ำยผลิตภัณฑใ์หม่ เครื่องดื่มชำเขียวพรอ้มดื่ม “โออิชิ คำบูเซฉะ สูตรไรน้  ำ้ตำล”  
ซึ่งเป็นเครื่องดื่มชำเขียวผลิตจำกชำคลมุระดบัพรีเมียม  

• ในเดือนธันวำคม 2557 โครงกำร Cold Aseptic Filling สำยกำรผลิตที่ 3 ที่โรงงำนนิคม
อตุสำหกรรมนวนคร เริ่มผลิตเพื่อกำรพำณิชย ์

ปี 2558 

• จดัตัง้ Oishi Group Limited Liability Company (OGLLC) ในสำธำรณรฐัสงัคมนิยมเวียดนำม 
เพื่อรองรบัโอกำสกำรขยำยตวัของธุรกิจในต่ำงประเทศ 

• เปิดด ำเนินกำรรำ้น “ชำบูชิ” เพิ่มอีก 1 สำขำในเมืองย่ำงกุง้ ประเทศเมียนมำที่ Junction 
Square Shopping Center 

• เริ่มจ ำหน่ำยผลิตภณัฑเ์ครื่องดื่มชำเขียวพรอ้มดื่ม รสชำติใหม่ “โออิชิ คำบเูซฉะ สตูรน ำ้ตำลนอ้ย” 
เพื่อตอบโจทยก์ลุม่ผูบ้รโิภคที่ชื่นชอบชำเขียวระดบัพรีเมียมและห่วงใยสขุภำพ 

• เริ่มจ ำหน่ำยเครื่องดื่มชำเขียวพรอ้มดื่ม “โออิชิ รสแตงโม” ขนำด 380 มล. ซึ่งจัดจ ำหน่ำย
เฉพำะช่วงฤดรูอ้น ระหว่ำงเดือนมีนำคม ถึงเดือนมิถนุำยน เท่ำนัน้ 

• เพิ่มขนำดบรรจภุณัฑใ์หม่ เครื่องดื่มชำเขียวพรอ้มดื่ม “โออิชิ ขนำด 800 มล.” โดยมีจดัจ ำหน่ำย
ใน 3 รสชำติ ไดแ้ก่ รสน ำ้ผึง้ผสมมะนำว รสขำ้วญ่ีปุ่ น และรสลิน้จี่ รวมถึงกำรปรบัเปลี่ยนขนำด
และรูปแบบบรรจภุณัฑ ์โออิชิ ฟรุตโตะ จำกขนำด 350 มล. เป็น 380 มล. 

• เชิญเชฟกระทะเหล็กจำกประเทศญ่ีปุ่ น “เชฟฮิโรยูกิ ซำไก” มำรงัสรรคเ์มนูสดุพิเศษ ใหล้กูคำ้
ไดล้ิม้ลองภำยในรำ้น “โออิชิ บฟุเฟต”์ ตลอดทัง้ปี 
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• เริ่มจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์รสชำติใหม่ของกลุ่มผลิตภัณฑ์ “โออิชิ เก๊ียวซ่ำ” อำทิ เก๊ียวซ่ำ 
ไสส้ไปซี่ซีฟู๊ ด ไสก้ระเพรำหม ูและ ไสห้มยูำกินิก ุ

• เริ่มจ ำหน่ำยผลิตภัณฑอ์ำหำรแช่แข็งประเภทขำ้ว “โออิชิ เบนโตะ” ในหลำกหลำยรสชำติ 
ไดแ้ก่ ขำ้วหมูสไปซี่ ขำ้วหมูซอสญ่ีปุ่ น และขำ้วหนำ้ไก่เทอริยำกิ  โดยจ ำหน่ำยในช่องทำง
ไฮเปอรม์ำรเ์ก็ตและซูเปอรม์ำรเ์ก็ต 

• ปรบัรูปแบบบรรจุภัณฑ ์ชำเขียว โออิชิ คำบูเซฉะ ให้มีควำมสดใสและทันสมัย แต่ยังคง
ควำมเป็นญ่ีปุ่ นแบบพรีเมียม และกำรปรบัรูปแบบบรรจุภัณฑเ์ครื่องดื่มชำด ำโซดำ โออิชิ 
ชำคลูลซ์่ำ เป็นกระป๋องทรงสลีค  

• ขยำยตลำดกำรจัดจ ำหน่ำยสินค้ำในต่ำงประเทศไปยังประเทศใหม่ ๆ ได้แก่ สหพันธ์
สำธำรณรฐัเยอรมนี สำธำรณรฐัฟินแลนด ์สหรำชอำณำจกัรบรเิตนใหญ่และไอรแ์ลนดเ์หนือ 

ปี 2559 

• ด ำเนินกำรเพิ่มทนุในบรษิทัย่อย ไดแ้ก่ Oishi International Holdings Limited และ Oishi F&B 
(Singapore) Pte. Ltd. โดยมีวตัถปุระสงคห์ลกัเพื่อรองรบักำรเพิ่มทนุของ Oishi Myanmar 
Limited ซึ่งเป็นบริษัทย่อยในสำธำรณรฐัแห่งสหภำพเมียนมำ เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียน
และรองรบักำรขยำยตวัของธุรกิจในอนำคต  

• รำ้นโออิชิ แกรนด ์จัดเทศกำลอำหำรพิเศษ “Phuket Lobster Festival 2016” ในช่วงเทศกำล 
วนัแม่แห่งชำติ 

• รำ้นโออิชิ บฟุเฟต ์จดัเทศกำลอำหำรสดุพิเศษตลอดปี อำทิเช่น เทศกำลมำกิ 

• รำ้นชำบูชิ ปรับรูปแบบกำรให้บริกำรใหม่ภำยใต้แนวคิด “Shabushi and So Much More”  
โดยเนน้กำรสรำ้งคณุค่ำและควำมหลำกหลำยของรำยกำรอำหำรและกำรใหบ้รกิำรที่น่ำประทบัใจ 

• รำ้นโออิชิ รำเมน น ำเสนอรำยกำรอำหำรใหม่ ไดแ้ก่ นำเบะหรือหมอ้ไฟตำมแบบฉบบัญ่ีปุ่ น 
โดยมีกำรหมนุเวียนเปลี่ยนรสชำติทกุรอบระยะเวลำ 2 เดือน 

• เริ่มจ ำหน่ำยผลิตภณัฑโ์ออิชิ เก๊ียวซ่ำรวมรส โดยน ำเก๊ียวซ่ำต่ำงรสชำติถึง 5 รสชำติมำบรรจุ
รวมกนัในบรรจภุณัฑเ์ดียวกนั จดัจ ำหน่ำยผ่ำนรำ้น 7-Eleven ทั่วประเทศ 

• เริ่มจ ำหน่ำยผลิตภณัฑอ์ำหำรพรอ้มทำนแช่แข็งประเภทเสน้รำเมน โดยจดัจ ำหน่ำยผ่ำนช่องทำง
ไฮเปอรม์ำรเ์ก็ตและซูเปอรม์ำรเ์ก็ตเป็นหลกั 
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• เริ่มจ ำหน่ำยผลิตภณัฑโ์ออิชิ ชำเขียว กลิ่นองุ่นเคียวโฮ ซึ่งเป็นนวตักรรมใหม่ชำเขียวเคีย้วได้
และผลิตภณัฑโ์ออิชิ ชำเขียวกลิ่นซำกุระ สตรอเบอรร์ี่ ที่มำพรอ้มนวตักรรมใหม่บรรจุภัณฑ์
เปลี่ยนสีไดต้ำมอุณหภูมิ เพื่อตอบสนองควำมตอ้งกำรผูบ้ริโภคเพื่อใหไ้ดค้วำมแปลกใหม่
และสนกุสนำนมำกยิ่งขึน้ 

• ขยำยตลำดกำรจัดจ ำหน่ำยเครื่องดื่มในต่ำงประเทศไปยังประเทศใหม่ ไดแ้ก่ ประเทศ
สำธำรณรฐัฝรั่งเศส และสหรฐัอำหรบัเอมิเรตส ์

ปี 2560 

• รำ้นอำหำรของบริษัทไดร้บักำรรบัรองระบบคุณภำพครอบคลมุไดแ้ก่ GMP HACCP และ 
ISO 9001:2015 ในขอบข่ำยกำรบรกิำรในภตัตำคำรและรำ้นอำหำรสไตลญ่ี์ปุ่ น โดยถือเป็น
รำยแรกของประเทศไทยและในภมูิภำคเอเชีย ที่ไดร้บัรองระบบคณุภำพครอบคลมุทัง้ 3 ระบบ
และในทกุสำขำรำ้นอำหำร 

• เปิดตวัคอนเซ็ปรำ้นใหม่ “โออิชิ อีทเทอเรียม” ภำยใตแ้นวคิด EAT – EXPLORE - PREMIUM 
น ำเสนออำหำรญ่ีปุ่ นรสชำติเยี่ยมจำกวัตถุดิบชั้นดี และควำมคิ ดสร้ำงสรรค์ใหม่ ๆ  
ผสำนวฒันธรรมกำรกินของญ่ีปุ่ นแท ้ๆ อย่ำงลงตวั 

• รำ้นโออิชิ รำเมน น ำเสนอเมนใูหม่ ไดแ้ก่ ยำกิโซบะชีสซ ึโตเกียว รำเมน และอื่น ๆ เพื่อสรำ้ง
ประสบกำรณท์ี่หลำกหลำยใหแ้ก่ผูบ้รโิภค 

• รำ้นนิกยุะ รำ้นปิ้งย่ำงสไตลญ่ี์ปุ่ น ไดม้ีกำรปรบักลยทุธท์ำงกำรตลำดในกำรเพิ่มกำรใหบ้รกิำร
แบบสั่งตำมรำยกำรอำหำร หรือ a la carte จำกเดิมที่มีเพียงบริกำรอำหำรแบบบุฟเฟต ์ 
โดยมีรำยกำรอำหำรแบบ a la carte ใหเ้ลือกสรรมำกกว่ำ 70 รำยกำร 

• ออกจ ำหน่ำยสินค้ำประเภทแซนวิชเพื่อสุขภำพ “โออิชิ แซนวิช พลัส” รสทูน่ำสลัดไข่  
และสลดัอกไก่ เพื่อตอบสนองกระแสควำมตอ้งกำรและไลฟ์สไตลข์องกลุ่มผูบ้ริโภครุน่ใหม่ 
ที่ใสใ่จในสขุภำพ  

• ออกจ ำหน่ำยผลิตภณัฑร์ำเมน ประเภทแช่แข็ง 2 รสชำติใหม่ ไดแ้ก่ รำเมนกะเพรำหม ูและ
รำเมนผดัขีเ้มำไก่ 

• ออกจ ำหน่ำยผลิตภัณฑโ์ออิชิ ชำเขียว รสสม้ยูซุ ซึ่งเป็นรสชำติใหม่ในกลุ่มผลิตภัณฑช์ำเขียว
เคีย้วได ้

• ขยำยตลำดกำรจัดจ ำหน่ำยเครื่องดื่มในต่ำงประเทศไปยงัประเทศใหม่ ไดแ้ก่ สำธำรณรฐั
อิตำลี รำชอำณำจกัรสวีเดน และสำธำรณรฐัอินเดีย เป็นตน้ 
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ปี 2561 

• ด ำเนินกำรจดักลุ่มธุรกิจของบริษัทย่อย เพื่อควำมคล่องตัวในกำรบริหำรจดักำรและสนบัสนุน
กำรเติบโตอย่ำงยั่ งยืน โดยกำรโอนธุรกิจและทรัพย์สินที่ ใช้ในกำรด ำเนินธุรกิจผลิต 
และจัดจ ำหน่ำยอำหำรกึ่งส  ำเร็จรูปและอำหำรส ำเร็จรูป รวมถึงกำรจัดหำ  ผลิตและจัดส่ง
วตัถดุิบดำ้นอำหำร จำกบรษิัท โออิชิ เทรดดิง้ จ ำกดั ใหแ้ก่ บรษิัท โออิชิ ฟู้ด เซอรวิ์ส จ ำกดั 

• เริ่มจ ำหน่ำยเครื่องดื่มโออิชิ ชำเขียว ในขนำด 350 มล.  

• เปิดตวัเครื่องดื่มโออิชิ ชำเขียว รสชำติใหม่ “โออิชิ รสน ำ้ผึง้ผสมมะนำวสตูรดบัเบิล้เลมอน”  

• เริ่มจ ำหน่ำยเครื่องดื่มโออิชิ ชำเขียว UHT ในขนำด 180 มล. 

• ออกผลิตภัณฑช์ำพรอ้มดื่ม ระดับพรีเมียม ภำยใตช้ื่อผลิตภัณฑ ์“โออิชิ โกลด์” เพื่อเป็น
ทำงเลือกเครื่องดื่มสุขภำพใหแ้ก่ผูบ้ริโภคไดแ้ก่ “โออิชิ โกลด ์เก็นไมฉะ” และ “โออิชิ โกลด  ์
คำบเูซฉะ” 

ปี 2562 

• กลุ่มผลิตภัณฑ์อำหำรพรอ้มปรุงและพรอ้มทำนได้เปิดตัวตรำสินค้ำและผลิตภัณฑ์
อำหำรภำยใตช้ื่อ “โออิชิ อีทโตะ” เพื่อสรำ้งกำรรบัรูแ้ละกำรเขำ้ถึงผูบ้รโิภคอย่ำงทรงพลงั 
ท ำใหก้ำรสื่อสำรทำงกำรตลำดเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพทั่วทัง้กลุม่ผลิตภณัฑ ์

• จัดตั้ง บริษัท โออิชิ เดลิเวอรี่ จ  ำกัด เพื่อเพิ่มควำมคล่องตัวในกำรด ำเนินธุรกิจจัดส่ง
อำหำรและออนไลน ์และเพื่อใหส้อดคลอ้งต่อควำมตอ้งกำรของผูบ้รโิภคในยคุใหม่ 

• ออกผลิตภณัฑช์ำพรอ้มดื่ม ระดบัพรีเมียมเพิ่มเติม ภำยใตช้ื่อ “โออิชิ โกลด ์เซนฉะ มทัฉะ”  

• ออกผลิตภณัฑช์ำพรอ้มดื่ม รสชำติใหม่ “โออิชิ แอปเปิลฮนันี่” 

• ออกผลิตภณัฑรู์ปแบบใหม่ “โออิชิ อีทโตะ เฟรนชโ์ทสต”์ 

เหตุการณส์ าคัญในปี 2563 

ในปี 2563 เพื่อเสริมสภำพคล่องหุน้ของบริษัทใหม้ีควำมเหมำะสม บริษัทไดด้ ำเนินกำรจดทะเบียน
เปลี่ยนแปลงมูลค่ำหุน้ที่ตรำไวต้่อกรมพัฒนำธุรกิจกำรคำ้ กระทรวงพำณิชย ์ส่งผลใหมู้ลค่ำหุน้ 
ที่ตรำไว้จำกเดิมหุ้นละ 2 บำท เปลี่ยนแปลงเป็นหุ้นละ 1 บำท และจ ำนวนหุ้นของบริษัท
เปลี่ยนแปลงเป็น 375,000,000 หุน้ จำกเดิม 187,500,000 หุน้ โดยมีผลตัง้แต่วันที่ 31 มกรำคม 2563 
ที่ผ่ำนมำ 

บริษัทยงัคงตอกย ำ้ควำมเป็นผูน้  ำในธุรกิจอำหำรและเครื่องดื่มดว้ยรำงวลัอนัทรงคณุค่ำต่ำง ๆ  
ที่ไดร้บั อำทิ รำงวลั “Thailand’s Zocial Award 2020” ในฐำนะแบรนดเ์ครื่องดื่มไม่ผสมแอลกอฮอล์
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ที่มีผลงำนสื่อสงัคมออนไลนย์อดเยี่ยม และรำงวัล “Thailand's Most Admired Brand 2020” 
ในฐำนะแบรนด์ที่ครองควำมน่ำเชื่อถืออันดับ 1 ในหมวดชำพรอ้มดื่มซึ่งเป็นรำงวัลที่ไดร้ับ 
เป็นปีที่ 9 ติดต่อกนัอีกดว้ย 

ในส่วนของกำรจัดอนัดบัเครดิตองคก์รนัน้ บริษัท ทริสเรทติง้ จ  ำกัด (“ทริสเรทติง้”) ไดค้งอนัดบั
เครดิตองคก์รของบริษัทที่ระดับ A+ ซึ่งสะทอ้นถึงสถำนะผูน้  ำในตลำดเครื่องดื่มชำพรอ้มดื่ม 
ในประเทศไทย ตรำสินค้ำที่เป็นที่ รู ้จักอย่ำงดี เครือข่ำยกำรจัดจ ำหน่ำยสินค้ำทั่วประเทศ  
ที่ครอบคลมุกำรวิจยัออกผลิตภณัฑใ์หม่ที่ดี และฐำนะทำงกำรเงินที่แข็งแกร่ง โดยไดใ้หแ้นวโนม้
อนัดบัเครดิต “Stable” หรือ “คงที่” สะทอ้นถึงควำมคำดหมำยของทริสเรทติง้ว่ำบริษัทจะยงัคง
สถำนะเป็นบริษัทที่มีควำมส ำคญัในเชิงกลยุทธข์องบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ ำกัด (มหำชน) อีกทั้ง
จะยังคงรักษำสถำนะในตลำดชำพรอ้มดื่มและรำ้นอำหำรและสรำ้งผลกำรด ำเนินงำนที่ดี  
อย่ำงต่อเนื่องต่อไป 

นอกจำกนี ้ในปีที่ผ่ำนมำบริษัทยงัมีพฒันำกำรดำ้นกำรด ำเนินธุรกิจที่ส  ำคญัในแต่ละสำยธุรกิจ 
ดงันี ้

ธุรกิจอาหาร 

1. ธุรกิจร้านอาหาร 

ในปี 2563 กลุ่มบริษัทโออิชิ ไดพ้ัฒนำและยกระดับสินคำ้และกำรใหบ้ริกำรภำยใน
รำ้นอำหำรแบรนดต์่ำง ๆ ของกลุม่บรษิัทโออิชิ ดงันี ้

(1) ร้ำนโออิชิ  อีทเทอเรียม ให้บริกำรภำยใต้แนวคิดที่ผสมผสำน 3 องค์ประกอบ 
อย่ำงลงตัว ได้แก่  “EAT – EXPLORE - PREMIUM" โดยน ำเสนออำหำรญ่ีปุ่ น 
รสชำติเยี่ยมจำกวัตถุดิบชั้นดี และส่วนผสมของควำมคิดสร้ำงสรรค์ใหม่ ๆ  
ผสำนวฒันธรรมกำรกินของญ่ีปุ่ นอย่ำงลงตวั ดื่มด ่ำกบัมหศัจรรยข์องอำหำรญ่ีปุ่ น 
ผ่ำนรูป รส กลิ่น เสียง และสัมผัสอย่ำงครบครัน กับประสบกำรณ์ครั้งแ รก 
ของกำรรับประทำนอำหำรญ่ีปุ่ น ที่ เปิดโอกำสให้ได้ลอง ได้ท ำ ได้สัมผัส
ประสบกำรณใ์นบรรยำกำศแบบญ่ีปุ่ นแท ้ๆ โดยเปิดใหบ้รกิำรเป็นแห่งแรกบรเิวณ
ชั้น 7 ศูนยก์ำรคำ้เซ็นทรัลพลำซำ แกรนด ์พระรำม 9 ก่อนเดินหน้ำขยำยพืน้ที่
ใหบ้ริกำรและสำขำเพิ่มเติมไดแ้ก่ สำขำศูนยก์ำรคำ้ซีคอนสแควร ์ศรีนครินทร ์
ศูนย์กำรค้ำฟิวเจอรพ์ำรค์ รังสิต ศูนย์กำรค้ำเมกำบำงนำ ศูนย์กำรค้ำแฟชั่น 
ไอสแ์ลนด ์ศนูยก์ำรคำ้เซ็นทรลัโครำช ศนูยก์ำรคำ้เซ็นทรลั ภเูก็ตฟลอเรสตำ้ และ
เซ็นทรลัพทัยำบีช และในปี 2562 สำขำสำมย่ำนมิตรทำวน ์ 
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(2) รำ้นโออิชิ แกรนด ์ในปี 2562 มีกำรปรบักำรน ำเสนอเมนูซูชิเป็นรูปแบบซูชิพำเหรด 
ที่เนน้ควำมพรีเมียมของวตัถุดิบมำผสำนควำมเป็นฟิวชั่น ใหไ้ดร้สสมัผสัที่แตกต่ำง
จำกซูชิทั่วไป อำทิ ซูชิปลำแซลมอนย่ำงซอสฟัวกรำส์, เอบิ ชีสซึ ซูชิ โดยไดร้บั 
ผลตอบรบัจำกผูบ้รโิภคเป็นอย่ำงดี  

(3) รำ้นชำบชูิ ภำยใตแ้นวคิด “Shabushi and So Much More ชำบ ูซูชิ และอีกมำกมำย
ล้นสำยพำน” เน้นกำรสร้ำงคุณค่ำและควำมหลำกหลำยของรำยกำรอำหำร  
พร้อมน ำเสนอเมนูใหม่สไตล์ญ่ีปุ่ นทุก ๆ 3 เดือน เพื่อเป็นกำรกระตุ้นตลำด 
อย่ำงต่อเนื่อง  

(4) ร้ำนโออิชิ รำเมน ได้มุ่งเน้นกำรพัฒนำเมนูใหม่เพื่อตอบโจทย์ควำมต้องกำร 
ของผูบ้ริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปอย่ำงรวดเร็ว โดยยงัคงรกัษำควำมเป็นผูเ้ชี่ยวชำญ
เรื่องเสน้รำเมน ในรูปแบบรำเมนน ำ้ รำเมนผดัแหง้และรำเมนเย็น  

(5) ร้ำนคำคำชิ ร ้ำนอำหำรบริกำรด่วนหรือคิวเอสอำร์ (Quick Service Restaurant 
“QSR”) กับแนวคิดที่ เน้นควำมอร่อย สะดวก คุ้มค่ำคุ้มรำคำ ในรูปแบบ 
ของขำ้วหนำ้ลน้ เพิ่มปริมำณเนือ้สองเท่ำ (x2) เนน้รูปลกัษณก์ำรทำนแบบจุใจ เช่น 
ข้ำวหน้ำหมูสไปซี่ไข่ออนเซน ข้ำวหน้ำหมูย่ำงมิโซะ และพัฒนำเมนูที่ออกใหม่  
ได้แก่ ข้ำวหน้ำล้นหมูย่ำงพริกกระเทียม ข้ำวหน้ำล้นไข่ข้นมันปู ฯลฯ มำพร้อม 
อำหำรทำนเล่นหลำกหลำยในสไตลอ์ิซำกำยะ เพื่อตอบโจทยอ์ำหำรจำนด่วน 
ที่คุม้ค่ำคุม้รำคำใหส้อดคลอ้งกบัวิถีชีวิตผูบ้รโิภคที่เปลี่ยนแปลงไป  

(6) รำ้นโฮวยู รำ้นอำหำรญ่ีปุ่ นขนำนแท ้ส่งมอบประสบกำรณผ์่ำนเมนอูำหำรญ่ีปุ่ น
ยอดนิยมที่หลำกหลำย อำทิ ซำชิมิ (ปลำดิบ) และซูชิ ชำบชูำบ ูสกีุย้ำกี ้เทมปรุะ  
อุด้ง ฯลฯ โดยแต่ละเมนูล้วนสื่อถึงรสชำติควำมดั้งเดิมของญ่ีปุ่ น เพรำะเรำ
พิถีพิถันเป็นอย่ำงมำกในกำรคดัสรรวตัถุดิบอย่ำงดีที่น  ำมำใช ้ไปจนถึงกำรปรุง
แต่งรสชำติ ที่เนน้รสสมัผสัของรสชำติจำกวตัถดุิบเป็นหลกั ใหค้ณุไดล้ิม้ลองและ
หลงใหลมนตเ์สน่หแ์บบญ่ีปุ่ นไดแ้ลว้ที่โฮวยู 

2. ธุรกิจอาหารพร้อมรับประทาน 

กลุ่มบริษัทโออิชิถือเป็นผู้น  ำด้ำนอำหำรญ่ีปุ่ นและกำรพัฒนำนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ 
รำยหนึ่งในประเทศไทย กลุม่บรษิัทโออิชิมีกำรพฒันำและน ำเสนอผลิตภณัฑใ์หม่ ๆ ที่มี
คุณภำพและควำมหลำกหลำยทั้งในด้ำนรูปแบบ รสชำติ  และบรรจุภัณฑ์  
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เพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของผู้บริโภคอย่ำงต่อเนื่อง พร้อมทั้งกำรขยำยฐำน
กำรตลำดและจดักิจกรรมทำงกำรตลำดเพื่อกระตุน้ยอดขำยสินคำ้และสรำ้งกำรรบัรูใ้น
ตรำสินค้ำใหก้ว้ำงขวำงมำกยิ่งขึน้ โดยในช่วงปี 2563 ที่ผ่ำนมำมีเหตุกำรณ์ส  ำคัญ
เก่ียวกบัผลิตภณัฑแ์ละกิจกรรมต่ำง ๆ ดงัต่อไปนี ้

(1) สรำ้งกำรรบัรูแ้ละกำรจดจ ำตรำสินคำ้เป็นหนึ่งเดียวภำยใตต้รำ “Oishi Eato” 
“โออิชิ อีทโตะ” โดยอำศัยภำพลักษณ์จำกตรำโออิชิที่แข็งแกร่งและเป็นผู้น  ำ 
ในตลำดอำหำรและเครื่องดื่มมำยำวนำนถึง 20 ปี โออิชิ อีทโตะ ตัง้เป้ำหมำย 
ที่จะเติบโตเป็นผูน้  ำตลำดอำหำรพรอ้มทำนสไตลญ่ี์ปุ่ น ดว้ยกำรผลกัดนัสื่อโฆษณำ
สินค้ำที่มียอดขำยดีอย่ำงเก๊ียวซ่ำและแซนวิชที่เป็นเจ้ำตลำดมำอย่ำงยำวนำน  
ดว้ยกำรวำงแผนสื่อกำรตลำดในช่องทำงที่กลุ่มวยัรุ่นสนใจ เช่น สื่อออนไลน ์ชุมชน
ออนไลน ์และเสริมดว้ยกิจกรรม ณ จุดขำย เพื่อตอกย ำ้ควำมอร่อยและมีคณุภำพดี
ของโออิชิ อีทโตะ 

(2) พฒันำสินคำ้รสชำติใหม่ ๆ ที่มีควำมน่ำสนใจเพื่อน ำเสนอควำมหลำกหลำยใหแ้ก่
ผูบ้รโิภคในทกุกลุม่สินคำ้ ไดแ้ก่ กลุ่มรำเมนผดัที่มี 2 รสชำติใหม่ รำเมนผดัพริกแหง้
และไสก้รอกอำรำบิกิที่เป็นไสก้รอกรมควนัสไตลญ่ี์ปุ่ น และรำเมนผดัแหง้รสตม้ย ำ 
กลุ่มเฟรนช์โทสต์แซนวิช ที่ชูจุดเด่นด้ำนควำมนุ่มหอมอร่อยของตัวขนมปัง 
ที่ชุบกับไข่ เนยและนม ได้ออกรสชำติคอร์นชีสและคำรำเมลอัลมอนด์เพิ่ม 
ในตลำด กลุ่มเก๊ียวซ่ำมีรสชำติใหม่ เก๊ียวซ่ำไสห้มูซอสยำกินิกุ เก๊ียวซ่ำไสห้มู 
ผสมไก่และสำหร่ำยวำกำเมะพรอ้มน ำ้จิม้ซีฟู้ดวำซำบิ และกำรน ำเสนอเก๊ียวซ่ำ
รูปแบบใหม่ เก๊ียวซ่ำทรงเครื่องที่มีกำรโรยหนำ้ดว้ยเห็ดและแครอทผัดซอสสไปซี่  
กลุ่มไข่หวำน ที่นับเป็นสินคำ้นวัตกรรมที่น  ำไข่หวำนมำสอดไสด้้วยแฮมและชีส  
สรำ้งควำมแปลกใหม่และไดร้บักำรตอบรบัและชื่นชอบจำกผูบ้รโิภคเป็นอย่ำงด ี

(3) กำรพฒันำและออกจ ำหน่ำยผลิตภณัฑเ์พื่อสขุภำพในกลุ่มแซนวิช ไดแ้ก่ กำรเพิ่ม
รสชำติใหม่ในกลุ่มแซนวิชสูตรผสมธัญพืชอย่ำงต่อเนื่อง อำทิ อกไก่สลดัผักโขม  
ทูน่ำโบนิโตะ และแฮมไก่ผสมธัญพืช อีกทัง้ยงัพฒันำแซนวิชเพื่อสขุภำพกลุ่มใหม่
ที่ผสมเวยโ์ปรตีนคณุภำพจำกประเทศสหรฐัอเมริกำ ที่ใหค้ณุค่ำโปรตีนสงู และ
ยิ่งไปกว่ำนั้นเพื่อตอบสนองกระแสควำมตอ้งกำรและไลฟ์สไตลข์องกลุ่มผูบ้ริโภค 
 eรุ่นใหม่ที่ใส่ใจในสุขภำพ โออิชิ อีทโตะ ไดมุ้่งเน้นกำรคัดเลือกวัตถุดิบและสูตร
สินค้ำที่ให้คุณประโยชน์สูงสุดแก่ผู้บริโภค อำทิ กลุ่มแซนวิชหลำย  ๆ รสชำติ 
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ที่สำมำรถเคลมเป็นแหล่งของโปรตีน กลุ่มเก๊ียวซ่ำที่มีวิตำมินบี 1 สงู และกลุม่ไข่
หวำนที่เป็นแหลง่ของโปรตีนและวิตำมินเอและบี 2 

(4) มุ่งเนน้กำรรกัษำฐำนลูกคำ้เดิมส ำหรบัช่องทำงกำรจัดจ ำหน่ำยสินคำ้ประเภท
เก๊ียวซ่ำแช่แข็งส  ำเร็จรูปในต่ำงประเทศ และศึกษำช่องทำงกำรจดัจ ำหน่ำยใหม่
เพื่อเตรียมควำมพรอ้มส ำหรบัในปี 2564 ที่จะขยำยตลำดส่งออกไปยงัประเทศ
ในภมูิภำคเอเชีย-แปซิฟิก 

(5) กำรประสำนควำมร่วมมือกับกลุ่มธุรกิจที่ เก่ียวข้องเพื่อกำรจ ำหน่ำยสินค้ำ 
ในช่วงวิกฤตกำรณโ์ควิด19 โดยไดม้ีกำรน ำสินคำ้โออิชิ อีทโตะและสินคำ้ในกลุม่
ธุรกิจเครือไปจ ำหน่ำยตำมแหล่งที่พกัอำศยั หรือสถำนีรถไฟฟ้ำใตด้ิน เพื่อเพิ่ม
ควำมสะดวกสบำยใหแ้ก่ผูบ้รโิภค  

(6) กำรขยำยช่องทำงจ ำหน่ำยไปยงัตลำดฟู้ดเซอรวิ์สมำกขึน้ดว้ยกำรเพิ่มลกูคำ้ใหม่ ๆ 
ทัง้ในกลุ่ม HORECA และ Food Chain ต่ำง ๆ ดว้ยสินคำ้ที่หลำกหลำยมำกขึน้ 
ทัง้กลุม่เบเกอรี่และซอสต่ำง ๆ 

ธุรกิจเคร่ืองด่ืม 

ในปี 2562 และ 2563 บริษัทมีกำรพฒันำและออกจ ำหน่ำยผลิตภณัฑใ์หม่อย่ำงต่อเนื่องโดยมุ่งเนน้
ไปที่กลุ่มผลิตภณัฑท์ี่ดีต่อสขุภำพ มีกำรลดปริมำณน ำ้ตำล และสรำ้งสรรคช์ำเขียวสตูรไม่มีน ำ้ตำล
ส ำหรับรสชำติตน้ต ำรับและรสน ำ้ผึง้ผสมมะนำว จ ำหน่ำยผ่ำนช่องทำงเฉพำะที่ร่วมรำยกำร  
โดยในช่วงปีที่ผ่ำนมำมีเหตกุำรณส์  ำคญัเก่ียวกบัผลิตภณัฑแ์ละกิจกรรมต่ำง ๆ ดงัต่อไปนี ้

(1) พัฒนำและออกผลิตภัณฑช์ำพรอ้มดื่มระดับพรีเมียม ภำยใตช้ื่อผลิตภัณฑ ์โออิชิ โกลด์  
เกียวคุโระ (Oishi Gold Gyokuro) โดยเป็นผลิตภัณฑ์ในกลุ่มชำเขียวพรีเมียมล่ำสุด  
คดัสรรเฉพำะ 3 ยอดอ่อนใบชำในช่วงตน้ฤดูเก็บเก่ียวแรกของปีหลงัจำกคลุมตน้ชำดว้ย
ตำข่ำยด ำนำนกว่ำ 3 สปัดำห ์ก่อนจะน ำมำนวดและมว้นดว้ยมืออย่ำงพิถีพิถันเพื่อท ำให้
ใบชำเผยรสสมัผสั อมูำมิ ที่เป็นเอกลกัษณ ์ประกอบไปดว้ย สตูรไม่มีน ำ้ตำลและสตูรดีไลท ์
(หวำนนอ้ย) ไดร้บักำรรบัรอง “ทำงเลือกเพื่อสขุภำพ” หรือ “Healthier Choice Logo”  

(2) พัฒนำและออกผลิตภัณฑช์ำพรอ้มดื่มที่ดีต่อสขุภำพ โออิชิกรีนทีสูตรไม่มีน ำ้ตำล ส ำหรบั 
รสตน้ต ำรบัและรสน ำ้ผึง้มะนำว เพื่อตอบรบัเทรนดส์ขุภำพ พรอ้มไดร้บักำรรบัรอง “ทำงเลือก
เพื่อสขุภำพ” หรือ “Healthier Choice Logo” 
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(3) สรำ้งสรรคผ์ลิตภณัฑท์ี่ทนัสมยั ถกูใจกลุม่วยัรุน่ และสรำ้งควำมตื่นเตน้ใหก้บัตลำดชำพรอ้มดื่ม 
ไดแ้ก่ โออิชิ กรีนที แอปเปิลฮันนี่ และ โออิชิ กรีนทรี แอปเปิลฮันนี่ ไลท ์(สูตรไม่มีน ำ้ตำล) 
โดยทัง้สองรสชำติมีสว่นผสมของแอปเปิลญ่ีปุ่ นอำโอโมริ   
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1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท 

โครงสร้างกลุ่มบริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 
ณ วันที ่18 พฤศจิกายน 2563 

 

 

  

หมายเหตุ 
(1) ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทครัง้ที่ 6/2561 เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกำยน 2561 ไดม้ีมติอนุมัติกำรเพ่ิมทุนช ำระแลว้ของ OML อีกจ ำนวน 600,000 เหรียญสหรฐัอเมริกำ รวมเป็นทุนช ำระแลว้

จ ำนวน 3,300,000 เหรียญสหรฐัอเมริกำ เพ่ือรองรบักำรด ำเนินธุรกิจรำ้นอำหำรในประเทศสำธำรณรฐัแห่งสหภำพเมียนมำ ทัง้นี ้กำรเพ่ิมทนุช ำระแลว้ดังกล่ำวแบ่งกำรด ำเนินกำรเป็น 2 ครัง้ ครัง้แรก
เพ่ิมทนุช ำระแลว้จ ำนวน 300,000 เหรียญสหรฐัอเมริกำ รวมเป็นทนุช ำระแลว้จ ำนวน 3,000,000 เหรียญสหรฐัอเมริกำ จดทะเบียนแลว้เมื่อวนัที่ 4 กมุภำพนัธ ์2562 โดยจ ำเป็นตอ้งด ำเนินกำรเพ่ิมทุน
ที่ออกและช ำระแลว้ของ OIHL อีกจ ำนวน 1,300,000 เหรียญฮ่องกง รวมเป็นทุนที่ออกและช ำระแลว้จ ำนวน 13,000,000 เหรียญฮ่องกง จดทะเบียนแลว้เมื่อวันที่ 13 ธันวำคม 2561 และ 
OSPL อีกจ ำนวน 225,000 เหรียญสิงคโปร ์รวมเป็นทุนที่ออกและช ำระแลว้จ ำนวน 2,125,000 เหรียญสิงคโปร ์จดทะเบียนแลว้เมื่อวันที่ 2 มกรำคม 2562 เพ่ือรองรบักำรช ำระเงินค่ำหุน้ของ OML 
ตำมสดัส่วนกำรถือหุน้ ซึ่งไดด้  ำเนินกำรจดทะเบียนกำรเพ่ิมทนุช ำระแลว้ในครัง้แรกตำมขัน้ตอนของกฎหมำยในแต่ละประเทศเรียบรอ้ยแลว้ 
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1.4 การลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

ณ วันที่ 21 พฤศจิกำยน 2562 บริษัทที่บริษัทถือหุน้ทั้งทำงตรงและทำงอ้อม ในสัดส่วนเกินกว่ำ 
รอ้ยละ 50 ของหุน้ที่ออกและจ ำหน่ำยแลว้ทัง้หมดทัง้ในและต่ำงประเทศ มีจ ำนวนทัง้สิน้ 8 บริษัท  
ดงันี ้

1) บริษัทย่อยทางตรง 

  
 

บริษัท / รายละเอียดสถานที่ตั้ง
ส านักงานใหญ่ 

ประเภทธุรกิจ ชนิดของหุ้น ทุนจดทะเบียน ทุนช าระแล้ว 
จ านวนหุ้น 

(หุ้น) 
จ านวนหุ้นที่ถอื 

(หุ้น) 

สัดส่วน
การถอื
หุ้น (%) 

กรรมการ 

1. บรษัิท โออิชิ เทรดดิง้ จ ำกดั  
(“โออิชิ เทรดดิง้”)  

เลขที่ 90 อำคำรซีดบัเบิล้ย ูทำวเวอร ์ 
ชัน้ 36 หอ้งเลขที่ บี 3601  
ถนนรชัดำภิเษก แขวงหว้ยขวำง 
เขตหว้ยขวำง กรุงเทพมหำนคร 10310 

ธุรกิจผลติและ
จ ำหนำ่ยเครือ่งดื่ม 

สำมญั 420,000,000 
บำท 

420,000,000 
บำท 

4,200,000 4,199,990 99.99 1. นำยอวยชยั ตนัทโอภำส 
2. นำยสทิธิชยั ชยัเกรยีงไกร 
3. นำยพิษณ ุวิเชียรสรรค ์
4. นำงนงนชุ บรูณะเศรษฐกลุ  
5. นำงสรุยีพ์ร ประดิษฐ์ทศันีย ์ 

2. บรษัิท โออิชิ รำเมน จ ำกดั 
(“โออิชิ ราเมน”)  

เลขที่ 90 อำคำรซีดบัเบิล้ย ูทำวเวอร ์ 
ชัน้ 36 หอ้งเลขที่ บี 3601  
ถนนรชัดำภิเษก แขวงหว้ยขวำง 
เขตหว้ยขวำง กรุงเทพมหำนคร 10310 

ธุรกิจรำ้นอำหำร
ญ่ีปุ่ น 

สำมญั 158,000,000 

บำท 

158,000,000 

บำท  

1,580,000  1,579,994 99.99 1. นำยอวยชยั ตนัทโอภำส 
2. นำยสทิธิชยั ชยัเกรยีงไกร 
3. นำยพิษณ ุวิเชียรสรรค ์
4. นำงนงนชุ บรูณะเศรษฐกลุ  
5. นำงสรุยีพ์ร ประดิษฐ์ทศันีย ์ 

3. บรษัิท โออิชิ ฟูด้ เซอรว์ิส จ ำกดั 
(“โออิชิ  ู้ด เ อรว์ิส”)  

เลขที่ 90 อำคำรซีดบัเบิล้ย ูทำวเวอร ์ 
ชัน้ 36 หอ้งเลขที่ บี 3601 
ถนนรชัดำภิเษก แขวงหว้ยขวำง 
เขตหว้ยขวำง กรุงเทพมหำนคร 10310 

ธุรกิจผลติและ
จ ำหนำ่ยอำหำร 

สำมญั 1,000,000,000 
บำท 

 

1,000,000,000  

บำท 
10,000,000 9,999,976 99.99 1. นำยอวยชยั ตนัทโอภำส 

2. นำยสทิธิชยั ชยัเกรยีงไกร 
3. นำยพิษณ ุวิเชียรสรรค ์
4. นำงนงนชุ บรูณะเศรษฐกลุ  
5. นำงสรุยีพ์ร ประดิษฐ์ทศันีย ์

4. บรษัิท โออิชิ เดลเิวอรี ่จ ำกดั 
(“โออิชิ เดลิเวอร่ี”) 
เลขที่ 90 อำคำรซีดบัเบิล้ย ูทำวเวอร ์ 
ชัน้ 36 หอ้งเลขที่ บี 3601  
ถนนรชัดำภิเษก แขวงหว้ยขวำง 
เขตหว้ยขวำง กรุงเทพมหำนคร 10310 

ธุรกิจออนไลนแ์ละ
บรกิำรจดัสง่ 

สำมญั 1,000,000 บำท  1,000,000 บำท  10,000 9,998 99.98 1. นำยไพศำล อำ่วสถำพร 
2. นำยวิชำญ พนิตวรภมู ิ
3. นำงชณิรตัน ์โกมลรตันว์ฒันะ 

5. Oishi International Holdings 
Limited (“OIHL”)  

Room 901-2, Silvercord, Tower 1,  
30 Canton Road, Tsim Sha Tsui,  
Kowloon, Hong Kong 

รองรบักำรขยำย 
ธุรกิจใน
ตำ่งประเทศ 

สำมญั 13,000,000 
เหรยีญฮ่องกง 

13,000,000 
เหรยีญฮ่องกง 

 

 

13,000,000 13,000,000 
 

100 1. นำยสทิธิชยั ชยัเกรยีงไกร 
2. นำงนงนชุ บรูณะเศรษฐกลุ  
3. นำงเจษฎำกร โคชส ์
4. Mr. Lee Man Kong  
5. นำยกฤษฎำ วรรธนะภำคิน  
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2) บริษัทย่อยทางอ้อม 

 
หมายเหตุ 

1) ท่ีประชมุคณะกรรมกำรบริษัท ครัง้ท่ี 6/2561 เมื่อวนัท่ี 20 พฤศจิกำยน 2561 ไดม้ีมติอนมุติักำรเพิ่มทนุช ำระแลว้ของ OML อีกจ ำนวน 600,000 เหรียญสหรฐัอเมริกำ 
รวมเป็นทุนช ำระแลว้จ ำนวน 3,300,000 เหรียญสหรัฐอเมริกำ เพื่อรองรับกำรด ำเนินธุรกิจรำ้นอำหำรในประเทศสำธำรณรฐัแห่งสหภำพเมียนมำ ทั้งนี ้กำรเพิ่ม 
ทนุช ำระแลว้ดงักล่ำวแบ่งกำรด ำเนินกำรเป็น 2 ครัง้ ครัง้แรกเพิ่มทนุช ำระแลว้จ ำนวน 300,000 เหรียญสหรฐัอเมริกำ รวมเป็นทนุช ำระแลว้จ ำนวน 3,000,000 เหรียญ
สหรฐัอเมริกำ จดทะเบียนแลว้เมื่อวันท่ี 4 กุมภำพันธ ์2562 โดยจ ำเป็นตอ้งด ำเนินกำรเพิ่มทุนท่ีออกและช ำระแลว้ของ OIHL อีกจ ำนวน 1,300,000 เหรียญฮ่องกง 
รวมเป็นทนุท่ีออกและช ำระแลว้จ ำนวน 13,000,000 เหรียญฮ่องกง จดทะเบียนแลว้เมื่อวันท่ี 13 ธันวำคม 2561 และ OSPL อีกจ ำนวน 225,000 เหรียญสิงคโปร ์รวม
เป็นทุนท่ีออกและช ำระแลว้จ ำนวน 2,125,000 เหรียญสิงคโปร  ์จดทะเบียนแลว้เมื่อวันท่ี 2 มกรำคม 2562 เพื่อรองรับกำรช ำระเงินค่ำหุน้ของ OML ตำมสัดส่วน 
กำรถือหุน้ ซึ่งไดด้ ำเนินกำรจดทะเบียนกำรเพิ่มทนุช ำระแลว้ในครัง้แรกตำมขัน้ตอนของกฎหมำยในแต่ละประเทศเรียบรอ้ยแลว้ 

2) ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครัง้ท่ี 4/2563 เมื่อวันท่ี 13 พฤษภำคม 2563 ไดม้ีมติอนุมัติกำรจัดตัง้บริษัทร่วมทุนเพื่อด ำเนินธุรกิจรำ้นอำหำรชำบูชิในสำธำรณรฐั
ประชำธิปไตยประชำชนลำว ซึ่งอยู่ระหว่ำงกำรด ำเนินกำรจดทะเบียน โดยกำรรว่มทนุระหว่ำง OSPL ซึ่งเป็นบริษัทย่อยทำงออ้มของบริษัทในประเทศสิงคโปรแ์ละ
โออิชิ รำเมน บริษัทย่อยในประเทศไทย กบั L Thong Huot Telecom Co., Ltd. หรือ LTH ในสำธำรณรฐัประชำธิปไตยประชำชนลำว  

3) ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครั้งท่ี 5/2563 เมื่อวันท่ี 11 สิงหำคม 2563 ได้มีมติอนุมัติกำรจัดตั้งบริษัทย่อยเพื่อรองรับกำรขยำยธุรกิจเครื่องด่ืมในกัมพูชำ  
ซึ่งอยู่ระหว่ำงกำรด ำเนินกำรจดทะเบียน โดย Oishi F&B (Singapore) Pte. Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทย่อยทำงออ้มของบริษัทในประเทศสิงคโปรจ์ะเขำ้เป็นผูถ้ือหุน้ 
ในสดัส่วน 100%   

บริษัท / รายละเอียด 
สถานที่ตั้งส านักงานใหญ่ 

ประเภท
ธุรกิจ 

ชนิดของหุ้น ทุนจดทะเบียน ทุนช าระแล้ว 
จ านวนหุ้น 

 (หุ้น) 
จ านวนหุ้นที่ถอื  

(หุ้น) 

 
ผู้ถอืหุ้น 

สัดส่วน 
การถอืหุ้น 

(%) 
กรรมการ 

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

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

รองรบั 
กำรขยำย 
ธุรกิจใน
ตำ่งประเทศ 

สำมญั 2,125,000 
เหรยีญสงิคโปร ์

2,125,000(1)  
เหรยีญสงิคโปร ์

2,125,000 2,125,000 Oishi International 
Holdings Limited 

100 1. นำยไพศำล อำ่วสถำพร 
2. นำยกฤษฎำ วรรธนะภำคิน 
3. Ms. Tan Yen Hoon 
4. Ms. Ong Hwee Lin Gene 
5. Mr. Ng How Hwan Kevin 

2. Oishi Myanmar Limited 
(“OML”) 

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

ธุรกิจ 
รำ้นอำหำร
ญ่ีปุ่ น 

สำมญั 
 

4,500,000 
เหรยีญ

สหรฐัอเมรกิำ 

3,000,000(1)  
เหรยีญ

สหรฐัอเมรกิำ 

 3,000,000 1,650,000 Oishi F&B 
(Singapore) Pte. Ltd. 

55 1. นำงนงนชุ บรูณะเศรษฐกลุ  
2. นำยไพศำล อำ่วสถำพร 
3. นำยกฤษฎำ วรรธนะภำคิน 
4. Mrs. Daw Win Win Tint 
5. Mr. U Soe Moe Thu 

3. Oishi Group Limited Liability 
Company (“OGLLC”) 

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

รองรบั 
กำรขยำย
ธุรกิจใน
ตำ่งประเทศ 

- 50,000 
เหรยีญ

สหรฐัอเมรกิำ 

50,000 
เหรยีญ

สหรฐัอเมรกิำ 

- - Oishi F&B 
(Singapore) Pte. Ltd. 

100 1. นำงนงนชุ บรูณะเศรษฐกลุ 
2. นำยไพศำล อำ่วสถำพร 
3. นำงเจษฎำกร โคชส ์
4. นำยกฤษฎำ วรรธนะภำคิน 
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1.5 ความสัมพันธกั์บกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่ 

บรษิัทเป็นหนึ่งในกลุ่มบริษัทในเครือของบรษิัท ไทยเบฟเวอเรจ จ ำกดั (มหำชน) ซึ่งเป็นบรษิัทใหญ่
ของบรษิัท โดยสว่นหนึ่งของนโยบำยในกำรลงทนุหรอืกำรด ำเนินธุรกิจ ของบรษิัทนัน้มีควำมพยำยำม
ใหธุ้รกิจนั้นครอบคลุมวงจรหรือห่วงโซ่แห่งคุณค่ำ (Value Chain) ของธุรกิจนั้น ๆ ใหม้ำกที่สุด 
ดังนั้น จึงท ำใหก้ำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทในเครือหลำยส่วนงำนอำจมีลกัษณะที่เก่ียวเนื่องหรือ
ส่งเสริมให้เกิดควำมต่อเนื่องของธุรกิจของบริษัทในเครือ  นอกจำกนี ้ เครือบริษัทยังให้
ควำมส ำคญักับกำรพิจำรณำลงทุนในบริษัทอื่นอนัจะส่งเสรมิใหก้ลุ่มบรษิัทไดร้บัประโยชนห์รือ
เกิดมลูค่ำเพิ่มสงูสดุอีกดว้ย 
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2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

2.1 โครงสร้างรายได้ของกลุ่มบริษัท 

รายได้แยกตาม
ประเภทธุรกิจ 

ด าเนินการโดย 

งบการเงนิรวม 

2563 
ณ วันที ่ 

30 กันยายน 2563 

2562 
ณ วันที ่ 

30 กันยายน 2562 

2561 
ณ วันที ่ 

30 กันยายน 2561 

ลำ้นบำท % ลำ้นบำท % ลำ้นบำท % 

ธุรกิจเครื่องดื่ม บรษิัทและบรษิัท โออิชิ เทรดดิง้ จ ำกดั 6,340 56% 6,602 48% 6,927 51% 

ธุรกิจอำหำร/
รำ้นอำหำร 

บรษิัท บรษิัท โออิชิ รำเมน จ ำกดั 
บรษิัท โออิชิ ฟู้ด เซอรวิ์ส จ ำกดั 
บรษิัท โออิชิ เดลิเวอรี่ จ  ำกดั และ 
Oishi Myanmar Limited 

5,026 44% 7,155 52% 6,653 49% 

รวม 11,366 100% 13,757 100% 13,580 100% 

2.2 ลักษณะผลิตภัณฑห์รือบริการ 

2.2.1 ธุรกิจอาหาร 

2.2.1.1 ธุรกิจร้านอาหาร 

ธุรกิจร้านอาหารญ่ีปุ่ น มีทัง้หมด 10 แบรนด ์ดังนี้ 

1) โออิชิ แกรนด ์(1 สาขา) 

โออิชิ แกรนด์ ณ ศูนย์กำรค้ำสยำมพำรำกอน ชั้น 4 ด้วยบรรยำกำศ
หรูหรำและใหบ้รกิำรดว้ยรำยกำรอำหำรที่หลำกหลำยและหำรบัประทำน
ไดย้ำก โดยเปิดใหบ้ริกำรตลอดทัง้วัน จ ำกัดเวลำในกำรรบัประทำนไวท้ี่  
2 ชั่วโมง 30 นำที ในรำคำปัจจบุนัรำคำท่ำนละ 995 บำทสทุธิ 
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2) โออิชิ อีทเทอเรียม (9 สาขา) 

รำ้นโออิชิ อีทเทอเรียม ใหบ้รกิำรภำยใตแ้นวคิดที่ผสมผสำน 3 องคป์ระกอบ
อย่ ำงลงตัว  ได้แก่  “EAT – EXPLORE - PREMIUM" โดยน ำเสนอ 
อำหำรญ่ีปุ่ นรสชำติเยี่ยมจำกวัตถุดิบชั้นดี และส่วนผสมของควำมคิด
สรำ้งสรรคใ์หม่ ๆ ผสำนวฒันธรรมกำรกินของญ่ีปุ่ นอย่ำงลงตัว ดื่มด ่ำกับ
มหศัจรรยข์องอำหำรญ่ีปุ่ น ผ่ำนรูป รส กลิ่น เสียง และสมัผสัอย่ำงครบครนั 
กับประสบกำรณ์ครัง้แรกของกำรรับประทำนอำหำรญ่ีปุ่ น ที่เปิดโอกำส 
ให้ได้ลอง ได้ท ำ ได้สัมผัสประสบกำรณ์ในบรรยำกำศแบบญ่ีปุ่ นแท้ ๆ 
จ ำกัดระยะเวลำกำรรับประทำนไวท้ี่ 1 ชั่วโมง 45 นำที ในรำคำปัจจุบัน
รำคำท่ำนละ 659 บำท ไม่รวมภำษีมูลค่ำเพิ่ม และ 759 บำท ไม่รวม
ภำษีมลูค่ำเพิ่มส  ำหรบัสำขำต่ำงจงัหวดั 

3) โออิชิ บุ เ ต ์(10 สาขา) 

โออิชิ บุฟเฟต ์ใหบ้ริกำรอำหำรญ่ีปุ่ น เปิดใหบ้ริกำรตลอดทัง้วันแบบไม่มี 
รอบกำรใหบ้ริกำร แต่จ ำกัดระยะเวลำกำรรบัประทำนไวท้ี่ 1 ชั่วโมง 45 นำที 
ในรำคำปัจจบุนัรำคำท่ำนละ 599 บำทสทุธิ 

4) ชาบูชิ (159 สาขา) 

ในประเทศ 158 สาขา  

ชำบูชิ ให้บริกำรร้ำนอำหำรบุฟเฟต์ที่ล  ำเลียงมำด้วยระบบสำยพำน 
ใหลู้กคำ้เลือกบริโภคโดยไม่จ ำกัดจ ำนวนในรำคำย่อมเยำ ทั้งนี ้ชำบูชิ  
เน้นกำรให้บริกำรอำหำรซึ่งเป็นที่นิยมของชำวเอเชีย 2 ชนิด ได้แก่ 
สุกีห้มอ้ไฟญ่ีปุ่ น (ชำบู-ชำบู) และขำ้วป้ันและขำ้วห่อสำหร่ำยหนำ้ต่ำง ๆ  
(ซูชิ ) โดยเปิดให้บริกำรตำมเวลำเปิดปิดของสถำนที่ประกอบกำร 
ที่แต่ละสำขำตัง้อยู่ จ  ำกัดระยะเวลำกำรรบัประทำนไวท้ี่ 1 ชั่วโมง 15 นำที 
ในรำคำปัจจุบนัชุดมำตรำฐำนท่ำนละ 399 บำทสทุธิ ในเขตกรุงเทพฯ 
และรำคำท่ำนละ 419 และ 429 บำทสุทธิ ในบำงสำขำที่ตั้งอยู่ในเขต 
Tourist area 
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ต่างประเทศ 1 สาขา 

บริษัทย่อยของบริษัทเปิดด ำเนินกำรรำ้นอำหำรชำบูชิในประเทศเมียนมำ 
ณ เมืองย่ำงกุง้ จ ำนวน 1 สำขำ  

5) โออิชิ ราเมน (53 สาขา)  

ธุรกิจรำ้นบะหมี่ญ่ีปุ่ นประเภทเสน้รำเมนที่มีกำรพัฒนำสูตรกำรผลิต
เสน้และสูตรปรุงน ำ้ซุปซึ่งเป็นเอกลกัษณ ์มีรสชำติเขม้ขน้สไตลญ่ี์ปุ่ น 
แต่ถกูปำกคนไทย ที่มีใหเ้ลือกหลำยรำยกำร 

6) โออิชิ เดลิเวอร่ี  

บรกิำรจดัสง่อำหำรญ่ีปุ่ นถึงบำ้นที่หมำยเลขโทรศพัท ์1773 หรือ สั่งอำหำร
ออนไลน์ผ่ำนเว็บไซต์ www.oishidelivery.com และบริกำรรูปใหม่ 
Click & Collect เพิ่มควำมสะดวกสบำย รวดเร็ว สั่งอำหำรล่วงหน้ำ 
เมื่อไปถึงที่รำ้นก็รับอำหำรได้ทันทีตำมเวลำที่ระบุ ปัจจุบันให้บริกำร 
ในพืน้ที่ครอบคลุมทั้งกรุงเทพมหำนคร ปริมณฑล และ 28 จังหวัด 
ทั่วประเทศ (รวมสำขำที่รองรบักำรจดัสง่ OISHI Delivery จ ำนวน 71 สำขำ) 
บริกำรตั้งแต่เวลำ 10.00 - 22.00 น. โดยคิดค่ำจัดส่งครัง้ละ 40 บำท 
และเพื่อเพิ่มควำมสะดวกสบำยแก่ลกูคำ้สำมำรถช ำระดว้ยบตัรเครดิตได ้
นอกจำกช่องทำงของโออิชิ เดลิเวอรี่ แลว้ ทำงบริษัทยงัขยำยกำรขำย
ผ่ำนช่องทำง Food Aggregator เพื่อสรำ้งกำรรบัรูร้ำ้นอำหำรแบบจำนด่วน 
และเมนอูำหำร ผ่ำนช่องทำงใหม่ ๆ ใหก้บักลุม่ผูบ้รโิภคที่เป็นคนรุน่ใหม่
ที่สั่งสินคำ้ผ่ำน Food Online เพิ่มมำกขึน้ ซึ่งจำกกำรขยำยกำรขำยผ่ำน
ช่องทำงใหม่ ๆ นี ้ครอบคลมุทัง้กรุงเทพมหำนครและต่ำงจงัหวดั สง่ผลให้
รำ้นอำหำรในกลุ่มโออิชิ คือ โออิชิ รำเมน และ คำคำชิ มียอดขำยเพิ่มขึน้
จำกเดิมดว้ยเช่นกนั 

7) Nikuya (11 สาขา) 

รำ้นอำหำรบฟุเฟตย์ำกินิก ุภำยใตแ้นวคิด “นิกยุะ ยำกินิกตุ  ำรบัโอซำกำแท"้ 
ใหบ้ริกำรดว้ยวัตถุดิบคุณภำพดี แบ่งออกไดเ้ป็น 2 ระดับคือ พรีเมียม
บุฟเฟต ์รำคำ 399 บำท (ไม่รวมเครื่องดื่ม) มีเมนูใหเ้ลือก 40 รำยกำร 
และซูเปอรพ์รีเมียม บุฟเฟต ์(Super Premium Buffet) รำคำ 539 บำท 
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(ไม่รวมเครื่องดื่ม) และแบบสั่ งตำมรำยกำรอำหำร แบบอำหำรชุด  
หรือจำนเดี่ยวแบบ a la carte 

8) Kakashi (22 สาขา) 

รำ้นขำ้วหนำ้สไตลญ่ี์ปุ่ น ภำยใตค้อนเซป ขำ้วหนำ้ลน้ เพิ่มปริมำณเนือ้
สองเท่ำ (x2) ดว้ยเมนูมำกมำยที่คัดสรรมำจำกทั่วเกำะญ่ีปุ่ น ใหคุ้ณ 
ได้อร่อยกับข้ำวหน้ำต่ำง ๆ ร ้อน ๆ พร้อมให้บริกำรทันใจในเวลำ
อนัรวดเรว็และรำคำประหยดั 

9) Hou Yuu (2 สาขา)  

รำ้นอำหำรญ่ีปุ่ นระดบัพรีเมียม ซึ่งใหบ้รกิำรแบบสั่งตำมรำยกำรอำหำร 
หรือ a la carte โดยมุ่งเน้นกำรคัดสรรวัตถุดิบชั้นดีและหำทำนยำก 
ตำมฤดูกำลน ำเข้ำจำกประเทศญ่ีปุ่ น ที่ลูกคำ้สำมำรถสัมผัสรสชำติ
อำหำรญ่ีปุ่ นระดบัพรีเมียมโดยมีเชฟผูเ้ชี่ยวชำญชำวญ่ีปุ่ นคอยใหบ้รกิำร 

10) Sakae (1 สาขา) 

รำ้นอำหำรชำบู ชำบู และสุกี ้ญ่ีปุ่ น ส  ำหรับผู้บริโภคที่ชอบทำนเนือ้
ระดบัพรีเมียม ดว้ยรสชำติดั้งเดิมจำกประเทศญ่ีปุ่ น และบรรยำยกำศ
รว่มสมยั ดว้ยกำรบรกิำรที่สะดวก รวดเรว็ และเป็นกนัเอง 

ณ วนัที่ 30 กนัยำยน 2563 บรษิัทและบรษิัทย่อยมีสำขำรำ้นอำหำรรวมทัง้สิน้ 
269 สำขำ โดยเป็นสำขำที่ เปิดด ำเนินกำรในประเทศไทยซึ่งครอบคลุม 
กำรใหบ้ริกำรทั้งในกรุงเทพมหำนครและต่ำงจังหวัด จ ำนวน 268 สำขำ และ
สำขำที่เปิดด ำเนินกำรในประเทศเมียนมำ จ ำนวน 1 สำขำ นอกจำกนี ้รำ้นอำหำร
จ ำนวน 2 สำขำ เป็นสำขำที่ใหบ้ริกำรในรูปแบบของแฟรนไชส ์ไดแ้ก่ รำ้นชำบชูิ 
สำขำเอ็มเอ็ม เมก้ำมำรเ์ก็ต อรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว และรำ้นนิกุยะ 
สำขำบรุีรมัย ์คำสเซิล จงัหวดับรุีรมัย ์รวมทัง้สิน้ 271 สำขำ 
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2.2.1.2 ธุรกิจอาหารพร้อมปรุงและพร้อมทาน (Ready To Cook and Ready To Eat 
Products) 

ธุรกิจอำหำรพรอ้มปรุงและพรอ้มทำนภำยใตต้รำ “Oishi Eato” “โออิชิ อีทโตะ” 
เป็นธุรกิจกำรจัดจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์อำหำรแช่เย็นและแช่แข็งสไตล์ญ่ีปุ่ น 
ที่มีคณุภำพในรูปแบบที่หลำกหลำย ไดแ้ก่ 

1) แ นวิช  

ขนมปังนุ่มอบหอมกรุ่นตำมสูตรเฉพำะของโออิชิ อีทโตะ พร้อมกับไส้ 
ที่หลำกหลำยรสชำติอร่อย ไดแ้ก่ ปอูดัอลำสกำ้ย ำสำหร่ำย แฮมชีส ทนู่ำสลดั 
เป็นตน้ 

2) แ นวิชผสมธัญพืช 

ขนมปังผสมคณุประโยชนจ์ำกธัญพืช 5 ชนิด พรอ้มไสท้ี่อรอ่ยและยงัดีต่อ
สขุภำพอีกดว้ย ไดแ้ก่ สลดัแซลมอนเทอริยำกิ และ แคลิฟอรเ์นียปอูดัไข่กุง้ 
สเปรดอะโวคำโด ้

3) เ รนชโ์ทสตแ์ นวิช 

ควำมนุ่มของขนมปังสูตรเฉพำะจำกโออิชิ อีทโตะ มำชุบไข่ เนยและนม 
ก่อนน ำไปอบจนหอมพรอ้มควำมอร่อยของไสร้สชำติต่ำง ๆ ไดแ้ก่ เบคอน
แฮมและชีส คอรน์ชีส และ คำรำเมลอัลมอนด ์ที่อร่อยง่ำย ๆ เพียงแค่ 
เขำ้ไมโครเวฟ 

4) เก๊ียว ่า  

แปง้บำงนุ่ม ไสแ้น่น อรอ่ยเต็มค ำ เสรฟิพรอ้มซอสรสชำติอรอ่ยกลมกล่อม 

มีหลำกหลำยรสชำติ ได้แก่ เก๊ียวซ่ำไส้หมู ไส้ไก่เทอริยำกิ ไส้กุ้ง ไส้หม ู

ทำโกะยำกิ เก๊ียวซ่ำโออิชิ อีทโตะ ยงัสำมำรถน ำไปปรุงไดห้ลำกหลำยวิธี 

ทัง้ไมโครเวฟ ทอด นึ่ง หรือ เทปันกระทะรอ้น 

5) ราเมนผัดแห้ง  

เสน้รำเมนเหนียวนุ่ม ไม่ผสมวตัถกุนัเสียและผงชรูส น ำมำผดัซอสสไตลญ่ี์ปุ่ น 

มีหลำกหลำยรสชำติ ไดแ้ก่ หอยลำยผดัน ำ้พริกเผำ รำเมนผดัตม้ย ำแหง้ 

และยำกิโซบะ เป็นตน้ 
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6) ปูอัดคามาโบโกะ และ ปูอัดอลาสก้า  

เนือ้ปลำบดคณุภำพดีน ำมำเป็นวัตถุดิบในกำรท ำปูอัดพรอ้มปรุงรสชำติ
ใหอ้รอ่ยเหมำะทัง้กำรน ำมำทำนเลน่หรือเป็นสว่นประกอบของเมนอูำหำร
ไดห้ลำกหลำย 

โดยในปีที่ผ่ำนมำ บริษัทยังคงมุ่งเน้นกำรพัฒนำนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ให้มี 
ควำมหลำกหลำยทั้งในดำ้นรูปแบบ รสชำติ และบรรจุภัณฑ ์เพื่อตอบสนอง
ควำมตอ้งกำรของผูบ้ริโภคกลุ่มเป้ำหมำยมำกยิ่งขึน้ ไดแ้ก่ ไข่หวำนไสแ้ฮมชีส 
และ แซนวิชสตูรผสมเวยโ์ปรตีน ที่พฒันำส่วนผสมเวยโ์ปรตีนจำกสหรฐัอเมรกิำ
ใหคุ้ณค่ำโปรตีนสูงและยังมีรสชำติอร่อยอีกดว้ย ส  ำหรบัปี 2563 บริษัทยังคง
มุ่งเน้นกำรสรำ้งตรำสินค้ำ โออิชิ อีทโตะ ให้เป็นที่จดจ ำ และยังคงพัฒนำ
นวตักรรมสินคำ้ใหม่ในสไตลญ่ี์ปุ่ นที่อรอ่ย แปลกใหม่ และยงัดีต่อสขุภำพต่อไป 
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2.2.2 ธุรกิจเคร่ืองด่ืม  

บริษัทและบรษิัทย่อยเป็นผูผ้ลิตและจ ำหน่ำยเครื่องดื่มรสชำติต่ำง ๆ และมีบรรจุภณัฑ์
ที่หลำกหลำยดงัต่อไปนี ้

เครื่องดื่ม รสชำต ิ
ขวดพลำสติก (PET) ขวดแกว้ กลอ่ง กระป๋อง 

800 มล. 500 มล. 380 มล. 350 มล. 400 มล. 400 มล. 180 มล. 320 มล. 

โออิชิ กรีนท ี น ำ้ผึง้ผสมมะนำว o o o o  o o  
ขำ้วญ่ีปุ่ น o o o o   o  
รสดัง้เดิม  o o o   o  
น ำ้ผึง้ผสมมะนำว 
สตูรดบัเบิล้เลมอน 

  o o   
 

 

องุ่นเคียวโฮ       o  
องุ่นเคียวโฮ ผสมวุน้มะพรำ้ว   o o     
สม้ยซูุ   o 

 
    

แตงโม 
 

 o o     
แอปเปิลฮนันี่   o o     
แอปเปิลฮนันี่ ไลท ์   o      
น ำ้ผึง้ผสมมะนำว 
สตูรไม่มีน ำ้ตำล 

  o      

รสดัง้เดิม สตูรไม่มีน ำ้ตำล   o      
โออิชิ โกลด ์ เก็นไมฉะ สตูรไม่มีน ำ้ตำล     o    

เก็นไมฉะ สตูรน ำ้ตำลนอ้ย     o    
คำบเูซฉะ สตูรไม่มีน ำ้ตำล     o    
คำบเูซฉะ สตูรน ำ้ตำลนอ้ย     o    
ชำเขียวเซนฉะมทัฉะ  
สตูรไม่มีน ำ้ตำล 

    o    

ชำเขียวเซนฉะมทัฉะ  
สตูรหวำนนอ้ย 

    o    

เกียวคโุระ สตูรไม่มีน ำ้ตำล     o    
เกียวคโุระ สตูรดีไลท ์ 
(หวำนนอ้ย) 

    o    

โออิชิ แบล็คที ชำด ำผสมมะนำว 
 

o       
โออิชิ ชำคลูลซ์่ำ น ำ้ผึง้ผสมมะนำว        o 
จบัใจ จบัเลีย้ง 

 
o 

 
o 
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2.2.3 บัตรส่งเสริมการลงทุน 

บริษัท โออิชิ เทรดดิง้ จ ำกัด (“โออิชิ เทรดดิง้”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยไดร้ับบัตรส่งเสริม  
กำรลงทนุจำกคณะกรรมกำรสง่เสรมิกำรลงทนุ ซึ่งไดร้บัสิทธิประโยชนต์ำมรำยละเอียดดงันี ้

2.2.3.1 วันที ่1 สิงหาคม 2555 ส าหรับกิจการผลิตน ้าพืชผัก ผลไม้ บรรจุภาชนะ
ผนึกทีโ่รงงานในท้องทีจั่งหวัดสระบุรี บัตรส่งเสริมเลขที ่2569(2)/2555 

 สิทธิประโยชนท์ี่ส  ำคญัสรุปดงันี ้

• อนุญำตน ำคนต่ำงดำ้วซึ ่งเป็นช่ำงฝีมือหรือผู ้ช  ำนำญกำรเขำ้มำ 
ในรำชอำณำจักรไดต้ำมจ ำนวนและก ำหนดระยะเวลำที่คณะกรรมกำร
อนุญำตให้น ำคนต่ำงด้ำวซึ่งเป็นช่ำงฝีมือหรือผู้ช  ำนำญกำรเข้ำมำ 
ในรำชอำณำจักรได้ตำมจ ำนวนและก ำหนดระยะเวลำที่คณะกรรมกำร
เห็นสมควร โดยอนุญำตให้ท ำงำนเฉพำะต ำแหน่งหน้ำที่ ตำมที่
คณะกรรมกำรเห็นชอบ 

• ยกเวน้อำกรขำเขำ้ส  ำหรบัเครื่องจกัรตำมที่คณะกรรมกำรพิจำรณำอนมุตัิ 

• ยกเวน้ภำษีเงินไดน้ิติบุคคลส ำหรบัก ำไรสทุธิที่ไดจ้ำกกำรประกอบกิจกำร 
ที่ไดร้ับกำรส่งเสริมมีก ำหนดเวลำ 8 ปี นับจำกวันที่เริ่มมีรำยไดจ้ำกกำร
ประกอบกิจกำรนั้น และในกรณีที่ประกอบกิจกำรขำดทุนในระหว่ำงเวลำ 
ที่ได้รับยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคลดังกล่ำว ผู้รับกำรส่งเสริมจะได้รับ
อนุญำตใหน้ ำผลขำดทุนประจ ำปีที่เกิดขึน้ในระหว่ำงเวลำนั้นไปหักออก
จำกก ำไรสทุธิที่เกิดขึน้ภำยหลงัระยะเวลำไดร้บัยกเวน้ภำษีเงินไดน้ิติบคุคล 
มีก ำหนดเวลำไม่เกิน 5 ปีนบัแต่วนัพน้ก ำหนดเวลำนัน้ โดยจะเลือกหกัจำก
ก ำไรสทุธิของปีใดปีหนึ่งหรือหลำยปีก็ได ้

• ยกเวน้ไม่ตอ้งน ำเงินปันผลจำกกิจกำรที่ไดร้บักำรส่งเสริมไปรวมค ำนวณ
เพื่อเสียภำษีเงินไดต้ลอดระยะเวลำ 8 ปี 

เง่ือนไขส ำคญัสรุปดงันี ้

• ตอ้งเร่งรัดฝึกอบรมและสนับสนุนคนไทยใหส้ำมำรถปฏิบัติงำนแทน
ช่ำงฝีมือหรือผูช้  ำนำญกำรที่เป็นคนต่ำงดำ้วภำยในเวลำที่ก ำหนด 

• เครื่องจกัรที่ใชใ้นกิจกำรที่ไดร้บักำรสง่เสรมิตอ้งเป็นเครื่องจกัรใหม่ 
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• มีก ำลังกำรผลิตน ำ้พืชผัก ผลไม ้บรรจุภำชนะผนึก ปีละประมำณ 116 
ลำ้นลิตร (เวลำท ำงำน 20 ชั่วโมงต่อวนั : 300 วนัต่อปี) 

• บุคคลผู้มีสัญชำติไทยจะต้องถือหุ้นรวมทั้งสิ ้นไม่น้อยกว่ำร้อยละ 51  
ของทนุจดทะเบียน 

• ตอ้งด ำเนินกำรใหไ้ดร้บัใบรบัรองระบบคณุภำพตำมมำตรฐำน ISO 9000 
หรือ ISO 14000 หรือมำตรฐำนสำกลอื่นที่เทียบเท่ำภำยใน 2 ปี 

• ตอ้งตัง้โรงงำนในทอ้งที่จงัหวดัสระบรุี 

2.2.3.2 วันที่ 18 ธันวาคม 2555 คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนได้ออกบัตร
ส่งเสริมเลขที่ 5039(2)/2556 ให้โออิชิ เทรดดิง้ ตามมาตรการส่งเสริม
การลงทุนเพื่อ ้ืน ูการลงทุนจากวิกฤตอุทกภัย ปี 2554 โดยออกเป็น
บัตรฉบับใหม่มาทดแทนบัตรส่งเสริมฉบับเดิม (บัตรส่งเสริมฉบับเดิม 
เลขที ่1214(2)/2553 และเลขที ่1954(2)/2553  ึ่งคณะกรรมการส่งเสริม
การลงทุนได้ประกาศยกเลิกบัตรเดิมทั้งสองฉบับแล้ว เมื่อวันที่ 24 
กันยายน 2557) 

สิทธิประโยชนท์ี่ส  ำคญัสรุปดงันี ้

• อนุญำตน ำคนต่ำงด้ำวซึ่ งเป็นช่ำงฝีมือหรือผู้ช  ำนำญกำรเข้ำมำ 
ในรำชอำณำจักรไดต้ำมจ ำนวนและก ำหนดระยะเวลำที่คณะกรรมกำร
อนุญำตให้น ำคนต่ำงด้ำวซึ่งเป็นช่ำงฝีมือหรือผู้ช  ำนำญกำรเข้ำมำ 
ในรำชอำณำจักรไดต้ำมจ ำนวนและก ำหนดระยะเวลำที่คณะกรรมกำร
เห็นสมควร โดยอนุญำตให้ท ำงำนเฉพำะต ำแหน่งหน้ำที่ ตำมที่
คณะกรรมกำรเห็นชอบ 

• ยกเวน้อำกรขำเขำ้ส  ำหรบัเครื่องจกัรตำมที่คณะกรรมกำรพิจำรณำอนมุตัิ 

• ยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคลส ำหรับก ำไรสุทธิที่ได้จำกกำรประกอบ
กิจกำรที่ไดร้บักำรส่งเสริมมีก ำหนดเวลำ 8 ปี นบัจำกวนัที่เริ่มมีรำยได้
จำกกำรประกอบกิจกำรนั้น และในกรณีที่ประกอบกิจกำรขำดทุน 
ในระหว่ำงเวลำที่ได้รับยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคลดังกล่ำว ผู้รับกำร
ส่งเสริมจะไดร้บัอนุญำตใหน้ ำผลขำดทุนประจ ำปีที่ เกิดขึน้ในระหว่ำง
เวลำนั้นไปหักออกจำกก ำไรสุทธิที่ เกิดขึน้ภำยหลังระยะเวลำได้รับ
ยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคล มีก ำหนดเวลำไม่เกิน 5 ปีนับแต่วันพ้น
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ก ำหนดเวลำนัน้ โดยจะเลือกหกัจำกก ำไรสทุธิของปีใดปีหนึ่งหรือหลำยปี
ก็ได ้

• ยกเวน้ไม่ตอ้งน ำเงินปันผลจำกกิจกำรที่ไดร้บักำรส่งเสริมไปรวมค ำนวณ
เพื่อเสียภำษีเงินไดต้ลอดระยะเวลำ 8 ปี  

เง่ือนไขส ำคญัสรุปดงันี ้

• ตอ้งเร่งรัดฝึกอบรมและสนับสนุนคนไทยใหส้ำมำรถปฏิบัติงำนแทน
ช่ำงฝีมือหรือผูช้  ำนำญกำรที่เป็นคนต่ำงดำ้วภำยในเวลำที่ก ำหนด 

• เครื่องจกัรที่ใชใ้นกิจกำรที่ไดร้บักำรสง่เสรมิตอ้งเป็นเครื่องจักรใหม่ 

• มีก ำลงักำรผลิตน ำ้พืชผกั ผลไม ้บรรจภุำชนะผนึก ดงันี ้
บรรจขุวดปีละประมำณ 108 ลำ้นลิตร 
บรรจกุลอ่ง ปีละประมำณ 150 ลำ้นลิตร 
(เวลำท ำงำน 20 ชั่วโมงต่อวนั: 300 วนัต่อปี) 

• บุคคลผู้มีสัญชำติไทยจะตอ้งถือหุน้รวมทั้งสิน้ไม่น้อยกว่ำรอ้ยละ 51
ของทนุจดทะเบียน 

• ตอ้งด ำเนินกำรใหไ้ดร้ับใบรับรองระบบคุณภำพตำมมำตรฐำน ISO 
9000 หรือ ISO 14000 หรือมำตรฐำนสำกลอื่นที่เทียบเท่ำภำยใน 2 ปี 

• ตอ้งตั้งโรงงำนในเขตอุตสำหกรรมของบริษัท นวนคร จ ำกัด (มหำชน) 
จงัหวดัปทมุธำนี 

2.2.3.3 วันที ่6 สิงหาคม 2556 ส าหรับกิจการผลิตน ้าพืชผัก ผลไม้ บรรจุภาชนะ
ผนึกทีโ่รงงานในท้องทีจั่งหวัดสระบุร ีบัตรส่งเสริมเลขที ่1158(2)/2557 

สิทธิประโยชนท์ี่ส  ำคญัสรุปดงันี ้

• อนุญำตน ำคนต่ำงด้ำวซึ่ งเป็นช่ำงฝีมือหรือผู้ช  ำนำญกำรเข้ำมำ 
ในรำชอำณำจกัรไดต้ำมจ ำนวนและก ำหนดระยะเวลำที่คณะกรรมกำร
เห็นสมควร โดยอนุญำตให้ท ำงำนเฉพำะต ำแหน่งหน้ำที่ตำมที่
คณะกรรมกำรเห็นชอบ 

• ยกเวน้อำกรขำเข้ำส  ำหรับเครื่องจักรตำมที่คณะกรรมกำรพิจำรณำ
อนมุตัิ 
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• ยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคลส ำหรับก ำไรสุทธิที่ได้จำกกำรประกอบ
กิจกำรที่ไดร้บักำรส่งเสริมมีก ำหนดเวลำ 8 ปี นบัจำกวนัที่เริ่มมีรำยได้
จำกกำรประกอบกิจกำรนั้น และในกรณีที่ประกอบกิจกำรขำดทุน 
ในระหว่ำงเวลำที่ได้รับยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคลดังกล่ำว ผู้รับ  
กำรส่งเสริมจะได้รับอนุญำตให้น ำผลขำดทุนประจ ำปีที่ เกิดขึ ้น  
ในระหว่ำงเวลำนัน้ไปหกัออกจำกก ำไรสทุธิที่เกิดขึน้ภำยหลงัระยะเวลำ
ไดร้ับยกเวน้ภำษีเงินไดน้ิติบุคคล มีก ำหนดเวลำไม่เกิน 5 ปีนับแต่วัน 
พน้ก ำหนดเวลำนั้น โดยจะเลือกหักจำกก ำไรสุทธิของปีใดปีหนึ่งหรือ
หลำยปีก็ได ้

• ยกเวน้ไม่ตอ้งน ำเงินปันผลจำกกิจกำรที่ไดร้บักำรส่งเสริมไปรวมค ำนวณ
เพื่อเสียภำษีเงินไดต้ลอดระยะเวลำ 8 ปี 

เง่ือนไขส ำคญัสรุปดงันี ้

• ตอ้งเร่งรัดฝึกอบรมและสนับสนุนคนไทยใหส้ำมำรถปฏิบัติงำนแทน
ช่ำงฝีมือหรือผูช้  ำนำญกำรที่เป็นคนต่ำงดำ้วภำยในเวลำที่ก ำหนด 

• เครื่องจกัรที่ใชใ้นกิจกำรที่ไดร้บักำรสง่เสรมิตอ้งเป็นเครื่องจกัรใหม่ 

• มีก ำลงักำรผลิตน ำ้พืชผกั ผลไม ้บรรจุภำชนะผนึก ปีละประมำณ 150 
ลำ้นลิตร (เวลำท ำงำน 20 ชั่วโมงต่อวนั : 300 วนัต่อปี) 

• บุคคลผู้มีสัญชำติไทยจะต้องถือหุ้นรวมทั้งสิน้ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 51 
ของทนุจดทะเบียน 

• ตอ้งด ำเนินกำรใหไ้ดร้ับใบรับรองระบบคุณภำพตำมมำตรฐำน ISO 
9000 หรือ ISO 14000 หรือมำตรฐำนสำกลอื่นที่เทียบเท่ำภำยใน 2 ปี 

• ตอ้งตัง้โรงงำนในทอ้งที่จงัหวดัสระบรุี 

2.2.3.4 วันที ่6 สิงหาคม 2556 ส าหรับกิจการผลิตน ้าพืชผัก ผลไม้ บรรจุภาชนะ
ผนึกที่โรงงานในเขตอุตสาหกรรมของบริษัท นวนคร จ ากัด (มหาชน) 
จังหวัดปทุมธานี บัตรส่งเสริมเลขที ่1159(2)/2557 

สิทธิประโยชนท์ี่ส  ำคญัสรุปดงันี ้

• อนุญำตน ำคนต่ำงด้ำวซึ่ งเป็นช่ำงฝีมือหรือผู้ช  ำนำญกำรเข้ำมำ 
ในรำชอำณำจกัรไดต้ำมจ ำนวนและก ำหนดระยะเวลำที่คณะกรรมกำร



  บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
แบบแสดงรำยกำรขอ้มลูประจ ำปี (แบบ 56-1) สิน้สดุวนัท่ี 30 กันยำยน 2563 

  สว่นที่ 1 หนำ้ที่ 38 

เห็นสมควร โดยอนุญำตให้ท ำงำนเฉพำะต ำแหน่งหน้ำที่ตำมที่
คณะกรรมกำรเห็นชอบ 

• ยกเวน้อำกรขำเขำ้ส  ำหรบัเครื่องจกัรตำมที่คณะกรรมกำรพิจำรณำอนมุตัิ 

• ยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคลส ำหรับก ำไรสุทธิที่ได้จำกกำรประกอบ
กิจกำรที่ไดร้บักำรส่งเสริมมีก ำหนดเวลำ 8 ปี นบัจำกวนัที่เริ่มมีรำยได้
จำกกำรประกอบกิจกำรนั้น และในกรณีที่ประกอบกิจกำรขำดทุน  
ในระหว่ำงเวลำที่ได้รับยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคลดังกล่ำว ผู้รับ  
กำรส่งเสริมจะได้รับอนุญำตให้น ำผลขำดทุนประจ ำปีที่ เกิดขึ ้น 
ในระหว่ำงเวลำนัน้ไปหกัออกจำกก ำไรสทุธิที่เกิดขึน้ภำยหลงัระยะเวลำ
ไดร้ับยกเวน้ภำษีเงินไดน้ิติบุคคล มีก ำหนดเวลำไม่เกิน 5 ปีนับแต่วัน 
พน้ก ำหนดเวลำนั้น โดยจะเลือกหักจำกก ำไรสุทธิของปีใดปีหนึ่งหรือ
หลำยปีก็ได ้

• ยกเวน้ไม่ตอ้งน ำเงินปันผลจำกกิจกำรที่ไดร้บักำรส่งเสริมไปรวมค ำนวณ
เพื่อเสียภำษีเงินไดต้ลอดระยะเวลำ 8 ปี 

เง่ือนไขส ำคญัสรุปดงันี ้

• ตอ้งเร่งรัดฝึกอบรมและสนับสนุนคนไทยใหส้ำมำรถปฏิบัติงำนแทน
ช่ำงฝีมือหรือผูช้  ำนำญกำรที่เป็นคนต่ำงดำ้วภำยในเวลำที่ก ำหนด 

• เครื่องจกัรที่ใชใ้นกิจกำรที่ไดร้บักำรสง่เสรมิตอ้งเป็นเครื่องจกัรใหม่ 

• มีก ำลงักำรผลิตน ำ้พืชผกั ผลไม ้บรรจุภำชนะผนึก ปีละประมำณ 150 
ลำ้นลิตร (เวลำท ำงำน 20 ชั่วโมงต่อวนั : 300 วนัต่อปี) 

• บุคคลผู้มีสัญชำติไทยจะต้องถือหุ้นรวมทั้งสิน้ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 51        
ของทนุจดทะเบียน 

• ตอ้งด ำเนินกำรใหไ้ดร้ับใบรับรองระบบคุณภำพตำมมำตรฐำน ISO 
9000 หรือ ISO 14000 หรือมำตรฐำนสำกลอื่นที่เทียบเท่ำภำยใน 2 ปี 

• ต้องตั้งโรงงำนในเขตอุตสำหกรรมของบริษัท นวนคร จ ำกัด (มหำชน) 
จงัหวดัปทมุธำนี 

  



  บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
แบบแสดงรำยกำรขอ้มลูประจ ำปี (แบบ 56-1) สิน้สดุวนัท่ี 30 กันยำยน 2563 

  สว่นที่ 1 หนำ้ที่ 39 

2.2.3.5 วันที ่6 สิงหาคม 2556 ส าหรับกิจการผลิตน ้าพืชผัก ผลไม้ บรรจุภาชนะ
ผนึกทีโ่รงงานในท้องทีจั่งหวัดสระบุร ีบัตรส่งเสริมเลขที ่1160(2)/2557 

 สิทธิประโยชนท์ี่ส  ำคญัสรุปดงันี ้

• อนุญำตน ำคนต่ำงด้ำวซึ่ งเป็นช่ำงฝีมือหรือผู้ช  ำนำญกำรเข้ำมำ 
ในรำชอำณำจกัรไดต้ำมจ ำนวนและก ำหนดระยะเวลำที่คณะกรรมกำร
เห็นสมควร โดยอนุญำตให้ท ำงำนเฉพำะต ำแหน่งหน้ำที่ตำมที่
คณะกรรมกำรเห็นชอบ 

• ยกเวน้อำกรขำเขำ้ส  ำหรบัเครื่องจกัรตำมที่คณะกรรมกำรพิจำรณำอนมุตัิ 

• ยกเวน้ภำษีเงินไดน้ิติบุคคลส ำหรบัก ำไรสทุธิที่ไดจ้ำกกำรประกอบกิจกำร
ที่ไดร้บักำรส่งเสริมมีก ำหนดเวลำ 8 ปี นับจำกวันที่เริ่มมีรำยไดจ้ำกกำร
ประกอบกิจกำรนัน้ และในกรณีที่ประกอบกิจกำรขำดทนุในระหว่ำงเวลำที่
ได้รับยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคลดังกล่ำว ผู้รับกำรส่งเสริมจะได้รับ
อนุญำตใหน้ ำผลขำดทุนประจ ำปีที่เกิดขึน้ในระหว่ำงเวลำนั้นไปหักออก
จำกก ำไรสุทธิที่ เกิดขึน้ภำยหลังระยะเวลำได้รับยกเว้นภำษีเงินได้ 
นิติบุคคล มีก ำหนดเวลำไม่เกิน 5 ปีนบัแต่วนัพน้ก ำหนดเวลำนัน้ โดยจะ
เลือกหกัจำกก ำไรสทุธิของปีใดปีหนึ่งหรือหลำยปีก็ได ้

• ยกเวน้ไม่ตอ้งน ำเงินปันผลจำกกิจกำรที่ไดร้บักำรส่งเสริมไปรวมค ำนวณ
เพื่อเสียภำษีเงินไดต้ลอดระยะเวลำ 8 ปี 

เง่ือนไขส ำคญัสรุปดงันี ้

• ตอ้งเร่งรัดฝึกอบรมและสนับสนุนคนไทยใหส้ำมำรถปฏิบัติงำนแทน
ช่ำงฝีมือหรือผูช้  ำนำญกำรที่เป็นคนต่ำงดำ้วภำยในเวลำที่ก ำหนด 

• เครื่องจกัรที่ใชใ้นกิจกำรที่ไดร้บักำรสง่เสรมิตอ้งเป็นเครื่องจกัรใหม่ 

• มีก ำลังกำรผลิตน ำ้พืชผัก ผลไม ้บรรจุภำชนะผนึก ปีละประมำณ 304 
ลำ้นลิตร (เวลำท ำงำน 20 ชั่วโมงต่อวนั : 300 วนัต่อปี) 

• บุคคลผู้มีสัญชำติไทยจะต้องถือหุ้นรวมทั้งสิ ้นไม่น้อยกว่ำร้อยละ 51  
ของทนุจดทะเบียน 

• ตอ้งด ำเนินกำรใหไ้ดร้ับใบรับรองระบบคุณภำพตำมมำตรฐำน ISO 
9000 หรือ ISO 14000 หรือมำตรฐำนสำกลอื่นที่เทียบเท่ำภำยใน 2 ปี 

• ตอ้งตัง้โรงงำนในทอ้งที่จงัหวดัสระบรุี 



  บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
แบบแสดงรำยกำรขอ้มลูประจ ำปี (แบบ 56-1) สิน้สดุวนัท่ี 30 กันยำยน 2563 

  สว่นที่ 1 หนำ้ที่ 40 

2.2.3.6 วันที ่6 สิงหาคม 2556 ส าหรับกิจการผลิตน ้าพืชผัก ผลไม้ บรรจุภาชนะ
ผนึกที่โรงงานในเขตอุตสาหกรรมของบริษัท นวนคร จ ากัด (มหาชน) 
จังหวัดปทุมธานีบัตรส่งเสริมเลขที ่1161(2)/2557 

 สิทธิประโยชนท์ี่ส  ำคญัสรุปดงันี ้

• อนุญำตน ำคนต่ำงด้ำวซึ่ งเป็นช่ำงฝีมือหรือผู้ช  ำนำญกำรเข้ำมำ 
ในรำชอำณำจกัรไดต้ำมจ ำนวนและก ำหนดระยะเวลำที่คณะกรรมกำร
เห็นสมควร โดยอนุญำตให้ท ำงำนเฉพำะต ำแหน่งหน้ำที่ตำมที่
คณะกรรมกำรเห็นชอบ 

• ยกเวน้อำกรขำเขำ้ส  ำหรบัเครื่องจกัรตำมที่คณะกรรมกำรพิจำรณำอนมุตัิ 

• ยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคลส ำหรับก ำไรสุทธิที่ได้จำกกำรประกอบ
กิจกำรที่ไดร้บักำรส่งเสริมมีก ำหนดเวลำ 8 ปี นบัจำกวนัที่เริ่มมีรำยได้
จำกกำรประกอบกิจกำรนั้น และในกรณีที่ประกอบกิจกำรขำดทุน 
ในระหว่ำงเวลำที่ได้รับยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคลดังกล่ำว ผู้รับ 
กำรส่งเสริมจะได้รับอนุญำตให้น ำผลขำดทุนประจ ำปีที่เกิดขึน้ใน
ระหว่ำงเวลำนั้นไปหักออกจำกก ำไรสุทธิที่เกิดขึน้ภำยหลงัระยะเวลำ
ไดร้ับยกเวน้ภำษีเงินไดน้ิติบุคคล มีก ำหนดเวลำไม่เกิน 5 ปีนับแต่วัน 
พน้ก ำหนดเวลำนั้น โดยจะเลือกหักจำกก ำไรสุทธิของปีใดปีหนึ่งหรือ
หลำยปีก็ได ้

• ยกเวน้ไม่ตอ้งน ำเงินปันผลจำกกิจกำรที่ไดร้บักำรส่งเสริมไปรวมค ำนวณ
เพื่อเสียภำษีเงินไดต้ลอดระยะเวลำ 8 ปี 

เง่ือนไขส ำคญัสรุปดงันี ้

• ตอ้งเร่งรัดฝึกอบรมและสนับสนุนคนไทยใหส้ำมำรถปฏิบัติงำนแทน
ช่ำงฝีมือหรือผูช้  ำนำญกำรที่เป็นคนต่ำงดำ้วภำยในเวลำที่ก ำหนด 

• เครื่องจกัรที่ใชใ้นกิจกำรที่ไดร้บักำรสง่เสรมิตอ้งเป็นเครื่องจกัรใหม่ 

• มีก ำลงักำรผลิตน ำ้พืชผกั ผลไม ้บรรจุภำชนะผนึก ปีละประมำณ 188 
ลำ้นลิตร (เวลำท ำงำน 20 ชั่วโมงต่อวนั : 300 วนัต่อปี) 

• บุคคลผู้มีสัญชำติไทยจะต้องถือหุ้นรวมทั้งสิน้ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 51  
ของทนุจดทะเบียน  



  บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
แบบแสดงรำยกำรขอ้มลูประจ ำปี (แบบ 56-1) สิน้สดุวนัท่ี 30 กันยำยน 2563 

  สว่นที่ 1 หนำ้ที่ 41 

• ตอ้งด ำเนินกำรใหไ้ดร้ับใบรับรองระบบคุณภำพตำมมำตรฐำน ISO 
9000 หรือ ISO 14000 หรือมำตรฐำนสำกลอื่นที่เทียบเท่ำภำยใน 2 ปี 

• ต้องตั้งโรงงำนในเขตอุตสำหกรรมของบริษัท นวนคร จ ำกัด (มหำชน) 
จงัหวดัปทมุธำนี 

2.3 การตลาดและการแข่งขัน 

2.3.1 ภาวะตลาดธุรกิจอาหาร 

ธุรกิจร้านอาหาร 

ธุรกิจรำ้นอำหำรญ่ีปุ่ นยงัคงเติบโตและขยำยตวัอย่ำงต่อเนื่อง รวมทัง้มีกำรแข่งขันกัน
อย่ำงสงู โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในแง่ของคณุภำพวตัถุดิบ กลไกรำคำและโปรโมชั่น รวมไปถึง
ประสิทธิภำพในกำรใหบ้ริกำร กลุม่บรษิัทโออิชิจึงด ำเนินกลยุทธต์่ำง ๆ โดยใหค้วำมส ำคัญ
กบักำรพฒันำเมนอูำหำรใหม่ และกำรยกระดบักำรใหบ้รกิำรของรำ้นอำหำร เพื่อตอบสนอง
ควำมตอ้งกำรของผู้บริโภคในปัจจุบันที่มักเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลำ รวมถึงยังคง
ควำมเป็นผูน้  ำในธุรกิจรำ้นอำหำรสไตลญ่ี์ปุ่ นที่พรอ้มปรบัตวัเพื่อรองรบัต่อสภำวกำรณ์
กำรแข่งขนัที่รุนแรงมำกขึน้ในปัจจบุนัได ้ 

“เสียงจำกผูบ้รโิภค” จึงเป็นขอ้มลูที่มีคณุค่ำและส ำคญัอย่ำงยิ่งส  ำหรบัธุรกิจรำ้นอำหำร 
โดยหลงัจำกกลุ่มบริษัทโออิชิไดท้  ำกำรพฒันำและเปิดใชง้ำนระบบ “Customer Voice 
Receipt” ตัง้แต่เดือนเมษำยน 2561 โดยปัจจุบนัมีผูบ้ริโภคส่งขอ้คิดเห็น ขอ้เสนอแนะ 
รวมทัง้ขอ้รอ้งเรียนจำกกำรใชบ้ริกำรรำ้นอำหำรในเครือโออิชิ ผ่ำนช่องทำง Call Center, 
Social Media และกำรท ำแบบสอบถำมผ่ำนกำรสแกน QR Code จำกส่วนทำ้ยของ
ใบเสร็จรบัเงิน รวมทัง้สิน้มำกกว่ำ 126,000 รำยกำร ซึ่งนอกจำกกลุม่บรษิัทโออิชิจะใช้
ขอ้มลูดงักล่ำวในกำรวดัผลกำรด ำเนินงำนจำกกำรสง่มอบอำหำรและกำรใหบ้รกิำรแก่
ผูบ้รโิภคตัง้แต่เริ่มตน้จนจบกระบวนกำร เพื่อใหม้ั่นใจไดว่้ำผูบ้ริโภคจะไดร้บัควำมพึงพอใจ
และประสบกำรณท์ี่ดีในกำรใชบ้ริกำรรำ้นอำหำรในเครือแลว้ บริษัทไดน้ ำขอ้มูลดังกล่ำว 
มำปรบัปรุงและพฒันำต่อยอดในทุก ๆ กระบวนกำรในกำรท ำงำน เพื่อรกัษำและสรำ้ง
ควำมผูกพนักับลกูคำ้ใหด้ียิ่งขึน้ไปอย่ำงยั่งยืน โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งใน 4 ปัจจยัหลกัของ
งำนบรกิำร ไดแ้ก่  

1) สถำนที่และอปุกรณต์่ำง ๆ (Ambient)  
2) กำรบรกิำรของพนกังำน (Service)  
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3) คณุภำพอำหำร (Food) และ  
4) บรกิำรจดัสง่อำหำรถึงบำ้น (Delivery) 

ปัจจุบันคะแนนควำมพึงพอใจโดยรวม (Overall Satisfaction Score) ของผู้บริโภค 
ที่ใชบ้ริกำรทุกรำ้นอำหำรในเครือโออิชิอยู่ที่) รอ้ยละ 90 ของกำรด ำเนินงำนในปี 2563 
(ขอ้มลูช่วงระหว่ำงเดือนตลุำคม 2562 - มิถนุำยน 2563) โดยงำนบรกิำรที่เติบโตมำกที่สดุ
คือ บรกิำรจดัสง่อำหำรถึงบำ้น (Delivery) ซึ่งนอกจำกจะมีแบรนดโ์ออิชิ เดลิเวอรี่ที่ใหบ้รกิำร
ผ่ำนช่องทำง Call Center และเว็บไซตแ์ลว้ กลุ่มบริษัทโออิชิยงัขยำยบริกำรจดัส่งถึงบำ้น
รูปแบบใหม่ผ่ำน Food Aggregator อำทิ Grab Food โดยเลือกโออิชิ รำเมน และคำคำชิ
เป็นสองแบรนดน์ ำรอ่ง ซึ่งไดร้บัผลกำรตอบรบัเป็นอย่ำงดีจำกขอ้มลูที่ไดจ้ำกกลุม่ลกูคำ้
เปำ้หมำยจำกระบบ “Customer Voice Receipt” พบว่ำรำ้นอำหำรในเครือบรษิัทไดร้บั
คะแนนควำมพงึพอใจอยู่ที่ระดบั 91% ในปี 2563 

 
ผลกำรส ำรวจควำมพึงพอใจในสินคำ้และบริกำรของรำ้นอำหำรในกลุ่มบริษัทโออิชิ  
ในปี 2563 โดยมี 4 แกนหลักในกำรวัดผล ได้แก่ สถำนที่และอุปกรณ์ภำยในรำ้น  
รอ้ยละ 91 กำรบริกำรของพนกังำน รอ้ยละ 92 คณุภำพอำหำร รอ้ยละ 87 และบริกำร
สง่อำหำรถึงบำ้น รอ้ยละ 91 

ในปี 2563 นับเป็นช่วงเวลำที่ธุรกิจร้ำนอำหำรต้องประสบควำมท้ำทำยครั้งใหญ่ 
ทัง้กำรแข่งขนัของตลำด รวมไปถึงกำรปรบัตัวใหท้นัต่อกระแส Digital Disruption ดงันัน้ 
ธุรกิจรำ้นอำหำร ภำยใตเ้ครือโออิชิ จึงไดพ้ฒันำกลยุทธท์ำงกำรตลำดในรูปแบบต่ำง ๆ 
โดยเฉพำะกลยุทธ์น ำเทคโนโลยี-ดิจิทัลมำใชใ้หส้อดคลอ้งกับพฤติกรรมของผูบ้ริโภค 
ที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลำ โดยพัฒนำนวัตกรรมดำ้น ดิจิทัลมำรเ์ก็ตติง้ (Digital 

91
92

87

91

สถำนที่และอปุกรณ์ กำรบรกิำรของพนกังำน คณุภำพอำหำร บรกิำรสง่ถึงบำ้น

ควำมพงึพอใจของลกูคำ้ในแตล่ะปัจจยั (% ผูท่ี้ตอบพอใจ – พอใจมำก) 

2563
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Marketing) สรำ้งกำรรบัรูแ้บรนด ์กำรตอบโจทยด์ำ้นควำมสะดวกสบำย และกำรสรำ้ง
ประสบกำรณท์ี่ดีในกำรซือ้สินคำ้และใชบ้รกิำร โดยเฉพำะกำรพฒันำนวตักรรมเก่ียวกบั
บริกำรจัดส่งถึงบำ้น (Home Delivery) ซึ่งเป็นช่องทำงกำรขำยอำหำรออนไลนแ์บบ
จดัส่งถึงบำ้นในรูปแบบต่ำง ๆ เพื่อเขำ้ถึงไลฟ์สไตลใ์นกำรด ำเนินชีวิตของผูบ้รโิภค และ
สรำ้งควำมเขม้แข็งในกำรเป็นผูน้  ำธุรกิจรำ้นอำหำรญ่ีปุ่ นที่ครองใจผูบ้รโิภค ดงันี  ้

- ขยำยรูปแบบกำรใหบ้ริกำรผ่ำน Online Own Platform สรำ้งประสบกำรณก์ำรสั่งซือ้
อำหำรออนไลน ์จัดส่งถึงบำ้นผ่ำนแพลตฟอรม์เว็บไซต ์Home Delivery ในเครือ
โออิชิ กรุ๊ป อย่ำง www.oishidelivery.com นอกเหนือจำก Call Center 1773 ทัง้นี ้
โออิชิ กรุ๊ป พัฒนำเว็บไซตด์ังกล่ำวอย่ำงต่อเนื่องตลอดเวลำ โดยน ำพฤติกรรม
ผูบ้ริโภคที่เปลี่ยนแปลงมำวิเครำะห ์สรำ้งสรรคผ์ลิตภัณฑ์-บริกำรรูปแบบใหม่ ๆ  
ใหต้อบโจทยค์วำมตอ้งกำรลกูคำ้ พรอ้มเพิ่มโอกำสในกำรขำยใหก้ับบริกำร Oishi 
Delivery 
1) พฒันำเว็บไซตอ์ ำนวยควำมสะดวกในกำรใชง้ำนผ่ำน Device ต่ำง ๆ ไม่ว่ำจะเป็น 

สมำรท์โฟน, แท็บแล็ต และคอมพิวเตอร ์นอกจำกนีย้ังพัฒนำกำรช ำระเงิน 
ผ่ำนระบบ payment gateway ที่ครอบคลุมทั้งกำรจ่ำยผ่ำนเงินสด และ 
บตัรเครดิต และกำรช ำระผ่ำน QR Code  

2) พัฒนำระบบเพื่อรองรับบริกำรทั้งจัดส่งและรับอำหำร  โดยลูกค้ำสำมำรถ 
สั่งอำหำรผ่ำนช่องทำง www.oishidelivery.com และ BevFood จำกนัน้เลือก
ช่องทำงกำรรับสินค้ำได้ระหว่ำงกำรจัดส่งถึงบ้ำน (Home Delivery) และ  
กำรเลือกรบัสินคำ้ดว้ยตนเองที่รำ้นอำหำรสำขำต่ำง ๆ ใน (Click and collect) 
เครือโออิชิ กรุ๊ป  

3) ส ำหรับอำหำรส ำเร็จรูปพรอ้มปรุงพรอ้มทำนโออิชิ อีทโตะ และเครื่องดื่ม  
โออิชิ  กรีนที  เพิ่มช่องทำงให้ผู้บริโภคสำมำรถสั่ งซื ้อแ บบจัดส่งผ่ำน 
www.oishidelivery.com BevFood App และ Call Center 1773 ดว้ยเช่นกนั 

4) มุ่งเนน้กำรพฒันำระบบเชื่อมโยงกำรบริหำรและสรำ้งควำมสมัพนัธก์ับลกูคำ้
ผ่ำน BevFood App ซึ่งไดเ้ปิดตวัไปแลว้เมื่อปี 2562 และยงัคงพฒันำอย่ำงต่อเนื่อง 
รวมทัง้ออกแบบ Feature ใหม่ ๆ เพื่อมุ่งเนน้กำรอ ำนวยควำมสะดวกใหก้ับ
ลกูคำ้ ซึ่งเป็นหนึ่งในเครื่องมือในกำรท ำกำรตลำดที่ลกูคำ้สำมำรถเขำ้ถึงไดทุ้กที่ 
ทกุเวลำ (Always-on) เพื่อต่อยอดกลยทุธก์ำรรกัษำฐำนลกูคำ้เดิมไดอ้ย่ำงยั่งยืน 
ประกอบกับสรำ้งฐำนลกูคำ้ใหม่ไดอ้ย่ำงมีประสิทธิภำพ ทัง้นี ้BevFood App 
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มุ่งเน้นกำรมอบสิทธิพิเศษ โปรโมชั่นส่วนลด และกำรสะสมคะแนนทุก ๆ  
กำรใช้จ่ำยของลูกค้ำผ่ำนกำรใช้บริกำรทั้งนั่งทำนที่รำ้น ซือ้กลับ และบริกำร
จัดส่ง รวมถึงกำรสั่งผ่ำน www.oishidelivery.com และ BevFood App อีกทั้ง 
ยงัเพิ่มกำรจองโต๊ะล่วงหนำ้ใหก้ับลกูคำ้ที่เขำ้ใชบ้ริกำรรำ้นอำหำรต่ำง ๆ ภำยใต้
เครือโออิชิ ตลอดจนเปิดช่องทำงกำรรับข่ำวสำรและโปรโมชั่นพิเศษจำก 
ทุกแบรนด์ร ้ำนอำหำรในเครือโออิชิ  ให้ลูกค้ำได้อัพเดทก่อนใครผ่ำน Push 
Notification ซึ่ง Feature เหล่ำนีล้ ้วนถูกรวมไว้อย่ำงครบครันใน BevFood 
Application 

 
- พฒันำควำมร่วมมือกับพันธมิตรทำงธุรกิจ (Online Partner Platform) โดยมุ่งขยำย

ช่องทำงกำรขำยสินค้ำออนไลน์ผ่ำนฟู้ด เดลิเวอรี่ แอปพลิเคชัน (Food Delivery 
Application) ต่ำง ๆ ไดแ้ก่ GrabFood LINE MAN foodpanda และผ่ำน E-market 
place ได้แก่ Shopee เป็นต้น ซึ่งลูกค้ำสำมำรถใช้บริกำรสั่งอำหำร และ/หรือซือ้ 
e-voucher ของร้ำนต่ำง ๆ ในเครือโออิชิ เพื่อตอบรับเทรนด์และไลฟ์สไตล์ของ
ผูบ้รโิภคในยคุปัจจบุนั 

- น ำร่องเปิดตัว  Cloud Kitchen ภำยใต้ชื่ อ “Oishi Kitchen” โดยเริ่มสำขำแรกที่
พระรำม 4 เพื่ออ ำนวยควำมสะดวกให้กับลูกค้ำในกำรสั่ งอำหำรเดลิเวอรี่จำก
หลำกหลำยแบรนดใ์นเครือโออิชิไดภ้ำยในครัง้เดียวผ่ำนฟู้ด เดลิเวอรี่ แอปพลิเคชัน 
(Food Delivery Application) อย่ำง GrabFood LINE MAN foodpanda โดยมีเมนู
ให้เลือกกว่ำ 100 เมนู พรอ้มแนะน ำ “Healthy Meal” เมนูใหม่เพื่อคนรักสุขภำพ 
สไตลญ่ี์ปุ่ น  
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ธุรกิจอาหารพร้อมปรุงและพร้อมทาน 

ในปี 2563 ตลำดอำหำรพรอ้มทำนกลุ่มอำหำรแช่เย็นและแช่แข็ง แมว่้ำมีผลกระทบ
จำกวิกฤตกำรณ์ไวรัสโควิค19 ซึ่งส่งผลใหม้ีอัตรำกำรเติบโตของมูลค่ำอยู่ที่ประมำณ 
รอ้ยละ 5 นบัว่ำเป็นปีที่ตลำดมีกำรเติบโตนอ้ยลง ท ำใหห้ลำย ๆ ช่องทำงโดยเฉพำะรำ้น
สะดวกซือ้ชะลอกำรเปิดสำขำ แต่อย่ำงไรก็ตำม ตลำดยังคงมีโอกำสในกำรพัฒนำ 
ในดำ้นนวตักรรมใหม่ๆ และกำรใชเ้ทคโนโลยีที่ท  ำใหค้ณุภำพและรสชำติอำหำรแช่เย็น
และแช่แข็งพรอ้มทำนเทียบเท่ำอำหำรปรุงสดที่สะอำดปลอดภัย ซึ่งในสถำนกำรณน์ี ้
เป็นปัจจัยส ำคัญอันดับแรกที่ผู้บริโภคจะเลือกซือ้อำหำรพรอ้มปรุงและพรอ้มทำน  
อีกปัจจยัหนึ่งคือ กำรน ำเสนอสินคำ้ที่ดีต่อสขุภำพ มีคณุประโยชนใ์หแ้ก่ผูบ้ริโภคที่เริ่ม
หันมำใส่ใจสุขภำพและคุณภำพชีวิตอย่ำงจริงจัง ส่งผลใหบ้ริษัทตอ้งเพิ่มศักยภำพ  
ในกำรพฒันำสินคำ้อย่ำงรวดเร็ว เพื่อใหส้ำมำรถตอบสนองต่อควำมตอ้งกำรของผูบ้ริโภค
ไดอ้ย่ำงทันต่อสถำนกำรณ์ นอกจำกนี ้แผนงำนกำรตลำดยังคงเน้นกำรสื่อสำรกับ
กลุ่มเป้ำหมำยผ่ำนสื่อออนไลน์และชุมชนออนไลน์ รวมถึ งกำรประชำสัมพันธ ์
ผ่ำนสื่อประชำสมัพนัธต์่ำง ๆ อย่ำงต่อเนื่อง 

2.3.2 ภาวะตลาดธุรกิจเคร่ืองด่ืม 

ในปี 2562 ตลำดเครื่องดื่มประเภทชำเขียวพรอ้มดื่มยังคงเผชิญสภำวะกำรแข่งขัน
รุนแรง ทั้งด้ำนกำรแข่งขันด้ำนรำคำ และกำรแข่งขันด้ำนกำรจัดรำยกำรส่งเสริม 
กำรขำย รวมถึงผลกระทบระยะยำวจำกกำรปรับรำคำรองรับภำษีสรรพสำมิต 
ขณะเดียวกันภำวะตลำดธุรกิจเครื่องดื่มมีแนวโน้มดีขึน้ รวมทั้งเครื่องดื่มประเภท  
ชำเขียวพรอ้มดื่มดว้ย อย่ำงไรก็ตำม ในปี 2563 จำกสถำนกำรณก์ำรแพรร่ะบำดของโค
วิด-19 ที่แพร่ระบำดไปทั่วโลก ธุรกิจ-อุตสำหกรรมทัง้หลำยต่ำงไดร้บัผลกระทบตัง้แต่
ช่วงไตรมำสที่ 2 ของปี ถึงแมเ้กิดปัญหำและอปุสรรคจำกสถำนกำรณด์งักลำ่ว แต่โออิชิ
ยงัคงรกัษำสถำนะควำมเป็นผูน้  ำในตลำดชำพรอ้มดื่มไวไ้ดอ้ย่ำงแข็งแกร่ง  โดยมีส่วน
แบ่งทำงกำรตลำดในสดัสว่นรอ้ยละ 48 (ขอ้มลู ณ เดือนสิงหำคม 2563) โดยเป็นขอ้มลู
อำ้งอิงจำกบรษิัท เดอะนีลเส็นคอมปะนี (ประเทศไทย) จ ำกดั 

 

 

 



  บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
แบบแสดงรำยกำรขอ้มลูประจ ำปี (แบบ 56-1) สิน้สดุวนัท่ี 30 กันยำยน 2563 

  สว่นที่ 1 หนำ้ที่ 46 

ส่วนแบ่งการตลาดชาพร้อมดืม่ 

 

จำกสภำพกำรแข่งขันในอุตสำหกรรมที่เพิ่มสูงขึน้ดังกล่ำว ประกอบกับกำรชะลอตัว
ของตลำดอย่ำงกะทันหันจำกสถำนกำรณก์ำรแพร่ระบำดโควิด-19 ทั่วโลก บริษัทจึง 
ใหค้วำมส ำคญักับกำรคน้ควำ้และพฒันำผลิตภณัฑใ์หม่ ๆ เพื่อตอบสนองควำมตอ้งกำร
ของผู้บริโภคที่หลำกหลำยและสรำ้งควำมแตกต่ำงของผลิตภัณฑ์เพื่อขยำยฐำน
กำรตลำดสู่ผู้บริโภคกลุ่มใหม่ ๆ ควบคู่กับกำรเพิ่มศักยภำพและควำมได้เปรียบในกำร
แข่งขนั รวมทัง้กำรมองหำโอกำสและช่องทำงใหม่ ๆ เพื่อใหเ้ขำ้ถึงผูบ้รโิภคไดม้ำกยิ่งขึน้ 

2.4 การจัดหาผลิตภัณฑห์รือบริการ 

2.4.1 การจัดหาผลิตภัณฑห์รือบริการ 

บริษัทมีควำมมุ่งมั่นที่จะน ำเสนออำหำรและเครื่องดื่มในสไตลญ่ี์ปุ่ นที่มีประโยชน์และ 

มีคุณภำพสูงสุดให้กับผู้บริโภค บริษัทจึงให้ควำมส ำคัญกับกำรคัดสรรวัตถุดิบ  

ที่มีคณุภำพดีจำกแหลง่ผลิตจ ำนวนมำกกว่ำพนัรำย ทัง้นี ้บริษัทมีนโยบำยในกำรเลือก

และสง่เสรมิกำรใชว้ตัถดุิบส่วนใหญ่จำกผูจ้ดัจ ำหน่ำยหรือแหลง่ผลิตภำยในประเทศ 

การคัดสรรผู้ จัดจ าหน่าย บริษัทก ำหนดให้มีกระบวนกำรตรวจสอบและคัดสรร 

ผู้จัดจ ำหน่ำยอย่ำงเข้มงวด ทั้งในส่วนของกำรตรวจสอบคุณภำพก่อนกำรซือ้ขำย  

และในส่วนของกระบวนกำรสรรหำ โดยในกำรสรรหำผู้จัดจ ำหน่ำย บริษัทจะพิจำรณำ 

ผูจ้ดัจ ำหน่ำยที่ไดม้ำตรฐำน ไดร้บักำรรบัรองและรบัประกนัคณุภำพที่เป็นไปตำมขอ้ก ำหนด

ของกฎหมำยและตำมมำตรฐำนสำกล อำทิ มำตรฐำน Codex Alimentarius (Codex) 
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Good Manufacturing Practice (GMP) Hazard Analysis Critical Control Point 

(HACCP) มำตรฐำนอุตสำหกรรม (มอก.) และมำตรฐำนกำรรบัรองเฉพำะผลิตภัณฑ ์

เป็นต้น นอกจำกนี ้บริษัทจะท ำกำรประเมินโดยกำรตรวจเยี่ยมสถำนที่ประกอบกำร 

และกระบวนกำรผลิต ควบคู่กบักำรพิจำรณำผลกำรรบัรองจำกหอ้งปฏิบตัิกำรที่ไดม้ำตรฐำน  

ผูจ้ดัจ ำหน่ำยที่ผ่ำนกำรประเมิณจึงจะสำมำรถเขำ้ร่วมกำรประกวดรำคำตำมนโยบำย 

ระเบียบและขอ้ก ำหนดที่เก่ียวกับกำรจดัซือ้จดัจำ้งของบริษัท ซึ่งค ำนึงถึงควำมโปรง่ใส

และเป็นธรรมแก่ผูจ้ดัจ ำหน่ำยทกุรำย นอกจำกนี ้ผูจ้ดัจ ำหน่ำยยงัตอ้งมีคณุสมบตัิและ

ศักยภำพในกำรพัฒนำมำตรฐำนหรือกระบวนกำรผลิตในลกัษณะที่สำมำรถรองรบั  

กำรเปลี่ยนแปลงหรือกำรเจรญิเติบโตของบรษิัทไดเ้ป็นอย่ำงดี 

การส่งมอบสินค้า ในกำรจัดส่งสินคำ้หรือวัตถุดิบทุกครัง้ บริษัทไดก้ ำหนดขัน้ตอน 
กำรตรวจรับสินค้ำเพื่อให้มั่นใจได้ว่ำวัตถุดิบต่ำง ๆ ที่ ได้รับเป็นวัตถุดิบหรือสินค้ำ 
ที่มีคณุภำพตรงตำมขอ้ตกลง และมีมำตรฐำนกำรผลิตที่ดีเป็นที่ยอมรบัในระดบัสำกล  
สง่มอบตรงต่อเวลำ เพื่อปอ้งกนัปัญหำกำรขำดวตัถดุิบในกำรผลิตและจดัจ ำหน่ำย 

การบริหารต้นทุน เช่นเดียวกับกำรควบคุมคุณภำพ บริษัทใหค้วำมส ำคัญกับรำคำ
ของสินคำ้และวตัถดุิบ ซึ่งสง่ผลกระทบโดยตรงต่อตน้ทนุและควำมสำมำรถในกำรแข่งขนั 
ดังนั้น ในกำรจัดซือ้จัดจำ้งจึงมีกำรตรวจสอบเปรียบเทียบรำคำ และกำรสรรหำหรือ
พฒันำคู่คำ้รำยใหม่ ๆ หรือแหลง่วตัถดุิบใหม่ ๆ รวมทัง้กำรรวบรวมปรมิำณในแต่ละครำว
ให้เหมำะสมและเป็นที่สนใจของคู่ค้ำ เพื่อสรำ้งกำรแข่งขันและเพิ่มอ ำนำจในกำร
ต่อรองรำคำ ในขณะเดียวกันก็จะค ำนึงถึงกำรกระจำยกำรจัดหำสินคำ้หรือวัตถุดิบ  
จำกผู้จัดจ ำหน่ำยมำกกว่ำหนึ่ งรำย ตำมปัจจัยควำมเสี่ยงและควำมเหมำะสม 
ของแต่ละวัตถุดิบ รวมถึงมีกำรทบทวนรำคำสินค้ำและวัตถุดิบอย่ำงสม ่ำเสมอเพื่อให้
รำคำวตัถดุิบและสินคำ้ที่จดัซือ้สอดคลอ้งกบัสภำวะของตลำดในแต่ละขณะดว้ย  

ทัง้นี ้กำรผลิตและแปรรูปอำหำรบำงประเภทจะด ำเนินกำรโดยครวักลำงของกลุม่บรษิัท
โออิชิ เพื่อประโยชน์ในกำรควบคุมคุณภำพให้เป็นไปตำมสูตรเฉพำะและมำตรฐำน
เดียวกนั รวมถึงยงัเป็นกำรบรหิำรจดักำรวตัถดุิบอย่ำงมีประสิทธิภำพอีกดว้ย  

ความรับผิดชอบต่อสังคม บริษัทใหค้วำมส ำคญัในกำรคดัเลือกวตัถุดิบที่มีคณุภำพ
จำกผู้ประกอบกำรและเกษตรกรภำยในประเทศ รวมถึงมุ่งเน้นกำรส่งเสริมและ 
พฒันำศกัยภำพคู่คำ้และเกษตรกรทัง้ทำงตรงและทำงออ้มอย่ำงต่อเนื่องควบคู่กนัไปดว้ย 
อำทิ กำรเลือกใชว้ตัถุดิบใบชำที่มีคุณภำพสูงจำกเกษตรกรในประเทศ กำรใชผ้ลิตภัณฑ์
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จำกผูป้ระกอบกำรในโครงกำรประชำรฐั และกำรใหค้วำมรูแ้ละรว่มพฒันำกระบวนกำร
ผลิตแก่ผูป้ระกอบกำรทอ้งถิ่นในหลำกหลำยโครงกำร เป็นตน้ เพื่อเป็นกำรเสริมสรำ้ง
รำยได้และสรำ้งกำรเติบโตแก่ชุมชนเกษตรกรและผู้ประกอบกำรในท้องถิ่น รวมถึง
พิจำรณำท ำสัญญำระยะยำวเพื่อเป็นกำรบริหำรควำมเสี่ยงด้ำนวัตถุดิบ และสรำ้ง
ควำมยั่งยืนดำ้นรำยไดใ้หก้บักลุม่เกษตรกรดงักลำ่วอีกดว้ย 

การบริหารความเสี่ยง เพื่อเป็นกำรบริหำรควำมเสี่ยงในกำรจดัหำสินคำ้และวตัถดุิบ 
บริษัทไดก้ ำหนดเป็นแนวนโยบำยในกำรสรรหำผู้ผลิตและผู้จัดจ ำหน่ำยรำยใหม่ ๆ 
อย่ำงต่อเนื่อง รวมถึงมีแนวนโยบำยชดัเจนที่จะไม่สนบัสนนุและไม่ท ำธุรกรรมกบัผูผ้ลิต
และจ ำหน่ำยสินคำ้ที่มีควำมเก่ียวข้องกับกำรทุจริตคอรร์ัปชั่น กำรละเมิดทรัพยส์ิน  
ทำงปัญญำ กำรค้ำมนุษย์ และกำรละเมิดสิทธิมนุษยชนทุกรูปแบบ พร้อมทั้งได้
ก ำหนดใหเ้ป็นมำตรกำรหนึ่งของแผนกำรตรวจเยี่ยมผู้ผลิตและผูจ้ัดจ ำหน่ำยสินคำ้
ประจ ำปีของบริษัท เพื่อให้มั่นใจว่ำนโยบำยดังกล่ำวมีกำรปฏิบัติที่ เป็นรูปธรรม 
อย่ำงแทจ้รงิ 

2.4.2 การจัดให้ได้มา ึ่งผลิตภัณฑเ์พื่อจ าหน่าย 

กลุ่มบริษัทโออิชิ ที่ท  ำหน้ำที่ผลิตสินคำ้ ประกอบดว้ย 2 บริษัท ไดแ้ก่ บริษัท โออิชิ ฟู้ด 

เซอรวิ์ส จ ำกัด หรือโออิชิ ฟู้ด ท ำหนำ้ที่เป็นครวักลำงของกลุ่มบริษัทโออิชิ ในกำรคดัเลือก 

สั่งซือ้ กระจำยวัตถุดิบ รวมทัง้แปรรูปวัตถุดิบที่จ  ำเป็นตอ้งรกัษำคุณภำพและมำตรฐำน 

ตลอดจนท ำหนำ้ที่ผลิตเบเกอรี่และซูชิทุกชนิดเพื่อจัดส่งใหแ้ก่สำขำรำ้นอำหำรของกลุ่ม

บริษัทโออิชิ และ บริษัท โออิชิ เทรดดิง้ จ ำกัด หรือ โออิชิ เทรดดิง้ ท ำหนำ้ที่ผลิตเครื่องดื่ม

ชนิดต่ำง ๆ  ภำยใตเ้ครื่องหมำยกำรคำ้โออิชิใหแ้ก่กลุม่บรษิัทโออิชิอีกดว้ย 

ณ วันที่ 30 กันยำยน 2563 กลุ่มบริษัทโออิชิ มีโรงงำนส ำหรบักำรผลิตเครื่องดื่มจ ำนวน  
5 โรงงำน และโรงงำนครวักลำง 1 โรงงำน ไดแ้ก่ ไดแ้ก่ 

1) โรงงำนโออิชิ เทรดดิง้ เลขที่ 60/1120 หมู่ 19 เขตนิคมอุตสำหกรรม นวนคร ต ำบล
คลองหนึ่ง อ ำเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธำนี 12120 (ผลิตเครื่องดื่มแบบบรรจุเย็น
ในขวด PET) 

2) โรงงำนโออิชิ เทรดดิง้ เลขที่ 60/68 หมู่ 19 เขตนิคมอุตสำหกรรม นวนคร ต ำบล 
คลองหนึ่ง อ ำเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธำนี 12120 (ผลิตเครื่องดื่มแบบบรรจรุอ้น
ในขวด PET และน ำ้ดื่มในขวด PET) 
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3) โรงงำนโออิชิ เทรดดิง้ เลขที่ 60/68 หมู่ 19 เขตนิคมอุตสำหกรรม นวนคร ต ำบล 
คลองหนึ่ง อ ำเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธำนี 12120 (ผลิตเครื่องดื่มแบบบรรจุเย็น
ในกลอ่งกระดำษแบบ UHT) 

4) โรงงำนโออิชิ เทรดดิง้ เลขที่ 700/635 หมู่ 3 เขตนิคมอุตสำหกรรมอมตะนคร ต ำบล
บำ้นเก่ำ อ ำเภอพำนทอง จังหวัดชลบุรี (ผลิตเครื่องดื่มแบบบรรจุรอ้น ในขวด PET 
และน ำ้ดื่มในขวด PET) 

5) โรงงำนโออิชิ เทรดดิง้ เลขที่ 333 หมู่ 1 ต ำบลแสลงพนั อ ำเภอวงัม่วง จงัหวดัสระบุรี 
(ผลิตเครื่องดื่มแบบบรรจเุย็นในขวด PET) 

6) โรงงำนโออิชิ ฟู้ด เซอรวิ์ส เลขที่ 283/2 หมู่ 3 ต ำบลหนองชำก อ ำเภอบำ้นบึง จงัหวดั
ชลบรุี (ครวักลำงผลิตอำหำร) 

ก าลังการผลิตของโออิชิ เทรดดิง้ 

ส ำหรบัก ำลงักำรผลิตเครื่องดื่ม บรษิัทและโออิชิ เทรดดิง้มีก ำลงักำรผลิตเครื่องดื่มบรรจุ
ขวด PET ทัง้หมด 1,370 ลำ้นขวดต่อปี โดยโรงงำนภำยในนิคมอุตสำหกรรมนวนคร
และภำยในนิคมอุตสำหกรรมอมตะนครมีศักยภำพในกำรผลิตน ้ำดื่มประมำณ  
180 ลำ้นขวดต่อปี ซึ่งในปัจจุบนัมีกำรรบัจำ้งผลิตน ำ้ดื่มภำยใตเ้ครื่องหมำยกำรคำ้ชำ้ง
และคริสตัลให้กับบริษัทในกลุ่มธุรกิจที่ เก่ียวข้อง ส  ำหรับก ำลังกำรผลิตเครื่องดื่ม  
แบบบรรจุในกล่องกระดำษแบบ UHT มีก ำลงักำรผลิตประมำณ 560 ลำ้นกล่องต่อปี 
ซึ่งส่วนกำรผลิตเครื่องดื่มแบบบรรจุในกล่องกระดำษแบบ UHT นีย้ังมีก ำลงักำรผลิต
เพียงพอส ำหรบักำรรองรบักำรผลิตเครื่องดื่มประเภทนมดว้ย  

ส ำหรับธุรกิจอำหำร ครัวกลำงของโออิชิ ฟู้ด เซอรวิ์ส มีก ำลังกำรผลิตแบบครัวรอ้น
ประมำณ 6,000 ตนัต่อปี ก ำลงักำรผลิตอำหำรพรอ้มทำนแบบแช่เย็น ประเภทเก๊ียวซ่ำ 
ประมำณ 3,500 ตนัต่อปี และประเภทแซนวิช ประมำณ 25 ลำ้นชิน้ต่อปี  

ทั้งนี ้ด้วยควำมพรอ้มด้ำนก ำลังกำรผลิต ในปี 2563 บริษัทมีสินค้ำและผลิตภัณฑ์
เพียงพอต่อกำรจัดจ ำหน่ำยและตอบสนองควำมตอ้งกำรของผูบ้ริโภคทัง้ภำยในและ
ภำยนอกประเทศ 
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ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของกระบวนการผลิตหรือการก าจัดวัตถุดิบเหลือใช้  

กลุ่มบริษัทโออิชิตระหนักถึงควำมส ำคัญในกำรรักษำสิ่ งแวดล้อม จึงจัดให้มี
กระบวนกำรดแูลดำ้นสิ่งแวดลอ้ม กำรก ำจดัวตัถุดิบเหลือใช ้กำรจดักำรขยะและของเสีย 
อย่ำงเป็นระบบไดม้ำตรฐำนและปฏิบตัิตำมขอ้ก ำหนดของกฎหมำย เพื่อใหม้ั่นใจไดว่้ำ
วตัถดุิบเหลือใช ้ขยะ และของเสียดงักล่ำวจะถูกก ำจดัดว้ยวิธีกำรที่ถูกตอ้งไม่ส่งผลกระทบ
กบัชมุชนและสิ่งแวดลอ้ม 

โดยในกระบวนกำรผลิต กลุ่มบริษัทโออิชิเลือกสรรเทคโนโลยีในกำรผลิตที่เป็นมิตรกบั
สิ่งแวดลอ้มเพื่อลดผลกระทบตัง้แต่กระบวนกำรแรกดว้ยกำรใช้เครื่องจักรที่ทันสมัย  
ใชพ้ลงังำนนอ้ย และลดวตัถดุิบบรรจภุณัฑท์ี่ใชใ้นกำรผลิต นอกจำกนี ้บรษิัทไดจ้ดักำร
ควบคุมปัจจัยเสี่ยงเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดลอ้ม รวมถึงกำรลดกำรใชท้รพัยำกร 
โดยกำรลดและประหยัดกำรใชพ้ลงังำนและปฏิบัติตำมมำตรฐำนกำรจัดกำรสิ่งแวดลอ้ม 
ISO 14001 (ISO 14001 Environmental Management Standard) ซึ่งโรงงำนส ำหรบั
ผลิตเครื่องดื่มของกลุ่มบริษัทโออิชิทุกโรงงำนได้รับกำรรับรองมำตรฐำนดังกล่ำว 
เป็นที่เรียบรอ้ยแลว้ 

ทัง้นี ้เพื่อใหก้ำรบริหำรและกำรจดักำรดำ้นสิ่งแวดลอ้มเป็นไปอย่ำงยั่งยืน กลุม่บรษิัทโออิชิ
ได้จัดให้มีบุคลำกรที่ เชี่ยวชำญด้ำนกำรควบคุมและกำรปฏิบัติงำนด้ำนสิ่งแวดล้อม  
ที่ผ่ำนกำรอบรมตำมที่กฎหมำยก ำหนดประจ ำอยู่ภำยในโรงงำนอุตสำหกรรมของกลุ่ม
บรษิัทโออิชิ ดงันี ้

- ผูจ้ดักำรสิ่งแวดลอ้ม  
- ผูค้วบคมุระบบบ ำบดัมลพิษน ำ้  
- ผูค้วบคมุระบบบ ำบดัมลพิษอำกำศ  
- ผูค้วบคมุระบบกำรจดักำรมลพิษกำกอตุสำหกรรม  
- ผูป้ฏิบตัิงำนประจ ำระบบบ ำบดัมลพิษน ำ้  
- ผูป้ฏิบตัิงำนประจ ำระบบบ ำบดัมลพิษอำกำศ  
- ผูป้ฏิบตัิงำนประจ ำระบบกำรจดักำรกำกอตุสำหกรรม 

ดว้ยปัจจัยดำ้นกำรรบัรองมำตรฐำนกำรจัดกำรสิ่งแวดลอ้มและกำรจัดใหม้ีบุคลำกร

ดำ้นสิ่งแวดลอ้มดังกล่ำวขำ้งตน้ ท ำใหม้ั่นใจไดว่้ำกำรบริหำรจัดกำรดำ้นสิ่งแวดลอ้ม

ของกลุม่บรษิัทโออิชิมีควำมถูกตอ้ง น่ำเชื่อถือและเป็นไปตำมมำตรฐำนสำกล โดยในปี

ที่ผ่ำนมำ บรษิัทสำมำรถปฏิบตัิตำมมำตรกำรและขอ้ก ำหนดเก่ียวกบัสิ่งแวดลอ้มต่ำง ๆ 
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ตำมที่กฎหมำยและมำตรฐำนกำรจดักำรสิ่งแวดลอ้ม ISO 14001 ก ำหนดไวเ้ป็นอย่ำงดี 

จึงไม่มีกำรกระท ำผิดขอ้ก ำหนดของกฎหมำยดำ้นสิ่งแวดลอ้ม และขอ้พิพำทที่เก่ียวขอ้ง

กบัดำ้นสิ่งแวดลอ้มแต่อย่ำงใด 

นอกเหนือจำกกำรด ำเนินกำรตำมมำตรกำรและข้อก ำหนดตำมกฎหมำยแล้ว  
กลุ่มบริษัทโออิชิยังได้ด ำเนินกำรและเข้ำร่วมกับโครงกำรและได้รับกำรรับรอง  
ที่เก่ียวขอ้งดำ้นสิ่งแวดลอ้มในหลำกหลำยโครงกำร ไดแ้ก่ 
- กำรร่วมด ำเนินกำรโครงการคาร์บอน ุตพริ้นท์ขององค์กรในภาค 

อุตสาหกรรม (Carbon Footprint for Organization: CFO) ขององคก์ำรบริหำร
ก๊ำซเรือนกระจก (องคก์ำรมหำชน) ซึ่งเป็นโครงกำรที่สรำ้งควำมรูค้วำมเขำ้ใจ
เก่ียวกับหลักกำรและวิธีกำรประเมินคำร์บอนฟุตพริน้ท์ขององค์กร เพื่อให้ 
สำมำรถค ำนวณปริมำณคำรบ์อนฟุตพริน้ทท์ี่เกิดขึน้จำกกิจกรรมกำรด ำเนินงำน 
ขององคก์รไดอ้ย่ำงถกูตอ้ง อนัจะน ำไปสูก่ำรก ำหนดแนวทำงกำรบรหิำรจดักำร
เพื่ อลดกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกขององค์กรได้อย่ำงเหมำะสมและม ี
ประสิทธิภำพอีกด้วยอันเป็นกำรตระหนักรู ้ต่อควำมรับผิดชอบต่อสังคม 
ในกำรลดผลกระทบดำ้นสิ่งแวดลอ้ม ซึ่งในสว่นโรงงำนนิคมอตุสำหกรรมนวนคร
ได้ปล่อยก๊า เรือนกระจกประมาณ 18,205 tonCO2-eq โรงงำนในนิคม
อตุสำหกรรมอมตะนคร 2,333 tonCO2-eq, วงัม่วง 23,334 tonCO2-eq และ
ครัวกลำงที่บ้ำนบึง 9,688 tonCO2-eq และได้รับใบรับรองกำรปล่อยก๊ำซ
เรือนกระจกจำกรฐัมนตรีกระทรวงทรพัยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดลอ้ม 
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- เข้ำร่วมโครงกำรน ำร่องอุตสำหกรรมสีเขียว ซึ่งกลุ่มบริษัทโออิชิไดผ้่ำนกำร
ประเมินและได้รับกำรรับรองเป็นโรงงำนสีเขียว ระดับ 3 (Green Industry 
Level 3) จำกกระทรวงอตุสำหกรรม ซึ่งเป็นระดบัที่แสดงใหเ้ห็นว่ำบรษิัทไดใ้ช้
ทรพัยำกรอย่ำงคุม้ค่ำและพฒันำกระบวนกำรผลิตที่เป็นมิตรกบัสิ่งแวดลอ้ม  

ส ำหรบัดำ้นควำมปลอดภยัของโรงงำน บรษิัทจดัใหม้ีกำรตรวจมำตรฐำนโรงงำน

โดยผูเ้ชี่ยวชำญจำกภำยนอกทุกปี เช่น กำรตรวจโครงสรำ้งอำคำร กำรตรวจ

ระบบไฟฟ้ำ กำรตรวจภำชนะรบัแรงดนัและหมอ้ผลิตไอน ำ้ เป็นตน้ 

ในปี 2563 บริษัทได้จัดให้มีกำรอบรมด้ำนสิ่งแวดล้อม  โดยเชิญวิทยำกร 
ทัง้ภำยในและจำกภำยนอกบริษัท เพื่อใหค้วำมรูแ้ละสรำ้งค่ำนิยมที่ดีเก่ียวกับ
สิ่งแวดลอ้มแก่พนกังำนของบรษิัท ในหลกัสตูรที่เก่ียวขอ้งกบัดำ้นสิ่งแวดลอ้ม 
ดงันี ้

- หลกัสตูรสรำ้งจิตส ำนึกกำรอนุรกัษ์พลงังำน รวมจ ำนวน 1 หลกัสตูร 
คิดเป็นชั่วโมงอบรมเฉลี่ย 4 ชั่วโมงต่อคน  

- หลักสูตรดำ้นกำรจัดกำรพลังงำน รวมจ ำนวน 1 หลักสูตร คิดเป็น
ชั่วโมงอบรมเฉลี่ย 12 ชั่วโมงต่อคน  

- หลกัสตูร ISO50001 Version:2018 รวมจ ำนวน 1 หลกัสตูร คิดเป็น
ชั่วโมงอบรมเฉลี่ย 6 ชั่วโมงต่อคน  

- หลักสูตร  Internal Audit ISO50001 Version:2018 รวมจ ำนวน  
1 หลกัสตูร คิดเป็นชั่วโมงอบรมเฉลี่ย 6 ชั่วโมงต่อคน  
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โดยคิดเป็นชั่วโมงอบรมเฉลี่ยรวม 28 ชั่วโมงต่อคน ซึ่งเพิ่มขึน้จำก 9.4 ชั่วโมง
ต่อคนในปี 2562 

แนวทางการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ 

ในปี 2563 กลุ่มบริษัทโออิชิไดด้ ำเนินโครงกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรใช้พลังงำน และ
วัตถุดิบ รวมถึงสำรเคมีในกระบวนกำรผลิต เพื่อลดปริมำณกำรใชท้รพัยำกรและลด
ผลกระทบที่อำจมีต่อสิ่งแวดลอ้ม ดงันี ้

1. ด้านพลังงาน  เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรใช้พลังงำนในส่วนโรงงำนในนิคม
อุตสำหกรรมนวนครไดจ้ัดท ำระบบกำรจัดกำรดำ้นพลังงำน ISO50001 version 
2018 อำทิ 

- สำยกำรผลิตเครื่องดื่มแบบบรรจุเย็นในขวด PET ภำยในโรงงำนเขตอุตสำหกรรม 
นวนคร จังหวัดปทุมธำนี ได้มีกำรปรับปรุงกระบวนกำรโดยกำรลดขั้นตอน 
ท ำควำมสะอำดโดยไม่ตอ้งถอดชิน้ส่วน (Cleaning In Place, CIP) เมื่อมีกำรเปลี่ยน
รุน่กำรผลิตผลิตภณัฑ ์ช่วยลดกำรใชไ้ฟฟ้ำได ้12,000 หน่วยต่อปี และลดกำรใชน้  ำ้ 
250,000 ลิตรต่อปี 

- ส ำหรบัสำยกำรผลิตเครื่องดื่มแบบบรรจุในกล่องกระดำษแบบ UHT ไดม้ีกำรปรบัปรุง
เครื่องฆ่ำเชือ้ (AUHT) และเครื่องพำสเจอไรเซอร ์ดว้ยกำรควบคมุกำรท ำงำนของป๊ัม
ใหส้อดคลอ้งกบัอตัรำกำรบรรจ ุช่วยลดกำรใชไ้ฟฟ้ำได ้220,000 หน่วยต่อปี 

- ส ำหรับสำยกำรผลิตชำเขียวบรรจุ เย็นในขวด PET ภำยในโรงงำนอุตสำหกรรม 
อ ำเภอวงัม่วง จงัหวดัสระบุรี ไดด้ ำเนินกำรปรบัปรุงกำรลดแรงดนัไอน ำ้ของระบบ
ตน้ก ำลงั ช่วยท ำใหล้ดกำรใชเ้ชือ้เพลิง (Fuel oil) ได ้70,000 ลิตรต่อปี 
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- ส ำหรบัโรงงำนโออิชิ ฟู้ด เซอรวิ์ส ไดม้ีกำรปรบัปรุงระบบตน้ก ำลงั โดยกำรน ำ มอเตอร์
ประสิทธิภำพสงูเขำ้มำใช ้ในระบบท ำควำมเย็นของโรงงำน ท ำใหช้่วยลดกำรใชไ้ฟฟ้ำ
ได ้800,000 หน่วยต่อปี 

- ส ำหรบัโรงงำนโออิชิ ฟู้ด เซอรวิ์ส ยงัไดม้ีกำรปรบัปรุงเพิ่มประสิทธิภำพเครื่องจกัร
สำยกำรผลิตเก๊ียวซ่ำ ใหส้ำมำรถผลิตสินคำ้ไดอ้ย่ำงต่อเนื่อง ช่วยใหเ้ครื่องแช่แข็ง
แบบอุโมงค ์(Tunnel Freezer) ท ำงำนไดอ้ย่ำงเต็มประสิทธิภำพ ช่วยลดกำรใช้
ก๊ำซไนโตรเจนในกระบวนกำรแช่เย็นผลิตภณัฑเ์ก๊ียวซ่ำได ้700 ตนัต่อปี 

2. ด้านการบริหารจัดการน ้า บริษัทมีแนวทำงกำรใช้ทรัพยำกรน ้ำอย่ำงคุม้ค่ำ 
รวมถึงลดกำรปล่อยน ำ้เสียออกนอกองคก์ร โดยท ำกำรประเมินกำรใชน้  ำ้ (Water 
foot print) เพื่อก ำหนดเป้ำหมำยกำรลดกำรใชน้  ำ้ โดยมีโครงกำรปรบัปรุงกระบวนกำร 
ดงันี ้

- ส ำหรบักำรผลิตเครื่องดื่มแบบบรรจุในกล่องกระดำษแบบ UHT ภำยในโรงงำน 
เขตนิคมอุตสำหกรรมนวนคร จงัหวดัปทุมธำนี ไดด้ ำเนินกำรปรบัปรุงกระบวนกำร
ท ำควำมสะอำดโดยไม่ตอ้งถอดชิน้ส่วน (Cleaning In Place, CIP) โดยลดปริมำณ
กำรใชน้ ำ้ลำ้งระบบในขัน้ตอนสดุทำ้ย (Final rinse) ก่อนเริ่มกระบวนกำรผลิต ช่วยลด
กำรใชน้  ำ้ได ้37,000 ลกูบำศกเ์มตรต่อปี 

- โรงงำนผลิตเครื่องดื่มแบบบรรจุเย็นในขวด PET อ ำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี  
ไดป้รับปรุงระบบ CIP โดยกำรน ำน ำ้อ่อน (Soft water) มำใช้ในกระบวนกำร CIP 
แทนกำรใชน้  ำ้ที่ผ่ำนกำรกรองดว้ยเครื่องรีเวอรส์ออสโมซิส (Reverse Osmosis, 
RO) ช่วยลดกำรใชน้  ำ้ RO ได ้36,000 ลกูบำศกเ์มตรต่อปี 

3. การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้วัตถุดิบ 

- กำรผลิตเครื่องดื่มแบบบรรจุเย็นในขวด PET ภำยในโรงงำนอุตสำหกรรมนวนคร 
จงัหวดัปทมุธำนี ไดด้ ำเนินกำรปรบัปรุงกระบวนกำรสกดัชำ ดว้ยกำรใชเ้ครื่องบีบอดัชำ 
ท ำใหล้ดกำรสญูเสียของหวัเชือ้น ำ้ชำที่ติดไปกบักำกชำได ้20,000 กิโลกรมัต่อปี 

- โรงงำนโออิชิ ฟู้ด เซอรวิ์ส ไดด้ ำเนินกำรปรบัปรุงประสิทธิภำพกระบวนกำรผลิตปลำ
ซำบะโดยน ำนระบบสำยพำนทดแทนกำรผลิตแบบเดิม สำมำรถลดกำรใชว้ตัถดุิบ
ลงได ้10,000 กิโลกรมัต่อปี 
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4. การจัดการของเสีย 
- โรงงำนโออิชิ ฟู้ด เซอรวิ์ส ไดด้ ำเนินกำรน ำน ำ้มนัที่ผ่ำนกระบวนกำรประกอบอำหำร

ไปรีไซเคิลจ ำนวน 10,000 กิโลกรมัต่อปี โดยผ่ำนบริษัทที่ไดร้บักำรรบัรองดำ้นกำร
จดักำรอย่ำงถกูสขุลกัษณะตำมขอ้ก ำหนดของกฎหมำย 

- บริษัท ยังไดม้ีนวัตกรรมด้ำนกำรออกแบบและพัฒนำบรรจุภัณฑป์ระเภทขวด  
PET อย่ำงต่อเนื่อง โดยสำมำรถลดน ำ้หนักขวด PET เพื่อใช้ในโรงงำนเขตนิคม
อุตสำหกรรมนวนคร จังหวัดปทุมธำนี ท ำใหช้่วยลดกำรใชพ้ลำสติกลงไดเ้ท่ำกับ  
92 ตัน/ปี รวมทั้งกำรลดน ำ้หนักขวด PET เพื่อน ำมำใช้ในโรงงำนอุตสำหกรรม 
อ ำเภอวงัม่วง จงัหวดัสระบรุี ท ำใหช้่วยลดกำรใชพ้ลำสติกลงไดเ้ท่ำกบั 55 ตนั/ปี 

- นอกจำกนีเ้พื่อให้เป้ำหมำยกำรลดปริมำณขยะหรือของเสียจำกกระบวนกำรผลิต
ตัง้แต่ปี 2558 – 2563 อย่ำงนอ้ยปีละ รอ้ยละ 1 ผ่ำนกำรจัดกำรตำมแนวคิด 3R 
(Reduce, Reuse, Recycle) บรษิัท โออิชิ เทรดดิง้ ไดม้ีโครงกำรที่ไดด้  ำเนินกำรแลว้ 
ไดแ้ก่ กำรยกเลิกกำรใชง้ำนขวดสีม่วง ในผลิตภณัฑ ์โออิชิ เคียวโฮ ขนำด 350 มิลลิลิตร 
และ ขนำด 380 มิลลิลิตร เพื่อสำมำรถน ำขวดโออิชิ เคียวโฮ เขำ้กระบวนกำรรีไซเคิล
ร่วมกับขวด PET ใสอื่น ๆ ได ้กำรเพิ่มรอยปรุบนฉลำกเพื่อใหผ้ลิตภัณฑข์องโออิชิ  
ในขวด PET สง่เสรมิกำรน ำกลบัไปรีไซเคิลไดด้ียิ่งขึน้  

นอกจำกนี ้กลุ่มบริษัทโออิชิ จะยงัคงใหค้วำมส ำคญักบักำรศกึษำ และพฒันำกำร
ด ำเนินกำรดำ้นกำรบริหำรจัดกำรทรพัยำกรต่ำง ๆ ใหเ้กิดประสิทธิภำพสูงสุดอย่ำง
ต่อเนื่อง เพื่อเป็นกำรลดและประหยัดกำรใชพ้ลงังำนอันจะเป็นกำรลดผลกระทบ
และส่งผลดีต่อสิ่งแวดลอ้มโดยรวมอย่ำงยั่งยืนซึ่งถือเป็นเจตนำรมณส์ ำคัญของกลุ่ม
บรษิัทโออิชิอีกดว้ย 
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3. ปัจจัยความเสี่ยง 

3.1 ธุรกิจอาหาร 

3.1.1 ธุรกิจร้านอาหาร 

3.1.1.1 ความเสี่ยงจากโครงสร้างประชากรและพฤติกรรมผู้บริโภคทีเ่ปลี่ยนไป 

โลกก ำลงัอยู่ในกระแสกำรเปลี่ยนแปลงหลำยอย่ำงที่จะเกิดขึน้อย่ำงรวดเร็ว
และรุนแรงขึน้ ซึ่งจะกระทบต่อกำรด ำเนินธุรกิจและวิถีกำรใชช้ีวิตของเรำทุกคน 
ถำ้เรำมองขำ้มช่วงวิกฤต ไวรสัโควิด 19 ออกไประยะยำว ช่วงที่ผูค้นเลิกกังวล
เรื่องควำมเสี่ยงของโรคระบำดนี ้ เชื่อว่ำเหตุกำรณ์ไวรัสโควิด 19 ครั้งนี ้
เป็นเสมือนตวัเรง่ปฏิกิริยำใหห้ลำย ๆ เทรนดท์ี่แต่เดิมเชื่อว่ำจะใชเ้วลำอีกนำน
หลำยปี 

อินเทอรเ์น็ตจะกลำยเป็นโครงสร้ำงพื ้นฐำนและเข้ำถึงได้ทุกที่ที่ผสมผสำน  
ควำมสะดวกสบำยในกำรใชง้ำนจำกไวรสัโควิด 19 ที่เร่งพฤติกรรมผูบ้ริโภคมำ
ดิจิทัลมำกขึน้ ในวันนีแ้พลตฟอรม์อีคอมเมิรซ์ ไม่ว่ำจะเป็น อีมำรเ์ก็ตเพลส 
บริกำรเดลิเวอรี่ออนไลน์ทั้งกำรสั่ งซื ้ออำหำร หรือสินค้ำ จะเป็นออนไลน์
แพลตฟอรม์ที่เข้ำมำมีบทบำทมำกขึน้และเกิดกำรเติบโตอย่ำงต่อเนื่องจำก
ผูบ้ริโภคถูกบังคับใหไ้ปดิจิทัลจำกไม่มีสถำนที่อื่น ๆ ใหซ้ือ้สินคำ้ เพรำะผูบ้ริโภค 
ยังมีควำมต้องกำรที่ จะซื ้อสินค้ำแต่ ไม่สำมำรถออกไปซื ้อได้ด้วยตัวเอง  
จำกควำมต้องกำรที่จะลดควำมเสี่ยงที่จะเกิดขึน้จำกกำรใช้ชีวิตนอกบ้ำน  
และเกิดควำมเคยชินกบักำรซือ้ขำยออนไลนจ์นเป็นพฤติกรรมต่อเนื่องแมห้มด 
ไวรสัโควิด 19 ก็ตำม โดยคำดกำรณม์ูลค่ำตลำดอีคอมเมิรซ์ ปี 2020 จะมีมูลค่ำ
สงูถึง 220,000 ลำ้นบำท หรือเติบโตขึน้รอ้ยละ 35 จำกปีก่อนหนำ้ ในสว่นของ
ตลำดฟู้ดเดลิเวอรี่ ธุรกิจประเภทนีน้บัว่ำมีแนวโนม้กำรเติบโตสูงมำก พบว่ำ
ในช่วง 5 ปีที่ผ่ำนมำ ธุรกิจนีม้ีกำรขยำยตวัต่อเนื่องเฉลี่ยปีละรอ้ยละ 10 ซึ่งเติบโต
สงูกว่ำธุรกิจรำ้นอำหำรที่เติบโตเฉลี่ยปีละรอ้ยละ 3-4 ต่อปี กำรเติบโตของธุรกิจ
บรกิำรจดัสง่อำหำรสอดคลอ้งกบัโครงสรำ้งประชำกรที่มีขนำดครวัเรือนที่เล็กลง 
พฤติกรรมของผู้บริโภคที่เนน้ควำมสะดวกสบำยและประหยัดเวลำมำกขึน้ 
สง่ผลใหผู้ป้ระกอบกำรรำ้นอำหำรขนำดกลำงและเล็ก สำมำรถเขำ้ถึงกลุม่ผูบ้รโิภค
ได้ง่ำยดำยมำกขึน้ ดังนั้นจำกควำมสะดวกสบำยที่ได้รับ สิ่งเหล่ำนีน้ับเป็น  
กำรกระตุน้ใหแ้บรนดต์อ้งพำตัวเองสู่ระบบออนไลนเ์พื่อเพิ่มโอกำสในกำรตลำด
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และกำรเข้ำสู่ระบบออนไลน์ไม่ได้แค่เพียงยอดขำย แต่ยังได้ดำต้ำเบสของ 
ผู้บริโภคเพื่อให้แบรนด์รูจ้ักผู้บริโภคมำกขึน้และน ำมำใช้ในกำรท ำกำรตลำด  
ในกำรเพิ่มยอดจ ำหน่ำยผ่ำนกำรซือ้ซ ำ้ ขยำยฐำนลูกค้ำ และกำรน ำบิ๊กดำตำ้ 
มำใชใ้นกำรจัดกำรในดำ้นต่ำง ๆ ไดอ้ย่ำงมีประสิทธิภำพมำกขึน้ กำรเติบโต 
ของกำรใชง้ำนบิ๊กดำตำ้ท ำใหผู้บ้ริโภคมองว่ำบิ๊กดำตำ้ไม่ใช่เรื่องไกลตวัอีกต่อไป 
ควำมเคยชินกับดำตำ้ท ำใหผู้บ้ริโภคเริ่มมองหำบิ๊กดำตำ้ที่มีควำมน่ำเชื่อถือ
ผ่ำนช่องทำงต่ำง ๆ แบรนด์ต้องปรับเปลี่ยนกำรน ำเสนอเรื่องรำวต่ำง ๆ 
ผ่ำนบิ๊กดำตำ้ถึงผูบ้ริโภค เพื่อเพิ่มควำมน่ำเชื่อถือใหก้ับแบรนด ์พรอ้มสรำ้ง
ควำมแตกต่ำงจำกคู่แข่งได ้

ไวรัสโควิด 19 ยังได้เข้ำมำเร่งพฤติกรรมกำรช ำระเงินของผู้บริโภคเข้ำสู่ 
Cashless Society จำกควำมกลัวของผู้บริโภคที่ตอ้งสัมผัสเงินสดที่อำจจะ 
มำพรอ้มกับเชือ้โรคต่ำง ๆ จนเกิดกำรใชเ้งินสดดิจิทัลมำกขึน้ ผ่ำนกำรช ำระ 
ค่ำสินคำ้และบรกิำรดว้ยแอปพลิเคชนั โมบำยแบงกิง้ อีเพยเ์มนต ์เครดิตกำรด์ 
และอื่น ๆ นอกจำกนี ้กำรแพร่ระบำดของไวรัสโควิด 19 ยังเกิดกำรใช้งำน
สินคำ้ในรูปแบบ Internet of Things รวมถึงประสบกำรณ ์Virtual Experience 
ในรูปแบบใหม่ ๆ 

กำรใส่ใจเรื่องสขุอนำมัยไดก้ลำยมำเป็นกิจวัตรส ำคญัของผูบ้ริโภค เทรนดห์ลงั
ไวรสัโควิด 19 จะเป็นบรรทดัฐำนควำมรบัผิดชอบต่อสงัคมในเรื่องของสขุลกัษณะ
ที่จะเป็นเรื่องปกติในอนำคต รวมถึงระบบสำธำรณสขุและกำรแพทยข์องประเทศ
จะพัฒนำทัง้ในเรื่องของคุณภำพและควำมง่ำยต่อกำรเข้ำถึง ส  ำหรับธุรกิจ 
จะเห็นได้ว่ำได้มีหลำยๆ แบรนดต์้องปรับกลยุทธ์ที่แสดงให้เห็นว่ำแบรนด์
เขำ้ใจและเตรียมพรอ้มในกำรสรำ้งควำมเชื่อมั่นแก่ผูบ้ริโภคในเรื่องควำมสะอำด
และอนำมยั 

3.1.1.2 ความเสี่ยงในด้านการจัดหาพืน้ทีเ่ช่าส าหรับขยายสาขาใหม่และรักษา
พืน้ทีเ่ช่าส าหรับสาขาเดิม 

เนื่องดว้ยท ำเลที่ตั้งของสำขำเป็นปัจจัยแห่งควำมส ำเร็จในกำรด ำเนินธุรกิจ
รำ้นอำหำร ประกอบกบัสภำวะกำรแข่งขนัที่รุนแรงในธุรกิจรำ้นอำหำรในปัจจุบนั 
ส่งผลใหเ้กิดข้อจ ำกัดต่อผู้ประกอบกำรในกำรแสวงหำพืน้ที่ขยำยสำขำใหม่ 
โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งพื ้นที่ในห้ำงสรรพสินค้ำที่ มุ่งเน้นกำรเช่ำพื ้นที่ภำยใน
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ห้ำงสรรพสินค้ำที่ตั้งอยู่ใกลเ้คียงกับแหล่งชุมชน และโดยปกติกำรเช่ำพืน้ที่ 
จะท ำเป็นสัญญำเช่ำระยะสั้น 3 ปี และได้รับสิทธิในกำรพิจำรณำต่ออำยุ 
สญัญำเช่ำอีกเป็นครำว ๆ  ไป ซึ่งบริษัทมีควำมเสี่ยงที่อำจจะไม่ไดร้บักำรต่ออำยุ
สญัญำเช่ำหรืออำจมีกำรปรบัอัตรำค่ำเช่ำเพิ่มสูงขึน้ ซึ่งบริษัทไดม้ีกำรวำงแผน
ในกำรรักษำพืน้ที่เช่ำโดยกำรรักษำและสรำ้งควำมสัมพันธ์อันดีกับผู้ให้เช่ำ 
รวมถึงมีกำรติดตำมและแสวงหำพืน้ที่นอกศนูยก์ำรคำ้ที่อยู่ใกลบ้ริเวณส ำนกังำน
และชุมชนในท ำเลที่ดีใหม่ ๆ เพื่อใหม้ั่นใจว่ำบริษัทจะมีพื ้นที่ที่มีท  ำเลที่ตั้งที่ดี
และมีศักยภำพในกำรรองรับกำรขยำยสำขำได้อย่ ำงต่อเนื่อง ทั้งนี ้ในช่วง
สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของไวรัสโควิด 19 ท ำให้ร ้ำนอำหำรที่อยู่ ใน
หำ้งสรรพสินคำ้ไดร้บัผลกระทบค่อนขำ้งมำก นอกจำกบรษิัทแสวงหำพืน้ที่ใหม่ ๆ 
นอกศูนย์กำรค้ำแล้ว ยังได้มีกำรพิจำรณำถึงวิธีกำรต่ำง ๆ เพื่อเข้ำถึงลูกค้ำ
ไดม้ำกที่สดุ อำทิ Food Truck, Grab&Go, Kiosk เป็นตน้ 

3.1.1.3 ความเสี่ยงด้านต้นทุนจากการเสื่อมสภาพของวัตถุดิบและผลิตภัณฑ ์

เนื่องจำกในกำรด ำเนินธุรกิจรำ้นอำหำรนัน้ บริษัทใหค้วำมส ำคญักับคณุภำพ 
ควำมสดใหม่ของวัตถุดิบและผลิตภัณฑเ์ป็นหลกัส ำคัญ มำกกว่ำรอ้ยละ 50 
ของวตัถดุิบและผลิตภณัฑ ์อนัไดแ้ก่ เนือ้สตัว ์อำหำรทะเล ผกั ผลไม ้และขนมปัง 
มีอำยุกำรใช้งำนสั้น จึงอำจส่งผลกระทบต่อต้นทุนกำรผลิต หำกขำดกำร
บริหำรจัดกำรและควบคุมกำรใชว้ัตถุดิบอย่ำงมีประสิทธิภำพ ทั้งนี ้เพื่อลด
ควำมเสี่ยงทำงดำ้นตน้ทนุ บรษิัทไดก้ ำหนดนโยบำยกำรจดัซือ้และกำรบริหำร
จัดกำรสินคำ้คงคลงั ด้วยกำรสั่งซือ้ในลกัษณะวันต่อวันในจ ำนวนที่พอเพียง 
และจดัเก็บในหอ้งเย็นรกัษำอุณหภูมิเพื่อลดกำรเสื่อมสภำพของวตัถุดิบ รวมถึง
มีระบบกำรควบคมุสินคำ้และวตัถดุิบคงคลงัแบบ First-In-First-Out (FIFO) 

3.1.1.4 ความเสี่ยงจากการมีแหล่งวตัถุดิบทีม่ีจ ากัด 

เนื่องจำกบริษัทมีนโยบำยซือ้วัตถุดิบที่มีคุณภำพเพื่อใหส้ำมำรถผลิตสินค้ำ 
ที่ไดม้ำตรฐำน ดงันัน้ บริษัทจะไม่ซือ้วตัถุดิบบำงชนิด หรือวตัถุดิบจำกผูข้ำย
เพียงรำยเดียว ซึ่งอำจก่อใหเ้กิดควำมเสี่ยงจำกกำรขำดแคลนหรือขำดอ ำนำจ
ต่อรองทำงดำ้นรำคำได ้โดยที่ผ่ำนมำ บริษัทก ำหนดใหฝ่้ำยวิจัยผลิตภัณฑ์
และฝ่ำยจดัซือ้ด ำเนินกำรสรรหำผูข้ำยสินคำ้ที่มีคณุภำพเพื่อใหม้ีผูข้ำยสินคำ้
มำกรำยยิ่งขึน้ 
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3.1.1.5 ความเสี่ยงด้านความผันผวนของราคาวัตถุดิบและต้นทุนการผลิตสินค้า 

จำกกำรที่วัตถุดิบบำงชนิดเป็นวัตถุดิบที่ไดร้บัควำมนิยมอย่ำงสูงจำกผูบ้ริโภค 
เมื่อเกิดเหตกุำรณท์ี่ไม่คำดคิด เช่น โรคระบำดของพืชและสตัวท์ี่เป็นวตัถดุิบหลกั 
ท ำให้เกิดกำรขำดแคลนและรำคำมีควำมผันผวน อย่ ำงไรก็ตำม บริษัทได้
พิจำรณำท ำสัญญำระยะปำนกลำงและระยะยำวกับผู้ขำยบำงรำยไว้แล้ว 
เหตกุำรณด์งักลำ่วจึงไม่สง่ผลกระทบต่อบรษิัทมำกนกั 

3.1.1.6 ความเสี่ยงด้านการแข่งขันทางธุรกิจ 

เนื่องจำกควำมนิยมในอำหำรญ่ีปุ่ นเติบโตอย่ำงรวดเร็วในประเทศไทย จึงท ำให้
มีผู้ประกอบกำรรำยใหม่ ๆ เกิดขึ ้นจ ำนวนมำก และมีคู่แข่งบำงรำย 
เปิดรำ้นอำหำรแนวเดียวกับของบริษัทในท ำเลที่ใกลเ้คียงกัน อย่ำงไรก็ตำม 
บริษัทมีนโยบำยแข่งขนัทำงดำ้นคณุภำพของผลิตภณัฑ ์บริกำร กำรโฆษณำ
ประชำสัมพันธ์ และกำรจัดกิจกรรมกำรตลำดรูปแบบต่ำง ๆ โดยไม่เน้น  
กำรตัดรำคำ ทั้งนี ้ บริษัทค ำนึงถึงคุณภำพอำหำร และใส่ใจในสุขภำพ 
ของผูบ้รโิภคเป็นส ำคญั อีกทัง้บรษิัทมีควำมเชื่อว่ำยิ่งกำรแข่งขนัมีมำกเท่ำใด
ย่อมส่งผลดีต่ออุตสำหกรรมอำหำรมำกขึน้เท่ำนัน้ เพรำะจะท ำใหก้ำรเติบโต
ของตลำดในธุรกิจประเภทนีเ้ติบโตมำกยิ่งขึน้ ซึ่งย่อมส่งผลท ำให้ธุรกิจ 
ของบรษิัทเติบโตขึน้ดว้ยเช่นกนั 

3.1.1.7 ความเสี่ยงจากผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจ 

ควำมเสี่ยงจำกกำรเปลี่ยนแปลงสภำวะเศรษฐกิจสำมำรถเกิดขึน้ไดแ้ละอำจมี
ผลกระทบต่อระดบักำรบริโภคและควำมเชื่อมั่นของผูบ้ริโภค จำกควำมผนัผวน
และควำมไม่แน่นอนของสภำวะเศรษฐกิจในบำงช่วงส่งผลกระทบต่อ 
กำรด ำเนินธุรกิจในดำ้นต่ำง ๆ อำทิ ตน้ทุนวัตถุดิบ และค่ำแรงที่ปรบัตัวขึน้ 
ท ำใหผู้้ผลิตตอ้งแบกรับภำระตน้ทุนที่เพิ่มขึน้ รวมถึง ภำระรำยจ่ำยที่เพิ่ม
สูงขึน้ ท ำใหอ้ัตรำส่วนค่ำใชจ้่ำยต่อรำยไดข้องครวัเรือนทั่วประเทศเพิ่มขึน้ 
ส่งผลต่อก ำลงักำรซือ้ของผูบ้ริโภคที่ลดนอ้ยลง สิ่งเหล่ำนีล้ว้นส่งผลกระทบ  
ต่อผลประกอบกำรโดยรวมของธุรกิจอำหำร อย่ำงไรก็ดี แมบ้ริษัทจะไดร้ับ
ผลกระทบจำกปัจจัยควำมเสี่ยงดังกล่ำวแต่จำกกำรติดตำมสถำนกำรณ์ 
อย่ำงใกลช้ิด พรอ้มก ำหนดกลยทุธแ์ละแนวทำงกำรตลำดที่เหมำะสมท ำใหบ้รษิัท
ไม่ไดร้บัผลกระทบจำกปัจจยัดงักลำ่ว อย่ำงมีนยัส  ำคญั อย่ำงไรก็ดี แมบ้รษิัท
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จะไดร้บัผลกระทบจำกปัจจยัควำมเสี่ยงดงักล่ำวแต่จำกกำรติดตำมสถำนกำรณ์
อย่ำงใกลช้ิด พรอ้มก ำหนดกลยทุธแ์ละแนวทำงกำรตลำดที่เหมำะสมท ำใหบ้รษิทั
ไม่ไดร้บัผลกระทบจำกปัจจยัดงักลำ่วอย่ำงมีนยัส  ำคญั 

3.1.1.8 ความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 

“กินรอ้น ช้อนส่วนตัว ลำ้งมือ และสวมหนำ้กำกอนำมัย” เป็นประโยคที่เรำ 
ได้ยินกันอย่ำงคุ้นหู รวมไปถึงกำรปรับพฤติกรรมกำรใช้ชีวิตมำอยู่ที่บ้ำน  
เพื่อป้องกันกำรแพร่ระบำดของไวรัสโควิด 19 หลำยธุรกิจไดร้ับผลกระทบ
อย่ำงหนัก อย่ำงเช่น ธุรกิจรำ้นอำหำรที่ตอ้งเผชิญกับควำมทำ้ทำยครั้งใหม่ 
หลำยรำ้นตอ้งปรบัตัวเพื่อสนองตอบควำมตอ้งกำรของลูกคำ้และฝ่ำวิกฤติ
ธุรกิจครัง้นีไ้ปใหไ้ด ้นี่คือรูปแบบกำรปรบัตวัของรำ้นอำหำรใหพ้รอ้มกับ  new 
normal ในยุค ไวรสัโควิด 19 แมส้ถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของไวรสัโควิด 19  

มีทิศทำงที่ผ่อนคลำยลง สะทอ้นใหเ้ห็นจำกจ ำนวนผูต้ิดเชือ้ใหม่ในไทยที่ลดลง
อย่ำงต่อเนื่อง ภำครฐัจึงประกำศผ่อนปรนมำตรกำรในบำงพืน้ที่เพื่อใหธุ้รกิจ
บำงประเภทกลบัมำเปิดบริกำรไดอ้ีกครัง้ ซึ่งหนึ่งในธุรกิจที่ ไดร้บักำรผ่อนปรน
คือธุรกิจรำ้นอำหำรแต่ยังเจอควำมทำ้ทำย และเผชิญกับปัจจยัลบหลำกหลำย 
ทัง้กำรระบำดของไวรสัโควิด 19 กำรหดตวั กำรชะลอตวัในภำคกำรท่องเที่ยว
จำกจ ำนวนนักท่องเที่ยวต่ำงชำติและไทยที่ลดลงอย่ำงหนัก อีกทั้งปัจจัย 
ด้ำนเศรษฐกิจที่ชะลอตัวอันเป็นผลจำกกำรที่ภำคธุรกิจต่ำง ๆ ต้องปิดตัวลง
ชั่วครำว ซึ่งสง่ผลกระทบต่อเนื่องมำยงัควำมเชื่อมั่นในกำรมีงำนและก ำลงัซือ้ของ
ผูบ้ริโภคลดลง ท ำใหภ้ำคธุรกิจและผูบ้ริโภคจะมีควำมระมดัระวังในกำรใชจ้่ำย 
มีก ำลงัซือ้ที่อ่อนแรง จำกปัจจยักดดนัขำ้งตน้ 

ภำยหลังจำกสถำนกำรณ์ไวรัสโควิด 19 คลี่คลำยลงและไม่เกิดกำรระบำด
ระลอกใหม่ อย่ำงไรก็ตำม ผูป้ระกอบกำรรำ้นอำหำรเองยงัตอ้งเจอโจทยท์ี่ทำ้ทำย
ที่ตอ้งปรบัตัว เนื่องจำกผูบ้ริโภคระมัดระวังในกำรใชจ้่ำยมำกขึน้ ซึ่งน่ำจะส่งผล
ไม่เพียงแต่จ ำนวนผูใ้ชบ้ริกำรเฉลี่ยต่อวันที่ลดลง แต่คำดว่ำมูลค่ำกำรใชบ้ริกำร
ต่อมือ้ของผูบ้ริโภคก็น่ำจะมีกำรหดตัวอีกดว้ย ท ำใหเ้กิดผลกระทบต่อรำยได้
ของผูป้ระกอบกำร ขณะที่ตน้ทุนกำรประกอบธุรกิจที่เพิ่มขึน้ จำกตน้ทุนแฝง 
ที่เกิดจำกกำรปรับเปลี่ยนรูปแบบธุรกิจใหส้ำมำรถรองรับช่องทำงกำรสรำ้ง
รำยได้เพิ่มเติม หรือค่ำใช้จ่ำยด้ำนอุปกรณ์ท ำควำมสะอำด เป็นต้น ทั้งนี ้
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ผลกระทบดังกล่ำวคำดว่ำจะเกิดขึน้กับรำ้นอำหำรเกือบทุกประเภท แต่มิติ
ควำมรุนแรงของผลกระทบจะแตกต่ำงกันตำมรูปแบบของกำรใหบ้ริกำรของ
รำ้นอำหำร รำ้นอำหำรที่มีบริกำรจ ำกัดที่ตัง้อยู่ในหำ้งสรรพสินคำ้และสถำนที่
ท่องเที่ยวและใหบ้ริกำรเฉพำะ Dine in จะยงัมีแนวโนม้เผชิญควำมทำ้ทำยสงู 
โดยในฝ่ังรำยได้จะยังมีกำรหดตัวลงต่อเนื่องจำกพฤติกรรมของผู้บริโภค 
ที่หลีกเลี่ยงหรือลดกำรท ำกิจกรรมพบปะสงัสรรคอ์อกไปอีกระยะ เงื่อนไขดงักล่ำว
ไม่เพียงแต่สง่ผลใหเ้กิดขอ้จ ำกัดในกำรสรำ้งรำยไดภ้ำยในรำ้น แต่ยงัสง่ผลใหเ้กิด
ตน้ทนุแฝงเพิ่มขึน้จำกทัง้ค่ำเสียโอกำสและควำมผนัผวนของวตัถดุิบที่ตอ้งสั่งซือ้ 

นอกจำกปัจจัยที่กล่ำวข้ำงตน้พฤติกรรมของลูกคำ้ที่เปลี่ยนไปอย่ำงสิน้เชิง 
เพื่อลดควำมเสี่ยงในกำรติดเชื ้อ ส่งผลผลกระทบต่อกำรด ำเนินธุรกิจของ
รำ้นอำหำรส่วนใหญ่เช่นกัน จำกกำรที่ผู้ประกอบกำรมีรำยได้และก ำไรลดลง 
จะส่งผลกระทบเป็นลกูโซ่ต่อไปยงัควำมเป็นอยู่และรำยไดข้องพนกังำนในรำ้น
อีกดว้ย โดยพฤติกรรมหลกั ๆ ที่จะส่งผลกระทบต่อผูป้ระกอบกำรรำ้นอำหำร 
ไดแ้ก่ กำรหลีกเลี่ยงกำรออกไปในที่สำธำรณะ และใชเ้วลำที่บำ้นมำกขึน้ สั่งอำหำร
เดลิเวอรี่มำกขึน้ เลือกทำนอำหำรในรำ้นที่คนไม่แออดั และซือ้อำหำรส ำเรจ็รูป
กลบัไปทำนที่บำ้นแทน 

3.1.2 ธุรกิจอาหารพร้อมปรุงและพร้อมทาน  

3.1.2.1 ความเสี่ยงด้านความผันผวนของราคาวัตถุดิบและต้นทุนการผลิตสินค้า 

เนื่ องจำกปัจจุบันจ ำนวนยอดขำยของอำหำรพร้อมปรุงและพร้อมทำน 
ที่จ  ำหน่ำยนัน้ ยงัมีจ ำนวนที่ไม่สงูนกัเมื่อเทียบกับขนำดของตลำดโดยรวม ท ำให้
กำรบริหำรจัดกำรดำ้นกำรผลิตสินคำ้ของโรงงำนอุตสำหกรรมของกลุ่มบริษัท 
โออิชิยงัไม่สำมำรถท ำไดอ้ย่ำงเต็มประสิทธิภำพ ส่งผลใหค้่ำใชจ้่ำยต่ำง ๆ  
ในกำรผลิตและตน้ทุนของสินคำ้สงูขึน้ตำมไปดว้ย โดยบริษัทไดก้ ำหนดแนวทำง
ใหทุ้กหน่วยงำน อำทิ ฝ่ำยจัดซือ้ ฝ่ำยวิจัยและพัฒนำ ฝ่ำยผลิต และฝ่ำยขำย
ประสำนงำนร่วมกันเพื่อให้สำมำรถบริหำรจัดกำรก ำลังกำรผลิตและควบคุม
ค่ำใชจ้่ำย ๆ ไดอ้ย่ำงมีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึน้ รวมถึงเนน้กำรขยำยช่องทำงกำร
จดัจ ำหน่ำยสินคำ้ใหค้รอบคลมุอย่ำงกวำ้งขวำงมำกยิ่งขึน้ เพื่อสรำ้งยอดขำยและ
น ำไปสูก่ำรช่วยลดตน้ทนุกำรผลิตและค่ำใชจ้่ำยต่ำง ๆ ลงอีกดว้ย  
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3.1.2.2 ความเสี่ยงด้านการแข่งขันทางธุรกิจ 

ส ำหรับธุรกิจอำหำรพรอ้มปรุงและพรอ้มทำน มีสภำวะกำรแข่งขันทำงธุรกิจ 

ที่ รุนแรง โดยเฉพำะกำรที่ เจ้ำของธุรกิจในช่องทำงกำรจัดจ ำหน่ำยสินค้ำ 

หันมำผลิตสินคำ้ภำยใตต้รำสินคำ้ของตนเอง ส่งผลใหผู้้ขำยสินคำ้นอกจำก

จะตอ้งวิจยัและพฒันำเพื่อแข่งขนัดำ้นผลิตภณัฑแ์ลว้ยงัตอ้งเพิ่มภำระดำ้นกำร

ต่อรองเรื่องเงื่อนไขกำรคำ้ต่ำง ๆ มำกยิ่งขึน้ ดงันัน้ เพื่อเป็นกำรลดและป้องกัน 

ควำมเสี่ยงในเรื่องดงักล่ำว กลุม่บรษิัทโออิชิจึงใหค้วำมส ำคญัในเรื่องกำรพฒันำ

นวตักรรมผลิตภณัฑแ์ละรกัษำคณุภำพของสินคำ้ รวมถึงเนน้กำรสรำ้งตรำสินคำ้

ใหเ้ป็นที่รูจ้กัและสรำ้งควำมเชื่อมั่นในตรำสินคำ้ของบรษิัทใหม้ำกยิ่งขึน้ 

3.1.2.3 ความเสี่ยงด้านการพัฒนาสินค้าใหม่  

เนื่องจำกอำหำรพรอ้มปรุงและพรอ้มทำนที่จ  ำหน่ำยในปัจจบุนัมีช่องทำงกำรจัด
จ ำหน่ำยผ่ำนรำ้นสะดวกซือ้เป็นหลัก ดว้ยวิถีชีวิตคนยุคใหม่ที่เร่งรีบท ำให้ 
กำรพัฒนำสินคำ้ตอ้งมีกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง และค ำนึงถึงควำมะดวก
สบำยในกำรรบัประทำนดว้ยกำรอุ่นรอ้นจำกไมโครเวฟ ถึงแมว่้ำจะไดม้ีกำร
วำงแผนอย่ำงรอบคอบและระมัดระวังแล้วก็ตำม แต่ด้วยพฤติกรรม 
กำรบริโภคที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอที่ตอ้งกำรควำมแปลกใหม่ทันสมัย ดังนัน้ 
ฝ่ำยวิจัยและพัฒนำจึงให้ควำมส ำคัญในกำรพัฒนำนวัตกรรมสินค้ำและ
ผลิตภัณฑ์เพื่อให้สำมำรถตอบสนองได้ตรงและทันต่อควำมต้องกำรและ
กระแสกำรเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมต่ำง ๆ ของผูบ้รโิภคได ้

3.1.2.4 ความเสี่ยงด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 

ด้วยกำรจัดจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ของบริษัทที่มีอยู่ในปัจจุบันยัง คงพึ่งพำ 
ช่องทำงกำรจัดจ ำหน่ำยผ่ำนรำ้นสะดวกซือ้เป็นส ำคัญ ท ำใหเ้กิดข้อจ ำกัด  
ดำ้นกำรต่อรองและผลประโยชนท์ี่ควรไดร้บัจำกกำรจ ำหน่ำยผลิตภณัฑน์ัน้ ๆ 
ซึ่งที่ผ่ำนมำบรษิัทไดพ้ยำยำมลดขอ้จ ำกดัที่เกิดขึน้ดงักล่ำวดว้ยกำรขยำยฐำน
กำรจดัจ ำหน่ำยและสรำ้งกำรเติบโตของยอดขำยในช่องทำงกำรจดัจ ำหน่ำยอื่น ๆ 
เช่น ช่องทำงกำรจดัจ ำหน่ำยสมยัใหม่ หรือ Modern Trade ไดแ้ก่ ซูเปอรม์ำรเ์ก็ต 
ห้ำงสรรพสินค้ำ ไฮเปอร์มำร์เก็ต ช่องทำงกำรจัดจ ำหน่ำยที่มีศักยภำพ  
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อนัไดแ้ก่ ช่องทำง Food Service และช่องทำงกำรจดัจ ำหน่ำยในต่ำงประเทศ 
เป็นตน้ 

3.1.2.5 ความเสี่ยงด้านโลจิสติกส ์ 

เนื่องจำกผลิตภัณฑ์อำหำรพร้อมปรุงและพร้อมทำนที่บริษัทผลิตและ 
จดัจ ำหน่ำยในปัจจบุนัอยู่ในรูปของผลิตภณัฑอ์ำหำรแช่เย็นหรือแช่แข็ง ดงันัน้ 
กระบวนกำรจัดเก็บรักษำภำยหลังกำรผลิต และกำรขนส่งที่สำมำรถ 
คงคณุภำพและรสชำติของสินคำ้ใหม้ีสภำพและรสชำติที่ดีไดม้ำตรฐำนจนถึง
มือผู้บริโภคจึงมีควำมส ำคัญยิ่ง  ประกอบกับอัตรำกำรเติบโตของธุรกิจที่มี
แนวโนม้สูงขึน้อย่ำงต่อเนื่อง บริษัทจึงควรมุ่งเนน้ใหค้วำมส ำคัญและเตรียม
ควำมพรอ้มเก่ียวกบัโครงสรำ้งพืน้ฐำนดำ้นโลจิสติกส ์อำทิ กำรเตรียมแผนงำน
กำรขยำยพื ้นที่ คลังสินค้ำแช่ เย็น เพื่ อกำร เก็ บรักษำผลิตภัณฑ์ให้มี 
ควำมเหมำะสมก่อนกำรจดัสง่ออกไปจ ำหน่ำยทัง้ในและต่ำงประเทศ และกำร
ทบทวนระบบกำรขนส่งสินค้ำแช่ เย็นและแช่แข็งให้มีควำมเหมำะสม  
และสำมำรถรองรบักำรเติบโตของกลุม่ธุรกิจไดอ้ย่ำงมีประสิทธิภำพ ตลอดจน
เป็นกำรป้องกัน ลดผลกระทบและควำมเสี่ยงในดำ้นดังกล่ำวที่อำจเกิดขึน้ 
ไดอ้ีกดว้ย 

3.1.2.6 ความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 

สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของไวรัสโควิด 19 ท ำให้ผู้บริโภคหันมำสนใจ 
ในควำมสะอำดและสขุอนำมยัมำกขึน้ จึงท ำใหผู้บ้ริโภคพิถีพิถันในกำรเลือก
ซือ้สินคำ้จำกช่องทำงและผูผ้ลิตที่เชื่อถือได ้ซึ่งผลิตภัณฑอ์ำหำรพรอ้มปรุง
และพรอ้มทำนของบรษิัทผลิตจำกโรงงำนที่มีประสิทธิภำพสงูไดร้บักำรรบัรอง
คุณภำพและควำมปลอดภัยในกำรผลิตตำมหลกัมำตรฐำนสำกล บรรจุอยู่ 
ในบรรจภุณัฑท์ี่มีกำรทดสอบดำ้นควำมปลอดภยัอย่ำงเคร่งครดั ยิ่งไปกว่ำนัน้
จำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของไวรัสโควิด 19 นี ้ ทำงบริษัทยังเพิ่ม
มำตรกำรควำมปลอดภัยมำกขึน้ในโรงงำนกำรผลิต ท ำใหผ้ลิตภัณฑอ์ำหำร
พรอ้มปรุงและพรอ้มทำนของบรษิัท สะอำด ปลอดภยั จนถึงมือผูบ้รโิภค 
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3.2 ธุรกิจเคร่ืองด่ืม  

3.2.1 ความเสี่ยงตลาดเคร่ืองด่ืมชาเขียวในต่างประเทศ 

ยอดขำยชำเขียวในตลำดต่ำงประเทศเติบโตอย่ำงรวดเร็ว ในขณะที่กำรแข่งขนัทำงธุรกิจ
ในตลำดต่ำงประเทศก็เพิ่มมำกยิ่งขึน้เช่นกัน อีกทั้งกฎหมำยและข้อก ำหนดทำงธุรกิจ 
ต่ำง ๆ และพฤติกรรมของผู้บริโภคในต่ำงประเทศก็อำจส่งผลใหเ้กิดอุปสรรคในกำร
ประกอบธุรกิจได้ บริษัทจึงให้ควำมส ำคัญในกำรศึกษำกฎระเบียบ พร้อมกับ  
สรำ้งพันธมิตรทำงธุรกิจที่มีควำมเชี่ยวชำญ และมีประสบกำรณก์ำรท ำตลำดในแต่ละ
ประเทศ พร้อมกันกับกำรเข้ำไปท ำกำรตลำดโดยตรงกับผู้บริโภค  จำกกำรลงพื ้นที่ 
จัดกิจกรรมรวมถึงเนน้กำรสรำ้งภำพลกัษณข์องแบรนดใ์หม้ีควำมแข็งแกร่ง และเป็นที่
ต้องกำรจำกผู้บริโภคในท้องถิ่น ซึ่งรวมถึงกำรสรำ้งควำมสัมพันธ์ที่ดีกับทั้งตัวแทน
จ ำหน่ำยรำยหลกัและเป็นกำรเตรียมควำมพรอ้มใหก้บับรษิัทหำกเกิดเหตกุำรณใ์ด ๆ ขึน้ 

3.2.2 ความเสี่ยงในด้านการพัฒนาผลิตภัณฑเ์คร่ืองด่ืมใหม่ 

ในกำรออกจ ำหน่ำยผลิตภัณฑเ์ครื่องดื่มใหม่แมว่้ำบริษัทจะไดม้ีกำรพิจำรณำและวำงแผน 
รวมถึงท ำกำรทดสอบคุณภำพต่ำง ๆ ทั้งทำงด้ำนกำรผลิต กำรออกแบบบรรจุภัณฑ์  
กำรทดสอบรสชำติ กำรท ำโฆษณำและส่งเสริมกำรขำย ซึ่งส่งผลใหก้ำรออกผลิตภัณฑ์ใหม่
ตอ้งมีกำรลงทุนที่สูง แต่ผลิตภัณฑใ์หม่บำงประเภทยังไม่ประสบควำมส ำเร็จเท่ำที่ควร 
รวมทัง้กำรแข่งขนัที่รุนแรงในตลำดของกลุ่มธุรกิจเครื่องดื่ม บรษิัทจึงไดเ้พิ่มควำมเขม้งวด
ในกำรเตรียมควำมพรอ้มในกำรออกผลิตภัณฑเ์ครื่องดื่มใหม่ ตั้งแต่กำรมุ่งเนน้ในกำร  
ท ำควำมเขำ้ใจควำมตอ้งกำร และค ำนึงถึงสขุภำพที่ดีของผูบ้ริโภค จนถึงควำมใส่ใจใน
คณุภำพสินคำ้รวมถึงกำรก ำหนดรำคำตน้ทนุ รำคำจ ำหน่ำย และกำรจดักิจกรรมสง่เสรมิ
ทำงกำรตลำดอย่ำงเหมำะสม เพื่อใหม้ั่นใจว่ำกำรออกผลิตภัณฑใ์หม่จะประสบควำมส ำเร็จ
เป็นที่นิยมของผูบ้รโิภค 

3.2.3 ความเสี่ยงจากการมีแหล่งวัตถุดิบทีม่ีจ ากัด 

เนื่องจำกบริษัทมีนโยบำยซือ้วัตถุดิบที่มีคุณภำพเพื่อใหส้ำมำรถผลิตสินคำ้ที่ไดม้ำตรฐำน 
ดงันัน้ บรษิัทจะไม่ซือ้วตัถดุิบบำงชนิดหรือวตัถุดิบจำกผูข้ำยเพียงรำยเดียว ซึ่งอำจก่อใหเ้กิด
ควำมเสี่ยงจำกกำรขำดแคลนหรือขำดอ ำนำจต่อรองทำงดำ้นรำคำได ้โดยที่ผ่ำนมำ บริษัท
ก ำหนดใหฝ่้ำยวิจยัผลิตภณัฑแ์ละฝ่ำยจดัซือ้ด ำเนินกำรแสวงหำผูข้ำยสินคำ้ที่มีคณุภำพใหม้ี
ผูข้ำยสินคำ้มำกรำยยิ่งขึน้ เพื่อลดควำมเสี่ยงและเพื่อผลประโยชนส์งูสดุ 
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3.2.4 ความเสี่ยงด้านความผันผวนของราคาวัตถุดิบ 

จำกกำรที่รำคำพลงังำนชนิดต่ำง ๆ มีแนวโนม้ที่จะปรบัตัวสูงขึน้ ท ำใหต้น้ทุนทัง้ในส่วนของ

ค่ำขนส่ง เชือ้เพลิง เยื่อกระดำษ และบรรจุภัณฑท์ี่ท  ำจำกปิโตรเลียมมีควำมผันผวนไปตำม 

อปุสงคแ์ละอุปทำนของตลำด บรษิัทจึงไดด้ ำเนินกำรท ำสญัญำระยะปำนกลำงและระยะยำว

กับผู้ขำยบำงรำยเพื่อให้มั่นใจว่ำจะสำมำรถลดผลกระทบกับต้นทุนของบริษัทใหไ้ด้ 

มำกที่สดุอีกทัง้มีกำรร่วมจดัซือ้กบักลุ่มบริษัท ฯ เพื่อสรำ้งขอ้ไดเ้ปรียบในกำรต่อรอง และ

ไดเ้พิ่มกำรพิจำรณำกำรจดัซือ้วตัถุดิบตน้น ำ้ตำมควำมเหมำะสม เพื่อใหส้ำมำรถจดักำร

ควำมเสี่ยงดำ้นตน้ทนุไดด้ียิ่งขึน้ 

3.2.5 ความเสี่ยงด้านการแข่งขันทางธุรกิจ 

ดว้ยสภำวกำรณก์ำรแข่งขนัทำงดำ้นธุรกิจเครื่องดื่มเป็นไปอย่ำงรุนแรง มีผูป้ระกอบกำร

รำยใหม่ ๆ ซึ่งมีศกัยภำพสงูน ำสินคำ้ออกสู่ตลำดพรอ้มจดักิจกรรมทำงกำรตลำดที่รุนแรง

อย่ำงสม ่ำเสมอ อย่ำงไรก็ตำม บริษัทมีนโยบำยแข่งขันทำงดำ้นภำพลกัษณ ์ในรูปแบบ

กำรโฆษณำประชำสมัพนัธ ์และกำรจดักิจกรรมกำรตลำดรูปแบบต่ำง ๆ อย่ำงเหมำะสม 

ทัง้นี ้เพื่อท ำใหผ้ลิตภณัฑข์องบริษัทมีคณุภำพและภำพลกัษณท์ี่เหนือกว่ำ รวมถึงบริษัท  

มีควำมเชื่อว่ำยิ่งกำรแข่งขันมีมำกเท่ำใด ย่อมส่งผลดีต่อผู้บริโภคและอุตสำหกรรม

เครื่องดื่มมำกขึน้เท่ำนั้น เพรำะจะท ำใหก้ำรเติบโตของตลำดในธุรกิจประเภทนีเ้ติบโต  

มำกยิ่งขึน้ ซึ่งย่อมสง่ผลท ำใหธุ้รกิจของบรษิัทเติบโตขึน้ดว้ยเช่นกนั 

3.2.6 ความเสี่ยงจากการจัดเก็บภาษีอากร 

จำกมำตรกำรกำรจดัเก็บภำษีสรรพสำมิตส ำหรบัผลิตภณัฑเ์ครื่องดื่มทัง้ในสว่นของตำม
มูลค่ำและปริมำณควำมหวำน โดยมีผลบังคับใชต้ัง้แต่เดือนกันยำยน 2560 ที่ผ่ำนมำ 
ซึ่งผลิตภัณฑ์ชำพรอ้มดื่มถือเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มประเภทหนึ่งที่ถูกจัดเก็บภำษี
สรรพสำมิตดังกล่ำว อันส่งผลกระทบต่อต้นทุนกำรผลิตผลิตภัณฑ์ชำพรอ้มดื่มของ
ผูป้ระกอบกำร เป็นผลใหผู้ป้ระกอบกำรต่ำง ๆ ตอ้งมีกำรปรบัรำคำจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์
ใหม้ีควำมเหมำะสม ซึ่งปัจจยัดงักล่ำวเป็นสำเหตหุลกัที่ส่งผลใหใ้นปีที่ผ่ำนมำตลำดชำ
พรอ้มดื่มหดตวัลง แต่อย่ำงไรก็ดี กลุ่มบริษัทโออิชิไดก้ ำหนดแผนกลยุทธแ์ละมำตรกำร
รองรับผลกระทบที่อำจเกิดขึน้จำกกำรจัดเก็บภำษีสรรพสำมิตดังกล่ำวไว้เป็นกำร
ลว่งหนำ้อย่ำงรดักมุ เช่น กำรก ำหนดแผนงำนกำรออกจ ำหน่ำยผลิตภณัฑใ์นขนำดบรรจุ
ที่เหมำะสมกับรำคำจ ำหน่ำยเพื่อรักษำระดับรำคำจ ำหน่ำยใหเ้หมำะสมกับผูบ้ริโภค  
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ในแต่ละช่องทำงกำรจัดจ ำหน่ำย กำรวิจัยและพัฒนำนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ใหม่  ๆ  
โดยมุ่งเน้นผลิตภัณฑเ์พื่อสุขภำพ เพื่อด ำเนินกำรตำมเจตนำรมณ์ในกำรสรำ้งสรรค์
ผลิตภัณฑท์ี่ใส่ใจในสุขภำพ ตอบสนองต่อควำมต้องกำรและกระแสควำมนิยมของ
ผู้บริโภค รวมถึงกำรบริหำรจัดกำรตน้ทุนและค่ำใช้จ่ำยต่ำง ๆ อย่ำงมีประสิทธิภำพ  
ซึ่งแผนกำรด ำเนินงำนและกลยทุธต์่ำง ๆ สำมำรถช่วยบรรเทำผลกระทบจำกกำรจดัเก็บ
ภำษีสรรพสำมิตดงักลำ่วไดใ้นระดบัหนึ่ง 

3.2.7 ความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 

กำรแพร่ระบำดของไวรสัโควิด 19 ส่งผลกระทบต่อทุกธุรกิจและอุตสำหกรรมไม่เวน้
แมแ้ต่กลุ่มอำหำรและเครื่องดื่มที่เป็นปัจจัยส ำคัญต่อกำรด ำรงชีวิต จำกวิกฤติไวรัส 
โควิด 19 ในช่วงที่กักตวัอยู่บำ้น ท ำใหส้ินคำ้ในกลุ่มเครื่องดื่มมีกำรเปลี่ยนแปลงไปจำก
สถำนกำรณป์กติ กำรซือ้สินคำ้ในลกัษณะที่เป็นแพ็คหรือขนำดใหญ่ เพื่อบริโภคแบบ
เป็นครอบครวัมีเพิ่มขึน้ อย่ำงไรก็ตำม บริษัทไดม้ีกำรปรบัตัวเพิ่มช่องทำงกำรขำยผ่ำน
ช่องทำงออนไลน ์ทัง้ระบบอีคอมเมิรซ์และแอปพลิเคชัน และมีบริกำรเดลิเวอรี่ ท  ำให้
สินคำ้เครื่องดื่มโออิชิเขำ้ถึงผูบ้ริโภคไดง้่ำยขึน้ ซึ่งพฤติกรรมกำรบรโิภคและกำรซือ้สินคำ้
ก็จะเปลี่ยนไป หันมำให้ควำมส ำคัญในเรื่องของควำมปลอดภัย กำรใช้บรรจุภัณฑ์ 
อย่ำงเหมำะสม สำมำรถรักษำคุณภำพสินค้ำใหค้งอยู่ได้นำน สะดวกต่อกำรขนส่ง  
มีควำมปลอดภัย และสร้ำงควำมมั่นใจเรื่องของกำรปลอดเชื ้อให้แก่ผู้บริโภคได้ 
นอกจำกนี ้ควำมใส่ใจในสขุภำพก็มีมำกขึน้ โออิชิจึงไดม้ีกำรพฒันำและออกผลิตภณัฑ์
เครื่องดื่มใหม่ ๆ เช่น ชำเขียวสูตรหวำนน้อย และสูตรปรำศจำกน ำ้ตำล โออิชิ พลัส
วิตำมิน C 200 เปอรเ์ซ็นต ์เป็นตน้ เพื่อเป็นทำงเลือกใหก้บัผูบ้รโิภค 

3.3 ความเสี่ยงด้านกลยุทธ ์

กลุ่มบริษัทโออิชิไดเ้ริ่มด ำเนินกำรตำมแผน “วิสัยทัศน ์2020” เพื่อเติบโตและก้ำวเป็นบริษัท
อำหำรและเครื ่องดื ่มชั ้นน ำในภูมิภำคอำเซียน ซึ่งแมว้่ำบริษัทจะไดม้ีกำรพิจำรณำ และ
วำงแผนอย่ำงถี่ถว้นและรอบคอบ แต่อำจมีปัจจัยทัง้ภำยในและภำยนอกที่ส่งผลกระทบให้
บริษัทไม่สำมำรถด ำเนินธุรกิจใหเ้ป็นไปตำมแผนกลยุทธ์ อันจะกระทบต่อผลกำรด ำเนิน งำน
ของบริษัทท ำใหไ้ม่สำมำรถบรรลุเป้ำหมำยที่วำงไวไ้ด้ 

อย่ำงไรก็ตำม บริษัทไดม้ีกำรจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำนประจ ำ ปีซึ่งสอดคลอ้งกับแผนกลยุทธ์
ระยะยำวของบริษัท โดยคณะกรรมกำรบริษัทมีส่วนร่วมในกำรพิจำรณำกลั่นกรองและอนุมัติ
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แผนกำรด ำ เน ินกำรด ังกล ่ำว  นอกจำกนี  ้ย ังม ีกำรติดตำม ประเมินผลในท ุกขัน้ตอน 
อย่ำงใกลช้ิดเพื่อใหก้ำรด ำเนินกำรเป็นไปตำมแผนงำนและกลยุทธ์ที่ก ำหนดไว ้และมีกำร
ทบทวนแผนกลย ุทธ ์อย ่ำงสม ่ำ เสมอเพื ่อใหส้ำมำรถปร ับกลย ุทธ ์และกำรด ำเน ินงำน  
ใหส้อดคลอ้งกับสถำนกำรณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป  

3.4 ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผู้ถอืหุ้นรายใหญ่หรือบริษัทในกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 

กลุ่มบริษัทโออิชิมีส ัดส่วนกำรจัดจ ำหน่ำยผ่ำนบริษัทในกลุ่มบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ ำกัด 
(มหำชน) (“กลุ่มบริษัท”) คิดเป็นประมำณรอ้ยละ 90 ของยอดขำยรวมของธุรกิจเครื่องดื่ม 
ซึ ่งถือเป็นช่องทำงกำรจ ัดจ ำหน่ำยที ่มีประสิทธิภำพและครอบคลุมพื น้ที ่กำ รใหบ้ริกำร 
มำกที่สุดช่องทำงหนึ่ง อย่ำงไรก็ตำม บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ ำกัด (มหำชน) เป็นผู ้ถือหุน้  
รำยใหญ่ของบริษัทโดยมีสดัส่วนกำรถือหุน้ประมำณรอ้ยละ 79.66 ดงันัน้ กำรจดัจ ำหน่ำยสินคำ้ 
ในกลุ่มธุรกิจเครื่องดื่มจึงมีลกัษณะพึ่งพิงบริษัทในกลุ่มผูถื้อหุน้รำยใหญ่ ซึ่งอำจมีควำมเสี่ยงและ
ผลกระทบต่อผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทได ้หำกมีกำรเปลี่ยนแปลงโครงสรำ้งกำรถือหุน้ของผูถื้อหุน้
รำยใหญ่ หรือหำกกำรจดัจ ำหน่ำยสินคำ้ของบรษิัทไม่ไดร้บัควำมสนใจเท่ำที่ควร 

อย่ำงไรก็ดี ตลอดระยะเวลำที่ผ่ำนมำกลุ่มบริษัทโออิชิไดร้บัควำมร่วมมือทำงธุรกิจจำกกลุ่มบริษัท 

เป็นอย่ำงดีและมีวิธีกำรท ำงำนที่มีระเบียบแบบแผนสำกลอันเป็นที่ยอมรับโดยทั่ วไป อีกทั้ง  

กำรจดัจ ำหน่ำยสินคำ้ผ่ำนเครือข่ำยกลุ่มบริษัทของผูถื้อหุน้รำยใหญ่ยงัถือไดว่้ำเป็นกำรบริหำรจดักำร

และจัดสรรทรัพยำกรใหเ้ป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ อันเป็นประโยชนส์ูงสุดต่อบริษัทและผู้ถือหุน้ 

ทุกฝ่ำย นอกจำกนี ้บริษัทยังไดม้ีกำรเข้ำท ำสัญญำกำรจัดจ ำหน่ำยระยะกลำงอย่ำงเป็นทำงกำร 

กับกลุ่มผู้ถือหุน้รำยใหญ่ ซึ่งหำกมีกำรเปลี่ยนแปลงโครงสรำ้งผู้ถือหุน้รำยใหญ่ กลุ่มบริษัทยังคง 

ตอ้งเป็นผู้จัดจ ำหน่ำยใหบ้ริษัทต่อไปจนหมดสัญญำ ท ำใหบ้ริษัทมีเวลำในกำรสรรหำและแต่งตั้ง 

ผูจ้ดัจ ำหน่ำยรำยใหม่ไดโ้ดยไม่สง่ผลกระทบต่อกำรด ำเนินงำนของบรษิัท 

3.5 ความเสี่ยงต่อการลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย ์ 

3.5.1 ความเสี่ยงจากการมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ทีม่ีอ านาจก าหนดนโยบายการบริหาร  

ณ วันที่ 2 ตุลำคม 2563 บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ ำกัด (มหำชน) หรือไทยเบฟเวอเรจ  
เป็นผู้ถือหุน้รำยใหญ่ของบริษัท โดยมีสัดส่วนกำรถือหุน้ประมำณรอ้ยละ  79.66 ของ 
ทุนช ำระแลว้ ดว้ยสถำนะดังกล่ำวท ำใหไ้ทยเบฟเวอเรจสำมำรถควบคุมมติที่ประชุม 
ผู้ถือหุน้ในเรื่องต่ำง ๆ ได ้ไม่ว่ำจะเป็นกำรแต่งตัง้กรรมกำร หรือกำรขอมติในเรื่องอื่น 
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ที่ตอ้งใช้เสียงส่วนใหญ่ของที่ประชุมผู้ถือหุน้ ตลอดจนเรื่องที่กฎหมำยหรือข้อบังคับ
บริษัทก ำหนดใหต้อ้งไดร้บัเสียง 3 ใน 4 ของที่ประชุมผูถื้อหุน้ ดงันั้น ผูถื้อหุน้รำยอื่นของ
บริษัทอำจมีควำมเสี่ยงจำกกำรไม่สำมำรถรวบรวมคะแนนเสียงเพื่อถ่วงดุลเรื่องที่ผู้ถือหุน้ 
รำยใหญ่เสนอได ้

อย่ำงไรก็ตำม เพื่อใหก้ำรด ำเนินธุรกิจเป็นไปอย่ำงโปรง่ใสและเป็นไปตำมหลกักำรก ำกับ
ดแูลกิจกำรที่ดี บริษัทไดจ้ดัโครงสรำ้งกำรบริหำรจัดกำรซึ่งประกอบไปดว้ยบุคลำกรที่มี
ควำมรูค้วำมสำมำรถ และไดก้ ำหนดขอบเขตอ ำนำจหนำ้ที่อย่ำงชัดเจน รวมถึง มีกำร
แต่งตัง้คณะกรรมกำรตรวจสอบ ซึ่งประกอบดว้ยกรรมกำรอิสระที่ไม่มีส่วนไดเ้สียกับ
บริษัท 3 ท่ำน เพื่อท ำหน้ำที่ในกำรตรวจสอบกำรด ำเนินงำนของบริษัท และดูแล
ผลประโยชนข์องผูถื้อหุน้รำยย่อยไดอ้ย่ำงเพียงพอ ซึ่งท ำใหเ้กิดกำรถ่วงดลุอ ำนำจในกำร
บรหิำรจดักำรในระดบัที่เหมำะสมและสำมำรถตรวจสอบได ้

3.5.2 ความเสี่ยงจากการทีจ่ านวนหุ้นของบริษัทที ่ือ้ขายหมุนเวียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย (“Free float”) ค่อนข้างต ่า ส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องในการ
 ือ้ขายในตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

ณ วันที่ 2 ตุลำคม 2563 บริษัทมีสัดส่วนกำรถือหุน้ของผู้ถือหุน้รำยย่อยคิดเป็นร้อยละ 
20.34 ซึ่งอำจท ำให้มีสภำพคล่องในกำรซือ้ขำยหลักทรัพย์ไม่มำกนัก ผู้ถือหุ้นจึงมี  
ควำมเสี่ยงที่อำจจะไม่สำมำรถขำยหุน้ของบรษิัทไดท้นัทีในรำคำที่ตอ้งกำร 

อย่ำงไรก็ดี บริษัทจะติดตำมและด ำรงสภำพคล่องของ Free float ใหม้ีควำมเหมำะสม
ต่อผูถื้อหุน้ต่อไป 

3.6 ความเสี่ยงของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล 

ปัจจุบันมีกำรน ำเทคโนโลยีและดิจิทัลเข้ำมำใช้เป็นเครื่องมือส ำคัญในกำรแข่งขันทำงธุรกิจ 
ในหลำยๆ ดำ้น ทัง้กำรสื่อสำร กำรจัดเก็บ กำรประมวลผลและวิเครำะหข์อ้มูล รวมถึงเป็นส่วนหนึ่ง
ของกำรด ำเนินธุรกิจ ดังนั้นกำรประเมินควำมเสี่ยงในดำ้นนีแ้ละกำรวำงแผนรบัมือควำมเสี่ยง  
ที่เกิดขึน้จึงมีควำมส ำคญัเป็นอย่ำงมำก โดยประเด็นควำมเสี่ยงที่ยงัถือว่ำมีควำมส ำคัญที่สุดคือ 
ควำมเสี่ยงจำกกำรคุกคำมด้ำนควำมมั่นคงปลอดภัยทำงไซเบอร์ (Cyber Security) ซึ่งมี
ผลกระทบในวงกวำ้ง ตัง้แต่ระบบงำนต่ำง ๆ ไปจนถึงเครื่องคอมพิวเตอรส์่วนบุคคลของผูใ้ชง้ำน 
ผลกระทบต่อมำคือควำมมั่นคงและปลอดภยัของขอ้มลู ส  ำหรบัประเด็นควำมเสี่ยงที่ อำจเกิดขึน้
คือ กรณีกำรละเมิดกฎหมำยเก่ียวกับกำรใชค้อมพิวเตอร ์เช่น พระรำชบญัญัติว่ำดว้ยกำรกระท ำ
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ควำมผิดเก่ียวกบัคอมพิวเตอร ์ที่อำจเกิดกำรตรวจสอบจำกหน่วยงำนต่ำง ๆ ที่เก่ียวขอ้ง อนัสง่ผล
ใหเ้กิดกำรหยดุชะงกัในกำรด ำเนินกิจกรรมของกลุม่บรษิัทโออิชิได ้

โดยค ำนึงถึงควำมเสี่ยงในด้ำนดังกล่ำว กลุ ่มบร ิษัทโออิชิจึงได้เตรียมแผนงำน ระบบ  และ
มำตรกำรปอ้งกนัและบรรเทำผลกระทบจำกควำมเสี่ยงในดำ้นดงักลำ่ว ไดแ้ก่ 

1. ก ำหนดใหม้ีนโยบำยสำรสนเทศของกลุ่มบริษัทโออิชิ ประกอบด้วยแนวทำงปฏิบัติในกำร 
ใชง้ำน กำรก ำกับดแูล กำรป้องกันรกัษำควำมปลอดภยั และบทก ำหนดโทษ รวมถึงกำรให้
ควำมรูเ้ก่ียวกบัเทคโนโลยีและดิจิทลัที่เก่ียวขอ้งในชีวิตประจ ำวนั กำรสรำ้งควำมตระหนกัรู ้
และรบัผิดชอบเก่ียวกับกำรใชส้ื่อสงัคมออนไลนใ์หก้ับพนกังำนอย่ำงต่อเนื่องผ่ำนกำรแจง้
ข่ำวสำรผ่ำนระบบอีเมล์ กำรอบรมและจัดกิจกรรมต่ำง ๆ เพื่อให้พนักงำนมีควำมรู ้
ควำมเขำ้ใจในกำรใชง้ำนเทคโนโลยีอย่ำงถกูตอ้งที่ไม่ละเมิดต่อกฎหมำยที่เก่ียวขอ้ง และมี
ควำมปลอดภัยของข้อมูลเพื่อป้องกันกำรถูกคุกคำมทำงไซเบอร ์รวมถึงคุณและโทษ  
จำกกำรใชส้ื่อสงัคมออนไลนท์ี่จะสง่ผลกระทบต่อสงัคม 

2. กำรสรำ้งระบบป้องกันควำมปลอดภัยตัง้แต่ระบบเครือข่ำยจนถึงเครื่องคอมพิวเตอรแ์ละ
อปุกรณท์ี่มีควำมเสี่ยงต่อกำรถกูโจมตีจำกบคุคลภำยนอก 

1) ระดับเครือข่ำยมีกำรสร้ำงไฟร์วอลล์ (Firewall) เพื่อป้องกันและตรวจสอบให้มี 
กำรรบัสง่ขอ้มลูในช่องทำงที่ก ำหนดกบัปลำยทำงที่อนญุำตเท่ำนัน้ 

2) ระดบัอุปกรณม์ีกำรติดตัง้โปรแกรมป้องกันไวรสัคอมพิวเตอรใ์นเครื่องคอมพิวเตอร์
ทกุเครื่อง และมีกำรเชื่อมต่อมำที่สว่นกลำงเพื่อสำมำรถควบคมุ และแกไ้ขเครื่องที่มี
ปัญหำไดอ้ย่ำงถกูตอ้งและรวดเร็ว พรอ้มทัง้ยงัสำมำรถหำสำเหตขุองกำรถกูคกุคำม 
เพื่อแกปั้ญหำที่ตน้เหตแุละปอ้งกนักำรเกิดปัญหำซ ำ้ในครัง้ต่อไป 

3. กำรก ำหนดสิทธิกำรใช้งำนระบบต่ำง ๆ ของพนักงำน  เพื่อกำรจ ำแนกชั้นควำมลับและ 
กำรจัดกำรข้อมูล เพื่อให้กำรเข้ำถึงข้อมูลเป็นไปเพื่อประโยชน์ในกำรใช้งำนและตำม  
ควำมจ ำเป็น อนัจะเป็นกำรปอ้งกนักำรเขำ้ถึงขอ้มลูที่เป็นควำมลบัและกำรจำรกรรมขอ้มลู
ได้อย่ำงเป็นระบบ รวมถึงก ำหนดให้มีระบบกำรบันทึกกำรเข้ำใช้งำนเพื่อให้สำมำรถ
ตรวจสอบกำรเขำ้ถึงขอ้มลูในระบบต่ำง ๆ ไดอ้ย่ำงมีประสิทธิภำพ 

4. กำรมีศูนยข์อ้มูล (Data Center) และกำรส ำรองขอ้มูลที่ส  ำคัญ เพื่อใหส้ำมำรถน ำขอ้มูล 
มำใชง้ำนไดเ้ม่ือระบบหลกัมีปัญหำ สง่ผลใหธุ้รกิจยงัสำมำรถด ำเนินกำรไดอ้ย่ำงต่อเนื่อง 
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5. กำรเก็บข้อมูลกำรใช้งำนเครือข่ำยตำมข้อบังคับของพระรำชบัญญัติว่ำดว้ยกำรกระท ำ
ควำมผิดเก่ียวกบัคอมพิวเตอร ์และมีกำรก ำกบัดแูลกำรเขำ้ถึงเว็บไซตท์ี่มีควำมเสี่ยงต่อกำร
ถกูจำรกรรมขอ้มลู หรือกระท ำผิดกฎหมำย 

6. กำรติดตัง้โปรแกรมเพื่อตรวจสอบกำรใชง้ำนโปรแกรมที่ไม่ถูกต้องตำมกฎหมำยในเครื่อง
คอมพิวเตอรท์ุกเครื่อง เพื่อป้องกันกำรละเมิดลิขสิทธิ์หรือทรัพย์สินทำงปัญญำต่ำง ๆ  
ในส่วนของระบบเครื่องแม่ข่ำย (Server) มีกำรตรวจสอบสิทธิกำรใช้งำนและ License 
รวมถึงด ำเนินกำรต่ออำยกุำรใชง้ำนทกุปี เพื่อใหม้ั่นใจว่ำระบบทัง้หมดของกลุม่บรษิัทโออิชิ
มีกำรใชโ้ปรแกรมที่ถกูตอ้งตำมกฎหมำยเท่ำนัน้ 

7. กำรเพิ่มระบบบันทึกและติดตำมกำรแก้ไขปัญหำของเครื่องคอมพิวเตอรแ์ละอุปกรณ์ 
ที่เก่ียวข้องกับระบบสำรสนเทศ เพื่อให้หน่วยงำนที่ดูแลเรื่องดังกล่ำวสำมำรถสื่อสำร 
กบัผูใ้ชง้ำนและแกไ้ขปัญหำต่ำง ๆ ไดอ้ย่ำงมีประสิทธิภำพ 

นอกจำกนี ้บริษัทยังไดก้ ำหนดขัน้ตอนและมำตรกำรรองรบัในส่วนของ พ.ร.บ. คุม้ครองข้อมูล  
ส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (Personal Data Protection Act – PDPA) โดยก ำหนดมำตรกำรในกำรเก็บ 
ใช ้เปิดเผย และถ่ำยโอนขอ้มลูสว่นบคุคล ที่ตอ้งไดร้บัควำมยินยอมและเป็นไปตำมที่ พ.ร.บ. ก ำหนด 

3.7 ความเสี่ยงเก่ียวกับช่ือเสียงของบริษัท 

ชื่อเสียงและภำพลกัษณข์ององคก์รคือหนึ่งในปัจจยัที่มีผลต่อกำรตัดสินใจซือ้สินคำ้หรือใชบ้รกิำร
ของผู้บริโภคในปัจจุบัน โดยเฉพำะธุรกิจอำหำรและเครื่องดื่มที่ชื่อเสียงมีควำมส ำคัญต่อ  
กำรตัดสินใจซือ้ค่อนข้ำงมำก กลุ่มบริษัทโออิชิจึงตระหนักถึงควำมส ำคัญของชื่อเสียงและ
ภำพลกัษณม์ำโดยตลอด โดยด ำเนินธุรกิจตำมหลกัธรรมำภิบำล โปร่งใส และสำมำรถตรวจสอบได ้
รวมถึงใส่ใจผูม้ีส่วนไดเ้สียทุกฝ่ำย ชุมชน สงัคม และประเทศชำติ แต่อย่ำงไรก็ตำม บำงครัง้บริษัท 
ไม่สำมำรถหลีกเลี่ยงปัจจัยภำยนอกที่มำกระทบต่อชื่อเสียงของบริษัท เช่น กำรเกิดข่ำวเชิงลบ 
โดยเฉพำะในยุคที่สื่อออนไลนเ์ข้ำมำมีอิทธิพลเป็นอย่ำงมำกในโลกปัจจุบัน สื่อสงัคมออนไลน์
กลำยเป็นช่องทำงกำรสื่อสำรที่ผูบ้รโิภคนิยมใชส้ื่อสำรและแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นเก่ียวกบัสินคำ้
และบริกำร และเมื่อในกรณีที่ตกเป็นข่ำวเชิงลบ เนื ้อหำข่ำวสำรในช่องทำงดังกล่ำวสำมำรถ
แพร่กระจำยได้อย่ำงรวดเร็วในวงกว้ำง และอำจส่งผลกระทบต่อชื่อเสี ยงของบริษัทและ
ภำพลักษณ์ขององค์กร ดังนั้น บริษัทจึงมีนโยบำยและแนวทำงด ำเนินกำรรองรับควำมเสี่ยง  
ที่อำจเกิดขึน้ดงันี ้
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1. จัดให้มีคณะท ำงำน (Crisis Management Team) ที่ดูแลเหตุกำรณ์ที่อำจเป็นควำมเสี่ยง 
ต่อชื่อเสียงและภำพลักษณ์ขององค์กร เพื่อก ำหนดแนวทำงด ำเนินกำรและแก้ปัญหำ  
อย่ำงเหมำะสมและทนัต่อสถำนกำรณ ์

2. มีระบบกำรสื่อสำรที่แม่นย ำ พรอ้มใชเ้ทคโนโลยีดิจิทลัที่สะดวก รวดเรว็ ทนัสมยั เพื่อประเมิน
ควำมเคลื่อนไหว ควำมพงึพอใจ และควำมคำดหวงัของผูบ้รโิภค พรอ้มตอบกลบัอย่ำงชดัเจน
และรวดเรว็ในกรณีที่ผูบ้รโิภคตอ้งกำรค ำชีแ้จง 

3. มีกำรจัดกิจกรรมและเผยแพร่ข่ำวสำรที่สร ้ำงสรรค์และเป็นประโยชน์ต่อสังคมและ
ประเทศชำติอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อตอกย ำ้ควำมเป็นองคก์รที่ดี มีควำมรบัผิดชอบ สรำ้งควำม
น่ำเชื่อถือและควำมไวว้ำงใจแก่ลกูคำ้และผูบ้รโิภค 
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4. ทรัพยส์ินทีใ่ช้ในการประกอบธุรกิจ 

ทรพัยส์ินที่ใชใ้นกำรประกอบธุรกิจของบรษิัทและบรษิัทย่อย มีทัง้ทรพัยส์ินถำวรหลกัที่บรษิัทและบริษัทย่อย
ใช้ในกำรประกอบธุรกิจและทรัพย์สินที่ไม่มีตัวตน มีมูลค่ำทำงบัญชีสุทธิ ณ วันที่ 30 กันยำยน 2563  
สรุปรำยละเอียดไดด้งันี ้

4.1 ทีดิ่นและส่วนปรับปรุงทีดิ่น 

กลุ่มบริษัทโออิชิมีที่ดินและส่วนปรบัปรุงที่ดินที่ใชใ้นกำรประกอบธุรกิจ ซึ่งมลูค่ำทำงบญัชีสุทธิ  
ณ วนัที่ 30 กันยำยน 2562 ตำมรำยละเอียดดงันี ้

ทีดิ่นและส่วนปรับปรุงทีดิ่น 
ลักษณะ 
กรรมสิทธ์ิ 

มูลค่าทางบัญชีสุทธิ 
(ล้านบาท) 

ภาระผูกพัน 

ที่ดิน รวมเนือ้ที่ 61-2-70.5 ไร ่และ
สว่นปรบัปรุงที่ดิน 
นิคมอตุสำหกรรมนวนครโครงกำร 2
ต ำบลคลองหนึ่ง อ ำเภอคลองหลวง 
จงัหวดัปทมุธำนี 

เจำ้ของ    458.00 -ไม่มี- 

ที่ดิน รวมเนือ้ที่ 182-2-19 ไร ่และ 
สว่นปรบัปรุงที่ดิน 
ต ำบลหนองชำก อ ำเภอบำ้นบงึ 
(เมือง) จงัหวดัชลบรุี 

เจำ้ของ 220.27 -ไม่มี- 

รวม  678.27  

  



  บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
แบบแสดงรำยกำรขอ้มลูประจ ำปี (แบบ 56-1) สิน้สดุวนัท่ี 30 กันยำยน 2563 

  สว่นที่ 1 หนำ้ที่ 73 

4.2 อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 

กลุ่มบริษัทโออิชิมีอำคำรและส่วนปรบัปรุงอำคำรที่ใชใ้นกำรประกอบธุรกิจ ซึ่งมลูค่ำทำงบัญชี
สทุธิ ณ วนัที่ 30 กันยำยน 2563 ตำมรำยละเอียดดงันี ้

อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 
ลักษณะ 
กรรมสิทธ์ิ 

มูลค่าทางบัญชีสุทธิ 
(ล้านบาท) 

ภาระผูกพัน 

อำคำรและสิ่งปลกูสรำ้งโรงงำนนิคมอตุสำหกรรมนวนคร
โครงกำร 2 ต ำบลคลองหนึ่ง อ ำเภอคลองหลวง  
จงัหวดัปทมุธำนี 

เจำ้ของ 755.94 - ไม่มี - 

อำคำรและสิ่งปลกูสรำ้งโรงงำนนคิมอตุสำหกรรมอมตะนคร  
ต ำบลบำ้นเก่ำ อ ำเภอพำนทอง จงัหวดัชลบรุี 

เช่ำ 56.61 - ไม่มี - 

อำคำรและสว่นปรบัปรุงอำคำร  เลขที่ 333 หมู่ที่ 1 

ถนนทำงหลวง 2089 (มวกเหลก็-วงัม่วง)  

ต ำบลแสลงพนั อ ำเภอวงัม่วง จงัหวดัสระบรุี 

เช่ำ 118.52 -ไม่มี- 

อำคำรและสิ่งปลกูสรำ้งโรงงำนครวักลำง 

ต ำบลหนองชำก อ ำเภอบำ้นบงึ จงัหวดัชลบรุ ี

เจำ้ของ 290.01 -ไม่มี- 

สว่นปรบัปรุงอำคำรอื่น ๆ เช่ำ 2.52 -ไม่มี- 

รวม  1,295.55  

4.3 สัญญาเช่าพืน้ที่ 

วันที่  30 ก ันยำยน 2563 บริษัทมีสัญญำเช่ำพื ้นที่ในกำรด ำเนินกิจกำรร้ำนอำหำรญ่ีปุ่ น 

กับคู่สัญญำที่เป็นผู้ประกอบกำรธุรกิจคำ้ปลีกประมำณ 260 สัญญำ ทั้งนี ้ สัญญำเช่ำพืน้ที่ 

ส่วนใหญ่จะเป็นสญัญำเช่ำระยะสัน้ 3 ปี และไดร้บัสิทธิในกำรพิจำรณำต่ออำยุสญัญำได้อีก 

โดยสญัญำสว่นใหญ่จะหมดอำยลุงในปี 2563 - 2566 

ทั้งนี ้ บริษัทได้เช่ำที่ดินและอำคำรส ำหรับโครงกำรเครื่องจักรบรรจุ Cold Aseptic Filling 

สำยกำรผลิตที่ 2 และสำยกำรผลิตที่ 4 ที่จงัหวดัสระบรุี เนื่องจำกมีควำมเหมำะสมต่อกำรขนส่ง 
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รวมถึงยังเป็นกำรกระจำยควำมเสี่ยงอีกทำงหนึ่งด้วย โดยสัญญำเช่ำเป็นแบบระยะสั้น

ระยะเวลำกำรเช่ำไม่เกิน 3 ปี และใหส้ิทธิบรษิัทในกำรพิจำรณำซือ้ที่ดินก่อนบคุคลอื่นหำกผูเ้ช่ำ

ประสงคจ์ะขำยที่ดินดงักลำ่ว 

4.4 สิทธิการเช่าพืน้ที่ด าเนินงาน 

พืน้ที่ด  ำเนินงำนของกิจกำรรำ้นอำหำรของกลุ่มบริษัทโออิชิส่วนใหญ่จะท ำเป็นสัญญำเช่ำ
ระยะเวลำสัน้ 3 ปี และไดร้บัสิทธิในกำรพิจำรณำต่ออำยุสญัญำไดอ้ีก เพื่อลดภำระผูกพนัและ
เงินลงทุนที่ค่อนข้ำงสูงจำกควำมผันแปรของสภำพเศรษฐกิจและกำรค้ำที่ เปลี่ ยนแปลง 
อย่ำงรวดเร็ว อย่ำงไรก็ตำม มีรำ้นอำหำรบำงสำขำไดท้ ำสญัญำเช่ำระยะยำวภำยในอำคำรและ
ศนูยก์ำรคำ้ ซึ่งมีมลูค่ำทรพัยส์ินรวมสว่นที่ปรบัปรุงแลว้ ณ วนัที่ 30 กนัยำยน 2563 ดงันี ้

สาขาเนือ้ที ่
ระยะเวลาการเช่าตามทีร่ะบุ 
ในสัญญา/ปีสิน้สุดสัญญา 

มูลค่าทางบัญชีสุทธิ 
(ล้านบาท) 

ภาระผูกพัน 

ศนูยก์ำรคำ้ซีคอนสแควร ์ชัน้ 1 
หอ้งที่ 1053-1054 เนือ้ที่ 292.58 ตร.ม. 

ระยะเวลำ 21 ปี 10 เดือน 25 วนั/ 
สิน้สดุปี 2567 

  4.59 - ไม่มี - 

ศนูยก์ำรคำ้เดอะมอลล ์บำงกะปิ 
หอ้งที่ GF-F5A พืน้ที่ 300 ตร.ม. และ 
หอ้งที่ GF-5B พืน้ที่ 52 ตร.ม. 

ระยะเวลำ 20 ปี 9 เดือน 4 วนั/ 

สิน้สดุปี 2565 

  3.59 - ไม่มี - 

ศนูยก์ำรคำ้ฟิวเจอรป์ำรค์-รงัสิต 
หอ้งที่ B 56 พืน้ที่ 134 ตร.ม. 

ระยะเวลำ 15 ปี 6 เดือน/  
สิน้สดุปี 2564 

  1.14 - ไม่มี - 

ศนูยก์ำรคำ้เอสพลำนำด รชัดำภิเษก 
หอ้งที่ B 41 พืน้ที่ 288 ตร.ม. 

ระยะเวลำ 24 ปี 2 เดือน 4 วนั / 
สิน้สดุปี 2574 

14.08 - ไม่มี - 

ศนูยอ์ำหำรโรงพยำบำลจฬุำลงกรณ ์

ล็อคที่ A10 

ระยะเวลำ 3 ปี/ 

สิน้สดุปี 2565 
  0.03 - ไม่มี - 

รวม  23.43  
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4.5 เคร่ืองมือและเคร่ืองจักรทีใ่ช้ในการผลิต 

ณ วนัที่ 30 กันยำยน 2563 เครื่องจกัรและเครื่องจกัรหลกัที่ใชใ้นกำรด ำเนินงำนและผลิตสินคำ้

ของกิจกำร ประกอบดว้ย 

ประเภทเคร่ืองจักรและอุปกรณ ์
มูลค่าทางบัญชีสุทธิ 

(ล้านบาท) 
ภาระผูกพัน 

เครื่องมือและเครื่องจกัร - เครื่องดื่ม  2,281.59 - ไม่มี - 

เครื่องมือและเครื่องจกัร - อำหำร    199.04 - ไม่มี - 
รวม 2,480.63  

4.6 ส่วนตกแต่งและระบบภายใน 

ส่วนตกแต่งและระบบภำยในที่ใช้ในกำรด ำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทโออิชิ ณ วันที่ 30 กันยำยน 
2563 ประกอบดว้ย 

ประเภทส่วนตกแต่งและ 
ระบบภายใน 

มูลค่าทางบัญชีสุทธิ 
(ล้านบาท) 

ภาระผูกพัน 

สว่นตกแต่ง    171.63 - ไม่มี - 

ระบบภำยใน    603.19 - ไม่มี - 
รวม   774.82  

4.7 ทรัพยส์ินระหว่างติดต้ัง 

ทรัพย์สินระหว่ำงติดตั้งของกลุ่มบริษัทโออิชิมีมูลค่ำทำงบัญชี ณ วันที่  30 กันยำยน 2563 
ดงัต่อไปนี ้

ประเภททรัพยส์ินระหว่างติดต้ัง 
มูลค่าทางบัญชีสุทธิ 

(ล้านบาท) 
ภาระผูกพัน 

เครื่องจกัร Cold Aseptic Filling 
สำยกำรผลิตที่ 1 

10.94 - ไม่มี - 

อื่น ๆ   9.41 - ไม่มี - 
รวม 20.35  
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4.8 ทรัพยส์ินอ่ืน 

ทรพัยส์ินอื่นที่ใชใ้นกำรประกอบธุรกิจของบรษิัทประกอบดว้ย เครื่องใชส้  ำนกังำน เครื่องตกแต่ง
และติดตัง้ เครื่องใชใ้นรำ้นอำหำร และยำนพำหนะ โดยมีมลูค่ำสทุธิทำงบญัชี ณ วนัที่ 30 กันยำยน 
2563 ทั้งสิน้ 142.94 ลำ้นบำท 

4.9 ทรัพยส์ินทางปัญญา 

ตัง้แต่เปิดด ำเนินกำร บริษัทมีกำรยื่นค ำขอจดทะเบียนเครื่องหมำยกำรคำ้และเครื่องหมำยบริกำร 
ส  ำหรบัผลิตภัณฑแ์ละบริกำรของบริษัททัง้ในและต่ำงประเทศ เพื่อเป็นกำรรกัษำสิทธิและไดร้ับ
ควำมคุม้ครองดำ้นทรพัยส์ินทำงปัญญำตำมกฎหมำย โดยมีเครื่องหมำยกำรคำ้และเครื่องหมำย
บริกำรที่ส  ำคญั คือ “โออิชิ” รวมถึงเครื่องหมำยกำรคำ้และเครื่องหมำยบรกิำรที่จดทะเบียนทัง้รว่ม
และ/หรือแยกกบัเครื่องหมำย “โออิชิ” อีกหลำกหลำยเครื่องหมำยไดแ้ก่  “ชำบชูิ” “รำเมน” “นิกยุะ” 
“คำคำชิ” “กรีนที” “โกลด”์ “ชำคลูลซ์่ำ” “ฟรุตโตะ” “อะมิโน โอเค” “เนโกะ” “ฟรุตซ่ำ” “โอโยชิ”  
“อีทโตะ” “โอโยกิ” “โฮวยู” และ “ซำคำเอะ” เป็นตน้ รวมถึงบริษัทไดจ้ดแจง้ลิขสิทธิ์ในตวักำรต์นู 
Oishi Neko (โออิชิ เนะโกะ) และตวักำรต์นูที่ใชก้บัผลิตภณัฑ ์ชำคลูลซ์่ำ ในหลำกหลำยรูปแบบ
และท่ำทำงอีกดว้ย 

นอกจำกนี ้บริษัทไดร้ับรำงวัล “แบรนดท์ี่ท  ำผลงำนบนโซเชียลมีเดียยอดเยี่ยม” ประจ ำปี 2563 
(Most Powerful Brands in Social Media) จำกบริษัท ไวซ์ไซท์ (ประเทศไทย) จ ำกัด  ซึ่งเป็น
หน่วยงำนอิสระที่ท  ำหนำ้ที่วิเครำะหข์อ้มลูสื่อสงัคม และเป็นผูใ้หบ้รกิำรกำรบรหิำรควำมสมัพนัธ์
ออนไลนท์ี่ใหญ่ที่สดุในประเทศไทย ที่ผูบ้ริโภคทั่วประเทศใหค้วำมไวว้ำงใจและเชื่อมั่นมำกที่สดุ 
และได้รับรำงวัล “สุดยอดแบรนด์ที่ครองใจผู้บริโภค” ประจ ำปี 2563 (2020 Thailand’s Most 
Admired Brand) จำกนิตยสำรแบรนดเ์อจ ในฐำนะที่โออิชิเป็นตรำสินคำ้ที่ครองใจผูบ้ริโภค 
รำงวัลดังกล่ำวจึงช่วยตอกย ำ้ถึงควำมเป็นตรำสินคำ้อันดับหนึ่งในใจผู้บริ โภค และถือไดว่้ำ
เครื่องหมำยกำรคำ้ของบริษัทมีควำมแพรห่ลำยเป็นที่ยอมรบัและอยู่ในใจผูบ้ริโภคมำอย่ำงยำวนำน 
จำกควำมส ำเร็จในกำรสรำ้งกำรรบัรูแ้ละควำมนิยมในตรำและเครื่องหมำยกำรคำ้ของบริษัท 
บริษัทจึงไม่มีนโยบำยและควำมจ ำเป็นใด ๆ ในกำรละเมิดเครื่องหมำยกำรคำ้และทรพัย์สิน 
ทำงปัญญำของบคุคลอื่นใด 

4.10 นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

บริษัทพิจำรณำกำรลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม (ถำ้มี) เพื่อวัตถุประสงคก์ำรขยำยและ/

หรือสนบัสนนุธุรกิจของกลุม่บรษิัทโออิชิ หรือสรรหำโอกำสทำงธุรกิจใหม่ ๆ ตำมควำมเหมำะสม 



  บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
แบบแสดงรำยกำรขอ้มลูประจ ำปี (แบบ 56-1) สิน้สดุวนัท่ี 30 กันยำยน 2563 

  สว่นที่ 1 หนำ้ที่ 77 

5. ข้อพิพาททางกฎหมาย 

ส ำหรบัระยะเวลำบญัชีสิน้สดุวนัที่ 30 กันยำยน 2563 บริษัทและบริษัทย่อยไม่มีขอ้พิพำททำงกฎหมำย
หรือคดีใด ๆ ที่ตอ้งดว้ยกรณีดงัต่อไปนี ้ 

(1) คดีที่อำจมีผลกระทบดำ้นลบต่อสินทรพัยข์องบริษัทหรือบริษัทย่อย ที่มีจ  ำนวนสงูกว่ำรอ้ยละ 5
ของสว่นของผูถื้อหุน้ 

(2) คดีที่กระทบต่อกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทอย่ำงมีนยัส  ำคัญ แต่ไม่สำมำรถประเมินผลกระทบ
เป็นตวัเลขได ้

(3) คดีที่มิไดเ้กิดจำกกำรประกอบธุรกิจโดยปกติของบรษิัท 

  



  บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
แบบแสดงรำยกำรขอ้มลูประจ ำปี (แบบ 56-1) สิน้สดุวนัท่ี 30 กันยำยน 2563 

  สว่นที่ 1 หนำ้ที่ 78 

6. ข้อมูลท่ัวไปและข้อมูลส าคัญอ่ืน 

 ข้อมูลท่ัวไป 

ชื่อบรษิัท : บรษิัท โออิชิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) (“บรษิัท”) 

ประกอบธุรกิจ : และเครื่องดื่มภำยใตต้รำสินคำ้ “โออิชิ”  

เลขทะเบียนบรษิัท : 0107547000150 

ที่ตัง้ส  ำนกังำนใหญ่ : เลขที่ 90 อำคำรซีดับเบิล้ยู ทำวเวอร ์ชั้นที่ 36 หอ้งเลขที่ บี3601 
ถนนรชัดำภิเษก แขวงหว้ยขวำง เขตหว้ยขวำง กรุงเทพมหำนคร 10310 

ที่ตัง้โรงงำน : โรงงำนนิคมอตุสำหกรรมนวนคร   
เลขที่ 60/68 และ 60/1120 หมู่ 19 ต ำบลคลองหนึ่ง  
อ ำเภอคลองหลวง จงัหวดัปทมุธำนี 12120  

 : โรงงำนนิคมอตุสำหกรรมอมตะนคร   
เลขที่ 700/635 หมู่ 3 ต ำบลบำ้นเก่ำ อ ำเภอพำนทอง   
จงัหวดัชลบรุี 20160 

 : โรงงำนอตุสำหกรรม อ ำเภอวงัม่วง  
เลขที่ 333 หมู่ 1 ต ำบลแสลงพนั อ ำเภอวงัม่วง   
จงัหวดัสระบรุี 18220  

 : โรงงำนอตุสำหกรรมอ ำเภอบำ้นบงึ  
เลขที่ 283/2 หมู่ 3 ต ำบลหนองชำก อ ำเภอบำ้นบงึ  
จงัหวดัชลบรุี 20170 

โฮมเพจบรษิัท : www.oishigroup.com 

โทรศพัท ์ : (02) 768-8888 

โทรสำร : (02) 768-8889 

ทนุจดทะเบียน : 375,000,000 บำท 

ทนุช ำระแลว้ : 375,000,000 บำท 

ชนิดและจ ำนวนหุน้ที่ : หุน้สำมญัจ ำนวน 375,000,000 หุน้ มลูค่ำที่ตรำไวหุ้น้ละ 1 บำท 
จ ำหน่ำยไดแ้ลว้ทัง้หมด 



  บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
แบบแสดงรำยกำรขอ้มลูประจ ำปี (แบบ 56-1) สิน้สดุวนัท่ี 30 กันยำยน 2563 

  สว่นที่ 1 หนำ้ที่ 79 

ชื่อย่อในตลำดหลกัทรพัย ์ : OISHI ส ำหรบัหุน้สำมญั 
แห่งประเทศไทย   

ชื่อย่อหุน้กูท้ี่จดทะเบียน : ไม่มี 
ในสมำคมตลำดตรำสำรหนีไ้ทย   

อนัดบัเครดิตองคก์ร : ระดบั “A+” (Single A Plus) แนวโนม้อนัดบัเครดิต “Stable” หรือ “คงที่” 

ข้อมูลอ้างอิง 

นายทะเบียนหุ้นของบริษัท 

บรษิัท ศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ำกดั 
เลขที่ 93 ถนนรชัดำภิเษก แขวงดินแดง 
เขตดินแดง กรุงเทพมหำนคร 10400 
โทรศพัท ์(02) 009-9000 

นายทะเบียนหุ้นกู้ของบริษัท 

- ไม่มี - 

ผู้ตรวจสอบบัญชี   

บรษิัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ำกดั 
เลขที่ 1 อำคำรเอ็มไพรท์ำวเวอร ์ชัน้ที่ 50-51 ถนนสำทรใต ้ 
แขวงยำนนำวำ เขตสำทร กรุงเทพมหำนคร 10120 
โทรศพัท ์(02) 677-2000 

ทีป่รึกษากฎหมาย 

บรษิัท วีระวงค,์ ชินวฒัน ์และพำรท์เนอรส์ จ ำกดั 
เลขที่ 540 อำคำรเมอรค์ิวรี่ ทำวเวอร ์ชัน้ที่ 22 ถนนเพลินจิต  
แขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพมหำนคร 10330 
โทรศพัท ์(02) 264-8000 

นำงศศินี เหมทำนนท ์
บรษิัท ไทยเบฟเวอเรจ จ ำกดั (มหำชน)  
เลขที่ 14 ถนนวิภำวดีรงัสิต แขวงจอมพล  
เขตจตจุกัร กรุงเทพมหำนคร 10900  
โทรศพัท ์(02) 785-5251 



  บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
แบบแสดงรำยกำรขอ้มลูประจ ำปี (แบบ 56-1) สิน้สดุวนัท่ี 30 กันยำยน 2563 
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นักลงทุนสัมพันธ ์  

นำยกิตติธัช ธเนศสกลุวฒันำ 
เลขที่ 90 อำคำรซีดบัเบิล้ย ูทำวเวอร ์ชัน้ที่ 43 ถนนรชัดำภิเษก 
แขวงหว้ยขวำง เขตหว้ยขวำง กรุงเทพมหำนคร 10310 
โทรศพัท ์(02) 768-8888 กด 4 
E-mail : investorrelations@oishigroup.com  

ข้อมูลส าคัญอ่ืน 

- ไม่มี - 



บริษัท โออชิิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 

OISHI GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED 

สว่นที่ 2 

กำรจดักำรและกำรก ำกบัดแูลกิจกำร 



  บรษิัท โออิชิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
แบบแสดงรำยกำรขอ้มลูประจ ำปี (แบบ 56-1) สิน้สดุวนัที่ 30 กนัยำยน 2563 

ส่วนท่ี 2 หนำ้ที่ 1 

ส่วนที ่2 

การจัดการและการก ากับดูแลกิจการ 

7. ข้อมูลหลักทรัพยแ์ละผู้ถือหุ้น

7.1 จ านวนทุนจดทะเบียนและทุนช าระแล้ว

7.1.1 หุ้นสามัญ

ณ วันที่ 30 กันยำยน 2563 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 375 ลำ้นบำท เป็นทุนเรียกช ำระแล้วจ ำนวน 
375 ลำ้นบำท แบ่งเป็นหุน้สำมัญจ ำนวน 375 ลำ้นหุน้ มลูค่ำที่ตรำไวหุ้น้ละ 1 บำท ทัง้นี ้หุน้สำมัญ 
ทัง้จ ำนวนของบรษิัทจดทะเบียนในตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

7.1.2 หุ้นกู้ 

- ไม่มี - 

7.2 ผู้ถือหุ้น 

รำยชื่อและสดัสว่นกำรถือหุน้ของผูถื้อหุน้รำยใหญ่ 10 รำย ณ วนัที่ 2 ตลุำคม 2563 มีดงันี ้

ล าดับที ่ รายช่ือผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น ร้อยละ 

1. บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ ากัด (มหาชน) 298,720,398 79.66 

2. UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED 18,000,000 4.80 

3. DBS BANK LTD. 17,910,200 4.78 

4. นายทวีฉัตร จุฬางกูร 15,789,400 4.21 

5. BANK OF SINGAPORE LIMITED-THB SEG AC 9,357,400 2.50 

6. นายอยุทธ ์ชาญเศรษฐิกุล 1,960,000 0.52 

7. นางหทัยรัตน ์จุฬางกูร 1,234,200 0.33 

8. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร ์จ ากัด 1,201,418 0.32 

9. นางสาวอรพรรณ อัสสมงคล 986,400 0.26 

10. นางนิภาภรณ ์ศิริพงษ ์ 847,300 0.23 

11. ผู้ถือหุ้นรายย่อย 8,993,284 2.39 

รวม 375,000,000 100 

รำยละเอียดของกลุม่ผูถื้อหุน้รำยใหญ่ที่ระบุขำ้งตน้ มีลกัษณะเป็น Holding Company หรือโดย
พฤติกำรณม์ีอิทธิพลต่อกำรก ำหนดนโยบำยกำรจัดกำรหรือกำรด ำเนินงำนของบริษัทย่อยอย่ำงมี
นยัส  ำคญั มีดงัต่อไปนี ้



  บรษิัท โออิชิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
แบบแสดงรำยกำรขอ้มลูประจ ำปี (แบบ 56-1) สิน้สดุวนัที่ 30 กนัยำยน 2563 

ส่วนท่ี 2 หนำ้ที่ 2 

1) บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ ำกัด (มหำชน) ซึ่งประกอบธุรกิจหลักผ่ำนบริษัทย่อย
เก่ียวกบักำรผลิตและกำรจดัจ ำหน่ำยเครื่องดื่มผสมแอลกอฮอล ์ไม่ผสมแอลกอฮอล ์
และรำ้นอำหำร 

2) ณ วันที่ 21 ตุลำคม 2562 มีบริษัทที่เก่ียวขอ้งกับนำยเจริญ สิริวัฒนภักดี และ
คุณหญิงวรรณำ สิริวัฒนภักดี ถือหุ้นรวมในบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ ำกัด 
(มหำชน) คิดเป็นรอ้ยละ 65.89 ของหุ้นที่จ  ำหน่ำยได้แลว้ทั้งหมดของบริษัท  
ไทยเบฟเวอเรจ จ ำกดั (มหำชน) 

โดยรำยชื่อและสดัส่วนกำรถือหุน้ของผูถื้อหุน้รำยใหญ่ 10 รำย ของบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ ำกัด 
(มหำชน) ณ วนัที่ 11 ธันวำคม 2562 มีดงันี ้

ล าดับที ่ รายช่ือผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น ร้อยละ 

1. The Central Depository (Pte) Limited 12,305,567,766 48.99 

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. นายณัฐวรรธน ์ เตชะไพบูลย ์ 92,377,500 0.37 

8. นางอาทนัินท ์พีชานนท ์ 88,660,756 0.35 

9. นางชมพูนุช เตชะไพบูลย ์ 70,000,000 0.28 

10. นางวรางค ์ไชยวรรณ 65,650,500 0.26 

7.3 การออกหลักทรัพยอ่ื์น 

- ไม่มี - 

7.4 นโยบายจ่ายเงนิปันผลของบริษัทและบริษัทย่อย 
บริษัทและบริษัทย่อยมีนโยบำยจ่ำยเงินปันผลในอัตรำไม่ต ่ำกว่ำรอ้ยละ 40 ของก ำไรสุทธิ
หลงัหักภำษีและส ำรองตำมกฎหมำยแลว้ของกลุ่มบริษัท หำกไม่มีเหตุจ ำเป็นอื่นใดและ  
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กำรจ่ำยเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อกำรด ำเนินงำนปกติของกลุ่มบริษัทย่ำงมีนัยส ำคัญ ทัง้นี ้
กำรจ่ำยเงินปันผลใหน้ ำปัจจยัต่ำง ๆ มำพิจำรณำประกอบ เช่น ผลกำรด ำเนินงำนและฐำนะกำรเงิน
ของบริษัท สภำพคล่องของบริษัท กำรขยำยธุรกิจและปัจจัยอื่น ๆ ที่เก่ียวขอ้งในกำรบริหำรงำน 
ของบรษิัท ซึ่งกำรจ่ำยเงินปันผลดงักลำ่วขำ้งตน้จะตอ้งไดร้บัควำมเห็นชอบจำกผูถื้อหุน้ 

ข้อมูลการจ่ายเงนิปันผลย้อนหลัง 

อัตราส่วนทางการเงนิ 2561 2562 2563(1) 

อตัรำเงินปันผลต่อหุน้ 2.80 4.00 1.45 

จ ำนวนหุน้ 187.5 ลำ้นหุน้ 187.5 ลำ้นหุน้      375 ลำ้นหุน้ 

รวมเงินปันผลจ่ำยทัง้สิน้ 525 ลำ้นบำท 750 ลำ้นบำท 543.75 ลำ้นบำท 

คิดเป็นรอ้ยละของก ำไรสทุธิรวม 51.80 60.80 50.80 

ทัง้นี ้กำรจ่ำยเงินปันผลดังกล่ำวสอดคลอ้งกับนโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผลของบริษัทที่ก ำหนดไว ้
ในอตัรำที่ไม่ต ่ำกว่ำรอ้ยละ 40 ของก ำไรสทุธิหลงัหกัภำษีและส ำรองตำมกฎหมำยแลว้ของบรษิัท  

  

 
(1) อตัรำกำรจ่ำยเงินปันผลส ำหรบัปี 2563 ยงัมีควำมไม่แน่นอน เนื่องจำกตอ้งไดร้บักำรอนมุตัิจำกที่ประชมุสำมญัผูถ้อืหุน้ ประจ ำปี 2564 
(2) เม่ือวนัที่ 30 มกรำคม 2563 ที่ประชุมสำมญัผูถ้ือหุน้ ประจ ำปี 2563 ไดมี้มติอนมุตัิใหเ้ปลี่ยนแปลงมลูคำ่หุน้ที่ตรำไวเ้ดิมหุน้ละ 2 บำท เป็น

หุน้ละ 1 บำท และไดจ้ดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมลูคำ่หุน้ เม่ือวนัที่ 31 มกรำคม 2563 
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8. โครงสร้างการจัดการ 

8.1 โครงสร้างคณะกรรมการ 

ณ วันที่ 18 พฤศจิกำยน 2563 โครงสรำ้งกำรจัดกำรของบริษัท ประกอบดว้ยคณะกรรมกำร
ทั้งหมด 7 ชุด คือ คณะกรรมกำรบริษัท คณะกรรมกำรบริหำร คณะกรรมกำรตรวจสอบ 
คณะกรรมกำรบริหำรควำมยั่งยืนและควำมเสี่ยง คณะกรรมกำรสรรหำ คณะกรรมกำรก ำหนด
ค่ำตอบแทน และคณะกรรมกำรก ำกบัดแูลกิจกำรที่ดี ดงัมีรำยละเอียดต่อไปนี ้

8.1.1 คณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมกำรบรษิัท ประกอบดว้ยกรรมกำรจ ำนวน 8 คน ดงันี ้

1) นำยประสทิธิ ์ โฆวิไลกลู ประธำนกรรมกำรและกรรมกำรอิสระ 
2) นำยอวยชยั ตนัทโอภำส รองประธำนกรรมกำร 
3) นำยวิกรม คุม้ไพโรจน ์ กรรมกำรอิสระ 
4) นำงสำวพจนีย ์ ธนวรำนิช กรรมกำรอิสระ 
5) นำยชยั จรุงธนำภิบำล กรรมกำรอิสระ 
6) นำยสิทธิชยั ชยัเกรียงไกร กรรมกำร 
7) นำยพิษณ ุ วิเชียรสรรค ์ กรรมกำร 
8) นำงนงนชุ บรูณะเศรษฐกลุ กรรมกำรและกรรมกำรผูจ้ดักำร 

กรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพันตามหนังสือรับรองบริษัท เป็นดังนี ้

“กรรมกำรสองคนลงลำยมือชื่อร่วมกัน และประทับตรำส ำคัญของบริษัท ยกเวน้ นำยวิกรม  
คุม้ไพโรจน ์นำยชยั จรุงธนำภิบำล นำงสำวพจนีย ์ธนวรำนิช และนำยประสิทธิ์ โฆวิไลกลู” 

ขอบเขต อ านาจหน้าทีแ่ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมกำรบริษัทปฏิบัติหน้ำที่โดยอุทิศเวลำ ใชค้วำมรู ้ควำมสำมำรถ และประสบกำรณ์ 
เพื่อประโยชนต์่อกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัท รวมถึงใหค้ ำแนะน ำและก ำกับดูแลใหบ้ริษัทมีกำร
ด ำเนินงำนภำยใต้กรอบของกฎหมำย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับและมติของที่ประชุมผู้ถือหุน้  
อย่ำงเคร่งครดั ตลอดจนพิจำรณำควำมเหมำะสม ใหค้ ำแนะน ำ ก ำหนดและอนุมัติวิสัยทัศน ์ 
กลยุทธ ์ตลอดจนเป้ำหมำยและนโยบำยกำรด ำเนินงำนของบริษัท รวมทัง้ก ำกับ ควบคมุ ดแูล   
กำรบรหิำรและกำรด ำเนินงำนของบริษทัใหเ้ป็นไปตำมนโยบำย กลยทุธ ์แผนงำนและเปำ้หมำย
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ที่ก ำหนดไว้ โดยค ำนึงถึงผลประโยชนข์องผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ำย อย่ำงมีประสิทธิภำพและ
ประสิทธิผล  

ทัง้นี ้คณะกรรมกำรบรษิัทพิจำรณำ ก ำหนด และจดัใหม้ีระบบกำรรำยงำนทำงกำรเงินและบญัชี 
กำรตรวจสอบภำยใน กำรบริหำรควำมเสี่ยง และกำรควบคุมภำยในที่เหมำะสม เพียงพอและ
เชื่อถือได ้เพื่อใหก้ำรปฏิบัติงำนมีควำมถูกตอ้งและเป็นไปตำมขอ้ก ำหนดของกฎหมำยที่เก่ียวขอ้ง 
รวมถึงรับผิดชอบและดูแลใหม้ีกำรปฏิบัติต่อผู้ถือหุน้อย่ำงเท่ำเทียม และรักษำผลประโยชน์ 
ของผูถื้อหุน้และผูม้ีสว่นไดเ้สียทกุกลุม่ พรอ้มทัง้มีกำรเปิดเผยขอ้มลูอย่ำงถกูตอ้งครบถว้น  

อีกทัง้ หำ้มมิใหก้รรมกำรประกอบกิจกำรหรือเขำ้เป็นหุน้ส่วนหรือกรรมกำรในกิจกำรอนัมีสภำพ
อย่ำงเดียวกัน และเป็นกำรแข่งขนักับกิจกำรของบริษัทและบรษิัทย่อย รวมถึง ในกรณีที่กรรมกำร 
หรือบคุคลที่อำจมีควำมขดัแยง้ หรือมีสว่นไดเ้สีย หรืออำจมีควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชนอ์ื่นใด
กับบริษัทหรือบริษัทย่อย (ตำมขอ้บังคับบริษัท กฎหมำย และตำมที่ส  ำนักงำนคณะกรรมกำร
ก ำกับหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์และตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยประกำศก ำหนด)  
บคุคลดงักลำ่ว ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนัน้ ๆ  

คณะกรรมกำรบรษิัทมีอ ำนำจมอบหมำยแต่งตัง้กรรมกำรจ ำนวนหนึ่งใหเ้ป็นกรรมกำรบรหิำรเพื่อ
ด ำเนินกำรอย่ำงหนึ่งอย่ำงใดหรือหลำยอย่ำงแทนคณะกรรมกำรบริษัทได ้โดยในกำรมอบ
อ ำนำจนัน้จะตอ้งอยู่ภำยใตข้อบเขตอ ำนำจของคณะกรรมกำรบริษัท และมีกำรก ำหนดขอบเขต
อ ำนำจหนำ้ที่ของผูร้บัมอบอ ำนำจไวอ้ย่ำงชดัเจน 

โดยกิจกำรดังต่อไปนี ้ คณะกรรมกำรบริษัทจะต้องได้รับอนุมัติจำกที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน  
กำรด ำเนินกำร 

1. เรื่องที่กฎหมำยก ำหนดใหต้อ้งไดร้บัมตจิำกที่ประชมุผูถื้อหุน้ 
2. กำรท ำรำยกำรที่กรรมกำรมีส่วนได้เสีย หรืออยู่ในข่ำยที่กฎหมำยหรือข้อก ำหนดของ

ตลำดหลกัทรพัยร์ะบใุหต้อ้งไดร้บัมติจำกที่ประชมุผูถื้อหุน้ 

กำรด ำเนินกิจกำรที่จะตอ้งไดร้ับควำมเห็นชอบจำกที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท และไดร้ับมติ 
จำกที่ประชุมผูถื้อหุน้ดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำ 3 ใน 4 ของจ ำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุน้ 
ที่เขำ้ประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน มีดงัต่อไปนี ้

1. กำรขำยหรือโอนกิจกำรของบรษิัททัง้หมดหรือบำงสว่นที่ส  ำคญัของบรษิัทใหบ้คุคลอื่น 
2. กำรซือ้หรือรบัโอนกิจกำรของบรษิัทเอกชนหรือบรษิัทมหำชนมำเป็นของบรษิัท 
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3. กำรตกลง แก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกสัญญำเก่ียวกับกำรใหเ้ช่ำกิจกำรของบริษัท 
ทั้งหมดหรือบำงส่วนที่ส  ำคัญ กำรมอบหมำยใหบุ้คคลอื่นใดเขำ้จัดกำรธุรกิจของบริษัท 
หรือควบรวมกิจกำรกบับคุคลอื่น โดยมีวตัถปุระสงคเ์พื่อกำรแบ่งผลก ำไรขำดทนุกนั 

4. กำรแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบรคิณหส์นธิหรือขอ้บงัคบัของบรษิัท 
5. กำรเพิ่มทนุหรือกำรลดทนุจดทะเบียนของบรษิัทและกำรออกหุน้กู ้
6. กำรเลิกบรษิัท 
7. กำรควบรวมกิจกำรบรษิัทกบับรษิัทอื่น 
8. กำรใดที่พระรำชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์ประกำศคณะกรรมกำรก ำกับ

หลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์ประกำศตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และกฎ ระเบียบ 
และประกำศที่เก่ียวขอ้งก ำหนดใหต้อ้งไดร้บัมติจำกที่ประชุมผูถื้อหุน้ เช่น กำรไดม้ำและ
จ ำหน่ำยไปซึ่งสินทรพัยข์องบรษิัทจดทะเบียน หรือรำยกำรเก่ียวโยงกนั 

บทบาทหน้าทีแ่ละความรับผิดชอบของประธานกรรมการบริษัท 

ประธำนกรรมกำรบรษิัทมีบทบำทและหนำ้ที่ที่ส  ำคญั ดงันี ้ 

1. รบัผิดชอบในฐำนะผูน้  ำของคณะกรรมกำรบริษัทในกำรก ำกับดูแล และติดตำมใหก้ำร
บรหิำรงำนของบรษิัทใหบ้รรลวุตัถปุระสงคต์ำมนโยบำยที่ก ำหนดไว ้

2. ท ำหนำ้ที่ประธำนในกำรประชมุคณะกรรมกำรบรษิัทและกำรประชมุผูถื้อหุน้ 
3. เป็นผูล้งคะแนนเสียงชีข้ำดในกรณีที่ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทมีกำรลงคะแนนเสียง

เท่ำกนั 
4. ปฏิบตัิหนำ้ที่อื่นใดตำมที่กฎหมำยก ำหนด 

การปฐมนิเทศ 

คณะกรรมกำรบริษัทก ำหนดให้มีกำรปฐมนิเทศกรรมกำรใหม่ทุกคน เพื่อให้กรรมกำรใหม่
รับทรำบควำมคำดหวังที่บริษัทมีต่อบทบำท หน้ำที่  ควำมรับผิดชอบของกรรมกำรบริษัท 
นโยบำยและแนวปฏิบัติในกำรก ำกับดูแลกิจกำรของบริษัท ตลอดจนสรำ้งควำมรู ้ควำมเขำ้ใจ  
ในธุรกิจและกำรด ำเนินงำน รวมถึงกำรเยี่ยมชมหน่วยปฏิบตัิกำรดำ้นต่ำง ๆ ของบรษิัทเพื่อเตรียม
ควำมพรอ้มในกำรปฏิบตัิหนำ้ที่ของกรรมกำรบรษิัท 
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การพัฒนากรรมการ 

บริษัทมีนโยบำยส่งเสริม และสนับสนุนใหก้รรมกำรของบริษัททุกคนเขำ้ร่วมกำรสมัมนำ และ
ศึกษำในหลกัสตูรกำรอบรมต่ำง ๆ ที่เป็นประโยชนซ์ึ่งจดัขึน้โดยสมำคมสง่เสรมิสถำบนักรรมกำร
บริษัทไทย (Thai Institute of Directors Association หรือ IOD) ตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
หรือองค์กรอิสระต่ำง ๆ เพื่อเสริมสรำ้งควำมรู ้ และเป็นประโยชน์ต่อกำรปฏิบัติหน้ำที่ให้มี
ประสิทธิภำพมำกยิ่งขึน้  

การเข้าร่วมอบรมของกรรมการในหลักสูตร ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย/ (Thai Institute of 
Directors) หรือสถาบันอ่ืน รวมถึงการเข้าอบรมของคณะกรรมการอิสระตามข้อแนะน าของส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์

รายช่ือกรรมการของ
บริษัท 

Directors 
Certification 

Program 
(DCP) 

Directors 
Accreditation 

Program 
(DAP) 

Audit 
Committee 
Program 
(ACP) 

Role of the 
Chairman 
Program 
(RCP) 

อ่ืนๆ 

1 . นำยประสทิธิ์ โฆวิไลกลู - DAP 41/2548 - - - Quality of Financial 
Reporting/2547 

- FND/2547 
- Business Future Series (BFS) 
3: Sustainability for Directors 
2018 (Singapore Institute of 
Directors) 

2. นำยอวยชยั ตนัทโอภำส DCP 90/2550 DAP BJC/2547 - RCP 29/2555 - 
.3  วิกรม คุม้ไพโรจน์นำย  - DAP 63/2550 - RCP 39/2559 - วตท.  รุน่ที่ 14 

- ACEP รุน่ที่ 7/2556 
- SFE รุน่ที่ 22/2557 
- AACP รุน่ที่ 23/2559 

.4  พจนีย ์ธนวรำนิชนำงสำว  รุน่ที่ 17/2545 
DCPU  

รุน่ที่ 1/2557 

- ACP 32/2553 RCP 13/2549 - RCC รุน่ที่ 4/2 055  
- วตท.  รุน่ที่ 8 
- TEPCoT รุน่ที่ 3 /2553 
- FGP รุน่ที่ 2/2554 
- ASMP รุน่ที่ 2 
- AACP รุน่ที่ 10/2556 
- ACEP รุน่ที่ 7/2556 
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รายช่ือกรรมการของ
บริษัท 

Directors 
Certification 

Program 
(DCP) 

Directors 
Accreditation 

Program 
(DAP) 

Audit 
Committee 
Program 
(ACP) 

Role of the 
Chairman 
Program 
(RCP) 

อ่ืนๆ 

- ITG รุน่ที่ 2/2559 
- Business Future Series 
(BFS) 3: Sustainability for 
Directors 2018 (Singapore 
Institute of Directors) 

.5  ชยั จรุงธนำภิบำลนำย  DCP 29/2546 - ACP 4/2548 - - 
6 . นำยสิทธิชยั ชยัเกรียงไกร DCP 26/2546 

DCP Re 
2/2549 

- - - - 

7 . นำยพิษณ ุวิเชียรสรรค ์ - DAP/2547 - - - 
8. นำงนงนชุ บรูณะเศรษฐกลุ - DAP135/2560 - - - 

8.1.2 คณะกรรมการบริหาร 

คณะกรรมกำรบรหิำร ประกอบดว้ยกรรมกำรจ ำนวน 7 คน ดงันี ้
1) นำยอวยชยั ตนัทโอภำส ประธำนกรรมกำรบรหิำร 
2) นำยสิทธิชยั ชยัเกรียงไกร รองประธำนกรรมกำรบรหิำร คนที่ 1 
3) นำยลี เม็ง ตทั รองประธำนกรรมกำรบรหิำร คนที่ 2 
4) นำยพิษณ ุ วิเชียรสรรค ์ กรรมกำรบรหิำร 
5) นำงนงนชุ บรูณะเศรษฐกลุ กรรมกำรบรหิำร  
6) นำงสรุียพ์ร ประดิษฐ์ทศันีย ์ กรรมกำรบรหิำร 
7) นำยไพศำล อ่ำวสถำพร กรรมกำรบรหิำร  

ขอบเขต หน้าที ่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร 

1. ใหค้ณะกรรมกำรบริหำรมีอ ำนำจด ำเนินกำรตำมนโยบำยของคณะกรรมกำรบริษัท  
ซึ่งอยู่ภำยใตก้ฎหมำย เงื่อนไข กฎระเบียบ และข้อบังคับของบริษัท เวน้แต่รำยกำร  
ที่กฎหมำยก ำหนดใหต้อ้งไดม้ติที่ประชมุผูถื้อหุน้ 

2. มีอ ำนำจจดัท ำ เสนอแนะ และก ำหนดนโยบำยแนวทำงธุรกิจ และกลยทุธท์ำงธุรกิจของ
บรษิัทต่อคณะกรรมกำรบรษิัท 
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3. ก ำหนดแผนธุรกิจ อ ำนำจกำรบริหำรงำน ก ำหนดงบประมำณส ำหรบัประกอบธุรกิจ
ประจ ำปี และงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี เพื่อเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำ
อนุมตัิ และด ำเนินกำรตำมแผน และกลยุทธท์ำงธุรกิจโดยสอดคลอ้งกับนโยบำย และ
แนวทำงธุรกิจที่ไดแ้ถลงต่อคณะกรรมกำรบรษิัท 

4. ควบคมุดแูลกำรด ำเนินธุรกิจของบรษิัทและบรษิัทย่อยใหเ้ป็นไปตำมนโยบำยทำงธุรกิจ 
เปำ้หมำย แผนกำรด ำเนินงำน กลยทุธท์ำงธุรกิจ งบประมำณ และอ ำนำจบรหิำรต่ำง ๆ 
ตำมที่ไดร้บัอนุมตัิจำกคณะกรรมกำรบริษัทใหเ้ป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพและเอือ้ต่อ
สภำพธุรกิจ 

5. มีอ ำนำจด ำเนินกิจกำรที่เก่ียวขอ้งกับกำรบรหิำรงำนทั่วไปของบรษิัท โดยใหค้รอบคลมุ
ทกุรำยละเอียดของกำรคดัเลือก กำรฝึกอบรม กำรว่ำจำ้ง และกำรเลิกจำ้งของพนกังำน
ของบรษิัท ยกเวน้ ต ำแหน่งตัง้แต่ผูช้่วยกรรมกำรผูจ้ดักำรขึน้ไป 

6. มีอ ำนำจพิจำรณำอนมุตัิกำรเขำ้ท ำธุรกรรมและด ำเนินกำรต่ำง  ๆของบรษิัทและบรษิัทย่อย ดงันี ้
6.1 อนุมตัิกำรกูห้รือกำรขอสินเชื่อใด ๆ จำกสถำบนักำรเงิน กำรเขำ้เป็นผูค้  ำ้ประกัน 

และกำรใชจ้่ำยเงินเพื่อเขำ้ท ำธุรกรรมตำมปกติธุรกิจของบริษัท เช่น กำรจ่ำยเงิน
เพื่อกำรลงทุน เพื่อขยำยสำขำ กำรสั่งซือ้สินคำ้ เครื่องจกัร อุปกรณ ์และวตัถุดิบ 
และกำรใชจ้่ำยเงินเพื่อกำรด ำเนินงำนต่ำง ๆ เป็นตน้ 

6.2 อนมุตัิงบประมำณประจ ำปีของบรษิัทย่อย 

ทัง้นี ้อ  ำนำจในกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ตำมที่ระบขุำ้งตน้ใหเ้ป็นไปตำมเง่ือนไขดงันี ้
1. กรณีกำรสั่งซือ้วัตถุดิบหลกั ใหค้ณะกรรมกำรบริหำรอนุมัติไดไ้ม่เกินครัง้ละ 

1,000,000,000.- บำท (หนึ่งพนัลำ้นบำทถว้น)  
2. กรณีอื่น ๆ นอกเหนือจำกกำรสั่งซือ้วตัถดุิบหลกั ใหค้ณะกรรมกำรบรหิำรอนมุตัิได้

ไม่เกินครัง้ละ 100,000,000.- บำท (หนึ่งรอ้ยลำ้นบำทถว้น) หรือจ ำนวนเทียบเท่ำ 
หรือเป็นไปตำมที่คณะกรรมกำรบรษิัทมอบหมำย ยกเวน้ กำรตดัจ ำหน่ำยทรพัยส์นิ 
ใหค้ณะกรรมกำรบริหำรอนุมัติไดไ้ม่เกินครัง้ละ 10,000,000.- บำท (สิบลำ้นบำท
ถ้วน) และกำรจ่ำยเงินค่ำรบัรอง กำรกุศล และสินคำ้เผยแพร่ ใหค้ณะกรรมกำร
บรหิำรอนมุตัิไดไ้ม่เกินครัง้ละ 3,000,000.- บำท (สำมลำ้นบำทถว้น)  

7. มีอ ำนำจพิจำรณำอนุมัติกำรเปิดบัญชีเงินฝำกกับสถำบันกำรเงินในประเทศ รวมทัง้ 
กำรก ำหนดผูม้ีอ ำนำจสั่งจ่ำยเงินจำกบญัชีเงินฝำกทัง้หลำยของบรษิัท 
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8. มีอ ำนำจพิจำรณำอนุมตัิงบประมำณกำรขึน้เงินเดือนหรือปรบัระดบัเงินเดือนพนกังำน
ประจ ำปี และกำรจ่ำยเงินรำงวัลประจ ำปี (เงินโบนัส) ใหแ้ก่พนักงำนของบริษัทและ
บรษิัทย่อย ยกเวน้ ต ำแหน่งตัง้แต่ผูช้่วยกรรมกำรผูจ้ดักำรขึน้ไป 

9. มีอ ำนำจพิจำรณำอนมุตัิกำรสั่งจ่ำยเงินตำมที่คณะกรรมกำรบรษิัทก ำหนด 
10. มีอ ำนำจคดัเลือก ว่ำจำ้ง เลิกจำ้ง เลื่อนต ำแหน่ง ลงโทษทำงวินยั โยกยำ้ย ปรบัระดบั 

ขึน้เงินเดือน ปรบัอตัรำเงินเดือน ก ำหนดโบนสั สวสัดิกำร หรือสิทธิประโยชนอ์ย่ำงอื่น 
ตลอดจนพิจำรณำควำมดีควำมชอบประกำรอื่นของพนกังำนของบรษิัทในทกุต ำแหน่ง 
ยกเวน้ ต ำแหน่งผูช้่วยกรรมกำรผูจ้ดักำรขึน้ไป และใหม้ีอ ำนำจมอบหมำยใหก้รรมกำร
ผู้จัดกำร หรือผู้ไดร้ับมอบหมำยใหท้ ำกำรแทนของบริษัท เป็นผู้มีอ ำนำจแทนบริษัท  
ในกำรลงนำมในสัญญำจ้ำงที่เก่ียวข้อง ทั้งนี ้ภำยใตง้บประมำณที่ไดร้ับอนุมัติจำก
คณะกรรมกำรบรษิัท 

11. อนุมัติกำรแต่งตัง้ผูแ้ทนของบริษัทเขำ้ด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำร และหรือ อนุกรรมกำร 
ในบริษัทย่อย เพื่อควบคุมดูแลกำรบริหำรงำนต่ำง ๆ ตำมที่ไดร้บัอนุมัติจำกบริษัท 
ใหเ้ป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพและไดร้บัประโยชนส์งูสดุ 

12. ก ำกับ ดูแล และอนุมัติเรื่องที่เก่ียวกับกำรด ำเนินงำนของบริษัท และอำจแต่งตัง้หรือ
มอบหมำย หรือมอบอ ำนำจใหบ้คุคลใดบคุคลหนึ่ง หรือหลำยคนกระท ำกำรอย่ำงหนึ่ง
อย่ำงใดแทนคณะกรรมกำรบริหำรไดต้ำมที่เห็นสมควร เช่น แต่งตัง้คณะอนุกรรมกำร
ในกำรจดัหำวตัถดุิบหลกั แต่งตัง้คณะอนกุรรมกำรในกำรพิจำรณำกำรขึน้เงินเดือนหรือ
กำรก ำหนดเงินโบนัสแก่พนักงำน ยกเว้น ต ำแหน่งผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำรขึน้ไป  
แต่งตั้งคณะอนุกรรมกำรชุดต่ำง ๆ ที่มีควำมรู ้ควำมเชี่ยวชำญในกิจกำรเฉพำะทำง  
เพื่อบริหำร และกลั่นกรองกิจกำรงำนก่อนที่จะน ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริหำร  
โดยคณะกรรมกำรบริหำรสำมำรถยกเลิก เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขขอบเขตแห่งกำร 
มอบอ ำนำจนัน้ ๆ ได ้

13. ปฏิบตัิหนำ้ที่อื่น ๆ ตำมที่ไดร้บัมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบรษิัท 

อนึ่ง กำรอนุมัติรำยกำรดังกล่ำวขำ้งตน้ จะตอ้งไม่มีลกัษณะเป็นกำรอนุมัติกำรเขำ้ท ำรำยกำร 
ที่ท  ำใหค้ณะกรรมกำรบริหำรหรือผู้รับมอบอ ำนำจจำกคณะกรรมกำรบริหำรสำมำรถอนุมัติ  
กำรเขำ้ท ำรำยกำรที่ตน หรือบุคคลที่อำจมีควำมขัดแยง้ หรือมีส่วนไดเ้สีย หรืออำจมีควำมขัดแยง้
ทำงผลประโยชนอ์ื่นใด (ตำมขอ้บังคับบริษัท และตำมที่ส  ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลกัทรพัย์
และตลำดหลักทรัพย์ ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยประกำศก ำหนด) กับบริษัทหรือ 
บริษัทย่อย ยกเว้น เป็นกำรอนุมัติกำรเข้ำท ำรำยกำรที่ เป็นไปตำมนโยบำยและหลักเกณฑ์ 
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ที่คณะกรรมกำรบริษัทไดพ้ิจำรณำอนมุตัิไว ้ทัง้นี ้กรรมกำรบริหำรที่มีสว่นไดเ้สียในเรื่องดงักลำ่ว 
ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนัน้ โดยคณะกรรมกำรมีอ ำนำจในกำรแกไ้ขเปลี่ยนแปลง
ขอบเขต อ ำนำจหนำ้ที่ของคณะกรรมกำรบรหิำรไดต้ำมที่จ  ำเป็นหรือเห็นสมควร 

8.1.3 คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมกำรตรวจสอบ ประกอบดว้ยกรรมกำรจ ำนวน 3 คน(1) ดงันี ้

1)  นำยวิกรม คุม้ไพโรจน ์ ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 
2)  นำงสำวพจนีย ์ ธนวรำนิช กรรมกำรตรวจสอบ 
3)  นำยชยั จรุงธนำภิบำล กรรมกำรตรวจสอบ 

วาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการตรวจสอบ 

กรรมกำรตรวจสอบมีวำระกำรด ำรงต ำแหน่งครำวละ 3 ปี และหำกกรรมกำรตรวจสอบพน้จำก
ต ำแหน่งตำมวำระอำจไดร้บักำรแต่งตัง้ใหม่อีกได ้

กรรมกำรตรวจสอบคนใดจะลำออกจำกต ำแหน่งใหย้ื่นใบลำออกต่อประธำนกรรมกำรบริษัท
และใหค้ณะกรรมกำรบรษิัทเป็นผูอ้นมุตัิ 

เมื่อกรรมกำรตรวจสอบครบวำระกำรด ำรงต ำแหน่ง หรือมีเหตุใดที่กรรมกำรตรวจสอบไม่สำมำรถ 
อยู่จนครบวำระได ้มีผลใหจ้ ำนวนสมำชิกน้อยกว่ำจ ำนวนที่ก ำหนดไว ้คณะกรรมกำรบริษัท 
ตอ้งแต่งตัง้กรรมกำรตรวจสอบรำยใหม่ใหค้รบถว้นอย่ำงชำ้ภำยใน 3 เดือนนับแต่วันที่จ  ำนวน
สมำชิกไม่ครบถว้น 

ในกรณีที่กรรมกำรตรวจสอบพน้จำกต ำแหน่งทัง้คณะ ใหค้ณะกรรมกำรตรวจสอบที่พน้จำก
ต ำแหน่งตอ้งอยู่รักษำกำรในต ำแหน่งเพื่อด ำเนินงำนต่อไปพลำงก่อนจนกว่ำคณะกรรมกำร
ตรวจสอบชดุใหม่จะเขำ้รบัหนำ้ที่ 

ขอบเขต อ านาจหน้าทีแ่ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

1. ปฏิบตัิหนำ้ที่และควำมรบัผิดชอบ ตำมที่ก ำหนดในกฎบัตรและประกำศตลำดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทย โดยรวมถึงแต่ไม่จ  ำกดัอยู่เพียง 

1.1 สอบทำนใหบ้รษิัทมีกำรรำยงำนทำงกำรเงินอย่ำงถกูตอ้งและเพียงพอ 

 
(1) นำงสำวพจนีย ์ธนวรำนิช และนำยชยั จรุงธนำภิบำล เป็นกรรมกำรตรวจสอบที่มีควำมรูแ้ละประสบกำรณใ์นกำรสอบทำนงบกำรเงินของบริษัท 
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1.2 สอบทำนใหบ้ริษัทมีระบบกำรควบคุมภำยใน (Internal Control) และระบบ
กำรตรวจสอบภำยใน (Internal Audit) ที่เหมำะสมและมีประสิทธิผลและพิจำรณำ
ควำมเป็นอิสระของหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน ตลอดจนให้ควำมเห็นชอบ 
ในกำรพิจำรณำแต่งตัง้ โยกยำ้ย เลิกจำ้งหวัหนำ้หน่วยงำนตรวจสอบภำยใน 
หรือหน่วยงำนอื่นใดที่รบัผิดชอบเก่ียวกบักำรตรวจสอบภำยใน 

1.3 พิจำรณำคัดเลือก เสนอแต่งตัง้บุคคลซึ่งมีควำมเป็นอิสระเพื่อท ำหนำ้ที่เป็น
ผู้สอบบัญชีของบริษัท เสนอค่ำตอบแทน และเสนอเลิกจำ้งบุคคลดังกล่ำว 
รวมทัง้เขำ้ร่วมประชุมกับผูส้อบบัญชีโดยไม่มีฝ่ำยจดักำรเขำ้ร่วมประชุมดว้ย
อย่ำงนอ้ยปีละ 1 ครัง้ 

1.4 พิจำรณำรำยกำรที่เก่ียวโยงกันหรือรำยกำรที่อำจมีควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์
ใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำยและขอ้ก ำหนดของตลำดหลกัทรพัย ์ทัง้นี ้เพื่อใหม้ั่นใจว่ำ
รำยกำรดงักลำ่วสมเหตสุมผลและเป็นประโยชนส์งูสดุต่อบรษิัท 

1.5 จดัท ำรำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบโดยเปิดเผยไวใ้นรำยงำนประจ ำปี 
ของบรษิัท ซึ่งรำยงำนดงักลำ่วตอ้งลงนำมโดยประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ  

2. สอบทำนกำรก ำกับดูแลกำรด ำเนินงำนของบริษัทและรำยงำนต่อคณะกรรมกำร  
ของบริษัทว่ำบริษัทไดป้ฏิบัติตำมขอ้บัญญัติต่ำง ๆ ในพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชน
จ ำกัด กฎเกณฑข์องส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์
รวมทัง้แนวปฏิบตัิต่ำง ๆ ของตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยหรือไม่ 

3. เป็นช่องทำงในกำรรบัเรื่องรอ้งเรียนจำกบคุคลภำยในและภำยนอกบรษิัท 

4. ปฏิบัติกำรอื่นใดตำมที่คณะกรรมกำรของบริษัทมอบหมำย ดว้ยควำมเห็นชอบจำก
คณะกรรมกำรตรวจสอบ 

8.1.4 คณะกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสีย่ง 

คณะกรรมกำรบรหิำรควำมยั่งยืนและควำมเสี่ยง ประกอบดว้ยกรรมกำรจ ำนวน 13 คน ดงันี ้

1) นำยชยั จรุงธนำภิบำล ประธำนกรรมกำรบรหิำรควำมยั่งยืน 
  และควำมเสี่ยง 

2) นำยพิษณ ุ วิเชียรสรรค ์ รองประธำนกรรมกำรบรหิำรควำมยั่งยืน 
  และควำมเสี่ยง 



  บรษิัท โออิชิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
แบบแสดงรำยกำรขอ้มลูประจ ำปี (แบบ 56-1) สิน้สดุวนัที่ 30 กนัยำยน 2563 

ส่วนท่ี 2 หนำ้ที่ 13 

3) นำงสรุียพ์ร ประดิษฐ์ทศันีย ์ กรรมกำรบรหิำรควำมยั่งยืนและควำมเสี่ยง 
4) นำงนงนชุ บรูณะเศรษฐกลุ กรรมกำรบรหิำรควำมยั่งยืนและควำมเสี่ยง 
5) นำยไพศำล อ่ำวสถำพร กรรมกำรบรหิำรควำมยั่งยืนและควำมเสี่ยง 
6) นำงเจษฎำกร  โคชส ์ กรรมกำรบรหิำรควำมยั่งยืนและควำมเสี่ยง 
7) นำงสำวเมขลำ เนติโพธิ์ กรรมกำรบรหิำรควำมยั่งยืนและควำมเสี่ยง 
8) นำยกฤษฎำ  วรรธนะภำคิน กรรมกำรบรหิำรควำมยั่งยืนและควำมเสี่ยง 
9) นำยธำนี พรพิสทุธิ์ศกัด์ิ กรรมกำรบรหิำรควำมยั่งยืนและควำมเสี่ยง 
10) นำงมนตฤ์ดี  อคัรรำช กรรมกำรบรหิำรควำมยั่งยืนและควำมเสี่ยง 
11) นำงชลิตำ อิศรำงกรู ณ อยธุยำ กรรมกำรบรหิำรควำมยั่งยืนและควำมเสี่ยง 
12) นำยสรุอรรถ ไชยวงษ์(1) กรรมกำรบรหิำรควำมยั่งยืนและควำมเสี่ยง 
13) นำงสำวชนทันชุ วงศว์รรณ กรรมกำรบริหำรควำมยั่งยืนและควำมเสี่ยง

  และเลขำนกุำร 

องคป์ระกอบของคณะกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง 

คณะกรรมกำรบริหำรควำมยั่งยืนและควำมเสี่ยง ประกอบด้วยกรรมกำรบริษัทและผู้บริหำร
ระดับสูงที่ไดร้บักำรแต่งตั้งจำกคณะกรรมกำรบริษัทตำมจ ำนวนที่เหมำะสม เพื่อใหม้ั่นใจไดว่้ำ
ครอบคลมุควำมรบัผิดชอบในกำรบริหำรควำมยั่งยืนและควำมเสี่ยงของกลุ่มบริษัทโออิชิทั้งหมด
โดยมีกรรมกำรบริษัทที่เป็นกรรมกำรอิสระอย่ำงนอ้ย 1 คนเป็นกรรมกำรบริหำรควำมยั่งยืนและ
ควำมเสี่ยง และคณะกรรมกำรบริษัทจะพิจำรณำแต่งตัง้ประธำนกรรมกำรบริหำรควำมยั่งยืนและ
ควำมเสี่ยงจำกสมำชิกที่ เป็นกรรมกำรบริษัท โดยประธำนกรรมกำรบริหำรควำมยั่ งยืนและ 
ควำมเสี่ยงเป็นผูแ้ต่งตัง้บุคคลที่เห็นว่ำเหมำะสมใหท้ ำหนำ้ที่เป็นเลขำนุกำรคณะกรรมกำรบริหำร
ควำมยั่งยืนและควำมเสี่ยง 

ขอบเขต อ านาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความยั่งยืนและ
ความเสี่ยง 

1. คณะกรรมกำรบริหำรควำมยั่งยืนและควำมเสี่ยงมีอ ำนำจในกำรเขำ้ถึงขอ้มูลทัง้หมด  
ที่เก่ียวขอ้งกับกำรบรหิำรควำมยั่งยืนและควำมเสี่ยง และมีอ ำนำจพิจำรณำด ำเนินกำรใด ๆ  
ภำยใตข้อบเขตควำมรบัผิดชอบที่ก ำหนดไวใ้นกฎบัตรของคณะกรรมกำรบริหำร  
ควำมยั่งยืนและควำมเสี่ยง 

 
หมายเหตุ   

(1) นำยสรุอรรถ ไชยวงษ์ ไดร้บักำรแต่งตัง้ใหเ้ป็นกรรมกำรในคณะกรรมกำรบริหำรควำมยั่งยืนและควำมเสี่ยง ในกำรประชมุคณะกรรมกำรบริษัท เม่ือวนัที่ 18 พฤศจิกำยน 2563 
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2. คณะกรรมกำรบริหำรควำมยั่ งยืนและควำมเสี่ยงต้องก ำหนดนโยบำยกำรบริหำร  
ควำมยั่ งยืนและควำมเสี่ยงของกลุ่มบริษัทโออิชิ  เสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัท  
เพื่อพิจำรณำอนุมัติ ซึ่งนโยบำยดังกล่ำวต้องครอบคลุมกลยุทธ์ด้ำนควำมยั่ งยืนและ 
ควำมเสี่ยงในเรื่องต่ำง ๆ เช่น ควำมเสี่ยงดำ้นกลยุทธ์ ควำมเสี่ยงดำ้นกำรเงิน ควำมเสี่ยง 
ดำ้นกำรปฏิบัติงำน ควำมเสี่ยงจำกกำรทุจริตคอรร์ปัชั่น ควำมเสี่ยงจำกกำรไม่ปฏิบัติตำม
กฎหมำยและระเบียบข้อบังคับต่ำง ๆ ควำมเสี่ยงด้ำน เทคโนโลยีสำรสนเทศและ 
ควำมเสี่ยงอื่น ๆ ที่มีนัยส ำคัญต่อกลุ่มบริษัทโออิชิ รวมถึงกำรบริหำรควำมยั่งยืนและ
ควำมเสี่ยงโดยรวม 

3. คณะกรรมกำรบรหิำรควำมยั่งยืนและควำมเสี่ยงตอ้งก ำหนดกรอบกำรบรหิำรควำมยั่งยืน
และควำมเสี่ยง กลยุทธ์และทรัพยำกรที่ใช้ในกำรบริหำรควำมยั่งยืนและควำมเสี่ยง 
ให้สอดคล้องกับนโยบำยกำรบริหำรควำมยั่ งยืนและควำมเสี่ยงของกลุ่มบริษัทโออิ ชิ  
ซึ่งกลยุทธแ์ละกรอบกำรบริหำรควำมยั่งยืนและควำมเสี่ยงจะตอ้งสำมำรถ ระบุวิเครำะห ์
ประเมิน ตอบสนอง และติดตำมกระบวนกำรบริหำรควำมยั่งยืนและควำมเสี่ยงที่ส  ำคัญ
ทัง้หมดของกลุม่บรษิัทโออิชิไดอ้ย่ำงมีประสิทธิผล 

4. คณะกรรมกำรบริหำรควำมยั่งยืนและควำมเสี่ยงตอ้งก ำหนดระดบัเบี่ยงเบนของควำมเสี่ยง 
ที่ยอมรับได ้(Levels of risk tolerance) และระดับควำมเสี่ยงที่ยอมรับได ้(Levels of risk 
appetite) ในมิติต่ำง ๆ ของควำมเสี่ยงที่มีนยัส  ำคญัทัง้ในระดบัองคก์รและระดบักลุ่มธุรกิจ 
เสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัทเพื่อพิจำรณำอนุมัติ 

5. คณะกรรมกำรบริหำรควำมยั่งยืนและควำมเสี่ยงตอ้งก ำกับดแูลฝ่ำยบริหำรในดำ้น  
กำรออกแบบ กำรลงมือปฏิบัติและกำรติดตำมผลของระบบกำรบริหำรควำมยั่งยืน
และควำมเสี่ยง เพื่อใหม้ั่นใจว่ำกำรบริหำรควำมยั่งยืนและควำมเสี่ยงเป็นไปอย่ำงมี
ประสิทธิภำพและประสิทธิผล 

6. คณะกรรมกำรบริหำรควำมยั่งยืนและควำมเสี่ยงสำมำรถแต่งตั้งคณะท ำงำนจำกบุคลำกร 
ในองค์กรและก ำหนดหน้ำที่ควำมรับผิดชอบให้กับคณะท ำงำนเพื่อกำรปฏิบัติงำนได  ้
อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

7. เพื่อใหม้ั่นใจว่ำ กำรบริหำรควำมยั่งยืนและควำมเสี่ยงเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพและ
ประสิทธิผล ตำมกลยทุธแ์ละนโยบำยกำรบรหิำรควำมยั่งยืนและควำมเสี่ยงที่ไดร้บักำรอนุมตัิ 
คณะกรรมกำรบริหำรควำมยั่งยืนและควำมเสี่ยง ตอ้งรำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริษัท  
เป็นรำยไตรมำสเก่ียวกับ 



  บรษิัท โออิชิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
แบบแสดงรำยกำรขอ้มลูประจ ำปี (แบบ 56-1) สิน้สดุวนัที่ 30 กนัยำยน 2563 

ส่วนท่ี 2 หนำ้ที่ 15 

7.1 สรุปกำรด ำเนินกำรของคณะกรรมกำรบริหำรควำมยั่ งยืนและควำมเสี่ยง 
หลงัจำกกำรประชมุคณะกรรมกำรบรหิำรควำมยั่งยืนและควำมเสี่ยงแต่ละครัง้ 

7.2 ควำมยั่งยืนและควำมเสี่ยง และกำรเปลี่ยนแปลงกรอบกำรบริหำรควำมยั่งยืน
และควำมเสี่ยง รวมถึงผลกระทบจำกกำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยและกำรพฒันำ
ธุรกิจใหม ่

7.3 สถำนะควำมเสี ่ยงและกำรเปลี ่ยนแปลงต่ำง ๆ ที่มีต่อขอบเขตหรือระดบั  
ของควำมเสี่ยงที่ยอมรบัได้ 

7.4 ปัจจัยต่ำง ๆ ที่อำจส่งผลกระทบอย่ำงมีนัยส ำคัญต่อระดับควำมยั่งยืนและ
ควำมเสี่ยงของกลุ่มบริษัทโออิชิ  

8. คณะกรรมกำรบริหำรควำมยั่งยืนและควำมเสี่ยง ตอ้งจดัท ำขอ้มลูเก่ียวกับกิจกรรมและ
กลยุทธ์กำรบริหำรควำมยั่งยืนและควำมเสี่ยงของกลุ่มบริษัทโออิชิ เพื่อเปิดเผยไว้ใน
รำยงำนประจ ำปี (Annual Report) และรำยงำนกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน (Sustainability 
Report) ของบรษิัท ตัง้แต่รำยงำนประจ ำปี 2562 เป็นตน้ไป 

9. คณะกรรมกำรบริหำรควำมยั่งยืนและควำมเสี่ยง มีอ ำนำจขอค ำปรกึษำดำ้นกฎหมำยหรือ
ค ำแนะน ำจำกผูเ้ชี่ยวชำญภำยนอกในกรณีที่จ  ำเป็นในเรื่องใด ๆ ที่ก ำหนดไวภ้ำยใต้
กฎบัตรของคณะกรรมกำรบริหำรควำมยั่งยืนและควำมเสี่ยงดว้ยค่ำใชจ้่ำยของบริษัท  

8.1.5 คณะกรรมการสรรหา 

คณะกรรมกำรสรรหำ ประกอบดว้ยกรรมกำร จ ำนวน 3 คน ดงันี ้

1) นำยวิกรม คุม้ไพโรจน ์ ประธำนกรรมกำรสรรหำ 
2) นำยประสิทธิ์ โฆวิไลกลู กรรมกำรสรรหำ 
3) นำยอวยชยั ตนัทโอภำส กรรมกำรสรรหำ 

ขอบเขตอ านาจหน้าทีแ่ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหา 

1. สรรหำบคุคลที่มีคณุสมบตัิเหมำะสมและสมควรไดร้บักำรเสนอชื่อเป็นกรรมกำรบรษิัท 
เพื่อใหค้ณะกรรมกำรบรษิัทหรือที่ประชมุผูถื้อหุน้อนมุตัิตำมแต่กรณี 

2. สรรหำบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมำะสมและสมควรไดร้บักำรเสนอชื่อใหด้ ำรงต ำแหน่ง
ตัง้แต่ระดับผูช้่วยกรรมกำรผูจ้ดักำรขึน้ไป เพื่อเสนอใหค้ณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำ
อนมุตัิ 



  บรษิัท โออิชิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
แบบแสดงรำยกำรขอ้มลูประจ ำปี (แบบ 56-1) สิน้สดุวนัที่ 30 กนัยำยน 2563 

ส่วนท่ี 2 หนำ้ที่ 16 

3. ก ำหนดวิธีกำรและหลกัเกณฑก์ำรสรรหำกรรมกำร และผูบ้ริหำรของบริษัทตัง้แต่ระดบั
ผูช้่วยกรรมกำรผูจ้ดักำรขึน้ไป 

4. ปฏิบตัิงำนอื่นใดที่เก่ียวกบักำรสรรหำบุคลำกรตำมที่คณะกรรมกำรบรษิัท หรือที่ประชมุ
ผูถื้อหุน้มอบหมำย 

8.1.6 คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทน 

คณะกรรมกำรก ำหนดค่ำตอบแทน ประกอบดว้ยกรรมกำร จ ำนวน 5 คน ดงันี ้

1) นำงสำวพจนีย ์ ธนวรำนิช ประธำนกรรมกำรก ำหนดค่ำตอบแทน 
2) นำยประสิทธิ์ โฆวิไลกลู กรรมกำรก ำหนดค่ำตอบแทน 
3) นำยวิกรม คุม้ไพโรจน ์ กรรมกำรก ำหนดค่ำตอบแทน 
4) นำยอวยชยั ตนัทโอภำส กรรมกำรก ำหนดค่ำตอบแทน 
5) นำยสิทธิชยั ชยัเกรียงไกร กรรมกำรก ำหนดค่ำตอบแทน 

ขอบเขต อ านาจหน้าที ่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทน 

1. ก ำหนดอตัรำกำรจ่ำยผลตอบแทนและผลประโยชนอ์ื่น ๆ ใหก้บัคณะกรรมกำรทุกคณะ
เพื่อผ่ำนกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรบรษิัทก่อนที่จะขออนมุตัิจำกที่ประชมุผูถื้อหุน้ 

2. ก ำหนดอตัรำกำรจ่ำยผลตอบแทนและผลประโยชนอ์ื่น ๆ ใหก้ับผูบ้รหิำรระดบัสงูตัง้แต่
ระดับผูช้่วยกรรมกำรผูจ้ัดกำรเพื่อขออนุมัติจำกที่ประชุมคณะกรรมกำรบริหำร หรือ
คณะกรรมกำรบรษิัทแลว้แต่กรณี 

3. ปฏิบัติกำรอื่นใดที่เก่ียวกับกำรก ำหนดค่ำตอบแทนตำมที่คณะกรรมกำรบริษัทหรือ  
ที่ประชมุผูถื้อหุน้มอบหมำย 

นโยบายในการก าหนดค่าตอบแทนของบริษัทมีดังนี ้

1. เปรียบเทียบอำ้งอิงจำกอตุสำหกรรมประเภทเดียวกนั  
2. พิจำรณำจำกกำรขยำยตวัของธุรกิจและผลประกอบกำรของบรษิัทและบรษิัทย่อย  
3. พิจำรณำถึงภำระหนำ้ที่และควำมรบัผิดชอบของกรรมกำรแต่ละคณะ 
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8.1.7 คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการทีดี่ 

คณะกรรมกำรก ำกบัดแูลกิจกำรที่ดี ประกอบดว้ยกรรมกำร จ ำนวน 5 คน ดงันี ้

1) นำงสำวพจนีย ์ ธนวรำนิช ประธำนกรรมกำรก ำกบัดแูลกิจกำรที่ดี 
2) นำยวิกรม คุม้ไพโรจน ์ กรรมกำรก ำกบัดแูลกิจกำรที่ดี 
3) นำยชยั จรุงธนำภิบำล กรรมกำรก ำกบัดแูลกิจกำรที่ดี 
4) นำยอวยชยั ตนัทโอภำส กรรมกำรก ำกบัดแูลกิจกำรที่ดี 
5) นำงนงนชุ บรูณะเศรษฐกลุ  กรรมกำรก ำกบัดแูลกิจกำรที่ดี 

องคป์ระกอบของคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการทีดี่  

คณะกรรมกำรบริษัทแต่งตัง้คณะกรรมกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี ประกอบดว้ยกรรมกำรบริษัท
อย่ำงนอ้ย 3 คน และไม่นอ้ยกว่ำกึ่งหนึ่งตอ้งเป็นกรรมกำรอิสระ รวมถึงแต่งตัง้กรรมกำรก ำกับ
ดแูลกิจกำรที่ดีที่เป็นกรรมกำรอิสระคนหนึ่งเป็นประธำนกรรมกำรก ำกบัดแูลกิจกำรที่ดี 

ขอบเขต อ านาจหน้าทีแ่ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการทีดี่ 

1. ก ำหนดโนบำย เสนอแนวปฏิบัติ และให้ค ำแนะน ำด้ำนกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี 
ต่อคณะกรรมกำรบรษิัท 

2. ดูแลกำรปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำร และฝ่ำยจัดกำร เพื่อใหเ้ป็นไปตำมหลักกำร
ก ำกบัดแูลกิจกำรที่ดี 

3. ทบทวนแนวทำงกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีของบริษัท โดยเปรียบเทียบกับข้อก ำหนด  
ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์ตลำดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทย และหน่วยงำนที่เก่ียวขอ้ง และน ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบรษิัท 

4. ติดตำมกำรด ำเนินงำนดำ้นกำรก ำกบัดแูลกิจกำรที่ดีใหม้ีผลในทำงปฏิบตัิ และรำยงำน
ต่อคณะกรรมกำรบรษิัท 

8.1.8 การประชุมคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ  

ในปี 2563 บริษัทไดจ้ัดใหม้ีกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัทและคณะอนุกรรมกำร โดยแสดง
จ ำนวนครัง้ที่ประชุม และแสดงรำยละเอียดกำรเขำ้ร่วมประชุมของกรรมกำรบริษัทแต่ละท่ำน
สรุปไดด้งัตำรำงต่อไปนี ้
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รายละเอียดการเข้าประชุมของคณะกรรมการ(1) 

รายชื่อ 
คณะกรรมการ 

บริษัท 
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ
บริหาร 

คณะกรรมการ 
สรรหา 

คณะกรรมการ
ก าหนดค่าตอบแทน 

คณะกรรมการ 
บริหารความย่ังยืน
และความเสี่ยง 

คณะกรรมการ 
ก ากบัดูแลกิจการทีด่ ี

การประชุมกรรมการ 
ทีไ่ม่เป็นผู้บริหาร 
(Non-Executive 

Director) 

นำยประสทิธิ์ โฆวิไลกลู 5/5 - - 2/2 2/2 - - 1/1 

นำยฐำปน สิรวิฒันภกัดี(2) 1/5 - 3/12 - - - - - 

นำยอวยชยั ตนัทโอภำส(3) 5/5 - 12/12 2/2 1/2 - 2/2 - 

นำยวิกรม คุม้ไพโรจน ์ 5/5 6/6 - 2/2 2/2 - 2/2 1/1 

นำงสำวพจนีย ์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 - - - 

นำยพิษณ ุวิเชียรสรรค ์ 5/5 - 12/12 - - 5/6 2/2 - 

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

 
หมายเหตุ 
(1)กรณีกรรมกำรมิไดเ้ขำ้รว่มประชมุในกำรประชมุคณะกรรมกำรบริษัท และคณะอนกุรรมกำรตำมขอ้มลูที่ปรำกฏดงัตำรำงขำ้งตน้เนื่องจำกมีเหตจุ ำเป็น กรรมกำรที่มิไดเ้ขำ้รว่มประชมุจะไดแ้จง้ ลำกำรประชมุลว่งหนำ้ทกุครัง้ 
(2) นำยฐำปน สิริวฒันภกัดี ไดล้ำออกจำกต ำแหน่งรองประธำนกรรมกำร ประธำนกรรมกำรบริหำร กรรมกำรสรรหำ กรรมกำรก ำหนดค่ำตอบแทนและกรรมกำรก ำกับดแูลกิจกำรที่ดี เม่ือวนัที่ 4 กมุภำพนัธ ์2563 
(3) นำยอวยชยั ตนัทโอภำส ไดร้บักำรแต่งตัง้ใหด้  ำรงต ำแหน่งรองประธำนกรรมกำร ประธำนกรรมกำรบริหำร กรรมกำรสรรหำ กรรมกำรก ำหนดคำ่ตอบแทนและกรรมกำรก ำกบัดแูลกิจกำรที่ดี เม่ือวนัที่ 13 กมุภำพนัธ ์2563 
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8.2 คณะผู้บริหาร(1) 

ผูบ้รหิำรของบรษิัทประกอบดว้ย 

1) นำงนงนชุ บรูณะเศรษฐกลุ กรรมกำรผูจ้ดักำร 
2) นำยไพศำล อ่ำวสถำพร รองกรรมกำรผูจ้ดักำร-สำยงำนธุรกิจอำหำร 
3) นำงเจษฎำกร โคชส ์ รองกรรมกำรผูจ้ดักำร-สำยงำนธุรกิจเครื่องดื่ม 
4) นำงสำวเมขลำ  เนติโพธิ์  รองกรรมกำรผูจ้ดักำร-สำยงำนธรุกิจอำหำรส ำเรจ็รูป 
5) นำยกฤษฎำ  วรรธนะภำคิน รองกรรมกำรผูจ้ดักำรฝ่ำยกำรเงนิและบญัช ี
6) นำยธำนี  พรพิสทุธิ์ศกัด์ิ ผูช้่วยกรรมกำรผูจ้ดักำรฝ่ำยกำรผลิต 
7) นำยสวิุทย ์ ศิรชิ ู ผูช้่วยกรรมกำรผูจ้ดักำร-ฝ่ำยปฏิบตัิกำร  
8) นำยวิเชียร เตชะปิติกลุ ผูช้่วยกรรมกำรผูจ้ดักำร-ฝ่ำยพฒันำโครงกำร  

ขอบเขต อ านาจหน้าที ่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ 

1. รบัผิดชอบในกำรก ำหนดกลยทุธท์ำงธุรกิจของบรษิัท ก ำกบัดแูลกำรด ำเนินกิจกำร และ
กำรบรหิำรงำนประจ ำตำมนโยบำยของบริษัทใหเ้ป็นไปตำมเป้ำหมำยอย่ำงมีประสิทธิภำพ
ตำมแนวทำงที่คณะกรรมกำรบรษิัท และหรือคณะกรรมกำรบรหิำรไดก้ ำหนดไว ้

2. ประสำนงำนกับหวัหนำ้หน่วยตรวจสอบภำยใน และคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
เพื่อใหก้ำรด ำเนินกำรทำงธุรกิจ รวมทั้งกำรบริหำรควำมเสี่ยงของบริษัทเป็นไปตำม
วตัถุประสงคแ์ละขอ้บงัคบัของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผูถื้อหุน้ มติคณะกรรมกำร
บรษิัท รวมทัง้นโยบำยของบรษิัทและหลกัธรรมำภิบำล 

3. ก ำกับ ดูแล และสนับสนุนใหเ้กิดประสิทธิภำพในกำรบริหำรจัดกำรทรพัยำกรมนุษย์ 
ที่สอดคลอ้งกบัทิศทำงธุรกิจของบรษิัท โดยครอบคลมุอ ำนำจและควำมรบัผิดชอบดงันี ้

3.1 น ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริหำรเพื่อพิจำรณำอนุมัติกำรแกไ้ขปรบัปรุงแนวทำง 
กำรบริหำรทรพัยำกรมนุษยข์องบริษัทและบริษัทย่อย เพื่อใหส้อดคลอ้งกับ
แผนกลยุทธข์ององคก์ร รวมถึงกำรวำงแผนอัตรำก ำลงั กำรวำงแผนและก ำหนด
อัตรำกำรว่ำจ้ำง กำรก ำหนดโครงสร้ำงค่ำตอบแทนและสวัสดิกำร ส  ำหรับ

 
หมายเหตุ 
(1) ผูบ้ริหำรล ำดบัที่ 1) - 5) คือ ผูบ้ริหำรตำมนิยำมของประกำศคณะกรรมกำรก ำกับหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์ณ วนัที่ 18 พฤศจิกำยน 2563 
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พนกังำนทุกระดบั และกำรก ำหนดวิธีกำรและหลกัเกณฑก์ำรสรรหำพนกังำน
ของบรษิัทตัง้แต่ระดบัผูอ้  ำนวยกำรหรือผูจ้ดักำรทั่วไปโรงงำนลงไป 

3.2 อนุมัติแนวทำงกำรประเมินผลกำรปฏิบัติ งำน กำรโยกย้ำยหมุนเวียน  
กำรพฒันำบคุลำกร และกำรสรำ้งบคุลำกรทดแทนขององคก์ร 

3.3 อนุมัติกำรว่ำจ้ำงพนักงำนของบริษัทและบริษัทย่อย กำรเลื่อนต ำแหน่ง  
กำรปรบัระดบั กำรปรบัเงินเดือน กำรลงโทษทำงวินยั กำรเกษียณ และกำรต่ออำยุ
กำรท ำงำน ส ำหรบัพนกังำนของบริษัทและบริษัทย่อย ตัง้แต่ระดับผูอ้  ำนวยกำร
หรือผูจ้ดักำรทั่วไปโรงงำนลงไป  

3.4 อนุมตัิกำรโยกยำ้ย สบัเปลี่ยน หมนุเวียนภำยในบริษัทและระหว่ำงบริษัทกับ
บริษัทย่อย และผลกำรประเมินกำรปฏิบัติงำนของพนักงำนตั้งแต่ระดับ
ผูอ้  ำนวยกำรหรือผูจ้ดักำรทั่วไปโรงงำนลงไป 

3.5 อนมุตัิกำรฝึกอบรมพนกังำน 

อนึ่ง กำรแต่งตั้ง โยกยำ้ย เลิกจ้ำง และกำรประเมินผลงำนหัวหน้ำหน่วยตรวจสอบ
ภำยใน จะตอ้งไดร้บัควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบเท่ำนัน้ 

4. พิจำรณำอนุมตัิสั่งจ่ำยเงินเพื่อกำรท ำธุรกรรมของบริษัทภำยในวงเงินตำมที่คณะกรรมกำร
บรษิัทไดก้ ำหนดไว ้

5. มอบหมำยใหบุ้คคลใดบุคคลหนึ่ง หรือหลำยคนกระท ำกำรอย่ำงหนึ่งอย่ำงใดแทน
ตำมที่เห็นสมควรได ้ภำยในขอบเขตแห่งอ ำนำจที่ไดร้บั โดยกำรมอบหมำยดังกล่ำว
ตอ้งไม่ขัดหรือแยง้กับค ำสั่งที่คณะกรรมกำรบริษัท และหรือคณะกรรมกำรบริหำรได้
ก ำหนดไว ้

6. มีอ ำนำจอื่น ๆ ตำมที่ข้อบังคับกำรท ำงำนได้ก ำหนดไว้ และให้รวมถึงอ ำนำจในกำร
ด ำเนินงำนของบริษัทตำมที่ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท และ /หรือกรรมกำรบริหำร
มอบหมำย 

ทัง้นี ้กำรอนุมัติรำยกำรดังกล่ำวขำ้งตน้ จะตอ้งไม่มีลกัษณะเป็นกำรอนุมัติกำรเขำ้ท ำรำยกำร  
ที่ท  ำใหก้รรมกำรผูจ้ดักำรหรือผูร้บัมอบหมำยจำกกรรมกำรผูจ้ดักำร สำมำรถอนมุตัิรำยกำรที่ตน
หรือบุคคลที่อำจมีควำมขดัแยง้ มีส่วนไดเ้สีย หรืออำจมีควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชนอ์ื่นใดกบั
บริษัทหรือบริษัทย่อย ซึ่งกำรอนุมัติรำยกำรในลักษณะดังกล่ำวจะต้องเสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมกำรตรวจสอบ และหรือที่ประชมุคณะกรรมกำรบรหิำร และหรือที่ประชมุคณะกรรมกำรบรษิทั 
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และหรือที่ประชุมผูถื้อหุน้ (แลว้แต่กรณี) เพื่อพิจำรณำอนุมัติรำยกำรดงักล่ำว ตำมที่ขอ้บังคบั
ของบรษิัทหรือบรษิัทย่อยหรือกฎหมำยที่เก่ียวขอ้งก ำหนด 

คณะกรรมกำรบริษัทก ำหนดเป้ำหมำยกำรปฏิบัติงำนของกรรมกำรผูจ้ัดกำรและผูบ้ริหำร และ  
ใหม้ีกำรประเมินผลกำรปฏิบตัิงำนของกรรมกำรผูจ้ดักำรและผูบ้รหิำรเป็นประจ ำทกุปี กรรมกำร
ผูจ้ดักำรประเมินผลกำรปฏิบตัิงำนของผูบ้รหิำรตัง้แต่ระดบัผูอ้  ำนวยกำรลงไปตำมล ำดบั โดยใช้
เป้ำหมำยและหลักเกณฑ์ในกำรประเมินที่เชื่อมโยงกับแผนกลยุทธ์และแผนงำนประจ ำปี  
เพื่อพิจำรณำก ำหนดค่ำตอบแทนและมำตรกำรจูงใจที่เหมำะสม โดยขออนุมัติจำกที่ประชุม
คณะกรรมกำรบรหิำร และ/หรือคณะกรรมกำรบรษิัทตำมแต่กรณี 
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โครงสร้างองคก์ร ณ วันที ่18 พฤศจิกายน 2563 
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8.3 เลขานุการบริษัท 

นำงสุธำดำ สุวรรณ์ ได้รับแต่งตั้งโดยที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครั้งที่  6/2561 เมื่อวันที่   
20 พฤศจิกำยน 2561 ใหเ้ป็นเลขำนกุำรบรษิัท โดยมีผลตัง้แต่วนัที่ 18 ธันวำคม 2561 

ขอบเขต อ านาจหน้าทีแ่ละความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท 

1. มีอ ำนำจหนำ้ที่ในกำรติดต่อและลงนำมในเอกสำรที่จะแจง้ต่อตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
2. มีหนำ้ที่และควำมรบัผิดชอบตำมพระบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2551 และ

ตำมที่คณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุก ำหนด 

8.4 การถือครองหุ้นของคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร(6) 

ช่ือ-นามสกุล ต าแหน่ง 
หุ้นสามัญ (หุ้น) 

30 ก.ย. 62 30 ก.ย. 63 เพิ่ม (ลด) 

1. นำยประสทิธิ์ โฆวิไลกลู ประธำนกรรมกำร  
กรรมกำรอิสระ 

- - - 

คู่สมรสและบตุรที่ยงัไม่บรรลนุติิภำวะ  - - - 
2. นำยฐำปน สิรวิฒันภกัดี(7) รองประธำนกรรมกำร - - - 

คู่สมรสและบตุรที่ยงัไม่บรรลนุติิภำวะ  - - - 
3. นำยอวยชยั ตนัทโอภำส(8) รองประธำนกรรมกำร    

คู่สมรสและบตุรที่ยงัไม่บรรลนุติิภำวะ     
4. นำยวิกรม คุม้ไพโรจน์ กรรมกำรอิสระและ 

ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 
- - - 

คู่สมรสและบตุรที่ยงัไม่บรรลนุติิภำวะ  - - - 
5. นำงสำวพจนีย ์ธนวรำนิช กรรมกำรอิสระ 

และกรรมกำรตรวจสอบ 
- - - 

คู่สมรสและบตุรที่ยงัไม่บรรลนุติิภำวะ  - - - 

 
หมายเหตุ 
(6) ผูบ้ริหำร หมำยถึงผูบ้ริหำรตำมนิยำมของประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์
(7) นำยฐำปน สิริวฒันภกัดี ไดล้ำออกจำกกำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรของบริษัท เม่ือวนัที่ 4 กุมภำพนัธ ์2563 
(8) นำยอวยชยั ตนัทโอภำส ไดร้บักำรแต่งตัง้ใหเ้ป็นรองประธำนกรรมกำร โดยมีผลตัง้แต่วนัที่ 13 กมุภำพนัธ ์2563 
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ช่ือ-นามสกุล ต าแหน่ง 
หุ้นสามัญ (หุ้น) 

30 ก.ย. 62 30 ก.ย. 63 เพิ่ม (ลด) 

6. นำยชยั จรุงธนำภิบำล กรรมกำรอิสระ 
และกรรมกำรตรวจสอบ 

- - - 

คู่สมรสและบตุรที่ยงัไม่บรรลนุติิภำวะ  - - - 
7. นำยสิทธิชยั ชยัเกรียงไกร กรรมกำร  - - - 

คู่สมรสและบตุรที่ยงัไม่บรรลนุติิภำวะ  - - - 
8. นำยพิษณ ุวิเชียรสรรค ์ กรรมกำร - - - 

คู่สมรสและบตุรที่ยงัไม่บรรลนุติิภำวะ  - - - 
9. นำงนงนชุ บรูณะเศรษฐกลุ  กรรมกำรและกรรมกำรผูจ้ดักำร - - - 

คู่สมรสและบตุรที่ยงัไม่บรรลนุติิภำวะ  - - - 
10. นำยไพศำล อ่ำวสถำพร รองกรรมกำรผูจ้ดักำร - - - 

คู่สมรสและบตุรที่ยงัไม่บรรลนุติิภำวะ  - - - 
11. นำงเจษฎำกร โคชส์ รองกรรมกำรผูจ้ดักำร - - - 

คู่สมรสและบตุรที่ยงัไม่บรรลนุติิภำวะ  - - - 
12. นำงสำวเมขลำ เนติโพธิ์ รองกรรมกำรผูจ้ดักำร - - - 

คู่สมรสและบตุรที่ยงัไม่บรรลนุติิภำวะ  - - - 
13. นำยกฤษฎำ วรรธนะภำคิน รองกรรมกำรผูจ้ดักำร - - - 

คู่สมรสและบตุรที่ยงัไม่บรรลนุติิภำวะ  - - - 

8.5 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

8.5.1 ค่าตอบแทนทีเ่ป็นตัวเงนิ 

คณะกรรมกำรก ำหนดค่ำตอบแทนได้พิจำรณำค่ำตอบแทนของกรรมกำรบรษิัท กรรมกำรชดุย่อย 
แต่ละคณะ และผูบ้รหิำร เห็นว่ำมีควำมเหมำะสม โดยพิจำรณำจำกผลกำรด ำเนินงำนของบรษิทัและ 
บริษัทย่อย ตลอดจนผลกำรปฏิบัติงำนรวมทั้งภำระหน้ำที่ ควำมรับผิดชอบของกรรมกำร และ
ผู้บริหำร และเปรียบเทียบอำ้งอิงจำกอุตสำหกรรมประเภทเดียวกัน กำรขยำยตัวของธุรกิจ โดยมี
รำยละเอียดดงันี ้



  บรษิัท โออิชิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
แบบแสดงรำยกำรขอ้มลูประจ ำปี (แบบ 56-1) สิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยำยน 2563 

ส่วนท่ี 2 หนำ้ที่ 25 

1) ค่ำตอบแทนรวมที่เป็นตวัเงินของคณะกรรมกำรบริษัทในรูปของค่ำตอบแทนรำยเดือน 
ค่ำเบีย้ประชมุ และบ ำเหน็จกรรมกำร มีรำยละเอียดดงันี ้

ช่ือ-นามสกุล/ต าแหน่ง 

ปี 2563 (เดือนตุลาคม 2562 - เดือนกันยายน 2563) 

ค่าตอบแทน บ าเหน็จ
กรรมการ 

(บาท) 

รวมจ านวนเงนิ 
(บาท) รายเดือน  

)บาท (  
เบีย้ประชุม 

(บาท) 
1. นำยประสทิธิ์ โฆวิไลกลู(1)(3) 590,400 127,200 3,800,000 4,517,600 

ประธำนกรรมกำร 
กรรมกำรอิสระ 
กรรมกำรสรรหำ 
กรรมกำรก ำหนดค่ำตอบแทน 

    

2. นำยฐำปน สิรวิฒันภกัดี (3)(5) 214,430 22,800 4,907,000 5,144,230 
รองประธำนกรรมกำร 
ประธำนกรรมกำรบรหิำร 
กรรมกำรสรรหำ  
กรรมกำรก ำหนดค่ำตอบแทน 
กรรมกำรก ำกบัดแูลกิจกำรที่ด ี

    

3. นำยอวยชยั ตนัทโอภำส(3)(6) 543,120 77,500 3,442,900 4,063,520 
รองประธำนกรรมกำร  
ประธำนกรรมกำรบรหิำร 
กรรมกำรสรรหำ 
กรรมกำรก ำหนดค่ำตอบแทน 
กรรมกำรก ำกบัดแูลกิจกำรที่ด ี

    

4. นำยวิกรม คุม้ไพโรจน ์(3) 584,400 87,600 2,850,000 3,522,000 
กรรมกำรอิสระ  
ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 
ประธำนกรรมกำรสรรหำ 
กรรมกำรก ำหนดค่ำตอบแทน 
กรรมกำรก ำกบัดแูลกิจกำรที่ด ี

    

5. นำงสำวพจนีย ์ธนวรำนิช (2) (3) 529,200 85,600 2,850,000 3,464,800 
กรรมกำรอิสระ  
กรรมกำรตรวจสอบ 
ประธำนกรรมกำรก ำหนดค่ำตอบแทน 
ประธำนกรรมกำรก ำกบัดแูลกจิกำรที่ดี 

    



  บรษิัท โออิชิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
แบบแสดงรำยกำรขอ้มลูประจ ำปี (แบบ 56-1) สิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยำยน 2563 

ส่วนท่ี 2 หนำ้ที่ 26 

ช่ือ-นามสกุล/ต าแหน่ง 

ปี 2563 (เดือนตุลาคม 2562 - เดือนกันยายน 2563) 

ค่าตอบแทน บ าเหน็จ
กรรมการ 

(บาท) 

รวมจ านวนเงนิ 
(บาท) รายเดือน  

)บาท (  
เบีย้ประชุม 

(บาท) 
6. นำยชยั จรุงธนำภิบำล (3) 554,400 99,400 2,850,000 3,503,800 

กรรมกำรอิสระ  
กรรมกำรตรวจสอบ  
ประธำนกรรมกำรบรหิำรควำมยั่งยืนและ
ควำมเสี่ยง 
กรรมกำรก ำกบัดแูลกิจกำรที่ด ี

    

7. นำยสิทธิชยั ชยัเกรียงไกร (3) 452,400 75,600 3,442,900 3,970,900 
กรรมกำร  
รองประธำนกรรมกำรบรหิำร คนที่ 2 
กรรมกำรก ำหนดค่ำตอบแทน 

    

8. นำยพิษณ ุวิเชียรสรรค ์(3) 488,400 83,400 2,928,600 3,500,400 
กรรมกำร  
กรรมกำรบรหิำร 
รองประธำนกรรมกำรบรหิำรควำมยั่งยืน
และควำมเสี่ยง 

    

9. นำงนงนชุ บรูณะเศรษฐกลุ (3)  - - 2,928,600 2,928,600 
กรรมกำร 
กรรมกำรผูจ้ดักำร 
กรรมกำรบรหิำร 
กรรมกำรบรหิำรควำมยั่งยืนและควำมเสี่ยง 
กรรมกำรก ำกบัดแูลกิจกำรที่ด ี

    

รวม 3,956,750 659,100 30,000,000 34,615,850 

หมายเหตุ 
(1) นำยประสิทธิ์ โฆวิไลกูล ประธำนกรรมกำรและกรรมกำรอิสระ ด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำรอิสระและประธำนกรรมกำรตรวจสอบในบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ 

จ ำกดั (มหำชน) (“ไทยเบฟ”) ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของบริษัท โดยมีค่ำตอบแทนที่ไดร้บัจำกกำรด ำรงต ำแหน่งดงักล่ำวในไทยเบฟ ส ำหรบัรอบระยะเวลำตัง้แต่
วนัที่ 1 ตลุำคม 2562 ถึงวนัที่ 30 กนัยำยน 2563 รวมเป็นจ ำนวน 286,000 เหรียญสิงคโปร ์โดยใชอ้ตัรำแลกเปลี่ยนที่ 1 เหรียญสิงคโปร ์= 23 บำท 

(2) นำงสำวพจนีย ์ธนวรำนิช กรรมกำรอิสระ ด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำรอิสระ ในไทยเบฟ ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของบริษัท โดยมีค่ำตอบแทนที่ไดร้บัจำก กำร
ด ำรงต ำแหน่งดงักล่ำวในไทยเบฟ ส ำหรบัรอบระยะเวลำตัง้แต่วนัที ่1 ตลุำคม 2562 ถึงวนัที่ 30 กนัยำยน 2563 รวมเป็นจ ำนวน 114,000 เหรียญสิงคโปร ์
โดยใชอ้ตัรำแลกเปลี่ยนที่ 1 เหรียญสิงคโปร ์= 23 บำท 

(3) ไม่มีกรรมกำรบริษัทท่ำนใด ไดร้บัคำ่ตอบแทนใด ๆ จำกบริษัทย่อย 
(4) ไม่มีค่ำตอบแทนคำ้งจ่ำย 
(5) นำยฐำปน สิริวฒันภกัดี ลำออกจำกต ำแหน่งกรรมกำร เม่ือวนัที่ 4 กุมภำพนัธ ์2563 
(6) นำยอวยชยั ตนัทโอภำส ไดร้บักำรแต่งตัง้ใหด้  ำรงต ำแหน่งรองประธำนกรรมกำร ประธำนกรรมกำรบริหำร กรรมกำรสรรหำ กรรมกำรก ำหนดค่ำตอบแทน และ

กรรมกำรก ำกบัดแูลกิจกำรที่ดี เม่ือวนัที่ 13 กมุภำพนัธ ์2563  



  บรษิัท โออิชิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
แบบแสดงรำยกำรขอ้มลูประจ ำปี (แบบ 56-1) สิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยำยน 2563 

ส่วนท่ี 2 หนำ้ที่ 27 

2) ค่ำตอบแทนที่เป็นตวัเงินของผูบ้รหิำรของบรษิัทในรูปของเงินเดือนและอื่น ๆ (1) ซึ่งไดร้บั
ควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรก ำหนดค่ำตอบแทน และไดร้บักำรอนุมตัิจำกที่ประชุม
คณะกรรมกำรบรษิัทแลว้ 

หน่วย : พันบาท 
ปี 2563 

(ต.ค. 2562- ก.ย. 2563) 
ปี 2562 

(ต.ค. 2561- ก.ย. 2562) 
เงินเดือน 14,016.62 11,598.78 
โบนสั 5,227.30 3,418.85 
เงินสมทบประกนัสงัคม 24.30 21.00 
ผลประโยชนพ์นกังำน 716.96 2,289.84 
เงินสมทบกองทนุส ำรองเลีย้งชพี 531.04 526.62 
เบีย้ประกนัชีวิตและประกนัสขุภำพ 36.56 32.43 
ค่ำตอบแทนตำมสญัญำใหบ้รกิำร 
ดำ้นกำรบรหิำรงำน 

15,240 .00 14,512.00 

ค่ำตอบแทนจำกกำรไดร้บัจดัสรรหุน้โบนสั
ตำมแผนกำรก ำหนดค่ำตอบแทนพนกังำน
ระยะยำวของบรษิัท ไทยเบฟเวอเรจ จ ำกดั 
(มหำชน) หรือ “LTIP” (2) 

538.71 477.90 

รวม 36,331.49 32,844.99  

หมายเหตุ 
(1) ค่ำตอบแทนผูบ้ริหำร ปี 2563 (วนัที่ 1 ตลุำคม 2562 - วนัที่ 30 กนัยำยน 2563) ซึ่งประกอบดว้ยค่ำตอบแทนของผูบ้ริหำรจ ำนวน 7 คน (5)(6) ดงันี ้

1. นำงนงนุช บูรณะเศรษฐกุล 2. นำยไพศำล อ่ำวสถำพร 3. นำงเจษฎำกร โคชส์ 4. นำงสำวเมขลำ เนติโพธิ์ 5. นำยธำนี พรพิสุทธิ์ศักดิ์  
6. นำยกฤษฎำ วรรธนะภำคิน 7.นำยสุวิทย ์ศิริชู แต่ไม่รวมถึงค่ำตอบแทนของนำงนงนุช บูรณะเศรษฐกุล ในฐำนะกรรมกำรบริษัท ที่ระบุใน 
หวัขอ้ 14.1 ขอ้ 1 

(2) ตำมที่ ที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ ำกัด (มหำชน) (“ไทยเบฟ”) ประจ ำปี 2559 ซึ่งประชุมเม่ือวันที่ 28 เมษำยน 2559  
(“ที่ประชุมสำมัญผูถ้ือหุน้ประจ ำปี 2559”) ไดอ้นุมัติแผนกำรก ำหนดค่ำตอบแทนพนักงำนระยะยำวของไทยเบฟ (Long Term Incentive Plan 
หรือ “LTIP”) ซึ่งเป็นแผนกำรที่จะช่วยเพิ่มพูนขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของกลุ่มบริษัทไทยเบฟในกำรรกัษำและดึงดูดพนักงำนกลุ่มบริษัท 
ที่มีควำมสำมำรถเอำไว ้และ LTIP จะเป็นประโยชนใ์นแง่ของกำรใหร้ำงวลัส ำหรบัผลงำนที่ผ่ำนมำในอดีตและสรำ้งแรงจูงใจในกำรสรำ้งผลงำน 
ในอนำคตทั้งในระดับองคก์รและระดับพนักงำน ทั้งนี ้กำรออกและเสนอขำยหุน้สำมัญของไทยเบฟจะเป็นกำรด ำเนินกำรภำยใตห้ลักเกณฑ์ 
ตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรพัยแ์ละตลำดหลักทรพัยท์ี่เกี่ยวขอ้ง ตำมกฎหมำยของประเทศไทย และหลักเกณฑท์ี่เกี่ยวขอ้งของ 
ตลำดหลกัทรพัยส์ิงคโปร ์โดยคณะกรรมกำรไทยเบฟ ไดแ้ต่งตัง้คณะกรรมกำรบริหำรแผนกำรก ำหนดค่ำตอบแทนระยะยำว (“คณะกรรมกำรบริหำร
แผนกำร LTIP”) ซึ่งมีหนำ้ที่ตำมแผนกำรก ำหนดค่ำตอบแทนพนักงำนระยะยำวของไทยเบฟตำมที่ที่ประชุมสำมญัผูถ้ือหุน้ประจ ำปี 2559 อนมุตัิไว ้
โดยคณะกรรมกำรบริหำรแผนกำร LTIP มีดลุยพินิจในกำรพิจำรณำและก ำหนดประเด็นที่เกี่ยวขอ้งกับ LTIP อำทิ ผูเ้ขำ้รว่มโครงกำร รำยละเอียด



  บรษิัท โออิชิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
แบบแสดงรำยกำรขอ้มลูประจ ำปี (แบบ 56-1) สิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยำยน 2563 

ส่วนท่ี 2 หนำ้ที่ 28 

กำรจัดสรรหุน้โบนัส กำรบริหำรกำรยกเลิกโครงกำรภำยในระยะเวลำสูงสุด 5 ปีนับแต่วนัเริ่มโครงกำร และกำรเปลี่ยนแปลงใด ๆ เกี่ยวกับ LTIP  
ณ เวลำใดก็ตำม เป็นตน้ ทัง้นี ้LTIP เป็นแผนกำรที่ครอบคลุมถึงกลุ่มบริษัทโออิชิในฐำนะที่เป็นกลุ่มบริษัทของไทยเบฟดว้ย โดยในปี 2563 (วนัที่ 
1 ตุลำคม 2562 - วันที่ 30 กันยำยน 2563) มีผูบ้ริหำรของบริษัทตำมนิยำมของประกำศคณะกรรมกำรก ำกับหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์
ที่ไดร้บัค่ำตอบแทนจำกกำรไดร้บัจดัสรรหุน้โบนสัตำม LTIP จ ำนวน 2 คน ไดแ้ก่ นำยไพศำล อ่ำวสถำพรและนำยธำนี พรพิสทุธิ์ศกัดิ์ 

(3) ส ำหรบัค่ำตอบแทน ปี 2563 (วนัที 1 ตลุำคม 2562 - วนัที่ 30 กนัยำยน 2563) ของนำงนงนชุ บรูณะเศรษฐกลุ ในฐำนะกรรมกำรผูจ้ดักำร 
จ ำนวนรวม 9,360,000 บำท เป็นค่ำตอบแทนตำมสญัญำใหบ้ริกำรดำ้นกำรบริหำรงำน ระหว่ำงบริษัท กบัไทยเบฟ 

(4) นำยสุวิทย ์ศิริชู ไดร้บัแต่งตัง้ใหด้  ำรงต ำแหน่งผูช้่วยกรรมกำรผูจ้ัดกำร-ฝ่ำยปฏิบตัิกำร (ชำบูชิและนิกุยะ) โดยมีผลตัง้แต่วนัที่ 21 พฤศจิกำยน 
2562 

(5) ไม่มีผูบ้ริหำรของบริษัทท่ำนใด ไดร้บัค่ำตอบแทนใด ๆ จำกบริษัทย่อย 
(6) ไม่มีค่ำตอบแทนคำ้งจ่ำย 

8.5.2 ค่าตอบแทนอ่ืน 

- ไม่มี - 
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8.6 บุคลากรและนโยบายในการพัฒนาพนักงาน 

8.6.1 บุคลากร 

ณ วนัที่ 30 กนัยำยน 2563 บรษิัท โออิชิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) (“บรษิัท”) และบรษิัทย่อย (“กลุ่ม
บริษัทโออิชิ”/ “องคก์ร”) มีพนักงำนประมำณ  6,542 คน (ไม่รวมกรรมกำรและผู้บริหำรตำม
หวัขอ้ 8.) โดยแบ่งตำมสำยงำนต่ำง ๆ มีรำยละเอียดดงันี ้

สายงาน จ านวนพนักงาน (คน) 

ส ำนกังำน  428 
รำ้นอำหำร  5,119 

(ไม่รวมพนกังำนฝ่ำยปฏิบตัิกำร
รำ้นอำหำรประจ ำสำขำที่ลงทนุรว่ม 
ในประเทศเมียนมำอีกจ ำนวน 26 คน) 

โรงงำน  995 
รวม  6,542 

โดยสดัสว่นพนกังำนแยกตำมเพศ อำย ุและระดบั มีรำยละเอยีดดงันี ้

จ าแนกตามเพศ จ านวนพนักงาน % จ าแนกตามเพศ 
ชำย                     2,578 39.41% 
หญิง                     3,964 60.59% 
รวมทัง้สิน้ 6,542 100% 

 
จ าแนกตามอายุตัว จ านวนพนักงาน % จ าแนกตามอายุตัว 

นอ้ยกว่ำ 30 ปี                     3,945  60.30% 
30-50 ปี                     2,259  34.53% 
มำกกว่ำ 50 ปี                        338 5.17% 
รวมทัง้สิน้ 6,542 100% 
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จ าแนกตามระดับ จ านวนพนักงาน % จ าแนกตามระดับ 
เจำ้หนำ้ที่-ผูบ้รหิำรงำน                     6,314  96.52% 
ผูช้่วยผูจ้ดักำรขึน้ไป                        205 3.13% 
ผูช้่วยผูอ้  ำนวยกำร-รองผูอ้  ำนวยกำรอำวโุส                           8  0.12% 
ผูอ้  ำนวยกำร-ผูอ้  ำนวยกำรอำวโุส                          15  0.23% 
รวมทัง้สิน้ 6,542 100% 

ค่าตอบแทนทีเ่ป็นตัวเงนิของพนักงานของบริษัทในรูปของเงนิเดือนและอ่ืน ๆ 
(ไม่รวมพนกังำนฝ่ำยปฏิบตัิกำรรำ้นอำหำรประจ ำสำขำที่ลงทนุรว่มในประเทศเมียนมำ) 

หน่วย : พันบาท 
ปี 2563 

(ต.ค. 2562- ก.ย. 2563) 

เงินเดือน  1,209,744.88 

โบนสั  163,888.67 

เงินสมทบประกนัสงัคม  40,667.23 

ผลประโยชนพ์นกังำน  17,456.84 

เงินสมทบกองทนุส ำรองเลีย้งชพี  18,334.52 

เบีย้ประกนัชีวิตและสขุภำพ  16,532.18 

ค่ำตอบแทนจำกกำรไดร้บัจดัสรรหุน้โบนสัตำมแผนกำรก ำหนดค่ำตอบแทน
พนกังำนระยะยำวของบรษิัท ไทยเบฟเวอเรจ จ ำกัด (มหำชน) หรือ “LTIP” 

 774.01 

ค่ำลว่งเวลำ  93,794.62 
รวม  1,561,192.95 

8.6.2 นโยบายในการพัฒนาพนักงาน 

ดว้ยควำมมุ่งมั่นในกำรพัฒนำบุคลำกรอย่ำงต่อเนื่องของกลุ่มบริษัทโออิชิ ท ำใหใ้นปี 2563  
มีกำรฝึกอบรมและพัฒนำบุคลำกรที่มีควำมสอดคล้องเชื่อมโยงกับค่ำนิยมกลุ่มไทยเบฟ  
(ThaiBev Global Values) ของบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ ำกัด (มหำชน) ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ 
ของบริษัท (“ไทยเบฟ”) อนัเป็นรำกฐำนที่ส  ำคญัของกำรท ำงำนร่วมกัน ที่ท  ำใหเ้กิดกำรเรียนรู ้
กำรเปิดใจรบัฟังในควำมคิดเห็นที่แตกต่ำง คิดสรำ้งสรรคเ์พิ่มมลูค่ำในงำน และดแูลใส่ใจผูอ้ื่น  
ที่เก่ียวข้อง ท ำใหบุ้คลำกรประพฤติปฏิบัติเป็นไปในแนวทำงเดียวกัน ผ่ำนรูปแบบกำรเรียนรู ้ 
ที่เป็นแบบแผน โดยกำรปลกูฝัง ThaiBev Global Values ใหก้ับพนกังำนใหม่ในวนัแรกที่มีกำร
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ปฐมนิเทศ กำรจัดฝึกอบรมให้ควำมรู ้ภำยในหน่วยงำนตำมแผนกำรฝึกอบรมและพัฒนำ
บุคลำกรรำยปีใหส้ำมำรถท ำงำนไดอ้ย่ำงมีศกัยภำพ รวมถึงใหก้ำรสนบัสนุนในกำรสง่พนกังำน
เข้ำร่วมฝึกอบรมกับสถำบันฝึกอบรมจำกภำยนอก เพื่อใหเ้กิดกำรพัฒนำในต ำแหน่งงำนที่มี
ควำมเฉพำะเจำะจงและเพื่อเป็นกำรสนบัสนนุใหเ้กิดกำรถ่ำยทอดควำมรูค้วำมเชี่ยวชำญภำยใน
องคก์ร ในปีที่ผ่ำนมำจึงไดม้ีกำรริเริ่มโครงกำรส่งเสริมและพัฒนำวิทยำกรภำยในเพื่อเป็นกำร
บรหิำรองคค์วำมรูแ้บบยั่งยืนในองคก์รอีกดว้ย 

เพื่อใหก้ำรฝึกอบรมสอดคลอ้งไปกับยุคสมัยดิจิทัลมำกขึน้ ปัจจุบันกลุ่มบริษัทโออิชิไดร้่วมกับ
ไทยเบฟ พัฒนำระบบสำรสนเทศที่รองรบักำรบริหำรงำนฝึกอบรม เช่น กำรลงทะเบียน กำรบันทึก
ประวัติฝึกอบรม ตลอดจนกำรรำยงำนผลต่ำง  ๆ  ผ่ำนระบบคอมพิวเตอร ์โทรศัพท์มือถือ หรือ 
Tablet ซึ่งท ำใหก้ำรใชเ้อกสำรลดลง เกิดควำมรวดเร็วต่อกำรประมวลผลขอ้มูลกำรฝึกอบรม และ
สำมำรถใชง้ำนไดค้รอบคลุมทั่วประเทศ นอกจำกนี ้เพื่อสนองตอบกำรพัฒนำองคก์รอย่ำงยั่งยืน 
(Sustainability Development) กลุม่บรษิัทโออิชิยงัคงด ำเนินงำนเพื่อกำรพฒันำบคุลำกรใหม้ีศกัยภำพ
อย่ำงต่อเนื่อง เพื่อรักษำมำตรฐำนรำงวัลอันดับหนึ่ง ในฐำนะ Industry Leader 2020 ที่ไทยเบฟ
ไดร้บัติดต่อกนัเป็นปีที่ 3 (เป็นสมำชิก DJSI World ปีที่ 4 และสมำชิก DJSI Emerging ปีที่ 5) 

ณ วนัที่ 30 กนัยำยน 2563 กลุม่บรษิัทโออิชิ ใชง้บประมำณในกำรพฒันำพนกังำนจ ำนวนทัง้สิน้ 
3,578,523.40 บำท เฉลี่ยงบประมำณกำรฝึกอบรมประมำณ 547.01 บำทต่อคน รวมชั่วโมงกำร
อบรมตัง้แต่เดือนตุลำคม 2562 - กันยำยน 2563 ทัง้สิน้ 111,939 ชั่วโมง คิดเป็นชั่วโมงกำรอบรม
เฉลี่ย 17.11 ชั่วโมงต่อคน 

ช่ัวโมงการฝึกอบรมปี 2563 (ข้อมูลถึง 30 กันยายน 63) 

สายงาน 
จ านวนช่ัวโมง
การฝึกอบรม 

(ช่ัวโมง) 

จ านวนพนักงาน
ทัง้หมด 
(คน) 

จ านวนช่ัวโมง
อบรม 

(เฉลี่ยช่ัวโมง/คน) 

ส ำนกังำนใหญ่  5,188  428  12.12 

โรงงำนในกลุม่บรษิัทโออิชิ  35,594  995  35.77 

ฝ่ำยปฏิบตัิกำรรำ้นอำหำรในกลุม่บรษิัทโออิชิ  71,157  5,119  13.90 

รวมทัง้สิน้  111,939  6,542  17.11 
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8.6.3 นโยบายด้านสวัสดิการ 

กลุ่มบริษัทโออิชิ เชื่อมั่นว่ำพนักงำนมีส่วนส ำคัญอย่ำงยิ่งต่อควำมส ำเร็จและกำรเติบโต  
ขององคก์ร ดงันัน้ บริษัทจึงใหค้วำมส ำคญักับกำรดแูลรกัษำพนกังำนที่มีควำมรูค้วำมสำมำรถ
ใหอ้ยู่กบัองคก์ร เพื่อรว่มผลกัดนัผลงำนและเพิ่มประสิทธิภำพขององคก์รอย่ำงต่อเนื่อง ดว้ยกำร
ดแูลสวสัดิกำร ควำมมั่นคง และคณุภำพชีวิตที่ดีใหก้บัพนกังำนอย่ำงเหมำะสม 

ในปี 2563 บริษัทยังคงยึดแนวทำงกำรด ำเนินนโยบำยดำ้นสวัสดิกำรต่อเนื่องจำกปีที่ผ่ำนมำ  
ซึ่งสำมำรถสรุปไดด้งันี ้

1. กำรปฏิบติัต่อพนกังำนอย่ำงเป็นธรรมและสมศกัด์ิศรี ในฐำนะที่เป็นสว่นหนึ่งของบรษัิท 
2. กำรปรบัปรุงสภำพแวดลอ้มภำยในบรษิัทใหม้ีควำมเป็นระเบียบ เรียบรอ้ย สบำยตำ น่ำอยู่ 

อย่ำงสม ่ำเสมอ 
3. กำรจดัระบบกำรใหบ้รกิำรดำ้นโรงอำหำรที่ถูกสขุลกัษณะ หอ้งน ำ้ที่สะอำด กำรบรกิำรรถ

รับส่งที่มีควำมปลอดภัย เพียงพอ และห้องพยำบำลที่มีประสิทธิภำพ ถูกต้องตำม
กฎหมำย (ส  ำหรบัสว่นของโรงงำน) 

4. กำรก ำหนดค่ำตอบแทนและสวสัดิกำรใหก้บัพนกังำนดว้ยควำมเหมำะสม เป็นธรรม อย่ำงทั่วถึง 
5. กำรสง่เสรมิใหพ้นกังำนไดร้บัรูข้อ้มลูข่ำวสำรที่เก่ียวขอ้งอย่ำงสม ่ำเสมอ ตำมโอกำสอนัสมควร 
6. กำรจดัระบบอุปกรณส์ ำนักงำน  รวมทัง้ระบบกำรสื่อสำร ที่ทนัสมยัใหเ้กิดประสิทธิภำพ

ในกำรใชง้ำนสงูสดุ 

8.6.4 นโยบายด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างาน 

เนื่องจำกพนักงำนเป็นทรพัยำกรอันมีค่ำยิ่ง และมีควำมส ำคัญต่อบริษัทฯ ดว้ยเหตุนี ้บริษัทฯ   
จึงเห็นสมควรให้มีกำรด ำเนินงำนด้ำนควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัยและสภำพแวดล้อม 
ในกำรท ำงำนอย่ำงเป็นระบบ โดยใชเ้ป็นกรอบก ำหนดวัตถุประสงคแ์ละเป้ำหมำย ในกำรป้องกัน 
ลดและควบคุมควำมเสี่ยง รวมถึงให้มีกำรทบทวนและปรับปรุงอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อป้องกัน  
กำรบำดเจ็บและกำรเจ็บป่วยจำกกำรท ำงำน ตลอดจนกำรปฏิบัติให้ได้ตำมกฎหมำยและ
ขอ้ก ำหนดอ่ืน ๆ  ดำ้นอำชีวอนำมยัและควำมปลอดภยัที่เก่ียวขอ้งกบักำรด ำเนินธุรกิจของบรษิัทฯ 
ทกุโรงงำนใหเ้ป็นมำตรฐำนเดียวกนั โดยก ำหนดเป็นนโยบำยดงันี ้

1. ควำมปลอดภยัในกำรท ำงำนถือเป็นหนำ้ที่ของพนกังำนทกุคน 
2. บริษัทฯ จะสนบัสนุนใหม้ีกำรปรบัปรุงผลกำรด ำเนินงำนดำ้นควำมปลอดภยั อำชีวอนำมัย

และสภำพแวดลอ้มในกำรท ำงำน เพื่อปอ้งกนั ลดและควบคมุควำมเสี่ยง  
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3. บริษัทฯ จะสนบัสนุนใหม้ีกิจกรรมเก่ียวกับควำมปลอดภยั อำชีวอนำมัยและสภำพแวดลอ้ม
ในกำรท ำงำน เพื่อสรำ้งเสรมิควำมตระหนกั และกำรมีสว่นร่วมของพนกังำน 

4. บริษัทฯ จะจัดสรรทรัพยำกรใหเ้พียงพอและเหมำะสมในกำรด ำเนินกำรใหบ้รรลุตำม
นโยบำยฉบบันี ้

5. ผูบ้ังคับบัญชำทุกระดับตอ้งกระท ำตนใหเ้ป็นแบบอย่ำงที่ดี ในกำรปฏิบัติตำมระเบียบ
และขอ้บงัคบัเก่ียวกบัควำมปลอดภยั อำชีวอนำมยั และสภำพแวดลอ้มในกำรท ำงำน 

6. พนกังำนทุกคนตอ้งค ำนึงถึงควำมปลอดภยัของตนเองและเพื่อนร่วมงำน ตลอดจนทรพัยส์ิน
ของบรษิัทฯ เป็นส ำคญัตลอดเวลำที่ปฏิบตัิงำน 

7. พนักงำนทุกคนตอ้งใหค้วำมร่วมมือต่อมำตรกำรควบคุม โครงกำรดำ้นควำมปลอดภัย  
อำชีวอนำมยั และสภำพแวดลอ้ม ในกำรท ำงำนของบรษิัทฯ 

บริษัทมีกำรเก็บสถิติกำรเกิดอุบตัิเหต ุอตัรำกำรหยุดงำนและอตัรำกำรบำดเจ็บจำกกำรท ำงำน
เพื่อน ำมำวิเครำะหแ์ละปรบัปรุงมำตรฐำนดำ้นควำมปลอดภยัของพนกังำนอย่ำงต่อเนื่อง โดยมี
รำยละเอียดขอ้มลูเปรียบเทียบ ดงันี ้
ขอ้มูลสถิติภำยในโรงงำนอุตสำหกรรมของกลุ่มบริษัทโออิชิ ทัง้ 4 โรงงำน เปรียบเทียบขอ้มูล
ตัง้แต่ปี 2558-2563  

สถิติอัตราความรุนแรงของการบาดเจ็บถึงข้ันหยุดงาน (Injury Severity Rate (ISR)) 
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สถิติอัตราความถีใ่นการเกิดอุบัติเหตุถึงข้ันหยุดงาน (Injury Frequency Rate (IFR)) 

 
หมายเหตุ 

NAV หมำยถึง โรงงำนอตุสำหกรรมภำยในนิคมอตุสำหกรรมนวนคร จงัหวดัปทมุธำนี 
AMT หมำยถึง โรงงำนอตุสำหกรรมภำยในนิคมอตุสำหกรรมอมตะนคร จงัหวดัชลบรุี 
WHF หมำยถึง โรงงำนอตุสำหกรรม ณ อ ำเภอวงัม่วง จงัหวดัสระบรุี 
BB หมำยถึง โรงงำนอตุสำหกรรม ณ อ ำเภอบำ้นบึง จงัหวดัชลบรุี 

 

โดยอัตรำควำมรุนแรงของกำรบำดเจ็บถึงขัน้หยุดงำน (Injury Severity Rate (ISR)) เพิ่มขึน้เล็กนอ้ย 
ในปี 2562 มำจำกสำเหตหุลกั คือ อบุตัิเหตทุี่เกิดขึน้กบัพนกังำนมีควำมรุนแรง สง่ผลกระทบกับ
กำรบำดเจ็บตอ้งรกัษำอย่ำงต่อเนื่องท ำใหพ้นักงำนหยุดงำนเป็นเวลำนำน ดว้ยมำตรกำรแกไ้ข 
ที่จรงิจงั และควำมมุ่งมั่นของทีมงำน สง่ผลใหอ้ตัรำควำมรุนแรงลดลงในปี 2563  

ส่วนอัตรำควำมถ่ีในกำรเกิดอุบัติ เหตุถึงขั้นหยุดงำน ( Injury Frequency Rate (IFR)) ลดลง
เนื่องจำกมีระบบกำรจดักำรดำ้นควำมปลอดภยั มีกำรคน้หำและลดควำมเสี่ยง รวมถึงควำมมุ่งมั่น
ของพนกังำนทกุระดบั ท ำใหจ้  ำนวนอบุตัิเหตถุึงขัน้หยดุงำน ทัง้ 4 โรงงำน เกิดขึน้ลดลง 

กลุ่มบริษัทโออิชิ มีระบบกำรตรวจวัดสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน เพื่อดูแลสุขภำพพนักงำน  
อย่ำงสม ่ำเสมอ ท ำใหไ้ม่มีพนกังำนเป็นโรคเนื่องจำกกำรท ำงำน  อนัสอดคลอ้งกบัเป้ำหมำยส ำคญั  
ที่มุ่งมั่นใหผู้ป้ฏิบตัิงำนมีควำมปลอดภยัและมีสขุภำพอนำมยัในกำรท ำงำนที่ดี 
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8.6.5 นโยบายทางด้านทรัพยากรบุคคล 

เพื่อให้กำรด ำเนินกำรขององค์กรบรรลุผลส ำเร็จตำมเป้ำหมำยที่ตั้งไว้ได้อย่ำงต่อเนื่อง  
กลุ่มบริษัทโออิชิ จึงมุ่งหวังที่จะดูแลรกัษำพนักงำนที่มีควำมรูค้วำมสำมำรถใหอ้ยู่กับองคก์ร 
รวมทั้งจูงใจใหพ้นักงำนใช้ศักยภำพ ควำมรูค้วำมสำมำรถของตนใหเ้กิดประสิทธิภำพและ
ประสิทธิผลสูงสุด โดยยึดหลกัคุณธรรม ควำมมีระเบียบวินัย ควำมสำมัคคี และควำมเข้ำใจ  
อนัดีระหว่ำงกนั 

ในปี 2563 บริษัทได้ด ำเนินกำรตำมแนวนโยบำยกำรบริหำรทรัพยำกรมนุษย์ที่ก ำหนดไว้ 
อย่ำงต่อเนื่องดงันี ้

1. กำรปฏิบติัต่อพนกังำนอย่ำงเป็นธรรมและสมศกัด์ิศรี ในฐำนะที่เป็นสว่นหนึ่งของบรษัิท 
2. กำรคัดเลือกบุคคลเพื่อว่ำจ้ำงใหด้ ำรงต ำแหน่ง โอนย้ำยสับเปลี่ยนหน้ำที่ ด้วยควำม  

เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบตัิ โดยค ำนึงถึงคณุสมบตัิของแต่ละต ำแหน่งงำนเป็นส ำคญั 
3. กำรคดัเลือกพนกังำนเนน้กำรใหค้วำมส ำคญัและเปิดโอกำสใหก้บัพนกังำนภำยในกลุ่ม

บริษัทโออิชิ เพื่อใหค้วำมส ำคญัในกำรเติบโตภำยในองคก์ร เมื่อควำมรู ้ควำมสำมำรถ
เหมำะสมกบัต ำแหน่งว่ำงนัน้ ๆ 

4. กำรสนบัสนนุและพฒันำพนกังำนอย่ำงต่อเนื่อง 
5. กำรก ำหนดค่ำตอบแทนแก่พนกังำนดว้ยควำมเป็นธรรม ตำมควำมเหมำะสมของสภำพ 

ลกัษณะงำน และผลกำรปฏิบตัิงำนประกอบกบัควำมสำมำรถในกำรจ่ำยของบรษิัท 
6. กำรส่งเสริมใหพ้นักงำนไดร้ับรูข้้อมูลข่ำวสำรที่เก่ียวข้องอย่ำงสม ่ำเสมอ ตำมโอกำส  

อนัสมควร 
7. กำรส่งเสริมและผลกัดนัใหพ้นกังำนมีพฤติกรรมที่สอดคลอ้งกบัค่ำนิยมร่วมขององคก์ร 

(Core Values) เพื่อให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงด้ำนพฤติกรรมของพนักงำนจนเป็น
วฒันธรรมองคก์รซึ่งจะน ำไปสูก่ำรขบัเคลื่อนองคก์รใหบ้รรลผุลตำมแผนกลยทุธ ์

8.6.6 นโยบายทางด้านธุรการ 

กลุ่มบริษัทโออิชิ มุ่งเนน้ที่จะสรำ้งทศันียภำพ สภำพแวดลอ้มภำยในองคก์รใหน้่ำอยู่ น่ำท ำงำน 
เพื่อเป็นกำรสรำ้งขวญัก ำลงัใจที่ดี มีควำมปลอดภยัและสขุลกัษณะที่ดีในกำรท ำงำน ซึ่งจะสง่ผลดี
ต่อควำมรูส้ึกของทุกคนในกำรร่วมผลักดันผลงำนที่มีประสิทธิภำพ และสรำ้งควำมส ำเร็จ  
ทำงธุรกิจใหก้บัองคก์รอย่ำงยั่งยืนต่อไป 
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ในปี 2563 บริษัทยังคงยึดแนวทำงกำรด ำเนินนโยบำยทำงดำ้นธุรกำรต่อเนื่องจำกปีที่ผ่ำนมำ  
ซึ่งสำมำรถสรุปไดด้งันี ้

1. กำรปรบัปรุงสภำพแวดลอ้มภำยในบริษัทใหม้ีควำมเป็นระเบียบ เรียบรอ้ย สบำยตำ และ
น่ำอยู่อย่ำงสม ่ำเสมอ 

2.  กำรจัดอบรมและซักซ้อมกำรอพยพหนีไฟเป็นประจ ำทุกปี ทั้งส  ำนักงำนและโรงงำน
อุตสำหกรรมทุกแห่งของกลุ่มบริษัทโออิชิ เพื่อเป็นกำรเตรียมควำมพรอ้มและปลกูจิตส ำนึก
ดำ้นควำมปลอดภยั ใหแ้ก่พนกังำน รวมถึงสอดคลอ้งกบัแนวปฏิบตัิตำมกฎหมำย  

3. กำรจัดระบบกำรให้บริกำรด้ำนโรงอำหำรที่ถูกสุขลักษณะ กำรให้บริกำรด้ำนกำรรักษำ 
ควำมปลอดภยัและจดัใหม้ีล็อคเกอรท์ี่เป็นมำตรฐำน หอ้งน ำ้ที่สะอำด กำรบริกำรรถรบัสง่
ที่มีควำมปลอดภยั เพียงพอ และหอ้งพยำบำลที่มีประสิทธิภำพ ถูกตอ้งตำมกฎหมำย 
(ส ำหรบัสว่นของโรงงำน) 

4. กำรจัดระบบควบคุมกำรใชอุ้ปกรณส์ ำนักงำน โทรศัพท ์และระบบอินเตอรเ์น็ต ใหเ้กิด
ประสิทธิภำพในกำรใชง้ำนสงูสดุ 

5. กำรสรำ้งควำมสมัพนัธท์ี่ดีกบัหน่วยงำนภำยนอกและลกูคำ้ผูม้ำติดต่อ รวมทัง้กำรสรำ้ง 
รฐักิจสมัพนัธท์ี่ดี ถกูตอ้งตำมกฎหมำย 

6. กำรส่งเสริมใหพ้นักงำนไดร้ับรูข้้อมูลข่ำวสำรที่เก่ียวข้องอย่ำงสม ่ำเสมอ ตำมโอกำส  
อนัสมควร 

7. กำรด ำเนินโครงกำรดำ้นสิ่งแวดลอ้มในกำรลดกำรใชพ้ลงังำนและกำรใชท้รพัยำกรให้
เกิดประสิทธิภำพสงูสดุ อำทิ กำรรณรงคเ์รื่องกำรประหยดัไฟฟ้ำ ทัง้กำรปิดไฟฟ้ำและ
อุปกรณไ์ฟฟ้ำเมื่อไม่ใชง้ำน กำรลดกำรใชข้วดพลำสติก กำรลดกำรใชก้ระดำษทัง้กำร
รณรงคใ์หใ้ช้อย่ำงคุม้ค่ำและกำรน ำเทคโนโลยีต่ำง ๆ  มำใช ้เช่น กำรใช ้QR code และกำร
ประชำสมัพนัธต์่ำง ๆ  ผ่ำน social network มำกยิ่งขึน้ 

8.6.7 ความร่วมมือของพนักงานด้านจรรยาบรรณและการก ากับดูแลกิจการ 

กลุม่บรษิัทโออิชิ มีนโยบำยและสง่เสรมิใหพ้นกังำนทกุคนศึกษำและท ำควำมเขำ้ใจอย่ำงถ่องแท ้
และถือปฏิบตัิตำมหลกัจรรยำบรรณของกลุ่มบริษัทโออิชิต่อบุคคลต่ำง ๆ ทัง้ภำยในและภำยนอก
องคก์ร รวมถึงนโยบำยกำรก ำกบัดแูลกิจกำรของบรษิัท โดยกลุม่บรษิัทโออิชิ ไดน้  ำหลกัจรรยำบรรณ
ของกลุม่บริษัทโออิชิมำบรรจุเป็นส่วนหนึ่งของหลกัสตูรกำรปฐมนิเทศพนกังำนใหม่ ซึ่งในวนัเริ่มงำน
วนัแรกพนกังำนจะไดร้บัค ำชีแ้จงและท ำควำมเขำ้ใจเพื่อยึดถือปฏิบตัิ นอกจำกนี ้กลุ่มบริษัทโออิชิ
ไดม้ีกำรสื่อสำรใหพ้นกังำนทรำบถึงนโยบำยกำรก ำกับดแูลกิจกำรของบริษัท และจรรยำบรรณของ
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กลุ่มบริษัทโออิชิในทุกช่องทำงกำรสื่อสำรภำยในของบริษัทอย่ำงต่อเนื่อง เช่น บอรด์ประชำสมัพนัธ์ 
ตำมโรงงำนและสำขำรำ้นอำหำร และช่องทำงกำรสื่อสำรระบบอิเล็กทรอนิกส ์(intranet) เป็นตน้ 
เพื่อเป็นกำรสง่เสรมิและผลกัดนัใหพ้นกังำนทกุคนถือปฏิบตัิตำมหลกัจรรยำบรรณและนโยบำย
กำรก ำกับดแูลกิจกำรของบริษัทอย่ำงเคร่งครดั รวมถึงมีกำรผลกัดนัและติดตำมผลกำรปฏิบตัิ
ตำมหลกักำรและนโยบำยดงักลำ่วอย่ำงต่อเนื่อง โดยในปีที่ผ่ำนมำไม่มีกรณีที่พนกังำนไม่ปฏิบตัิ
ตำมหรือปฏิบตัิผิดจรรยำบรรณและนโยบำยกำรก ำกับดแูลกิจกำรของบรษิัท 

นอกจำกนี ้บรษิัทไดอ้อกระเบียบกำรรบัเรื่องรอ้งเรียนหรือเบำะแสและกำรใหค้วำมคุม้ครองตำม
นโยบำยก ำกับดูแลกิจกำร ซึ่งไดเ้ผยแพร่ไวบ้นเว็บไซตข์องบริษัทและมีกำรสื่อสำรใหพ้นักงำน  
ทุกคนทรำบและเข้ำใจถึงนโยบำย ระเบียบและช่องทำงกำรรับเรื่องรอ้งเรียนหรือแจ้งเบำะแส
ดังกล่ำว โดยคณะกรรมกำรตรวจสอบ ประกอบดว้ยกรรมกำรอิสระจะเป็นผูดู้แลพิจำรณำและ
ก ำหนดแนวปฏิบัติเก่ียวกับกำรบริหำรจัดกำรเรื่องรอ้งเรียน หรือข้อมูลเบำะแสที่ผ่ำนเข้ำมำ  
ตำมช่องทำงที่ก ำหนด รวมถึง ตำมมำตรกำรใหค้วำมคุ้มครองตำมระเบียบดังกล่ำวสำมำรถ
สรำ้งควำมเชื่อมั่นใหแ้ก่พนกังำนและผูม้ีสว่นไดเ้สียทกุฝ่ำยไดว่้ำกำรรอ้งเรยีน หรือใหเ้บำะแสที่เป็นไป
ตำมหลกัเกณฑจ์ะไม่สง่ผลกระทบในทำงรำ้ยหรือกำรปฏิบตัิอย่ำงไม่เป็นธรรมจำกบริษัท รวมถึง
มีกำรรำยงำนต่อคณะกรรมกำรบรษิัทตำมหลกัเกณฑแ์ละวิธีกำรที่ระบไุวใ้นระเบียบดงักลำ่วดว้ย 

ทั้งนี ้เพื่อเป็นกำรเน้นย ้ำเจตนำรมณ์และนโยบำยของบริษัทในด้ำนกำรต่อต้ำนกำรทุจริต
คอรร์ปัชั่น บรษิัทไดอ้อกประกำศเรื่องกำรแจง้เบำะแสกำรกระท ำทจุรติและกำรจ่ำยเงินรำงวลัแก่
ผู้แจ้งเบำะแส และจัดอบรมเพื่อเพิ่มควำมตระหนักรูใ้นด้ำนกำรต่อตำ้นกำรทุจริตคอรร์ปัชั่น
เพื่อให้พนักงำนทุกคนตระหนักถึงควำมส ำคัญและยึดมั่นในควำมซื่อสัตย์สุจริต รวมถึง
ปฏิบัติงำนดว้ยควำมไม่ประมำทเลินเล่อ หรือบกพร่องต่อหนำ้ที่ ซึ่งกำรปฏิบัติงำนตำมหนำ้ที่
ดว้ยควำมไม่ซื่อสัตยส์ุจริต ประมำทเลินเล่อหรือบกพร่องต่อหน้ำที่  เป็นกำรเปิดโอกำสและ 
เอือ้ประโยชน์ต่อกำรกระท ำผิดทุจริตต่อหน้ำที่ อันอำจส่งผลให้บริษัทได้รับผลกระทบและ  
ควำมเสียหำยอย่ำงรำ้ยแรงได ้

โดยในปี 2563 เพื่อเป็นกำรสำนต่อจรรยำบรรณและกำรก ำกับดูแลกิจกำร ใหพ้นักงำนทุกคน
ยึดถือปฏิบัติได้อย่ำงถูกต้องตำมหลักจรรยำบรรณของกลุ่มบริษัทโออิชิต่อบุคคลต่ำง ๆ  
ทัง้ภำยในและภำยนอกองคก์ร รวมถึงนโยบำยกำรก ำกบัดแูลกิจกำรของบรษิัท โดยใหพ้นกังำน
ทุกคนได้ท ำกำรทดสอบควำมรู ้ควำมเข้ำใจจรรยำบรรณของกลุ่มบริษัทโออิชิผ่ำนระบบ 
กำรเรียนรู ้Beverest โดยมีจุดมุ่งหมำยเพื่อสรำ้งควำมตระหนักใหค้วำมส ำคญั และเป็นหนำ้ที่
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ของทุกคนที่ตอ้งช่วยกันปฏิบตัิใหก้ำรด ำเนินงำนของกลุ่มบริษัทโออิชิเกิดควำมสอดคลอ้งและ
เป็นไปตำมเจตนำรมณอ์ย่ำงเครง่ครดัทั่วทัง้องคก์ร 

กลุ่มบริษัทโออิชิได้จัดท ำโครงกำร I Care (I = Internal Audit) โดยฝ่ำยตรวจสอบภำยใน 
(Internal Audit) มุ่งหวังใหเ้ป็นกำรเพิ่มช่องทำงที่ใหค้วำมรู ้และค ำแนะน ำเก่ียวกับกำรปฏิบัติงำน 
ที่ถูกตอ้ง ท ำงำนอย่ำงมีระบบควบคมุภำยในที่ดี เป็นประโยชนก์บัพนกังำนผ่ำนช่องทำง Social 
คือ Facebook Page ใหส้อดรับกับกำรสื่อสำรในปัจจุบัน โดยจะน ำร่องกับรำ้นอำหำรสำขำ 
ในกลุ่มบริษัทโออิชิ ซึ่งไดม้ีกำรเปิดตวัไปตัง้แต่เดือนมิถุนำยน 2562 โดยมีวตัถุประสงคห์ลกั ๆ คือ 
เพื่อเป็นสื่อกลำงใหค้วำมรู ้และค ำแนะน ำเก่ียวกับกำรปฏิบัติงำนที่ถูกตอ้ง ภำยใตร้ะบบกำร
ควบคมุภำยในที่ดี เป็นช่องทำงตอบขอ้ซกั-ถำม ในกำรท ำงำนใหก้บัพนกังำน และเป็นแหล่งรวม
ขอ้มลูควำมรู ้ข่ำวสำรต่ำง ๆ  ที่เป็นประโยชนต์่อพนกังำนและองคก์ร รวมถึงเป็นกำรสง่เสรมิกำรท ำงำน 
แบบบรูณำกำรเชิงรุก และสรำ้งควำมสมัพนัธอ์นัดีระหว่ำงหน่วยงำนต่ำง ๆ กบัฝ่ำยตรวจสอบภำยใน 
และยังเพิ่มช่องทำงกำรรบัเรื่องรอ้งเรียน กำรใหเ้บำะแส หรือกำรไม่ไดร้บัควำมเป็นธรรมของ
พนกังำนอีกดว้ย 
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9. การก ากับดูแลกิจการ 

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) (“บริษัท”) ไดใ้หค้วำมส ำคัญอย่ำงยิ่งกับกำรจัดใหม้ีระบบกำรก ำกับ
ดูแลกิจกำรที่ดี โดยคณะกรรมกำรบริษัทได้ถือปฏิบัติตำมแนวทำงปฏิบัติส  ำหรับกรรมกำรบริษัทจด
ทะเบียน (Code of Best Practices) และก ำกับดแูลใหบ้ริษัทด ำเนินธุรกิจภำยใตห้ลกัเกณฑก์ำรก ำกับดูแล
กิจกำร ระเบียบ และกฎเกณฑท์ี่ตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (“ตลท.”) ส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบั
หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ (“ส านักงาน ก.ล.ต.”) ซึ่งอ้ำงอิงจำกหลักกำรก ำกับดูแลกิจกำร 
ที่ เป็นสำกลของ Organization for Economic CO-operation and Development (OECD) รวมถึง 
มีกำรทบทวนและปรบัปรุงอยู่เสมอเพื่อใหส้อดคลอ้งกับกฎเกณฑแ์ละสภำวกำรณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
เพื่อใหก้ำรปฏิบตัิงำนในเรื่องดงักลำ่วมีกำรพฒันำอย่ำงต่อเนื่อง  

นอกจำกนี ้คณะกรรมกำรบริษัทเชื่อมั่นว่ำกำรปฏิบัติงำนดำ้นกำรก ำกับดูแลกิจกำรใหป้ระสบผลส ำเร็จ  
ตอ้งไดร้บัควำมร่วมมือและยึดถือปฏิบตัิร่วมกนัทัง้องคก์ร จึงก ำหนดเป็นแนวนโยบำยใหผู้บ้รหิำร พนกังำน 
และบุคลำกรทุกคนของบริษัทและบริษัทย่อยตอ้งปฏิบัติตำมนโยบำย จริยธรรมและแนวปฏิบัติต่ำง ๆ  
ตำมนโยบำยกำรก ำกับดแูลกิจกำร รวมถึงจดัใหม้ีกำรสื่อสำร สรำ้งควำมเขำ้ใจ และมีกำรติดตำมผลกำร
ปฏิบัติงำนในดำ้นกำรก ำกับดูแลกิจกำรภำยในองคก์รอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อใหก้ำรด ำเนินธุรกิจของบริษัท
เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ สรำ้งควำมเชื่อมั่นแก่ผูม้ีส่วนไดเ้สียทุกฝ่ำยอนัจะสรำ้งมลูค่ำเพิ่มและส่งเสริม
ใหบ้รษิัทพฒันำเติบโตอย่ำงยั่งยืนและมั่นคงต่อไป  

นอกจำกนี ้คณะกรรมกำรบริษัทเชื่อมั่นว่ำกำรปฏิบัติงำนดำ้นกำรก ำกับดูแลกิจกำรใหป้ระสบผลส ำเร็จ 
ตอ้งไดร้บัควำมร่วมมือและยึดถือปฏิบตัิร่วมกนัทัง้องคก์ร จึงก ำหนดเป็นแนวนโยบำยใหผู้บ้รหิำร พนกังำน 
และบุคลำกรทุกคนของบริษัทและบริษัทย่อยตอ้งปฏิบัติตำมนโยบำย จริยธรรมและแนวปฏิบัติต่ำง ๆ  
ตำมนโยบำยกำรก ำกับดแูลกิจกำร รวมถึงจัดใหม้ีกำรสื่อสำร สรำ้งควำมเขำ้ใจ และมีกำรติดตำมผลกำร
ปฏิบัติงำนในดำ้นกำรก ำกับดูแลกิจกำรภำยในองคก์รอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อใหก้ำรด ำเนินธุรกิจของบริษัท
เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ สรำ้งควำมเชื่อมั่นแก่ผูม้ีส่วนไดเ้สียทุกฝ่ำยอนัจะสรำ้งมลูค่ำเพิ่มและส่งเสริม
ใหบ้รษิัทพฒันำเติบโตอย่ำงยั่งยืนและมั่นคงต่อไป  

9.1 นโยบายการก ากับดูแลกิจการ 

คณะกรรมกำรบรษิัทมีควำมเชื่อมั่นว่ำ ระบบและกระบวนกำรก ำกบัดแูลกิจกำรที่ดีเป็นสว่นส ำคญัที่จะ
น ำมำซึ่งควำมส ำเรจ็ในกำรด ำเนินธุรกจิ โดยนโยบำยกำรก ำกบัดแูลกิจกำรบรษิัทไดด้ ำเนินกจิกำรภำยใต้
กรอบนโยบำยดงักลำ่วที่สอดคลอ้งกบัหลกักำรก ำกบัดแูลกิจกำรที่ดีของส ำนกังำน ก.ล.ต. และ ตลท. ซึ่ง
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อำ้งอิงหลกักำรที่เป็นสำกลของ Organization for Economic CO-operation and Development 
(OECD) ที่ประกอบดว้ย 5 หมวดหลกัอย่ำงเครง่ครดัตลอดมำ ดงันี ้

1. สิทธิของผูถื้อหุน้ 
2. กำรปฏิบตัิต่อผูถื้อหุน้อย่ำงเท่ำเทียมกนั 
3. บทบำทของผูม้ีสว่นไดเ้สีย 
4. กำรเปิดเผยขอ้มลูและควำมโปรง่ใส 
5. ควำมรบัผิดชอบของคณะกรรมกำร 
ทัง้นี ้คณะกรรมกำรบรษิัทไดก้ ำหนดใหเ้ผยแพรน่โยบำยกำรก ำกบัดแูลกิจกำรของบรษิัทเพื่อใหผู้ม้ีส่วนไดเ้สีย
ทุกฝ่ำยทรำบผ่ำนเว็บไซตข์องบริษัทภำยใตห้ัวข้อเก่ียวกับโออิชิ หัวข้อย่อยกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี 
นอกจำกนี ้บริษัทไดจ้ัดท ำจรรยำบรรณโออิชิกรุ๊ป เพื่อเป็นหลกัเกณฑแ์ละแนวทำงปฏิบัติของกรรมกำร 
ผูบ้ริหำรและพนกังำนของบริษัท ซึ่งไดเ้ผยแพร่ไวใ้นเว็บไซตข์องบริษัทในหวัขอ้เก่ียวกับโออิชิ หวัขอ้ย่อย
กำรก ำกบัดแูลกิจกำรที่ดีดว้ยเช่นเดียวกนั 

โดยในปี 2563 บริษัทไดด้ ำเนินกิจกำรภำยใตน้โยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำรดังกล่ำวขำ้งตน้ในแต่ละหมวด
โดยมีรำยละเอียดดงันี ้ 

สิทธิของผู้ถือหุ้น 

ผูถื้อหุน้เป็นผูม้ีสิทธิในควำมเป็นเจำ้ของบริษัท โดยควบคุมบริษัทผ่ำนกำรแต่งตัง้คณะกรรมกำรบริษทั
เพื่อใหท้  ำหนำ้ที่แทนตน บริษัทจึงใหค้วำมส ำคญัต่อสิทธิของผูถ้ือหุน้ทุกกลุ่มไม่ว่ำจะเป็นผู้ถือหุน้ 
รำยใหญ่ ผู้ถือหุน้รำยย่อย ผู้ลงทุนต่ำงชำติ หรือผู้ลงทุนประเภทสถำบัน รวมถึงมีเจตนำรมณ์ที่ชัดเจน  
ที่จะไม่กระท ำกำรใด ๆ อนัเป็นกำรลิดรอนสิทธิขัน้พืน้ฐำนของผูถื้อหุน้ และอ ำนวยควำมสะดวกแก่ผูถื้อหุน้
ในกำรใชส้ิทธิในเรื่องต่ำง ๆ ที่ผูถื้อหุน้สมควรไดร้บัดว้ย 

1. การปกป้องสิทธิผู้ถือหุ้น 

คณะกรรมกำรบริษัทตระหนักถึงหน้ำที่และใหค้วำมส ำคัญในกำรดูแลและปกป้องสิทธิ  
ของผูถื้อหุน้ รวมถึงคุม้ครองและส่งเสริมผูถื้อหุน้ทุกรำยใหไ้ดร้บัและใชส้ิทธิขัน้พืน้ฐำนของตน
ตำมกฎหมำยและข้อบังคับของบริษัทอย่ำงเหมำะสม เท่ำเทียม เป็นธรรม  เป็นไปตำมและ
สอดคลอ้งกับขอ้บงัคบัของบริษัท ขอ้ปฏิบตัิ ขอ้บงัคบั กฎ ระเบียบของส ำนกังำน ก.ล.ต. และ ตลท. 
รวมถึงกฎหมำยอื่น ๆ ที่เก่ียวขอ้งที่ส  ำคญั  
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นอกจำกนี ้เพื่อเคำรพสิทธิและปกป้องสิทธิของผูถื้อหุน้ทุกรำย บริษัทไม่มีกำรก ำหนดนโยบำย 
ในลกัษณะกีดกันหรือสรำ้งอุปสรรคในกำรติดต่อสื่อสำรกันของผูถื้อหุน้ และไม่มีแนวนโยบำย  
ในกำรท ำขอ้ตกลงระหว่ำงผูถื้อหุน้ที่มีผลกระทบอย่ำงมีนยัส  ำคญัต่อบรษิัทหรือผูถื้อหุน้รำยอื่นดว้ย 

2. การประชุมผู้ถือหุ้น 

บริษัทไดจ้ดัใหม้ีกำรประชุมสำมญัประจ ำปีผูถื้อหุน้ภำยใน 4 เดือน นบัแต่วนัสิน้สดุรอบปีบญัชี
ของบรษิัทหรือตำมรอบระยะเวลำที่กฎหมำยก ำหนด โดยคณะกรรมกำรบรษิัทมีแนวนโยบำยใน
กำรช่วยอ ำนวยควำมสะดวกในกำรประชมุ เพื่อสนบัสนุนและสง่เสรมิใหผู้ถื้อหุน้ทกุรำย รวมถึง  
ผูล้งทนุสถำบนัเขำ้ประชมุและใชส้ิทธิออกเสียงลงคะแนนดว้ย นอกจำกนี ้บรษิัทใหค้วำมส ำคญั
กับกำรก ำหนดวนั เวลำ และสถำนที่ประชุมใหม้ีควำมเหมำะสมและสะดวกในกำรเขำ้ร่วมประชุม
ของผูถื้อหุน้ทุกรำย รวมถึงเปิดโอกำสใหผู้ถื้อหุน้สำมำรถเสนอวำระกำรประชุมเป็นกำรล่วงหนำ้
ก่อนวนัประชมุผูถื้อหุน้ได ้ตำมหลกัเกณฑ ์เงื่อนไขและวิธีกำรที่บรษิัทหรือกฎเกณฑแ์ละกฎหมำย
ที่เก่ียวขอ้งก ำหนด รวมถึงเผยแพร่รำยละเอียดหลกัเกณฑ ์ช่องทำง ช่วงเวลำ และผลกำรเสนอให ้
ผูถื้อหุน้ทรำบผ่ำนทำงเว็บไซตข์องบริษัทและเว็บไซตข์อง ตลท. รวมถึงในกำรประชุมผูถื้อหุน้
บริษัทไดจ้ัดท ำหนังสือเชิญประชุมที่ระบุวำระกำรประชุม วัตถุประสงค ์เหตุผล ควำมเห็นและ
ขอ้เสนอแนะของคณะกรรมกำรบริษัทอย่ำงชัดเจน พรอ้มเอกสำรขอ้มูลที่เก่ียวขอ้งของแต่ละวำระ 
กำรประชุม ทัง้ภำษำไทยและภำษำองักฤษ เพื่อเผยแพร่บนเว็บไซตข์องบริษัทและจดัส่งใหผู้ถื้อหุน้
ล่วงหนำ้ทำงไปรษณีย ์เพื่อใหผู้ถื้อหุน้มีขอ้มลูและระยะเวลำที่เพียงพอต่อกำรพิจำรณำตดัสินใจ
ในแต่ละวำระอย่ำงมีประสิทธิผล และหำกผูถื้อหุน้ท่ำนใดมีขอ้สงสยั สำมำรถส่งค ำถำมที่ตอ้งกำร
ใหต้อบในที่ประชุมผูถื้อหุน้เป็นกำรล่วงหนำ้ตำมช่องทำงและหลกัเกณฑท์ี่บริษัทก ำหนด หรือ
สำมำรถสอบถำม เสนอแนะ หรือแสดงขอ้คิดเห็นในวำระที่เกี่ยวขอ้งในวนัประชุมผูถื้อหุน้ได ้
รวมถึงผูถื้อหุน้สำมำรถส่งหนงัสือมอบฉนัทะและเอกสำรประกอบต่ำง ๆ มำให้บริษัทตรวจสอบ
ก่อนเพื่ออ ำนวยควำมสะดวก และลดระยะเวลำในกำรตรวจสอบเอกสำรในวันประชุมและ
ภำยหลังกำรประชุม บริษัทจัดให้มีกำรบันทึกและจัดท ำรำยงำนกำรประชุมผู้ถือหุ้นที่ถูกต้อง
ครบถว้นและสำมำรถตรวจสอบได ้โดยจะเผยแพร่ผ่ำนทำงเว็บไซตข์องบริษัทและเว็บไซตข์อง 
ตลท. ภำยในระยะเวลำที่กฎหมำย กฎเกณฑ ์และระเบียบที่เก่ียวขอ้งก ำหนด 

โดยในปี 2563 บริษัทได้จัดกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ในวันพฤหัสบดีที่ 30 มกรำคม 2563  
เวลำ 14.00 น. ณ หอ้งแกรนดฮ์อลล ์1 ชั้น 2 ดิ แอทธินี โฮเทล แบงค็อก อะ ลกัซช์ูรี คอลเล็คชั่น  
โฮเทล เลขที่ 61 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหำนคร 10330 และในระหว่ำง 
ปีบรษิัทไม่มีกำรจดัประชมุวิสำมญัผูถื้อหุน้  
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โดยในกำรประชมุสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2563 บรษิัทไดด้ ำเนินกำรดงันี ้

ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น 

1. เปิดโอกำสใหผู้้ถือหุน้เสนอระเบียบวำระกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุน้ และเสนอชื่อบุคคล 
เพื่อพิจำรณำเขำ้รบักำรสรรหำเป็นกรรมกำรของบริษัทเป็นกำรล่วงหนำ้ แต่ไม่มีผูถื้อหุน้
ท่ำนใดประสงคเ์สนอระเบียบวำระกำรประชุมและชื่อบุคคลเพื่อพิจำรณำเขำ้รบักำรสรรหำ
เป็นกรรมกำรของบรษิัท 

2. แจง้ก ำหนดกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุน้เป็นกำรล่วงหนำ้ เพื่อใหผู้ถื้อหุน้สำมำรถจดัสรร
เวลำในกำรเขำ้รว่มประชมุไดอ้ย่ำงเหมำะสม 

3. เผยแพรห่นงัสือเชิญประชมุและเอกสำรประกอบวำระกำรประชมุ ใหผู้ถื้อหุน้ทรำบผ่ำน
เว็บไซตข์องบรษิัทเป็นเวลำประมำณ 30 วนัก่อนวนัประชมุผูถื้อหุน้  

4. จดัส่งหนงัสือเชิญประชุมซึ่งระบุวำระกำรประชุม วตัถุประสงค ์เหตผุล ควำมเห็นของ
คณะกรรมกำรบรษิัท และขอ้มลูต่ำง ๆ ที่เก่ียวขอ้งกบัแต่ละวำระกำรประชุมอย่ำงละเอียด 
ทำงไปรษณียใ์หผู้ถื้อหุน้ล่วงหนำ้ก่อนกำรประชุมไม่นอ้ยกว่ำ 21 วนัดว้ย เพื่อใหม้ีขอ้มูล 
ที่เพียงพอต่อกำรพิจำรณำตดัสินใจในแต่ละวำระอย่ำงมีประสิทธิผล รวมถึงลงประกำศ
ในหนงัสือพิมพร์ำยวนัตำมระยะเวลำที่กฎหมำยก ำหนด  

5. จัดส่งหนังสือมอบฉันทะตำมแบบที่กฎหมำยก ำหนด  โดยมีค ำอธิบำย วิธีกำรและ
เอกสำรที่ผู้ถือหุ้นต้องจัดเตรียมเพื่อใช้ในกำรเข้ำร่วมประชุมและกำรมอบฉันทะ  
ไปพรอ้มกับหนังสือเชิญประชุม เพื่ออ ำนวยควำมสะดวกใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ที่ไม่สำมำรถ 
เขำ้ร่วมประชุมไดด้ว้ยตนเองเพื่อมอบฉันทะใหผู้อ้ื่น หรือแต่งตัง้กรรมกำรอิสระท่ำนใด  
ท่ำนหนึ่งตำมที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะใหเ้ป็นผู้รับมอบฉันทะเพื่อร่วมประชุมและ 
ออกเสียงตำมที่ผูถื้อหุน้ระบไุด ้ 

6. ส ำหรับวำระกำรเลือกตั้งกรรมกำรมีกำรระบุข้อมูล ประวัติกำรศึกษำ ประวัติกำรท ำงำน 
จ ำนวนบริษัทที่ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร จ ำนวนปีที่ด ำรงต ำแหน่ง ประเภทกรรมกำรที่เสนอ
และกำรเขำ้ร่วมประชุมในปีที่ผ่ำนมำอย่ำงครบถว้น รวมถึงแสดงนโยบำย หลกัเกณฑแ์ละ
แนวทำงในกำรพิจำรณำสรรหำกรรมกำรเพื่อเป็นขอ้มลูประกอบกำรพิจำรณำของผูถื้อหุน้ดว้ย 

7. คณะกรรมกำรบริษัทไดจ้ัดใหม้ีกระบวนกำรก ำหนดค่ำตอบแทนที่โปร่งใส และไดร้บั
กำรอนุมัติจำกผูถื้อหุน้ โดยกำรพิจำรณำก ำหนดค่ำตอบแทนของกรรมกำร บริษัทได้
เสนอต่อผูถื้อหุน้เพื่อพิจำรณำอนุมตัิค่ำตอบแทนทุกรูปแบบทัง้ในรูปแบบค่ำตอบแทน
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ประจ ำ ค่ำตอบแทนที่เป็นเบีย้ประชุมและค่ำตอบแทนที่เป็นบ ำเหน็จ และแยกกำร
น ำเสนอเป็นรำยคณะและรำยต ำแหน่ง รวมถึงแสดงนโยบำย หลกัเกณฑแ์ละแนวทำง
ในกำรพิจำรณำเสนอค่ำตอบแทนดังกล่ำว เพื่อเป็นขอ้มูลประกอบกำรพิจำรณำของ  
ผูถื้อหุน้ดว้ย  

8. บรษิัทสง่เสรมิใหผู้ล้งทนุสถำบนัเขำ้รว่มกำรประชมุผูถื้อหุน้ โดยประสำนไปยงันกัลงทนุ
สถำบันต่ำง ๆ เพื่อขอใหจ้ัดส่งเอกสำรกำรมอบฉันทะส ำหรบักำรเข้ำประชุมเป็นกำร
ล่วงหน้ำเพื่อที่บริษัทจะได้ตรวจสอบและขอเอกสำรเพิ่มเติมในกรณีที่เอกสำรไม่
ครบถว้น เพื่อเป็นกำรอ ำนวยควำมสะดวกและลดระยะเวลำในกำรตรวจสอบเอกสำร
ในวนัประชมุ 

9. บริษัทเปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นสำมำรถจัดส่งค ำถำมที่ต้องกำรให้ชี ้แจงในประเด็น 
ที่เก่ียวขอ้งกับระเบียบวำระกำรประชุมไดเ้ป็นกำรล่วงหนำ้ทำงอีเมล ์ที่นกัลงทุนสมัพนัธ์ 
investorrelations@oishigroup.com หรือโทรสำรหมำยเลข 02-768-8889 

วันประชุมผู้ถือหุ้น 

บริษัทมีแนวนโยบำยที่ชดัเจนในกำรสนบัสนุนและส่งเสริมใหผู้ถ้ือหุน้ทุกรำย รวมถึงผูล้งทุน
สถำบนัใชส้ิทธิเขำ้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนในกำรประชุมผู้ถือหุ้น โดยอ ำนวยควำม
สะดวกและจัดกำรประชุมอย่ ำงโปร่งใสและตรวจสอบได้ รวมถึ งไม่กระท ำกำรใด ๆ  
อันเป็นกำรลิดรอนสิทธิของผูถื้อหุน้ และเปิดโอกำสใหผู้ถื้อหุน้ไดซ้กัถำมและแสดงควำมคิดเห็น
ไดอ้ย่ำงเหมำะสม นอกจำกนี ้ในกำรประชมุสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2563 บรษิัทไดด้ ำเนินกำรต่ำง ๆ 
ในวนัประชมุผูถื้อหุน้ ดงันี ้

1. บริษัทไดจ้ดัเตรียมบคุลำกร ระบบและเทคโนโลยี เพื่อรองรบั อ ำนวยควำมสะดวก ในกำร
รบัลงทะเบียนและตรวจสอบเอกสำรให้แก่ผูเ้ขำ้ร่วมประชุมอย่ำงเหมำะสม เพียงพอ 
สะดวก รวดเร็ว และสำมำรถตรวจสอบได ้โดยบริษัทใชบ้ริกำรระบบกำรจดัประชมุผูถื้อหุน้
ของบริษัท อินเวนทเ์ทค ซิสเท็มส ์(ประเทศไทย) จ ำกัด ตัง้แต่กำรลงทะเบียน กำรนบั
คะแนน และกำรประมวลผล เพื่อควำมชดัเจน ถกูตอ้งและโปรง่ใส 

2. จดัเตรียมบตัรลงคะแนนใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในกำรประชมุผูถื้อหุน้ 

3. ให้สิทธิผู้ถือหุ้นที่มำร่วมประชุมภำยหลังจำกที่เริ่มด ำเนินกำรประชุมไปแล้วสำมำรถ  
เขำ้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนไดใ้นวำระที่อยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำและยงัมิได ้
มีกำรลงมต ิ
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4. แจง้ใหผู้ถื้อหุน้รบัทรำบก่อนเริ่มด ำเนินกำรประชมุถึงหลกัเกณฑ ์วิธีกำรในกำรเขำ้ร่วม
ประชุม กำรมอบฉันทะ และกำรใชบ้ัตรลงคะแนนเสียง รวมถึงอธิบำยหลกัเกณฑ ์
และวิธีกำรออกเสียงลงคะแนนและนับคะแนนเสียงใหผู้ถื้อหุน้ทรำบดว้ย 

5. บรษิัทใหส้ิทธิผูถื้อหุน้ในกำรออกเสียงลงคะแนน 1 หุน้ต่อ 1 เสียง 

6. จดัใหม้ีบคุคลที่เป็นอิสระอนัไดแ้ก่ตวัแทนผูส้อบบญัชี และผูถื้อหุน้รำยย่อยรว่มตรวจสอบ
กำรลงคะแนนในกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุน้และเปิดเผยเรื่องดงักล่ำวไวใ้นรำยงำนกำร
ประชมุสำมญัผูถื้อหุน้ดว้ย 

7. ในวำระพิจำรณำเลือกตั้งกรรมกำรแทนกรรมกำรซึ่งออกจำกต ำแหน่งตำมวำระนั้น 
บรษิัทก ำหนดใหผู้ถื้อหุน้ลงคะแนนเลือกตัง้กรรมกำรเป็นรำยบคุคล 

8. กรรมกำรบริษัทและผูบ้ริหำรระดับสูงของบริษัททุกท่ำน รวมทั้ง ประธำนกรรมกำรบริษัท 
และประธำนกรรมกำรชุดย่อยทุกคณะได้เข้ำร่วมประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2563  
เพื่อชี ้แจงและตอบข้อซักถำมตลอดจนรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจำกผู้ถือหุ้น 
นอกจำกนี ้ผูส้อบบญัชีของบริษัทไดเ้ขำ้ร่วมประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ในครัง้ดงักล่ำวดว้ย
เช่นกนั 

9. ไม่มีกำรเพิ่มวำระกำรประชุมหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลส ำคัญโดยไม่ไดแ้จ้งใหผู้้ถือหุน้
ทรำบลว่งหนำ้ 

10. ใหส้ิทธิแก่ผูถื้อหุน้ทุกรำยอย่ำงเท่ำเทียมกันในกำรร่วมแสดงควำมคิดเห็น และตัง้ค ำถำม
ใด ๆ ต่อที่ประชมุตำมระเบียบวำระกำรประชมุ และเรื่องที่เสนอไดต้ำมควำมเหมำะสม 

ภายหลังการประชุมผู้ถือหุ้น 

1. ภำยหลงักำรประชุมสำมัญผูถื้อหุน้ บริษัทจดัใหม้ีกำรแจง้มติที่ประชุมสำมญัผูถื้อหุน้และ
ผลกำรลงมตผิ่ำนระบบข่ำวของ ตลท. ภำยในระยะเวลำและหลกัเกณฑท์ี่ ตลท. ก ำหนด 

2. จัดให้มีกำรบันทึกและจัดท ำรำยงำนกำรประชุมผู้ถือหุ้นที่ถูกต้องและครบถ้วน  
อันประกอบด้วยรำยละเอียดจ ำนวนองค์ประชุมทั้งจ ำนวนผู้ถือหุ้นที่ เข้ำร่วมประชุม  
ดว้ยตนเอง และจ ำนวนผู้รับมอบฉันทะที่เข้ำประชุมแทนผู้ถือหุน้ รำยชื่อและต ำแหน่ง 
ของกรรมกำรบริษัท กรรมกำรชุดย่อย ผูบ้ริหำรระดบัสูงและผูส้อบบัญชีที่เขำ้ร่วมประชุม 
รวมถึงรำยชื่อและต ำแหน่งของกรรมกำรที่ไม่เข้ำร่วมประชุม หลักเกณฑ์และวิธีกำร
ลงคะแนน กำรใชบ้ัตรลงคะแนน กำรนับคะแนน ผลกำรลงคะแนนเสียงในแต่ละระเบียบ
วำระกำรประชุมที่ทั้งเห็นด้วย ไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียง พรอ้มทั้งบันทึกข้อซักถำม  
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ค ำชีแ้จงและขอ้คิดเห็นที่ส  ำคัญ และขอ้มลูใด ๆ ตำมที่กฎหมำย กฎเกณฑ ์และระเบียบที่
เก่ียวขอ้งก ำหนด ทัง้ภำษำไทยและภำษำองักฤษ โดยไดจ้ดัส่งรำยงำนกำรประชุมดงักล่ำว
ใหแ้ก่ ตลท. และหน่วยงำนที่เก่ียวขอ้งภำยในระยะเวลำและหลกัเกณฑท์ี่กฎหมำยก ำหนด 
รวมถึงเผยแพร่รำยงำนกำรประชุมบนเว็บไซต์บริษัทภำยในระยะเวลำที่กฎหมำย 
กฎเกณฑ ์และระเบียบที่เก่ียวขอ้งก ำหนดเพื่อใหผู้ถื้อหุน้สำมำรถตรวจสอบได ้ 

3. จดัใหม้ีระบบกำรจดัเก็บรำยงำนกำรประชมุที่ดีที่สำมำรถตรวจสอบและอำ้งอิงได ้

บริษัทไดร้บัคะแนน 98.5 คะแนนจำกกำรประเมินตำมโครงกำรประเมินคุณภำพกำรจดัประชุม
สำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2563 ซึ่งประเมินโดยสมำคมสง่เสรมิผูล้งทนุไทย 

นอกจำกนี ้คณะกรรมกำรบริษัทยงัไดก้ ำหนดนโยบำยในกำรดแูล และปกป้องสิทธิของผูถื้อหุน้ 
และสอดคลอ้งกับขอ้ปฏิบัติตำมขอ้บังคับ กฎ ระเบียบของ ตลท. และส ำนักงำน ก.ล.ต. รวมถึง
กฎหมำยอื่น ๆ ที่เก่ียวขอ้งที่ส  ำคัญ อีกทัง้คณะกรรมกำรบริษัทตระหนักและให้ควำมส ำคญัถึง
สิทธิของผู้ถือหุ้นโดยจะไม่กระท ำกำรใด ๆ อันเป็นกำรละเมิดหรือลิดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น  
โดยสิน้สดุ ณ วนัที่ 30 กันยำยน 2563 คณะกรรมกำรบริษัทไม่ไดร้บัขอ้รอ้งเรียนใด ๆ เก่ียวกับกำร
ไม่เคำรพหรือลิดรอนสิทธิของผู้ถือหุน้ จึงแสดงใหเ้ห็นไดว่้ำ แนวนโยบำยหรือแนวทำงปฏิบัติที่
คณะกรรมกำรบรษิัทไดก้ ำหนดไวม้ีประสิทธิภำพในกำรดแูลจดักำรเรื่องดงักลำ่วอย่ำงเหมำะสม 

การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทยีมกัน 

คณะกรรมกำรบริษัทให้ควำมส ำคัญต่อกำรปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรำยอย่ำงเท่ำเทียมและเป็นธรรม  
ไม่ว่ำจะเป็นผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ ผู้ลงทุนสถำบัน ผู้ลงทุนต่ำงชำติและผู้ถือหุ้นรำยย่อย จึงก ำหนด
แนวนโยบำยในกำรดูแล ปกป้องและสนับสนุนใหผู้ถื้อหุน้ทุกรำยไดร้ับกำรปฏิบัติอย่ำงเท่ำเทียมและ 
เป็นธรรม ดงัต่อไปนี ้ 

1. บริษัทเปิดโอกำสใหผู้ถื้อหุน้สำมำรถเสนอวำระกำรประชุมและชื่อบุคคลที่มีคณุสมบตัิครบถว้น
และเหมำะสมเพื่อเขำ้รบักำรพิจำรณำเลือกตัง้เป็นกรรมกำรของบริษัทเป็นกำรล่วงหนำ้
ก่อนวันประชุมสำมัญผูถื้อหุน้ ตำมหลกัเกณฑ ์เงื่อนไขและวิธีกำรที่บริษัท หรือกฎเกณฑแ์ละ
กฎหมำยที่เก่ียวขอ้งก ำหนด รวมถึงเผยแพร่รำยละเอียดหลกัเกณฑ ์ช่องทำง ช่วงเวลำ และผลกำร
เสนอวำระกำรประชมุและชื่อบคุคลใหผู้ถื้อหุน้ทรำบผ่ำนทำงเว็บไซตข์องบริษัทและเว็บไซตข์อง
ตลท. พรอ้มทัง้แจง้ผลกำรเสนอวำระกำรประชุมและชื่อบุคคลดงักล่ำวใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้
รบัทรำบดว้ย 
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2. บริษัทจัดท ำหนังสือเชิญประชุมผูถื้อหุน้และเอกสำรประกอบกำรประชุมผูถื้อหุน้เป็น 2 ภำษำ  
ทัง้ภำษำไทยและภำษำองักฤษ 

3. บริษัทจัดส่งหนังสือเชิญประชุมพรอ้มเอกสำรรำยละเอียดประกอบวำระใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ทุก รำย
และเปิดเผยหนังสือเชิญประชุมผูถื้อหุน้และเอกสำรดังกล่ำวไวบ้นเว็บไซตข์องบริษัทล่วงหนำ้
ก่อนวนัประชมุภำยในรอบระยะเวลำที่กฎหมำยและกฎเกณฑท์ี่เก่ียวขอ้งก ำหนด 

4. ในกรณีที่ผูถื้อหุน้ไม่สำมำรถเขำ้ร่วมประชุมไดด้ว้ยตนเอง บริษัทไดจ้ัดใหม้ีหนังสือมอบฉันทะ  
ในรูปแบบที่ผูถื้อหุน้สำมำรถก ำหนดทิศทำงกำรลงคะแนนเสียงได้ ส่งไปพรอ้มกับหนังสือเชิญ
ประชมุผูถื้อหุน้ เพื่อใหผู้ถื้อหุน้ที่ไม่สำมำรถเขำ้รว่มประชุมไดด้ว้ยตนเองมอบฉนัทะใหก้บับุคคลอื่น
เขำ้ร่วมประชุมและลงคะแนนเสียงแทนตนได ้พรอ้มระบุถึงเอกสำรหรือหลกัฐำน ขัน้ตอนในกำร
มอบฉันทะใหผู้ถ้ือหุ ้นทรำบอย่ำงชัดเจน เพื่อใหผู้ถ้ือหุน้สำมำรถจัดเตรียมไดอ้ย่ำงถูกตอ้ง 
และไม่เกิดปัญหำในกำรเขำ้ร่วมประชุมของผูร้บัมอบฉันทะ โดยหลกัเกณฑ ์วิธีกำร และเงื่อนไข
ในกำรมอบฉันทะจะก ำหนดขึน้ภำยใตข้อ้ก ำหนดของกฎหมำย โดยไม่มีกำรก ำหนดมำตรกำรใด ๆ  
ที่ก่อใหเ้กิดควำมยุ่งยำกแก่ผูถื้อหุน้ในกำรมอบฉนัทะ  นอกจำกนี ้ผูถื้อหุน้สำมำรถมอบฉนัทะให้
กรรมกำรอิสระท่ำนใดท่ำนหนึ่งของบริษัทที่ไดร้ะบุไวใ้นหนังสือมอบฉันทะดงักล่ำวเพื่อรกัษำสิทธิ
ของตนได ้

5. บรษิัทจดัเตรียมบตัรลงคะแนนใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในกำรประชมุผูถื้อหุน้ และจดัใหม้ีบคุคลที่เป็นอิสระ
อันไดแ้ก่ตัวแทนผูส้อบบัญชี และผูถื้อหุน้รำยย่อยร่วมตรวจสอบกำรลงคะแนนในกำรประชุม
สำมญัผูถื้อหุน้รวมถึงเปิดเผยเรื่องดงักลำ่วไวใ้นรำยงำนประชมุสำมญัผูถื้อหุน้ดว้ย 

6. ในกำรประชมุผูถื้อหุน้บรษิัทใหส้ิทธิผูถื้อหุน้ในกำรออกเสียงลงคะแนน 1 หุน้ต่อ 1 เสียง 

7. คณะกรรมกำรบรษิัทไดก้ ำหนดใหก้รรมกำรและผูบ้รหิำรของบริษัททกุท่ำนท ำกำรเปิดเผยขอ้มลู
และรำยงำนเก่ียวกับส่วนไดเ้สียของตนและผูเ้ก่ียวขอ้ง ตำมหลกัเกณฑแ์ละวิธีกำรที่คณะกรรมกำร
บริษัทหรือกฎเกณฑ์และกฎหมำยที่เก่ียวข้องก ำหนด เพื่อให้คณะกรรมกำรบริษัทสำมำรถ
พิจำรณำธุรกรรมของบริษัทที่อำจมีควำมขัดแยง้ของผลประโยชน ์และสำมำรถตัดสินใจเพื่อ
ประโยชนข์องบริษัทโดยรวม ทัง้นี ้กรรมกำรและผูบ้ริหำรของบริษัทที่มีส่วนไดเ้สียกับธุรกรรม  
ที่ท  ำกบับรษิัทจะไม่มีสว่นรว่มในกำรตดัสินใจท ำธุรกรรมดงักลำ่ว 

8. คณะกรรมกำรบริษัทไดก้ ำหนดมำตรกำรและแจง้ใหก้รรมกำรและผูบ้ริหำรของบริษัททรำบ
อย่ำงชัดเจนและเข้ำใจถึงบทบำทหน้ำที่ในกำรรำยงำนกำรถือครองหลักทรัพยใ์นบริษัทของ
ตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยงัไม่บรรลนุิติภำวะ ตลอดจนรำยงำนกำรเปลี่ยนแปลงกำรถือครอง
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หลกัทรพัยต์่อส ำนกังำน ก.ล.ต. ตำมหนำ้ที่ที่กฎหมำยก ำหนด รวมถึงก ำหนดใหก้รรมกำรและ
ผูบ้ริหำรของบริษัทรำยงำนกำรถือครองหลกัทรัพยต์่อที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทเป็นประจ ำ 
ทุกไตรมำส และไดจ้ดัใหม้ีกำรเปิดเผยกำรถือครองหลกัทรพัยข์องกรรมกำรบรษิัทและผูบ้รหิำร
ไวใ้นส่วนที่ 2 หวัขอ้ 8.4 กำรถือครองหุน้ของคณะกรรมกำรบริษัทและผูบ้ริหำร หนำ้ที่ 23-24 ของ
แบบแสดงรำยกำรขอ้มลูฉบบันี ้

9. คณะกรรมกำรบริษัทไดก้ ำหนดมำตรกำรและแจง้ใหก้รรมกำรและผูบ้ริหำรของบริษัททรำบ
อย่ำงชัดเจนเก่ียวกับกำรหำ้มกรรมกำรและผู้บริหำรในกำรน ำข้อมูลภำยในที่มีสำระส ำคัญ
ของบริษัท ซึ่งยังไม่เปิดเผยต่อสำธำรณชนไปใชเ้พื่อแสวงหำผลประโยชนใ์หต้นเองและผูอ้ื่น  
ซึ่งรวมถึงกำรซือ้ขำยหลกัทรพัยข์องบริษัทโดยกรรมกำร ผูบ้ริหำร และพนกังำนของบริษัทซึ่งอยู่
ในหน่วยงำนที่ทรำบขอ้มลูภำยในที่เก่ียวขอ้งดว้ย 

นอกจำกนี ้ไดก้ ำหนดโทษส ำหรับกรณีที่มีกำรฝ่ำฝืนในกำรน ำข้อมูลภำยในของบริษัทไปใช้  
เพื่อประโยชนใ์หต้นเองและผูอ้ื่นไวใ้นระเบียบของบริษัทโดยมีโทษตัง้แต่กำรตกัเตือนดว้ยวำจำ
จนถึงขั้นให้ออกจำกงำน 

โดยรำยละเอียดในเรื่องกำรดแูลกำรใชข้อ้มลูภำยในไดแ้สดงไวใ้นเรื่องกำรใชข้อ้มลูภำยในของ
หมวดกำรเปิดเผยขอ้มลูและควำมโปรง่ใสของรำยงำนกำรปฏิบตัิตำมหลกักำรก ำกบัดแูลกิจกำรที่ดีนี ้

10. คณะกรรมกำรบริษัทไดก้ ำหนดนโยบำยใหก้รรมกำรและผูบ้ริหำรระดับสูงแจง้ต่อเลขำนุกำรบริษัท
เก่ียวกบักำรซือ้ขำยหุน้ของบรษิัทของตนเอง 1 วนัลว่งหนำ้ก่อนท ำกำรซือ้ขำย 

11. ในกำรท ำรำยกำรระหว่ำงกนัตอ้งกระท ำอย่ำงยุติธรรม (Fair and at arm’s length) โดยค ำนึงถึง
รำคำตำมธุรกิจปกติหรือเป็นรำคำอำ้งอิงกับรำคำตลำด และค ำนึงถึงประโยชนข์องบริษัทเป็น
ส ำคญั รวมถึงคณะกรรมกำรบรษิัทไดก้ ำกับดแูลใหม้ีกำรปฏิบัติตำมหลักเกณฑ ์วิธีกำร และ
กำรเปิดเผยข้อมูลรำยกำรที่เก่ียวโยงกันของบริษัทจดทะเบียนอย่ำงเครง่ครดัดว้ย 

นอกจำกนี ้ณ วนัที่ 30 กนัยำยน 2563 คณะกรรมกำรบรษิัทไม่ไดร้บัขอ้รอ้งเรียนใด ๆ เก่ียวกบักำรไม่ปฏิบตัิ
ต่อผูถื้อหุน้อย่ำงเท่ำเทียมกัน รวมถึงไม่มีกำรท ำรำยกำรระหว่ำงกันและกำรซือ้ขำยสินทรพัยท์ี่ไม่เป็นไป
ตำมหลกัเกณฑท์ี่ส  ำนักงำน ก.ล.ต. และ ตลท. ก ำหนด และกำรกระท ำควำมผิดเก่ียวกับกำรใช้ข้อมูล
ภำยในของกรรมกำรและผูบ้ริหำร จึงแสดงใหเ้ห็นไดว่้ำแนวนโยบำยหรือแนวทำงปฏิบัติที่คณะกรรมกำร
บรษิัทไดก้ ำหนดไวม้ีประสิทธิภำพในกำรดแูลจดักำรเรื่องดงักลำ่วอย่ำงเหมำะสม 
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บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 

คณะกรรมกำรบรษิัทไดใ้หค้วำมส ำคญัต่อเรื่องสิทธิของผูม้ีสว่นไดเ้สีย (Stakeholders) ของบรษิัททกุกลุม่
ทั้งภำยในและภำยนอก โดยได้ก ำหนดให้มีกระบวนกำรส่งเสริมให้เกิดควำมร่วมมือระหว่ำงบริษัท 
กับผูม้ีส่วนไดเ้สียในกำรสรำ้งควำมมั่นคงและยั่งยืนของกิจกำร โดยคณะกรรมกำรบริษัทไดจ้ดัท ำจรรยำบรรณ
โออิชิกรุ๊ป เพื่อใหก้รรมกำร ผูบ้ริหำร และพนกังำนทุกคนรบัทรำบถึงมำตรฐำนกำรปฏิบตัิที่บริษัทคำดหวงั 
นบัตัง้แต่กำรปฏิบตัิต่อผูถื้อหุน้ ลกูคำ้ คู่คำ้ คู่แข่ง และสงัคมโดยส่วนรวม รวมทัง้ต่อพนกังำนดว้ยกันเอง 
โดยเปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทในหัวข้อเก่ียวกับโออิชิ ห ัวขอ้ย่อยกำรก ำกับดูแลกิจกำร และ
คณะกรรมกำรบริษัทไดก้ ำหนดใหม้ีกลไกและกระบวนกำรที่จะติดตำมดูแลใหม้ีกำรปฏิบัติอย่ำงเคร่งครัด 
และต่อเนื่อง 

นอกจำกนี ้บริษัทตระหนกัดีว่ำผลกำรด ำเนินงำนที่ดีของบริษัทเกิดขึน้จำกกำรไดร้บัควำมสนบัสนุนที่ดี
จำกผูม้ีส่วนไดเ้สียกลุ่มต่ำง ๆ จึงไดก้ ำหนดนโยบำยที่จะสนบัสนุนใหเ้กิดควำมร่วมมือระหว่ำงบริษัทกับ
ผูท้ี่มีส่วนไดเ้สียในกำรสรำ้งสรรคป์ระโยชนร์่วมกัน และดูแลใหค้วำมมั่นใจว่ำผูม้ีส่วนไดเ้สียทุกรำย
จะไดร้บักำรคุม้ครองและปฏิบัติดว้ยดี โดยไดใ้หค้วำมส ำคัญต่อสิทธิของผูม้ีส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม ซึ่งสรุป
สำระส ำคญัดงันี ้

1. ผู้ถือหุ้น  

บริษัทมุ่งมั่นในกำรด ำเนินธุรกิจบนพืน้ฐำนของควำมซื่อสตัยส์ุจริต ยึดหลกัปฏิบัติต่อผูถื้อหุน้
อย่ำงเท่ำเทียมและเป็นธรรม และจดัใหม้ีกำรเปิดเผยขอ้มลูต่ำง ๆ อย่ำงสม ่ำเสมอ ครบถว้น ถกูตอ้ง
และเท่ำเทียมกัน พรอ้มทัง้ก ำกับดูแล ป้องกันมิใหก้รรมกำร ผูบ้ริหำร และพนักงำนของบริษัท
แสวงหำประโยชนจ์ำกกำรใชข้อ้มูลที่ยังมิไดเ้ปิดเผยในทำงมิชอบ รวมถึงบริหำรจัดกำรและ
ตดัสินใจในทำงธุรกิจอย่ำงระมดัระวงัและรอบคอบ เพื่อใหบ้รรลตุำมเป้ำหมำยของบริษัททัง้ใน
ระยะสัน้และระยะยำวอย่ำงมีประสิทธิภำพ และสรำ้งควำมเติบโตแก่ธุรกิจอย่ำงมั่นคงและยั่งยืน
เพื่อประโยชนข์องผูถื้อหุน้โดยรวม 

2. พนักงาน 

ในดำ้นกำรดแูลพนกังำน บริษัทมีแนวนโยบำยว่ำพนกังำนตอ้งไดร้บักำรปฏิบตัิที่เป็นธรรม ทัง้ใน
ดำ้นโอกำส ผลตอบแทน สวสัดิกำร และกำรพฒันำศกัยภำพ พรอ้มกับใหค้วำมมั่นใจในคณุภำพ
ชีวิต ควำมปลอดภยัและสขุอนำมยัในกำรท ำงำน โดยในดำ้นผลตอบแทนบริษัทมีแนวทำงกำร
พิจำรณำจำกควำมสำมำรถ ประสิทธิภำพ และกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนเป็นส ำคัญ 
โดยสอดคลอ้งกับผลประกอบกำรของบริษัท รวมถึงสำมำรถแข่งขนัไดใ้นอุตสำหกรรมเดียวกัน 
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สวสัดิกำรที่พนกังำนทุกคนจะไดร้บัอย่ำงเท่ำเทียมและทั่วถึงกัน เช่น สวสัดิกำรค่ำรกัษำพยำบำล 
กำรประกันสุขภำพ กำรประกันชีวิต ทุนกำรศึกษำบุตรพนักงำน กองทุนส ำรองเลีย้งชีพ เป็นตน้ 
ส  ำหรับกำรพัฒนำศักยภำพของพนักงำนนั้น บริษัทได้จัดให้พนักงำนเข้ำรับกำรอบรม 
ในหลักสูตรที่หลำกหลำยทั้งจำกภำยในและภำยนอกองคก์ร และใหพ้นักงำนจัดท ำแผนกำร

พฒันำรำยบุคคล (Individual Development Plan) เพื่อส่งเสริมและพฒันำควำมรูค้วำมสำมำรถ
ของพนกังำนไปสู่ต ำแหน่งที่มุ่งหวงั ซึ่งจะเป็นประโยชนแ์ก่บรษิัทในระยะยำว รวมถึงกลุ่มบริษัท
โออิชิ ถือเป็นนโยบำยที่ส  ำคัญในกำรจัดให้มีสถำนที่ท  ำงำนทั้งในส่วนส ำนักงำนและโรงงำน
อุตสำหกรรมที่มีควำมปลอดภัยและสุขอนำมัยที่ดี โดยมีกำรก ำหนดนโยบำยควำมปลอดภัย  
อำชีวอนำมัยและสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน นอกจำกนั้น โรงงำนอุตสำหกรรมภำยในนิคม
อุตสำหกรรมนวนครและโรงงำนที่อ ำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี ไดร้บักำรรบัรอง “ระบบกำรจัดกำร 
อำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย TIS/OHSAS 18001, ISO45001” และ โรงงำนวังม่วง สระบุรี   
ยังได้รับรำงวัลสถำนประกอบกำรดีเด่นด้ำนควำมปลอดภัยระดับประเทศ รวมทั้งรำงวัล  Zero 
accident ต่อเนื่องตัง้แต่ปี 2561-2563 

บริษัทจดัใหม้ีการน าระบบ TPM (Total Productive Management) มาใชใ้นการปรบัปรุง
ระบบการด าเนินงานดา้นความปลอดภยัใหม้ีประสิทธิภาพยิ่งขึน้ โดยในปี 2563 โรงงานนวนคร 
ไดร้บัรางวลั TPM Excellence Award จาก JIPM ประเทศญ่ีปุ่ นอีกดว้ย 

บริษัท มีกำรเก็บสถิติอัตรำกำรเกิดอุบัติเหตุ อัตรำกำรหยุดงำน และอัตรำกำรบำดเจ็บ
จำกกำรท ำงำนเพื่อน ำมำวิเครำะหแ์ละปรับปรุงมำตรฐำนดำ้นควำมปลอดภัยของพนักงำน 
อย่ำงต่อเนื่อง โปรดดรูำยละเอียดในส่วนที่ 2 หวัขอ้ 8.6.3 นโยบำยดำ้นควำมปลอดภยัอำชีวอนำมยั
และสภำพแวดลอ้มในกำรท ำงำน หนำ้ที่ 33-34 ของแบบแสดงรำยกำรขอ้มลูฉบบันี ้

นอกจากนี ้ในส่วนโรงงานยังจัดกิจกรรมใหค้วามรูด้า้นความปลอดภัยฯ อาทิ การอบรม
ข้อก าหนดระบบการจัดการด้านความปลอดภัย ISO45001 การประเมินความเสี่ยง FMEA  
เพื่อคน้หาความเสี่ยงในกระบวนการผลิตและหาแนวทางป้องกันอย่างเป็นระบบ การจัดฝึกซอ้ม
อพยพหนีไฟโดยหน่วยดบัเพลิงเทศบาลประจ าพืน้ที่เป็นการฝึกซอ้มจริงกับพนกังานทุกคน ทกุระดบั
ซึ่งตอ้งอพยพออกจากจดุท างานจรงิ และปฏิบตัิตามหนา้ที่ที่รบัผิดชอบตามแผนงานที่ก าหนดไว ้

กลุ่มบริษัทโออิชิใหค้วำมส ำคัญและค ำนึงถึงหลักสิทธิมนุษยชน ใหค้วำมเสมอภำค 
ทำงโอกำสแก่พนกังำนทุกคน ไม่มีนโยบำยเลือกปฏิบตัิ บริษัทพิจำรณำกำรจำ้งงำนโดย ไม่จ ำกัด
เชือ้ชำติ สีผิว เพศ ศำสนำ สญัชำติ และควำมคิดเห็นทำงกำรเมือง โดยดแูลและปฏิบตัิต่อพนกังำน
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ทุกคนอย่ำงเป็นธรรมและใหผ้ลตอบแทนที่เหมำะสม รวมถึงกลุ่มบริษัทโออิชิ ไดจ้ดัใหพ้นกังำน
ไดม้ีสว่นรว่มพฒันำชมุชนและสงัคมผ่ำนกิจกรรมเพื่อสงัคมและชมุชนที่หลำกหลำยอีกดว้ย 

3. ลูกค้า 

บริษัทมุ่งมั่นที่จะพัฒนำคุณภำพสินค้ำและบริกำรอย่ำงต่อเนื่องเพื่อควำมพึงพอใจสูงสุด  
ของลกูคำ้ เอำใจใส่ และดแูลรบัผิดชอบต่อลกูคำ้อย่ำงดีที่สดุ โดยกำรรกัษำคณุภำพ และมำตรฐำน
ของสินค้ำ ตลอดจนผลิตผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภำพ เช่น กำรลดปริมำณโซเดียมในผลิตภัณฑ์  
ผลิตผลิตภัณฑท์ี่ปรำศจำกไขมันทรำนส ์นอกจำกนี ้ผลิตภัณฑเ์ครื่องดื่มและอำหำรของบริษัท  
ผ่ำนกำรรบัรองระบบกำรจัดกำรสุขำภิบำลอำหำรและควำมปลอดภัยของอำหำรต่อผูบ้ริโภคหรือ 
GMP & HACCP (Good Manufacturing Practice & Hazard Analysis and Critical Control Point) 
รวมถึงกระบวนกำรผลิตเครื่องดื่มบรรจุกล่องโออิชิผ่ำนกำรรบัรองมำตรฐำนควำมปลอดภัยส ำหรบั
กำรผลิตอำหำร (Food Safety System Certification 22000 : FSSC 22000) เพื่อสรำ้งควำมสมัพนัธ์
ที่ยั่งยืนระหว่ำงกัน บริษัทได้จัดใหม้ีหน่วยงำนหรือบุคคลเพื่อท ำหนำ้ที่รบัขอ้รอ้งเรียนของลูกคำ้ 
เพื่อใหส้ำมำรถด ำเนินกำรแกไ้ขขอ้รอ้งเรียนดงักลำ่วใหแ้ก่ลกูคำ้ไดอ้ย่ำงรวดเรว็ 

นอกจำกนี ้ดว้ยควำมค ำนึงถึง “เสียงของผูบ้ริโภค” ซึ่งถือเป็นขอ้มูลส ำคญัอย่ำงยิ่งในกำรปรับปรุง
พัฒนำสินคำ้และบริกำรเพื่อใหต้รงต่อควำมตอ้งกำรของผูบ้ริโภค ทันต่อกำรแข่งขันทำงธุรกิจและ
กระแสสงัคมที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลำ โดยเริ่มจำกธุรกิจรำ้นอำหำรในกลุ่มบริษัทโออิชิที่ไดเ้ปิดใช้
งำนระบบ Customer Voice Receipt เพื่อรวบรวมขอ้คิดเห็น ขอ้เสนอแนะ รวมทัง้ขอ้รอ้งเรียนของ
ลูกคำ้ที่ใชบ้ริกำรรำ้นอำหำรในเครือโออิชิจำกทุกช่องทำง ทัง้ระบบ Call Center Social Media 
และกำรท ำแบบสอบถำมผ่ำนกำรสแกน QR Code จำกทำ้ยใบเสรจ็รบัเงิน โดยใชก้ลยทุธก์ำรมอบ
สิทธิประโยชนใ์นกำรใชบ้รกิำรครัง้ต่อไป (Next Purchase) เพื่อกระตุน้ใหล้กูคำ้มีสว่นรว่มในกำร
แสดงควำมคิดเห็นผ่ำนแบบสอบถำมออนไลนใ์หเ้สรจ็สมบรูณภ์ำยในระยะเวลำที่ก ำหนด 

ทัง้นี ้หำกผลกำรท ำแบบสอบถำมถกูระบบคดักรองใหอ้ยู่ในกลุม่ “ขอ้รอ้งเรียน” แลว้ ขอ้มลูดงักล่ำว
จะถูกส่งตรงมำยงัหน่วยงำนที่เก่ียวขอ้งเพื่อใหด้ ำเนินกำรแกไ้ข โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งขอ้รอ้งเรียน 
ที่ไดร้บัจำกกำรตอบแบบสอบถำมของลกูคำ้ผ่ำนกำรสแกน QR Code จะมีควำมสดใหม่เป็นปัจจุบนั 
เนื่องจำก QR Code ดงักล่ำวจะมีอำยุเพียง 7 วนัหลงัจำกลกูคำ้ใชบ้ริกำรเท่ำนัน้ จึงเอือ้ต่อกำร 
ที่หน่วยงำนที่ดแูลรบัผิดชอบโดยตรงจะเขำ้ไปดูแลและแกไ้ขปัญหำไดอ้ย่ำงทนัท่วงที พรอ้มทัง้  
ไม่หยุดนิ่งในกำรหำแนวทำงป้องกัน แกไ้ข ตลอดจนปรบัปรุงพฒันำสินคำ้และบรกิำรเพื่อตอบโจทย์
ลกูคำ้อย่ำงยั่งยืน เพื่อประโยชนใ์นกำรบริหำรลกูคำ้สมัพนัธ ์สนบัสนุนภำพลกัษณท์ี่ดีและสรำ้ง
ควำมเชื่อมั่นในธุรกิจรำ้นอำหำรของกลุม่บรษิัทโออิชิต่อไปในอนำคต 
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4. คู่ค้า 

บริษัทให้ควำมส ำคัญกับกำรคัดเลือกคู่ค้ำโดยพิจำรณำตำมหลักเกณฑ์จำกผลงำน รำคำ  
ควำมน่ำเชื่อถือ และไม่มีประวตัิกำรกระท ำผิดดำ้นทุจริตคอรร์ปัชั่น คู่คำ้ตอ้งมีควำมเป็นมืออำชีพ 
มีจริยธรรม ไม่ละเมิดกฎหมำยดำ้นสิ่งแวดลอ้มและดำ้นแรงงำน รวมถึงไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน 
เป็นส ำคัญ รวมถึงมีกำรทบทวนโดยก ำหนดเป็นมำตรกำรหนึ่งของแผนกำรตรวจเยี่ยมผู้ผลิต 
และผูจ้ดัจ ำหน่ำยสินคำ้ประจ ำปีของบริษัทอีกดว้ย นอกจำกนี ้บริษัทยึดถือและปฏิบตัิตำมเงื่อนไข
ทำงกำรคำ้และข้อตกลงตำมสัญญำ โดยมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติต่อคู่คำ้อย่ำงเสมอภำค และตัง้อยู่บน
พืน้ฐำนของควำมเป็นธรรมโดยค ำนึงถึงผลประโยชนร์่วมกัน และเพื่อเป็นกำรป้องกันกำรทุจริต 
จำกคู่คำ้และพนกังำนที่เก่ียวขอ้ง บรษิัทจะพิจำรณำตดัควำมสมัพนัธก์บัคู่คำ้ทนัที หำกพบกำรทจุรติ 
ใหส้ินบนหรือประโยชนใ์ด ๆ แก่ผูเ้ก่ียวขอ้งเพื่อใหไ้ดเ้ขำ้ท ำสญัญำหรือธุรกรรมใด ๆ กบับรษิัท  

5. เจ้าหนี ้

บริษัทมีนโยบำยในกำรปฏิบัติต่อเจ้ำหนีทุ้กรำยอย่ำงเป็นธรรมและเท่ำเทียมกัน รวมถึงยึดมั่น  
ในกำรปฏิบตัิตำมเงื่อนไข ขอ้ก ำหนดเรื่องหลกัประกนั และขอ้ตกลงในสญัญำที่ใหไ้วก้บัเจำ้หนีต้่ำง ๆ 
อย่ำงเคร่งครดั รวมถึงมีกำรบริหำรสภำพคล่องทำงกำรเงินที่เหมำะสมเพื่อใหส้ำมำรถช ำระคืนหนี ้
แก่เจำ้หนีไ้ดต้ำมเงื่อนไขและตรงตำมก ำหนดเวลำ 

6. คู่แข่งทางการค้า 

บริษัทมีแนวนโยบำยที่ชัดเจนในกำรประพฤติปฏิบตัิตำมกรอบกติกำกำรแข่งขันสำกล และปฏิบัติ 
ต่อคู่แข่งทำงกำรค้ำด้วยควำมเป็นธรรม ไม่ใช้วิธีกำรที่ไม่สุจริตและไม่ท ำลำยชื่อเสียงของ  
คู่แข่งขันทำงกำรคำ้ดว้ยวิธีกำรใด ๆ ไม่แสวงหำข้อมูลที่เป็นควำมลับของคู่แข่งทำงกำรคำ้ดว้ย
วิธีกำรที่ไม่สจุริตหรือไม่เหมำะสม และบริษัทสนบัสนุนและสง่เสริมกำรคำ้เสรี เป็นธรรมไม่ผูกขำด
หรือก ำหนดใหล้กูคำ้ของบรษิัทตอ้งท ำกำรคำ้กบับรษิัทเท่ำนัน้  

7. สังคมและชุมชน 

ในดำ้นสงัคม บรษิัทไดต้ระหนกัถึงกำรเป็นสว่นหนึ่งของสงัคมในอนัที่จะตอ้งช่วยเหลือเกือ้กูลกัน
ในสังคม เพื่อเป็นกำรตอบแทนสังคมทั้งในท้องถิ่นที่บริษัทตั้งอยู่และในระดับประเทศ บริเวณ
โดยรอบพืน้ที่ที่โรงงำนอุตสำหกรรมและรำ้นอำหำรของบริษัทตั้งอยู่จะมีกำรสรำ้งงำนและสรำ้ง
โอกำสใหแ้ก่ชุมชน รวมทัง้กำรใหค้วำมส ำคญัต่อควำมตอ้งกำรของชมุชนโดยไดเ้ขำ้ร่วมกิจกรรม
กำรช่วยเหลือและพัฒนำชุมชนต่ำง ๆ อย่ำงต่อเนื่อง ส  ำหรับกำรตอบแทนสังคมในวงกว้ำง 
บริษัทจดักิจกรรมเพื่อส่งเสริมคณุภำพของสงัคมดำ้นต่ำง ๆ  ภำยใต ้3 โครงกำรหลกัของบริษัท ไดแ้ก่ 
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โครงกำร “น ำ้ดื่มสะอำด” โครงกำร “ให”้ และโครงกำร “อิ่มจงั” รวมทัง้กำรบรจิำคเพื่อสำธำรณประโยชน์
อย่ำงต่อเนื่องมำเป็นระยะเวลำนำน  

8. สิ่งแวดล้อม  

ส ำหรับด้ำนสิ่งแวดล้อม บริษัทได้ให้ควำมส ำคัญในอันที่จะสร้ำงค่ำนิยมและจิตส ำนึกใน 
กำรรกัษำสิ่งแวดลอ้มและใชท้รพัยำกรอย่ำงมีคุณค่ำ ผ่ำนกำรอบรม กำรจัดกิจกรรม กำรรณรงค์
และกำรปลกูฝังค่ำนิยมกำรใชท้รพัยำกรอย่ำงคุม้ค่ำภำยในองคก์รที่หลำกหลำย เช่น กำรรณรงค์
กำรลดปริมำณกำรใช้กระดำษในส ำนักงำน รณรงค์เรื่องกำรประหยัดไฟฟ้ำ กำรลดกำรใช้ 
ขวดพลำสติก กำรแยกขยะ และกำรดแูลใหก้ำรด ำเนินกระบวนกำรผลิตเป็นมิตรกบัสภำพแวดลอ้ม
และชมุชนมำกที่สดุ รวมถึงโรงงำนของบรษิัททกุแห่งไดร้บักำรรบัรองมำตรฐำน ISO 14001 ซึ่งเป็น
มำตรฐำนที่จะท ำให้องค์กรได้ตระหนักถึงควำมส ำคัญของกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมเพื่อให้เกิด  
กำรพฒันำสิ่งแวดลอ้มควบคู่กับกำรพฒันำธุรกิจ โดยมุ่งเนน้ในกำรป้องกันมลพิษ (Prevention of 
Pollution) และมีกำรพัฒนำปรับปรุงอย่ำงต่อเนื่องด้วย ตลอดจนบริษัทได้จัดให้มีกำรอบรม 
ด้ำนสิ่งแวดล้อมและระบบมำตรฐำนดังกล่ำวโดยเชิญวิทยำกรทั้งภำยในและภำยนอกบริษัท 
เพื่อใหค้วำมรูแ้ละสรำ้งค่ำนิยมที่ดีเก่ียวกับสิ่งแวดลอ้มแก่พนักงำนของบริษัท โดยสิน้สดุ ณ วนัที่ 
30 กันยำยน 2563 บริษัทจัดกำรอบรมแก่พนักงำนในหลักสูตรที่เก่ียวข้องกับด้ำนสิ่งแวดล้อม 
ทั้งจำกภำยในและภำยนอกองค์กร รวมทั้งสิน้ 4 หลักสูตร ไดแ้ก่ หลักสูตรสรำ้งจิตส ำนึกด้ำน
อนุรักษ์พลังงำน หลักสูตร กำรจัดกำรด้ำนพลังงำน หลักสูตร ISO50001: Version 2018 และ
หลกัสูตร Internal Audit ISO50001 Version 2018 ซึ่งคิดเป็นชั่วโมงอบรมเฉลี่ยต่อคนในปี 2563 
อยู่ที่ 28 ชั่วโมงต่อคน เพิ่มขึน้จำก 9.4 ชั่วโมงต่อคนในปี 2562  

นอกจำกนี ้บรษิัทยงัตระหนกัถึงกำรส่งเสริมกำรใชท้รพัยำกรอย่ำงมีประสิทธิภำพและยั่งยืน โดยใน
กระบวนกำรผลิตของบริษัทไดพ้ฒันำและเลือกใชน้วตักรรมกำรผลิตดว้ยเครื่องจกัรที่ทนัสมัยเพื่อ
ลดปริมำณทรพัยำกรต่ำง ๆ ที่ใชใ้นกระบวนกำรผลิตใหม้ีกำรใชป้ระโยชนไ์ดอ้ย่ำงสูงสุดและเต็ม
ประสิทธิภำพ รวมถึงมีกำรบริหำรจัดกำรวัตถุดิบอย่ำงมีประสิทธิภำพเพื่อลดปริมำณกำรสูญเสีย
และสิน้เปลืองทรพัยำกรโดยไม่จ ำเป็นอีกดว้ย โดยกำรด ำเนินกำรตำมแนวทำงกำรใช้ทรพัยำกร
อย่ำงมีประสิทธิภำพ ปรำกฏในส่วนที่ 1 หัวข้อ แนวทำงกำรใช้ทรัพยำกรอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
หนำ้ที่ 53-55 ของแบบแสดงรำยกำรข้อมูลฉบับนี ้นอกเหนือจำกกำรด ำเนินกำรดังกล่ำวข้ำงตน้ 
บริษัทยังเขำ้ร่วมกำรด ำเนินโครงกำรคำรบ์อนฟุตพริน้ทข์ององคก์รในภำคอุตสำหกรรม (Carbon 
Footprint for Organization : CFO) เพื่อเสริมสรำ้งควำมยั่งยืนใหก้ับองคก์ร และเขำ้ร่วมโครงกำร
น ำรอ่งอตุสำหกรรมสีเขียวอีกดว้ย 
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9. หน่วยราชการและองคก์รทีเ่ก่ียวข้อง  

บริษัทยึดถือกำรปฏิบตัิตำมกฎหมำยที่เก่ียวขอ้งในดำ้นต่ำง ๆ อย่ำงเคร่งครดัทัง้ต่อสิ่งแวดลอ้ม 
ควำมปลอดภยั แรงงำน กำรจดักำรดำ้นภำษีอำกรและบญัชี รวมทัง้กฎ ระเบียบ และประกำศต่ำง ๆ 
ของทำงรำชกำรที่เก่ียวขอ้งกบักำรประกอบธุรกิจของบรษิัทดว้ย 

สิน้สุด ณ วันที่  30 กันยำยน 2563 บริษัทไม่มีกำรปฏิบัติฝ่ำฝืนกฎหมำยด้ำนแรงงำน กำรจ้ำงงำน  
กำรแข่งขนัทำงกำรคำ้และสิ่งแวดลอ้มแต่อย่ำงใด 

นอกเหนือจำกแนวทำงกำรด ำเนินกำรดังกล่ำวข้ำงต้น คณะกรรมกำรบริษัทได้ก ำหนดแนวทำงกำร
ด ำเนินกำรในดำ้นอื่น ๆ ที่เก่ียวขอ้งกับควำมรบัผิดชอบต่อสงัคมและกำรดแูลและปกป้องสิทธิประโยชน์
ของผูม้ีสว่นไดเ้สีย ดงันี ้

แนวทางด าเนินการเก่ียวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน 

บริษัทเคำรพในสิทธิมนุษยชนของพนกังำนและผูม้ีส่วนไดเ้สียอื่น ๆ โดยจะไม่เลือกปฏิบตัิต่อบุคคลใด ๆ  
ที่มีควำมแตกต่ำงทำงแนวคิด เชือ้ชำติ สญัชำติ สีผิว ศำสนำ เพศ ควำมพึงพอใจทำงเพศ วัฒนธรรมหรือ
สถำนภำพอื่นใดที่ถือเป็นสิทธิมนุษยชน รวมถึงจะน ำแนวทำงปฏิบัติด้ำนสิทธิมนุษยชนที่เหมำะสม 
มำปรับใช้กับองค์กรและจะไม่เก่ียวข้องกับและให้กำรสนับสนุนหรือมีส่วนร่วมใด ๆ กับบุคคลและ
กิจกรรมที่มีควำมเก่ียวข้องกับกำรละเมิดสิทธิมนุษยชนด้วย รวมถึงบริษัทจัดใหม้ีช่องทำงในกำรแจ้ง
เหตกุำรณถ์ูกละเมิดสิทธิมนุษยชนไวด้ว้ย โดยช่องทำงดงักล่ำวอยู่ภำยใตห้วัขอ้ แนวทำงด ำเนินกำรเก่ียวกับ
กำรรบัเรื่องรอ้งเรียนหรือเบำะแส ในสว่นที่ 2 หนำ้ที่ 55 ของแบบแสดงรำยกำรขอ้มลูฉบบันี ้

แนวทางด าเนินการเก่ียวกับการละเมิดทรัพยส์ินทางปัญญา 

ในกำรด ำเนินธุรกิจ บรษิัทตระหนกัและใหค้วำมส ำคญักบักำรสรำ้งสรรคแ์ละพฒันำทรพัยส์ินทำงปัญญำ
ของบริษัทอย่ำงต่อเนื่อง เนื่องจำกงำนสรำ้งสรรคเ์หล่ำนัน้ถือเป็นทรพัยส์ินและสรำ้งมลูค่ำเพิ่มใหแ้ก่บริษัท 
โดยที่บริษัทไดข้อขึน้ทะเบียนลิขสิทธิ์ และยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมำยกำรคำ้ทัง้ในและต่ำงประเทศ 
เพื่อรกัษำสิทธิของบริษัท และจำกกำรสรำ้งสรรคแ์ละพฒันำในทรพัยส์ินทำงปัญญำของบริษัทดังกล่ำว 
ตลอดจนมีนโยบำยห้ำมด ำเนินกำรในลักษณะที่เป็นกำรละเมิดทรัพย์สินทำงปัญญำของบุคคลอื่น 
ทุกประเภท โดยไม่ไดร้ับอนุญำตจำกเจ้ำของทรัพยส์ินทำงปัญญำ  นอกจำกนี ้บริษัทไดก้ ำหนดให้มี
นโยบำยสำรสนเทศของกลุ่มบริษัทโออิชิ และก ำหนดใหม้ีกำรติดตัง้โปรแกรม เพื่อตรวจสอบกำรใชง้ำน
โปรแกรมที่ไม่ถูกตอ้งตำมกฎหมำยในเครื่องคอมพิวเตอรท์ุกเครื่อง เพื่อป้องกันกำรละเมิดลิขสิทธิ์หรือ
ทรพัยส์ินทำงปัญญำต่ำง ๆ  ส  ำหรบัในส่วนของระบบเครื่องแม่ข่ำย (Server) มีกำรตรวจสอบสิทธิกำรใชง้ำน
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และ License รวมถึงด ำเนินกำรต่ออำยกุำรใชง้ำนทกุปี เพื่อใหม้ั่นใจว่ำระบบทัง้หมดของกลุม่บรษิัทโออิชิ
มีกำรใชโ้ปรแกรมที่ถกูตอ้งตำมกฎหมำย 

แนวทางด าเนินการเก่ียวกับการต่อต้านการทุจริตคอรรั์ปช่ัน 

บริษัทมีนโยบำยที่ชดัเจนและสนบัสนนุกำรต่อตำ้นกำรทุจรติ กำรใหส้ินบนหรือคอรร์ปัชั่นไม่ว่ำกรณีใด ๆ 
(Zero Tolerance Policy) และใหค้วำมร่วมมือหรือเขำ้ร่วมกับหน่วยงำนต่ำง ๆ ในกำรต่อตำ้นกำรทุจริต
คอรร์ปัชั่นตำมควำมเหมำะสม พรอ้มกันนี ้บริษัทไดก้ ำหนดใหก้รรมกำร ผูบ้ริหำร และพนักงำนทุกคน 
ของบริษัทตอ้งไม่เขำ้ไปมีส่วนร่วมในกำรคอรร์ปัชั่น กำรใหห้รือรบัสินบนจำกเจำ้หนำ้ที่ของรฐัและเอกชน  
ทัง้ทำงตรงและทำงออ้มเพื่อใหไ้ดม้ำหรือคงไวซ้ึ่งธุรกิจหรือขอ้ไดเ้ปรียบทำงกำรแข่งขนั หรือใชป้ระโยชน์
จำกกำรบรจิำค และกำรท ำสำธำรณกศุลไปเพื่อประโยชนห์รอืสนบัสนนุกำรทุจรติคอรร์ปัชั่นอย่ำงเด็ดขำด  

นอกจำกนี ้เพื่อเป็นกำรเนน้ย ำ้เจตนำรมณแ์ละนโยบำยของบรษิัทในดำ้นกำรต่อตำ้นกำรทจุรติคอรร์ปัชั่น 
บริษัทไดอ้อกประกำศเรื่องกำรแจ้งเบำะแสกำรกระท ำทุจริตและกำรจ่ำยเงินรำงวัลแก่ผู้แจง้เบำะแส 
เพื่อใหพ้นักงำนทุกคนตระหนกัถึงควำมส ำคัญและยึดมั่นในควำมซื่อสตัยส์ุจริต รวมถึงปฏิบัติงำนดว้ย
ควำมไม่ประมำทเลินเล่อ หรือบกพร่องต่อหนำ้ที่ ซึ่งเป็นกำรเปิดโอกำสและเอือ้ประโยชนต์่อกำรกระท ำผิด
ทจุรติต่อหนำ้ที่ อนัอำจสง่ผลใหบ้รษิัทไดร้บัผลกระทบและควำมเสียหำยอย่ำงรำ้ยแรงได ้

บริษัทยังคงมุ่งมั่นพัฒนำกำรด ำเนินกำรดำ้นกำรป้องกันและต่อตำ้นกำรทุจริตคอรร์ปัชั่นอย่ำงต่อเนื่อง 
ผ่ำนกำรสอบทำนควำมครบถ้วนเพียงพอของกระบวนกำรทั้งหมดจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ และกำร
ติดตำม ประเมินและก ำหนดแนวทำงบริหำรจดักำรควำมเสี่ยงจำกกำรทุจริตคอรร์ปัชั่นที่อำจเกิดขึน้โดย
คณะกรรมกำรบริหำรควำมยั่ งยืนและควำมเสี่ยง ซึ่งมีกำรรำยงำนควำมเสี่ยงที่มีนัยส ำคัญไปยัง
คณะกรรมกำรบรษิัทในทกุไตรมำส  

โดยในปี 2563 บริษัทได้จัดให้มีกำรอบรมในหลักสูตร “พลังโออิชิ ต้ำนทุจริตคอร์รัปชั่นและส่งเสริม
จรรยำบรรณในองคก์ร” แก่พนกังำน โดยหวัหนำ้หน่วยงำนตรวจสอบภำยใน ซึ่งผ่ำนกำรอบรมในหลักสูตร 
Anti-Corruption: The Practical Guide (ACPG) รุ่ นที่  30/2559 และหลักสูตร Corruption and Control 
Workshop รุ่นที่ 3/2562 ซึ่งจดัโดยสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย หรือ IOD เพื่อเป็นกำรสรำ้ง
กำรรับรูแ้ละควำมเข้ำใจในแนวนโยบำย เจตนำรมณ์ และแนวทำงปฏิบัติของบริษัทในเรื่องดังกล่ำว  
อย่ำงชดัเจนและถกูตอ้งเพื่อใหน้โยบำยดงักลำ่วบรรลผุลในทำงปฏิบตัิ  
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แนวทางด าเนินการเก่ียวกับการรับเร่ืองร้องเรียนหรือเบาะแส 

บริษัทได้จัดให้มีมำตรกำรก ำกับดูแลและช่องทำงส ำหรับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ำย ซึ่งรวมถึงพนักงำน 
ในกำรรอ้งเรียนหรือแจ้งเบำะแส กำรกระท ำที่สงสยัว่ำมีกำรฝ่ำฝืน กำรละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือไม่ปฏิบัติ 
ตำมกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ จรรยำบรรณ หรือนโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำร รวมถึงกำรรำยงำน 
ทำงกำรเงินที่ไม่ถูกตอ้ง หรือระบบควบคุมภำยในที่บกพร่องหรือเรื่องอื่น ๆ  ที่อำจท ำใหเ้กิดควำมเสียหำย 
ต่อบริษัท ต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบโดยตรง ผ่ำนช่องทำงที่หลำกหลำย โดยเปิดเผยช่องทำงผ่ำนเว็บไซต์
ของบรษิัท www.oishigroup.com ในหวัขอ้นกัลงทนุสมัพนัธ ์ดงันี ้

ช่องทางการรับเร่ืองร้องเรียนหรือเบาะแส 

อีเมล ์ : auditcommittee@oishigroup.com 
ไปรษณีย ์:  คณะกรรมกำรตรวจสอบ  

 บรษิัท โออิชิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน)  
เลขที่ 90 อำคำรซีดบัเบิล้ยทูำวเวอร ์ชัน้ 36 หอ้งเลขที่บี 3601 
ถนนรชัดำภิเษก แขวงหว้ยขวำง เขตหว้ยขวำง กรุงเทพฯ 10310 

นอกจำกนี ้บริษัทได้ก ำหนดแนวทำงในกำรคุ้มครองผู้รอ้งเรียนหรือผู้แจ้งเบำะแส โดยถือว่ำข้อมูล 
ของผูร้อ้งเรียนหรือผูแ้จง้เบำะแสเป็นควำมลบั และบริษัทจะไม่เปิดเผยชื่อผูร้อ้งเรียนหรือผูแ้จง้เบำะแส 
เวน้แต่เป็นกำรเปิดเผยตำมที่กฎหมำยและหน่วยงำนก ำกับดแูลที่เก่ียวขอ้งก ำหนด คณะกรรมกำรบริษัทได้
ก ำหนดใหม้ีระเบียบกำรรบัเรื่องรอ้งเรียนหรือเบำะแสและกำรใหค้วำมคุม้ครองตำมนโยบำยกำรก ำกับดแูล
กิจกำรของบรษิัทและบรษิัทย่อย เพื่อใหก้ำรด ำเนินกำรเก่ียวกบักำรรบัเรื่องรอ้งเรียนหรือเบำะแสของบริษัท
และบริษัทย่อย มีแบบแผนที่เหมำะสม มีประสิทธิภำพ มีควำมคล่องตัว และมีมำตรฐำนสำกลทัดเทียมกับ
บริษัทชั้นน ำอื่น ๆ ตลอดจนสรำ้งควำมเชื่อมั่นแก่ผูม้ีส่วนไดเ้สียทุกฝ่ำย รวมถึงพนักงำนว่ำจะไดร้ับกำร
ปอ้งกนัจำกกำรถกูกลั่นแกลง้ ใหโ้ทษหรือปฏิบตัิอย่ำงไม่เหมำะสมอนัเนื่องมำจำกกำรรอ้งเรียนหรือใหเ้บำะแส
แก่กลุ่มบริษัทโออิชิ เวน้แต่กำรกระท ำดังกล่ำวไดก้ระท ำโดยไม่สจุริตหรือมีเจตนำมุ่งรำ้ยท ำลำยบริษัทหรือ
บุคคลอื่น หรือผิดกฎหมำยหรือระเบียบวินัยของบริษัท รวมถึงบริษัทได้เปิดเผยระเบียบกำรรับเรื่อง
รอ้งเรียนไวบ้นเว็บไซตข์องบรษิัท www.oishigroup.com ในหวัขอ้เก่ียวกบัโออิชิอีกดว้ย 

คณะกรรมกำรบริษัทมอบหมำยใหค้ณะกรรมกำรตรวจสอบซึ่งประกอบดว้ยกรรมกำรอิสระ  เป็นผูดู้แล
และก ำหนดแนวปฏิบัติเก่ียวกับกำรบริหำรจัดกำรเรื่องรอ้งเรียนหรือข้อมูลเบำะแสที่ผ่ำนเข้ำมำตำม
ช่องทำงดงักล่ำวขำ้งตน้ รวมถึงมอบหมำยใหห้น่วยงำนตรวจสอบภำยใน ซึ่งเป็นหน่วยงำนที่มีควำมเป็น
อิสระในกำรปฏิบตัิงำนและรำยงำนตรงต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบปฏิบตัิหนำ้ที่สนบัสนนุกำรปฏิบตัิงำน
ของคณะกรรมกำรตรวจสอบในกำรคัดกรอง บริหำรจัดกำรและตรวจสอบข้อรอ้งเรียนหรือเบำะแส  

http://www.oishigroup.com/
http://www.oishigroup.com/


  บรษิัท โออิชิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
แบบแสดงรำยกำรขอ้มลูประจ ำปี (แบบ 56-1) สิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยำยน 2563 

ส่วนท่ี 2 หนำ้ที่ 56 

หำกมีมลูควำมจริงจะน ำเสนอผลกำรตรวจสอบต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบเพื่อพิจำรณำ แนะน ำแนวทำง
กำรแกไ้ข หรือรำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริษัทต่อไป (แลว้แต่กรณี) โดยภำยหลงักำรพิจำรณำ ด ำเนินกำร 
แกไ้ข ปรบัปรุงตำมขอ้รอ้งเรียนหรือเบำะแสที่ไดร้บัมำแลว้ บริษัทจะแจง้กำรด ำเนินกำรใหผู้ร้อ้งเรียนหรือ 
ผูแ้จง้เบำะแสที่บรษิัทสำมำรถติดต่อไดท้รำบตำมขัน้ตอนและภำยในระยะเวลำที่เหมำะสม  

ทัง้นี ้หำกมีกรณีที่เรื่องที่รอ้งเรียนหรือกำรใหเ้บำะแสไดก้ระท ำดว้ยเจตนำที่ดี ปรำศจำกกำรมุ่งรำ้ยท ำลำย
ชื่อเสียงของบริษัทหรือบุคคลที่เก่ียวขอ้ง และบริษัทถูกศำลพิจำรณำแลว้ว่ำไดล้ะเมิดสิทธิตำมกฎหมำย
ของบุคคลนัน้จริง บุคคลนัน้ย่อมมีสิทธิที่จะไดร้บักำรชดเชยจำกบริษัทตำมควำมเหมำะสม พอสมควร
แก่เหต ุและเป็นไปตำมหลกัเกณฑท์ี่กฎหมำยก ำหนด 

สิน้สุด ณ วันที่ 30 กันยำยน 2563 ไม่มีผู้รอ้งเรียน หรือใหเ้บำะแสควำมผิดปกติทำงด้ำนจริยธรรมและ 
ดำ้นกำรทจุรติคอรร์ปัชั่น ผ่ำนช่องทำงกำรรบัเรื่องรอ้งเรียนและเบำะแสของบรษิัทแต่อย่ำงใด 

อย่ำงไรก็ดี จำกแนวนโยบำยที่ชัดเจนและควำมมุ่งมั่นในอันที่ จะปฏิบัติตำมข้อก ำหนดของกฎหมำยและ
กฎระเบียบต่ำง ๆ  ที่เก่ียวขอ้ง เพื่อใหม้ั่นใจไดว่้ำสิทธิของผูม้ีส่วนไดเ้สียทุกฝ่ำยจะไดร้บักำรดูแลอย่ำงดีที่สดุ 
จำกบริษัท และสิน้สุด ณ วันที่ 30 กันยำยน 2563 บริษัทไม่มีกำรใหค้วำมช่วยเหลือทำงกำรเงินแก่บริษัทอื่น 
ที่มิใช่บริษัทย่อย ไม่มีกำรฝ่ำฝืนกฎหมำยดำ้นแรงงำน ผูบ้ริโภค กำรแข่งขนัทำงกำรคำ้และสิ่งแวดลอ้มอย่ำงมี
นัยส ำคัญ และไม่มีกำรด ำเนินกำรจำกหน่วยงำนก ำกับดแูลในเรื่องกำรประกำศหรือเปิดเผยขอ้มลูเหตกุำรณ์
ส  ำคญัที่ไม่ถูกตอ้ง รวมถึงไม่มีกำรฟ้องรอ้งระหว่ำงบริษัทและบริษัทย่อยกับคู่คำ้ เจำ้หนีแ้ละคู่แข่งทำงกำรคำ้
แต่อย่ำงใดดว้ย 

การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 

1. การเปิดเผยข้อมูล  

บริษัทใหค้วำมส ำคัญกับกำรเปิดเผยข้อมูลส ำคัญที่เก่ียวข้องกับบริษัท ทั้งข้อมูลทำงกำรเงิน 
และข้อมูลที่มิใช่ข้อมูลทำงกำรเงิน รวมถึงข้อมูลอื่นที่ส  ำคัญอันอำจมีผลกระทบต่อรำคำ
หลกัทรพัยข์องบริษัทอย่ำงถูกตอ้ง ครบถว้น ทนัเวลำ โปร่งใส และน่ำเชื่อถือแก่ผูถื้อหุน้ทุกรำย
อย่ำงเท่ำเทียมกันและเป็นธรรม จึงไดก้ ำหนดแนวทำงในกำรเปิดเผยขอ้มูลซึ่งครอบคลุมกำร
สื่อสำรทกุช่องทำงของบรษิัทดงันี ้ 

1.1 คณะกรรมกำรบริษัทดแูลรบัผิดชอบกำรเปิดเผยขอ้มลูและสำรสนเทศของบริษัท รวมถึง
รำยงำนทำงกำรเงิน ขอ้มลูที่ไม่ใช่ขอ้มลูทำงกำรเงินและสำรสนเทศเรื่องอื่น ๆ  ตำมเกณฑ์
ที่กฎหมำย ส ำนักงำน ก.ล.ต. และ ตลท. ก ำหนด ใหม้ีควำมถูกตอ้ง ชัดเจน ครบถว้น 
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โปร่งใส ดว้ยภำษำที่กระชบั เขำ้ใจง่ำย มีกำรเปิดเผยสำรสนเทศที่ส  ำคัญทัง้ดำ้นบวก
และดำ้นลบ และผ่ำนกำรพิจำรณำกลั่นกรองตำมขัน้ตอนที่ก ำหนด โดยค ำนึงถึงควำมจ ำเป็น
ในกำรรักษำข้อมูลที่เป็นควำมลับทำงธุรกิจ กลยุทธ์ในกำรด ำเนินธุรกิจ หรือข้อมูล 
ที่หำกเปิดเผยแลว้อำจท ำใหเ้สียประโยชน ์และควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัดว้ย 

1.2 คณะกรรมกำรบริษัทดูแลรับผิดชอบก ำกับดูแลให้กำรรำยงำนข้อมูลและผลกำร
ปฏิบตัิงำนต่ำง ๆ ตำมแบบแสดงรำยกำรขอ้มลูประจ ำปี (แบบ 56-1) และรำยงำนประจ ำปี 
(แบบ 56-2) เป็นไปอย่ำงครบถว้น ถูกตอ้ง และตรงตำมรอบระยะเวลำตำมที่กฎหมำย
และกฎเกณฑต์่ำง ๆ ของส ำนกังำน ก.ล.ต. ตลท. หรือหน่วยงำนอื่นที่เก่ียวขอ้งก ำหนด 
รวมถึงเปิดเผยขอ้มลูดงักลำ่วบนเว็บไซตข์องบรษิัท เพื่อใหผู้ถื้อหุน้และผูท้ี่มีสว่นไดส้ว่นเสยี
ไดร้บัขอ้มลูอย่ำงถกูตอ้งและเท่ำเทียมกนั 

1.3 คณะกรรมกำรบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อรำยงำนทำงกำรเงินของบริษัทที่จัดท ำขึน้  
โดยจัดให้มีรำยงำนควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริษัทต่อรำยงำนทำงกำรเงิน 
แสดงควบคู่กับรำยงำนของผูส้อบบญัชี ในภำคผนวก หนำ้ที่ 1 ของแบบแสดงรำยกำรขอ้มลู
ฉบบันีแ้ละรำยงำนประจ ำปี พรอ้มทัง้ ก ำกบัดแูลใหฝ่้ำยจดักำรมีกำรจดัท ำงบกำรเงิน และ
ขอ้มูลทำงกำรเงินใหถู้กตอ้ง ครบถว้นภำยใตห้ลกักำรบัญชีที่รบัรองทั่วไปในประเทศไทย 
และเป็นไปตำมมำตรฐำนกำรบัญชีที่ก ำหนดโดยสมำคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชี  
รับอนุญำตแห่งประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบำยบัญชีที่เหมำะสม และถือปฏิบัติอย่ำง
สม ่ำเสมอ รวมถึงกำรใชด้ลุยพินิจอย่ำงระมดัระวงั ตลอดจนกำรพิจำรณำควำมสมเหตสุมผล
ในกำรจดัท ำ และกำรเปิดเผยขอ้มลูส ำคญัอย่ำงเพียงพอในหมำยเหตปุระกอบงบกำรเงิน  

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ำกัด ไดร้บัแต่งตัง้จำกที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุน้
ประจ ำปี 2563 ใหเ้ป็นผูส้อบบัญชีของบริษัทส ำหรบังบกำรเงินส ำหรบัปี สิน้สดุวนัที่  
30 กันยำยน 2563 โดยผูส้อบบญัชีของบริษัทมีควำมรู ้มีควำมช ำนำญในวิชำชีพ  
มีคณุสมบตัิครบถว้น มีควำมเป็นอิสระและไม่มีควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน ์จึงมั่นใจ
ไดว่้ำงบกำรเงินของบริษัทมีควำมถูกตอ้งและน่ำเชื่อถือ ส  ำหรบับริษัทย่อยบำงบรษิทั
ในต่ำงประเทศที่มิได้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจำกส ำนักสอบบัญชีเดียวกันกับบริษัท  
อันเนื่องมำจำกขอ้จ ำกัดบำงประกำร แต่บริษัทมีขอ้ก ำหนดและมำตรกำรด ำเนินกำร  
ที่เหมำะสมเพื่อใหส้ำมำรถจัดท ำงบกำรเงินรวมไดท้นัตำมก ำหนดเวลำ ซึ่งในปีที่ผ่ำนมำ
บริษัทสำมำรถจดัท ำและน ำสง่งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรต่อหน่วยงำน
ก ำกบัดแูลที่เก่ียวขอ้งไดอ้ย่ำงครบถว้นและภำยในระยะเวลำที่ก ำหนดเวลำทกุประกำร 
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นอกจำกนี ้คณะกรรมกำรบรษิัทยงัไดต้ระหนกัถึงควำมส ำคญัของระบบกำรควบคมุภำยใน
ที่มีประสิทธิภำพ ว่ำสำมำรถท ำให้บริษัทสำมำรถด ำเนินงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ  
มีรำยงำนขอ้มลูทำงกำรเงินที่ถูกตอ้งครบถว้น อีกทัง้ยงัเป็นกำรป้องกันไม่ใหเ้กิดกำรทจุรติ 
และกำรด ำเนินงำนที่ผิดปกติอย่ำงมีสำระส ำคัญ จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
เพื่อท ำหนำ้ที่สอบทำน และดูแลใหบ้ริษัทมีระบบกำรควบคุมภำยใน และกำรตรวจสอบ 
ที่เหมำะสม และมีประสิทธิภำพ อีกทัง้ดแูลใหม้ีรำยงำนทำงกำรเงินมีควำมถกูตอ้งและ
เพียงพอ จึงไดจ้ดัใหม้ีระบบกำรควบคมุภำยในอย่ำงมีประสิทธิภำพ เพื่อใหม้ั่นใจไดว่้ำ
รำยงำนและกำรบนัทกึขอ้มลูทำงบญัชีมีควำมถกูตอ้ง ครบถว้นและเพียงพอ และเพื่อเป็น
กำรสรำ้งควำมมั่นใจใหก้บัผูถื้อหุน้ คณะกรรมกำรบรษิัทไดม้อบหมำยใหค้ณะกรรมกำร
ตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมกำรอิสระเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบเก่ียวกับระบบกำร
ควบคุมภำยใน และควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบเก่ียวกับเรื่องนีไ้ดป้รำกฏ 
ในรำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบซึ่งไดแ้สดงในภำคผนวก หนำ้ที่ 4-8 ของแบบแสดง
รำยกำรขอ้มูลฉบับนี ้รวมถึงไดแ้สดงควำมเห็นต่องบกำรเงินว่ำงบกำรเงินของบริษัท 
และบรษิัทย่อย ณ วนัที่ 30 กนัยำยน 2563 เป็นรำยงำนที่มีควำมถกูตอ้ง ครบถว้น และ
เชื่อถือได ้

1.4 บริษัทไดก้ ำหนดใหม้ีหน่วยงำนนักลงทุนสมัพันธ์เพื่อท ำหนำ้ที่ติดต่อ สื่อสำรและให้
ขอ้มลูกบันกัลงทนุสถำบนั ผูถื้อหุน้ รวมทัง้นกัวิเครำะหท์ี่เก่ียวขอ้งอย่ำงถูกตอ้ง เท่ำเทียม
และเป็นธรรม โดยเปิดเผยช่องทำงในกำรติดต่อสื่อสำรกับนกัลงทนุสัมพนัธบ์นเว็บไซต์
ของบริษัทในหัวข้อนักลงทุนสัมพันธ์ รวมถึงจัดให้มีหน่วยงำนที่ท  ำหน้ำที่เผยแพร่ 
ประชำสมัพนัธก์ิจกรรมกำรด ำเนินงำนและโครงกำรต่ำง ๆ ของบริษัทต่อสื่อมวลชนเพื่อให้
สำธำรณชนไดร้บัขอ้มลูที่ส  ำคญัของบรษิัทอย่ำงถกูตอ้ง 

ในรอบบญัชีปี 2563 บริษัทไดจ้ดัใหม้ีกำรพบปะนกัวิเครำะหแ์ละนกัลงทุนจ ำนวน 4 ครัง้
เพื่อใหข้อ้มลูเก่ียวกบัผลกำรด ำเนินกำรรำยไตรมำส 

1.5 บริษัทไดจ้ัดใหม้ีช่องทำงกำรเปิดเผยข้อมูลซึ่งเป็นช่องทำงที่ผู้ถือหุน้ นักลงทุนและ
สำธำรณชนทั่วไป สำมำรถเขำ้ถึงขอ้มลูไดง้่ำยและมีควำมเท่ำเทียมกันในกำรรบัทรำบ
ขอ้มูลของบริษัท โดยมีขอ้มูลทัง้ในรูปแบบภำษำไทยและภำษำอังกฤษ รวมถึงบริษัท  
ไดจ้ดัใหม้ีเว็บไซตข์องบริษัทเพื่อเป็นอีกช่องทำงหนึ่งในกำรเผยแพรข่อ้มลูต่ำง ๆ ที่ส  ำคญั
ของบริษัทและมุ่งมั่นที่จะจัดให้เว็บไซต์ของบริษัทสำมำรถใช้งำนและมีข้อมูลที่ เป็น
ปัจจุบันอยู่เสมอ เพื่อใหน้ักลงทุนและผูส้นใจทั่วไปสำมำรถเขำ้ถึงขอ้มูลของบริษัทได้
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อย่ำงถูกตอ้ง รวดเร็ว และเท่ำเทียมกัน ทัง้นี ้รูปแบบขอ้มลูที่น  ำเสนอบนเว็บไซตข์องบรษิัท
อำจมีควำมแตกต่ำงกับขอ้มูลที่ไดเ้ผยแพร่ไปแลว้ขึน้อยู่กับขอ้จ ำกัดและเทคโนโลยี  
ในกำรพฒันำเว็บไซต ์แต่เนือ้หำส ำคญัของขอ้มลูจะไม่มีควำมแตกต่ำงอย่ำงมีนยัส  ำคญั 

2. การดูแลการใช้ข้อมูลภายในและความขัดแย้งทางผลประโยชน ์

 2.1 การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน 

บริษัทถือว่ำกำรดแูลเรื่องกำรใชข้อ้มลูภำยในเป็นควำมรบัผิดชอบส ำคญัของกรรมกำร ผูบ้รหิำร 
และพนักงำนของบริษัทที่ตอ้งเก็บรกัษำขอ้มูลควำมลบัของบริษัทอย่ำงเคร่งครดั โดยเฉพำะ
ขอ้มลูภำยในที่ยงัไม่เปิดเผยต่อสำธำรณะหรือขอ้มลูผลกระทบต่อกำรด ำเนินธุรกิจหรือรำคำหุน้ 
โดยไดก้ ำหนดที่จะไม่ใหใ้ชโ้อกำส หรือขอ้มลูที่ไดจ้ำกกำรเป็นกรรมกำร ผูบ้ริหำร หรือพนกังำน
ของบริษัทในกำรหำประโยชนส์่วนตัว รวมถึงมีกำรจ ำกัดกำรรบัรูข้อ้มลูไดเ้ฉพำะกรรมกำรและ
ผูบ้ริหำรระดบัสงูที่เก่ียวขอ้งของบริษัทเท่ำนัน้ นอกจำกนี ้บริษัทไดก้ ำหนดใหผู้บ้ริหำรรำยงำน
กำรถือหลกัทรพัย ์และกำรเปลี่ยนแปลงกำรถือหลกัทรพัยต์่อส ำนกังำน ก.ล.ต. ตำมมำตรำ 59 
แห่งพระรำชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 รวมถึงบริษัทไดม้ีกำรก ำหนด
นโยบำยอย่ำงเป็นลำยลกัษณอ์ักษร หำ้มกรรมกำร ผูบ้ริหำร และพนกังำนของบริษัท ซึ่งอยู่ใน
หน่วยงำนที่รับทรำบข้อมูลภำยใน รวมถึงคู่สมรสหรือบุคคลที่อยู่กินด้วยกันฉันสำมีภรรยำ 
และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะ ซือ้ขำยหลักทรัพยข์องบริษัทก่อนกำรประกำศงบกำรเงินต่อ
สำธำรณชนไม่นอ้ยกว่ำ 1 เดือน หำกผูบ้รหิำรหรือพนกังำนคนใดกระท ำผิดวินยัจะตอ้งไดร้บัโทษ 
ซึ่งมีตั้งแต่กำรตักเตือน จนถึงกำรเลิกจ้ำง รวมถึงกำรด ำเนินคดีตำมกฎหมำย โดยไดจ้ัดท ำ
ประกำศและแจง้ใหก้รรมกำร ผูบ้รหิำรและพนกังำนของบรษิัททรำบเป็นกำรลว่งหนำ้ดว้ยทกุครัง้ 

นอกจำกนี ้บริษัทมีนโยบำยใหก้รรมกำรและผูบ้ริหำรระดบัสงูแจง้ต่อเลขำนุกำรบริษัทเก่ียวกับ
กำรซือ้ขำยหุน้ของบรษิัทของตนเอง 1 วนัลว่งหนำ้ก่อนท ำกำรซือ้ขำย 

2.2 ความขัดแย้งทางผลประโยชน ์

คณะกรรมกำรบริษัท และผูบ้ริหำรของบริษัทไดร้ะมัดระวังถึงควำมขัดแยง้ทำงผลประโยชนท์ี่
อำจเกิดขึน้โดยไดถื้อปฏิบตัิและดแูลมิใหก้รรมกำร ผูบ้รหิำรหรือผูท้ี่เก่ียวขอ้งน ำขอ้มลูภำยในของ
บริษัทไปใชเ้พื่อประโยชนส์่วนตน นอกจำกนี ้ไดก้ ำหนดใหก้รรมกำรและผูบ้ริหำรของบริษัทตอ้ง
รำยงำนกำรมีสว่นไดเ้สียของตนตำมหลกัเกณฑท์ี่กฎหมำยและคณะกรรมกำรบรษิัทก ำหนด 
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ในกำรเขำ้ท ำรำยกำรระหว่ำงกนัของบรษิัทซึ่งเกิดกบับคุคลที่อำจมีควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน ์
มีส่วนไดส้่วนเสีย หรืออำจมีควำมขัดแยง้ทำงผลประโยชนใ์นอนำคต คณะกรรมกำรบริษัทได้
ก ำหนดแนวทำงด ำเนินกำรตำมที่กฎหมำยและกฎเกณฑต์่ำง ๆ ก ำหนดไวอ้ย่ำงเครง่ครดั รวมถึง
มอบหมำยใหค้ณะกรรมกำรตรวจสอบเป็นผูใ้หค้วำมเห็นเก่ียวกบัควำมจ ำเป็น และควำมเหมำะสม
ของรำยกำรนั้น ในกรณีที่คณะกรรมกำรตรวจสอบไม่มีควำมช ำนำญในกำรพิจำรณำรำยกำร
ระหว่ำงกันที่อำจเกิดขึน้ คณะกรรมกำรตรวจสอบอำจว่ำจำ้งผูเ้ชี่ยวชำญอิสระ หรือผูส้อบบญัชี
ของบริษัทเป็นผูใ้หค้วำมเห็นเก่ียวกับรำยกำรระหว่ำงกันดังกล่ำว เพื่อน ำไปประกอบกำรตดัสินใจ
ของคณะกรรมกำรบริษัทหรือผูถื้อหุน้ตำมแต่กรณีไป และเพื่อเป็นกำรป้องกันควำมขดัแยง้ทำง
ผลประโยชนท์ี่อำจเกิดขึน้ คณะกรรมกำรบรษิัทไดก้ ำหนดนโยบำยและแนวปฏิบตัิในกำรป้องกัน
มิใหก้รรมกำร และพนักงำนของบริษัท แสวงหำผลประโยชนส์่วนตน โดยก ำหนดใหก้รรมกำร 
และพนักงำนหลีกเลี่ยงกำรท ำรำยกำรที่เก่ียวโยงกับตนเองที่อำจก่อใหเ้กิดควำมขัดแยง้ทำง
ผลประโยชนก์บับรษิัท 

นอกจำกนี ้เพื่อเป็นกำรป้องกันควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน ์บริษัทไดก้ ำหนดนโยบำยในกำร
ดแูลรำยกำรที่อำจก่อใหเ้กิดควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชนไ์วอ้ย่ำงชดัเจน โดยในกรณีที่กรรมกำร
บริษัทที่มีส่วนไดเ้สียในวำระใด ๆ กรรมกำรท่ำนนั้นจะไม่มีสิทธิออกเสียง หรือมีส่วนร่วมในกำร
พิจำรณำวำระดงักล่ำว รวมทัง้ก ำหนดนโยบำยและวิธีกำรดแูลไม่ใหผู้บ้ริหำร และผูท้ี่เก่ียวขอ้ง
น ำขอ้มลูภำยในของบรษิัทไปใชป้ระโยชนส์ว่นตัวดว้ย 

สิ ้นสุด ณ วันที่  30 กันยำยน 2563 ไม่มีกรณีที่หน่วยงำนก ำกับดูแลด ำเนินกำรกับบริษัทในเรื่อง 
กำรประกำศหรือเปิดเผยขอ้มลูเหตกุำรณส์  ำคญัที่ไม่ถูกตอ้งและกำรสั่งใหแ้กไ้ขงบกำรเงิน รวมถึงบริษัท
ไม่มีกำรส่งรำยงำนทำงกำรเงินทัง้รำยไตรมำสและรำยปีล่ำชำ้ และไม่ไดร้บัขอ้รอ้งเรียนใด ๆ เก่ียวกับ 
กำรกระท ำควำมผิดเก่ียวกับกำรใชข้อ้มูลภำยในของกรรมกำรและผูบ้ริหำร หรือกำรปฏิบัติที่ไม่ถูกตอ้ง
เก่ียวกบักำรดแูลเรื่องควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน ์จึงแสดงใหเ้ห็นไดว่้ำแนวนโยบำยหรือแนวทำงปฏิบตัิ
ที่คณะกรรมกำรบรษิัทไดก้ ำหนดไวม้ีประสิทธิภำพในกำรดแูลจดักำรเรื่องดงักลำ่วอย่ำงเหมำะสม 

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

คณะกรรมกำรบรษิัทมีบทบำท หนำ้ที่ และควำมรบัผิดชอบที่ส  ำคญัในกำรก ำกบัดแูลใหก้ำรบรหิำรจดักำร
เป็นไปตำมเป้ำหมำย และแนวทำงที่จะก่อใหเ้กิดประโยชนส์ูงสุดแก่ผู้ถือหุน้ ขณะเดียวกันก็ค ำนึงถึง
ผลประโยชนข์องผูม้ีส่วนไดเ้สียทุกฝ่ำยดว้ย กำรก ำหนดโครงสรำ้ง คณุสมบตัิ และขอบเขตอ ำนำจหนำ้ที่
ของคณะกรรมกำรบริษัทที่เหมำะสมจะเป็นประโยชน์ต่อประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำน รวมถึงบุคคล 
ที่จะไดร้บัแต่งตั้งเป็นกรรมกำรบริษัทตอ้งเป็นผู้มีควำมรู ้ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ ์วิสัยทัศน ์และ
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ควำมซื่อสตัย ์ตลอดจนสำมำรถอทุิศเวลำใหก้บับริษัทเพื่อที่จะสำมำรถปฏิบตัิงำนในฐำนะกรรมกำรบริษัท
ไดอ้ย่ำงเต็มที่ และมีควำมเป็นอิสระในกำรตัดสินใจเพื่อใหเ้กิดประโยชนส์ูงสุดแก่บริษัทและผูถื้อหุน้
โดยรวม คณะกรรมกำรบริษัทไดจ้ดัใหม้ีคณะอนุกรรมกำรหรือคณะกรรมกำรชุดย่อยต่ำง ๆ เพื่อศึกษำ 
พิจำรณำ กลั่นกรอง และปฏิบตัิงำนสนบัสนุนกำรปฏิบตัิงำนของคณะกรรมกำรบริษัทใหม้ีประสิทธิภำพ
มำกยิ่งขึน้ และเพื่อใหก้ำรปฏิบตัิงำนของคณะกรรมกำรบริษัทเป็นไปโดยชัดเจนและมีประสิทธิภำพ จึง
ก ำหนดโครงสรำ้ง กรอบกำรท ำงำน และอ ำนำจหน้ำที่ควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริษัทและ
คณะกรรมกำรชดุย่อยต่ำง ๆ ไวด้งันี ้ 

1. โครงสร้างและองคป์ระกอบของคณะกรรมการบริษัท  

คณะกรรมกำรบริษัทประกอบดว้ยกรรมกำรที่มีควำมรู ้ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ ์ควำมซื่อสตัย ์
และมีคณุสมบตัิตำมที่กฎหมำยก ำหนด เป็นจ ำนวนไม่นอ้ยกว่ำ 5 คน ตำมที่ขอ้บงัคบัของบริษัท
ก ำหนดไว ้ 

ณ วนัที่ 18 พฤศจิกำยน 2563 คณะกรรมกำรของบริษัทประกอบดว้ยกรรมกำรจ ำนวน 8 คน 
แบ่งออกเป็นกรรมกำรที่เป็นผูบ้ริหำร 4 คน กรรมกำรที่ไม่มีต ำแหน่งในกำรบริหำรงำน 4 คน  
ซึ่งเป็นกรรมกำรอิสระ โดยรำยละเอียดเก่ียวกบัคณะกรรมกำรบรษิัท ปรำกฏในสว่นที่ 2 หวัขอ้ 8 
โครงสรำ้งกำรจดักำร หนำ้ที่ 4 ของแบบแสดงรำยกำรขอ้มลูฉบบันี ้ 

ทัง้นี ้กรรมกำรอิสระของบรษิัทมีคณุสมบตัิเก่ียวกับควำมเป็นอิสระ ตำมขอ้ก ำหนดของกฎหมำย
ว่ำดว้ยหลักทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพยแ์ละกฎหมำยอื่นที่เก่ียวข้อง  รำยละเอียดคุณสมบัติ
กรรมกำรอิสระปรำกฏในสว่นที่ 2 หวัขอ้ 9.3 กำรสรรหำและแต่งตัง้กรรมกำร กรรมกำรอิสระ กรรมกำร
ตรวจสอบ และผูบ้รหิำร หนำ้ที่ 73-77 ของแบบแสดงรำยกำรขอ้มลูฉบบันี ้

2. การสรรหากรรมการบริษัท 

คณะกรรมกำรบริษัทมอบหมำยใหค้ณะกรรมกำรสรรหำเป็นผูพ้ิจำรณำสรรหำกรรมกำรบริษัท
โดยพิจำรณำคัดสรรบุคคลผู้มีคุณวุฒิ ควำมรู ้ควำมสำมำรถ และประสบกำรณ์กำรท ำงำน  
ที่เก่ียวขอ้ง รวมถึงพิจำรณำถึงองคป์ระกอบ อำยุ เพศ ควำมหลำกหลำยทำงดำ้นทักษะ วิชำชีพ 
ควำมเชี่ยวชำญเฉพำะดำ้น และทักษะที่ยังขำดอยู่ รวมถึงควำมสอดคลอ้งกับกลยุทธ์ในกำร
ด ำเนินธุรกิจของบริษัทมำเป็นเกณฑใ์นกำรพิจำรณำสรรหำกรรมกำรบริษัทดว้ย ตลอดจนตอ้งมี
คณุสมบตัิของกำรเป็นกรรมกำรหรือกรรมกำรอิสระ (แลว้แต่กรณี) ตำมที่กฎหมำยบริษัทมหำชน
จ ำกัด กฎหมำยว่ำดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์กฎหมำยอื่น ๆ ที่เก่ียวขอ้งและขอ้บงัคบั
ของบรษิัทก ำหนดไว ้  
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3. บทบาท หน้าที ่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมกำรบริษัทมีควำมรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นในกำรปฏิบัติหน้ำที่อย่ำงซื่อสัตย์ สุจริต  
โดยอุทิศเวลำ ใช้ควำมรู ้ควำมสำมำรถ และประสบกำรณ์เพื่อประโยชนต์่อกำรด ำเนินธุรกิจ  
ของบริษัท รวมถึงให้ค ำแนะน ำและก ำกับดูแลใหบ้ริษัทมีกำรด ำเนินงำน ภำยใต้กรอบของ
กฎหมำย วตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบั มติที่ประชุมคณะกรรมกำรบรษิัทและมติของที่ประชุมผูถื้อหุน้ 
อย่ำงเคร่งครัด ตลอดจนพิจำรณำควำมเหมำะสม ให้ค ำแนะน ำ ก ำหนด และอนุมัติวิสัยทัศน์  
และกลยุทธ์ ตลอดจนเป้ำหมำยและนโยบำยกำรด ำเนินงำนของบริษัทให้มีควำมเหมำะสม
สอดคล้องกับสถำนกำรณ์ปัจจุบัน รวมทั้ง ติดตำมและดูแลให้มีกำรน ำกลยุทธ์ของบริษัท 
ไปปฏิบตัิ ตลอดจนติดตำม ควบคมุและดแูลกำรบริหำรและกำรด ำเนินงำนของบรษิัทใหเ้ป็นไป
ตำมนโยบำย กลยทุธ ์แผนงำน และเปำ้หมำยที่ก ำหนดไว ้โดยค ำนึงถึงและระมดัระวงัผลประโยชน์
ของผูม้ีส่วนไดเ้สียทกุฝ่ำย อย่ำงสม ่ำเสมอ มีประสิทธิภำพและประสิทธิผล  

ทัง้นี ้คณะกรรมกำรบรษิัทพิจำรณำก ำหนด และจดัใหม้ีระบบกำรรำยงำนทำงกำรเงินและบญัชี 
กำรตรวจสอบภำยใน กำรบริหำรควำมเสี่ยง และกำรควบคุมภำยในที่เหมำะสม เพียงพอ และ
เชื่อถือได ้เพื่อใหก้ำรปฏิบตัิงำนมีควำมครบถว้นถกูตอ้ง และเป็นไปตำมขอ้ก ำหนดของกฎหมำย
ที่เก่ียวข้อง รวมถึงรับผิดชอบและดูแลให้มีกำรปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่ำงเท่ำเทียม และรกัษำ
ผลประโยชนข์องผูถื้อหุน้และผูม้ีส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม พรอ้มทัง้มีกำรเปิดเผยขอ้มูลอย่ำงถกูตอ้ง 
ครบถว้นและทนัเวลำ  

อีกทัง้ หำ้มมิใหก้รรมกำรประกอบกิจกำรหรือเขำ้เป็นหุ้นสว่นหรือกรรมกำรในกิจกำรอนัมีสภำพ
อย่ำงเดียวกนั และเป็นกำรแข่งขนักบักิจกำรของบรษิัทและบรษิัทย่อย รวมถึงในกรณีที่กรรมกำร 
หรือบคุคลที่อำจมีควำมขดัแยง้ หรือมีสว่นไดเ้สีย หรืออำจมีควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชนอ์ื่นใด
กบับรษิัทหรือบรษิัทย่อย (ตำมขอ้บงัคบับรษิัท กฎหมำย และตำมที่ส  ำนกังำน ก.ล.ต. และ ตลท. 
ประกำศก ำหนด) ที่มีส่วนได้เสียในเรื่องใดก ำหนดให้บุคคลดังกล่ำว ไม่มีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนในเรื่องนัน้ ๆ  

กำรปฏิบัติหนำ้ที่ หรือกำรอนุมัติกิจกำรใดที่กฎหมำยก ำหนดใหต้อ้งไดร้บัอนุมัติจำกที่ประชุม
ผู้ถือหุน้ คณะกรรมกำรบริษัทตอ้งปฏิบัติตำมหลักเกณฑแ์ละเงื่อนไขต่ำง ๆ ที่กฎหมำยก ำหนด 
ใหค้รบถว้น 

คณะกรรมกำรบริษัทมีอ ำนำจมอบหมำยแต่งตั้งกรรมกำรบริษัทคนหนึ่ งหรือหลำยคน  
เป็นรองประธำนกรรมกำรไดต้ำมควำมเหมำะสม 
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คณะกรรมกำรบริษัทมีอ ำนำจมอบหมำยแต่งตัง้กรรมกำรหรือผูบ้ริหำรของบริษัทจ ำนวนหนึ่ง  
ใหเ้ป็นกรรมกำรบรหิำร เพื่อด ำเนินกำรอย่ำงหนึ่งอย่ำงใดหรือหลำยอย่ำงแทนคณะกรรมกำรบริษัทได ้
โดยในกำรมอบอ ำนำจนัน้จะตอ้งอยู่ภำยใตข้อบเขตอ ำนำจของคณะกรรมกำรบรษิัท และมีกำรก ำหนด
ขอบเขตอ ำนำจหน้ำที่ของผู้รับมอบอ ำนำจไว้อย่ำงชัดเจน ตลอดจนกำรแต่งตั้งคณะอนุกรรมกำร 
เพื่อปฏิบัติงำนสนับสนุนกำรปฏิบัติหนำ้ที่ของคณะกรรมกำรบริษัทได ้โดยคณะกรรมกำรบริษัท 
มีอ ำนำจในกำรแกไ้ขเปลี่ยนแปลงขอบเขต อ ำนำจหนำ้ที่ของคณะอนกุรรมกำร คณะกรรมกำรชดุย่อย
ไดต้ำมที่จ  ำเป็นหรือเห็นสมควร 

คณะกรรมกำรบริษัทมีอ ำนำจมอบหมำยแต่งตัง้กรรมกำรคนหนึ่งท ำหนำ้ที่กรรมกำรผูจ้ัดกำร  
เพื่อปฏิบัติหนำ้ที่ตำมที่คณะกรรมกำรบริษัทก ำหนด โดยคณะกรรมกำรบริษัทมีอ ำนำจในกำร
แกไ้ขเปลี่ยนแปลงขอบเขต อ ำนำจหนำ้ที่ของกรรมกำรผูจ้ดักำรไดต้ำมที่จ  ำเป็นหรือเห็นสมควร
ตลอดจนติดตำมดแูลใหก้รรมกำรผูจ้ดักำรปฏิบตัิหนำ้ที่ตำมที่ไดร้บัมอบหมำยและน ำกลยุทธ์ของ
บรษิัทไปปฏิบตัิ 

ทั้งนี ้กำรมอบอ ำนำจใหด้ ำเนินกำรดังกล่ำวขำ้งตน้ จะตอ้งไม่มีลกัษณะเป็นกำรมอบอ ำนำจ  
หรือมอบอ ำนำจช่วงใหผู้ไ้ดร้บัมอบอ ำนำจสำมำรถอนุมตัิรำยกำรที่ตนหรือบุคคลที่อำจมีควำม
ขัดแยง้ มีส่วนไดเ้สีย หรืออำจมีควำมขัดแยง้ทำงผลประโยชนอ์ื่นใด (ตำมกฎหมำย ขอ้บังคับ
บริษัท ส  ำนกังำน ก.ล.ต. และ ตลท. ประกำศก ำหนด) กับบริษัทหรือบรษิัทย่อย ยกเวน้ เป็นกำร
อนุมัติกำรเข้ำท ำรำยกำรที่ เป็นไปตำมนโยบำยและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมกำรบริษัทได้
พิจำรณำอนมุตัิไว ้ทัง้นี ้ผูท้ี่มีสว่นไดเ้สียในเรื่องดงักลำ่วไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนัน้  

นอกจำกนี ้คณะกรรมกำรบรษิัทมีหนำ้ที่สนบัสนุนกำรสรำ้งนวตักรรมที่ก่อใหเ้กิดมลูค่ำแก่ธุรกิจ 
ควบคู่ไปกับกำรสรำ้งคุณประโยชนต์่อลูกคำ้หรือผูท้ี่เก่ียวขอ้งและมีควำมรบัผิดชอบต่อสังคม
และสิ่งแวดลอ้ม ก ำกับดแูลใหม้ีกำรจดัท ำแผนสืบทอดต ำแหน่งผูบ้ริหำรและกำรพิจำรณำดำ้น
กำรพฒันำทกัษะและค่ำตอบแทนที่เหมำะสม รวมถึงติดตำมดแูลควำมเพียงพอของสภำพคล่อง
ทำงกำรเงินและควำมสำมำรถในกำรช ำระหนีด้ว้ย 

4. บทบาทหน้าทีแ่ละความรับผิดชอบของประธานกรรมการบริษัท 

ประธำนกรรมกำรบรษิัทมีบทบำทและหนำ้ที่ที่ส  ำคญั ดงันี ้ 

4.1 รับผิดชอบในฐำนะผู้น  ำของคณะกรรมกำรบริษัทในกำรก ำกับดูแล ติดตำมเพื่อให้ 
กำรบรหิำรงำนของบรษิัทบรรลวุตัถปุระสงคต์ำมนโยบำยที่ก ำหนดไว ้

4.2 ท ำหนำ้ที่ประธำนในกำรประชมุคณะกรรมกำรบรษิัทและกำรประชมุผูถื้อหุน้ 
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4.3 เป็นผูล้งคะแนนเสียงชีข้ำดในกรณีที่ที่ประชมุคณะกรรมกำรบรษิัทมีกำรลงคะแนนเสียงเท่ำกนั 
4.4 ปฏิบตัิหนำ้ที่อื่นใดตำมที่กฎหมำยก ำหนด 

5. การประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย 

การประชุมคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมกำรบริษัทได้ก ำหนดให้มีกำรประชุมปกติเป็นประจ ำทุกไตรมำส เพื่อพิจำรณำ  
งบกำรเงิน กำรวำงนโยบำยและกำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำน และสำมำรถก ำหนดให้มี  
กำรประชุมพิเศษเพิ่มเติมไดต้ำมควำมจ ำเป็น โดยเสนอใหท้ี่ประชุมคณะกรรมกำรพิจำรณำ
ก ำหนดกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัทและคณะกรรมกำรชุดย่อยไวเ้ป็นกำรล่วงหนำ้ตลอดทั้งปี 
และไดแ้จง้ใหก้รรมกำรบริษัททุกท่ำนไดท้รำบถึงก ำหนดกำรประชุมดังกล่ำว เพื่อใหก้รรมกำร  
ทุกท่ำนไดจ้ัดสรรเวลำเพื่อมำเขำ้ร่วมประชุมไดค้รบถว้นทุกครัง้ ในกำรประชุมคณะกรรมกำร
บริษัท ประธำนกรรมกำรบริษัทหรือผูท้ี่ไดร้บัมอบหมำยจำกประธำนกรรมกำรจะจดัส่งหนังสือ
เชิญประชุม พรอ้มทัง้เอกสำรกำรประชุมที่ครบถว้น เพียงพอใหแ้ก่กรรมกำรบริษัทแต่ละท่ำน
ลว่งหนำ้อย่ำงนอ้ย 7 วนัก่อนวนัประชมุ เวน้แต่มีเหตจุ ำเป็นเรง่ด่วนเพื่อรกัษำสิทธิหรือประโยชน์
ของบริษัทจะแจง้นัดประชุมโดยวิธีอื่นและก ำหนดวันประชุมให้เรว็กว่ำนัน้ก็ได ้

โดยในกำรลงมติในที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทแต่ละครั้งต้องมีกรรมกำรอยู่ ณ ขณะที่
คณะกรรมกำรจะลงมติไม่นอ้ยกว่ำ 2 ใน 3 ของจ ำนวนกรรมกำรบริษัททัง้หมดจึงจะครบเป็น
องคป์ระชมุ ประธำนกรรมกำรบริษัทท ำหนำ้ที่ประธำนในที่ประชุมคณะกรรมกำรบรษิัท ในกรณี
ที่ประธำนกรรมกำรบริษัทไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้ใหร้องประธำน
กรรมกำรเป็นประธำน หำกไม่มีรองประธำนกรรมกำรหรือมีแต่ไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ไดใ้ห้
กรรมกำรบรษิัทเลือกกรรมกำรที่มำประชมุคนหนึ่งเป็นประธำนในที่ประชมุ 

คณะกรรมกำรบริษัทก ำหนดใหเ้ลขำนุกำรบริษัทท ำหนำ้ที่บนัทึกกำรประชุมเป็นลำยลกัษณอ์กัษร 
และหลังจำกที่ผ่ำนกำรรับรองจำกคณะกรรมกำรบริษัท รำยงำนกำรประชุมจะถูกจัดเก็บไว้ 
พรอ้มส ำหรบักรรมกำรบรษิัท และผูเ้ก่ียวขอ้งสำมำรถตรวจสอบไดต้ลอดเวลำ  

ทัง้นี ้แมก้ำรประชมุคณะกรรมกำรบรษิัทจะก ำหนดไวเ้ป็นประจ ำทุกไตรมำสแต่ในระหว่ำงที่ไม่มี
กำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ฝ่ำยจัดกำรก็ไดม้ีกำรน ำส่งรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรให้แก่
กรรมกำรทกุท่ำนทรำบทำงอีเมลด์ว้ยเป็นประจ ำทกุเดือน  
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การประชุมคณะกรรมการชุดย่อย 

กำรประชุมคณะกรรมกำรชุดย่อยได้มีกำรก ำหนดกำรประชุมไว้เป็นกำรล่วงหน้ำทั้งปี และ
สำมำรถก ำหนดกำรประชุมเพิ่มเติมไดต้ำมควำมจ ำเป็นเช่นกัน รวมถึงมีกำรจัดท ำบันทึกและ
จดัท ำรำยงำนกำรประชมุไวท้กุครัง้ดว้ย  

6. ภาวะผู้น าและวิสัยทัศน ์

คณะกรรมกำรบริษัทเป็นผูใ้หค้วำมเห็นชอบต่อกำรก ำหนดวิสยัทศัน ์ภำรกิจ กลยุทธ ์เป้ำหมำย 
แผนธุรกิจ และงบประมำณของบริษัท โดยก ำหนดใหม้ีกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัทอย่ำง
นอ้ยไตรมำสละครัง้ เพื่อติดตำมผลด ำเนินงำนของบริษัท และรบัทรำบกำรด ำเนินกำรที่ส  ำคัญ
ของฝ่ำยจดักำร รวมถึงไดจ้ดัใหม้ีกลไกในกำรก ำกบัดแูล ติดตำม และประเมินผลกำรปฏิบตัิงำน
ของผูบ้รหิำรว่ำเป็นไปตำมเปำ้หมำยที่วำงไว ้ทัง้ระยะสัน้และระยะยำว 

คณะกรรมกำรบริษัทไดก้ ำหนดวิสยัทัศนแ์ละพันธกิจที่เหมำะสมและสอดคลอ้งกับกำรด ำเนิน
ธุรกิจของบริษัท รวมถึงทบทวนอยู่เสมอเพื่อใหวิ้สัยทัศนแ์ละพันธกิจของกลุ่มบริษัทมีควำม
เหมำะสมและสอดคลอ้งกับสถำนกำรณแ์ละสภำวะเศรษฐกิจปัจจุบนั โดยเปิดเผยไวใ้นเว็บไซต์
ของบรษิัท ในหวัขอ้เก่ียวกบัโออิชิ หวัขอ้ย่อยวิสยัทศันแ์ละพนัธกิจ ดงันี ้

วิสัยทัศน ์

“เป็นผู้น  ำและสรำ้งสรรคธ์ุรกิจอำหำรและเครื่องดื่มสไตลญ่ี์ปุ่ น เพื่อมอบคุณภำพชีวิตที่ดีแก่

ผูบ้รโิภคและสรำ้งกำรเติบโตแก่ธุรกิจอย่ำงยั่งยืน” 

พันธกิจ 

1. รกัษำคณุภำพกำรผลิตและกำรบรกิำรธุรกิจ ทำงดำ้นอำหำร เบเกอรี่ และเครื่องดื่มเพื่อสุขภำพ 
มุ่งมั่นสรำ้งและรกัษำควำมนิยมของผูบ้ริโภค ในสินคำ้ของ "โออิชิ" ใหม้ีควำมต่อเนื่อง อีกทัง้ให้
ควำมส ำคญักบักำรผลิตสินคำ้ใหไ้ดม้ำตรฐำน มีกำรจดักำรดำ้นสขุลกัษณะที่ดี 

2. เลือกใชว้ตัถดุิบที่มีคณุภำพ ปลอดภยั และสรำ้งควำมพงึพอใจสงูสดุแก่ลกูคำ้ เพื่อใหไ้ดร้บั
กำรยอมรบั จำกทัง้ตลำดภำยในประเทศและต่ำงประเทศ  

3. ปรบัปรุงกระบวนกำรผลิตอย่ำงต่อเนื่อง โดยกำรน ำเทคโนโลยีที่ทนัสมยัมำใชใ้นกระบวนกำรผลิต 
กำรวิจยั และกำรพฒันำผลิตภณัฑ ์  
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4. เพิ่มประสิทธิภำพในกำรผลิต และควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัดำ้นรำคำและคณุภำพ เม่ือ
เทียบกบัคู่แข่งขนัทัง้ในและต่ำงประเทศ ซึ่งเป็นสว่นหนึ่งที่ช่วยผลกัดนัใหป้ระเทศไทยมีกำร
เจรญิเติบโตทำงเศรษฐกิจเพิ่มมำกขึน้  

5. ด ำเนินธุรกิจภำยใตห้ลกัธรรมำภิบำลที่ดี โดยค ำนึงถึงประโยชนข์องผูม้ีส่วนไดเ้สียทกุฝ่ำย 
เพื่อสรำ้งกำรเติบโตแก่ธุรกิจอย่ำงมั่นคงและยั่งยืน 

โดยที่ประชมุคณะกรรมกำรบรษิัท ซึ่งประชมุเมื่อวนัที่ 18 พฤศจิกำยน 2563 ไดพ้ิจำรณำทบทวน
และก ำหนดวิสยัทัศนแ์ละพันธกิจดังกล่ำวข้ำงตน้เพื่อใหม้ีควำมเหมำะสมและสอดคลอ้งกับ  
กำรด ำเนินธุรกิจของบรษิัทมำกยิ่งขึน้ 

นอกจำกนี ้กลุม่บรษิัทไดก้ ำหนด “วิสัยทัศน ์2020” ซึ่งประกอบดว้ยกลยทุธห์ลกั 5 ประกำร ไดแ้ก่  

1.  กำรเติบโตอย่ำงมีประสิทธิภำพ (Growth)  
2.  ควำมหลำกหลำยของตลำดและผลิตภณัฑ ์(Diversity)   
3.  กำรสรำ้งตรำสินคำ้ที่ตรงใจผูบ้รโิภค (Brand)  
4.  กำรขำยและกำรกระจำยสินคำ้ที่เขม้แข็งและครอบคลมุ (Reach) และ  
5.  ควำมเป็นมืออำชีพ (Professionalism)  

ซึ่งวิสยัทัศนด์ังกล่ำวเป็นแนวทำง แผนและเป้ำหมำยธุรกิจระยะยำวเพื่อใหทุ้กกลุ่มธุรกิจภำยใต้
กลุ่มบริษัท ใช้เป็นแนวทำงเพื่อใหก้ำรด ำเนินกำรและกำรก ำหนดเป้ำหมำยทำงธุรกิจเป็นไปใน
แนวทำงเดียวกัน อนัเป็นกำรสรำ้งควำมแข็งแกร่ง กำรจดัสรรและบริหำรจัดกำรทรพัยำกรร่วมกัน
อย่ำงมีประสิทธิภำพ เพื่อเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขนั และสรำ้งผลตอบแทนที่ยั่งยืนใหก้ับ 
ผูถื้อหุน้ของแต่ละกลุ่มบริษัท รวมถึงเป็นกำรสรำ้งโอกำสใหแ้ก่บุคลำกรภำยใตก้ลุ่มบริษัทในกำร
พฒันำศกัยภำพและโอกำสที่ดีในกำรท ำงำนอีกดว้ย 

7. การถ่วงดุลของกรรมการทีไ่ม่เป็นผู้บริหาร 

บริษัทก ำหนดแนวนโยบำยในกำรจัดโครงสรำ้งคณะกรรมกำรของบริษัททั้งกรรมกำรอิสระ 
กรรมกำรที่เป็นผูบ้รหิำร และกรรมกำรที่ไม่ใช่ผูบ้รหิำรอย่ำงเหมำะสม เพื่อใหก้ำรปฏิบตัิงำนของ
คณะกรรมกำรบริษัทมีกำรตรวจสอบและถ่วงดลุระหว่ำงกันอย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยที่บริษัทมี
ประธำนกรรมกำรบรษิัทเป็นกรรมกำรอิสระ  

นอกจำกนี ้ บริษัทยังมีนโยบำยส่งเสริมให้กรรมกำรที่ไม่เป็นผู้บริหำรมีกำรประชุมร่วมกัน  
อย่ำงน้อยปีละหนึ่งครั้ง โดยไม่มีฝ่ำยจัดกำรหรือผู้บริหำรเข้ำร่วมประชุม เพื่อเปิดโอกำสให้
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กรรมกำรที่ไม่เป็นผูบ้ริหำรไดอ้ภิปรำย หำรือประเด็นปัญหำต่ำง ๆ ที่เก่ียวข้องกับกำรด ำเนิน
ธุรกิจ หรือเรื่องอื่นใดตำมที่เห็นสมควร โดยในกำรประชุมใหก้รรมกำรที่ไม่เป็นผู้บริหำรเลือก
กรรมกำรคนหนึ่งเป็นประธำนในที่ประชมุ 

ในปี 2563 กรรมกำรที่ไม่เป็นผูบ้ริหำร (Non Executive Director) จ ำนวน 4 ท่ำน จำกจ ำนวน
กรรมกำรที่ไม่เป็นผู้บริหำรทั้งสิน้ 4 ท่ำน ไดป้ระชุมร่วมกันโดยไม่มีฝ่ำยจัดกำรและผู้บริหำร  
เขำ้รว่มประชมุ จ ำนวน 1 ครัง้ เม่ือวนัที่ 18 พฤศจิกำยน 2563 

8. การรวมหรือแยกต าแหน่ง 

ประธำนกรรมกำรบริษัทและกรรมกำรผูจ้ัดกำรของบริษัทเป็นคนละบุคคลกัน เพื่อแบ่งแยกหน้ำที่ 
ในกำรก ำกับดูแล และหน้ำที่ในกำรบริหำรจัดกำรออกจำกกันอย่ำงชัดเจน โดยประธำนกรรมกำร 
ท ำหนำ้ที่เป็นผูน้  ำคณะกรรมกำรบริษัทในกำรพิจำรณำและใหค้วำมเห็นชอบในนโยบำยภำพรวม 
เช่น วิสยัทศัน ์พนัธกิจ กลยทุธ ์และนโยบำยก ำกบัดแูลกิจกำร ในขณะที่กรรมกำรผูจ้ดักำรเป็นผูน้  ำ
คณะผูบ้รหิำรและฝ่ำยจดักำร มีหนำ้ที่ในกำรบรหิำรจดักำรบรษิัทตำมนโยบำยที่คณะกรรมกำรบริษัท
ก ำหนดไว ้

9. วาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการบริษัท 

ในกำรประชุมผู้ถือหุน้สำมัญประจ ำปีทุกครั้ง ใหก้รรมกำรบริษัทซึ่งอยู่ในต ำแหน่งนำนที่สุด 
ออกจำกต ำแหน่งจ ำนวน 1 ใน 3 ของจ ำนวนกรรมกำรบริษัททัง้หมด ถำ้จ ำนวนกรรมกำรบริษัท 
แบ่งออกใหต้รงเป็นสำมสว่นไม่ได ้ก็ใหอ้อกโดยจ ำนวนที่ใกลท้ี่สดุกบัอตัรำส่วนหนึ่งในสำม ทัง้นี ้
กรรมกำรบริษัทที่พน้จำกต ำแหน่งตำมวำระดงักล่ำวอำจไดร้บักำรเสนอชื่อต่อที่ประชุมผูถื้อหุน้
เพื่อพิจำรณำแต่งตัง้ใหก้ลบัเขำ้ด ำรงต ำแหน่งต่อไปได ้ยกเวน้ กรรมกำรอิสระที่ไม่ควรมีวำระกำร
ด ำรงต ำแหน่งติดต่อกนัเกินกว่ำ 3 วำระ หรือ 9 ปี เวน้แต่กรรมกำรอิสระท่ำนใดมีควำมเหมำะสม
ที่จะด ำรงต ำแหน่งนำนกว่ำนัน้ คณะกรรมกำรบริษัทอำจพิจำรณำควำมเป็นอิสระ ควำมเหมำะสม 
ประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติหน้ำที่  และชี ้แจงเหตุผลพรอ้มผลกำรปฏิบัติหน้ำที่ต่อผู้ถือหุ้น  
เพื่อประกอบกำรพิจำรณำเลือกกรรมกำรอิสระที่ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรอิสระติดต่อกนัเกินกว่ำ 
3 วำระ หรือ 9 ปี ดงักลำ่วเป็นกรรมกำรอิสระของบรษิัทต่อไปได ้

นอกจำกกำรพน้จำกต ำแหน่งตำมวำระแลว้ กรรมกำรบรษิัทจะพน้จำกต ำแหน่งตำมเหตทุี่กฎหมำย
หรือขอ้บังคับของบริษัทก ำหนดไว ้และในกรณีที่ต ำแหน่งกรรมกำรบริษัทว่ำงลงเพรำะเหตอุื่น
นอกจำกถึงครำวออกตำมวำระ ใหค้ณะกรรมกำรบรษิัทเลือกบุคคลซึ่งมีคณุสมบตัิและไม่ตอ้งหำ้ม
ตำมกฎหมำย เขำ้เป็นกรรมกำรบริษัทแทน เวน้แต่วำระของกรรมกำรบริษัทจะเหลือนอ้ยกว่ำ
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สองเดือน โดยกรรมกำรบริษัทที่ไดร้ับแต่งตั้งใหม่จะมีวำระกำรด ำรงต ำแหน่งเพียงเท่ำวำระ 
ที่ยังเหลืออยู่ของกรรมกำรบริษัทซึ่งตนแทน ทั้งนี ้กำรแต่งตั้งดังกล่ำวตอ้งผ่ำนมติอนุมัติของ
คณะกรรมกำรบรษิัทดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่ำสำมในสี่ของจ ำนวนกรรมกำรบรษิัทที่ยงัเหลืออยู่ 

10. การประเมินผลงานของคณะกรรมการบริษัท 

บริษัทมีแนวนโยบำยใหค้ณะกรรมกำรบริษัทมีกำรประเมินตนเองอย่ำงนอ้ยปีละ 1 ครัง้ เพื่อใช้
ประโยชน์ในกำรพัฒนำและปรับปรุงกำรปฏิบัติหน้ำที่ของกรรมกำรบริษัท โดยที่ประชุม
คณะกรรมกำรบริษัท ครัง้ที่ 7/2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกำยน 2558 ไดม้ีมติอนุมัติ
แบบกำรประเมินตนเองของคณะกรรมกำรบริษัทฉบบัแกไ้ข ทัง้แบบรำยคณะและรำยบุคคล ซึ่ง
มีหลกัเกณฑก์ำรประเมินสอดคลอ้งกับตวัอย่ำงแบบประเมินตนเองของ ตลท. อนัประกอบดว้ย 
5 หวัขอ้หลกั ไดแ้ก่ 

10.1  โครงสรำ้งและคณุสมบตัิของคณะกรรมกำร   
10.2  บทบำท หนำ้ที่และควำมรบัผิดชอบของคณะกรรมกำร  
10.3 กำรประชมุคณะกรรมกำร 
10.4  ควำมสมัพนัธก์บัฝ่ำยจดักำร และ  
10.5  กำรพฒันำตนเองของกรรมกำรและกำรพฒันำผูบ้รหิำร  

เพื่อใหก้รรมกำรบริษัทใช้ในกำรประเมินกำรปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำรบริษัท ตัง้แต่ปี 2558  
เป็นต้นไป ส ำหรับกำรประเมินกำรปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำรชุดย่อยก็ได้มีกำรก ำหนด
หลกัเกณฑใ์นกำรประเมินที่สอดคลอ้งกันกับตวัอย่ำงแบบประเมินตนเองของ ตลท. ซึ่งครอบคลุม
หลักเกณฑ์ทั้ง 5 หัวข้อหลักดังกล่ำวข้ำงต้นด้วย โดยในกำรท ำกำรประเมินเลขำนุกำรบริษัท  
และเลขำนุกำรคณะกรรมกำรชุดย่อยแต่ละคณะ (แลว้แต่กรณี) จะท ำกำรจัดส่งแบบประเมินกำร
ปฏิบัติงำนทัง้แบบรำยคณะและรำยบุคคล ใหแ้ก่กรรมกำรบริษัทและกรรมกำรชุดย่อยทุกท่ำน 
เพื่อท ำกำรประเมิน และกรรมกำรแต่ละท่ำนจะน ำส่งแบบประเมินกลับมำยังเลขำนุกำรบริษัท 
และเลขำนุกำรคณะกรรมกำรชุดย่อยแต่ละคณะ (แลว้แต่กรณี) เพื่อท ำกำรรวบรวม ประมวลผล 
เพื่อน ำไปพฒันำปรบัปรุงประสิทธิภำพกำรด ำเนินงำน และจดัเก็บไวเ้ป็นขอ้มลูต่อไป 

ทั้งนี ้ในปี 2563 คณะกรรมกำรบริษัท และคณะกรรมกำรชุดย่อยทุกคณะไดม้ีกำรประเมิน 
กำรปฏิบตัิงำนทัง้แบบรำยคณะและรำยบคุคล  
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11. การก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท 

คณะกรรมกำรบรษิัทจดัใหม้ีระบบกำรพิจำรณำและก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรบรษิัท ภำยใต้
กระบวนกำรที่เหมำะสมและสำมำรถตรวจสอบไดอ้นัจะสรำ้งควำมเชื่อมั่นใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ 

ทัง้นี ้คณะกรรมกำรบริษัทไดม้อบหมำยใหค้ณะกรรมกำรก ำหนดค่ำตอบแทนเป็นผูพ้ิจำรณำ
ค่ำตอบแทนกรรมกำรบรษิัทและคณะกรรมกำรชดุย่อยทกุรูปแบบ ทัง้ในรูปแบบของค่ำตอบแทน
รำยเดือน ค่ำตอบแทนที่เป็นเบีย้ประชมุ และบ ำเหน็จกรรมกำร รวมถึงค่ำตอบแทนในรูปแบบอื่น ๆ  
(ถ้ำหำกมี) เพื่อน ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัท เพื่อพิจำรณำทบทวนควำมเหมำะสม  
ก่อนน ำเสนอต่อที่ประชมุผูถื้อหุน้เพื่อพิจำรณำอนมุตัิตำมล ำดบัต่อไป 

โดยในกำรก ำหนดค่ำตอบแทนแก่กรรมกำรบรษิัทในทุกรูปแบบ คณะกรรมกำรก ำหนดค่ำตอบแทน
จะพิจำรณำเปรียบเทียบอ้ำงอิงจำกบริษัทในอุตสำหกรรมและธุรกิจที่มีขนำดใกลเ้คียงกัน  
โดยค่ำตอบแทนตอ้งมีควำมเหมำะสมและสอดคลอ้งกับภำระหนำ้ที่ ผลกำรปฏิบัติงำนและควำม
รบัผิดชอบที่ไดร้บัมอบหมำย รวมถึงสำมำรถจูงใจใหก้รรมกำรที่มีคณุสมบตัิ และควำมสำมำรถ
มำเป็นกรรมกำรของบริษัทหรือปฏิบตัิหนำ้ที่ใหบ้รรลุวัตถุประสงค ์เป้ำหมำยและทิศทำงธุรกิจ  
ที่บรษิัทก ำหนดไวไ้ด ้

12. การปฐมนิเทศ 

คณะกรรมกำรบริษัทก ำหนดใหม้ีกำรปฐมนิเทศกรรมกำรใหม่ทุกคน เพื่อใหก้รรมกำรใหม่รบัทรำบ
ควำมคำดหวังที่บริษัทมีต่อบทบำท หน้ำที่ ควำมรับผิดชอบของกรรมกำรบริษัท นโยบำยและ 
แนวปฏิบตัิในกำรก ำกับดแูลกิจกำรของบริษัท ตลอดจนสรำ้งควำมรู ้ควำมเขำ้ใจในธุรกิจ กลยุทธ ์
ผลิตภัณฑ ์แผนธุรกิจและกำรด ำเนินงำนต่ำง ๆ ของบริษัท รวมถึงกำรเยี่ยมชมหน่วยปฏิบัติกำร
ดำ้นต่ำง ๆ ของบรษิัทเพื่อเตรียมควำมพรอ้มในกำรปฏิบตัิหนำ้ที่ของกรรมกำรบรษิัท 

13. การพัฒนากรรมการบริษัท 

บริษัทมีนโยบำยส่งเสริม และสนับสนุนให้กรรมกำรของบริษัททุกคนเข้ำร่วมกำรสัมมนำ  
และศึกษำในหลักสูตรกำรอบรมต่ำง ๆ ที่เป็นประโยชนซ์ึ่งจัดขึน้โดยสมำคมส่งเสริมสถำบัน
กรรมกำรบริษัทไทย (Thai Institute of Directors Association) หรือ IOD และ ตลท. รวมถึง
องคก์รอิสระหรือหน่วยงำนต่ำง ๆ เพื่อเสริมสรำ้งควำมรู ้และเป็นประโยชนต์่อกำรปฏิบตัิหนำ้ที่
ใหม้ีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึน้  
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14.  แผนการสืบทอดต าแหน่ง 

บรษิัทจดัใหม้ีกำรจดัท ำและติดตำมควำมคืบหนำ้ของแผนสืบทอดต ำแหน่งที่ครอบคลมุต ำแหน่ง
กรรมกำรผูจ้ดักำรและผูบ้ริหำรระดบัสงู เพื่อใหม้ั่นใจว่ำบริษัทมีผูบ้ริหำรที่มีควำมรู ้ควำมสำมำรถ 
และประสบกำรณอ์ันสำมำรถสืบทอดต ำแหน่งที่ส  ำคัญต่อไปในอนำคต และจัดใหม้ีกำรทบทวน
และรำยงำนแผนสืบทอดต ำแหน่งตำมควำมเหมำะสม ทั้งนี ้เพื่อเป็นกำรส่งเสริมและเตรียม
ควำมพรอ้มแก่ผูบ้รหิำรระดบัสงูในกำรสืบทอดงำนหรือต ำแหน่งที่ส  ำคญัของบริษัท บรษิัทจะจดั
ใหผู้้บริหำรระดับสูงเริ่มเข้ำรับกำรอบรมในหลักสูตร Director Certification Program (DCP) 
หรือ Director Accreditation Program (DAP) ซึ่งจดัโดยสมำคมสง่เสรมิสถำบนักรรมกำรบรษิัท
ไทย (Thai Institute of Directors Association) เพื่อสรำ้งพืน้ฐำนควำมเขำ้ใจในหลกัเกณฑก์ำรปฏิบตัิ
หนำ้ที่ และควำมรบัผิดชอบของกรรมกำรบรษิัทจดทะเบียน ซึ่งนอกจำกจะเป็นกำรเตรียมควำม
พรอ้มแลว้ ยงัเป็นประโยชนแ์ก่ผูบ้รหิำรในกำรปฏิบตัิงำนสนบัสนนุคณะกรรมกำรบรษิัทดว้ย 

15. เลขานุการบริษัท 

คณะกรรมกำรบรษิัทไดแ้ต่งตัง้เลขำนกุำรบรษิัทเพื่อใหเ้ป็นไปตำมที่กฎหมำยและหลกักำรก ำกับ
ดแูลกิจกำรที่ดีก ำหนด โดยมีขอบเขต อ ำนำจหนำ้ที่ และควำมรบัผิดชอบ ดงัต่อไปนี ้

15.1 มีอ ำนำจหนำ้ที่ในกำรติดต่อและลงนำมในเอกสำรที่จะแจ้งต่อตลำดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย 

15.2 มีหนำ้ที่และควำมรบัผิดชอบตำมที่กฎหมำยหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์คณะกรรมกำร
ก ำกบัตลำดทนุ และหน่วยงำนก ำกบัดแูลที่เก่ียวขอ้งก ำหนด 

16. คณะอนุกรรมการ/คณะกรรมการชุดย่อย 

คณะกรรมกำรบริษัทไดแ้ต่งตัง้คณะกรรมกำรชุดย่อยจ ำนวน 6 ชุด เพื่อช่วยในกำรก ำกับดูแล
กำรปฏิบัติงำนของบริษัท คือ คณะกรรมกำรบริหำร คณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำร
บริหำรควำมยั่งยืนและควำมเสี่ยง คณะกรรมกำรสรรหำ คณะกรรมกำรก ำหนดค่ำตอบแทน 
และคณะกรรมกำรก ำกบัดแูลกิจกำรที่ดี โดยองคป์ระกอบ คณุสมบตัิ กำรประชมุ วำระกำรด ำรง
ต ำแหน่ง และขอบเขต หนำ้ที่ และควำมรบัผิดชอบของคณะกรรมกำรชุดย่อยแต่ละชุด จะเป็นไป
ตำมที่คณะกรรมกำรบรษิัทไดก้ ำหนดไวใ้นกฎบตัร หรือค ำสั่งแต่งตัง้คณะกรรมกำรชดุนัน้ ๆ  

นอกจำกนี ้คณะกรรมกำรบริษัทก ำหนดใหม้ีกำรเปิดเผยรำยละเอียดโครงสรำ้ง องคป์ระกอบ 
บทบำทหนำ้ที่และควำมรบัผิดชอบ กำรปฏิบตัิงำน กำรเขำ้ร่วมประชุม จ ำนวนค่ำตอบแทนของ
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คณะกรรมกำรบริษัทและคณะอนุกรรมกำร รวมถึงกรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำมผูกพันบริษัท  
ปรำกฏในสว่นที่ 2 หวัขอ้ 8 โครงสรำ้งกำรจดักำร หนำ้ที่ 4-28 ของแบบแสดงรำยกำรขอ้มลูฉบบันี ้

17. การสื่อสารและส่งเสริมการปฏิบัติตามนโยบายการก ากับดูแลกิจการและจรรยาบรรณ
ของบริษัท 

คณะกรรมกำรบริษัทตระหนักถึงควำมส ำคัญในกำรเผยแพร่และสนับสนุนส่งเสริมใหเ้กิดกำร
รบัรู ้ควำมเขำ้ใจ และควำมร่วมมือของทุกคนองคก์ร ในอนัที่จะยึดถือและปฏิบตัิตำมนโยบำย
กำรก ำกับดแูลกิจกำรและจรรยำบรรณของบริษัทอย่ำงเคร่งครดั เพื่อใหบ้รรลวุตัถุประสงคแ์ละ
ควำมมุ่งหมำยในกำรพฒันำและยกระดบักำรก ำกบัดแูลกิจกำรของบรษิัท 

คณะกรรมกำรบริษัทจึงได้ก ำหนดนโยบำยให้มีกำรสื่อสำรให้พนักงำนทรำบถึงนโยบำย  
กำรก ำกับดแูลกิจกำรและจรรยำบรรณของบรษิัทอย่ำงต่อเนื่อง โดยบรรจเุป็นหลกัสตูรกำรปฐมนิเทศ
ส ำหรบัพนักงำนเข้ำใหม่ ซึ่งในวันเริ่มงำนวันแรกพนักงำนจะไดร้บักำรชีแ้จงและท ำควำมเข้ำใจ  
เพื่อยึดถือและน ำไปปฏิบัติ และไดส้ื่อสำรใหท้รำบถึงนโยบำยกำรก ำกับดูแลและจรรยำบรรณ  
ในทุกช่องทำง เช่น บอรด์ประชำสมัพนัธป์ระจ ำโรงงำนและสำขำต่ำง ๆ ของรำ้นอำหำรของบริษัท 
และบนเว็บไซตข์องบริษัท รวมถึงจดัใหม้ีกิจกรรมที่ส่งเสริมควำมรูค้วำมเขำ้ใจและกระบวนกำร
ในกำรติดตำมกำรปฏิบตัิตำมแนวนโยบำยและจรรยำบรรณของบรษิัทอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อน ำมำ
ปรบัปรุงแกไ้ขและพฒันำใหก้ำรปฏิบตัิตำมหลกัเกณฑต์่ำง ๆ เป็นในแนวทำงหรือควำมมุ่งหมำย
เดียวกนัทัง้องคก์ร 

18. ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน 

คณะกรรมกำรบริษัทได้จัดให้มีระบบกำรควบคุมภำยในที่ครอบคลุมทุกด้ำน เพื่อให้กำร
ปฏิบตัิงำนของบรษิัทเป็นไปตำมเป้ำหมำย ขอ้บงัคบั ระเบียบที่เก่ียวขอ้ง รวมถึงไดจ้ดัใหม้ีกลไก
กำรตรวจสอบ และถ่วงดลุที่มีประสิทธิภำพอย่ำงเพียงพอในกำรปกปอ้ง รกัษำ และดแูลเงินทนุ
ของผูถื้อหุน้ และสินทรพัยข์องบริษัท ก ำหนดล ำดบัชัน้ของกำรอนุมตัิ และควำมรบัผิดชอบของ
ผูบ้ริหำร และพนกังำน ก ำหนดระเบียบกำรปฏิบตัิงำนอย่ำงเป็นลำยลกัษณอ์กัษร ก ำหนดใหม้ี
หน่วยงำนตรวจสอบภำยในท ำหนำ้ที่ตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของทุกหน่วยงำนใหเ้ป็นไป
อย่ำงถูกตอ้ง รดักุม ป้องกันกำรทุจริตคอรร์ปัชั่น และเป็นไปตำมที่กฎ และระเบียบต่ำง ๆ ก ำหนดไว ้
รวมทัง้คณะกรรมกำรตรวจสอบท ำหนำ้ที่ก ำกับดูแลกำรด ำเนินงำนและบริหำรงำนของบริษัท 
เพื่อใหบ้ริษัทมีระบบกำรควบคมุภำยในที่มีประสิทธิภำพ ระบบรำยงำนทำงกำรเงินที่น่ำเชื่อถือ 
โดยพิจำรณำจำกผลกำรปฏิบตัิงำนที่ไดร้บัรำยงำนโดยตรงจำกหน่วยงำนตรวจสอบภำยในของบรษิัท 
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บริษัทไดส้่งเสริมและสนับสนุนใหห้น่วยงำนตรวจสอบภำยในมีควำมเป็นอิสระในกำรปฏิบัติ
หน้ำที่ตรวจสอบ และถ่วงดุลได้อย่ำงเต็มที่  โดยให้ขึน้ตรงและรำยงำนต่อคณะกรรมกำร
ตรวจสอบ เพื่อใหม้ั่นใจไดว่้ำกำรปฏิบัติงำนของบริษัทไดด้ ำเนินกำรตำมแนวทำงที่ก ำหนดไว้
อย่ำงเครง่ครดัและมีประสิทธิภำพ โดยในกำรประชมุคณะกรรมกำรตรวจสอบที่จดัขึน้แต่ละครัง้ 
หัวหน้ำหน่วยงำนตรวจสอบภำยในจะรำยงำนผลกำรตรวจสอบที่ส  ำคัญใหค้ณะกรรมกำร
ตรวจสอบรับทรำบ นอกจำกนี ้คณะกรรมกำรตรวจสอบจะมีกำรส่งรำยงำนควำมเห็นและ
ข้อเสนอแนะใหฝ่้ำยบริหำรรบัทรำบว่ำควรปรับปรุงงำนในดำ้นใดบำ้ง รวมถึงเ ป็นหน่วยงำน 
ที่สนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบเก่ียวกับเรื่องรอ้งเรียนและกำรแจ้ง
เบำะแสทัง้จำกบคุคลภำยในและภำยนอกบรษิัทดว้ย 

19. การบริหารความเสี่ยง 

คณะกรรมกำรบริษัทได้ตระหนักถึงควำมส ำคัญในกำรบริหำรและจัดกำรควำมเสี่ยงต่ำง ๆ  
อันอำจเกิดขึน้กับบริษัท โดยได้จัดให้มีคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง ซึ่งต่อมำที่ประชุม
คณะกรรมกำรบริษัท ครั้งที่  3/2561 เมื่อวันที่  14 พฤษภำคม 2561 ได้มีมติอนุมัติกำรแก้ไข
เปลี่ยนแปลงคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงเป็นคณะกรรมกำรบริหำรควำมยั่งยืนและควำมเสี่ยง 
เพื่อใหส้ำมำรถสนบัสนุนกำรด ำเนินธุรกิจตำมแนวทำงกำรพฒันำอย่ำงยั่งยืนใหม้ีควำมครอบคลุม
และรอบดำ้นมำกยิ่งขึน้ โดยคณะกรรมกำรบรหิำรควำมยั่งยืนและ 

ควำมเสี่ยงยังคงประกอบดว้ยกรรมกำร และผูบ้ริหำรครอบคลุมทุกหน่วยงำนที่ส  ำคัญของบริษัท  
เพื่อรบัผิดชอบดำ้นกำรประเมิน และกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงของทัง้องคก์ร รวมถึงควำมเสี่ยง 
ต่อกำรทุจริตคอรร์ัปชั่น ซึ่งคณะกรรมกำรบริหำรควำมยั่งยืนและควำมเสี่ยงจะร่วมปรึกษำหำรือ  
เพื่อประเมินปัจจัยควำมเสี่ยงหลัก ควำมเสี่ยงรอง และควำมเสี่ยงที่ไม่มีนัยส ำคัญ พรอ้มแนะน ำ 
แนวทำงแกไ้ข วิธีกำรบรหิำรจดักำร หรือบรรเทำผลลบจำกปัจจยัควำมเสี่ยงประเภทต่ำง ๆ และมีกำร
ติดตำมควำมคืบหนำ้ในกำรด ำเนินกำรอย่ำงเหมำะสมและต่อเนื่อง รวมถึงจัดท ำเป็นรำยงำนของ
คณะกรรมกำรบรหิำรควำมยั่งยืนและควำมเสี่ยงเพื่อรำยงำนต่อคณะกรรมกำรบรษิัททกุไตรมำสและ
ในรำยงำนประจ ำปีดว้ย ส  ำหรบัควำมเสี่ยงที่ถือเป็นควำมเสี่ยงหลักของบริษัทปรำกฏในส่วนที่ 1
หวัขอ้ 8 ปัจจยัควำมเสี่ยง หนำ้ที่ 56-71 ของแบบแสดงรำยกำรขอ้มลูฉบบันี ้

ทัง้นี ้คณะกรรมกำรบริหำรควำมยั่งยืนและควำมเสี่ยง ไดแ้ต่งตัง้คณะท ำงำนบริหำรควำมยั่งยืนและ
ควำมเสี่ยง อนัประกอบดว้ยผูบ้ริหำรครอบคลุมทุกสำยงำนของบริษัท โดยมีกรรมกำรผูจ้ดักำรเป็น
ประธำนคณะท ำงำนฯ เพื่อปฏิบัติงำนสนับสนุนกำรปฏิบัติหน้ำที่ของคณะกรรมกำรบริหำรควำม
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ยั่งยืนและควำมเสี่ยง เพื่อใหร้ะบบกำรประเมินควำมเสี่ยงและกำรบริหำรจดักำรควำมเสี่ยงเป็นไป
อย่ำงครอบคลมุและสอดคลอ้งกนัอย่ำงเป็นระบบทั่วทัง้องคก์ร  

นอกจำกนี ้คณะกรรมกำรบริษัทไดก้ ำหนดเป็นนโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำร และจริยธรรมธุรกิจ
กลุม่โออิชิกรุ๊ป เพื่อเป็นแนวทำงในกำรด ำเนินธุรกิจส ำหรบักรรมกำร ผูบ้ริหำร และพนกังำน 

ของบรษิัท ทัง้นี ้คณะกรรมกำรบรษิัทจะทบทวนและปรบัปรุงหลกักำรดแูลกิจกำรอยู่เสมอ  

โดยคณะกรรมกำรบริษัทไดแ้ต่งตัง้คณะกรรมกำรก ำกบัดแูลกิจกำรที่ดี เพื่อสนบัสนนุกำรปฏิบตัิงำน
ของคณะกรรมกำรบริษัทในดำ้นกำรก ำกับดูแลกิจกำร ซึ่งคณะกรรมกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีได้
ทบทวนและปรบัปรุงนโยบำยกำรก ำกับดแูลกิจกำร ใหเ้หมำะสมกับกำรเปลี่ยนแปลงซึ่งอำจเกิดจำก
กำรด ำเนินธุรกิจ สภำพแวดลอ้ม สถำนกำรณ ์รวมทัง้กฎระเบียบและขอ้บงัคบัต่ำง ๆ  ที่เปลี่ยนแปลง
ไปดว้ย ซึ่งนโยบำยกำรก ำกับดแูลกิจกำรและจริยธรรมธุรกิจกลุ่มโออิชิกรุ๊ป ไดเ้ปิดเผยไวใ้นเว็บไซต์
ของบรษิัทในหวัขอ้เก่ียวกบัโออิชิ หวัขอ้ย่อยกำรก ำกบัดแูลกิจกำร  

ณ วันที่ 18 พฤศจิกำยน 2563 คณะกรรมกำรบริษัทรบัทรำบหลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี ส  ำหรบั
บริษัทจดทะเบียน CG Code 2560 (“CG Code”) และตระหนักถึงบทบำทหน้ำที่ ในฐำนะผู้น  ำ 
(governing body) ในกำรสรำ้งคุณค่ำให้แก่กิจกำรอย่ำงยั่ งยืน รวมถึงได้มีกำรทบทวน ประเมิน
นโยบำยและกำรด ำเนนิกำรต่ำง ๆ  ดำ้นกำรก ำกบัดแูลกิจกำรกบัหลกั CG Code รวมถึงไดท้บทวนเรือ่ง
ที่ยงัไม่ปฏิบตัิและไดพ้ิจำรณำและก ำหนดแนวทำงด ำเนินกำรที่เหมำะสม เพียงพอ และควำมสอดคลอ้ง
กับลกัษณะกำรประกอบธุรกิจ และวัฒนธรรมองคก์ร โดยปรำกฏใน ส่วนที่ 2 หัวขอ้ 9.7 กำรปฏิบตัิ
ตำมหลกักำรก ำกบัดแูลกิจกำรที่ดีในเรื่องอื่น ๆ หนำ้ที่ 80-81 ของแบบแสดงรำยกำรขอ้มลูฉบบันี ้

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย 

รำยละเอียดเก่ียวกับคณะกรรมกำรชุดย่อย ปรำกฏในสว่นที่ 2 หวัขอ้ 8 โครงสรำ้งกำรจดักำร หนำ้ที่ 8-17 
ของแบบแสดงรำยกำรขอ้มลูฉบบันี ้

9.3 การสรรหาและแต่งต้ังกรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และผู้บริหาร 

9.3.1 กรณีที่กรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารครบวาระ  
หรือมีต าแหน่งว่างลงด้วยเหตุอ่ืน  

คณะกรรมกำรสรรหำจะเป็นผู้พิจำรณำสรรหำกรรมกำรทดแทนโดยพิจำรณำคัดสรรบุคคล  
ผูม้ีคณุวฒุิ ควำมรู ้ควำมสำมำรถ และประสบกำรณก์ำรท ำงำนที่เก่ียวขอ้ง รวมถึงพิจำรณำถึง
องคป์ระกอบ อำย ุเพศ ควำมหลำกหลำยในทกัษะ วิชำชีพ ควำมเชี่ยวชำญเฉพำะดำ้น ทกัษะที่
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ยังขำดอยู่ และเป้ำหมำยหรือกลยุทธข์องบริษัทมำเป็นเกณฑใ์นกำรพิจำรณำสรรหำกรรมกำร
บริษัทด้วย ตลอดจนต้องมีคุณสมบัติตำมที่พระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจ ำกัด พ.ศ. 2535 
พระรำชบัญญัติหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย์ และประกำศคณะกรรมกำรก ำกับหลกัทรัพย์
และตลำดหลกัทรพัย ์ประกำศตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย หรือกฎหมำย กฎ ระเบียบอื่น ๆ  
ที่เก่ียวขอ้งก ำหนดไว ้เพื่อประโยชนต์่อกำรด ำเนินงำนของบริษัทใหม้ีประสิทธิภำพ จำกนั้นจึง
น ำเสนอที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท หรือที่ประชุมผูถื้อหุน้เพื่อพิจำรณำแลว้แต่กรณี ทั้งนี ้   
กำรแต่งตัง้โดยที่ประชมุผูถื้อหุน้เป็นไปตำมหลกัเกณฑแ์ละวิธีกำรดงัต่อไปนี  ้

1) ผูถื้อหุน้คนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ำกบัหนึ่งหุน้ต่อหนึ่งเสียง 

2) ผูถื้อหุน้แต่ละคนจะตอ้งใชค้ะแนนเสียงที่มีอยู่ทัง้หมดตำม 1) เลือกตัง้บุคคลเดียวหรือ
หลำยคนเป็นกรรมกำรก็ได ้แต่จะแบ่งคะแนนเสียงใหแ้ก่ผูใ้ดมำกนอ้ยเพียงใดไม่ได ้

3) บคุคลซึ่งไดร้บัคะแนนเสียงสงูสดุตำมล ำดบัลงมำ เป็นผูไ้ดร้บักำรเลือกตัง้เป็นกรรมกำร
เท่ำจ ำนวนกรรมกำรที่จะพึงมีหรือพึงเลือกได้ในครัง้นั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งไดร้ับกำร
เลือกตัง้ในล ำดบัถดัลงมำมีคะแนนเสียงเท่ำกนัเกินจ ำนวนกรรมกำรที่พงึมีหรือพึงเลือกตัง้
ในครัง้นัน้ ใหผู้เ้ป็นประธำนเป็นผูอ้อกเสียงชีข้ำด 

ส ำหรบักำรสรรหำคดัเลือกบคุคลเขำ้ด ำรงต ำแหน่งผูบ้รหิำร คณะกรรมกำรสรรหำเป็นผูพ้ิจำรณำ
สรรหำผูบ้ริหำรระดับตัง้แต่ผูช้่วยกรรมกำรผู้จัดกำรขึน้ไป เพื่อน ำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมกำร
บริษัทพิจำรณำแต่งตั้งต่อไป รวมถึงจัดใหม้ีกำรติดตำมควำมคืบหน้ำแผนสืบทอดต ำแหน่ง 
ที่ครอบคลุมต ำแหน่งกรรมกำรผูจ้ัดกำรและผูบ้ริหำรระดับสงูดังกล่ำว เพื่อใหม้ั่นใจว่ำบริษัทมี
ผูบ้ริหำรที่มีควำมรู ้ควำมสำมำรถ และประสบกำรณอ์นัสำมำรถสืบทอดต ำแหน่งที่ส  ำคญัต่อไป
ในอนำคต  

9.3.2 หลักเกณฑใ์นการคัดเลือกกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

บริษัทได้ก ำหนดหลักเกณฑ์ในกำรคัดเลือกกรรมกำรอิสระและกรรมกำรตรวจสอบจำก
คณุสมบตัิของผูท้ี่จะไดร้บักำรแต่งตัง้เขำ้เป็นกรรมกำรอิสระและกรรมกำรตรวจสอบของบริษัท
โดยกรรมกำรอิสระ และกรรมกำรตรวจสอบของบริษัท ตอ้งมีคณุสมบตัิและควำมเป็นอิสระตำม
หลักเกณฑแ์ละนิยำมที่พระรำชบัญญัติหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์ประกำศคณะกรรมกำร
ก ำกับหลักทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์ประกำศคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุน และประกำศ
ตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย หรือกฎหมำย กฎ ระเบียบอื่น ๆ ที่เก่ียวขอ้งก ำหนดไว้ตลอด
วำระกำรด ำรงต ำแหน่งดงันี ้
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1) ถือหุน้ไม่เกินรอ้ยละ 1 ของจ ำนวนหุน้ที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัท บริษัทใหญ่ 
บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้รำยใหญ่ หรือผูม้ีอ  ำนำจควบคุมของบริษัท ทัง้นี ้ใหน้ับ
รวมหุน้ที่ถือโดยผูท้ี่เก่ียวขอ้งของกรรมกำรอิสระรำยนัน้ ๆ ดว้ย 

2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมกำรที่มีส่วนรว่มในกำรบริหำรงำน ลกูจำ้ง พนกังำน ที่ปรกึษำ 
ที่ไดเ้งินเดือนประจ ำ หรือผูม้ีอ  ำนำจควบคมุของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม 
บริษัทย่อยล ำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือของผู้มีอ ำนำจควบคุมของบริษัท  
เวน้แต่จะไดพ้น้จำกลกัษณะดังกล่ำวแลว้ไม่นอ้ยกว่ำ 2 ปีก่อนไดร้บักำรแต่งตัง้ ทัง้นี ้
ลักษณะต้องห้ำมดังกล่ำว ไม่รวมถึงกรณีที่กรรมกำรอิสระเคยเป็นข้ำรำชกำรหรือ  
ที่ปรกึษำของสว่นรำชกำรซึ่งเป็นผูถื้อหุน้รำยใหญ่ หรือผูม้ีอ  ำนำจควบคมุของบรษิัท 

3) ไม่มี หรือเคยมีควำมสมัพนัธท์ำงธุรกิจกบับรษิัท บรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย บรษิัทรว่ม ผูถื้อหุน้
รำยใหญ่ หรือผูม้ีอ  ำนำจควบคุมของบริษัท ในลกัษณะที่อำจเป็นกำรขัดขวำงกำรใช้
วิจำรณญำณอย่ำงอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มี
อ ำนำจควบคมุของผูท้ี่มีควำมสมัพนัธท์ำงธุรกิจกับบรษิัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทรว่ม 
ผูถื้อหุน้รำยใหญ่ หรือผูม้ีอ  ำนำจควบคมุของบริษัท เวน้แต่จะไดพ้น้จำกกำรมีลกัษณะ
ดังกล่ำวมำแล้วไม่น้อยกว่ำ  2 ปีก่อนวันที่ ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมกำรอิสระ 
ควำมสมัพันธ์ทำงธุรกิจตำมขอ้ 3) ขำ้งตน้ รวมถึงกำรท ำรำยกำรทำงกำรคำ้ที่กระท ำ
เป็นปกติเพื่อประกอบกิจกำร กำรเช่ำหรือให้เช่ำอสังหำริมทรัพย ์รำยกำรเก่ียวกับ
สินทรัพยห์รือบริกำร หรือกำรใหห้รือรบัควำมช่วยเหลือทำงกำรเงิน ด้วยกำรรับหรือ 
ใหกู้ย้ืม ค ำ้ประกนั กำรใหส้ินทรพัยเ์ป็นหลกัประกนัหนีส้ิน รวมถึงพฤติกำรณอ์ื่นท ำนอง
เดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สญัญำมีภำระหนีท้ี่ตอ้งช ำระต่ออีกฝ่ำยหนึ่ง ตัง้แต่
รอ้ยละ 3 ของสินทรพัยท์ี่มีตัวตนสทุธิของบริษัทหรือตัง้แต่ 20 ลำ้นบำทขึน้ไป แลว้แต่
จ ำนวนใดจะต ่ำกว่ำ ทัง้นี ้กำรค ำนวณภำระหนีด้ังกล่ำวใหเ้ป็นไปตำมวิธีกำรค ำนวณ
มูลค่ำของรำยกำรที่เก่ียวโยงกัน ตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุนว่ำดว้ย
หลักเกณฑใ์นกำรท ำรำยกำรที่เก่ียวโยงกัน โดยอนุโลม แต่ในกำรพิจำรณำภำระหนี ้
ดงักล่ำว ใหน้บัรวมภำระหนีท้ี่เกิดขึน้ในระหว่ำง 1 ปีก่อนวนัที่มีควำมสมัพนัธท์ำงธุรกิจ
กบับคุคลเดียวกนั 

4) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้หบ้ริกำรทำงวิชำชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงกำรใหบ้ริกำรเป็นที่ปรึกษำ
กฎหมำยหรือที่ปรึกษำทำงกำรเงิน ซึ่งไดร้ับค่ำบริกำรเกินกว่ำ 2 ลำ้นบำทต่อปีจำก
บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้รำยใหญ่ หรือผูม้ีอ  ำนำจควบคมุของ
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บริษัท และไม่เป็นผูถื้อหุน้ที่มีนยั  ผูม้ีอ  ำนำจควบคุม หรือหุน้ส่วนของผูใ้หบ้ริกำรทำง
วิชำชีพนัน้ดว้ย เวน้แต่จะไดพ้น้จำกกำรมีลกัษณะดงักลำ่วมำแลว้ไม่นอ้ยกว่ำ 2 ปีก่อน
วนัที่ไดร้บัแต่งตัง้ใหเ้ป็นกรรมกำรอิสระ 

5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้
รำยใหญ่ หรือผูม้ีอ ำนำจควบคมุของบรษิัท และไม่เป็นผูถื้อหุน้ที่มีนยั ผูม้ีอ ำนำจควบคมุ 
หรือหุน้ส่วนของส ำนกังำนสอบบญัชีที่มีผูส้อบบญัชีของบรษิัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย 
บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้รำยใหญ่ หรือผูม้ีอ  ำนำจควบคมุของบริษัทสงักัดอยู่ เวน้แต่ไดพ้น้จำก
ลกัษณะดงักลำ่วไม่นอ้ยกว่ำ 2 ปีก่อนวนัที่ไดร้บัแต่งตัง้ใหเ้ป็นกรรมกำรอิสระ 

6) ไม่มีควำมสมัพนัธท์ำงสำยโลหิต หรือโดยกำรจดทะเบียนตำมกฎหมำยในลกัษณะที่เป็น
บิดำ มำรดำ คู่สมรส พี่นอ้ง และบุตร รวมทัง้คู่สมรสของบุตรของกรรมกำรรำยอื่น ผูบ้ริหำร 
ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ ผู้มีอ ำนำจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับกำรเสนอให้เป็นกรรมกำร 
ผูบ้รหิำร หรือผูม้ีอ ำนำจควบคมุของบรษิัทหรือบรษิัทย่อย  

7) ไม่เป็นกรรมกำรที่ไดร้บัแต่งตัง้เพื่อเป็นตัวแทนกรรมกำรของบริษัท ผูถื้อหุน้รำยใหญ่ 
หรือผูถื้อหุน้ที่เป็นผูเ้ก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รำยใหญ่ของบรษิัท 

8) ไม่ประกอบกิจกำรที่มีสภำพอย่ำงเดียวกันและเป็นกำรแข่งขันที่มีนัยกับกิจกำรของ
บริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุน้ส่วนที่มีนัยในหำ้งหุน้ส่วน หรือเป็นกรรมกำรที่มี
ส่วนร่วมบริหำรงำน ลกูจำ้ง พนกังำน ที่ปรกึษำที่ไดร้บัเงินเดือนประจ ำ หรือถือหุน้เกิน
รอ้ยละ 1 ของจ ำนวนหุน้ที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบรษิัทอื่น ซึ่งประกอบกิจกำรที่มี
สภำพอย่ำงเดียวกนัและเป็นกำรแข่งขนัที่มีนยักบักิจกำรของบรษิัทหรือบรษิัทย่อย 

9) ไม่มีลกัษณะอื่นใดที่ท  ำใหไ้ม่สำมำรถใหค้วำมเห็นอย่ำงเป็นอิสระเก่ียวกับกำรด ำเนินงำน
ของบรษิัทได ้

10) ไม่เป็นกรรมกำรของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยล ำดบัเดียวกันเฉพำะที่เป็น
บรษิัทจดทะเบียน (กรณีกรรมกำรตรวจสอบ) 

11) ในกรณีที่บุคคลที่บริษัทแต่งตัง้ใหด้ ำรงต ำแหน่งกรรมกำรอิสระเป็นบคุคลที่มีหรือเคยมี
ควำมสมัพันธ์ทำงธุรกิจหรือกำรใหบ้ริกำรทำงวิชำชีพเกินมูลค่ำที่ก ำหนดตำม ขอ้ 3)  
หรือขอ้ 4) ใหบ้ริษัทไดร้บักำรผ่อนผันขอ้หำ้มกำรมีหรือเคยมีควำมสมัพันธ์ทำงธุรกิจ
หรือกำรใหบ้ริกำรทำงวิชำชีพเกินมูลค่ำดังกล่ำว ก็ต่อเมื่อบริษัทไดจ้ัดใหม้ีควำมเห็น
คณะกรรมกำรบริษัทที่แสดงว่ำไดพ้ิจำรณำตำมหลกัในมำตรำ 89/7 แห่งพระรำชบัญญัติ
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หลักทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพย ์พ.ศ. 2535 แล้วว่ำกำรแต่งตั้งบุคคลดังกล่ำวไม่มี
ผลกระทบต่อกำรปฏิบตัิหนำ้ที่และกำรใหค้วำมเห็นที่เป็นอิสระ และจดัใหม้ีกำรเปิดเผย
ข้อมูลที่เก่ียวข้องในหนังสือนัดประชุมผูถื้อหุน้ในวำระพิจำรณำแต่งตั้งหรือต่อวำระ
กรรมกำรอิสระด้วย ได้แก่ ลักษณะควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจหรือกำรให้บริกำรทำง
วิชำชีพ ที่ท  ำใหบุ้คคลดังกล่ำวมีคุณสมบตัิไม่เป็นไปตำมหลกัเกณฑท์ี่ก ำหนด เหตุผล
และควำมจ ำเป็นที่ยงัคงหรือแต่งตัง้ใหบุ้คคลดังกล่ำวเป็นกรรมกำรอิสระ และควำมเห็น
ของคณะกรรมกำรบรษิัทในกำรเสนอใหม้ีกำรแต่งตัง้บคุคลดงักลำ่วเป็นกรรมกำรอิสระ  

12) กรณีไดร้บัมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัท ใหต้ดัสินใจเรื่องกำรด ำเนินกิจกำรของ
บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล ำดับเดียวกัน ผูถื้อหุน้รำยใหญ่ 
หรือผูม้ีอ  ำนำจควบคุมของบริษัท โดยมีกำรตัดสินใจในรูปแบบองคค์ณะ (Collective 
Decision) สำมำรถท ำได ้โดยกรรมกำรอิสระรำยนัน้ตอ้งไม่เป็นกรรมกำรตรวจสอบดว้ย 

13) กรรมกำรอิสระสำมำรถด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรอิสระในบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย และ
บริษัทย่อยล ำดบัเดียวกัน แต่ตอ้งเปิดเผยขอ้มลูเก่ียวกับกำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรอิสระ
ในบรษิัทเหล่ำนัน้ และค่ำตอบแทนรวมที่ไดร้บัในแบบแสดงรำยกำรขอ้มลูประจ ำปี (แบบ 
56-1) และรำยงำนประจ ำปี (แบบ 56-2) 

9.4 การก ากับดูแลการด าเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

ในกำรก ำกับดูแลกำรด ำเนินกำรของบริษัทย่อย บริษัทมีกำรก ำหนดแนวทำงก ำกับดูแลอย่ำงชัดเจน  
โดยในกำรแต่งตัง้บคุคลเพื่อเป็นกรรมกำรในบริษัทย่อยไดก้ ำหนดใหเ้ป็นอ ำนำจของคณะกรรมกำรบริหำร 
โดยพิจำรณำถึงสดัส่วนกำรถือหุน้หรือลงทุนในบริษัทย่อยดงักล่ำวเป็นส ำคญัดว้ย นอกจำกนี ้ในกำรก ำหนด
งบประมำณประจ ำปีของบริษัทย่อยตอ้งไดร้บักำรอนุมตัิจำกคณะกรรมกำรบรหิำรของบรษิัทดว้ยเช่นกนั 
รวมถึงมีกำรก ำกับดูแลใหก้ำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ที่เก่ียวกับกำรท ำรำยรำยกำรเก่ียวโยงกันหรือกำรไดม้ำ
จ ำหน่ำยไปซึ่งทรพัยส์ินเป็นไปโดยถูกตอ้งตำมหลกัเกณฑท์ี่คณะกรรมกำรบริษัทและ/หรือหน่วยงำนก ำกับ
ดูแลก ำหนด ตลอดจนมีกำรก ำหนดหลักเกณฑ์ให้มีกำรจัดเก็บข้อมูลและกำรบันทึกบัญชีในลักษณะ 
ที่สำมำรถตรวจสอบและจดัท ำงบกำรเงินรวมรว่มกนัไดอ้ย่ำงถกูตอ้ง ครบถว้น และทนัก ำหนดเวลำ 

9.5 การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน 

9.5.1 บริษัทไดม้ีนโยบำยหำ้มกรรมกำรและผูบ้ริหำรในกำรน ำขอ้มลูภำยในที่มีสำระส ำคญัของบรษิัท 
ซึ่งยงัไม่เปิดเผยต่อสำธำรณชนไปใชเ้พื่อแสวงหำผลประโยชนส์ว่นตวั ซึ่งรวมถึงกำรซือ้ขำยหลกัทรพัย์
ของบริษัทโดยกรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำนซึ่งอยู่ในหน่วยงำนที่ทรำบข้อมูลภำยในควร
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หลีกเลี่ยงหรืองดกำรซื ้อขำยหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วงระยะเวลำ 1 เดือนก่อนกำรเปิดเผย 
งบกำรเงินใหแ้ก่สำธำรณชน 

9.5.2 บริษัทไดด้ ำเนินกำรแจง้ใหผู้บ้ริหำรเขำ้ใจถึงบทบำทหนำ้ที่ในกำรถือครองหลกัทรพัยใ์นบริษัท
ของตนเอง คู่สมรสหรือผูท้ี่อยู่กินดว้ยกันฉันสำมีภริยำ และบุตรที่ยงัไม่บรรลนุิติภำวะ ตลอดจน
รำยงำนกำรเปลี่ยนแปลงกำรถือครองหลกัทรพัยต์่อส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลกัทรพัย์
และตลำดหลกัทรพัย ์ตำมมำตรำ 59 และบทก ำหนดโทษ ตำมมำตรำ 275 แห่งพระรำชบญัญัติ
หลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 

ทัง้นี ้บริษัทยังไดก้ ำหนดโทษส ำหรบักรณีที่มีกำรฝ่ำฝืนในกำรน ำขอ้มูลภำยในของบริษัทไปใช้ 
เพื่อประโยชนส์่วนตัวไวใ้นระเบียบของบริษัท โดยมีโทษตัง้แต่กำรตักเตือนดว้ยวำจำจนถึงขั้น 
ใหอ้อกจำกงำน 

โดยบรษิัทไดม้ีกำรออกประกำศแจง้เตือนกรรมกำร ผูบ้รหิำร และพนกังำน เรื่องก ำหนดระยะเวลำ
ในกำรหำ้มซือ้ขำยหลกัทรพัยข์องบรษิัท และกำรหำ้มใชข้อ้มลูภำยใน ก่อนกำรประกำศงบกำรเงิน
รำยไตรมำสและรำยปี 

9.5.3 บริษัทไดก้ ำหนดนโยบำยใหก้รรมกำรและผู้บริหำรระดับสูง มีหน้ำที่แจ้งต่อเลขำนุกำรบริษัท
เก่ียวกบักำรซือ้ขำยหุน้ของบรษิัทของตนเอง 1 วนั ลว่งหนำ้ก่อนท ำกำรซือ้ขำย 

9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 

9.6.1 ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee) 

ณ วนัที่ 30 กนัยำยน 2563 บรษิัทและบรษิัทย่อยจ่ำยค่ำตอบแทนกำรสอบบญัชีใหแ้ก่ 

• บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ำกัด ผู้สอบบัญชีของบริษัท เป็นจ ำนวนเงิน 
รวม 5,560,000 บำท โดยแบ่งออกเป็นค่ำตอบแทนกำรสอบบัญชีของบริษัท จ ำนวน 
2,610,000 บำท และส่วนของบริษัทย่อย 4 บริษัท ไดแ้ก่ บริษัท โออิชิ เทรดดิง้ จ  ำกัด  
บริษัท โออิชิ รำเมน จ ำกัด บริษัท โออิชิ ฟู้ด เซอรวิ์ส จ ำกัด และ บริษัท โออิชิ เดลิเวอรี่ 
จ  ำกดั รวมเป็นจ ำนวน 2,950,000 บำท 

• กิจกำรอื่นที่เก่ียวขอ้งกบับรษิัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ำกดั ไดแ้ก่  

(1) KPMG China ผูส้อบบญัชีของ Oishi International Holdings Limited  
จ ำนวน 36,500 เหรียญฮ่องกง 
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(2) KPMG LLP ผูส้อบบญัชีของ Oishi F&B (Singapore) Pte. Ltd.  
จ ำนวน 3,600 เหรียญสิงคโปร ์

• บคุคลหรือกิจกำรอื่น ไดแ้ก่ 

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

(2) Polaris Auditing Company Ltd. ผู้สอบบัญชีของ Oishi Group Limited Liability 
Company จ ำนวน 1,000 เหรียญสหรฐั 

9.6.2 ค่าบริการอ่ืน (Non-Audit Fee) 

ณ วันที่ 30 กันยำยน 2563 บริษัทและบริษัทย่อยจ่ำยค่ำตอบแทนของงำนบริกำรอื่น ซึ่งไดแ้ก ่
กำรตรวจสอบตำมวิธีกำรที่ตกลงรว่มกนั ใหแ้ก่ 

• บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ำกัด ผู้สอบบัญชีของบริษัท เป็นจ ำนวนเงิน รวม 
400,000 บำท 

• บคุคลหรือกิจกำรอื่นที่เก่ียวขอ้งกบับรษิัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ำกดั  
-ไม่มี- 

• บคุคลหรือกิจกำรอื่น 

-ไม่มี- 

ทั้งนี ้ บริษัทและบริษัทย่อยได้เปลี่ยนแปลงรอบปีบัญชีเป็นเริ่มต้นวันที่ 1 ตุลำคม ถึงวันที่   
30 กันยำยนของทุกปี ซึ่งแมว่้ำบริษัทย่อยในต่ำงประเทศบำงแห่งจะไม่สำมำรถเปลี่ยนแปลง 
รอบปีบญัชีเป็นรอบปีบญัชีเดียวกับบรษิัทไดเ้นื่องจำกขอ้จ ำกัดบำงประกำรของบรษิัทนัน้ ๆ รวมถึง 
บริษัทย่อยบำงบริษัทได้ใช้ผู้สอบบัญชีอื่นที่ไม่ใช่บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ำกัด  
หรือกิจกำรอื่นที่ เก่ียวข้องกับบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี  จ ำกัด เนื่องจำกข้อจ ำกัด 
บำงประกำรของบริษัทย่อยนั้น ๆ ก็ตำม แต่บริษัทสำมำรถดูแลให้กำรจัดท ำงบกำรเงินรวม 
ของบริษัทสำมำรถด ำเนินกำรได้อย่ำงครบถ้วนและน ำส่งได้ทันภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด 
ทกุประกำร 
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9.7 การปฏิบัติตามหลักการก ากับดูแลกิจการทีดี่ในเร่ืองอ่ืน ๆ  

ณ วันที่ 18 พฤศจิกำยน 2563 คณะกรรมกำรบริษัทรบัทรำบหลกักำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี ส  ำหรบับริษัท 
จดทะเบียน CG Code 2560 (“CG Code”) และตระหนกัถึงบทบำทหนำ้ที่ในฐำนะผูน้  ำ (governing body) 
ในกำรสรำ้งคณุค่ำใหแ้ก่กิจกำรอย่ำงยั่งยืน รวมถึงไดม้ีกำรทบทวน ประเมินนโยบำยและกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ 
ดำ้นกำรก ำกับดูแลกิจกำรกับหลกั CG Code รวมถึงไดท้บทวนเรื่องที่ยังไม่ปฏิบัติและไดพ้ิจำรณำและ
ก ำหนดแนวทำงด ำเนินกำรที่เหมำะสม เพียงพอ และควำมสอดคลอ้งกบัลกัษณะกำรประกอบธุรกิจ และ
วฒันธรรมองคก์ร  

โดยกำรปฏิบตัิตำมหลกักำรก ำกับดแูลกิจกำรไดแ้สดงไวใ้นสว่นที่ 2 หวัขอ้ 9.1 นโยบำยกำรก ำกับดแูลกิจกำร
หนำ้ที่ 39-73 ของแบบแสดงรำยกำรข้อมูลฉบับนี ้ส  ำหรบัเรื่องที่ยังไม่ไดม้ีกำรปฏิบัติคณะกรรมกำรบริษัท 
ไดพ้ิจำรณำและก ำหนดแนวทำงด ำเนินกำรที่เหมำะสม เพียงพอ และควำมสอดคลอ้งกับลกัษณะกำร
ประกอบธุรกิจ และวฒันธรรมองคก์ร โดยมีกรณีที่ส  ำคญัดงันี ้ 

ข้อทีย่ังไม่ได้ปฏิบัติ เหตุผล 
1) สดัสว่นกำรกระจำยหุน้รำยย่อย 
ควรมีจ ำนวนตัง้แต่รอ้ยละ 40 

กำรกระจำยหุน้รำยย่อยของบรษิัทมีจ ำนวนที่เป็นไปตำม
เกณฑข์องตลำดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

2) คณะกรรมกำรควรใชบ้รษิัทที่ปรกึษำ 
(Professional Search Firm) หรือ
ฐำนขอ้มลูกรรมกำร (Director Pool)  
ในกำรสรรหำกรรมกำรใหม ่

คณะกรรมกำรบริษัทมอบหมำยใหค้ณะกรรมกำรสรรหำ  
ซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจำกหลำกหลำยวิชำชีพ  
เป็นผูพ้ิจำรณำกลั่นกรองตำมกระบวนกำรและหลกัเกณฑ์
กำรสรรหำกรรมกำรของบริษัทเพื่อน ำเสนอบุคคลที่มี
ควำมเหมำะสมเพื่อเข้ำรับกำรพิจำรณำเลือกตั้งเป็น
กรรมกำรบรษิัท ซึ่งที่ผ่ำนมำคณะกรรมกำรสรรหำสำมำรถ
สรรหำ พิจำรณำกลั่นกรองและน ำเสนอบุคคลที่มีคณุวฒุิ 
คุณสมบัติ และประสบกำรณ์ที่เหมำะสมต่อกำรด ำรง
ต ำแหน่งกรรมกำรของบริษัทได้เป็นอย่ำงดีจึงถือได้ว่ำ
บริษัทมีกระบวนกำรและหลักเกณฑก์ำรสรรหำกรรมกำร
ใหม่ที่มีควำมเหมำะสมและมีประสิทธิภำพแลว้ 

3) คณะกรรมกำรควรประกอบดว้ยกรรมกำร 
ที่เป็นอิสระมำกกว่ำรอ้ยละ 50  

คณะกรรมกำรบรษิัทประกอบดว้ยกรรมกำรผูท้รงคณุวฒุิ
ที่มีคณุสมบตัิ ควำมสำมำรถ และประสบกำรณท์ี่หลำกหลำย 
โดยประกอบดว้ยกรรมกำรอิสระจ ำนวน 4 คน จำกจ ำนวน
กรรมกำรบรษิัททัง้หมด 8 คน รวมถึงประธำนกรรมกำรบรษิัท
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ข้อทีย่ังไม่ได้ปฏิบัติ เหตุผล 
เป็นกรรมกำรอิสระ ซึ่งถือว่ำเป็นสดัส่วนที่มีควำมเหมำะสม
กบักำรปฏิบตัิหนำ้ที่ของคณะกรรมกำรบรษิัทแลว้ 

4) กรรมกำรอิสระควรมีวำระกำรด ำรงต ำแหน่ง
ต่อเนื่องไม่เกิน 3 วำระ หรือ 9 ปี นบัจำก 
วนัด ำรงต ำแหน่งครัง้แรก 

บริษัทได้มีกำรก ำหนดวำระกำรด ำรงต ำแหน่ งของ 
กรรมกำรอิสระไวว่้ำไม่ควรมีวำระกำรด ำรงต ำแหน่งติดต่อกนั
เกินกว่ำ 3 วำระ หรือ 9 ปี แต่ในกำรพิจำรณำเลือกตั้ง
กรรมกำรอิสระ คณะกรรมกำรบริษัทได้พิจำรณำโดย
ค ำนึงถึงควำมเป็นอิสระ ควำมเหมำะสม และประสิทธิภำพ
ในกำรปฏิบตัิหนำ้ที่ของกรรมกำรอิสระเป็นส ำคญั พรอ้มทัง้
ชี ้แจงเหตุผลเพื่อประกอบกำร พิจำรณำของผู้ถือหุ้น 
ในกำรเลือกตัง้กรรมกำรอิสระทุกครำว โดยกรรมกำรอิสระ
ของบริษัททุกท่ำนเป็นผู้มีคุณสมบัติและควำมเหมำะสม 
ในกำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรอิสระอย่ำงครบถ้วน และ
สำมำรถใหค้วำมเห็นไดอ้ย่ำงเป็นอิสระและเป็นไปตำม
หลักเกณฑท์ี่เก่ียวข้องแมว่้ำทุกท่ำนจะมีวำระกำรด ำรง
ต ำแหน่งเกินกว่ำ 9 ปีก็ตำม 

5) คณะกรรมกำรสรรหำควรเป็น 
กรรมกำรอิสระทัง้คณะ 

คณะกรรมกำรสรรหำของบรษิัทประกอบดว้ย กรรมกำรสรรหำ 
จ ำนวน 3 คน ซึ่งประกอบดว้ยกรรมกำรอิสระ จ ำนวน 2 คน 
โดยประธำนกรรมกำรสรรหำเป็นกรรมกำรอิสระซึ ่ง
คณะกรรมกำรบริษัทไดพ้ิจำรณำแลว้เห็นว่ำ องคป์ระกอบ
ของคณะกรรมกำรสรรหำในปัจจุบันมีควำมเหมำะสม 
รวมถึงกรรมกำรสรรหำทุกท่ำนมีคุณสมบัติที่เหมำะสม 
และสำมำรถปฏิบตัิหนำ้ที่ไดอ้ย่ำงมีประสิทธิภำพ 

6) คณะกรรมกำรควรก ำหนดนโยบำยกำรจ ำกดั
จ ำนวนบรษิัทจดทะเบียนที่กรรมกำรแตล่ะคน
จะด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรไดไ้ม่เกิน 5 บรษิัท 

กรรมกำรบริษัททุกคนสำมำรถจัดสรรและอุทิศเวลำ 
ในกำรปฏิบัติหน้ำที่ไดอ้ย่ำงมีประสิทธิภำพ รวมถึงได้ให้
ข้อคิดเห็นและข้อแนะน ำอันเป็นประโยชน์ต่อกำรด ำเนิน
ธุรกิจของบรษิัทเป็นอย่ำงมำกอีกดว้ย 
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10. ความรับผิดชอบต่อสังคม 

ในปี 2563 กลุ่มบริษัทโออิชิ ไดด้ ำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับกำรรบัผิดชอบต่อสงัคม ทัง้ในส่วนกำรด ำเนินธุรกิจปกติ 
(IN-PROCESS) และกิจกรรมเพื่อสงัคม (AFTER-PROCESS) เพื่อใหบ้รรลวุตัถุประสงคแ์ละเจตนำรมณท์ี่ส  ำคญั
ในกำรพัฒนำและสร้ำงควำมเติบโตร่วมกันอย่ำงยั่ งยืน  โดยได้จัดท ำรำยงำนกำรพัฒนำที่ยั่ งยืน ปี 2563  
ที่ครอบคลมุหวัขอ้ดงัต่อไปนี ้ 

• เก่ียวกับรายงานฉบับนี ้
• เก่ียวกับโออิชิ 
• แนวทางการพัฒนาความยั่งยืนของโออิชิ 

- กลยทุธอ์งคก์รและกำรสนบัสนนุเปำ้หมำยกำรพฒันำที่ยั่งยืน  
- โครงสรำ้งกำรพฒันำควำมยั่งยืนของโออิชิ 
- กำรมีสว่นรว่มกบัผูม้ีสว่นไดเ้สยี 
- สรุปประเด็นส ำคญัดำ้นควำมยั่งยืนในกำรท ำรำยงำน 

• การบริหารความเสี่ยง 
• การบริหารจัดการช่วงโควิด-19 
• ความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม 

- กำรบรหิำรจดักำรพลงังำน 
- กำรบรหิำรจดักำรน ำ้และอนรุกัษแ์หลง่น ำ้ 
- บรรจภุณัฑร์กัษโ์ลกและของเสีย 

• ความยั่งยืนด้านสังคม 
- กำรดแูลและแบ่งปัน กำรสรำ้งคณุค่ำใหแ้ก่สงัคม 

• ความยั่งยืนด้านเศรษฐกิจ 
- ผลิตภณัฑท์ี่ดีต่อสขุภำพและควำมปลอดภยัของผูบ้รโิภค 
- กำรพฒันำทรพัยำกรมนษุยแ์ละควำมเป็นอยู่ที่ดีของพนกังำน 
- สิทธิมนษุยชน 
- นวตักรรมเพื่อควำมยั่งยืนทำงเศรษฐกิจ 
- กำรบรหิำรควำมสมัพนัธล์กูคำ้ 
- กำรบรหิำรจดักำรห่วงโซ่อปุทำน 
- กำรจดัหำอย่ำงยั่งยืน  
- กำรก ำกบัดแูลและกำรปฏิบตัติำมกฎระเบียบ 

• รางวัลและความส าเร็จด้านความยั่งยืน 
• การแสดงข้อมูลตามตัวชีว้ัด GRI Standards 
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เก่ียวกับรายงานฉบับนี ้

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) (“บริษัท”) จัดท ำรำยงำนกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืนตั้งแต่ปี 2562 ซึ่ง
รำยงำนฉบบันีเ้ป็นฉบบัที่ 2 ประจ ำปี 2563 เพื่อน ำเสนอผลกำรบรหิำรจดักำรควำมยั่งยืนของบริษัท ระหว่ำงวนัที่ 
1 ตุลำคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยำยน 2563 ใหแ้ก่ผูม้ีส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม โดยรำยงำนฉบบัปี 2563 นีไ้ดจ้ัดท ำขึน้
ตำมหลกัเกณฑข์องกำรรำยงำนดำ้นควำมยั่งยืนของ Global Reporting Initiative (GRI) ฉบบั GRI Standards  

รำยงำนฉบบันีม้ีวตัถปุระสงค ์เพื่อสื่อสำรประเด็นส ำคญัทำงธุรกิจและกำรพฒันำควำมยั่งยืนขององคก์ร
ต่อผูม้ีส่วนไดเ้สีย ซึ่งมีหวัขอ้และเนือ้หำของรำยงำนครอบคลมุประเด็นส ำคญัทัง้ 3 ดำ้น ไดแ้ก่ สิ่งแวดลอ้ม สงัคม 
และเศรษฐกิจ โดยมีกำรปรบัเปลี่ยนล ำดบักำรเลำ่เรื่อง เริ่มจำก สิ่งแวดลอ้ม สงัคม และเศรษฐกิจ ดว้ยโออิชิไดใ้ห้
ควำมส ำคัญกับสิ่งแวดลอ้ม ซึ่งถือเป็นรำกฐำนของชุมชนและสงัคมที่แข็งแกร่ง และสนบัสนุนเศรษฐกิจใหม้ีกำร
เติบโตอย่ำงมั่นคง โดยได้ก ำหนดเป้ำหมำยให้สอดคล้องกับกำรพัฒนำที่ยั่งยืนทั้ง 17 ประกำรขององค์กำร
สหประชำชำติ (UN Sustainable Development Goals : SDGs 

ขอบเขตการรายงาน 

ขอ้มลูที่น  ำเสนอในรำยงำนฉบบันีเ้ป็นขอ้มลูในปีงบประมำณ 2563 กลุ่มบริษัทโออิชิรำยงำประสิทธิภำพ
กำรด ำเนินงำนดำ้นกำรพฒันำควำมยั่งยืนครอบคลมุระยะเวลำ 12 เดือน จำกเดือนตลุำคม 2562 ถึงเดือนกนัยำยน 2563 

ขอบเขตกำรรำยงำนครอบคลมุกลุ่มบริษัทโออิชิในประเทศไทยเท่ำนัน้ ทัง้นีใ้นส่วนขอ้มลูดำ้นกำรพฒันำ
ควำมยั่งยืนดำ้นสิ่งแวดลอ้มและสงัคมเป็นกำรรวบรวมขอ้มลูจำกโรงงำนผลิตของโออิชิ 4 แห่ง ไดแ้ก่ โรงงำนผลิต
เครื่องดื่ม 3 แห่ง ตั้งอยู่ที่ เขตนิคมอุตสำหกรรมนวนคร จังหวัดปทุมธำนี, เขตนิคมอุตสำหกรรมอมตะนคร  
จงัหวดัชลบรุี, เขตอ ำเภอวงัม่วง จงัหวดัสระบรุี และโรงงำนผลิตอำหำร 1 แห่ง ตัง้อยู่ที่อ  ำเภอบำ้นบึง จงัหวดัชลบุรี 
รวมทัง้รำ้นอำหำรในเครือโออิชิ จ  ำนวน 270 สำขำ 

บรษิัทไดจ้ดัท ำรำยงำนกำรพฒันำอย่ำงยั่งยืนฉบบันีท้ัง้ภำษำไทยและภำษำองักฤษ รวมถึงมีกำรเผยแพร่
ในเว็บไซตข์องโออิชิ www.oishigroup.com หำกท่ำนมีขอ้เสนอแนะและควำมเห็นเพิ่มเติม สำมำรถใชแ้บบฟอรม์
ที่แนบทำ้ยรำยงำนฉบับนีส้่งต่อใหค้ณะท ำงำนไดพ้ิจำรณำข้อเสนอแนะดังกล่ำวด้วยควำมยินดีเป็นอย่ำงยิ่ง  
และน ำไปปรบัปรุงคณุภำพของรำยงำนต่อไป   
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เก่ียวกับโออิชิ 

ธุรกิจของโออิชิ 

 โออิชิ ก่อตัง้ขึน้เมื่อปี 2542 และเขำ้จดทะเบียนในตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ในปี 2547 ภำยใต ้
ชื่อ บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) ใชช้ื่อย่อในตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยว่ำ “OISHI” ปัจจุบนัด ำเนินธุรกิจ
เก่ียวกบัอำหำรและเครื่องดื่ม โดยเป็นหนึ่งในแรงขบัเคลื่อนส ำคญัของกลุม่ธุรกิจไม่มีแอลกอฮอลลแ์ละกลุม่ธุรกิจอำหำร
ภำยใตบ้รษิัท ไทยเบฟเวอเรจ จ ำกดั (มหำชน)  

วิสัยทัศน ์

“เป็นผู้น  ำและสรำ้งสรรคธ์ุรกิจอำหำรและเครื่องดื่มสไตลญ่ี์ปุ่ น เพื่อมอบคุณภำพชีวิตที่ดีแก่ผู้บริโภค  
และสรำ้งกำรเติบโตแก่ธุรกิจอย่ำงยั่งยืน 

พันธกิจของเรา 

1. รกัษำคุณภำพกำรผลิตและกำรบริกำรธุรกิจ ทำงดำ้นอำหำร เบเกอรี่ และเครื่องดื่มเพื่อสขุภำพ มุ่งมั่นสรำ้ง
และรกัษำควำมนิยมของผูบ้ริโภค ในสินคำ้ของ "โออิชิ" ใหม้ีควำมต่อเนื่อง อีกทัง้ใหค้วำมส ำคญักบักำรผลิตสินคำ้
ใหไ้ดม้ำตรฐำน มีกำรจดักำรดำ้นสขุลกัษณะที่ดี 

2. เลือกใชว้ตัถุดิบที่มีคณุภำพ ปลอดภยั และสรำ้งควำมพึงพอใจสงูสดุแก่ลกูคำ้ เพื่อใหไ้ดร้บักำรยอมรบัจำกทัง้
ตลำดภำยในประเทศและต่ำงประเทศ 

3. ปรบัปรุงกระบวนกำรผลิตอย่ำงต่อเนื่อง โดยกำรน ำเทคโนโลยีที่ทนัสมัยมำใชใ้นกระบวนกำรผลิต กำรวิจยั 
และกำรพฒันำผลิตภณัฑ ์

4. เพิ่มประสิทธิภำพในกำรผลิต และควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัดำ้นรำคำและคณุภำพ เมื่อเทียบกับคู่แข่งขัน
ทัง้ในและต่ำงประเทศ ซึ่งเป็นสว่นหนึ่งที่ช่วยผลกัดนัใหป้ระเทศไทยมีกำรเจรญิเติบโตทำงเศรษฐกิจเพิ่มมำกขึน้ 

5. เพิ่มประสิทธิภำพในกำรผลิต และควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัดำ้นรำคำและคณุภำพ เมื่อเทียบกับคู่แข่งขัน
ทั้งในและต่ำงประเทศ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยผลักดันให้ประเทศไทยมีกำรเจริญเติบโตทำงเศรษฐกิจ 
เพิ่มมำกขึน้ 

จุดยืนของโออิช ิ

ปัจจุบันโออิชิเป็นแบรนดช์ั้นน ำของอำหำรและเครื่องดื่มสไตลญ่ี์ปุ่ นที่ผู้บริโภคชื่นชอบและยกใหเ้ป็น   
แบรนดย์อดนิยมอนัดบั 1 กำรนัตีโดยรำงวลัมำกมำย โดยมีจดุยืนที่ชดัเจน ไดแ้ก่ 
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• พรีเมี่ยม - สรำ้งสรรคอ์ำหำรและเครื่องดื่มสไตล์ญ่ีปุ่ น เริ่มตั้งแต่กระบวนกำรผลิตด้วยเทคโนโลยีระดับ 
เวิลดค์ลำส กำรคัดสรรวัตถุดิบชั้นเยี่ยมจำกแหล่งวัตถุดิบคุณภำพ ไปจนถึงกำรส่งมอบสินคำ้ที่ ตัง้ใจใหเ้ป็น
มำกกว่ำควำมอร่อยแก่ลกูคำ้ของโออิชิ ทัง้ประสบกำรณท์ี่ประทบัใจและควำมพึงพอใจสงูสดุ จนกลำยเป็นสินคำ้
ที่เต็มไปดว้ยเอกลกัษณเ์ฉพำะตวัในแบบฉบบัของโออิชิ ที่ผูบ้รโิภคต่ำงชื่นชอบและใหก้ำรตอบรบัเป็นอย่ำงดี  

• พิถีพิถัน - สตูรส ำเร็จของกำรสรำ้งสรรคท์ุกเมนอูำหำรและเครื่องดื่มของโออิชิคือกำรเติมควำมใสใ่จลงไป พิถีพิถนั
ละเมียดละไมในแบบฉบับของโออิชิ  ควำมเอำใจใส่ในทุกขั้นตอนเสมือนก ำลังปรุงอำหำรให้คนในครอบครัว
รบัประทำน  

• นวัตกรรม - กำรวิจัยคน้ควำ้และพัฒนำที่ไม่เคยหยุดนิ่งเป็นกุญแจส ำคัญที่เปิดสู่กำรคน้พบสิ่งใหม่  ๆ เพื่อ
ตอบสนองควำมตอ้งกำรของผูบ้ริโภคที่เปลี่ยนไปอย่ำงรวดเร็วในยุคดิจิทลั นวตักรรมและเทคโนโลยีที่ทนัสมยั
จึงเป็นหัวใจในกำรขับเคลื่อน และพำเรำก้ำวเขำ้ไปใกลช้ิดลูกคำ้ รับรูแ้ละเข้ำใจควำมรูส้ึก ควำมตอ้งกำร 
ที่หลำกหลำยและลกึซึง้มำกขึน้ จึงเป็นค ำตอบที่ดีว่ำท ำไม โออิชิ จึงสำมำรถครองใจผูบ้รโิภคมำทกุยคุ ทกุสมยั 

• ความรับผิดชอบ - โออิชิยึดหลักคุณธรรมและจรรยำบรรณในกำรประกอบธุรกิจเสมอมำ ทุกกระบวน 
กำรผลิตสินคำ้ยึดมั่นในมำตรฐำน และควำมโปร่งใส ไม่ประนีประนอมกับปัจจัยที่จะเขำ้มำลดทอนคุณภำพ  
ในขณะเดียวกันก็ไม่ละเลยกำรใส่ใจสงัคมและสิ่งแวดลอ้ม มีกำรสรำ้งสรรคก์ิจกรรมควำมรบัผิดชอบต่อสงัคม
ผ่ำนโครงกำรต่ำง ๆ มำกมำย ทั้งดำ้นกำรอนุรักษ์พลังงำน รักษำสิ่งแวดลอ้ม ช่วยเหลือชุมชน สนับสนุน
กำรศึกษำ ช่วยเหลือเยียวยำผูป้ระสบภยั และใหก้ ำลงัใจแก่ผูด้อ้ยโอกำส เพรำะเชื่อว่ำกำรเติบโตไปพรอ้มกบั
สงัคมที่เขม้แข็ง จะน ำมำซึ่งควำมมั่นคงยั่งยืนอย่ำงแทจ้รงิ 

สินค้าและบริการ 

ภำพรวมกำรประกอบธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย ประกอบดว้ย 2 ธุรกิจหลกั ไดแ้ก่ ธุรกิจเครื่องดื่ม
และธุรกิจอำหำร โดยธุรกิจเครื่องดื่ม บริษัทเป็นผูผ้ลิตและจ ำหน่ำยเครื่องดื่มชำเขียวโออิชิหลำกหลำยกลุ่มผลิตภัณฑ์ 
ดังนี ้ผลิตภัณฑก์ลุ่มโออิชิ กรีนที, ผลิตภัณฑก์ลุ่มโออิชิ โกลด ,์ ผลิตภัณฑโ์ออิชิ แบล็คที และผลิตภัณฑ์โออิชิ  
ชำคูลลซ์่ำ ส่วนธุรกิจอำหำรแบ่งเป็นธุรกิจรำ้นอำหำรญ่ีปุ่ น และธุรกิจอำหำรส ำเร็จรูปพรอ้มปรุงและพรอ้มทำน 
กล่ำวคือ ในส่วนธุรกิจรำ้นอำหำรญ่ีปุ่ น ประกอบดว้ย รำ้นอำหำรญ่ีปุ่ นประเภทบุฟเฟ่ต ์: โออิชิ แกรนด์ , โออิชิ  
อีทเทอเรียม, โออิชิ บุฟเฟ่ต,์ นิกุยะ และชำบูชิ ส่วนรำ้นอำหำรญ่ีปุ่ นประเภทอำลำคำรท์ หรือตำมสั่ง : ซำคำเอะ , 
โฮว ยู, โออิชิ รำเมน, และ คำคำชิ ส  ำหรบัรำ้นขนมญ่ีปุ่ น : โอโยกิ รวมทัง้บริกำรจดัส่งอำหำรถึงบำ้น : โออิชิ เดลิเวอรี่  
และ โออิชิ คิทเช่น ทัง้นี ้ณ วันที่ 30 กันยำยน 2563 โออิชิมีรำ้นอำหำรทั่วประเทศ จ ำนวนรวมทังสิน้ 270 สำขำ 
ส่วนธุรกิจอำหำรส ำเรจ็รูปพรอ้มปรุงและพรอ้มทำน ภำยใตต้รำสินคำ้ โออิชิ อีทโตะ (OISHI EATO) เป็นธุรกิจกำร
จดัจ ำหน่ำยผลิตภณัฑอ์ำหำรส ำเรจ็รูปแช่เย็นและแช่แข็งสไตลญ่ี์ปุ่ นที่มีคณุภำพหลำกหลำยรูปแบบ อำทิ โออิชิ อีทโตะ 
เก๊ียวซ่ำ, โออิชิ อีทโตะ แซนวิช, โออิชิ อีทโตะ รำเมน และโออิชิ อีทโตะ คำนิ 
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แนวทางการพัฒนาความย่ังยืนของโออิชิ 

กลยุทธอ์งคก์รและการสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

ท่ำมกลำงควำมทำ้ทำยของกำรเปลี่ยนแปลงต่ำง ๆ ที่เกิดขึน้อย่ำงรวดเร็ว ทัง้ในเชิงสงัคม สิ่งแวดลอ้ม และ
เศรษฐกิจ บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) จึงตอ้งสรำ้งทั้งกำรเติบโตทำงธุรกิจตอบสนองผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย  
อย่ำงสมดุล ควบคู่ไปกับกำรบริหำรจัดกำรควำมยั่ งยืนอย่ำงสมดุลทั้ง 3 มิติ ได้แก่ มิติด้ำนสิ่งแวดล้อม ดูแล
สิ่งแวดลอ้มและใชท้รพัยำกรธรรมชำติอย่ำงมีคณุค่ำมำกที่สดุ เพรำะเชื่อว่ำสิ่งแวดลอ้มถือเป็นรำกฐำนของชุมชนและ
สังคมที่แข็งแกร่ง มิติดำ้นสังคม ท ำธุรกิจควบคู่กับกำรดูแลชุมชนและสังคม และ มิติดำ้นเศรษฐกิจ เสริมสรำ้ง 
กำรเติบโตอย่ำงแข็งแกร่งและยั่งยืน โดยยึดถือเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืน 17 ประกำรขององคก์ำรสหประชำชำติ 
น ำมำปรบัใชเ้ป็นแนวทำงปฏิบตัิเพื่อพฒันำควำมยั่งยืนอย่ำงต่อเนื่อง 

นอกจำกนั้น บริษัทยังยึดมั่นในค่ำนิยมกลุ่มไทยเบฟ หรือ ThaiBev Global Values เพื่อช่วยสรำ้งให้เกิด 
วิถีกำรท ำงำนที่เป็นหนึ่งเดียวกนัของกลุม่ไทยเบฟทั่วโลก อนัจะเป็นสว่นหนึ่งที่ช่วยสนบัสนนุใหก้ลุม่ธุรกิจของไทยเบฟ
ประสบควำมส ำเร็จเป็นผูน้  ำที่มั่นคงและยั่งยืนในระดับอำเซียน ซึ่งวิถีกำรท ำงำนที่สอดคลอ้งตำม Global Values  
ทัง้ “3C” ประกอบดว้ย 

Collaboration ร่วมกันผสานพลัง ใชป้ระโยชนจ์ำกจุดแข็งและควำมหลำกหลำยของแต่ละบุคคล เพื่อ
ผสำนควำมแข็งแกรง่ และมุ่งสูเ่ปำ้หมำยรว่มกนั 

Creating Values สร้างสรรคค์ุณค่า กลำ้ที่จะริเริ่มสิ่งใหม่ และพรอ้มที่จะควำ้โอกำสในกำรสรำ้งสรรค์
คณุค่ำ ใหแ้ก่องคก์รและสงัคม 

Caring for Stakeholders เอาใจใส่ต่อผู้เก่ียวข้อง เอำใจใส่และท ำควำมเข้ำใจต่อทุกมุมมองของ 
ทกุฝ่ำยดว้ยควำมตัง้ใจดี เพื่อใหม้ั่นใจว่ำทกุคนเติบโตอย่ำงมั่นคงและยั่งยืนไปพรอ้มกนั 

กำรสนบัสนนุเปำ้หมำยสูก่ำรพฒันำที่ยั่งยืน 
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ในกำรวำงทิศทำง-กลยทุธด์ำ้นกำรพฒันำที่ยั่งยืนของกลุม่บรษิัทโออิชิ นอกจำกค ำนึงถึงกำรเปลี่ยนแปลงต่ำง ๆ  
ที่เปลี่ยนไปตำมยุคสมยัแลว้ บริษัทยงัยึดถือเป้ำหมำยกำรพฒันำที่ยั่งยืน 17 ประกำรขององคก์ำรสหประชำชำติ 
น ำมำปรบัใชเ้ป็นแนวทำงปฏิบัติเพื่อพัฒนำควำมยั่งยืนอย่ำงต่อเนื่อง โดยในปี 2563 โออิชิมีกิจกรรมเพื่อสงัคม 
ที่สอดคลอ้งกับกำรสนับสนุนเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืนขององคก์รสหประชำชำติและตอบสนองต่อสิ่งที่เป็น
สำระส ำคญัดำ้นควำมยั่งยืนของโออิชิ ดงันี ้

SDGs การสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาทีย่ั่งยืนขององคก์าร
สหประชาชาติ 

 
 
 

มีสุขภาพและความเป็นอยู่ทีดี่ 
(Good Health & Well-Being) 

โครงการ : น ้าดืม่สะอาด 
           พฒันำคณุภำพชีวิตอย่ำงยั่งยืนใหแ้ก่ชุมชนผ่ำนโครงกำร “น ำ้ดื่ม
สะอำด” ที่บรษิัทเขำ้ไปปรบัปรุงระบบน ำ้ดื่มที่สะอำด ไดม้ำตรฐำนใหก้ับ
โรงเรียนที่ตัง้อยู่ในเขตชุมชนใกลเ้คียงโรงงำนโออิชิ เพื่อใหโ้รงเรียนและ
ชมุชนไดม้ีน ำ้ดื่มสะอำด ถกูหลกัอนำมยับรโิภคอย่ำงต่อเนื่อง 

 
 
 

ส่งเสริมโอกาสในการเรียนรู้  
(Quality Education) 

 

โครงการ 1 : มอบทุน 
           ส่งเสริมโอกำสในกำรเรียนรูอ้ย่ำงต่อเนื่อง ผ่ำนโครงกำร “มอบ
ทุนบุตรพนักงำน” ที่มอบให้กับบุตรพนักงำนที่มีผลกำรเรียนดีตั้งแต่
ระดบัประถมศกึษำถึงอดุมศกึษำมำต่อเนื่อง 13 ปี 
โครงการ 2 : Work Integrated Learning 
          ประสำนควำมรว่มมือดำ้นวิชำกำรระหว่ำงบรษิัทโออิชิเทรดดิง้ 
จ ำกดั กบัมหำวิทยำลยัสงขลำนครนิทร ์เพื่อรว่มพฒันำระบบกำรเรียนกำร
สอนดำ้นกำรจดักำรเทคโนโลยีอตุสำหกรรมเกษตร โดยจดักำรเรยีนกำรสอน
เชิงบรูณำกำรพรอ้มฝึกปฏบิตัิงำนจรงิที่บรษิัท เพื่อใหน้อ้งๆ นกัศกึษำไดน้ ำ
ประสบกำรณท์ี่ไดร้บัตลอดหลกัสตูรไปปรบัใช ้อนัจะน ำมำซึ่งโอกำสที่ดีใน
หนำ้ที่กำรงำนในอนำคต 

 
 
 

พลังงานสะอาดทีทุ่กคนเข้าถึงได้ 
(Affordable and Clean Energy) 

• ควบคมุกำรใชพ้ลงังำนและกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกใหอ้ยู่ใน
ระดบัมำตรฐำนหรือต ่ำที่สดุ 

• พัฒนำนวัตกรรมส ำหรับกำรจัดกำรด้ำนกำรใช้พลังงำนใน
โรงงำนและกำรบรหิำรจดักำรของเสียอย่ำงต่อเนื่อง 



  บรษิัท โออิชิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
แบบแสดงรำยกำรขอ้มลูประจ ำปี (แบบ 56-1) สิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยำยน 2563 

ส่วนท่ี 2 หนำ้ที่ 88 

SDGs การสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาทีย่ั่งยืนขององคก์าร
สหประชาชาติ 

 
 
 

การว่าจ้างงานทีม่ีคุณค่าและการเติบโต
ทางเศรษฐกิจ 

(Decent Work and Economy Growth) 

• สรำ้งกำรเติบโตทำงเศรษฐกิจ 

• กระจำยกำรจำ้งงำนทั่วประเทศผ่ำนรำ้นอำหำรและโรงงำนกำร
ผลิตที่บรษิัทด ำเนินกำรอยู่ 

• ปกปอ้งสิทธิทำงดำ้นแรงงำนและสง่เสรมิสภำพแวดลอ้มในกำร
ท ำงำนที่ปลอดภยัและมั่นคงส ำหรบัพนกังำนทกุคน 

 
 
 
แผนการบริโภคและการผลิตทีย่ั่งยืน 

(Responsible Consumption and 
Production) 

• ใชท้รพัยำกรธรรมชำติอย่ำงมีประสิทธิภำพ 

• จดักำรของเสียดว้ยวิธีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดลอ้ม 

• ลดกำรเกิดของเสียดว้ยวิธีกำรต่ำง ๆ เช่น ลดปริมำณกำรใช ้
น ำมำใชซ้  ำ้ น ำกลบัมำใชใ้หม่ และมีกำรน ำอำหำรที่ไม่ได ้
ใชป้ระโยชนม์ำพฒันำสรำ้งสรรคเ์ป็นผลิตภณัฑใ์หม่ 

• สนบัสนนุใหแ้ต่ละหน่วยงำนในบรษิัทรบัแนวปฏิบตัิที่ยั่งยืน 
ไปปฏิบตั ิ

โครงสร้างการพัฒนาความยั่งยืนของโออิชิ 

ท่ำมกลำงควำมทำ้ทำยของกำรเปลี่ยนแปลงต่ำง ๆ ที่เกิดขึน้อย่ำงรวดเร็ว ทัง้ในเชิงสงัคม สิ่งแวดลอ้ม และ
เศรษฐกิจ บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) จึงตอ้งสรำ้งทั้งกำรเติบโตทำงธุรกิจตอบสนองผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย  
อย่ำงสมดุล ควบคู่ไปกับกำรบริหำรจัดกำรควำมยั่ งยืนอย่ำงสมดุลทั้ง 3 มิติ ได้แก่ มิติด้ำนสิ่งแวดล้อม ดูแล
สิ่งแวดลอ้มและใชท้รพัยำกรธรรมชำติอย่ำงมีคณุค่ำมำกที่สดุ เพรำะเชื่อว่ำสิ่งแวดลอ้มถือเป็นรำกฐำนของชุมชนและ
สังคมที่แข็งแกร่ง มิติดำ้นสังคม ท ำธุรกิจควบคู่กับกำรดูแลชุมชนและสังคม และ มิติดำ้นเศรษฐกิจ เสริมสรำ้ง  
กำรเติบโตอย่ำงแข็งแกร่งและยั่งยืน โดยยึดถือเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืน 17 ประกำรขององคก์ำรสหประชำชำติ 
น ำมำปรบัใชเ้ป็นแนวทำงปฏิบตัิเพื่อพฒันำควำมยั่งยืนอย่ำงต่อเนื่อง 

แนวคิดในกำรพัฒนำควำมยั่งยืนของกลุ่มบริษัทโออิชิ คือ กำรด ำเนินธุรกิจอย่ำงมีคุณธรรม ภำยใต้  
หลกับรรษัทภิบำล มีควำมรบัผิดชอบต่อผูม้ีส่วนไดเ้สียทุกฝ่ำย พรอ้มกำรสรำ้งควำมสมดุลระหว่ำงกำรเติบโตทำง
เศรษฐกิจ กำรดแูลปกปอ้งสิ่งแวดลอ้ม และกำรมีสว่นรว่มในกำรพฒันำสงัคม เพื่อสรำ้งประโยชนร์่วมกนั สง่ผลให้
องคก์รมีควำมมั่นคงและยั่งยืน 
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คณะกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสีย่ง 

โครงสร้าง 
 คณะกรรมกำรบริหำรควำมยั่งยืนและควำมเสี่ยงของบริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) มีจ ำนวนทั้งหมด  
13 ท่ำน ประกอบด้วยกรรมกำรบริษัทและผู้บริหำรระดับสูงที่ได้รับกำรแต่งตั้งจำกคณะกรรมกำรบริษัท  โดยมี
กรรมกำรบริษัทที่เป็นกรรมกำรอิสระเป็นประธำนกรรมกำรบริหำรควำมยั่งยืนและควำมเสี่ยง เพื่อใหม้ั่นใจไดว่้ำ
ครอบคลมุควำมรบัผิดชอบในกำรบรหิำรควำมยั่งยืนและควำมเสี่ยงของกลุม่บรษิัทโออิชิทัง้หมด 

ขอบเขต อ านาจหน้าที ่และความรับผิดชอบ 

- ก ำหนดนโยบำยกำรบริหำรควำมยั่ งยืนและควำมเสี่ยงของกลุ่มบริษัทโออิชิ เสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัท 
เพื่อพิจำรณำอนมุตัิ  

- ก ำหนดกรอบกำรบริหำรควำมยั่งยืนและควำมเสี่ยง รวมถึงกลยุทธ ์และทรพัยำกรที่ใชใ้นกำรบริหำรควำมยั่งยืน
และควำมเสี่ยงใหส้อดคลอ้งกบันโยบำยกำรบรหิำรควำมยั่งยืนและควำมเสี่ยงของกลุม่บริษัทโออิชิ ซึ่งกลยทุธ์
และกรอบกำรบริหำรควำมยั่งยืนและควำมเสี่ยงจะตอ้งสำมำรถระบุ วิเครำะห ์ประเมิน ตอบสนอง และติดตำม
กระบวนกำรบรหิำรควำมยั่งยืนและควำมเสี่ยงที่ส  ำคญัทัง้หมดของกลุม่บรษิัทโออิชิไดอ้ย่ำงมีประสิทธิผล 

- ก ำหนดระดับเบี่ยงเบนของควำมเสี่ยงที่ยอมรบัได  ้(Levels of risk tolerance) และระดับควำมเสี่ยงที่ยอมรบัได ้
(Levels of risk appetite) ในมิติต่ำง ๆ ของควำมเสี่ยงที่มีนัยส ำคัญทัง้ในระดับองคก์รและระดับกลุ่มธุรกิจ 
เสนอต่อคณะกรรมกำรบรษิัทเพื่อพิจำรณำอนมุตัิ 

คณะกรรมการบริหารความย่ังยืนและความเสีย่ง 

คณะท างานบริหารความย่ังยืนและความเสี่ยง 

คณะกรรมการบริษัท 
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คณะกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสีย่ง 

- ก ำกับดูแลฝ่ำยบริหำรในดำ้นกำรออกแบบ กำรลงมือปฏิบัติ และกำรติดตำมผลของระบบกำรบริหำรควำมยั่งยืน 
และควำมเสี่ยง เพื่อใหม้ั่นใจว่ำกำรบรหิำรควำมยั่งยืนและควำมเสี่ยงเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล 

- แต่งตั้งคณะท ำงำนจำกบุคลำกรภำยในองค์กรและก ำหนดหน้ำที่ควำมรับผิดชอบให้กับคณะท ำงำน  
เพื่อกำรปฏิบตัิงำนไดอ้ย่ำงมีประสิทธิภำพ 

- รำยงำนต่อคณะกรรมกำรบรษิัทเป็นรำยไตรมำส 
- จัดท ำข้อมูลเก่ียวกับกิจกรรมและกลยุทธ์กำรบริหำรควำมยั่ งยืนและควำมเสี่ยงของกลุ่มบริษัทโออิชิ   

เปิดเผยไวใ้นรำยงำนประจ ำปี (Annual Report) และรำยงำนกำรพฒันำที่ยั่งยืน (Sustainability Report) ของบรษิัท 
ตำมควำมเหมำะสม 

คณะท างานบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง 

โครงสรำ้งคณะท ำงำนประกอบดว้ย กรรมกำรผูจ้ดักำรเป็นประธำน โดยมีตวัแทนจำกส่วนงำนต่ำง ๆ รวมถึง 
รองกรรมกำรผูจ้ดักำร ผูช้่วยกรรมกำรผูจ้ดักำร และผูอ้  ำนวยกำรในแต่ละสว่นงำนรว่มเป็นกรรมกำรคณะท ำงำน 

ขอบเขตอ านาจ หน้าที ่และความรับผิดชอบ 

- ก ำหนดโครงสรำ้งและผูร้บัผิดชอบในกำรบรหิำรควำมเสี่ยง  
- พิจำรณำ ควบคมุ ดแูล สนบัสนนุ และติดตำมงำนดำ้นกำรบรหิำรควำมยั่งยืนและควำมเสี่ยงของแต่ละส่วนงำน 
- รำยงำนผลต่อคณะกรรมกำรบรหิำรควำมยั่งยืนและควำมเสี่ยง 
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การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย  

โออิชิได้ก ำหนดแนวทำงกำรมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย โดยมุ่งเน้นส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมอย่ำง
สรำ้งสรรคข์องผูม้ีส่วนไดเ้สียทุกฝ่ำยผ่ำนกิจกรรมและช่องทำงกำรสื่อสำรต่ำง ๆ อย่ำงต่อเนื่องเพื่อรบัฟังควำม
ตอ้งกำร ควำมคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่ำง ๆ โดยที่ควำมถ่ีของกำรสื่อสำรกับผู้มีส่วนไดส้่วนเสียแต่ละกลุ่ม
แตกต่ำงกันไปตำมแผนกำรด ำเนินงำนของบริษัท ขอ้มูลเหล่ำนีจ้ึงเป็นประโยชนต์่อกำรก ำหนดกลยุทธ์ ทิศทำง 
แผนกำรด ำเนินงำน และแนวทำงในกำรพฒันำธุรกิจใหเ้กิดควำมยั่งยืน รวมถึงป้องกันควำมเสี่ยงหรือผลกระทบ
จำกกำรด ำเนินธุรกิจ 

กลุ่มผู้มี
ส่วนได้
ส่วนเสีย 

แนวทางการมีส่วนร่วม 
ความสนใจของผู้มีส่วนได้ส่วน

เสีย 
การด าเนินงานทีส่ าคัญ 

พนกังำน • กำรประชมุประจ ำไตรมำส 
Town Hall Meeting 

• กำรสื่อสำรภำยในกบัพนกังำน  

• ผูบ้รหิำรสื่อสำรกบัพนกังำนผ่ำน
ช่องทำงต่ำง ๆ เช่น อีเมล ์Intranet 

• ค่ำตอบแทนและสวสัดิกำร 
ที่เหมำะสม 

• กำรส่งเสริมกำรเรียนรูแ้ละพฒันำ
ศกัยภำพพนกังำน 

• มีควำมปลอดภยัและสขุอนำมยัที่
ดีในกำรท ำงำน 

• ควำมผกูพนัของพนกังำนต่อองคก์ร 

• กำรเคำรพสิทธิมนษุยชน 

• เพิ่มหลกัสตูรพฒันำศกัยภำพ
ดำ้นต่ำง ๆ ใหก้บับคุลำกร 

• สรำ้งแรงจงูใจและรกัษำพนกังำน
ที่มีควำมสำมำรถ  

• ดแูลดำ้นควำมปลอดภยัและ
สขุอนำมยัที่ดีในกำรท ำงำน 

คู่คำ้ • กำรจดัประชมุรว่มกบัคู่คำ้ 

• กำรสนบัสนนุ แบ่งปันองคค์วำมรู ้
และพฒันำคู่คำ้ 

• กระบวนกำรจดัซือ้จดัจำ้งที่สะดวก 
รวดเรว็ ถกูตอ้ง โปรง่ใส เป็นธรรม 
และไม่เลือกปฏิบตั ิ

• กำรจดัอบรมเพื่อพฒันำศกัยภำพ
คู่คำ้ 

ลกูคำ้ • งำนนิทรรศกำรและงำนสมัมนำ
ประจ ำปี 

• งำนประชมุลกูคำ้ประจ ำปี 

• กำรจดัอบรมและใหค้วำมรูล้กูคำ้ 

• กิจกรรมกำรเยี่ยมชมโรงงำน 

• กำรส ำรวจประเด็นดำ้นควำม
ยั่งยืนประจ ำปี 

• ควำมปลอดภยัในผลิตภณัฑ ์

• ควำมชดัเจนของนโยบำยในกำร
ด ำเนินธุรกิจ 

• ควำมโปร่งใสในกำรประกอบธุรกิจ 

• กำรรบัผิดชอบต่อกำรบรโิภคของ
ผูบ้รโิภค 

• กำรบรหิำรจดักำรควำมสมัพนัธ์
ลกูคำ้ 

• กำรพฒันำนวตักรรมดำ้นผลิตภณัฑ์
และบรกิำร 

• กำรประกอบธรุกิจดว้ยควำมโปรง่ใส  
และมีจรรยำบรรณ 
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กลุ่มผู้มี
ส่วนได้
ส่วนเสีย 

แนวทางการมีส่วนร่วม 
ความสนใจของผู้มีส่วนได้ส่วน

เสีย 
การด าเนินงานทีส่ าคัญ 

• กำรประกอบกำรคำ้ที่ยืดหยุ่น
และตรงตำมควำมตอ้งกำรของ
สภำวะตลำด 

ผูบ้รโิภค • กิจกรรมสง่เสรมิกำรตลำดและ
กำรสง่เสรมิกำรขำย ทัง้ใน
รูปแบบนอกสถำนที่ และจำก
ช่องทำงออนไลน ์

• ช่องทำงกำรสื่อสำรดิจทิลัและ 
สื่อสงัคมออนไลน ์เชน่ Facebook 
Fanpage, Website, Instagram, 
Mobile Application 

• กำรรบัเรื่องรอ้งเรียนลกูคำ้ผ่ำน
หน่วยงำน Call Center  

• กำรส ำรวจควำมพงึพอใจ และ
รบัขอ้รอ้งเรียนจำกลกูคำ้ที่มำใช้
บรกิำรภำยในรำ้นผ่ำน 
QR Code ทำ้ยใบเสรจ็รบัเงิน 

• คณุภำพของสินคำ้และบรกิำร 

• ควำมปลอดภยัในผลิตภณัฑ ์

• รำคำสินคำ้ที่เป็นธรรมและ
เหมำะสม 

• ควำมรบัผิดชอบต่อผูบ้รโิภค 

• กำรสง่เสรมิกำรวิจยัพฒันำ
ผลิตภณัฑแ์ละบรกิำร 

• กำรพฒันำนวตักรรม 
ดำ้นดิจิทลัมำรเ์ก็ตติง้ โดยเฉพำะ 
ดำ้นบรกิำรจดัสง่ถึงบำ้น (Home 
Delivery) ผ่ำนช่องทำงออนไลน์
ในรูปแบบต่ำง ๆ และกำรขยำย
ช่องทำงกำรจ ำหน่ำยสินคำ้
ออนไลนข์องรำ้นอำหำร 

• มีระบบกำรใหบ้รกิำรในรำ้นที่ 
สอดรบักบัเทรนดส์ขุภำพและวถีิ 
New Normal ที่ผูบ้รโิภคค ำนึงถึง
ควำมปลอดภยัเป็นส ำคญั  

นกัลงทนุ • กำรจดัประชมุสำมญัผูถื้อหุน้
ประจ ำปี 

• กำรจดัประชมุ Analyst 
Meeting ทกุไตรมำส 

• รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนต่อ
ตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
(“ตลท.”) รำยไตรมำ 

• กำรรว่มกิจกรรมพบนกัลงทนุรำยย่อย
กบั ตลท.รำยปี (Opportunity Day)  

• ผลประกอบกำรของบรษิัท 

• ขอ้มลูดำ้นธุรกิจของโออิชิ 

• เปำ้หมำยและวิสยัทศันข์องบรษิัท 

• ควำมโปร่งใสในกำรประกอบธุรกิจ  

• กำรด ำเนินงำนที่มีควำมรบัผิดชอบ
ต่อสิ่งแวดลอ้ม และสงัคม 

• กำรใหข้อ้มลูดำ้นธุรกิจอย่ำง
โปรง่ใส 

• กำรบรหิำรจดักำรองคก์รอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 

• กำรจ่ำยเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้
ไดอ้ย่ำงเหมำะสม 
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กลุ่มผู้มี
ส่วนได้
ส่วนเสีย 

แนวทางการมีส่วนร่วม 
ความสนใจของผู้มีส่วนได้ส่วน

เสีย 
การด าเนินงานทีส่ าคัญ 

สงัคม/
ชมุชน 

• กิจกรรมรว่มกบัชมุชนรอบพืน้ที่
ปฏิบตัิงำน 

• กำรประชมุรว่มกบัตวัแทนชมุชน 

• พฒันำและเผยแพรอ่งคค์วำมรู ้
อนัน ำไปสูก่ำรเสริมสรำ้งกำรเติบโต
และคณุภำพชีวิตที่ดีใหแ้ก่ชมุชน 

• ช่องทำงกำรรบัเรื่องรอ้งเรียน
และแจง้เบำะแส 

• กำรสรำ้งงำน และสง่เสรมิอำชีพ
ใหแ้ก่ชมุชน 

• กำรพฒันำเศรษฐกิจชมุชน 

• กำรสง่เสรมิดำ้นคณุภำพชีวิต 
กำรมีสขุอนำมยัที่ดีใหก้บัชมุชน 

• กำรสง่เสรมิดำ้นกำรศกึษำใหก้บั 
ชมุชน 

• กำรสง่เสรมิดำ้นสิ่งแวดลอ้ม และ
ดแูลเรื่องสภำพแวดลอ้มในชมุชน 

• กำรสรำ้งงำน สง่เสรมิอำชีพ
ใหแ้ก่ชมุชน และกำรพฒันำ
เศรษฐกิจชมุชน 

• งำนชมุชนสมัพนัธผ์่ำน 
โครงกำรต่ำง ๆ  

• โครงกำรดำ้นกำรสง่เสรมิดำ้น
สขุอนำมยัที่ดีใหก้บัชมุชน  

• กำรสง่เสรมิกำรศกึษำใหก้บัชมุชน 

หน่วยงำน
ก ำกบัดแูล 

• กำรด ำเนินธุรกิจใหส้อดคลอ้งกบั
ขอ้ก ำหนดของกฎหมำย  

• กำรเขำ้รว่มประชมุ สมัมนำ เเลก
เปลี่ยนขอ้คิดเห็นกบัทำงรำชกำร
หรือหน่วยงำนก ำกบัดแูล 

• กำรบรหิำรและจดักำรดำ้นภำษี
อย่ำงโปรง่ใส 

• กำรปฏิบตัิตำมกฎหมำยสิ่งแวดลอ้ม 

• กำรโฆษณำและกำรขำยสินคำ้
เป็นไปอย่ำงถกูตอ้งตำม
กฎหมำย และมีจรยิธรรม 

• กำรดแูลสวสัดิภำพและควำม
ปลอดภยัดำ้นแรงงำน 

• กำรเคำรพสิทธิมนษุยชน 

• กำรด ำเนินธุรกิจอย่ำงมี
จรรยำบรรณ 

• กำรบรหิำรจดักำรดำ้นสงัคมและ
สิ่งแวดลอ้มอย่ำงเหมำะสม 
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สรุปประเด็นส าคัญในการรายงาน 

 
ขอบเขตของผลกระทบ 

 ภายในบริษัท ภายนอกบริษัท 

บท ประเด็นสาระส าคัญ บริษัท พนักงาน คู่ค้า 
ลูกค้า/
ผู้บริโภค 

ผู้ถือหุ้น ชุมชน 
หน่วยงาน
ก ากับดูแล 

การก ากับดูแลความเสี่ยง 
และการปฏิบัติตาม
ข้อก าหนด 

กำรก ำกบัดแูลองคก์ร 
และจรรยำบรรณในกำร 
ด ำเนินธุรกิจ 

⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ 

ความย่ังยืนด้านเศรษฐกิจ 

นวตักรรม ⚫ ⚫ ⚫ ⚫    

กำรบริหำรจดักำรบรรจภุณัฑ ์ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫    

กำรบริหำรจดักำรห่วงโซ่อปุทำน ⚫ ⚫ ⚫     

กำรจดัหำอย่ำงยั่งยืน ⚫ ⚫ ⚫ ⚫    

กำรบริหำรจดักำรลกูคำ้สมัพนัธ์ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫    

ความย่ังยืนด้านสังคม 

กำรบริหำรทรพัยำกรบคุคล ⚫ ⚫     ⚫ 
สิทธิมนษุยชน ⚫ ⚫   ⚫  ⚫ 
องคก์รที่ดีของสงัคม ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ 
ผลิตภณัฑท่ี์ดีต่อสขุภำพและ
ควำมปลอดภยัของผูบ้ริโภค ⚫ ⚫ ⚫ ⚫   ⚫ 

ความย่ังยืนด้านสิ่งแวดล้อม 

กำรใชพ้ลงังำนอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ ⚫ ⚫    ⚫ ⚫ 

กำรบริหำรจดักำรน ำ้และ 
กำรอนรุกัษ์แหล่งน ำ้ ⚫ ⚫    ⚫ ⚫ 

กำรจดักำรของเสีย ⚫ ⚫    ⚫ ⚫ 
บรรจภุณัฑร์กัษ์โลก ⚫ ⚫ ⚫ ⚫   ⚫ 
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การบริหารความเสี่ยง 

บรษิัท โออิชิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) ไดจ้ดัตัง้คณะกรรมกำรบรหิำรควำมยั่งยืนและควำมเสี่ยง ประกอบดว้ย
กรรมกำรบริษัทและผู้บริหำรระดับสูงที่ไดร้บักำรแต่งตั้ง จำกคณะกรรมกำรบริษัทตำมจ ำนวนที่เหมำะสมเพื่อ
บริหำรควำมเสี่ยง โดยมีกำรติดตำม ประเมิน และบริหำรจดักำร ควำมไม่แน่นอนตำมกรอบกำรบรหิำรควำมเสี่ยง
องคก์รของโออิชิกรุ๊ป ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี เพื่อช่วยใหเ้ห็นควำมเสี่ยงทำงธุรกิจที่ส  ำคญั
และโอกำสใหม่ ๆ ส  ำหรับกำรเติบโตอย่ำงต่อเนื่องและยั่งยืน สำมำรถตอบสนองต่อควำมทำ้ทำยและบรรเทำ
ผลกระทบรวมถึงใชป้ระโยชนจ์ำกเหตกุำรณท์ี่เกิดขึน้เพื่อบรรลเุป้ำหมำยกำรเป็นผูน้  ำและสรำ้งสรรคธ์ุรกิจอำหำร
และเครื่องดื่มสไตลญ่ี์ปุ่ น เพื่อมอบคณุภำพชีวิตที่ดีแก่ผูบ้รโิภคและสรำ้งกำรเติบโตแก่ธุรกิจอย่ำงยั่งยืน 

 
แบ่งปันคุณค่า  

กลุม่บรษิัทโออิชิยึดมั่นกำรพฒันำอย่ำงยั่งยืนเป็นแนวทำงในกำรด ำเนินธุรกิจบนพืน้ฐำนของควำมรบัผิดชอบ
ต่อสิ่งแวดลอ้ม สงัคม และเศรษฐกิจ กลยุทธก์ำรพฒันำอย่ำงยั่งยืนของกลุ่มบริษัทโออิชิจึงครอบคลุมกำรก ำกับ
ดแูลกิจกำรที่ดีและกำรบรหิำรควำมเสี่ยง โดยเฉพำะควำมเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อควำมยั่งยืนของบริษัท เพื่อใหก้ำร
บริหำรควำมเสี่ยงมีประสิทธิภำพ  บริษัทจึงด ำเนินกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงทั่วทัง้องคก์รตำมแนวทำงของ 
COSO : Enterprise Risk Management โดยมีองคป์ระกอบส ำคญั ดงันี ้

1. โครงสร้ำงกำรก ำกับดูแล ครอบคลุมตั้งแต่ระดับคณะกรรมกำรบริษัท คณะกรรมกำรบริหำร
คณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำรบริหำรควำมยั่งยืนและควำมเสี่ยง คณะกรรมกำรก ำกับ
ดแูลกิจกำรที่ดี และคณะท ำงำนบรหิำรควำมยั่งยืนและควำมเสี่ยง 

2. ควำมเขำ้ใจในบริบทและกลยุทธ์ในกำรด ำเนินธุรกิจที่เนน้แนวทำงกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน โดยทุก
หน่วยงำนท ำงำนร่วมกันอย่ำงใกลช้ิดเพื่อท ำควำมเขำ้ใจ วิเครำะห์ติดตำมและสื่อสำรปัจจัยเสี่ยง
และแนวโนม้ส ำคญัในอนำคตที่อำจสง่ผลกระทบต่อกำรด ำเนินธุรกิจหรือกลยทุธอ์งคก์ร 

3. กระบวนกำรบริหำรควำมเสี่ยงแบบบูรณำกำร ทั้งในระดับองค์กร ระดับจัดกำร จนถึงระดับ
ปฏิบัติกำร กำรประเมินควำมเสี่ยงที่ส  ำคัญและก ำหนดกลยุทธ์ในกำรจัดกำรควำมเสี่ ยง ภำยใต้
กรอบกำรบริหำรควำมยั่งยืนและควำมเสี่ยงโดยจะตอ้งสำมำรถ ระบุวิเครำะห ์ประเมินตอบสนอง 
และติดตำมกระบวนกำรบริหำรควำมยั่งยืนและควำมเสี่ยงที่ส  ำคัญทัง้หมดของบริษัท รวมถึงกำร
สรำ้งโอกำสใหม่ ๆ ทำงธุรกิจมีควำมสอดคลอ้งกับกลยุทธ์และแนวทำงกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน ซึ่ ง
ตัง้อยู่บนพืน้ฐำนของสำระส ำคญัดำ้นควำมยั่งยืนของโออิชิกรุ๊ป 

4. กำรติดตำม รำยงำน และประเมินผล มีกำรบริหำรควำมยั่งยืนและควำมเสี่ยงอย่ำงต่อเนื่องในทุก
ระดบั ตัง้แต่ระดบัสำยงำน ระดบัสำยธุรกิจ และระดบัองคก์ร 
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5. กำรสรำ้งวฒันธรรมดำ้นควำมยั่งยืนและกำรบริหำรควำมเสี่ยง โดยใหค้วำมรูค้วำมเขำ้ใจเรื่องกำร
พฒันำอย่ำงยั่งยืนและกำรบริหำรควำมเสี่ยงกับกรรมกำรบรษิัท ผูบ้ริหำร และพนกังำนทุกระดบัใน
องคก์ร ส่งเสริมใหพ้นกังำนไดพู้ดคยุหรือเสนอควำมเห็นดำ้นกำรพฒันำอย่ำงยั่งยืนและกำรบริหำร
จัดกำรควำมเสี่ยงผ่ำนกำรท ำงำนและกิจกรรมต่ำง ๆ เช่น กำรท ำเวิรค์ช็อปร่วมกันในงำน Oishi 
Group Conference เป็นตน้ 

 

ความมุ่งมั่นและความส าเร็จ 

กลุ่มบริษัทโออิชิพิจำรณำ “ควำมเสี่ยงดำ้นควำมยั่งยืนขององคก์ร” จำกสำระส ำคัญดำ้นกำรพัฒนำที่
ยั่งยืน ทัง้ 3 ดำ้น คือ สิ่งแวดลอ้ม สงัคม และเศรษฐกิจ เป็นประจ ำทุกปี โดยก ำหนดประเด็นควำมเสี่ยงดำ้นควำม
ยั่งยืนขององคก์รที่มีทัง้ผลกระทบและโอกำสต่อธุรกิจ แบ่งเป็น 4 ระดบั คือ 1) ระดบั “สงูมำก” (E)  2) ระดบั “สงู” 
(H) 3) ระดบั “ปำนกลำง” (M) และ 4) ระดบั “ต ่ำ” (L)  กำรบริหำรจดักำรควำมเสี่ยงในระดบัต่ำง ๆ  ถือเป็นควำม
ทำ้ทำยของคณะกรรมกำรบริหำรควำมยั่งยืนและควำมเสี่ยง คณะท ำงำนบริหำรควำมยั่งยืนและควำมเสี่ยง 
รวมถึงผูบ้รหิำร ที่จะตอ้งหำวิธีกำรบรหิำรจดักำรควำมเสี่ยงที่แตกต่ำงกนั และมีกำรติดตำมอย่ำงใกลช้ิด  

นอกจำกนี ้บริษัทไดร้่วมท ำกำรประเมินดำ้นควำมยั่งยืนภำยใน ( Internal Sustainability Assessment) 
กับกลุ่มบรษิัทไทยเบฟ เพื่อใหเ้กิดควำมตระหนกัรูแ้ละผนวกเรื่องกำรพฒันำที่ยั่งยืนและควำมเสี่ยงใหเ้ก่ียวโยงกบั
กระบวนกำรด ำเนินงำนธุรกิจอย่ำงมั่นคงและยั่งยืน 
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วัฒนธรรมด้านความยั่งยืนและความเสี่ยง 

กำรพัฒนำที่ยั่งยืนและกำรบริหำรจดักำรควำมเสี่ยงที่มีประสิทธิภำพและประสิทธิผลจะเกิดขึน้ภำยใน
องค์กรที่มีกำรปลูกฝังวัฒนธรรมด้ำนควำมยั่งยืนและควำมเสี่ยงใหเ้ป็นส่วนหนึ่งขององค์กร ดังนั้น เพื่อให้
พนกังำนทกุคนตระหนกัถึงควำมส ำคญัของควำมยั่งยืนและร่วมกนัพฒันำใหเ้กิดควำมยั่งยืน รวมถึงกำรป้องกัน 
ติดตำมและจัดกำรควำมเสี่ยงภำยในองค์กรที่อำจจะส่งผลกระทบต่อควำมยั่งยืนขององค์กร บริษัทจึงได้
ก ำหนดใหก้ำรบรหิำรควำมเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของกำรตดัสินใจทำงธุรกิจตัง้แต่กำรวำงแผนกลยุทธ ์กำรวำงแผน
งำนตำมกลยทุธข์ององคก์ร กำรจดัท ำงบประมำณ และกำรปฏิบตัิงำนในแต่ละวนั  

โดยพิจำรณำถึงควำมสมดลุระหว่ำงควำมเสี่ยง โอกำสกำรเติบโตของธุรกิจและผลประโยชนท์ี่ผูม้ีส่วนได้
เสียจะไดร้บัเป็นส ำคญั ซึ่งในกำรก ำหนดกลยุทธ ์กำรวำงแผน กำรปฎิบตัิงำนต่ำง ๆ หำกประเมินว่ำมีโอกำสเกิด
ควำมเสี่ยงและอำจส่งผลกระทบต่อกำรด ำเนินธุรกิจก็จะน ำเสนอประเด็นควำมเสี่ยงต่ำง ๆ กับคณะท ำงำน
บริหำรควำมยั่งยืนและควำมเสี่ยง เพื่อรวบรวมข้อมูลในทะเบียนควำมเสี่ยงองค์กรและรำยงำนต่อคณะ
กรรมกำรบรหิำรควำมยั่งยืนและควำมเสี่ยงต่อไป นอกจำกนีย้งัสง่เสรมิใหห้วัหนำ้หน่วยงำนตรวจสอบภำยในเขำ้
รบักำรอบรมและสมัมนำเป็นประจ ำทุกปี และน ำควำมรูม้ำถ่ำยทอดใหผู้บ้ริหำรและพนักงำน เพื่อเสริมสรำ้ง
ควำมรูค้วำมเขำ้ใจในกำรพฒันำอย่ำงยั่งยืนและกำรบรหิำรควำมเสี่ยงอย่ำงต่อเนื่องดว้ย  
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ตารางแผนภูมิความเสี่ยงของบริษัท 
 

โอกาส/ความถี่ในการเกิดเหตุการณ ์
 

ระดับผลกระทบ 

1 

น้อยมาก 

2 

น้อย 

3 

ปานกลาง 

4 

ค่อนข้างมาก 

5 

มาก 

5 

สูงมาก 

 

M5 

 

H10 

 

H15 

 

E20 

 

E25 

4 

สูง 

 

M4 

 

H8 

 

H12 

 

H16 

 

E20 

3 

ปานกลาง 

 

L3 

 

M6 

 

H9 

 

H12 

 

H15 

2 

เล็กน้อย 

 

L2 

 

M4 

 

M6 

 

H8 

 

H10 

1 

ไม่มีผล 

 

L1 

 

L2 

 

L3 

 

M4 

 

M5 

 
มาตรการตอบสนองความเสี่ยง 

ระดับความเสี่ยง มาตรการ 
สูงมาก (E) กำรปฏิบตัิเพื่อตอบสนองต่อควำมเสี่ยงนัน้ทนัที  
สูง (H) ผูบ้รหิำรระดบัสงูตอ้งใหค้วำมสนใจหรือควำมส ำคญั 
ปานกลาง (M) ตอ้งมีกำรระบหุนำ้ที่ควำมรบัผดิชอบใหแ้ก่ 

ฝ่ำยจดักำร ระดบัผูช้่วยกรรมกำร ผูอ้  ำนวยกำรฝ่ำย 
ต ่า (L) บรหิำรจดักำรโดยวิธีกำรปฏิบตัิงำนประจ ำ 
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การบริหารจัดการในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 

จำกกำรแพร่ระบำดของโควิด-19 ในช่วงปี 2563 ที่ผ่ำนมำ บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) ไดด้ ำเนินกำร
อย่ำงเร่งด่วนเพื่อรบัมือกับสถำนกำรณ ์เพื่อใหธุ้รกิจด ำเนินต่อไปไดอ้ย่ำงรำบรื่นและไดร้บัผลกระทบนอ้ยที่สุด  
โดยไดม้ีกำรจดักำรครอบคลมุทัง้ 5 ดำ้น ดงันี ้

1. ด้านพนักงาน 

โออิชิใหค้วำมส ำคัญอย่ำงยิ่งกับกำรดูแลพนักงำนทุกคน เพรำะถือว่ำพนักงำนทุกคนคือสมำชิกของ
ครอบครวัโออิชิ บริษัทจึงดูแลสวัสดิภำพพนักงำน โดยจัดอุปกรณป์้องกัน ทัง้หนำ้กำกอนำมัย รวม 20,000 ชิน้ 
แอลกอฮอล ์72% รวม 22,000 ลิตร ใหพ้นักงำนอย่ำงทั่วถึง ทัง้ที่ส  ำนักงำนใหญ่ โรงงำน รำ้นอำหำร อีกทัง้ดูแล
พืน้ที่กำรท ำงำนใหป้ลอดภัย มีกำรวดัอุณหภูมิก่อนเขำ้งำน มีเจลแอลกอฮอลใ์หบ้ริกำรทุกทำงเขำ้ พ่นสเปรยฆ์่ำ
เชือ้ และจดัพืน้ที่ตำมหลกั Social Distancing เวน้ระยะห่ำง 1.8 เมตร และใหพ้นกังำนท ำแบบประเมินควำมเสี่ยง
ต่อเนื่องผ่ำนแอผพลิเคชั่น เพื่อใหม้ั่นใจว่ำพนกังำนปลอดภยัและสรำ้งควำมมั่นใจใหก้บัลกูคำ้ นอกจำกนี ้บรษิัทได้
แบ่งพนักงำนออกเป็น 3 กลุ่ม เพื่อปรับกำรปฏิบัติงำนของแต่ละกลุ่มให้เหมำะสมกับสถำนกำรณ์ ได้แก่  
(1) พนักงำนที่จ  ำเป็นตอ้งปฏิบัติงำนในสถำนที่เดิม (2) พนักงำนที่จ  ำเป็นตอ้งท ำงำนดว้ยกัน สำมำรถท ำงำนให้
สถำนที่ปฏิบัติงำนส ำรองได ้และ (3) พนักงำนที่สำมำรถปฏิบัติงำนจำกบำ้นได ้ซึ่งบริษัทไดม้ีนโยบำยให ้Work 
From Home เพื่อลดควำมเสี่ยงในกำรติดเชือ้แบบกลุ่ม ที่ส  ำคัญ เพิ่มควำมปลอดภัยใหแ้ก่พนักงำน โดยมอบ
ประกันภัยคุม้ครองอุบัติเหตุและไวรสัโควิด-19 มูลค่ำควำมคุม้ครองคนละ 100,000 บำท ใหก้ับพนักงำนทุกคน 
รวมจ ำนวน 8,163 คน พรอ้มไดส้รำ้งขวญัก ำลังใจใหแ้ก่พนกังำน โดยประกำศว่ำจะไม่มีกำรเลิกจำ้งงำน ใหค้วำม
ช่วยเหลือดำ้นกำรขอรบัเงินประกนัสงัคมแก่พนกังำนที่ไดร้บัผลกระทบ รวม 3,842 คน ใหก้ำรสนบัสนนุ “ถุงน ำ้ใจ
ไทยเบฟ” แก่พนกังำนกลุม่ที่ขำดรำยได ้776 คน และจดัจ ำหน่ำยสินคำ้รำคำพิเศษใหแ้ก่พนกังำนทั่วประเทศ 

2. ด้านลูกค้า 

กำรดแูลดำ้นลกูคำ้ แบ่งกำรจดักำรออกเป็น 3 ช่วง ดงันี ้ 

(1) มาตรการช่วงก่อนปิดร้านอาหาร ทำงรำ้นไดป้รบัเปลี่ยนบริกำรจำกแบบบุฟเฟตม์ำเป็นกำร
สั่งอำหำรและเสิรฟ์ เปลี่ยนจำกกำรวำงอุปกรณร์บัประทำนบนโต๊ะมำเป็นกำรน ำมำเสิรฟ์ ส่วนอุปกรณส์่วนกลำง  
ที่ใหบ้ริกำรบริเวณเคำนเ์ตอรแ์ละเครื่องปรุงอำหำรเปลี่ยนใหม่ทุก 1 ชั่วโมง พรอ้มมีมำตรกำรเข้มงวดในกำร 
ท ำควำมสะอำดภำชนะและอุปกรณ์ต่ำง ๆ เพิ่มขั้นตอนกำรท ำควำมสะอำดอุปกรณ ์ดว้ยกำรแช่ในผลิตภัณฑ ์
ท ำควำมสะอำดและฆ่ำเชือ้ (Suma Bac) เพิ่มขึน้ 10 นำที เพื่อควำมปลอดภยัและสรำ้งควำมเชื่อมั่นใหก้ับลูกคำ้
ที่มำใชบ้รกิำร  
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(2) มาตรการช่วงที่ร้านอาหารต้องปิดให้บริการ บริษัทอ ำนวยควำมสะดวกและเพิ่มกำรเขำ้ถึง
ลกูคำ้ โดยเฉพำะกำรใหบ้ริกำรเดลิเวอรี่ พรอ้มทัง้ออกเมนูพิเศษส ำหรบัรบัประทำนที่บำ้น และจดัโปรโมชั่นดึงดดู
ลูกคำ้ อำทิ บริกำรส่งฟรี จัดชุดรำคำพิเศษ แถมสินคำ้ฟรี รวมถึงโปรโมชั่นที่สรำ้งควำมฮือฮำ อย่ำงรำ้นชำบูชิ  
ที่แถมหมอ้ชำบเูม่ือสั่งอำหำรตัง้แต่ 990 บำทขึน้ไป เป็นตน้ และยงัไดเ้พิ่มควำมเขม้งวดดำ้นสขุอนำมยัส ำหรบักำร
บริกำรเดลิเวอรี่โดยใหพ้นักงำนใส่หน้ำกำกอนำมัยและพกสเปรย์แอลกอฮอล์ตลอดเวลำ ใหล้ำ้งมือก่อนเริ่ม
ปฏิบัติงำนและท ำควำมสะอำดมืออย่ำงนอ้ยทุก 30 นำที ใหฉี้ดสเปรยแ์อลกอฮอลล์ำ้งมือทุกครัง้ก่อนจดัส่งและ
มอบอำหำรใหล้กูคำ้ และฆ่ำเชือ้ท ำควำมสะอำดกลอ่งส่งอำหำร รถจักรยำนยนต ์หมวกกันน็อค กุญแจรถ ทุกครัง้
หลงัเสรจ็กำรจดัสง่ ต่อมำเม่ือสถำนกำรณด์ีขึน้  

(3) มาตรการช่วงร้านอาหารกลับมาเปิดให้บริการใหม่  ทำงรำ้นไดย้กระดับควำมปลอดภัย 
เพื่อสรำ้งควำมมั่นใจใหก้ับลูกคำ้ ทั้งจัดเตรียมเจลแอลกอฮอลล์ำ้งมือใหลู้กคำ้ที่จุดเขำ้ออกและบริเ วณต่ำง ๆ  
ในรำ้น จัดที่นั่งเวน้ระยะห่ำงระหว่ำงบุคคลอย่ำงน้อย 2 เมตร อำหำรท ำเมื่อลูกคำ้สั่ง (Made to order 100%) 
เสิรฟ์โดยมีฝำครอบ เสิรฟ์เครื่องดื่มที่โต๊ะแทนกำรใหก้ดจำกเครื่อง งดเสิรฟ์อำหำรบนสำยพำน มีกำรท ำควำม
สะอำดโต๊ะเกำ้อีด้ว้ยน ำ้ยำฆ่ำเชือ้ทุกครัง้หลงัลูกคำ้ใชบ้รกิำรเสรจ็ ท ำควำมสะอำดพืน้ทำงเดินและเคำนเ์ตอรด์ว้ย
น ำ้ยำฆ่ำเชือ้อย่ำงนอ้ยวนัละ 1 ครัง้ ใหพ้นกังำนสวมหนำ้กำกขณะปฏิบตัิงำนและท ำควำมสะอำดมือทุก 30 นำที 
ส่วนกำรช ำระเงินไดใ้หพ้นกังำนแคชเชียรฉี์ดสเปรยแ์อลกอฮอลฆ์่ำเชือ้ที่มือทุกครัง้หลงัจำกรบัและทอนเงินลูกคำ้ 
ใสเ่งินทอนในถงุพลำสติก รวมถึงไดจ้ดัท ำระบบช ำระเงินผ่ำนคิวอำรโ์คด้ นอกจำกนี ้ยงัพฒันำระบบสั่งอำหำรแบบ
ไรก้ำรสมัผสัดว้ย กำรสแกนคิวอำรโ์คด้จำกโทรศพัทข์องลกูคำ้ก็จะ สำมำรถเลือกและสั่งอำหำรไดจ้ำกโทรศพัทข์อง
ลกูคำ้เอง  

3. ด้านธุรกิจ 

ในส่วนของกำรบริหำรจัดกำร ได้ใช้กำรท ำงำนร่วมกัน ทั้งระหว่ำงสำยงำน (Cross Function) และ  
กำรรว่มมือกนักบับรษิัทพนัธมิตรในเครือไทยเบฟ (Collaboration) ในกำรขบัเคลื่อนธุรกิจ ไดม้ีกำรจดัท ำBusiness 
Continuity Planning (BCP) เพื่อเตรียมควำมพร้อมและควำมต่อเนื่องในกำรบริหำรธุรกิจ และ Plant BCP 
Management เพื่อเตรียมรับมือหำกต้องเผชิญภำวะวิกฤตในทุกโรงงำน ควบคู่ไปกับกำรควบคุมค่ำใช้จ่ำย  
ดว้ยกำรบริหำรเรื่องคนและค่ำแรง กำรปรบัลดค่ำใชจ้่ำยที่ไม่จ  ำเป็น กำรบริหำรกำรซือ้วตัถุดิบ และกำรพิจำรณำ
เลื่อนกำรเปิดสำขำใหม่และปรบัปรุงรำ้น เพื่อใหส้ำมำรถใชจ้่ำยอย่ำงมีประสิทธิภำพสงูสดุ 

ส ำหรบัธุรกิจอำหำร นอกเหนือจำกจะปรบัเปลี่ยนรูปแบบใหบ้รกิำรและยกระดบัมำตรฐำนควำมปลอดภยั
ในรำ้นอำหำรใหส้อดคลอ้งกับมำตรกำรในช่วงโควิด-19 แลว้ บริษัทยงัปรบัแผนและรูปแบบกำรขำยใหต้อบโจทย์
พฤติกรรมของผูบ้ริโภคที่เปลี่ยนไปอย่ำงรวดเร็ว น ำเทคโนโลยี-ดิจิตลัมำพฒันำช่องทำงกำรขำย เนน้ช่องกำรขำย
แบบเดลิเวอรี่ ทัง้ดิจิทัลแพลทฟอรม์ของบริษัทผ่ำนทำงเว็บไซต ์www.oishidelivery.com นอกเหนือจำกกำรโทร 
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1773 รวมทัง้ผ่ำนช่องทำง Food Aggregator อำทิ Food Panda, Grab Food, LINEMAN ซึ่งท ำใหส้ำมำรถขยำย
บรกิำรไดห้ลำกหลำยแบรนดม์ำกขึน้ อีกทัง้เพิ่มช่องทำงกำรขำยเชิงรุก ทัง้กำรบรกิำรจดัสง่เดลิเวอรี่โดยพนกังำนใน
ร้ำน (Own rider) กำรขำยในส่วนของ Cash van กำรขำยแบบ Door to Door และกำรออกบูธ นอกจำกนั้น 
ยังมีกำรเปิดตัว Oishi Kitchen ในรูปแบบของ Cloud Kitchen หรือ ครัวกลำง ให้ลูกค้ำสำมำรถสั่ งอำหำร
หลำกหลำยแบรนดใ์นเครือโออิชิไดอ้ย่ำงสะดวกสบำยในครัง้เดียว  

ขณะที่ธุรกิจเครื่องดื่ม ในช่วงเผชิญสถำนกำรณโ์ควิด-19 ก็เพิ่มช่องทำงกำรขำยเครื่องดื่มแบบเดลิเวอรี่
ผ่ำนทำงออนไลนเ์ช่นเดียวกัน โดยร่วมมือกับพำรท์เนอรต์่ำง ๆ เพื่อเพิ่มโอกำสกำรขำยและช่วยอ ำนวยควำมสะดวก
ใหก้ับผู้บริโภคในช่วงที่มีกำรปิดหำ้งสรรพสินคำ้ รวมทั้งมีกำรใชก้ลยุทธ์กำรขำยแบบ Street Fighter น ำสินคำ้ 
ไปขำยนอกสถำนที่ เพื่อเพิ่มกำรเขำ้ถึงผูบ้รโิภค นอกจำกนัน้ยงัมีกำรปรบัแผนกำรตลำดโดย หยุดแคมเปญชิงโชค  
ช่วงหนำ้รอ้น น ำงบส่งเสริมกิจกรรมกำรตลำดและเครื่องดื่มโออิชิ โกลด์ รวมมูลค่ำ 24 ลำ้นบำท ไปบริจำคผ่ำน
สภำกำชำดไทย เพื่อมอบใหก้บัโรงพยำบำล 7 แห่ง เป็นก ำลงัสนบัสนนุในกำรต่อสูก้บั โควิด-19  

4. ด้านคู่ค้า 

ดว้ยสถำนกำรณ์ที่เปลี่ยนไป โดยเฉพำะในธุรกิจรำ้นอำหำร บริษัทไดท้ ำงำนร่วมกับคู่คำ้  (Supplier)  
เพื่อปรบักำรบริหำรจัดกำรในดำ้นวัตถุดิบ โดยจัดท ำรำยกำรสินคำ้กลุ่มเสี่ยงและเตรียมแผนรองรบั พรอ้มเพิ่ม
ประสิทธิภำพในกำรต่อรองกำรซือ้วตัถดุิบ ภำยใตเ้ง่ือนไขที่เป็นผลดีสงูสดุต่อทัง้สองฝ่ำย 

5. ด้านสังคม 

บรษิัทไดด้ ำเนินโครงกำร โออิชิ “ให”้ สูภ้ยัโควิด-19 โดยมอบเงินบรจิำค พรอ้มผลิตภณัฑอ์ำหำรและเครื่องด่ืมโออิชิ 

รวมมลูค่ำ 24 ลำ้นบำท ผ่ำนทำงสภำกำชำดไทย เพื่อช่วยเหลือ 7 โรงพยำบำล ไดแ้ก่ โรงพยำบำลจฬุำลงกรณ ์

โรงพยำบำลพระมงกฎุเกลำ้ โรงพยำบำลศิรริำช โรงพยำบำลรำมำธิบดี โรงพยำบำลธรรมศำสตรเ์ฉลิมพระเกียรติ 

โรงพยำบำลรำชวิถี และสถำบนับ ำรำศนรำดรู แบ่งเป็นเงินบรจิำคโรงพยำบำลละ 2 ลำ้นบำท และเป็นผลิตภณัฑ์

อำหำรและเครื่องด่ืมโออิชิ มลูค่ำ 10 ลำ้นบำท ทัง้เครื่องดื่มโออิชิโกลด ์ชำเขียวพรีเมียมจำกญ่ีปุ่ นสตูรไม่มีน ำ้ตำล 

และ แซนวิชโออิชิอีทโตะ ส ำหรบัใหบ้รกิำรในอำคำรผูป่้วยติดเชือ้ โดยจดัสง่ใหต้ลอดระยะเวลำ 3 เดือน ตัง้แต่ 27 

มี.ค. - 30 มิ.ย. 2563 นอกจำกนัน้โออิชิยงัมีควำมห่วงใยต่อประเทศเพื่อนบำ้น  

ในฐำนะคู่คำ้ทำงธุรกิจไดร้ว่มสนบัสนนุแอลกอฮอล ์เพื่อใชง้ำนดำ้นกำรแพทยแ์ละกำรปอ้งกนักำรแพรร่ะบำดของ

โควิด-19 โดยมอบใหก้บักระทรวงสำธำรณสขุกมัพชูำ จ ำนวน 3,600 ลิตร และกระทรวงสำธำรณสขุ สปป. ลำว 

จ ำนวน 2,100 ลิตร เพื่อใหก้ระทรวงสำธำรณสขุของแต่ละประเทศไดด้ ำเนินกำรแจกจ่ำยไปยงัโรงพยำบำลต่ำง ๆ 

ต่อไป กำรแพรร่ะบำดของโควิด-19 เป็นอีกหนึ่งบทพสิจูนส์  ำคญัต่อควำมแกรง่ของกลุม่บรษิัทโออิชิในหลำกหลำย
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มิติ แต่ดว้ยพลงัจำกกำรรว่มมือกนัของพนกังำนทกุคนและผูเ้ก่ียวขอ้งทกุภำคสว่น ท ำใหก้ำรจดักำรในทกุดำ้น

ด ำเนินไปไดด้ว้ยดี จนสำมำรถยืนหยดัขำ้มผ่ำนอปุสรรค และพรอ้มขบัเคลื่อนไปสูค่วำมส ำเรจ็ในกำ้วต่อ ๆ ไป 

ส่ิงแวดล้อม 

บริษัท โออิชิ  กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) ตระหนักถึงควำมส ำคัญในกำรรักษำสิ่งแวดล้อม จึงจัดให้มี
กระบวนกำรดแูลดำ้นสิ่งแวดลอ้ม กำรใชพ้ลงังำนและน ำ้ใหม้ีประสิทธิภำพ กำรลดกำรปลอ่ยก๊ำซเรือนกระจก กำร
ออกแบบบรรจุภัณฑต์่ำง ๆ ใหเ้ป็นมิตรต่อสิ่งแวดลอ้มอย่ำงต่อเนื่องเพื่อร่วมแกปั้ญหำขยะพลำสติก รวมถึงกำร
ก ำจัดวัตถุดิบเหลือใช ้กำรจัดกำรขยะและของเสียอย่ำงเป็นระบบ ไดม้ำตรฐำน และปฏิบัติตำมขอ้ก ำหนดของ
กฎหมำย เพื่อใหม้ั่นใจไดว่้ำวตัถุดิบเหลือใช ้ขยะ และของเสียดงักล่ำวสำมำรถน ำกลบัมำใชใ้หม่ ตลอดจนก ำจดั
อย่ำงถกูวิธี ไม่สง่ผลกระทบกบัชมุชนและสิ่งแวดลอ้ม 

การใช้พลังงานอย่างมีประสทิธิภาพ 

ส าหรบักระบวนการผลิต โออิชิใชเ้ทคโนโลยีการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดลอ้มดว้ยเครื่องจกัรที่ทนัสมยั เพื่อให้
ใชพ้ลงังานนอ้ย ลดวตัถดุิบบรรจุภณัฑท์ี่ใชใ้นการผลิต รวมถึงลดการใชท้รพัยากร และปฏิบตัิตามมาตรฐานการจัดการ
สิ่งแวดลอ้ม ISO 14001 (ISO 14001 Environmental Management Standard) ซึ่งโรงงานผลิตเครื่องดื่มของโออิชิทุก
โรงงานไดร้บัการรบัรองมาตรฐานดงักลา่วเรียบรอ้ยแลว้   

นอกจากนั้นในปี 2563 โออิชิยังไดจ้ัดท าระบบการจัดการดา้นพลงังาน ISO50001 version 2018  เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพการใชพ้ลงังานอย่างมีประสิทธิภาพ และยงัไดร้บัการรบัรองดา้นการบรหิารจดัการพลงังานอย่างมี
ประสิทธิภาพและเป็นมิตรกบัสิ่งแวดลอ้ม ไดแ้ก่  

• ประกาศนียบัตร คารบ์อนฟุตพริน้ทข์ององคก์รในภาคอุตสาหกรรม (Carbon Footprint for 
Organization: CFO) ขององคก์ารบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องคก์ารมหาชน)  ใน
ฐานะที่บริษัท โออิชิ เทรดดิง้ จ ากัด โดยโรงงานผลิตเครื่องดื่มโออิชิ 3 แห่ง ได้แก่ ที่นิคม
อุตสำหกรรม นวนคร จ.ปทุมธำนี, นิคมอุตสำหกรรมอมตะนคร จ.ชลบุรี, อ.วังม่วง จ.สระบุรี 
และ โรงงำนผลิตอำหำรครัวกลำง อ.บำ้นบึง จ.ชลบุรี ได้สรำ้งควำมรูค้วำมเข้ำใจเก่ียวกับ
หลักกำรและวิธีกำรประเมินคำรบ์อนฟุตพริน้ทข์ององคก์ร เพื่อใหส้ำมำรถค ำนวณปริมำณ
คำรบ์อนฟุตพริน้ทท์ี่เกิดขึน้จำกกำรด ำเนินงำนไดอ้ย่ำงถูกตอ้ง อันจะน ำไปสู่กำรก ำหนดแนว
ทำงกำรบริหำรจัดกำรกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกขององค์กรได้อย่ำงเหมำะสมและมี
ประสิทธิภำพต่อไป  



  บรษิัท โออิชิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
แบบแสดงรำยกำรขอ้มลูประจ ำปี (แบบ 56-1) สิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยำยน 2563 

ส่วนท่ี 2 หนำ้ที่ 103 

• ใบประกาศเกียรติคุณ เคร่ืองหมายรับรองคาร์บอนฟุตพริ้นทผ์ลิตภัณฑ ์หรือ ฉลาก
คารบ์อนฟุตพริ้นทข์องผลิตภัณฑ ์(CFP) จาก องคก์ารบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก 
(องคก์ารมหาชน) ส าหรบัผลิตภณัฑเ์ครื่องดื่มโออิชิ  กรีนที รสตน้ต ารบั ผลิตภณัฑเ์ครื่องดื่ม
โออิชิ  กรีนที รสน า้ผึง้ผสมมะนาว และผลิตภณัฑเ์ครื่องดื่มโออิชิ  กรีนที กลิ่นองุ่นเคียวโฮ ผสม
วุน้มะพรา้ว ขนาด 380 มิลลิลิตร ที่ผ่านการประเมินและไดร้บัการรบัรองปริมาณการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจก 

• ใบประกาศเกียรติคุณ เคร่ืองหมายลดคารบ์อนฟุตพริน้ทผ์ลิตภัณฑ ์หรือฉลากลดโลก
ร้อน (CFR)  จาก องคก์ารบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องคก์ารมหาชน) ส าหรบั
ผลิตภณัฑเ์ครื่องดื่มโออิชิ  กรีนที รสน า้ผึง้ผสมมะนาว และผลติภณัฑเ์ครื่องดื่มโออิชิ  กรีนที 
กลิ่นองุ่นเคียวโฮ ผสมวุน้มะพรา้ว ขนาด 380 มิลลิลิตร ที่ผ่านการประเมินและลดการปลอ่ย
ก๊าซเรือนกระจก 

• ใบประกาศเกียรติคุณ การรับรองวอเตอร์ฟุตพริ้นตข์องผลิตภัณฑ ์(WFP) จากสภา
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ส าหรบัผลิตภณัฑเ์ครื่องดื่มโออิชิ กรีนที รสน า้ผึง้ผสมมะนาว 
ขนาด 380 มิลลิลิตร ที่ผ่านการประเมินและรับรองค่าฟุตพริ ้นท์การขาดแคลนน ้า (Water 
Scarcity Footprint) 

• ใบรับรองการปล่อยก๊าซเรือนกระจก จาก กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ในฐานะที่โรงงานโออิชิปล่อยก๊าซเรือนกระจกในปริมาณที่เหมาะสม ได้แก่ 
โรงงานนิคมอุตสาหกรรมนวนครปล่อยก๊าซเรือนกระจกประมาณ 18,205 tonCO2-eq 
โรงงานในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร 2,333 tonCO2-eq โรงงานวงัม่วง 23,334 tonCO2-eq 

และครัวกลางที่บา้นบึง 9,688 tonCO2-eq พรอ้มผ่านการประเมินและไดร้ับการรบัรองเป็น 
“โรงงานสีเขียวระดับ 3” (Green Industry Level 3) จากกระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งเป็น
ระดบัที่แสดงใหเ้ห็นว่าบรษิัทไดใ้ชท้รพัยากรอย่างคุม้ค่าและพฒันากระบวนการผลิตที่เป็นมิตร
กบัสิ่งแวดลอ้ม   

• เกียรติบัตรการเข้าร่วมโครงการและเป็นบริษัทน าร่องในโครงการทดสอบ และ
ปรับปรุงโครงสร้างพืน้ฐานส าหรับระบบ-ซือ้ขายสิทธิในการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภาค
สมัครใจของประเทศไทย  จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การ
มหาชน) ในฐานะที่เป็นบริษัทน าร่องในการเรียนรู ้พัฒนา และปรบัปรุงแนวทางการติดตาม 
และรายงานการปลอ่ยก๊าซเรือนกระจกรายสาขาอตุสาหกรรม 
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แนวทางการใช้ทรัพยากรด้านพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพในปี 2563 

No. โรงงาน แนวทางการบริหารจัดการ ผลลัพธ ์
1 โรงงานผลิตเครื่องดื่ม  

เขตนิคมอตุสาหกรรมนวนคร 
จงัหวดัปทมุธานี  

จดัท าระบบการจดัการดา้นพลงังาน 
ISO50001 version 2018 เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการใชพ้ลงังาน โดย
สายการผลิตเครื่องดื่มแบบบรรจเุย็น 
ในขวด PET ปรบัปรุงกระบวนการ  
ดว้ยการลดขัน้ตอนท าความสะอาด
โดยไม่ตอ้งถอดชิน้สว่น (Cleaning In 
Place, CIP) เม่ือมีการเปลี่ยนรุน่ 
การผลิตผลิตภณัฑ ์

ลดไฟฟ้า 12,000 หน่วยต่อปี 

2 โรงงานผลิตเครื่องดื่ม  
เขตนิคมอตุสาหกรรมนวนคร  
จงัหวดัปทมุธานี 

สายการผลิตเครื่องดื่มแบบบรรจ ุ
กลอ่ง UHT ปรบัปรุงเครื่องฆ่าเชือ้ 
(AUHT) และเครื่องพาสเจอไรเซอร ์โดย
ควบคมุการท างานของป๊ัมใหส้อดคลอ้ง
กบัอตัราการบรรจ ุ

ลดไฟฟ้า 220,000 หน่วยต่อปี 

3 โรงงานผลิตเครื่องดื่ม  
อ าเภอ วงัม่วง จงัหวดัสระบรุี 

ปรบัปรุงสายการผลิตชาเขียวบรรจเุย็น
ในขวด PET โดยลดแรงดนัไอน า้ของ
ระบบตน้ก าลงั 

ลดเชือ้เพลิง (Fuel oil) 70,000 
ลิตรต่อปี 

4 โรงงานโออิชิฟู้ด เซอรวิ์ส 
อ าเภอ บา้นบงึ จงัหวดัชลบรุ ี

ปรบัปรุงระบบตน้ก าลงั โดยการน า
มอเตอรป์ระสิทธิภาพสงูเขา้มาใชใ้น
ระบบท าความเย็นของโรงงาน 

ลดไฟฟ้า 800,000 หน่วยต่อปี 

5 โรงงานโออิชิฟู้ด เซอรวิ์ส  
อ าเภอ บา้นบงึ จงัหวดัชลบรุ ี

ปรบัปรุงเครื่องจกัรของสายการผลิต
เก๊ียวซ่า โดยพฒันาใหเ้ครื่องแช่แข็ง
แบบอโุมงค ์(Tunnel Freezer) ท างาน
ไดอ้ย่างเต็มประสิทธิภาพ  

ลดการใชก๊้าซไนโตรเจน  
700 ตนัต่อปี 
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การบริหารจัดการน ้าและอนุรักษแ์หล่งน ้า 

โออิชิมีแนวทำงกำรใชท้รพัยำกรน ำ้อย่ำงคุม้ค่ำ รวมถึงปฏิบัติตำมขอ้ก ำหนดและกฎหมำย  พรอ้มทัง้มี
ระบบมำตรฐำนสำกลในกำรก ำกับดแูลและตรวจสอบควำมถูกตอ้งของกำรด ำเนินธุรกิจที่เก่ียวขอ้งกับกำรใชน้  ำ้ 
รวมถึงควบคุมมำตรฐำนกำรปล่อยน ำ้ทิง้จนมีคุณภำพดีกว่ำมำตรฐำนที่ก ำหนดก่อนปล่อยสู่แหล่งน ำ้ธรรมชำติ 
และไม่ส่งผลกระทบต่อผูเ้ก่ียวข้อง อีกทัง้ไดร้บัใบประกำศเกียรติคุณกำรรบัรอง “กำรตรวจประเมินตำมเกณฑ์
มำตรฐำนกำรรบัรองวอเตอรฟ์ุตพริน้ทข์องผลิตภณัฑ”์ ส  ำหรบัผลิตภณัฑช์ำเขียวญ่ีปุ่ น โออิชิ กรีนที รสน ำ้ผึง้ผสม
มะนำว ขนำด 380 มิลลิลิตร จำกสถำบนัน ำ้และสิ่งแวดลอ้มเพื่อควำมยั่งยืน สภำอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย 
จำกกำรประเมินปรมิำณกำรใชน้ ำ้ในกระบวนกำรผลิตตลอดห่วงโซ่อำหำรอย่ำงเหมำะสม 

แนวทางการบริหารจัดการน ้าอย่างมีประสิทธิภาพในปี 2563 

No. โรงงาน แนวทางการบริหารจัดการน ้า ผลลัพธ ์
1 โรงงำนผลิตเครื่องดื่ม  

เขตนิคมอตุสำหกรรมนวนคร 
จงัหวดัปทมุธำนี 

ปรบัปรุงสำยกำรผลิตเครื่องดื่มแบบบรรจกุลอ่ง 
UHT โดยปรบัปรุงกระบวนกำรท ำควำมสะอำด 
โดยไม่ตอ้งถอดชิน้สว่น (Cleaning In Place, CIP) 
จึงช่วยลดปรมิำณกำรใชน้ ำ้ลำ้งระบบในขัน้ตอน
สดุทำ้ย (Final rinse) 

ลดปรมิำณน ำ้  
37,000 ลกูบำศกเ์มตรต่อปี 

2 โรงงำนผลิตเครื่องดื่ม  
เขตนิคมอตุสำหกรรมนวนคร 
จงัหวดัปทมุธำนี 

ปรบัปรุงสำยกำรผลิตเครื่องดื่มแบบบรรจเุย็น 
ในขวด PET โดยลดขัน้ตอนท ำควำมสะอำด 
โดยไม่ตอ้งถอดชิน้สว่น (Cleaning In Place, CIP) 
เมื่อมีกำรเปลี่ยนรุน่กำรผลิตผลิตภณัฑ ์

ลดปรมิำณน ำ้  
250 ลกูบำศกเ์มตรต่อปี 

3 โรงงำนผลิตเครื่องดื่ม 
อ ำเภอวงัม่วง จงัหวดัสระบรุี 

ปรบัปรุงระบบ CIP โดยกำรน ำน ำ้อ่อน (Soft water) 
มำใชใ้นกระบวนกำร CIP แทนกำรใชน้  ำ้ที่ผ่ำน 
กำรกรองดว้ยเครื่องรีเวอรส์ออสโมซิส (Reverse 
Osmosis, RO) 

ลดปรมิำณน ำ้ RO  
36,000 ลกูบำศกเ์มตรต่อปี 
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บรรจุภัณฑรั์กษโ์ลก 

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) ให้ควำมส ำคัญกับกำรพัฒนำบรรจุภัณฑ์เพื่อตอบสนองในแง่ 
ควำมตอ้งกำรของผู้บริโภค กำรเก็บรักษำ และคงคุณภำพของผลิตภัณฑ ์รวมไปถึงควำมเหมำะสมในแง่ของ  
กำรขนส่ง เพื่อส่งมอบผลิตภณัฑท์ี่คงคุณภำพใหก้ับผูบ้ริโภค อย่ำงไรก็ตำม ดว้ยสภำวะกำรเปลี่ยนแปลงในดำ้น
สิ่งแวดล้อม และกำรตระหนักในด้ำนสิ่งแวดล้อมที่ เพิ่มสูงขึน้ทั้งในระดับประเทศหรือระดับสำกล จึงท ำให้  
ทำงบริษัทได้มีกำรใช้หลักเกณฑ์ในด้ำนกำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในกำรออกแบบและพัฒนำบรรจุภัณฑห์รือ  
กำรลดกำรใช้งำนบรรจุภัณฑ์ที่อำจส่งผลกระทบต่อสภำวะแวดล้อม รวมถึงกำรค ำนึงถึงกำรน ำบรรจุภัณฑ์ 
ที่สำมำรถย่อยสลำยไดต้ำมธรรมชำติ หรือบรรจภุณัฑท์ี่สำมำรถน ำกลบัไปใชใ้หม่ไดม้ำกยิ่งขึน้  

ทัง้นี ้โออิชิตัง้เปำ้ลดปริมำณขยะหรือของเสียจำกกระบวนกำรผลิตตัง้แต่ปี 2558 – 2563 ใหไ้ดอ้ย่ำงนอ้ย
ปีละ 1% เพื่อบรรเทำผลกระทบต่อสิ่งแวดลอ้มและสรำ้งวงจรธุรกิจอำหำรที่ยั่งยืน บรรจภุณัฑ ์ถือเป็นองคป์ระกอบ
ส ำคัญในอุตสำหกรรมอำหำรและเครื่องดื่ม ดังนั้นกำรเลือกใช้บรรจุภัณฑท์ี่รักษ์โลก นอกจำกเป็นกำรรักษำ
สภำพแวดลอ้มแลว้ ยงัเป็นกำรตอบรบักลยทุธอ์งคก์รที่ตอ้งกำรรว่มสรำ้งควำมยั่งยืนดำ้นสิ่งแวดลอ้มใหก้บัสงัคม 

กลุ่มบริษัทโออิชิงจึงมุ่งมั่นพัฒนำเทคโนโลยีกำรผลิตบรรจุภัณฑ์ใหม้ีประสิทธิภำพ เพื่อลดปริมำณ
พลำสติกและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดลอ้มและสังคมในระยะยำว โดยในปี 2562 สำมำรถลดปริมำณกำรใช้
พลำสติกได ้16.59 ตนั  

ภารกิจส าคัญ / การบริหารจัดการบรรจุภัณฑ ์ 

1) ธุรกิจเคร่ืองด่ืม 

1.1) การศึกษาวิจัยเร่ืองการปรับลดน ้าหนักพรีฟอรม์ (Preform)  

ในกำรผลิตขวดพลำสติกเพื่อใชเ้ป็นบรรจุภัณฑห์ลกัของเครื่องดื่มนัน้ พรีฟอรม์ถือเป็นวตัถุดิบส ำคัญใน
กำรเป่ำขึน้รูปขวด โดยในแต่ละปี บริษัท โออิชิ เทรดดิง้ จ ำกัด มีกำรใชง้ำนพรีฟอรม์ปรมิำณมำกกว่ำ 567 ลำ้นชิน้
ต่อปี ในขณะที่ยังไม่สำมำรถหำวัตถุดิบอื่นมำทดแทนหรือใชพ้ลำสติกรีไซเคิลได ้เนื่องจำกยังรอกำรรบัรองจำก
หน่วยงำนของรฐัที่เก่ียวขอ้ง ดงันัน้กำรลดน ำ้หนกัพรีฟอรม์ที่ใชส้  ำหรบักำรเป่ำขวดพลำสติกจึงเป็นทำงเลือกหนึ่ง
ส  ำหรบัลดปริมำณกำรใชพ้ลำสติก ซึ่งโครงกำรที่ทำงบริษัทไดท้ดลอง คือ กำรลดน ำ้หนักพรีฟอรม์ของขวด 350 
มล. และ 380 มล. จำกเดิม 17 กรมั ลดลงเหลือ 15.89 กรมั และกำรลดน ำ้หนกัพรีฟอรม์ของขวด 500 มล. จำก
เดิม 18.50 กรมั ลดลงเหลือ 18.16 กรมั โดยด ำเนินกำรศกึษำและทดสอบในหอ้งปฏิบตัิกำรเสรจ็สิน้แลว้ในปี 2563   

1.2) การพัฒนาฉลากทีท่ าจากวัสดุ PET ทดแทน PVC  

ปัจจุบนัฉลำกของขวดเครื่องดื่มโออิชิกรีนทีรสชำติต่ำง ๆ เป็นฉลำกแบบ PVC ซึ่งปัจจุบนัยงัไม่สำมำรถ  
รีไซเคิลได ้ดงันัน้บรษิัทจึงรว่มกบัผูผ้ลิตฉลำกท ำกำรศกึษำและพฒันำสตูรฟิลม์ PET ที่มีคณุสมบตัิน ำไปรีไซเคิลได ้
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เพื่อให้สำมำรถน ำฉลำก PET มำใช้ทดแทนฉลำก PVC โดยยังคงมีคุณสมบัติที่เหมำะสมต่อกำรใช้งำนกับ
สำยกำรผลิตจรงิ  

1.3) การเปลี่ยนขวดสีม่วงเป็นขวดใสส าหรับผลิตภัณฑโ์ออิชิ กรีนท ีองุ่นเคียวโฮ  

ในประเทศไทยขวด PET ที่ถูกเติมสีหรือสำรคงคุณภำพอื่นใด ยังไม่สำมำรถน ำมำรีไซเคิลร่วมกับ 
ขวด PET ใสแบบปกติได ้ดังนั้นตัง้แต่เดือนกุมภำพันธ์ 2563 บริษัทจึงยกเลิกกำรใชง้ำนขวด PET สีม่วงส ำหรบั
ผลิตภัณฑโ์ออิชิ กรีนที องุ่นเคียวโฮ ในขนำดบรรจุ 350 มล. และ 380 มล. และเปลี่ยนมำใช้งำนขวด PET ใส 
แบบปกติแทน โดยมีวตัถปุระสงคเ์พื่อใหข้วด PET ของโออิชิกรีนทีสำมำรถน ำกลบัมำรีไซเคิลไดท้ัง้หมด 

2) ธุรกิจร้านอาหาร 

มุ่งเนน้กำรใชบ้รรจภุณัฑภ์ำยใตก้รอบควำมยั่งยืนดำ้นสิ่งแวดลอ้ม 3 แนวทำง ไดแ้ก่ 

2.1) ใช้บรรจุภัณฑท์ีท่ ามาจากพลาสติกทีส่ามารถน าไปรีไซเคิลได้ 100% 

2.2) ใช้บรรจุภัณฑท์ีท่ ามาจากวัสดุทีส่ามารถย่อยสลายได้ทางธรรมชาติ 

2.3) ลดปริมาณการใช้พลาสติกผ่านทางการออกแบบโดยยังคงสามารถรักษาคุณภาพของ
อาหารได้ตามมาตรฐาน 

 จำกแนวทำงดังกล่ำว บริษัทจึงสำมำรถลดปริมำณกำรใช้พลำสติกลงได ้8.7 ตันต่อปี โดยมี
รำยละเอียด ดงันี ้  

- ปรบัชนิดของถุงพลำสติก ใหเ้ป็นชนิดที่สำมำรถน ำไปรีไซเคิลได ้พรอ้มทัง้ลดควำมหนำของถุง  
ที่เป็นบรรจภุณัฑแ์บบใชค้รัง้เดียวทิง้ 

- ปรบัชนิดของบรรจุภณัฑพ์ลำสติกส ำหรบัใสช่ดุจำน-ชอ้นจำกวสัดไุนลอน (Nylon) เป็นโพลิโพรพิลีน 
(Polypropylene – PP) ซึ่งเป็นพลำสติกประเภทที่สำมำรถน ำกลบัมำรีไซเคิลได ้

- เปลี่ยนชนิดของวสัดทุี่ใชท้  ำบรรจภุณัฑแ์บบชนิดใชค้รัง้เดียวทิง้จำกพลำสติกใหเ้ป็นกระดำษ 

- เปลี่ยนชดุถำดเก๊ียวซ่ำที่ท  ำจำกพลำสติกชนิดโพลิโพรพิลีน (Polypropylene – PP) เป็นกระดำษเคลือบ  

- ปรบัชนิดของพลำสติกที่ใชใ้หท้  ำจำกวสัดเุดียวกนั เพื่อที่จะสำมำรถน ำไปเขำ้กระบวนกำรรีไซเคิลได ้

- เปลี่ยนถุงหิ ้วพลำสติกชนิด High Density Polyethylene (HDPE) ผสม BIO เป็นชนิด High 
Density Polyethylene (HDPE)  100% เพื่อสำมำรถน ำไปเขำ้กระบวนกำรรีไซเคิลได ้

- ใชบ้รรจุภัณฑท์ี่เป็นนวัตกรรมที่สำมำรถย่อยสลำยไดต้ำมธรรมชำติ (Polylactic Acid – PLA) 
โดยเริ่มใชส้  ำหรบัผลิตภณัฑใ์นแบรนดโ์อโยกิ (OYOKI) เช่น ถว้ยไอศครีม แกว้น ำ้ ฝำ หลอด และชอ้น  
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3) ธุรกิจอาหารส าเร็จรูปพร้อมปรุงและพร้อมทาน 

3.1) ปรับลดความหนาถุงทีใ่ช้ในกระบวนการผลิตชนิดใช้คร้ังเดียวทิง้ 

ลดควำมหนำถุง  Linear Low Density Polyethylene (LLDPE) และถุง  High Density Polyethylene 
(HDPE) ที่ใชใ้นกระบวนกำรผลิต โดยลกัษณะกำรใชง้ำนเป็นถุงแบบใชค้รัง้เดียวทิง้ซึ่งหลงัจำกปรบัลดควำมหนำ
ถงุทัง้ 2 ชนิดแลว้ สำมำรถลดปรมิำณกำรใชพ้ลำสติกโดยรวมลงไดป้ระมำณ 5.8 ตนัต่อปี โดยมีรำยละเอียดดงันี ้

- ถุง LLDPE ที่ ใช้ในกระบวนกำรผลิต มีปริมำณกำรใช้งำนเฉลี่ยต่อปี 100,000 ใบ บริษัท 
ปรบัลดควำมหนำจำก 240 ไมครอน (น ำ้หนกัต่อใบเฉลี่ย 85 กรมั) เป็น 180 ไมครอน (น ำ้หนกั
ต่อใบเฉลี่ย 64 กรมั) น ำ้หนักพลำสติกที่ลดลงต่อใบเฉลี่ยเท่ำกับ 21 กรมั หรือคิดเป็นปริมำณ
พลำสติกที่ลดลงประมำณ 2.1 ตนัต่อปี 

- พลำสติกรองโต๊ะ HDPE ส ำหรับใช้ในกระบวนกำรผลิตมีปริมำณกำรใช้งำนเฉลี่ยต่อปี  
87,000 ใบ ปรบัลดควำมหนำจำก 40 ไมครอน (น ำ้หนกัต่อใบเฉลี่ย 86 กรมั) เป็น 20 ไมครอน 
(น ำ้หนักต่อใบเฉลี่ย 43 กรมั) น ำ้หนักพลำสติกที่ลดลงต่อใบเฉลี่ยเท่ำกับ 43 กรมั หรือคิดเป็น
ปรมิำณพลำสติกที่ลดลงประมำณ 3.7 ตนัต่อปี 

3.2) ปรับวัสดุซองผลิตภัณฑอ์าหารส าเร็จรูปพร้อมทานโออิชิ อีทโตะ แบบแช่เย็นเป็นวัสดุ
ชนิดเดียว (Mono-material)  

ตำมหลกักำรของกระบวนกำรรีไซเคิล พลำสติกที่ท  ำจำกวัสดุต่ำงประเภทกัน จะตอ้งใชก้ระบวนกำร  
ในกำรแยกวสัดทุัง้สองออกจำกกนัก่อนน ำเขำ้กระบวนกำรรีไซเคิล  ซึ่งในประเทศไทยยงัไม่มีกระบวนกำรดงักลำ่ว 
ในปี 2563 โออิชิจึงปรบัเปลี่ยนวสัดขุองบรรจุภณัฑโ์ออิชิ อีทโตะ เก๊ียวซ่ำไสห้มทูรงเครื่องซอสฮอตชิลลี่ และแซนวิช
ผสมธัญญพืชไส้อกไก่สลัดไข่ผสมเวย์โปรตีนให้เป็นฟิล์มลำมิเนตจำกวัสดุชนิดเดียวกัน (Mono-Material)  
เพื่อช่วยลดปริมำณพลำสติกที่ไม่สำมำรถรีไซเคิลได้ โดยบรรจุภัณฑเ์ก๊ียวซ่ำไสห้มูทรงเครื่องซอสฮอตชิลลี่  
ช่วยลดปรมิำณพลำสติกที่ไม่สำมำรถรีไซเคิลลงไดป้ระมำณ 500 กิโลกรมั สว่นแซนวิชผสมธัญญพืชไสอ้กไก่สลดั
ไข่ผสมเวย ์ช่วยลดปรมิำณพลำสติกที่ไม่สำมำรถรีไซเคิลลงได ้ประมำณ 1,000 กิโลกรมั  

3.3) ปรับลดขนาดกล่องกระดาษส าหรับบรรจุผลิตภัณฑเ์นือ้สัตวแ์ช่แข็ง  

ปรบัลดขนำดกลอ่งที่ใชเ้ป็นบรรจภุณัฑภ์ำยนอก ส ำหรบับรรจผุลิตภณัฑเ์นือ้สตัวต์ดัแต่งแช่แข็งที่สง่ใหก้บั
รำ้นอำหำร เช่น เนือ้นุ่ม หมขูำ้วโพด หมนูุ่ม เป็นตน้ โดยปรบัใหม้ีขนำดและคณุภำพเหมำะสมต่อกำรใชง้ำนยิ่งขึน้ 
ส่งผลใหเ้พิ่มควำมสะดวกในกำรท ำงำนของฝ่ำยผลิต ลดตน้ทุนกำรผลิต และสำมำรถลดปริมำณกระดำษได้
ประมำณ 2,000 กิโลกรมัต่อปี  
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3.4) ปรับลดความหนาของซองบรรจุภัณฑร์าเมงแช่แข็ง  

เพื่อใหโ้ครงกำรปรบัลดกำรใชพ้ลำสติกส ำหรบัผลิตภณัฑโ์ออิชิ อีทโตะ เป็นไปอย่ำงต่อเนื่อง ในปี 2563 บริษัทจึงลด
กำรใชพ้ลำสติกโดยปรบัลดควำมหนำชัน้ฟิลม์ในผลิตภณัฑร์ำเมนแช่แข็งในส่วนของรำเมนกะเพรำหมแูช่แข็งและรำ
เมนผดัขีเ้มำไก่แช่แข็ง โดยสำมำรถลดปรมิำณกำรใชพ้ลำสติกลงไดป้ระมำณ 180 กิโลกรมัต่อปี 

การจัดการของเสีย 

 กลุ่มบริษัทโออิชิใหค้วำมส ำคญัต่อกำรจดักำรของเสียตลอดห่วงโซ่คณุค่ำมำอย่ำงต่อเนื่อง โดยใชห้ลกักำร
เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) เพื่อลดและป้องกันกำรเกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดลอ้มสังคมและชุมชน  
โดยตัง้เป้ำลดปริมำณขยะหรือของเสียจำกกระบวนกำรผลิตอย่ำงนอ้ยปีละ 1% ภำยในปี 2563 อีกทัง้มีกำรปฏิบัติ
ตำมขอ้ก ำหนดทำงกฎหมำยในกำรบ ำบดัและก ำจดัของเสียตำมมำตรฐำนสำกล เพื่อด ำเนินกำรบรหิำรจดักำรของ
เสียใหม้ีประสิทธิภำพสงูสดุ  

ภำรกิจส  ำคญั / กำรจดักำรของเสีย  

- ลดปริมำณขยะพลำสติก ปรบัลดควำมหนำของของฟิลม์หดที่ห่อหุม้เครื่องดื่มโออิชิกรีนทีรสตน้ต ำรบั ขำ้ว
ญ่ีปุ่ น และน ำ้ผึง้ผสมมะนำวขนำด 500 มล. แบบแพ็ค 6 ขวด และปรับลดควำมหนำชั้นฟิลม์ ของซอง
ผลิตภณัฑอ์ำหำรพรอ้มปรุงพรอ้มทำน โออิชิ อีทโตะ รำเมนหอยลำยผดัพริกเผำ รวมทัง้ปรบัลดควำมหนำ
ของภำชนะใสอ่ำหำรเดลิเวอรี่ 

- ลดปรมิำณขยะอำหำร รำ้นอำหำรในเครือโออิชิไดป้รบปรุงวิธีกำรขึน้ปลำ (กำรเตรียมปลำ กำรแลป่ลำ) ผ่ำน
กำรจดัอบรมเชฟและพนกังำนใหส้ำมำรถแล่ปลำแซลมอนใหม้ีประสิทธิภำพยิ่งขึน้เพื่อลดกำรสญูเสียจำก
กำรตดัแต่งปลำ ช่วยลดกำรใชท้รพัยำกรอำหำรของโลกที่มีอยู่อย่ำงจ ำกัด และยงัสำมำรถช่วยลดค่ำใชจ้่ำย
ในกำรบวนกำรผลิต 

- วิธีกำรก ำจดัของเหลวที่มีประสิทธิภำพ โรงงำนผลิตเครื่องดื่มและโรงงำนผลิตอำหำรครวักลำงน ำขยะและ
ของเสียส่งต่อให้บริษัทที่ด ำเนินกำรด้ำนกำรบริหำรจัดกำรของเสีย น ำไปบ ำบัดและก ำจัดตำม
มำตรฐำนสำกล ปรมิำณขยะจึงมีปรมิำณลดลง 1,087.27 ตนั แบ่งเป็นขยะทั่วไปลดลง 112.8 ตนั ขยะจำก
กระบวนกำรผลิตลดลง 863.99 ตนั และขยะขำยไดล้ดลง 110.48 ตนั 

- น ำน ำ้มันพืชเก่ำจำกกำรประกอบอำหำร (Used Frying Oil) ที่ไดจ้ำกธุรกิจรำ้นอำหำร และโรงงำนผลิต
อำหำรบำ้นบึง จ ำนวนประมำณ  171,000 – 178,230 ลิตรต่อปี น ำมำจ ำหน่ำยใหก้ับบริษัทคู่สญัญำที่มี
เอกสำรรบัรองในเรื่องของกำรจดักำร เขำ้สู่กระบวนกำรรีไซเคิลเพื่อใชเ้ป็นวตัถุดิบสว่นหนึ่งของผลิตภณัฑท์ี่
ไม่เก่ียวกบักำรบริโภคและ/หรือกำรประกอบอำหำร เช่น ผลิตอำหำรสตัว ์สบู่ น  ำ้ยำท ำควำมสะอำด หรือไบ
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โอดีเซล เท่ำนัน้ โดยทัง้หมดจะถกูน ำไปใชต้่ออย่ำงถูกสขุลกัษณะ เป็นไปตำมขอ้ก ำหนดทำงกฎหมำย และ
วตัถปุระสงคข์ององคก์ร 

- ใหค้วำมรู ้และฝึกอบรมพนักงำนใหม้ีส่วนร่วมในกำรลด และป้องกันกำรเกิดของเสีย โดยใช้ เครื่องมือ 
กำรบริหำรจัดกำรคุณภำพโดยรวม (Total Quality Management : TQM) และเครื่องมือกำรบ ำรุงรักษำทวีผล 
แบบทกุคนมีสว่นรว่ม (Total Productive Maintenance : TPM)  

สังคม 

องคก์รทีดี่ของสังคม 

ควำมส ำเร็จทำงธุรกิจและกำรเป็นแบรนดท์ี่หนึ่งในใจผูบ้ริโภคไม่ใช่เพียงเป้ำหมำยเดียวขององคก์ร แต่
โออิชิยงัมุ่งมั่นใส่ใจพฒันำชุมชนและสงัคมไทยใหเ้ติบโตอย่ำงมีคณุภำพไปดว้ยกันอย่ำงยั่งยืน บริษัทจึงร่วมสรำ้ง
ประโยชนใ์หส้งัคมผ่ำนกิจกรรมสรำ้งสรรคส์งัคมตัง้แต่ระดบัชมุชนไปจนถึงระดบัประเทศ ภำยใต ้โครงกำร “โออิชิ 
ให”้ ซึ่งเป็นกำรใหค้วำมช่วยเหลือสงัคมและแบ่งปันแก่ผูด้อ้ยโอกำสหลำกหลำยรูปแบบที่ด ำเนินกำรอย่ำงต่อเนื่อง 
สอดคลอ้งกบักำรสนบัสนนุเปำ้หมำยสูก่ำรพฒันำที่ยั่งยืนขององคก์ำรสหประชำชำติ (Sustainable Development 
Goals) และตอบสนองต่อสิ่งที่เป็นสำระส ำคัญดำ้นควำมยั่งยืนของโออิชิ กรุ๊ป โดยเฉพำะในดำ้นส่งเสริมควำม
เป็นอยู่ที่ดีของทกุคน (Good Health and Well-Being) และดำ้นสง่เสรมิโอกำสในกำรเรียนรู ้(Quality Education)  

1. โครงการ “โออิชิ ให้ สู้ภัยโควิด-19” บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) หนึ่งในเครือบริษัท 
ไทยเบฟเวอเรจ จ ำกัด (มหำชน) ผสำนควำมร่วมมือกับ หอกำรคำ้ไทย และ สภำหอกำรคำ้แห่งประเทศไทย จัด
โครงกำร “โออิชิ ให ้สูภ้ยัโควิด-19” มีวตัถุประสงคเ์พื่อส่งก ำลงัใจใหบ้คุลำกรทำงกำรแพทยท์ี่เป็นทพัหนำ้และเป็น
กลไกส ำคัญในกำรต่อสูก้ับกำรแพร่ระบำดของโควิด-19 ในประเทศไทย โดยมอบเงินสนับสนุนและผลิตภัณฑ์
อำหำร-เครื่องดื่มโออิชิ รวมมลูค่ำ 24 ลำ้นบำท ผ่ำนสภำกำชำดไทยเพื่อมอบใหก้บั 7 โรงพยำบำล โรงพยำบำลละ 
2 ลำ้นบำท ประกอบดว้ย โรงพยำบำลจุฬำลงกรณส์ภำกำชำดไทย โรงพยำบำลพระมงกุฎเกลำ้ โรงพยำบำลศิริ
รำช โรงพยำบำลรำมำธิบดี โรงพยำบำลธรรมศำสตรเ์ฉลิมพระเกียรติ โรงพยำบำลรำชวิถี และสถำบนับ ำรำศนรำ
ดรู รวมทัง้ผลิตภณัฑอ์ำหำรและเครื่องดื่มโออิชิ มลูค่ำ 10 ลำ้นบำท ประกอบดว้ยเครื่องดื่มชำเขียวพรีเมี่ยมโออิชิ 
โกลด ์และแซนวิช โออิชิ อีทโตะ จดัสง่ตลอดระยะเวลำ 3 เดือน ใหบ้รเิวณหวอดผูป่้วยติดเชือ้โควิด-19 เพื่ออ ำนวย
ควำมสะดวกแก่เหล่ำบุคลำกรทำงแพทย ์ทัง้แพทย ์พยำบำล เจำ้หนำ้ที่สำธำรณสขุ และผูท้ี่เก่ียวขอ้งกับกำรดแูล
ผูป่้วย 

2. โครงการ “Oishi Care for Cambodia and Laos” นอกเหนือจำกกำรดแูลสงัคมในช่วงกำรแพร่
ระบำดของเชือ้ไวรัสโควิด-19 ในประเทศไทยแลว้ โออิชิยังให้ควำมช่วยเหลือประเทศเพื่อนบำ้น โดยบริจำค
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แอลกอฮอลผ์่ำนกระทรวงสำธำรณสขุของประเทศกัมพูชำจ ำนวน 3,600 ลิตร และกระทรวงสำธำรณสขุประเทศ
ลำว จ ำนวน 2,100 ลิตร เพื่อส่งต่อไปยงัโรงพยำบำลในกัมพชูำและลำวส ำหรบัใชใ้นทำงกำรแพทยแ์ละกำรป้องกันกำร
ระบำดของโควิด-19  

3. โครงการ “น ้าด่ืมสะอาด” ด ำเนินโครงกำรต่อเนื่องมำเป็นปีที่ 3 ส ำหรบัโครงกำร “น ำ้ดื่มสะอำด” 
เพื่อตอบโจทยว์ตัถุประสงคก์ำรสรำ้งเสริมสขุอนำมัยที่ดีใหก้ับชุมชน โดยเฉพำะชุมชนที่อยู่ในพืน้ที่ใกลเ้ขตโรงงำน 
อีกทัง้ยังเป็นกำรสรำ้งสัมพันธ์อันดีกับชุมชนที่บริษัทเข้ำไปด ำเนินธุรกิจอยู่ โดยในปี 2563 โออิชิไดเ้ขำ้ไปปรบัปรุง
ระบบน ำ้ดื่มใหส้ะอำด ไดม้ำตรฐำน ถูกหลกัอนำมยัใหก้บัโรงเรียนบำ้นหนองชำก อ ำเภอบำ้นบงึ จงัหวดัชลบรุี ซึ่งตัง้อยู่
ในพืน้ที่ใกลก้บัโรงงำนครวักลำงโออิชิ พรอ้มปรบัปรุงภมูิทศันภ์ำยนอกของตวัอำคำรระบบน ำ้ดื่ม ตัง้แต่กำรซ่อมแซม 
ทำสี ท ำควำมสะอำด ทัง้นี ้มีนกัเรียนและบุคลำกรในโรงเรียนไดร้บัประโยชนจ์ำกโครงกำรนีก้ว่ำ 500 คน ซึ่งสว่นหนึ่ง
ในโรงเรียนนีก้็เป็นลกูหลำนพนกังำนของโรงงำนโออิชิ นบัเป็นอีกหนึ่งโครงกำรที่โออิชิไดร้่วมแรงร่วมใจกันพฒันำ
คณุภำพชีวิตอย่ำงยั่งยืนใหก้บัชมุชน 

สรุปภาพรวมโครงการ “น ้าด่ืมสะอาด” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. สนับสนุนโครงการ “ไทยเบฟ...รวมใจต้านภัยหนาว”สนับสนุนโครงกำร “ไทยเบฟ.รวมใจ
ตำ้นภยัหนำว” โออิชิรว่มคำรำวำนผำ้ห่มผืนเขียวของไทยเบฟเดินทำงไปที่อ ำเภอแม่แจ่ม จงัหวดัเชียงใหม่ เพื่อเป็น

โรงเรียนทีเ่ข้า
ร่วมโครงการ 

3 แห่ง  

นักเรียน  
และบุคลากร 
ในโรงเรียนที่
ได้รับประโยชน ์

1,350 คน 
 

โรงเรียนบำ้นมณีโชติ
สำมคัคี อ.วงัม่วง จ.สระบรุี 

 
 โรงเรียนวดัพืชนิมิต             

อ.คลองหลวง จ.ปทมุธำน ี
 

โรงเรียนบำ้นหนองชำก        
อ.บำ้นบงึ จ.ชลบรุี 

400 คน 
 
 

450 คน 
 
 

500 คน 
 
 



  บรษิัท โออิชิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
แบบแสดงรำยกำรขอ้มลูประจ ำปี (แบบ 56-1) สิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยำยน 2563 

ส่วนท่ี 2 หนำ้ที่ 112 

ส่วนหนึ่งในกำรใหค้วำมช่วยเหลือชุมชน น ำอำหำรญ่ีปุ่ นเก๊ียวซ่ำทอดโออิชิ อีทโตะ และเครื่องดื่มชำเขียวโออิชิไป
แบ่งบนัใหก้บัเด็กๆ และพี่นอ้งชำวแม่แจ่ม 

5.  โครงการ “Fit Fun Run&Walk วิ่งนี้เพื่อน้อง” โครงกำร “Fit Fun Run&Walk ว่ิงนีเ้พื่อนอ้ง” 
กิจกรรมกำรวิ่งกำรกศุล จดัโดยทีมพนกังำนจิตอำสำโออิชิ โดยมีวตัถปุระสงคเ์พื่อหำทนุทรพัยส์มทบโครงกำร “น ำ้
ดื่ มสะอำด ” ปีที่  3 ให้แก่ โ ร ง เ รี ยนบ้ำนหนองชำก  อ ำ เภอบ้ำนบึ ง  จั งหวัดชลบุ รี  โดยสำมำรถหำ  
ทุนทรพัยส์มทบไดอ้ีก 16,000 บำท เพื่อน ำไปซือ้ตูก้ดน ำ้ดื่มมอบใหแ้ก่ทำงโรงเรียน นอกเหนือจำกไดเ้งินสมทบ 
ทุนโครงกำรแล้ว กิจกรรมดังกล่ำวยังส่งเสริมสุขภำพของพนักงำนและสร้ำงกำรมีส่วนร่วมของพนักงำน 
(Employee Engagement) โดยมีพนกังำนรว่มท ำกิจกรรมจ ำนวนกว่ำ 200 คน 

6. โครงการ “อ่ิมจัง” โออิชิส่งเสริมดำ้นควำมเป็นอยู่ที่ดี ผ่ำนกำรส่งมอบอำหำรญ่ีปุ่ นมือ้พิเศษ
ใหก้ับเด็กๆ และผูด้อ้ยโอกำส ภำยใตโ้ครงกำร “อิ่มจัง” โดยด ำเนินกำรมำตัง้แต่ปี 2559 อย่ำงต่อเนื่อง ซึ่งตลอด
ระยะเวลำที่ด ำเนินโครงกำรมำ 5 ปี สำมำรถแบ่งปันควำมอิ่ม มอบอำหำรใหก้ับเยำวชนและผูด้อ้ยโอกำสจ ำนวน
รวมกว่ำ 9,000 คน โดยในปี 2563 มอบอำหำรและเครื่องดื่มภำยใตโ้ครงกำร “อิ่มจงั” ใหเ้ยำวชนรวมกว่ำ 2,145 คน  

สรุปภาพรวมโครงการ “อ่ิมจัง”  

 ปี 2559   สง่ต่อควำมอิ่ม 450  คน 
 ปี 2560 สง่ต่อควำมอิ่ม 1,010  คน 
 ปี 2561 สง่ต่อควำมอิ่ม 1,755  คน 
 ปี 2562 สง่ต่อควำมอิ่ม 3,640  คน 
 ปี 2563 สง่ต่อควำมอิ่ม 2,145  คน 

  รวม  9,000  คน 

7. โครงการ “The Magical Makeover” เพื่อเสริมสรำ้งควำมเชื่อมั่นในกำรด ำเนินชีวิตใหก้ับสตรี
ผูด้อ้ยโอกำส โออิชิสนบัสนนุกิจกรรม“The Magical Makeover” กิจกรรมประกวดแฟชั่นโชวข์องสตรีผูด้อ้ยโอกำส
จำกบำ้นพกัฉกุเฉินดอนเมือง จดัโดยมลูนิธิ Haven โดยมอบอำหำรญ่ีปุ่ นและเครื่องดื่มชำเขียวโออิชิ เพื่อสง่ต่อทัง้
พลงักำยและพลงัใจใหก้บัเหลำ่สตรีผูด้อ้ยโอกำสในสงัค 

8. กิจกรรมวันเด็กส าหรับเด็กก าพร้าใน 3 จังหวัดชายแดนใต้ เพื่อส่งก ำลงัใจใหเ้ยำวชนใน
ถิ่นทรุกนัดำร ในโอกำสวนัเด็กแห่งชำติประจ ำปี 2563 โออิชิจึงรว่มสนบัสนนุอำหำร เครื่องดื่ม และผลิตภณัฑข์นม
ต่ำง ๆ มอบผ่ำนมูลนิธิอะมีรุลมุอม์ินีนเพื่อเด็กก ำพรำ้ 3 จังหวัดชำยแดนภำคใต ้ซึ่งมีเด็กก ำพรำ้ที่อยู่ภำยใตก้ำร
ดแูลของมลูนิธิจ ำนวนกว่ำ 7,000 คน   
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9. กิจกรรม TEAM KORAT เพรำะคนไทยไม่ทิง้กัน เมื่อเกิดเหตกุำรณค์วำมสูญเสียที่ไม่คำดคิด
อนัเกิดขึน้จำกเหตกุรำดยิงในพืน้ที่ จ.นครรำชสีมำ โออิชิสง่ต่อน ำ้ใจร่วมมอบเครื่องดื่มโออิชิ กรีนที ภำยใตโ้ครงกำร 
“โออิชิ ให้” สนับสนุนกิจกรรม “TEAM KORAT” ที่จัดโดย กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ที่ศูนยก์ำรคำ้
เทอรม์ินอล 21 โครำช เพื่อรว่มเป็นสว่นหนึ่งในกำรเยียวยำจิตใจพี่นอ้งชำวโครำชจำกเหตกุำรณส์ญูเสียดงักลำ่ว 

10. โครงการ “เดิน-วิ่งตามลมหายใจ”โออิชิสนับสนุนกำรออกก ำลงักำยเพื่อสุขภำพที่แข็งแรง  
โดยมอบอำหำรญ่ีปุ่ นในรูปแบบขำ้วหนำ้ต่ำง ๆ ใหก้ับโครงกำร “เดิน-ว่ิงตำมลมหำยใจ” กิจกรรมเดิน-ว่ิงกำรกุศล
หำรำยไดส้มทบกองทุนจุฬำลงกรณบ์รมรำชสมภพในพระรำชูปถัมภใ์นพระบำทสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ 
สยำมบรมรำชกมุำรี ซึ่งจดัโดยคณะนิสิตเก่ำ จฬุำลงกรณม์หำวิทยำลยั  

ส่งเสริมโอกาสในการเรียนรู้ (Quality Education)  

1. โครงการให้ทุนการศึกษาบุตรพนักงาน โออิชิดแูลใส่ใจในชีวิตควำมเป็นอยู่พนกังำนและยงั
ดแูลบุตรพนกังำน ผ่ำนกำรสนบัสนุนกำรศึกษำโดยมอบทุนกำรศึกษำใหแ้ก่บุตรพนักงำนที่มีผลกำรเรียนดีตัง้แต่
ระดับประถมศึกษำถึงระดับอุดมศึกษำ เพื่อช่วงแบ่งเบำภำระค่ำใชจ้่ำยกำรศึกษำใหก้ับครอบครวัพนักงำน โดย
โออิชิไดม้อบทนุกำรศกึษำใหแ้ก่บุตรพนกังำนตัง้แต่ปี 2551 จนถึงปัจจบุนัปี 2563 เป็นปีที่ 13 โดยในปี 2563 บตุร
พนกังำนไดร้บัทนุจ ำนวน 117 ทนุ เป็นเงินทัง้สิน้กว่ำ 7 แสนบำท  

2. โครงการ Work Integrated Learning โครงกำร Work Integrated Learning เริ่มขึน้เมื่อปี 2556 
เกิดจำกกำรประสำนควำมรว่มมือดำ้นวิชำกำรระหว่ำงบรษิัทโออิชิ เทรดดิง้ จ ำกดั กบัมหำวิทยำลยัสงขลำนครนิทร ์
ด้วยจุดมุ่งหมำยเพื่อร่วมพัฒนำระบบกำรเรียนกำรสอนของมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทรด์้ำนกำรจัดกำร
เทคโนโลยีอตุสำหกรรมเกษตร โดยเป็นกำรจดักำรเรียนกำรสอนเชิงบรูณำกำรกบักำรฝึกปฏิบตัิงำนจริงเสมือนเป็น
บุคลำกรขององคก์ร นอกจำกนีย้งัไดพ้ฒันำศักยภำพของบุคลำกรพี่เลีย้งในดำ้นต่ำง ๆ เช่น  กำรบริหำรโครงกำร 
กำรฝึกภำวะผูน้  ำและกำรสอนงำน กำรจดักำรองคค์วำมรู ้เป็นตน้ ในปี 2556 - 2562 เป็นกำรผสำนควำมร่วมมือ
จัดกำรเรียนกำรสอนในรูปแบบสหกิจศึกษำมุ่งเน้นกำรท ำงำนจริง ขณะที่ปี 2563 เป็นกำรขยำยผลต่อยอด
ควำมส ำเร็จของโครงกำรเดิม และท ำหลกัสตูรรว่มกนัระหว่ำงมหำวิทยำลยัและบรษิัท (Joint Industry University 
Course) ผ่ำนกำรเรียนกำรสอนที่เนน้ประสบกำรณ ์(Experience and Problem Based Case Study) และกำรท ำ
โครงกำรสหกิจศึกษำ (Cooperative Study Project) เปิดโอกำสใหน้ักศึกษำน ำร่องจ ำนวน  5 คน เข้ำมำศึกษำ
รำยวิชำที่เก่ียวกบัระบบจดักำรควำมปลอดภยัอำหำร กำรประกันและควบคมุคณุภำพ รวมถึงเรื่องเครื่องจกัรและ
อุปกรณใ์นอุตสำหกรรมและกำรบ ำรุงรกัษำที่โรงงำนผลิตเครื่องดื่ม นวนครและโรงงำนผลิตอำหำรครวักลำงบำ้นบึง 
ซึ่งถือเป็นกำรแบ่งปันควำมรูแ้ละถ่ำยทอดประสบกำรณจ์ำกรุน่พี่ผูเ้ชี่ยวชำญใหก้บันอ้งๆ เยำวชนไทย สรำ้งควำมเขม้แข็ง
อย่ำงยั่งยืนแก่สงัคม ทัง้นี ้โออิชิ เชื่อมั่นว่ำ นกัศึกษำที่เขำ้ร่วมโครงกำรดงักล่ำวตัง้แต่ปี 2556 จ ำนวนรวมกว่ำ 41 คน 
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จะสำมำรถน ำควำมรูแ้ละประสบกำรณท์ี่ไดร้บัตลอดหลกัสตูรไปปรบัใช ้เพื่อน ำมำซึ่งโอกำสที่ดีในหนำ้ที่กำรงำน 
ในอนำคต 

3. โครงการ “การวิจัยและการวางแผนรณรงคโ์ฆษณา”ด ำเนินกำรสนบัสนนุกำรเรียนกำรสอน
โครงกำร “กำรวิจัยและกำรวำงแผนรณรงค์โฆษณำ ” ให้กับคณะวำรสำรศำสตร์และสื่ อสำรมวลชน 
มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร ์กิจกรรมนีเ้ปิดโอกำสใหก้ลุ่มนักศึกษำปีที่ 4 ส่งโครงกำรท ำกำรวิจัยและกำรวำงแผน
รณรงค์โฆษณำ กรณีศึกษำ : ผลิตภัณฑ์อำหำรส ำเร็จรูปสไตล์ญ่ีปุ่ น “โออิชิ อีทโตะ” เข้ำร่วมประกวด โดยมี
นักศึกษำเขำ้ร่วมโครงกำรทัง้หมด 50 คน นับเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่เปิดโลกทัศนน์อกหอ้งเรียนจำกกำรแบ่งปัน
ควำมรูจ้ำกผูเ้ชี่ยวชำญ เพื่อใหน้อ้ง ๆ นกัศกึษำน ำไปพฒันำต่อยอดโอกำสที่ดีในอนำคต 

เศรษฐกิจ 

ความยั่งยืนทางเศรษฐกิจ 

เพื่อเพิ่มศกัยภำพที่จะน ำไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำยของวิสยัทัศนแ์ละพนัธกิจ โออิชิจึงก ำหนดทิศทำงแผน
กลยุทธ์พรอ้มมีกำรปรับเปลี่ยนใหส้อดคล้องกับสถำนกำรณ์ น ำเทคโนโลยี-ดิจิทัลและนวัตกรรมเข้ำมำสร้ำง
มลูค่ำเพิ่มและเพิ่มประสิทธิภำพในกำรท ำงำน ประกอบกบัใชง้บประมำณอย่ำงมีประสิทธิภำพ ปรบัเปลี่ยนรูปแบบ
กำรด ำเนินงำนใหม้ีประสิทธิภำพสูงขึน้ เพื่อเพิ่มอัตรำผลตอบแทนจำกกำรลงทุนของธุรกิจ ควบคู่ไปกับกำร
เสริมสรำ้งบุคลำกร เพิ่มประสิทธิภำพดำ้นทักษะควำมช ำนำญในกำรท ำงำน รองรบักำรเปลี่ยนแปลงที่มีควำม
คลอ่งตวัสงู รวมทัง้มีกำรท ำงำนแบบ Cross function และ Collaboration ผนึกพลงัรว่มกบับรษิัทพนัธมิตรในเครือ
ไทยเบฟ เพื่อผลกัดนัธุรกิจใหก้ำ้วเดินต่อไป พรอ้มเป็นส่วนหนึ่งในกำรกระตุน้ภำพรวมเศรษฐกิจของประเทศ จำก
มลูค่ำเศรษฐกิจที่ถูกแจกจ่ำย ทัง้กำรสรำ้งอำชีพ กำรกระจำยรำยได ้กำรสนบัสนุนวตัถุดิบจำกเกษตรกรไทย กำร
สรำ้งรำยไดเ้ขำ้ประเทศจำกกำรสง่ออกสินคำ้ไปจ ำหน่ำยในต่ำงประเทศ 

ผลิตภัณฑท์ีดี่ต่อสุขภาพ และความปลอดภัยของผู้บริโภค  

ผูบ้ริโภคในยุคปัจจุบนัใหค้วำมส ำคญักบัสขุภำพ คณุภำพชีวิต และควำมปลอดภยัมำกขึน้ ดงันัน้ บริษัท 
โออิชิ กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) เล็งเห็นควำมส ำคญัของกำรสรำ้งควำมยั่งยืนและกำรกินดีอยู่ดีอย่ำงมีสมดลุโออิชิจึง
พฒันำสินคำ้โดยค ำนึงถึงสขุภำพของผูบ้รโิภค พรอ้มตอบสนองควำมตอ้งกำรของผูบ้ริโภคและสถำนกำรณต์ลำด
ในปัจจบุนั และที่ส  ำคญัเพื่อสรำ้งควำมมั่นใจใหก้บัลกูคำ้เม่ือเลือกบรโิภคผลิตภณัฑข์องโออิชิ 
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นโยบำยกำรพัฒนำผลิตภัณฑท์ี่มุ่งเน้นดำ้นโภชนำกำรและควำมปลอดภัยดำ้นอำหำร ประกอบดว้ย  
2 สว่นส ำคญั ไดแ้ก่  

 

ธุรกิจร้านอาหาร 

 

1.) การพัฒนากลยุทธด์้านสุขภาพและโภชนาการ (Development of Health & Nutrition Strategy)  

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) มีหน่วยงำนวิจัยและพัฒนำผลิตภัณฑ์ (R&D) ด ำเนินกำรด้ำน 
กำรพฒันำและสรำ้งสรรคผ์ลิตภณัฑท์ี่ดีต่อสขุภำพอย่ำงต่อเนื่อง รวมทัง้มีกำรท ำสญัญำควำมร่วมมือในกำรวิจัย
ดำ้นโภชนำกำรกบัสถำบนัต่ำง ๆ ในปี 2563 ไดแ้ก่  

1.1) ผลิตภณัฑอ์ำหำรส ำเรจ็รูปพรอ้มทำนตรำโออิชิ อีทโตะ เขำ้รว่ม “โครงกำรมำตรกำรปรบัลดปริมำณ
เกลือหรือโซเดียมในผลิตภณัฑอ์ำหำรเชิงสมัครใจ” ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ 
(อย.) ในฐำนะที่โออิชิเป็นหนึ่งในภำคีเครือข่ำยภำคเอกชนที่รว่มรณรงคแ์ละสรำ้งกำรตระหนกัรูเ้รื่อง
กำรลดกำรบรโิภคเกลือหรือโซเดียมและกำรไดร้บัโภชนำกำรที่เหมำะสมในกำรบรโิภคอำหำร 

1.2) กลุม่ธุรกิจอำหำร รว่มกบัมหำวิทยำลยัมหิดลท ำกำรวิเครำะหข์อ้มลูทำงโภชนำกำรในเมนูอำหำร
ของรำ้นอำหำรในเครือโออิชิ ทัง้หมด 42 รำยกำร หลงัจำกนัน้จึงวำงแผนที่จะเปิดเผยขอ้มลูทำง
โภชนำกำรใหผู้บ้ริโภคไดร้บัทรำบในอนำคต พรอ้มปรบัปรุงและพฒันำ โดยค ำนึงถึงประโยชน์
ทำงโภชนำกำรมำกขึน้ เพื่อให้ได้รับเครื่องหมำย ‘อำหำรทำงเลือกเพื่อสุขภำพ ’ (Healthier 
Choice Logo) จำกมูลนิธิส่งเสริมโภชนำกำร ในพระรำชูปถัมภ ์สมเด็จพระเทพรตันรำชสดุำฯ 
สยำมบรมรำชกุมำรี สถำบันโภชนำกำร มหำวิทยำลยัมหิดลในอนำคต และตัง้เป้ำลดปริมำณ
โซเดียมใหไ้ด ้30% ภำยในปี 2568 

1.3)  กลุ่มธุรกิจอำหำรโออิชิ ร่วมกับ บริษัท คีนน ์จ ำกัด ผู้เชี่ยวชำญดำ้นกำรท ำควำมสะอำดดว้ย
นวัตกรรมผลิตภัณฑ์จำกธรรมชำติ  พัฒนำกระบวนกำรท ำควำมสะอำด -ฆ่ำเชื ้อภำยใน
รำ้นอำหำรโดยใช้ผลิตภัณฑท์ี่สกัดจำกธรรมชำติ 100%  โดยใชก้ลุ่มผลิตภัณฑช์ีวบ ำบัดจำก
ธรรมชำติ ทัง้น ำ้ยำท ำควำมสะอำดอุปกรณท์ ำครวั น ำ้ยำฆ่ำเชือ้ท ำควำมสะอำดพืน้ สบู่ลำ้งมือ 
น ำ้ยำฉีดพ่นฆ่ำเชือ้โรค น ำ้ยำท ำควำมสะอำดระบบหมนุเวียนอำกำศภำยในรำ้น โดยน ำมำใชน้ ำ
ร่องที่รำ้นอำหำรโออิชิ รำเมน ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล รวม 26 สำขำ เพื่อสรำ้งควำม
มั่นใจด้ำนควำมปลอดภัยให้กับผู้มำใช้บริกำรในยุค New Normal เพรำะเป็นสำรสกัดจำก

1. การพัฒนากลยุทธด์้านสุขภาพและโภชนาการ 
(Development of Health & Nutrition Strategy) 

2. การปรับปรุงสูตรของผลิตภัณฑเ์พื่อเพิ่ม
คุณค่าทางโภชนาการ (Health & Nutrition 

Reformulation) 
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ธรรมชำติ แต่ยังคงมีประสิทธิภำพในกำรท ำควำมสะอำดและกำรฆ่ำเชือ้ไดด้ีที่ส  ำคัญไม่มีสำร
ตกคำ้งที่เป็นอนัตรำยต่อสขุภำพ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดลอ้ม 

2.) การปรับปรุงสูตรของผลิตภัณฑเ์พื่อเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการ (Health & Nutrition Reformulation)  

เพื่อตอกย ำ้ควำมเป็นผูน้  ำอำหำรและเครื่องดื่มสไตลญ่ี์ปุ่ นที่ดีต่อสุขภำพ โออิชิจึงมุ่งพัฒนำสูตรอำหำรและ
เครื่องดื่มที่ดีต่อสขุภำพอย่ำงต่อเนื่อง โดยคดัสรรสว่นประกอบในอำหำรที่ปรำศจำกไขมนัทรำนส ์100% (Trans-Fat 
Free 100%) และวตัถุดิบมำกกว่ำ 135 รำยกำร ลดปริมำณโซเดียมและน ำ้ตำล โดยในปี 2563 ผลิตภณัฑอ์ำหำร
และเครื่องดื่มที่ดีต่อสขุภำพที่โดดเด่น ไดแ้ก่  

2.1) ธุรกิจเคร่ืองด่ืม 

สรำ้งสรรคแ์ละพัฒนำสินคำ้โดยค ำนึงถึงสุขภำพของผู้บริโภค เพื่อตอบสนองตำมควำมตอ้งกำรของ
ผูบ้รโิภคและเทรนดส์ขุภำพในปัจจบุนั ไดแ้ก่  

2.1.1) ในกระบวนกำรจัดหำและคัดเลือกวัตถุดิบทำง บริษัท โออิชิ เทรดดิง้ จ ำกัด ไดม้ีกำร
ประเมินเรื่อง GMOs โดยวตัถุดิบในกลุ่มใบชำ กลุ่มน ำ้ตำลฟรุคโตส กลุ่ม Concentrate รวมถึง
สำรสกดัจำกธรรมชำติ มีใบประกำศรบัรองว่ำเป็น Non-GMOs จำกผูผ้ลิต 

2.1.2) พัฒนำปรับลดน ้ำตำลในผลิตภัณฑ์เดิมที่มีจ  ำหน่ำยอยู่ในปัจจุบัน และพัฒนำ
ผลิตภัณฑ์ใหม่สูตรไม่มีน ้ำตำลและสูตรหวำนน้อย เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ได้รับกำรรับรอง 
“สัญลักษณ์ทำงเลือกสุขภำพ” (Healthier Choice Logo) จำกมูลนิธิส่งเสริมโภชนำกำรฯ 
สถำบนัโภชนำกำร มหำวิทยำลยัมหิดลอย่ำงต่อเนื่อง ไดแ้ก่ 

- โออิชิ โกลด ์เกียวคุโระ ที่สุดของชำเขียวพรีเมี่ยม คัดสรรเฉพำะสำมยอดอ่อนใบชำ
จำกตน้ฤดเูก็บเก่ียวแรกของปี หลงัจำกกำรคลมุดว้ยตำข่ำยด ำนำนกว่ำ 3 สปัดำห ์น ำมำ
นวดและมว้นดว้ยมืออย่ำงพิถีพิถันจนใบชำเผยรสสัมผัส “อูมำมิ” อันเป็นเอกลกัษณ ์
พรอ้มคณุประโยชนจ์ำกสำรคำเทชิน ที่ช่วยตำ้นอนุมลูอิสระ และแอล-ธีอะนีน ที่ช่วยให้
รูส้กึผ่อนคลำย มี 2 สตูร ไดแ้ก่ สตูรไม่มีน ำ้ตำล และ สตูรดีไลท ์(หวำนนอ้ย)  

- โออิชิ กรีนท ีไลท ์ชาเขียวสูตรไม่มีน ้าตาล รสต้นต ารับ และรสน ้าผึง้ผสมมะนาว 
ผลิตภณัฑใ์หม่ชำเขียวสตูรไม่มีน ำ้ตำล มี 2 รสชำติ ไดแ้ก่ รสตน้ต ำรบั และ รสน ำ้ผึง้ผสม
มะนำว เหมำะกับผูใ้ส่ใจในสุขภำพที่ชื่นชอบชำเขียว แต่ไม่อยำกกังวลเรื่องน ำ้ตำลและ
แคลอรี่  

- โออิชิ กรีนที รสข้าวญ่ีปุ่ น พฒันำสตูรที่ดีต่อสขุภำพยิ่งขึน้ โดยลดปริมำณน ำ้ตำลลง 
12% แต่ยงัคงใหร้สชำติที่อรอ่ยสดชื่นไวเ้ช่นเคย 
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2.2) ธุรกิจร้านอาหาร 

ทำงทีมวิจยัและพฒันำผลิตภณัฑพ์ัฒนำเมนูอำหำรสขุภำพโดยเลือกใชว้ัถุดิบที่มีคณุค่ำทำงโภชนำกำร
ขำยผ่ำนช่องทำงเดลิเวอรี่ ภำยใต ้Oishi Kitchen เช่น สลดัแซลมอนตำตำกิน ำ้สลดังำใสยูซุ ใชว้ัตถุดิบหลกัเป็น
ปลำแซลมอนเทรำ้ตช์ิน้ใหญ่ เนือ้แน่น อุดมดว้ยโปรตีนและสำรอำหำรที่มีประโยชน ์ไดแ้ก่ กรดไขมันโอเมกำ้ 3 
วิตำมินเอ วิตำมินบี 12 วิตำมินดี ซีลิเนียม และไอโอดีน  น ำมำคลุกพริกไทยด ำและขำ้วคั่วแลว้ย่ำงแบบทำทำกิ 
สไลดเ์ป็นชิน้ ๆ น ำมำรับประทำนคู่กับผักสลัด เสิรฟ์พรอ้มกับน ำ้สลัดงำใสยุซุ , ข้ำวกลอ้งญ่ีปุ่ นผสมควินัวผัด
กระเทียมและปลำแซลมอนย่ำงเกลือหิมำลำยนั ใชน้  ำ้มนัมะกอก 100% ในกำรผดั เสิรฟ์พรอ้มปลำแซลมอนเทรำ้ต์
ที่น  ำมำปรุงสุกบนกระทะที่ทำด้วยน ้ำมันมะกอก 100% ฟักทองญ่ีปุ่ น บล็อกโคลี่  แครอท ที่อุดมไปด้วย 
ใยอำหำร วิตำมิน และแร่ธำตุที่มีประโยชน์, สปำเกตตี ้เส้นผักโขมเมนไตโกะเห็ดหอมและแซลมอนย่ำง  
เสน้สปำเกตตีผ้กัโขมท ำจำกแป้งดูรมัผสมกับผกัโขม น ำมำผัดคลุกเคลำ้กับควินวั เห็ดหอม และเมนไทโกะ ซึ่งมี
คุณประโยชนท์ั้งโปรตีน วิตำมินและแร่ธำตุมำกมำย เสิรฟ์พรอ้มเนือ้ปลำแซลมอนเทรำ้ตท์ี่ปรุงสุกดว้ยน ้ำมัน
มะกอก 100%  นอกจำกนั้นในช่วงเทศกำลกินเจ รำ้นโออิชิรำเมนและคำคำชิสรำ้งสรรคเ์มนูอำหำรเจจำนด่วน
สไตล์ญ่ีปุ่ น โดยใช้วัตถุดิบหลักเป็น Plant Based Protein จำก OMNIMEAT มีประโยชน์จำกโปรตีนจำกพืช 
อนัไดแ้ก่ ถั่ว ถั่วเหลือง (Non GMO) เห็ดหอมและขำ้วที่ใหโ้ปรตีนสงู ไดแ้ก่ เมนขูำ้วหนำ้กะเพรำเจ ขำ้วหนำ้ผดัเห็ด
รวมเจ ขำ้วหนำ้มำโบโทฟ ูรำเมนผดัซอสโหระพำเจ และรำเมนมำโบโทฟ ู  

2.3) ธุรกิจอาหารส าเร็จรูปพร้อมปรุงและพร้อมทาน  

2.3.1) ผลิตภณัฑก์ลุม่รำเมนแช่แข็งมีกำรปรบัลดโซเดียมลง ไดแ้ก่ รำเมนแช่แข็งยำกิโซบะหมู
และผกั และรำเมนแช่แข็งกะเพรำหม ูมีกำรปรบัลดโซเดียม 

2.3.2) ผลิตภัณฑก์ลุ่มอำหำรพรอ้มรบัประทำนพัฒนำสูตรทัง้ผลิตภัณฑเ์ดิมในปัจจุบันและ
ผลิตภณัฑใ์หม่ใหม้ีปรมิำณโซเดียมใหไ้ม่เกิน 1400 มิลลิกรมัต่อ/ซอง เช่น ผลิตภณัฑก์ลุม่รำเมนแช่เย็น เบนโตะรำ
เมนไก่เทอรยิำกิผดัซอสนำเบะ และ เบนโตะรำเมนแฮมผดัซอสหม่ำลำ่ 

2.3.3) ผลิตภัณฑก์ลุ่มแซนวิชพรีเมียม พัฒนำสูตรที่ดีต่อสุขภำพยิ่งขึน้ ไดแ้ก่ แซนวิชผสม
ธัญพืชไสอ้กไก่สลดัไข่-เวยโ์ปรตีน โดยตัวขนมปังแซนวิชเป็นสูตรธัญพืชผลิตจำกข้ำวสำลี ขำ้วบำรเ์ลย ์และถั่ว
เหลือง ผสำนกบัไสอ้กไก่สลดัไข่ที่มีสว่นผสมของเวยโ์ปรตีน ใหส้ำรอำหำรครบถว้นและโปรตีนสงู  

2.3.4) ผลิตภัณฑ์เก๊ียวซ่ำกลุ่มเฮลท์ตี ้ได้แก่ เก๊ียวซ่ำไส้หมูไก่สำหร่ำยวำกำเมะ เน้นกำร
คดัเลือกวตัถดุิบและเพิ่มสว่นประกอบที่มีประโยชนต์่อสขุภำพ เช่น เนือ้อกไก่ และ สำหรำ่ย เป็นตน้ 

2.3.5) กำรพัฒนำสูตรโดยหลีกเลี่ยงกำรใชผ้ลชูรส (No MSG Added) และไม่ใชว้ัตถุกันเสีย  
(No Preservative Added) โดยในปี 2020 มีผลิตภัณฑท์ี่พัฒนำสูตรตำมแนวทำงดังกล่ำวและออกสู่ตลำดแลว้ 
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ดังนี ้รำเมนผัดซอสตม้ย ำหมู ที่ทัง้ No MSG Added และ No Preservative Added และรำเมนไสก้รอกอำรำบิกิ
ผดัพรกิแหง้เก๊ียวซ่ำหมสูบัไข่เค็ม เก๊ียวซ่ำหมสูไปซี่ซอสยำกินิกซุำง No Preservative Added 

มาตรฐานความปลอดภัยและคุณภาพของโออิชิ 

1. บริษัท โออิชิ เทรดดิง้ จ ำกัด ผ่ำนกำรรับรองมำตรฐำนระบบกำรจัดกำรบริหำรควำมเสี่ยงและ
มำตรฐำนดำ้นควำมปลอดภยัอำหำร GMP และ HACCP, ระบบบรหิำรงำนคณุภำพ ISO 9001 และ
ระบบกำรจดักำรสิ่งแวดลอ้ม ISO 14001 ส  ำหรบักระบวนกำรผลิตเครื่องดื่มโออิชิทัง้หมด 

2. บริษัท โออิชิ เทรดดิง้ จ ำกัด ผ่ำนกำรรบัรองมำตรฐำนระบบกำรจดักำรควำมปลอดภยัอำหำร FSSC 
22000 Version 5 (Food Safety System Certification) ส ำหรับกระบวนกำรผลิตเครื่องดื่มโออิชิ 
แบบบรรจกุลอ่งและบรรจขุวดแบบเย็น โดยระบบครอบคลมุถึงควำมรบัผิดชอบของฝ่ำยบรหิำร กำร
จัดกำรทรัพยำกร กำรวำงแผนกำรผลิต และกำรผลิตผลิตภัณฑท์ี่ปลอดภัย รวมถึงเรื่องของกำร
จดักำรงำนบรกิำร กำรปกปอ้งอำหำร (Food Defense) กำรปอ้งกนัอำหำรปลอม (Food Fraud) และ
กำรแสดงฉลำกผลิตภณัฑ ์ซึ่งเพิ่มเติมจำกที่ระบบ ISO22000 ก ำหนดไว ้

3. ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มทั้งหมดของ บริษัท โออิชิ เทรดดิง้ จ ำกัด ได้รับกำรรับรองผลิตภัณฑ์และ
กระบวนกำรผลิตตำมมำตรฐำนอำหำรฮำลำล (HALAL) จำกส ำนกังำนคณะกรรมกำรกลำงอิสลำม
แห่งประเทศไทย 

4. หอ้งปฏิบตัิกำรสอบเทียบ บรษิัท โออิชิ เทรดดิง้ จ ำกดั ไดร้บักำรรบัรองมำตรฐำนหอ้งปฏิบตัิกำรสอบ
เทียบตำมมำตรฐำน ISO/IEC 17025 ตำมเงื่อนไขกำรรับรองควำมสำมำรถหอ้งปฏิบัติกำร จำก
ส ำนกังำนมำตรฐำนผลิตภณัฑอ์ตุสำหกรรม 

5. หอ้งปฏิบตัิกำรตรวจวิเครำะห ์บริษัท โออิชิ เทรดดิง้ จ ำกัด ไดร้บักำรรบัรองมำตรฐำนหอ้งปฏิบตัิกำร
ทดสอบตำมมำตรฐำน ISO/IEC 17025 ตำมเงื่อนไขกำรรบัรองควำมสำมำรถหอ้งปฏิบัติกำร จำก
กรมวิทยำศำสตรบ์รกิำร และกรมวิทยำศำสตรก์ำรแพทย ์

6. รำ้นอำหำรญ่ีปุ่ นในเครือ บรษิัท โออิชิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) ทกุสำขำ ผ่ำนกำรตรวจรบัรองมำตรฐำน 
ระบบ GMP และ HACCP จำกบรษิัท SGS (Thailand) 

7. บริษัท โออิชิ ฟู้ด เซอรวิ์ส จ ำกัด ผ่ำนกำรรบัรองมำตรฐำนระบบกำรจัดกำรบริหำรควำมเสี่ยงและ
มำตรฐำนดำ้นควำมปลอดภัยอำหำร GMP และ HACCP ส ำหรบัผลิตภัณฑอ์ำหำรทุกกลุ่มสินค้ำ 
จำกบริษัท SGS (Thailand) และส ำหรับผลิตภัณฑก์ลุ่มเก๊ียวซ่ำเพื่อกำรส่งออก จำกกรมปศุสัตว ์
กรมประมง และ กรมวิชำกำรเกษตร 
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8. บริษัท โออิชิ ฟู้ด เซอรวิ์ส จ ำกัด ผ่ำนกำรรบัรองมำตรฐำนระบบกำรจัดกำรควำมปลอดภัยอำหำร 
BRC (British Retail Consortium) Issue 8 ของสมำคมผูป้ระกอบธุรกิจคำ้ปลีกแห่ง สหรำชอณำจกัร 
ส  ำหรบัผลิตภณัฑก์ลุม่เก๊ียวซ่ำทัง้หมด 

9. บริษัท โออิชิ ฟู้ด เซอรวิ์ส จ ำกัด ผ่ำนกำรรบัรองมำตรฐำนระบบกำรบริหำรจัดกำรดำ้นสิ่งแวดลอ้ม
ส ำหรับอุตสำหกรรมสี เขียว (Green Industry System) และระบบกำรจัดกำรสิ่ งแวดล้อม 
ISO14001:2015 ส ำหรบักระบวนกำรผลิตอำหำรทกุกลุม่สินคำ้ 

10. ห้องปฏิบัติกำรตรวจวิเครำะห์ บริษัท โออิชิ  ฟู้ด เซอร์วิส จ ำกัด ได้รับกำรรับรองมำตรฐำน
ห้องปฏิบัติกำรทดสอบตำมมำตรฐำน ISO/IEC 17025 ตำมเงื่อนไขกำรรับรองควำมสำมำรถ
หอ้งปฏิบตัิกำรจำกกรมวิทยำศำสตรก์ำรแพทย ์

11. บริษัท โออิชิ เทรดดิง้ จ ำกัด โรงงำนนวนคร  ไดร้บักำรรบัรองระบบ ISO45001 และโรงงำนวังม่วง 
ไดร้บักำรรบัรองระบบ TIS/OHSAS 18001  (ระบบบริหำรจดักำรดำ้นควำมปลอดภยั อำชีวอนำมยั 
และสภำพแวดลอ้มในกำรท ำงำน) 

12. บรษิัท โออิชิ เทรดดิง้ จ ำกดั ไดร้บัรำงวลั “อย. ควอลิตี ้อวอรด์” 3 ปี ต่อเนื่อง (ปี 2560, 2561, 2562) 
จำกส ำนกังำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ 

การพฒันาทรัพยากรมนุษยแ์ละความเป็นอยู่ทีดี่ของพนักงาน 

ทรพัยำกรบคุคล ถือเป็นหวัใจส ำคญัในกำรขบัเคลื่อนองคก์ร บรษิัทจึงมุ่งเนน้สรำ้งควำมเป็นมืออำชีพดว้ย
กำรพัฒนำศักยำภำพและขีดควำมสำมำรถของบุคลำกรใหม้ีประสิทธิภำพมำกที่สุด โดยเฉพำะในปัจจุบันกำร
เปลี่ยนแปลงที่เกิดจำกเทคโนโลยีดิจิทัลเป็นเรื่องท้ำทำย ท ำให้เกิดกำรด ำเนินธุรกิจรูปแบบใหม่  ๆ ส่งผลให ้
วิถีในกำรด ำเนินงำนขององคก์รเปลี่ยนไป บุคลำกรในองคก์รตอ้งปรบัตัวใหท้ันต่อสถำนกำรณโ์ลก สำมำรถน ำ
ดิจิทลัเขำ้มำประยุกตใ์ชใ้นกำรท ำงำนใหเ้กิดประสิทธิภำพสงูสดุ เพรำะเมื่อบุคลำกรมีประสิทธิภำพ ก็จะส่งผลให้
ธุรกิจเกิดควำมยั่งยืน 

การพัฒนาบุคลากรขององคก์ร 

บริษัทเปิดโอกำสให้พนักงำนได้เติบโตควบคู่ไปกับธุรกิจแบบไร้ขีดจ ำกัดในด้ำนองค์ควำมรู ้ต่ำง ๆ  
กำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกร จึงมีทัง้ส  ำหรบัพนักงำนทุกระดับ ทัง้ในระดับตน้ ระดับกลำง และระดับสูง เป็นกำร
พฒันำดำ้นควำมรู ้กำรบริหำรจดักำร และภำวะผูน้  ำ รวมถึงกำรพฒันำแบบเฉพำะเจำะจงตำมควำมตอ้งกำรและ
ควำมเหมำะสมของแต่ละหน่วยงำนและแต่ละบุคคล ( Individual Development Plans) ด้วยแผนกำรพัฒนำ
บุคลำกรตำมกลุ่มระดับของบุคลำกร เช่น กลุ่มบริหำร กลุ่มจัดกำร กลุ่มหัวหน้ำงำน และกลุ่มปฏิบัติกำร โดย
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ร่วมกับบริษัทในเครือจดัโครงกำรอบรมพฒันำศกัยภำพของผูน้  ำระดบัตน้ Supervisory Development Program 
(SDP) จำกคณำจำรยม์หำวิทยำลยัชัน้น ำของประเทศ ที่มำช่วยสรำ้งหลกัสตูรกำรฝึกอบรมใหก้ับพนกังำนระดับ
หวัหนำ้งำน และหลกัสตูรที่เนน้กำรวำงแผนกลยุทธส์  ำหรบัผูบ้รหิำรระดบัสงู รวมทัง้กำรจดัอบรมภำยในองคก์รที่
แตกต่ำงกันตำมควำมเหมำะสมของแต่ละลกัษณะงำนเพื่อสนบัสนุนใหเ้กิดกำรถ่ำยทอดควำมรูค้วำมเชี่ยวชำญ
ภำยในองคก์ร ในปี 2563 ที่ผ่ำนมำจึงริเริ่มโครงกำรส่งเสริมและพัฒนำวิทยำกรภำยในเพื่อเป็นกำรบริหำรองค์
ควำมรูแ้บบยั่งยืนในองคก์รอีกดว้ย 

ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน  

ส ำหรับด้ำนควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำนของพนักงำน บริษัทมี
แนวนโยบำยและกำรจดักำรที่ไดม้ำตรฐำน สอดคลอ้งกับแนวปฏิบตัิตำมกฎหมำย ทัง้ในส ำนกังำน โรงงำน และ
รำ้นอำหำร โดยพนักงำนทุกคนและผู้บังคับบัญชำทุกระดับต้องปฏิบัติตำมระเบียบข้อบังคับเก่ียวกับควำม
ปลอดภยัในที่ท  ำงำนอย่ำงเคร่งครดั โดยเฉพำะในช่วงกำรแพร่ระบำดของเชือ้ไวรสัโควิด -19 โออิชิใหค้วำมส ำคญั
อย่ำงยิ่งกับกำรดูแลพนักงำนทุกคน โดยจัดอุปกรณป์้องกัน ทัง้หนำ้กำกอนำมัย แอลกอฮอล ์72% ใหพ้นักงำน
อย่ำงทั่วถึง ทัง้ที่ส  ำนกังำนใหญ่ โรงงำน รำ้นอำหำร อีกทัง้ดแูลพืน้ที่กำรท ำงำนใหป้ลอดภยั มีกำรวดัอณุหภูมิก่อน
เขำ้งำน มีเจลแอลกอฮอลใ์หบ้รกิำรทุกทำงเขำ้ พ่นสเปรยฆ์่ำเชือ้ และจดัพืน้ที่ตำมหลกักำรเวน้ระยะห่ำง 1.8 เมตร 
(Social Distancing) และให้พนักงำนท ำแบบประเมินควำมเสี่ยงต่อเนื่องผ่ำนแอปพลิเคชั่น เพื่อให้มั่นใจว่ำ
พนักงำนปลอดภัย นอกจำกนี ้บริษัทไดแ้บ่งพนักงำนออกเป็นกลุ่ม เพื่อปรับกำรปฏิบัติงำนของแต่ละกลุ่มให้
เหมำะสมกับสถำนกำรณ ์เพื่อลดควำมเสี่ยงในกำรติดเชือ้ พรอ้มมอบประกนัภยัคุม้ครองอุบตัิเหตแุละไวรสัโควิด-
19 มลูค่ำควำมคุม้ครองคนละ 100,000 บำท ใหก้ับพนกังำนทุกคน อีกทัง้สรำ้งขวญัก ำลงัใจใหแ้ก่พนกังำน โดย
ประกำศว่ำจะไม่มีกำรเลิกจำ้งงำน ใหค้วำมช่วยเหลือดำ้นกำรขอรบัเงินประกนัสงัคมแก่พนักงำนที่ไดร้บัผลกระทบ 
ใหก้ำรสนบัสนนุ “ถงุน ำ้ใจไทยเบฟ” แก่พนกังำนกลุม่ที่ขำดรำยได ้ 

ในส่วนระบบบรหิำรจดักำรดำ้นควำมปลอดภยัภำยในโรงงำน ซึ่งถือเป็นหวัใจส ำคญัของกำรผลิต บริษัท
ด ำเนินกำรตำมแนวทำงที่สอดคลอ้งกับมำตรฐำนสำกลและกฎหมำย โดยจดัตัง้ฝ่ำยควำมปลอดภยั (OH&S) ที่มี
โครงสรำ้งชดัเจน มีกำรแต่งตัง้คณะกรรมกำรควำมปลอดภยั (คปอ.) ที่ช่วยด ำเนินงำนและผลกัดนัระบบงำนดำ้น
ควำมปลอดภัยอย่ำงเขม้แข็งจริงจัง   บริษัทไดร้บักำรรบัรองระบบกำรจัดกำรดำ้นควำมปลอดภัย  TIS/OHSAS 
18001 ระบบ ISO45001  อีกทัง้มีกำรจดักิจกรรมใหค้วำมรูด้ำ้นควำมปลอดภยั อำทิ กำรอบรมขอ้ก ำหนดระบบ
กำรจัดกำรดำ้นควำมปลอดภยั ISO45001 กำรประเมินควำมเสี่ยง FMEA เพื่อคน้หำควำมเสี่ยงในกระบวนกำร
ผลิตและหำแนวทำงป้องกันอย่ำงเป็นระบบ กำรจัดฝึกซอ้มอพยพหนีไฟโดยหน่วยดับเพลิงเทศบำลประจ ำพืน้ที่ 
เป็นกำรฝึกซอ้มจริงกับพนักงำนทุกคนทุกระดับซึ่งตอ้งอพยพออกจำกจุดท ำงำนจริง และปฏิบัติตำมหน้ำที่ที่
รบัผิดชอบตำมแผนที่ก ำหนด นอกจำกนัน้ยงัสรำ้งสขุลกัษณะที่ดีใหก้ับพนกังำนดว้ย โรงอำหำรที่ถูกสขุลักษณะ  
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จดัสถำนที่ออกก ำลงักำยให ้มีบรกิำรรถรบัสง่  สรำ้งทศันียภำพสภำพแวดลอ้มภำยในองคก์รใหน้่ำอยู่ เป็นระเบียบ
เรียบรอ้ย สบำยตำน่ำท ำงำน เพื่อสรำ้งบรรยำกำศที่ดีในกำรท ำงำน ซึ่งส่งผลต่อควำมรูส้ึกของพนกังำน สรำ้งแรง
บนัดำลใจและผลกัดนัใหเ้กิดผลงำนที่มีประสิทธิภำพ ซึ่งจะน ำมำสูค่วำมส ำเรจ็ใหก้บัองคก์ร  

กำรด ำเนินงำนดำ้นควำมปลอดภยั อำชีวอนำมยั และสภำพแวดลอ้มในกำรท ำงำนของโรงงำน แบ่งเป็น 
4 สว่น ประกอบดว้ย 

• ปฏิบตัิงำนสอดคลอ้งตำมกฎหมำย และขอ้ก ำหนดต่ำง ๆ ที่เก่ียวขอ้ง รวมทัง้กฎหมำยสว่นทอ้งถิ่น 

• มีกำรก ำหนดเปำ้หมำย และแผนงำน Master Plan 5 ปีที่ชดัเจน เพื่อเป็นกรอบแนวทำงในกำรท ำงำน รวมทัง้
มีกำรติดตำมและประเมินผลอย่ำงต่อเนื่อง 

• ด ำเนินงำนสอดคลอ้งตำมขอ้ก ำหนดของระบบบรหิำรจดักำรดำ้นควำมปลอดภยัฯ ISO 45001 

• ด ำเนินงำนสอดคลอ้งตำมขอ้ก ำหนดของลกูคำ้ 

การสร้างความผูกพันต่อองคก์ร 

• ก ำหนดค่ำนิยมองคก์ร เพื่อเป็นรำกฐำนส ำคญัที่หล่อหลอม ยึดเหนี่ยวพนกังำนทุกคนใหม้ีพฤติกรรมใน
กำรท ำงำนที่เป็นไปในทิศทำงเดียวกนั มีควำมเป็นหนึ่งเดียวกนั เกิดควำมรูส้กึรว่มกบัองคก์รมำกขึน้ และ
มุ่งมั่นเป็นทัง้คนเก่งและคนดี  

• ก ำหนดค่ำตอบแทนและสวสัดิกำรใหก้บัพนกังำนดว้ยควำมเหมำะสม มีกำรปฏิบตัิต่อพนกังำนอย่ำงเป็น
ธรรม และสมศกัด์ิศรีในฐำนะที่เป็นสว่นหนึ่งของบรษัิท 

• ดูแลคุณภำพชีวิตที่ดีใหก้ับพนักงำนอย่ำงเหมำะสม เช่น จัดใหม้ีกำรตรวจสุขภำพประจ ำปี มีกำรมอบ
ทุนกำรศึกษำใหก้ับบุตรพนักงำนที่มีผลกำรเรียนดี  เพื่อสรำ้งขวัญก ำลังใจใหก้ับพนักงำน และรักษำ
บคุลำกรที่มีคณุค่ำใหอ้ยู่กบัองคก์รยำวนำนขึน้ 

ทั้งหมดนี ้ ส่งผลให้ปี 2563  บริษัท โออิชิ เทรดดิง้ จ ำกัด ได้รับรำงวัลอันทรงคุณค่ำต่ำง ๆ ได้แก่ 
โรงงำนผลิตเครื่องดื่มชำเขียวโออิชิ อ.วงัม่วง จ.สระบุรี  ไดร้บัรำงวลัสถำนประกอบกำรดีเด่นดำ้นควำมปลอดภัย
ระดับประเทศ และรำงวัล Zero accident รวมถึงโรงงำนโรงงำนผลิตเครื่องดื่มชำเขียวโออิชิ  ที่ เขตนิคม
อุตสำหกรรมนวนคร จ.ปทุมธำนี ไดร้บัรำงวัลระดับโลก TPM Excellence Award จำก JIPM ประเทศญ่ีปุ่ น ใน
ฐำนะองคก์รที่มีแนวทำงในกำรสรำ้งประสิทธิภำพของระบบกำรผลิต จำกควำมร่วมมือของพนกังำนทุกระดบั จน
สำมำถลดตน้ทนุกำรผลิต และเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขนั 
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สิทธิมนุษยชน 

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) มีระบบบริหำรจัดกำรดำ้นสิทธิมนุษยชนที่สอดคลอ้งกับแนวปฏิบตัิ
ดำ้นสิทธิมนุษยชนทัง้ในระดบัประเทศและระดบัสำกล โดยใหค้วำมส ำคัญกับกำรเคำรพศกัด์ิศรีควำมเป็นมนุษย ์
สิทธิ เสรีภำพและควำมเสมอภำค รวมทั้งมีข้อก ำหนดใหพ้นักงำนทุกคนรับทรำบแนวปฏิบัติด้ำนจริยธรรมที่
เก่ียวขอ้งกับสิทธิมนุษยชน มำตรฐำนทำงจริยธรรมและจรรยำบรรณในกำรด ำเนินธุรกิจ เพื่อเนน้ย ำ้ใหพ้นกังำน
เขำ้ใจและตระหนกัถึงควำมส ำคญัของกำรเคำรพสิทธิมนษุยชนในทกุพืน้ที่ที่บรษิัทเขำ้ไปด ำเนินธุรกิจ 

เป้าหมาย 

• สร้ำงควำมเชื่อมั่นให้ผู้ถือหุ้น คู่ค้ำและผู้มีส่วนได้เสียในทุกภำคส่วนว่ำบริษัทมีควำมตระหนักรู ้  
เอำใจใส ่และเฝำ้ระวงัเรื่องสิทธิมนษุยชนภำยในองคก์ร 

• สรำ้งควำมเขำ้ใจใหแ้ก่พนกังำนถึงสิทธิมนุษยชนพืน้ฐำนที่ตนและผูท้ี่มีสว่นเก่ียวขอ้งในกำรปฏิบตัิงำนพึง
ไดร้บั รวมถึงรว่มกนัปอ้งกนักำรละเมิดสิทธิมนษุยชนไม่ใหเ้กิดขึน้ภำยในองคก์ร 

แผนปฎิบัติการ 

• มีกำรสื่อสำร หรือประกำศนโยบำยสิทธิมนษุยชนโดยผูบ้รหิำรภำยในองคก์รและสำธำรณชน 

• ด ำเนินกำรตรวจสอบสิทธิมนษุยชนอย่ำงรอบดำ้น (Human Rights Due Diligence) 

• ประเมินควำมเสี่ยงและผลกระทบดำ้นสิทธิมนุษยชน ทัง้ที่เกิดขึน้แลว้และมีโอกำสจะเกิดขึน้และมีกำรบูร
ณำกำรผลกำรประเมินเขำ้กบักลไกกำรบรหิำรจดักำรภำยในองคก์ร 

• มีกระบวนกำรและกลไกเยียวยำผลกระทบหรือควำมเสียหำย หำกเกิดกำรละเมิดสิทธิมนษุยชน 

• ติดตำมและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน  

• ทบทวนควำมมุ่งมั่นเชิงนโยบำย 

นวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนทางเศรษฐกิจ 

กำรสรำ้งสรรค์ “นวัตกรรม” เพื่อควำมยั่งยืน เป็นหนึ่งในกลยุทธ์หลักของบริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ ำกัด 
(มหำชน) เพรำะปัจจุบนัผูบ้ริโภคเกิดกำรปรบัเปลี่ยนพฤติกรรมอย่ำงมำก ดังนั้นโออิชิไม่หยุดนิ่ง ปรบักลยุทธใ์ห้
ตำมทนัและตำมเทรนด ์ดว้ยกำรสรำ้งสรรคน์วตักรรมเพื่อควำมยั่งยืนในหลำกหลำยมิติ ทัง้กำรท ำกำรวิจยั พฒันำ 
สง่เสรมินวตักรรม น ำเทคโนโลยี-ดิจิตลั มำพฒันำสินคำ้-บรกิำร รวมทัง้กำรบรหิำรจดักำรใหต้อบโจทยส์ถำนกำรณ์
ตลำด สอดรบักบัเทรนดแ์ละผูบ้รโิภคที่เปลี่ยนแปลงไปอย่ำงรวดเรว็  
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บรษิัท โออิชิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) ปักหมดุสง่เสรมินวตักรรมหลกัขององคก์รดว้ย 3 แนวทำง 

 
 
 

 
 

1) นวัตกรรมแบบเปิด (Open Innovation) เป็นผนึกก ำลงัเพื่อแลกเปลี่ยนองคค์วำมรูร้ะหว่ำงบริษัท สถำบนั 
และองคก์รต่ำง ๆ อย่ำงต่อเนื่องตอกย ำ้กำรสรำ้งประสบกำรณด์ำ้นกำรมีสว่นรว่ม กำรแชรค์วำมคิดสรำ้งสรรค ์
แบ่งปันควำมรู ้ เพื่อเพิ่มศักยภำพกำรผลิต ลดตน้ทุน พัฒนำบุคลำกร เพิ่มควำมปลอดภัย โดยโครงกำรที่
เก่ียวขอ้งกบันวตักรรมแบบเปิดในปี 2563 ไดแ้ก่ 

• ธุรกิจอาหารโออิชิร่วมกับมหาวิทยาลัยมหดิล ท ำกำรวิเครำะหข์อ้มลูทำงโภชนำกำรในเมนอูำหำรของ
ร้ำนอำหำรในเครือโออิชิ  ทั้งหมด 42 รำยกำร หลังจำกนั้นจึงจะประมวลผล เพื่อเตรียมเปิดเผยข้อมูลทำง
โภชนำกำรและปรมิำณสำรอำหำรต่ำง ๆ ใหผู้บ้รโิภคไดร้บัทรำบในอนำคต  

• ผลิตภัณฑอ์าหารส าเร็จรูปพร้อมทาน ตราโออิชิ อีทโตะ เข้าร่วม “โครงการ 
มาตรการปรับลดปริมาณเกลือหรือโซเดียมในผลิตภัณฑอ์าหารเชิงสมัครใจ”ของส านักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา (อย.) ในฐำนะภำคีเครือข่ำยภำคเอกชนที่ร่วมรณรงคแ์ละสรำ้งกำรตระหนกัรูเ้รื่องกำรลดกำรบริโภค
เกลือหรือโซเดียมและกำรไดร้บัโภชนำกำรที่เหมำะสมในกำรบริโภคอำหำรโดยมีรำยกำรผลิตภัณฑก์ลุ่มรำเมน  
แช่แข็งที่ปรบัลดโซเดียมและออกสูต่ลำดเพิ่มเติมอีก  2 รำยกำร คือ ยำกิโซบะหมแูละผกั และรำเมนกะเพรำหม ู

• ธุรกิจอาหารโออิชิ ร่วมกับ บริษัท คีนน์ จ ากัด ผูเ้ชี่ยวชำญดำ้นกำรท ำควำมสะอำดดว้ยนวัตกรรม
ผลิตภณัฑจ์ำกธรรมชำติ ร่วมกันพฒันำกระบวนกำรท ำควำมสะอำด-ฆ่ำเชือ้ภำยในรำ้นอำหำรโดยใชผ้ลิตภณัฑท์ี่
สกัดจำกธรรมชำติ 100%  เป็นกลุ่มผลิตภัณฑจ์ำกธรรมชำติ ทัง้น ำ้ยำท ำควำมสะอำด น ำ้ยำฆ่ำเชือ้ส  ำหรับท ำ
ควำมสะอำดอุปกรณท์ ำครวั พืน้ผนังครวั รวมถึงสบู่ลำ้งมือ น ำ้ยำฉีดพ่นฆ่ำเชือ้โรค น ำ้ยำท ำควำมสะอำดระบบ
หมนุเวียนอำกำศภำยในรำ้น โดยน ำมำใชน้ ำร่องที่รำ้นอำหำร โออิชิ รำเมน ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล รวม 
26 สำขำ เพื่อสรำ้งควำมมั่นใจดำ้นควำมปลอดภัยใหก้ับผูม้ำใชบ้ริกำรในยุค New Normal เพรำะเป็นสำรสกัด
จำกธรรมชำติ ที่มีประสิทธิภำพในกำรท ำควำมสะอำดและกำรฆ่ำเชือ้ไดด้ี ที่ส  ำคญัไม่มีสำรตกคำ้งที่เป็นอนัตรำย
ต่อสขุภำพ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดลอ้ม 

• บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) ร่วมกับ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯ เจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง ริเริ่มโครงกำรพัฒนำกระบวนกำรผลิตผลิตภัณฑใ์หม่จำกส่วนที่เหลือจำกกำรตกแต่งปลำแซลมอน 
โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้เกิดกำรใช้วัตถุดิบอย่ำงคุ้มค่ำ  ลดปริมำณ food waste และสรำ้งมูลค่ำเพิ่มใหก้ับ

นวตักรรมแบบเปิด 
(Open Innovation) 

นวตักรรมดา้น
กระบวนการ 

(Process Innovation) 

นวตักรรมดา้นผลิตภณัฑ ์

(Product Innovation) 
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ผลิตภณัฑอ์ย่ำงมีเอกลกัษณ ์แตกต่ำงจำกผลิตภณัฑท์ี่มีอยู่แลว้ในทอ้งตลำด  โดยบริษัทโออิชิ ฟู้ด เซอรวิ์ส จ ำกัด  
มีเศษเหลือทิ้งจากการผลิตปลาแซลมอนตัดแต่ง เฉลี่ยประมำณ 14,000 กิโลกรัมต่อเดือน หรือคิดเป็น 
168,000 กิโลกรมัต่อปี  

• บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) เปิดรับองค์ความรู้จากคู่ค้า บริษัท นิชชิน-เอสทีซี   
ฟลาวมิลลิ่ง จ ากัด (ผู้ผลิตแป้ง) เพื่อด ำเนินกำรโครงกำรพัฒนำปรบัปรุงคุณภำพดำ้นเนือ้สมัผัสของขนมปัง
ธัญพืชโดยพฒันำเทคนิคดำ้นกระบวนกำรกำรผลิตและกำรเลือกใชว้ตัถุดิบอย่ำงเหมำะสม   จำกควำมส ำเร็จของ
โครงกำรสำมำรถน ำเทคนิคดังกล่ำวมำปรบัใชแ้ละผลิตเป็นขนมปังธัญพืชที่มีเนือ้สมัผสันุ่มขึน้   และใชป้ระกอบ
เป็นขนมปังแซนวิชของผลิตภณัฑท์กุรำยกำรในกลุม่แซนวิชผสมธัญพืช โออิชิ อีทโตะ 

• บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) รว่มกบัสถำบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลำ้ฯ เจำ้คณุทหำร 

ลำดกระบงัและอำจำรยจ์ำกมหำวิทยำลยัคำรเ์นกีเมลลอน (Carnegie Mellon University) ในกำรพฒันำ
ซอฟตแ์วร ์เพื่อวิเครำะหแ์ละศกึษำพฤติกรรมผูบ้ริโภค เช่น ควำมถ่ีในกำรใชบ้รกิำร ช่วงเวลำที่มำใช ้ท ำใหส้ำมำรถ
เขำ้ใจผูบ้ริโภคในดำ้นต่ำง ๆ เพื่อก ำหนดกลยุทธ ์ปรบัโปรแกรมกำรตลำดหรือส่วนผสมทำงกำรตลำดน ำเสนอให้
ลกูคำ้แต่ละบคุคลที่มีปัจจยัในกำรตดัสินใจซือ้แตกต่ำงกนัไดอ้ย่ำงเหมำะสม 

2) นวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์ (Product Innovation) โออิชิเดินหน้ำสร้ำงสรรค์นวัตกรรมด้ำนผลิตภัณฑ์ 
เพื่อน ำมำซึ่งผลิตภัณฑท์ี่ทันสมัย แตกต่ำง ตอบโจทยค์วำมตอ้งกำรของผูบ้ริโภค สรำ้งควำมตื่นเตน้ใหก้ับ
กลุม่เปำ้หมำย น ำมำซึ่งกำรเติบโตขององคก์รและกำรเติบโตดำ้นรำยไดอ้ย่ำงยั่งยืน โดยมีนวตักรรมผลิตภณัฑต์่ำง ๆ  
ที่โดดเด่นในปีที่ผ่ำนมำภำยใตธุ้รกิจเครื่องดื่ม ธุรกิจอำหำร และธุรกิจอำหำรส ำเรจ็รูปพรอ้มปรุงและพรอ้มทำน 
ดงันี ้

2.1) ธุรกิจเคร่ืองด่ืม 

มุ่งมั่นสรำ้งสรรคน์วตักรรมที่ตอบโจทยผ์ูบ้รโิภคทัง้ดำ้นผลิตภณัฑแ์ละแคมเปญกำรตลำด ไดแ้ก่  

2.1.1) ผลิตภัณฑใ์หม่  

1. โออิชิ แอปเปิลฮันน่ี ชำเขียวที่ผสำนควำมอร่อยของแอปเปิลญ่ีปุ่ นอำโอโมริ (Aomori)  
กบัน ำ้ผึง้เฮียกขะมิทสแึทจ้ำกเมืองฮอกไกโดประเทศญ่ีปุ่ นไดล้งตวั และเพิ่มตวัเลือกส ำหรบัผูบ้รโิภคดว้ยผลิตภณัฑ์
ทำงเลือกสขุภำพ โออิชิ แอปเปิลฮนันี่ไลท ์สตูรไม่มีน ำ้ตำล 0 แคลอรี่ 

2. โออิชิ โกลด ์เกียวคุโระ ชำเกียวคโุระคือสดุยอดชำพรีเมียมที่ชำวญ่ีปุ่ นยกย่องใหเ้ป็นหนึ่งใน
ชำที่หำไดย้ำก กำรผลิตชำเกียวคโุระพิถีพิถันตัง้แต่ขัน้ตอนเก็บเก่ียวที่คดัสรรเฉพำะสำมยอดอ่อนใบชำจำกตน้ฤดู
เก็บเก่ียวแรกของปีหลังจำกคลุมด้วยตำข่ำยด ำนำนกว่ำ 3 สัปดำห ์จำกนั้นน ำมำนวดและม้วนดว้ยมืออย่ำง
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พิถีพิถันจนใบชำเผยรสสมัผสัอูมำมิอนัเป็นเอกลกัษณเ์ป่ียมประโยชนจ์ำกสำรคำเทชิน ช่วยตำ้นอนุมลูอิสระ และ
แอล-ธีอะนีนที่ช่วยใหรู้ส้กึผ่อนคลำย  

3. โออิชิ กรีนที ไลท ์ชาเขียวสูตรไม่มีน ้าตาล รสต้นต ารับ และรสน ้าผึ้งผสมมะนาว 
ผลิตภัณฑท์ำงเลือกสุขภำพชำเขียวสูตรไม่มีน ำ้ตำล มี 2 รสชำติ ไดแ้ก่ รสตน้ต ำรับ และรสน ำ้ผึง้ผสมมะนำว 
พฒันำสตูรส ำหรบัผูบ้รโิภคที่ตอ้งกำรควำมอรอ่ย สดชื่น ที่ปรำศจำกน ำ้ตำลและแคลอรี่ในขวดเดียว 

2.1.2) นวัตกรรมด้านแคมเปญการตลาด 

1. แคมเปญ #OishiGoldChallenge ฉีกกรอบจำกกำรโฆษณำ และฉีกกรอบกำรเป็นเครื่องดื่ม
ชำเขียวธรรมดำไปสู่กำรออกแบบเมนูอำหำร ตอบโจทยผ์ูบ้ริโภคในบรรยำกำศกักตัวช่วงสถำนกำรณ์โควิด -19 
สำมำรถสรำ้งปรำกฎกำรณ ์#OishiGoldChallenge เป็นไวรลับนโลกออนไลน ์จำกำรสรำ้งสรรคเ์มนใูหม่ดว้ย ‘โออิ
ชิ โกลด’์ ใหก้ลำยเป็นไอเท็มคู่กับเมนูอำหำรผ่ำน KOL หรือ Online Influencer ที่มำท ำ Food Creation โดยน ำ
โออิชิ โกลด ์มำเป็นสว่นหนึ่งของกำรท ำอำหำร ดนัรสสมัผสัชำพรีเมียมคู่อำหำรใหห้ลำยคนอยำกลองท ำตำม  เช่น 
น ำโออิชิ โกลด ์เกียวคโุระ มำท ำซุปรำเม็งแบบญ่ีปุ่ น ท ำใหไ้ดน้  ำ้ซุปรสชำติอูมำมิหอมกลิ่นชำ หรือ กำรท ำเมนูชำ
ผลไมจ้ำกโออิชิ โกลด ์เกียวคโุระ ที่ทัง้อรอ่ยและไดป้ระโยชนต์่อสขุภำพ 

นอกจำกนั้น ยังต่อยอดแคมเปญนีผ้่ำนช่องทำงทวิตเตอร ์เพื่อกระตุน้ใหผู้บ้ริโภคอยำกเขำ้ร่วมกิจกรรม 
ดงักล่ำว เพื่อชิงรำงวลัสดุพิเศษ ซึ่งแคมเปญนีไ้ดร้บักำรตอบรบัลน้หลำมดึงผูบ้รโิภคเขำ้รว่มสรำ้งสรรคเ์มนูอำหำร
และเครื่องดื่มไดม้ำกกว่ำ 1,500 เมนู จึงนบัว่ำแคมเปญนีส้ำมำรถเขำ้ถึงผูบ้ริโภคยุในค New Normal ที่ส  ำคญัยงั
ช่วยสรำ้งกำรรบัรูข้องแบรนด ์และกระตุน้ใหเ้กิดกำรทดลองสินคำ้ 

2. แคมเปญ “Oishi X ROV รับยกเซ็ท 5 สกิน ญ่ีปุ่ น” นับเป็นกำรสร้ำงปรำกฎกำรณ์
แคมเปญสดุยิ่งใหญ่ที่โออิชิ กรีนที  ผูน้  ำอนัดบั 1 ดำ้นชำเขียวจบัมือ ROV เกมส ์MOBA อนัดบั 1 ของประเทศไทย 
ตอกย ำ้ภำพลกัษณค์นรุ่นใหม่ Gen-M ที่สนใจในเรื่องของเทคโนโลยี มีควำมสนุกสนำน และทันสมัยเปิดโอกำส 
ใหแ้ฟนโออิชิและเหล่ำเกมเมอรว์ยัทีนไดลุ้น้รำงวลัสดุยิ่งใหญ่รบัยกเซต 5 สกินญ่ีปุ่ น และลุน้รำงวลักว่ำ 50,000 ไอเท็ม
ทกุวนั 

2.1.3) แอปพลิเคชัน “โออิชิ คลับ”  

สรำ้งปรำกฎกำรณค์รัง้แรกของแอปพลิเคชนัสะสมแตม้ในตลำดชำพรอ้มดื่มใหว้ยัทีนไดส้ะสม 
“โออิชิ พอยท”์ จำกรหสัใตฝ้ำเพื่อแลกของรำงวลัไอเทมสดุเอ็กซค์ลซูีฟจำกศิลปินสดุฮอตตลอดทัง้ปี เช่น ชุดเกรำะ
ซำมไูร เป๊ก ผลิตโชค ที่ใชใ้สถ่่ำยภำพยนตรโ์ฆษณำโออิชิ โกลด ์เกียวคโุระ 
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2.2) ธุรกิจร้านอาหาร 

สร้ำงสรรค์และพัฒนำเมนูอำหำรเพิ่มเติมภำยใต้กรอบของนวัตกรรมที่ทันสมัยเพื่อส่งต่ออำหำร  
ที่มีคณุภำพดีและมีนวตักรรมใหก้บัผูบ้รโิภค  

 2.2.1) กลุ่มเมนูอาหารปรุงจ าหน่ายจากร้านอาหาร 

1. เมนูโซบะเย็นซอสไข่เค็ม เสน้โชบะเหนียวนุ่มกับน ำ้ซุปที่สรำ้งสรรคร์สชำติใหม่ที่แตกต่ำง  
เป็นน ำ้ซอสไข่เค็มรสเขม้ขน้ จำกรำ้นโออิชิ บฟุเฟ่ต ์ 

2. เมนูเคร่ืองด่ืมใหม่ พัฒนำเมนูเครื่องดื่มใหท้ันกับเทรนดฮ์ิตของเครื่องดื่มสไตลช์ำนม เช่น  
ชำนมถั่วแดง นมสดบรำวนช์ูกำรท์ี่รำ้นคำคำชิ และเครื่องดื่มแนวเจลลี่ เช่น คำลพิสโซดำใส่เจลลี่หอมหวำน  
นุ่มหนึบ ที่รำ้นโออิชิ รำเมน  

3. ไอศกรีมซอฟต์เสิร์ฟ  ให้บริกำรด้วยอุปกรณ์อันทันสมัยจำกเครื่องกดไอศกรีมอัตโนมัติ 
(Vending Machine) ผ่ำนบรกิำรหยอดเหรียญที่รำ้นชำบชูิ สำขำสยำมเซ็นเตอร ์

4. สร้างสรรคเ์มนูใหม่จากวัตถุดิบในร้าน รำ้นคำคำชิน ำวตัถดุิบในรำ้นที่มีอยู่แลว้ มำสรำ้งสรรค์
เป็นเมนอูำหำรใหม่ๆ เช่น ขำ้วตม้ปลำแซลมอน โอนิกิรแิซลมอนเทอรยิำกิ 

5. เมนูพิเศษส าหรับเทศกาลกินเจ ดว้ยกำรใช ้Plant Based Protein แทนเนือ้สตัว ์เช่น รำเมน
ผดัซอสโหระพำเจ ขำ้วหนำ้กระเพรำกรอบเจ 

6. ไอศกรีมซอฟตเ์สิรฟ์ จากร้านใหม่ OYOKI รำ้นขนมรำ้นแรกในเครือโออิชิ ผลิตจำกนมฮอกไกโด
สไตลญ่ี์ปุ่ นแท ้จึงโดดเด่นดว้ยเนือ้ไอศกรีมเนียนนุ่ม และมีเมนหูลำกหลำย เช่น เครมบเูล ่พำรเ์ฟ่ต ์ไอศกรีมโฟลท  

7. ซอสน ้าจิ้มชาบู สรำ้งสรรคซ์อสใหม่เพิ่มเติมจำกเดิม 5 ตัว ไดแ้ก่ ชำบูซอสสึ, สไปซี่ซอสสึ,  
สกีุโ้กมะดำเระ, พอนสโึกมะดำเระ และสไปซี่ โกมะดำเระ ที่รำ้นชำบชูิ สำขำสยำมเซ็นเตอร ์ใหล้กูคำ้สำมำรถเลือกตกั
เองไดต้ำมใจชอบ 

8. เซ็ท DIY Cooking Kit  ตอบรบัสถำนกำรณโ์ควิด-19 ที่ผูบ้รโิภคหนัมำท ำอำหำรรบัประทำนเอง
ที่บำ้น โออิชิจึงน ำเมนูยอดนิยมในแต่ละแบรนด ์อำทิ ชำบูชิ , คำคำชิ, โออิชิ รำเมน  มำจดัเซท DIY Cooking Kit 
ซึ่งประกอบดว้ยวตัถุดิบและเครื่องปรุงต่ำง ๆ ใหล้กูคำ้สำมำรถน ำไปปรุงเองไดท้ี่บำ้น โดยสำมำรถดรูำยละเอียด
ขัน้ตอนวิธีกำรปรุงจำกกำรสแกน QR code จ ำหน่ำยผ่ำนช่องทำงฟู้ดเดลิเวอรี่ (Aggregator)  

9. ผลิตภัณฑห์นังปลาแซลมอนทอดคลุกไข่เค็ม ผลิตจำกหนงัปลำแซลมอนคณุภำพดีที่ไดจ้ำก
กำรตัดแต่ง น ำมำพัฒนำจนไดเ้ป็นอำหำรทำนเล่นที่อร่อย บรรจุในบรรจุภัณฑท์ี่สะอำด ปลอดภัย ซึ่งนอกจำก  
จะเป็นกำรลดปรมิำณ food waste แลว้ ยงัสำมำรถสรำ้งรำยไดใ้หก้บัองคก์รอีกดว้ย 
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2.2.2) ผลิตภัณฑใ์หม่จากครัวกลาง 

1. ผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมปรุง ส  ำหรับรำ้นอำหำรในเครือและลูกคำ้กลุ่มเดลิเวอรี่ 
ครัวกลำงไดพ้ัฒนำสินคำ้เพื่อเพิ่มช่องทำงกำรจ ำหน่ำยทำงเดลิเวอรี่ เช่น น ำ้จิม้สุกีบ้รรจุถุง หมูข้ำวโพดบรรจุถุง  
ช่วยเพิ่มควำมสะดวกและส่งมอบสินค้ำคุณภำพให้กับผู้บริโภค และยังเป็นกำรตอบรับสถำนกำรณ์โควิด -19  
ที่ผูบ้ริโภคมีแนวโนม้กำรปรบัเปลี่ยนพฤติกรรมมำรบัประทำนอำหำรที่บำ้นมำกขึน้ นอกจำกนีค้รวักลำงไดพ้ฒันำ
สินคำ้ส ำหรบัเป็นวตัถุดิบของรำ้นอำหำรในเครือ ไดแ้ก่ สินคำ้ซุป ซอส เนือ้สตัวต์ดัแต่ง และวตัถุดิบอื่น  ๆ เพื่อเพิ่ม 
ควำมสะดวกในกำรใชง้ำนของรำ้นอำหำร (Operation Friendly) อีกทัง้ช่วยควบคมุรสชำติและคณุภำพวตัถุดิบให้
มีควำมสม ่ำเสมอ เพิ่มควำมมั่นใจว่ำลกูคำ้จะไดร้บัประทำนอำหำรที่มีคณุภำพเดียวกนัในทกุสำขำ 

2. ผลิตภัณฑซ์อสบรรจุขวดแช่เย็นตราโออิชิ 

ครัวกลำงพัฒนำผลิตภัณฑ์ซอสในรูปแบบบรรจุภัณฑ์ใหม่ เป็นซอสบรรจุขวดแบบแช่เย็น 
จดัจ ำหน่ำยที่รำ้นอำหำรในเครือโออิชิ เพื่อตอบรบัควำมตอ้งกำรของผูบ้ริโภคที่ชื่นชอบในน ำ้จิม้ซิกเนเจอรร์สเด็ด  
ที่เสิรฟ์เฉพำะในรำ้นอำหำร นอกจำกตอบโจทยค์วำมตอ้งกำรของผู้บริโภคในช่วงสถำนกำรณ์โควิด -19 แลว้  
ยงัช่วยเพิ่มยอดขำยและเพิ่มช่องทำงกำรจดัจ ำหน่ำยแบบใหม่ของรำ้นอำหำรอีกดว้ย 

2.3) ธุรกิจอาหารส าเร็จรูปพร้อมปรุงและพร้อมทาน  

พัฒนำนวัตกรรมผลิตภณัฑอ์ำหำรพรอ้มปรุงและพรอ้มทำนโออิชิ อีทโตะ ทัง้ในดำ้นกำรส่งเสริมคณุค่ำ
ทำงโภชนำกำรและกำรสรำ้งควำมแตกต่ำง โดยผลิตภณัฑท์ี่โดดเด่นในปีที่ผ่ำนมำ ไดแ้ก่  

2.3.1) กลุ่มผลิตภัณฑร์าเมนแช่เย็นราเมนไส้กรอกอาราบิกิผัดพริกแห้ง และราเมนผัดซอส
ต้มย าหมู ผสมผสำนรสชำติระหว่ำงสไตลญ่ี์ปุ่ นและรสชำติจัดจำ้นแบบไทย ๆ อีกทั้งปรับรูปแบบบรรจุภัณฑ ์
ของรำเมนผดัซอสตม้ย ำหมใูหม้ีฝำใสดำ้นหนำ้เพิ่มควำมสะดวกในกำรตดัสินใจเลือกซือ้จำกกำรมองเห็นอำหำรจริง 
ในถำด 

2.3.2) กลุ่มผลิตภัณฑเ์ก๊ียวซ่า 

1. เก๊ียวซ่ารูปแบบใหม่ราดซอสพร้อมทาน (เก๊ียวซ่ำซอสขลกุขลิก) โดยพฒันำสินคำ้
กลุ่มเก๊ียวซ่ำใหเ้ป็นรูปแบบใหม่ที่ยังไม่เคยมีในตลำด ไดแ้ก่ เก๊ียวซ่ำหมูทรงเครื่องซอสฮอตชิลลี่ เก๊ียวซ่ำรูปแบบ
ใหม่รำดซอสเผ็ดพรอ้มทำนบนหนำ้เก๊ียวซ่ำ เพิ่มควำมสะดวกโดยสำมำรถเขำ้ไมโครเวฟอุ่นรอ้นพรอ้มรบัประทำน
ไดโ้ดยไม่ตอ้งฉีกซองน ำ้จิม้ บรรจุในบรรจุภัณฑถ์ำด Top seal ดว้ยฟิลม์พลำสติก สะดวกต่อกำรขนส่งและเก็บ
รกัษำ จึงช่วยคงลกัษณะของผลิตภณัฑใ์หด้นู่ำรบัประทำนตัง้แต่ผลิตจนสง่ถึงมือผูบ้รโิภค 

2. เก๊ียวซ่ารสชาติใหม่ขนาดบรรจุ 5 ชิน้ ไดแ้ก่ เก๊ียวซ่ำหมสูไปซี่ยำกินิก ุเก๊ียวซ่ำไสห้มู
ไก่สำหร่ำยวำกำเมะ เก๊ียวซ่ำหมสูบัไข่เค็ม โดยออกแบบซองบรรจุภณัฑใ์หม่ใหม้ี window ใสดำ้นหลงัแพ็คสินคำ้ 
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เพื่อใหผู้บ้ริโภคสงัเกตเห็นซองซอสและสอ้ม ช่วยใหไ้ม่ลืมน ำน ำ้จิม้และสอ้มออกก่อนน ำเขำ้ไมโครเวฟ ลดปัญหำ
ซองน ำ้จิม้แตกเลอะจำกกำรน ำเขำ้อุ่นในไมโครเวฟ 

3. เก๊ียวซ่าแช่แข็งขนาดบรรจุใหม่ส าหรับขายส่ง เก๊ียวซ่ำแช่แข็งพรอ้มรบัประทำน
ผลิตจำกแปง้เก๊ียวซ่ำชนิดที่สำมำรถปรุงเป็นอำหำรไดห้ลำยแบบตำมควำมตอ้งกำรของลกูคำ้ เมื่อทอดแลว้แป้งกรอบ 
หรือเมื่อน ำไปตม้หรือนึ่งแลว้แป้งยังคงรูปน่ำรับประทำน โดยบรรจุในขนำดบรรจุใหม่ รองรับตลำดโมเดิรน์เทรด   
และธุรกิจคำ้ส่ง เป็นกำรเพิ่มช่องทำงกำรจ ำหน่ำยและเพิ่มโอกำสกำรขยำยตวัของธุรกิจได ้โดยมีผลิตภณัฑใ์หม่ 
ไดแ้ก่ เก๊ียวซ่ำไสไ้ก่ซอสเทอริยำกิ ขนำด 50 ชิน้ และเก๊ียวซ่ำไสไ้ก่ ขนำด 30 ชิน้ เก๊ียวซ่ำไสห้มแูละเก๊ียวซ่ำไสห้มู
ผสมไก่ทรงเครื่อง ขนำด 30 และ 50 ชิน้  

2.3.3) กลุ่มผลิตภัณฑแ์ซนวิช 

1. แซนวิชพลัส พัฒนำไสแ้ซนวิชรสชำติใหม่ที่มีคุณค่ำทำงโภชนำกำรจำกธัญพืช เช่น 
แซนวิชผสมธัญพืชไสอ้กไก่สลดัแตงกวำญ่ีปุ่ น แซนวิชผสมธัญพืชไสทู้น่ำโบนิโตะสลดัไข่ แซนวิชผสมธัญพืชไสอ้กไก่
สลดัธัญพืช 4 ชนิด แซนวิชผสมธัญพืชไสอ้กไก่ผกัโขมมำโย แซนวิชผสมธัญพืชไสแ้ซลมอนมำโยโนรสิำหรำ่ย และ
แซนวิชผสมธัญพืชไสแ้ซลมอนเทอรยิำกิ 

2. แซนวิชพรีเมียม พัฒนำผลิตภัณฑแ์ซนวิชพรีเมียมเพื่อสุขภำพ ไดแ้ก่ แซนวิชผสม
ธัญพืชไสอ้กไก่สลดัไข่ผสมเวยโ์ปรตีน ซึ่งมีสว่นประกอบที่มีคณุค่ำทำงโภชนำกำรสงู เช่น เวยโ์ปรตีน อกไก่ และไข่ 
ซึ่งใหโ้ปรตีนสูง และเพิ่มควำมแปลกใหม่ดว้ยรูปแบบแซนวิชชิน้สี่เหลี่ยม บรรจุในถำดกระดำษและซองแซน
วิชพรีเมียม 

3. เฟรนชโ์ทสแซนวิช พฒันำผลิตภณัฑใ์นกลุม่เฟรนชโ์ทสตแ์ซนวิชต่อยอดจำกปีที่แลว้ 
โดยเพิ่มไส ้ปรับรสชำติใหอ้ร่อยยิ่งขึน้ และพัฒนำผลิตภัณฑร์สชำติใหม่ เช่น เฟรนชโ์ทสตแ์ซนวิชไสค้อรน์ชีส  
เฟรนชโ์ทสตแ์ซนวิชไสค้ำรำเมลอลัมอนด ์ เฟรนชโ์ทสตแ์ซนวิชไสเ้บคอน แฮมชีส เฟรนชโ์ทสตแ์ซนวิชไสข้ำ้วโพดชีส 

4. แซนวิชรับประทานแบบแช่เย็น พัฒนำผลิตภัณฑแ์ซนวิชแช่เย็นรสชำติใหม่ ไดแ้ก่  
แซนวิชไสแ้ฮมสลดัมนัฝรั่งสไตลญ่ี์ปุ่ น  แซนวิชไสอ้กไก่ไข่เค็มสเปรด และแซนวิชไสป้อูดัวำซำบิมำโย 

5. แซนวิชรับประทานแบบอบร้อน เพื่อเพิ่มโอกำสทำงกำรขำยและเพิ่มช่องทำงกำรจดั
จ ำหน่ำยใหม่ บรษิทัจึงพฒันำผลิตภณัฑใ์หม่กลุม่แซนวิชอบรอ้น ไดแ้ก่ แซนวิชหมหูยองน ำ้สลดั และ แซนวิชแฮมชีส 

2.3.4) กลุ่มผลิตภัณฑส์ าหรับธุรกิจฟู้ด เซอรว์ิส 

เพื่อขยำยตลำดในกลุ่มธุรกิจฟู้ด เซอร์วิส บริษัทจึงพัฒนำสินค้ำใหม่ ได้แก่  ซอสพริก  
และซอสมะเขือเทศส ำหรบัจ ำหน่ำยใหก้บัเคเอฟซี โดยรสชำติและคณุภำพของสินคำ้ตรงตำมมำตรฐำนระดบัโลก 
ของบรษิัท ยมั เรสเทอรองตส ์อินเทอรเ์นชนัแนล 
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2.3.5) ผลิตภัณฑท์ีส่ร้างสรรคจ์ากอาหารทีไ่ม่ได้ใช้ประโยชน ์ 

จำกกำรที่บริษัทมีกำรใชป้ลำแซลมอนเป็นวตัถุดิบในกำรผลิตในปริมำณสูง บริษัทจึงไดพ้ฒันำ
สินคำ้ใหม่จำกเศษปลำแซลมอน ไดแ้ก่ น ำ้พริกน ำ้ยอ้ยแซลมอน เพื่อบริหำรจดักำรกำรใชว้ตัถุดิบอย่ำงคุม้ค่ำและ
ยั่งยืน อีกทัง้ยงัเป็นสวสัดิกำรแก่พนกังำน โดยจดัจ ำหน่ำยใหก้บัพนกังำนในรำคำย่อมเยำ 

1) นวัตกรรมด้านกระบวนการ (Process Innovation) เป้ำหมำยส ำคัญของนวัตกรรมดำ้นกระบวนกำร คือ 
กำรเพิ่มรำยได้ และลดต้นทุน-ค่ำใช้จ่ำย ดังนั้นนวัตกรรมด้ำนกระบวนกำรที่ดีจึงต้องสำมำรถช่วยเพิ่ม
ประสิทธิภำพในกระบวนกำรท ำงำน และสรำ้งมลูค่ำเพิ่มใหก้บัผลิตภณัฑแ์ละบรกิำร  

3.1) ธุรกิจเคร่ืองด่ืม 

1. พฒันำกระบวนกำรผลิตเพื่อใหไ้ดผ้ลิตภณัฑห์ลำกหลำยรูปแบบยิ่งขึน้ ไดแ้ก่ เครื่องดื่ม
ชำเขียวปรุงส ำเร็จชนิดผง ส  ำหรบัใชท้ี่รำ้นอำหำรในเครือโออิชิโดยน ำไปชงเป็นเครื่องดื่มชำเขียวทัง้แบบเย็นและ
รอ้นบริกำรลกูคำ้ภำยในรำ้น เพื่อใชท้ดแทนเครื่องดื่มชำเขียวเขม้ขน้ชนิดน ำ้ ช่วยเพิ่มควำมสะดวกในกำรใชง้ำน 
(Operation Friendly) และลดพืน้ที่ในกำรขนสง่และจดัเก็บ 

2. ขยำยช่องทำงกำรจ ำหน่ำยใหเ้ขำ้ถึงผูบ้ริโภคมำกยิ่งขึน้ดว้ยช่องทำงใหม่ๆ โดยเพิ่ม
บรกิำรเดลิเวอรี่ผ่ำนช่องทำง Oishi Delivery (www.oishidelivery.com) และพนัธมิตรโมเดิรน์เทรดทำงช่องทำงออนไลน ์
เช่น Big C Shopping Online, Tesco Lotus Shop Online, Tops Online 

3.2) ธุรกิจร้านอาหาร 

กำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเต็มรูปแบบในชีวิตประจ ำวัน อำทิ ออนไลนช์็อปปิ้ง หรือกำรท ำธุรกรรมผ่ำน
ออนไลน์เป็นเทรนด์ใหม่ของผู้บริโภคในปัจจุบัน โออิชิจึงก ำหนดกลยุทธ์โดยน ำเทคโนโลยี -ดิจิทัลมำพัฒนำ
นวัตกรรมดำ้นดิจิทัลมำรเ์ก็ตติง้ (Digital Marketing) โดยเฉพำะนวัตกรรมเก่ียวกับบริกำรจัดส่งถึงบำ้น (Home 
Delivery) ผ่ำนช่องทำงออนไลนใ์นรูปแบบต่ำง ๆ เพื่อใหส้อดคลอ้งกับพฤติกรรมของผูบ้ริโภคที่เปลี่ยนแปลงอยู่
ตลอดเวลำ เขำ้ถึงไลฟ์สไตลใ์นกำรด ำเนินชีวิต สรำ้งประสบกำรณท์ี่ดีในกำรซือ้สินคำ้และใชบ้ริกำร อีกทัง้ยงัเพื่อ
สรำ้งกำรรบัรูแ้บรนดแ์ละสรำ้งควำมเข้มแข็งในกำรเป็นผูน้  ำธุรกิจรำ้นอำหำรญ่ีปุ่ นที่ครองใจผู้บริ โภค ผ่ำนกำร
ด ำเนินกำรดงันี ้

1. ขยำยช่องทำงกำรสั่งซือ้ออนไลนผ์่ำนแพลตฟอรม์ของตัวเอง (เพิ่มเติมจำกกำรสั่งซือ้
ผ่ำนทำง โทร. 1773) ไดแ้ก่  www.oishidelivery.com ทัง้นี ้โออิชิ กรุ๊ป พฒันำเว็บไซตด์งักล่ำวอย่ำงต่อเนื่อง โดย
น ำพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงมำวิเครำะห ์สรำ้งสรรค์ผลิตภัณฑ์-บริกำรรูปแบบใหม่ ๆ ให้ตอบโจทย ์
ควำมตอ้งกำรลกูคำ้ พรอ้มเพิ่มโอกำสในกำรขำยของบรกิำร Oishi Delivery  

http://www.oishidelivery.com/
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2. พัฒนำควำมร่วมมือกับพนัธมิตรทำงธุรกิจ โดยขยำยช่องทำงกำรขำยสินคำ้ออนไลน์
ผ่ำนฟู้ดเดลิเวอรี่แอปพลิเคชันต่ำง ๆ ได้แก่ foodpanda, GrabFood, LINEMAN  และผ่ำน E- market place  
ไดแ้ก่ Shopee เป็นตน้ ซึ่งลกูคำ้สำมำรถใชบ้รกิำรสั่งอำหำร และ/หรือซือ้ e-voucher ของรำ้นต่ำง ๆ ในเครือโออิชิ  

3. เปิดตัว  Cloud Kitchen ภำยใต้ชื่อ  “Oishi Kitchen” (สำขำแรกที่พระรำม 4) เพื่อ
อ ำนวยควำมสะดวกใหก้ับลกูคำ้ในกำรสั่งอำหำรเดลิเวอรี่จำกหลำกหลำยแบรนดใ์นเครือโออิชิไดภ้ำยในครัง้เดียว
ผ่ำนฟู้ดเดลิเวอรี่แอปพลิเคชนั อย่ำง  GrabFood, LINE MAN, foodpanda โดยมีเมนใูหเ้ลือกกว่ำ 100 เมน ูพรอ้ม 
Healthy Meal เมนใูหม่เพื่อคนรกัสขุภำพสไตลญ่ี์ปุ่ น  

4. พัฒนำเว็บไซตอ์ ำนวยควำมสะดวกในกำรใชง้ำนผ่ำนอุปกรณ์กำรสื่อสำรต่ำง ๆ ทั้ง
สมำรท์โฟน แท็บแล็ต และคอมพิวเตอร ์รวมทัง้พฒันำกำรช ำระเงินผ่ำนระบบ payment gateway ที่ครอบคลมุทัง้
กำรจ่ำยผ่ำนเงินสด บตัรเครดิต และคิวอำรโ์คด้  

5. พัฒนำระบบรองรับบริกำรจัดส่งและรับอำหำร โดยลูกค้ำสำมำรถสั่ งอำหำรผ่ำน
ช่องทำง www.oishidelivery.com และแอปพลิเคชนั BevFood  จำกนัน้เลือกช่องทำงกำรรบัสินคำ้ไดร้ะหว่ำงกำร
จดัส่งถึงบำ้น (Home Delivery) หรือกำรเลือกรบัสินคำ้ดว้ยตนเองที่รำ้นอำหำรสำขำต่ำง ๆ ในเครือโออิชิ (click & 
collect)  

6. พัฒนำระบบกำรสรำ้งควำมสมัพันธ์กับลูกคำ้ผ่ำนแอปพลิเคชัน BevFood โดยมอบ
สิทธิพิเศษ โปรโมชั่นสว่นลด และกำรสะสมคะแนน 

7. ส ำหรบัผลิตภณัฑอ์ำหำรส ำเรจ็รูปพรอ้มปรุงและพรอ้มทำนโออิชิ อีทโตะ และเครื่องดื่ม 
ชำเขียวโออิชิเพิ่มช่องทำงสั่งซือ้แบบจัดส่งผ่ำน www.oishidelivery.com แอปพลิเคชนั BevFood และกำรสั่งซือ้
ผ่ำนทำงโทร 1773  

8. รำ้นอำหำรโออิชิ บุฟเฟ่ต์ และรำ้นโออิชิ อีทเทอเรียม สรำ้งสรรค์ผลิตภัณฑอ์ำหำร  
ทำนเล่น หนังปลำแซลมอนทอดกรอบคลุกไข่เค็ม ท ำจำกหนังปลำแซลมอนที่ไม่ไดใ้ชป้ระโยชน ์น ำมำทอดจน
เหลืองกรอบคลกุเคลำ้ดว้ยรสชำติของไข่เค็มแท ้จ ำหน่ำยที่รำ้นโออิชิ บุฟเฟต ์และรำ้นโออิชิ อีทเทอเรียม ช่วยลด
ทัง้ food waste และสรำ้งรำยไดจ้ำกอำหำรเหลือทิง้ใหก้บัองคก์รไดถ้ึง 1,500,000 บำทในปี 2563 

9. พัฒนำระบบบริกำรในรำ้นอำหำรใหส้อดรบักับเทรนดส์ุขภำพที่ผูบ้ริโภคค ำนึงถึง
ควำมปลอดภัยเป็นส ำคัญ ไดแ้ก่  

- ระบบสั่งอาหารไร้สัมผัส (QR Order) ผ่ำนกำรสแกนคิวอำรโ์คด้ โดยใช้
โทรศพัทล์กูคำ้ ระบบนีเ้ริ่มใชแ้ลว้ที่ รำ้นโออิชิ แกรนด,์ โออิชิ บฟุเฟต,์ โออิชิ อทีเทอเรียม, ชำบชูิ และก ำลงัทยอยใช้
ในรำ้นอื่น ๆ ต่อไป เพื่อลดกำรสมัผสัในกำรสั่งอำหำรตอบรบัวิถี New Normal  
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- การช าระเงนิแบบไร้สัมผัส (Cashless Payment) โดยช ำระผ่ำนคิวอำรโ์คด้ 
เพื่อลดกำรสมัผสัและอ ำนวยควำมสะดวกแก่ลกูคำ้ 

- การจองโต๊ะผ่านแอปพลิเคชัน BevFood ลูกค้ำสำมำรถเลือกแบรนด์ 
สำขำ วันที่ เวลำ และจ ำนวนที่จองโต๊ะผ่ำนแอปพลิเคชัน จำกนั้นเจำ้หนำ้ที่จะส่งขอ้ควำมติดต่อกลบัเพื่อยืนยนั
สถำนะกำรจอง เพื่อลดควำมแออัดกำรมำต่อคิวรอที่หนำ้รำ้น เป็นบริกำรที่ลูกคำ้เริ่มหนัมำใชก้ันมำกขึน้ในช่วง 
New Normal  

3.3) ธุรกิจอาหารพร้อมปรุงและพร้อมทาน 

พัฒนำและปรับปรุงกระบวนออกแบบด้ำนกำรจัดส่งสินค้ำ กำรจัดเรียงสินค้ำในตู้คอนเทนเนอร์ 
และบนพำเลต (Loading Pattern และ Pallet Pattern) และก ำหนดมำตรฐำนกำรท ำงำนสว่นกำรจดัสง่สินคำ้ โดย
ใชโ้ปรแกรม Cargo Optimizer Network แทนกำรใชค้นค ำนวณ จึงลดระยะเวลำกำรด ำเนินงำนของกำรก ำหนด
มำตรฐำน Loading Pattern และ Pallet Pattern สำมำรถแจง้ขอ้มลูลกูคำ้ไดร้วดเร็วยิ่งขึน้ ดว้ยขอ้มลูที่น่ำเชื่อถือ 
เป็นระบบแบบแผน มีประสิทธิภำพ และมีกำรแสดงผลในรูปแบบของรำยงำน 

การบริหารจัดการลูกค้าสัมพันธ ์ 

เพื่อรักษำควำมสัมพันธ์ของลูกคำ้เดิมในระยะยำวและสรำ้งฐำนลูกคำ้ใหม่ ๆ พรอ้มตอบสนองควำม  
พึงพอใจของลูกค้ำมำกยิ่งขึน้และตอบรับเทรนด์-พฤติกรรมผู้บริโภคที่ เปลี่ยนแปลงไปตำมสถำนกำรณ์  
บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) ไดน้  ำเทคโนโลยีดิจิทัลมำพัฒนำเครื่องมือในกำรบริหำรควำมสมัพันธ์ลูกคำ้ 
สรำ้งสรรคผ์ลิตภณัฑแ์ละบริกำรรูปแบบใหม่ ๆ ใหต้อบโจทยค์วำมตอ้งกำรผูบ้ริโภค พรอ้มเพิ่มโอกำสใหก้ับธุรกิจ 
ดงันี ้

ธุรกิจเคร่ืองด่ืม  

- จดัท ำแอปพลิเคชนั “Oishi Club” เป็นครัง้แรกของแอปพลิเคชั่นสะสมแตม้ในตลำดชำพรอ้มดื่ม 
ใหผู้บ้รโิภคไดส้ะสมโออิชิพอยทจ์ำกรหสัใตฝ้ำเพื่อเลือกลุน้และแลกของรำงวลัมำกมำย  

ธุรกิจอาหาร  

- พัฒนำแอปพลิเคชัน “BevFood” ระบบบัตรสมำชิกครบวงจร ทั้งกำรสะสม แลกคะแนน  
แจง้ข่ำวสำรโปรโมชั่นต่ำง ๆ พรอ้มกันนีย้งัพฒันำบริกำรส ำรองโต๊ะอำหำรผ่ำนระบบออนไลน ์(Online Reservation) 
ที่ช่วยอ ำนวยควำมสะดวกใหล้กูคำ้ และยังเป็นกำรเพิ่มมำตรกำรควำมปลอดภยั ช่วยใหลู้กคำ้หลีกเลี่ยงกำรยืน  
ต่อคิวแบบใกลช้ิดกัน รวมไปถึงกำรสั่งอำหำรออนไลนเ์ดลิเวอรี่ ซึ่งสำมำรถใชบ้ริกำรไดก้ับทุกรำ้นอำหำรในเครือ
โออิชิ กรุ๊ป 
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- พฒันำระบบในกำรจดัเก็บ คน้หำ และกำรจดักำรลกูคำ้สมัพนัธ ์โดยครอบคลมุหวัขอ้ต่อไปนี  ้

- จดักลุ่มฐำนสมำชิก ตำมควำมถ่ีในกำรเขำ้ใชบ้ริกำรและยอดใชจ้่ำยที่มีต่อแบรนดร์ำ้นอำหำรต่ำง ๆ 
ภำยใตเ้ครือโออิชิ กรุ๊ป 

- จดักลุม่ฐำนสมำชิก ตำมสถำนะควำมภกัดีระหว่ำงลกูคำ้กบัแบรนด ์(Brand Loyalty) 

- กำรวิเครำะหพ์ฤติกรรมกำรซือ้ของกลุม่เปำ้หมำยและท ำควำมเขำ้ใจผูบ้ริโภคในดำ้นต่ำง ๆ โดย
สง่ขอ้ควำมโปรโมชั่น (Promotion Message) ที่แตกต่ำงกนัในแต่ละกลุม่ แลว้น ำขอ้มลูมำวิเครำะห ์(Personalized 
Marketing) เพื่อก ำหนดกลยุทธ ์ปรบัโปรแกรมกำรตลำดหรือโปรโมชั่นเพื่อน ำเสนอใหต้รงกับควำมตอ้งกำรของ
ลกูคำ้แต่ละบคุคลที่มีปัจจยัในกำรตดัสินใจซือ้แตกต่ำงกนัไดอ้ย่ำงเหมำะสม 

- จดัท ำ QR Survey ทำ้ยใบเสรจ็รบัเงิน เพื่อเก็บขอ้มลูลกูคำ้ที่ตอ้งกำรแสดงควำมคิดเห็น แนะน ำ 
และติชม โดยหำกมีขอ้ใดที่ลกูคำ้ใหค้ะแนนต ่ำกว่ำมำตรฐำนที่ก ำหนดจะมีอีเมลแ์จง้ไปยงัรำ้นที่ใหบ้ริกำรในทนัที
เพื่อท ำกำรแกไ้ขปัญหำและแจง้ผลกำรด ำเนินงำนใหแ้ลว้เสร็จภำยในระยะที่ก ำหนดไวใ้นแต่หัวขอ้ ทุกควำมคิด
เห็นจึงเป็นแหล่งข้อมูลส ำคัญที่จะถูกน ำมำวิเครำะห ์กลั่นกรอง เพื่อน ำไปพัฒนำ ปรับปรุง และช่วยใหอ้งคก์ร
สำมำรถตอบสนองควำมตอ้งกำรของลกูคำ้ไดร้วดเรว็และมีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึน้ 

- พฒันำแอปพลิเคชนัส ำหรบัจ่ำยเงินตอบโจทยส์งัคมไรเ้งินสด และเป็นกำรเพิ่มมำตรกำรควำมปลอดภยั
ในยคุ New Normal 

- แสวงหำลูกคำ้ใหม่ ส  ำหรบัลูกคำ้ใหม่หรือกลุ่มลกูคำ้ที่สญูเสียไปแลว้ ซึ่งในเบือ้งตน้จะกระตุน้
ผ่ำนเมนูและโปรโมชั่นที่สื่อสำรผ่ำนสื่อต่ำง ๆ รวมถึงกำรแนะน ำกระตุ้นใหเ้กิดกำรดำวนโ์หลดแอปพลิเคชัน 
BevFood เพื่อสื่อสำรถึงสิทธิประโยชนแ์ละขอ้เสนอพิเศษที่ลกูคำ้จะไดร้บัหำกเป็นสมำชิก 

- จดัระบบ Centralized Database เพื่อรองรบั พ.ร.บ.คุม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคล (Personal Data 
Protection Act – PDPA) โดยข้อมูลของลูกค้ำจะถูกเก็บเป็นควำมลับ ไม่เปิดเผยต่อภำยนอกและบุคคลที่ ไม่
เก่ียวขอ้ง ไม่น ำขอ้มลูสว่นตวัของลกูคำ้ไปใชใ้นทำงที่ไม่เหมำะสมหรือไม่เกิดประโยชนก์บัตวัผูบ้รโิภค 
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การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน 

 ปัจจุบันกลุ่มบริษัทโออิชิไดว้ำงยุทธศำสตรก์ำรบริหำรจดักำรห่วงโซ่อุปทำนที่ใหค้วำมส ำคัญกับกำรใช้
ทรพัยำกรอย่ำงมีประสิทธิภำพ กระบวนกำรผลิตเป็นมิตรกบัสิ่งแวดลอ้ม และกำรผลิตสินคำ้ที่ดีต่อสขุภำพ พรอ้ม
ทัง้กำรสื่อสำรดำ้นควำมรบัผิดชอบต่อสงัคมอย่ำงยั่งยืนในทุกมิติ ทัง้ทำงดำ้นเศรษฐกิจ สงัคม และสิ่งแวดลอ้มแก่  
คู่ค้ำในห่วงโซ่อุปทำน อีกทั้งส่งเสริมกำรจัดซือ้จัดจ้ำงกับคู่ค้ำที่โปร่งใส เป็นธ รรม รวมทั้งมีกำรจัดกำรด้ำน
สิ่งแวดลอ้มที่ดี เพื่อเป็นกำรสรำ้งคุณค่ำร่วมใหแ้ก่ผู้บริโภคและสังคมในฐำนะผู้น  ำธุรกิจอำหำรและเครื่องดื่ม  
ในประเทศไทย 

กำรบรหิำรจดักำรคู่คำ้ 

กลุ่มคู่คำ้ถือเป็นพนัธมิตรทำงธุรกิจ โดยเริ่มตัง้แต่ตน้น ำ้ไปจนถึงปลำยน ำ้ บริษัทจึงบริหำรกำรจัดซือ้จดัจำ้ง
ครอบคลมุทัง้ห่วงโซ่อุปทำน โดยสรรหำและคดัเลือกคู่คำ้ที่มีศกัยภำพและปฏิบตัิตำมกฎหมำย จรรยำบรรณของกำร
จดัซือ้จดัจำ้งอย่ำงเคร่งครดั สอดคลอ้งกบัมำตรฐำนของ UN Global และหลกักำรของดชันีชีว้ดัดำ้นควำมยั่งยืนระดบั
สำกล เช่น DJSI (Dow Jones Sustainability Indices) เป็นตน้ รวมถึงคดัเลือกโดยพิจำรณำถึงควำมสำมำรถในกำร
ผลิตที่มีคณุภำพ ควำมปลอดภยัของอำหำร ควำมสำมำรถในกำรตรวจสอบยอ้นกลบั และกำรด ำเนินงำนดำ้นควำม
ยั่งยืน ขณะเดียวกนับรษิัทมีกำรบรหิำรคู่คำ้ผ่ำนระบบที่ทนัสมยัและเชื่อมต่อกบัคู่คำ้ไดอ้ย่ำงต่อเนื่อง ควบคู่ไปกบักำร
ตรวจสอบศกัยภำพและติดตำมประเมินผลกำรท ำงำนของคู่คำ้ใหส้อดคลอ้งกับจรรยำบรรณในกำรปฏิบตัิต่อคู่คำ้อีก
ดว้ย นอกจำกนัน้ ยงัสรำ้งควำมผกูพนัและรกัษำควำมสมัพนัธร์ะยะยำวกบัคู่คำ้ตำมแนวทำงกำรพฒันำอย่ำงยั่งยืน 

กำรจดัหำวตัถดุิบที่มีประสิทธิภำพ 

กำรขำดแคลนวตัถดุิบหลกัในกำรผลิตเป็นหนึ่งในควำมเสี่ยงที่ส  ำคญัของบริษัท เพื่อใหก้ำรจดัหำวัตถุดิบ
เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ บริษัทใหค้วำมส ำคญักับกำรท ำงำนอย่ำงใกลช้ิดกบัคู่คำ้ในกำรวำงแผนจดัหำวตัถดุิบ
กำรกระจำยควำมเสี่ยง รวมทัง้กำรจดัเตรียมวตัถุดิบทดแทนในกรณีฉกุเฉินเพื่อควำมต่อเนื่องของธุรกิจ โดยจดัให้
มีกำรประชุมอย่ำงสม ่ำเสมอกับคู่คำ้หลกั นอกจำกนี ้ บริษัทยงัร่วมมือกับ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ ำกัด (มหำชน) 
(“ไทยเบฟ”) และบริษัทพันธมิตรในเครือไทยเบฟ เพื่อใหเ้กิดประโยชนจ์ำกกำรประสำนก ำลงั ในเรื่องกำรจัดหำ
วัตถุดิบซึ่งช่วยให้มีอ ำนำจในกำรต่อรองที่ดีกว่ำเดิม และเพื่อให้มั่นใจว่ำวัตถุดิบที่ได้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ 
ที่ก ำหนดไว ้
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กำรพฒันำคู่คำ้อย่ำงยั่งยืน 

กลุ่มบริษัทโออิชิสง่เสริมและสนบัสนุนกำรพฒันำศกัยภำพคู่คำ้ ควบคู่ไปกับกำรใหค้วำมส ำคญักับกิจกรรม
ต่ำง ๆ ที่สรำ้งผลประโยชนแ์ละคณุภำพชีวิตที่ดีต่อผูม้ีสว่นไดเ้สียทกุฝ่ำยทัง้ระบบของ “ห่วงโซ่อปุทำน” เพื่อใหม้ั่นใจว่ำ
กำรพฒันำคู่คำ้นีจ้ะน ำไปสูก่ำรบรรลเุปำ้หมำยตำมแนวทำงของกำรพฒันำอย่ำงยั่งยืนรว่มกนัอย่ำงแทจ้รงิ 

การจัดหาอย่างยั่งยืน  

กำรจดัหำเป็นจุดเริ่มตน้ของวงจรชีวิตของผลิตภณัฑ ์ซึ่งกำรจดัหำอย่ำงยั่งยืนจะเป็นรำกฐำนส ำคญัของ
ห่วงโซ่อุปทำนที่ยั่งยืนต่อไป ดว้ยเหตุนี ้กลุ่มบริษัทโออิชิจึงใส่ใจในกำรคัดสรรวัตถุดิบ สินคำ้ บริกำร รวมถึงคู่คำ้ 
โดยค ำนึงถึงผลกระทบที่จะเกิดขึน้ต่อทั้งสังคมและสิ่งแวดลอ้ม ทั้งที่จะเกิดขึน้ในปัจจุบันและที่อำจจะส่งผล 
ระยะยำว กลุ่มบริษัทโออิชิจึงใหค้วำมส ำคัญกับกำรบริหำรจัดกำรที่มีควำมถูกต้อง รวมถึงกำรจัดระบบและ
กระบวนกำรจดัซือ้จดัหำจดัจำ้งที่มีประสิทธิภำพ มีควำมโปรง่ใส เป็นธรรม ขณะเดียวกนัยงัใหค้วำมส ำคญักับกำร
ด ำเนินงำนของคู่คำ้ โดยน ำกลไกกำรบริหำรจดักำรควำมเสี่ยงดำ้นสินคำ้และบริกำรมำใชค้วบคู่ไปกับกำรบรหิำร
จัดกำรควำมเสี่ยงคู่ค้ำ ตั้งแต่กำรคัดสรรวัตถุดิบไปจนถึงคัดกรองคู่ค้ำ และตรวจสอบผลงำนให้เป็นไปตำม
มำตรฐำนและกระบวนกำรจดักำรที่เหมำะสม โดยค ำนึงถึงปัจจยัทำงดำ้นสิ่งแวดลอ้ม สงัคม และกำรก ำกับดแูล
กิจกำรที่ดี เพื่อใหม้ั่นใจว่ำสินคำ้และบรกิำรที่สง่ถึงมือผูบ้รโิภคนัน้มีคณุภำพและปลอดภยั  

ส ำหรับกำรจัดซือ้จัดหำ บริษัทมีแนวนโยบำยชัดเจนที่ไม่สนับสนุนและไม่ท ำธุรกรรมกับผู้ผลิตและ 
ผูจ้  ำหน่ำยสินคำ้ที่มีควำมเก่ียวขอ้งกบักำรทจุรติคอรร์ปัชั่น กำรละเมิดทรพัยส์ินทำงปัญญำ กำรคำ้มนษุย ์และกำร
ละเมิดสิทธิมนุษยชนทุกรูปแบบ นอกจำกนี ้ยังตระหนักถึงควำมรบัผิดชอบต่อสงัคม โดยใหค้วำมส ำคัญในกำร
คดัเลือกวตัถุดิบที่มีคณุภำพและมีคณุค่ำทำงโภชนำกำรจำกผูป้ระกอบกำรและเกษตรกรภำยในประเทศ รวมถึง
ส่งเสริมและพฒันำศักยภำพคู่คำ้และเกษตรกรทัง้ทำงตรงและทำงออ้มอย่ำงต่อเนื่องควบคู่กันไปดว้ย อำทิ กำร
เลือกใช้วัตถุดิบใบชำที่มีคุณภำพสูงจำกเกษตรกรในประเทศ กำรใช้ผลิตภัณฑจ์ำกผูป้ระกอบกำรในโครงกำร
ประชำรฐัและผูป้ระกอบกำรทอ้งถิ่นที่มีระบบกำรจดักำรที่ดี กำรใหค้วำมรูแ้ละรว่มกันพฒันำกระบวนกำรผลิตกบั
ผู้ประกอบกำรทอ้งถิ่น เป็นต้น เพื่อเสริมสรำ้งรำยได้อย่ำงยั่งยืนและสรำ้งกำรเติบโตแก่ชุมชนเกษตรกรและ
ผูป้ระกอบกำรทอ้งถิ่น รวมถึงเพิ่มโอกำสในกำรพิจำรณำท ำสญัญำระยะยำวเพื่อเป็นกำรบริหำรควำมเสี่ยงดำ้น
วตัถดุิบใหแ้ก่บรษิัท  
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การบริหารจัดการคู่ค้าอย่างยั่งยืน  

“กำรจดัหำอย่ำงยั่งยืน” เป็นรำกฐำนส ำคญัของห่วงโซ่อปุทำนที่ยั่งยืน เพรำะกำรจดัหำเป็นจดุเริ่มตน้ของ
วงจรชีวิตผลิตภัณฑ ์และเป็นส่วนส ำคัญที่จะก ำหนดคุณภำพและผลกระทบจำกกำรเลือกใชว้ัตถุดิบและแหล่ง
วัตถุดิบที่เหมำะสม ดว้ยเหตุนี ้บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) จึงใส่ใจในกำรคัดสรรวัตถุดิบ สินคำ้ บริกำร 
รวมถึงคู่คำ้ โดยค ำนึงถึงผลกระทบที่จะเกิดขึน้ต่อสงัคมและสิ่งแวดลอ้ม ทัง้ที่จะเกิดขึน้ในปัจจุบันและที่อำจจะ
สง่ผลระยะยำว  

โออิชิจึงใหค้วำมส ำคญักบักำรบรหิำรจดักำรที่มีควำมถกูตอ้ง รวมถึงกำรจดัระบบและกระบวนกำรจดัซือ้
จดัจำ้งที่มีประสิทธิภำพ มีควำมโปรง่ใส เป็นธรรม ขณะเดียวกนัยงัใหค้วำมส ำคญักบักำรด ำเนินงำนของคู่คำ้ โดย
น ำกลไกกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงดำ้นสินคำ้และบริกำรมำใชค้วบคู่ไปกับกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงคู่คำ้ 
ตัง้แต่กำรคัดสรรวัตถุดิบไปจนถึงคัดกรองคู่คำ้ และตรวจสอบผลงำนใหเ้ป็นไปตำมมำตรฐำนและกระบวนกำร
จดักำรที่เหมำะสม โดยค ำนึงถึงปัจจยัทำงดำ้นสิ่งแวดลอ้ม สงัคม และกำรก ำกบัดแูลกิจกำรที่ดี  

นอกจำกนัน้ โออิชิยงัไดม้ีกำรปรบัเพิ่มนโยบำยที่รดักุมในกำรจดักำรต่อโรคภยัใหม่ๆ ที่เพิ่งเกิดขึน้และที่
อำจเกิดขึน้ใหม่ในอนำคต เพื่อใหม้ั่นใจว่ำสินคำ้และบริกำรที่สง่ถึงมือผูบ้ริโภคนัน้มีคณุภำพและปลอดภยั ดงัเช่น
ในปี 2563 เกิดสถำนกำรณก์ำรแพรร่ะบำดของโรคโควิด-19 อย่ำงรุนแรงทั่วโลก รวมถึงในประเทศไทยดว้ย ส่งผล
กระทบต่อธุรกิจเป็นอย่ำงมำก ดงันัน้ในสว่นกำรบรหิำรจดักำรคู่คำ้ในช่วงสถำนกำรณโ์ควิด-19  

โออิชิไดจ้ดัเตรียมแผนรองรบั ดงันี ้

- ส ำรวจควำมพรอ้มของซพัพลำยเออร ์และจดัเตรียมซพัพลำยเออรท์ำงเลือก พรอ้มจดัท ำรำยกำร
สินคำ้กลุม่เสี่ยง เช่น สินคำ้ที่เป็นวตัถดุิบหลกั สินคำ้ที่มีปรมิำรกำรใชส้งู และสินคำ้น ำเขำ้จำกต่ำงประเทศ 

- เตรียมวตัถดุิบทดแทน ในกรณีที่วตัถดุิบหลกัไม่เพียงพอ 

- ท ำงำนร่วมกับซัพพลำยเออร์มำกขึน้ในกำรแก้ปัญหำ รวมถึงกำรขอรับกำรสนับสนุนตำม  
ควำมเหมำะสม  

ส ำหรบักำรจดัซือ้จดัหำ บรษิัท โออิชิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน)  มีแนวนโยบำยชดัเจนที่ไม่สนบัสนนุและไม่ท ำ
ธุรกรรมกับผูผ้ลิตและผูจ้  ำหน่ำยสินคำ้ที่มีควำมเก่ียวขอ้งกบักำรทจุรติคอรร์ปัชั่น หรือละเมิดทรพัยส์ินทำงปัญญำ 
คำ้มนุษย ์และละเมิดสิทธิมนุษยชนทุกรูปแบบ ที่ส  ำคัญ โออิชิยังตระหนักถึงควำมรบัผิดชอบต่อสังคมโดยให้
ควำมส ำคัญในกำรคัดเลือกวัตถุดิบที่มีคุณภำพ มีคุณค่ำทำงโภชนำกำร จำกผู้ประกอบกำรและเ กษตรกร
ภำยในประเทศ ประกอบดว้ย 

- กำรใชว้ตัถุดิบใบชำที่มีคณุภำพสงูจำกเกษตรกรในประเทศ ซึ่งมำจำกพืน้ที่เกษตรกรรมที่ไดร้บั
กำรรบัรองตำมมำตรฐำนเกษตรอินทรียข์องกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์(ประเทศไทย) 
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- กำรใช้ผลิตภัณฑ์ที่ เป็นส่วนประกอบในกำรผลิตอำหำรและเครื่องดื่มจำกผู้ประกอบกำร  
ในโครงกำรประชำรฐัและผูป้ระกอบกำรทอ้งถิ่นที่มีระบบกำรจดักำรที่ดี  

นอกจำกนั้น โออิชิส่งเสริมและพัฒนำศักยภำพคู่คำ้และเกษตรกรทั้งทำงตรงและทำงอ้อมควบคู่กัน  
ไปดว้ย เช่น ใหค้วำมรูเ้กษตรกร ร่วมกันพฒันำกระบวนกำรผลิตกับผูป้ระกอบกำรทอ้งถิ่น ทัง้หมดนีเ้พื่อเป็นกำร
เสรมิสรำ้งรำยไดอ้ย่ำงยั่งยืนและสรำ้งกำรเติบโตใหแ้ก่ชมุชนเกษตรกรและผูป้ระกอบกำรทอ้งถิ่น รวมถึงเพิ่มโอกำส
ในกำรพิจำรณำท ำสญัญำระยะยำวเพื่อเป็นกำรพฒันำอย่ำงยั่งยืน 

การก ากับดูแลและการปฎิบัติตามกฎระเบียบ  

กลุ่มบริษัทโออิชิ ด ำเนินธุรกิจดว้ยควำมโปร่งใส เป็นธรรม ซื่อสตัย ์และมีควำมรบัผิดชอบต่อสงัคมโดย  
ยึดมั่นปฏิบตัิภำยใตก้รอบจรรยำบรรณในกำรด ำเนินธุรกิจของบรษิัท กำรก ำกบัดแูลกิจกำรที่ดีจึงเป็นปัจจยัส ำคญั
อย่ำงหนึ่งในกำรปรบัปรุงประสิทธิภำพขององคก์ร และกำรก ำกับดูแลก่อใหเ้กิดโครงสรำ้งส ำคัญระหว่ำงฝ่ำย
จัดกำร คณะกรรมกำร คณะผู้บริหำร พนักงำน และผู้มีส่วนไดเ้สีย อันเป็นกลไกในกำรก ำหนดวัตถุประสงค์ 
แนวทำงของกำรด ำเนินธุรกิจ รวมไปถึงกำรพรอ้มรบักำรตรวจสอบในทุกกระบวนกำร อนัจะน ำไปสู่ควำมเชื่อมั่น
ของผูม้ีสว่นไดเ้สียทกุฝ่ำยกำรก ำกบัดแูลกิจกำรเพื่อสรำ้งคณุค่ำสูค่วำมยั่งยืน 

กลุ่มบริษัทโออิชิใหค้วำมส ำคัญอย่ำงยิ่งกับกำรจัดใหม้ีกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี ซึ่งสะทอ้นถึงระบบ
บรหิำรจดักำรที่มีประสิทธิภำพ เป็นธรรม และตรวจสอบได ้บรษิัทมุ่งมั่นพฒันำและยกระดบักำรก ำกบัดแูลกิจกำร 
โดยคณะกรรมกำรบริษัทก ำหนดใหม้ีนโยบำยกำรก ำกับดแูลกิจกำรของบริษัทที่สอดคลอ้งกับหลกักำรก ำกับดแูล
กิจกำรที่ดีของส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์(“ก.ล.ต.”) และตลำดหลกัทรพัยแ์ห่ง
ประเทศไทย (“ตลท.”) ซึ่งอ้ำงอิงหลักกำรที่ เป็นสำกลของ Organization for Economic CO-operation and 
Development (OECD) ประกอบดว้ย 5 หมวดหลกั ไดแ้ก่ สิทธิของผูถื้อหุน้ กำรปฏิบตัิต่อผูถื้อหุน้อย่ำงเท่ำเทียม
กนั บทบำทของผูม้ีสว่นไดเ้สีย กำรเปิดเผยขอ้มลูและควำมโปรง่ใส และควำมรบัผิดชอบของคณะกรรมกำร รวมถึง
จรรยำบรรณของบริษัท เพื่อเป็นหลกัเกณฑแ์ละแนวทำงใหผู้บ้ริหำร พนกังำน และบุคลำกรทุกคนของบริษัทและ
บรษิัทย่อยตอ้งปฏิบตัิตำม รวมถึงจดัใหม้ีกำรสื่อสำร สรำ้งควำมเขำ้ใจ และมีกำรติดตำมผลกำรปฏิบตัิงำนในดำ้น
กำรก ำกับดแูลกิจกำรภำยในองคก์รอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อใหก้ำรด ำเนินธุรกิจของบรษิัทเป็นไปอย่ำงถูกตอ้ง ค ำนึงถึง
ประโยชนแ์ละผลกระทบต่อผูม้ีสว่นไดเ้สียทกุฝ่ำย และสรำ้งควำมเชื่อมั่นแก่ผูม้ีสว่นไดเ้สียทกุฝ่ำย 

จำกควำมมุ่งมั่นในกำรยกระดับกำรด ำเนินกำรด้ำนกำรก ำกับดูแลกิจกำรของบริษัทอย่ำงต่อเนื่อง  
จึงส่งผลใหบ้ริษัทไดร้บักำรจดัอนัดบัเครดิตองคก์รที่ระดบั A+ จำกกำรมีผลกำรด ำเนินงำนที่ดี ประกอบกับกำรมี
ตรำสินคำ้ซึ่งเป็นที่รูจ้กั ซึ่งจดัอนัดบัโดยสถำบนัจดัอนัดบัเครดิตแห่งแรกของประเทศไทย บริษัท ทริสเรทติง้ จ ำกดั 
(“ทริสเรทติง้”) อีกทั้งยังได้รับคะแนนตำมผลส ำรวจกำรก ำกับดูแลกิจกำรของบริษัทจดทะเบียนไทย (CGR) 
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ประจ ำปี 2563 ในระดบั “ดีเลิศ” เป็นปีที่สองติดต่อกนั ซึ่งประเมินโดย สมำคมสง่เสรมิสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย 
(“IOD”)  ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งควำมส ำเรจ็และควำมภำคภมูิใจที่ส  ำคญัขององคก์ร  

จรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ  

กลุ่มบริษัทโออิชิด ำเนินธุรกิจโดยยึดหลักธรรมำภิบำล มีจรรยำบรรณทำงธุรกิจ มีควำมโปร่งใสและ
สำมำรถตรวจสอบไดเ้ป็นส ำคญั อีกทัง้ค ำนึงถึงประโยชนแ์ละผลกระทบต่อผูม้ีสว่นไดเ้สียทกุฝ่ำย โดยปฏิบตัิต่อผู้มี
ส่วนเก่ียวข้องทุกฝ่ำยอย่ำงเท่ำเทียมกัน ตั้งแต่ผู้ถือหุน้ พนักงำน ลูกคำ้ คู่คำ้ คู่แข่ง ชุมชน สังคม สิ่งแวดลอ้ม 
หน่วยงำนภำครฐั นอกจำกนี ้บริษัทจดัใหม้ีกำรเปิดเผยและรบัฟังขอ้มลูจำกผูม้ีส่วนไดเ้สียทุกฝ่ำยอย่ำงเท่ำเทียม 
เหมำะสม และทันต่อเหตุกำรณ ์รวมถึงหลีกเลี่ยงกำรด ำเนินกำรอันอำจก่อใหเ้กิดควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน ์
ดว้ยบริษัทตระหนักดีว่ำผูม้ีส่วนไดเ้สียทัง้หมดถือเป็นองคป์ระกอบส ำคัญที่จะส่งเสริมและเกือ้กูลใหก้ำรด ำเนิน
ธุรกิจของบรษิัทประสบควำมส ำเรจ็  

การต่อต้านการทุจริตคอรรั์ปช่ัน  

กลุม่บรษิัทโออิชิมีนโยบำยที่ชดัเจนในกำรต่อตำ้นกำรทจุริต ไม่ว่ำจะเป็นกำรใหส้ินบน หรือกำรคอรร์ปัชั่น 
โดยเขำ้รว่มกบัหน่วยงำนต่ำง ๆ ในกำรต่อตำ้นกำรทจุรติคอรร์ปัชั่นตำมควำมเหมำะสม พรอ้มกนันี ้ยงัไดก้ ำหนดให้
กรรมกำร ผูบ้รหิำร และพนกังำนทกุคนตอ้งไม่เขำ้ไปมีสว่นรว่มในกำรคอรร์ปัชั่น กำรใหห้รือรับสินบนจำกเจำ้หนำ้ที่
ของรฐัและเอกชน ทัง้ทำงตรงและทำงออ้ม เพื่อใหไ้ดม้ำหรือคงไวซ้ึ่งธุรกิจหรือขอ้ไดเ้ปรียบทำงกำรแข่งขนั หรือหำ้ม
ใชป้ระโยชนจ์ำกกำรบรจิำคและกำรท ำสำธำรณกศุลไปสนบัสนนุกำรทจุรติคอรร์ปัชั่นอย่ำงเด็ดขำด รวมทัง้กำรเปิด
โอกำสให้แจ้งเบำะแสกำรกระท ำทุจริต โดยพรอ้มจะจ่ำยเงินรำงวัลแก่ผู้แจ้งเบำะแส เพื่อให้พนักงำนทุกคน
ตระหนกัถึงควำมส ำคญัและยึดมั่นในควำมซื่อสตัยส์จุริต ปฏิบตัิงำนดว้ยควำมไม่ประมำทเลินเล่อ หรือบกพร่อง
ต่อหนำ้ที่ ซึ่งเป็นกำรเปิดโอกำสและเอือ้ประโยชนต์่อกำรกระท ำผิด ทุจริตต่อหนำ้ที่ อันอำจส่งผลใหบ้ริษัทไดร้บั
ผลกระทบและควำมเสียหำยอย่ำงรำ้ยแรงได ้

บริษัทป้องกันและต่อต้ำนกำรทุจริตคอรร์ัปชั่นอย่ำงต่อเนื่อง ผ่ำนกำรสอบทำนจำกคณะกรรมกำร
ตรวจสอบ อีกทัง้ยงัมีกำรติดตำมประเมินและก ำหนดแนวทำงบรหิำรจดักำรควำมเสี่ยงจำกกำรทจุรติคอรร์ปัชั่นที่
อำจเกิดขึน้โดยคณะกรรมกำรบริหำรควำมยั่งยืนและควำมเสี่ยง ซึ่งจะมีกำรรำยงำนควำมเสี่ยงที่มีนยัส  ำคญัไปยงั
คณะกรรมกำรบรษิัทในทกุไตรมำส พรอ้มก ำหนดแนวทำงกำรปอ้งกนักำรทจุรติในองคก์ร โดยมีรำยละเอียดดงันี ้ 

1. จัดให้มีหลักสูตรกำรอบรมด้ำนกำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชั่นแก่ผู้บริหำรและพนักงำน 
ครอบคลมุ ทัง้ในสว่นของส ำนกังำนใหญ่ โรงงำน และรำ้นอำหำร  

2. ปลูกฝัง สื่อสำร ท ำควำมเขำ้ใจ และก ำหนดใหพ้นักงำนและผูบ้ริหำรปฏิบัติตำมจรรยำบรรณ
และต่อตำ้นกำรทจุรติคอรร์ปัชั่นทกุรูปแบบ 
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3. หำกบรษิัทตรวจพบกำรทจุรติ บรษิัทจะด ำเนินกำรขัน้เด็ดขำดทนัที 
4. มีกระบวนกำรตรวจสอบกำรทุจริตในองค์กรอย่ำงเป็นระบบและจริงจัง รวมถึงสนับสนุน

หน่วยงำนตรวจสอบภำยใน  
5. สื่อสำรกบัคู่คำ้ถึงเจตนำรมณแ์ละนโยบำยที่ชดัเจนในกำรสนบัสนนุกำรต่อตำ้นกำรทจุรติ  
กำรตรวจสอบทุจริตภำยในองคก์รส ำหรับกำรรับเรื่องรอ้งเรียนหรือเบำะแส กลุ่มบริษัทโออิชิจัดใหม้ี

มำตรกำรก ำกบัดแูลและมีช่องทำงสื่อสำรส ำหรบัผูม้ีส่วนไดเ้สียทกุฝ่ำยรวมทัง้พนกังำนในกำรรบัเรื่องรอ้งเรียนหรือ
เบำะแสกำรกระท ำที่สงสัยว่ำมีกำรฝ่ำฝืน กำรละเมิดสิทธิ์ หรือไม่ปฏิบัติตำมกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ 
จรรยำบรรณ หรือนโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำร รวมถึงกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่ไม่ถูกตอ้งหรือระบบควบคุม
ภำยในที่บกพร่อง โดยสำมำรถแจง้ต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบโดยตรงผ่ำนหลำกหลำยช่องทำงที่เปิดเผย รวมถึง
ช่องทำงเว็บไซตข์องบรษิัทในหวัขอ้ 

นกัลงทนุสมัพนัธ ์ 
ช่องทำงกำรรบัเรื่องรอ้งเรียนหรือเบำะแส 
เว็บไซต ์:  www.oishigroup.com 
อีเมล :    AuditCommittee@Oishigroup.com 
ไปรษณีย ์:  คณะกรรมกำรตรวจสอบ ฝ่ำยตรวจสอบภำยใน บรษิัท โออิชิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 

เลขที่ 90 อำคำรซีดบัเบิล้ย ูทำวเวอร ์ชัน้ที่ 36  
หอ้งเลขที่ บี3601 ถนนรชัดำภิเษก แขวงหว้ยขวำง  
เขตหว้ยขวำง กรุงเทพมหำนคร 10310 

นอกจำกนี ้กลุ่มบริษัทโออิชิไดก้ ำหนดแนวทำงในกำรคุม้ครองผูร้อ้งเรียนหรือผูแ้จง้เบำะแส โดยถือว่ำขอ้มลู
ของผูร้อ้งเรียนหรือผูแ้จง้เบำะแสเป็นควำมลบั บริษัทจะไม่เปิดเผยชื่อผูร้อ้งเรียนหรือผูแ้จง้เบำะแส เวน้แต่เป็นกำร
เปิดเผยตำมที่กฎหมำยและหน่วยงำนก ำกับดแูลที่เก่ียวขอ้งก ำหนด รวมถึงจดัใหม้ีระเบียบกำรรบัเรื่องรอ้งเรียนหรือ
เบำะแสและกำรใหค้วำมคุม้ครองตำมนโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำรของบริษัทและบริษัทย่อย โดยมีผลใช้บังคับ
ตัง้แต่วนัที่ 25 กมุภำพนัธ ์2558 (“ระเบียบกำรรบัเรื่องรอ้งเรียน”) เพื่อใหก้ำรด ำเนินกำรเก่ียวกบัเรื่องรอ้งเรียนและแจง้
เบำะแสของกลุ่มบริษัทโออิชิมีแบบแผนที่เหมำะสม มีประสิทธิภำพ มีควำมคล่องตวั และมีมำตรฐำนสำกลทดัเทียม
กบับรษิัทชัน้น ำอื่น ๆ ตลอดจนสรำ้งควำมเชื่อมั่นแก่ผูม้ีสว่นไดเ้สียทกุฝ่ำย รวมถึงพนกังำนว่ำจะไดร้บักำรป้องกันจำก
กำรถูกกลั่นแกลง้ ใหโ้ทษ หรือปฏิบตัิอย่ำงไม่เหมำะสมอนัเนื่องมำจำกกำรรอ้งเรียนหรือใหเ้บำะแสแก่กลุ่มบรษิัทโออิชิ 
เวน้แต่กำรกระท ำดงักลำ่วไดก้ระท ำโดยไม่สจุรติหรือมีเจตนำมุ่งรำ้ยท ำลำยบรษิัทหรือบคุคลอื่น หรือผิดกฎหมำย หรือ
ระเบียบวินยัของบรษิัท  
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พรอ้มกันนี ้คณะกรรมกำรบริษัทมอบหมำยใหค้ณะกรรมกำรตรวจสอบซึ่งประกอบดว้ยกรรมกำรอิสระ เป็น
ผูดู้แลและก ำหนดแนวปฏิบัติเก่ียวกับกำรบริหำรจัดกำรเรื่องรอ้งเรียนหรือขอ้มูลเบำะแสที่ผ่ำนเขำ้มำตำมช่องทำง
ดังกล่ำวขำ้งตน้ รวมถึงมอบหมำยใหห้น่วยงำนตรวจสอบภำยใน ซึ่งเป็นหน่วยงำนที่มีอิสระในกำรปฏิบัติงำนและ
รำยงำนตรงต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบปฏิบตัิหนำ้ที่สนบัสนุนกำรปฏิบตัิงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบในกำรคดั
กรอง บริหำรจัดกำร และตรวจสอบข้อรอ้งเรียนหรือเบำะแส หำกมีมูลควำมจริงที่จะน ำเสนอผลกำรตรวจสอบต่อ
คณะกรรมกำรตรวจสอบเพื่อพิจำรณำ และแนะน ำแนวทำงกำรแกไ้ข หรือรำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริษัทต่อไป โดย
ภำยหลังกำรพิจำรณำด ำเนินกำรแก้ไข ปรับปรุงตำมข้อรอ้งเรียนหรือเบำะแสที่ได้รับมำแล้ว บริษัทจะแจ้งกำร
ด ำเนินกำรใหผู้แ้จง้เบำะแสหรือผูร้อ้งเรียนไดท้รำบตำมขัน้ตอนภำยในระยะเวลำที่เหมำะสม  

ทัง้นี ้หำกมีกรณีที่เรื่องรอ้งเรียนหรือกำรใหเ้บำะแสกระท ำดว้ยเจตนำที่ดี ปรำศจำกกำรมุ่ งรำ้ยท ำลำย
ชื่อเสียงของบริษัทหรือบุคคลที่เก่ียวขอ้ง เมื่อบริษัทถูกศำลพิจำรณำแลว้ว่ำไดล้ะเมิดสิทธิตำมกฎหมำยของบคุคล
นัน้จรงิ บคุคลนัน้ย่อมมีสิทธิที่จะไดร้บักำรชดเชยจำกบรษิัทตำมควำมเหมำะสม พอสมควรแก่เหต ุและเป็นไปตำม
หลกัเกณฑท์ี่กฎหมำยก ำหนด 
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รางวัลและความส าเร็จด้านความยั่งยืน 

รางวัลและประกาศนียบัตร 

ปี 2563  บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน)  
ได้รับรางวัลและประกาศนียบัตร ดังนี ้
 
รางวัล 
1. รางวัล Thailand's Most Admired Brand ประจ าปี 2563   
จาก :  นิตยสาร BrandAge  
เครื่องดื่มชำเขียวโออิชิ เป็นแบรนดท์ี่แข็งแกรง่และทรงพลงัที่สดุในกลุม่สินคำ้ชำเขียวพรอ้มดื่ม ติดต่อกนัเป็นปีที่ 9 
 
2. รางวัล “THAILAND ZOCIAL AWARDS 2020” 
จาก : บริษัท ไวซไ์ซท ์(ประเทศไทย) จ ากัด  
ผู้น าเทคโนโลยีวิเคราะหข้์อมูลด้านโซเชียลมีเดีย 
เครื่องดื่มชำเขียวโออิชิ เป็นแบรนด์เครื่องดื่มที่มีผลงำนยอดเยี่ยมบนโซเชียลมีเดียในหมวด Best Brand 
Performance on Social Media 
 

3. รางวัล Zero Accident Campaign 2020   
จาก :  สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย  
และสภาพแวดล้อมในการท างาน (องคก์ารมหาชน) 
บริษัท โออิชิ เทรดดิง้ จ ำกัด (วงัม่วง) ไดร้บัรำงวลัโล่และประกำศเกียรติคณุ ระดบัทองแดง ปีที่ 3 ในกิจกรรมกำร
รณรงคล์ดสถิติอบุตัิเหตจุำกกำรท ำงำนใหเ้ป็นศนูย ์ประจ ำปี 2563  
 
4. รางวัล Award for TPM excellence category A - 2019 
จาก : สถาบัน JIPM (Japan Institute of Plant Maintenance) 
บรษิัท โออิชิ เทรดดิง้ จ ำกดั โดยโรงงำนผลิตเครื่องดื่มนวนคร ไดร้บัรำงวลัระดบัโลก TPM Excellence, Category 
A-2019 ในฐำนะองคก์รที่มีแนวทำงในกำรสรำ้งประสิทธิภำพของระบบกำรผลติ จำกควำมรว่มมือของพนักงำนทุก
ระดบัจนสำมำถลดตน้ทนุกำรผลิต และเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขนั 
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ประกาศนียบัตร 
 
1. เกียรติบัตรการเข้าร่วมโครงการทดสอบ และปรับปรุงโครงสร้างพืน้ฐานส าหรับระบบ-ซือ้ขายสิทธิใน
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจของประเทศไทย  
จาก : องคก์ารบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องคก์ารมหาชน) 
โรงงำนผลิตเครื่องดื่มโออิชินวนคร ไดร้บัเกียรติบตัรกำรเขำ้ร่วมโครงกำรทดสอบและปรบัปรุงโครงสรำ้งพืน้ฐำน
ส ำหรบัระบบซือ้ขำยสิทธิในกำรปลอ่ยก๊ำซเรือนกระจกภำคสมคัรใจของประเทศไทย ในฐำนะที่เป็นบรษิัทน ำรอ่งใน
กำรเรียนรู ้พฒันำ และปรบัปรุงแนวทำงกำรติดตำมและรำยงำนกำรปลอ่ยก๊ำซเรือนกระจกสำขำอตุสำหกรรม                  
 
2. ประกาศเกียรติคุณเคร่ืองหมายลดคารบ์อนฟุตปริน้ทผ์ลิตภัณฑ ์หรือ ฉลากลดโลกร้อน (CFR) 
จาก : องคก์ารบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องคก์ารมหาชน)  
บริษัท โออิชิ เทรดดิง้ จ ำกัด ไดร้บัใบประกำศเกียรติคุณผ่ำนกำรรบัรองใหใ้ชเ้ครื่องหมำยลดคำรบ์อนฟุตปริน้ท์
ผลิตภณัฑ ์หรือ ฉลำกลดโลกรอ้น (CFR) ส  ำหรบัผลิตภณัฑเ์ครื่องดื่มชำเขียวสไตลญ่ี์ปุ่ น กลิ่นองุ่น เคียวโฮ ผสมวุน้
มะพรำ้วตรำโออิชิ  กรีนที ที่ผ่ำนกำรประเมินและลดกำรปลอ่ยก๊ำซเรือนกระจก  
                                  
3. ประกาศนียบัตร การรับรองคารบ์อนฟุตปริน้ทอ์งคก์ร (CFO) 
จาก : องคก์ารบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องคก์ารมหาชน)  
โรงงำนผลิตเครื่องดื่มโออิชิ 3 แห่ง ไดแ้ก่ โรงงำนโออิชิที่นิคมอุตสำหกรรมนวนคร จ.ปทมุธำนี, โรงงำนโออิชิที่นิคม
อุตสำหกรรมอมตะนคร จ.ชลบุรี , โรงงำนโออิชิที่  อ.วังม่วง จ.สระบุรี และโรงงำนผลิตอำหำร 1 แห่ง ได้แก่  
ครวักลำงโออิชิ ที่ อ.บำ้นบงึ จ.ชลบรุี ไดร้บัประกำศนียบตัรผ่ำนกำรรบัรองคำรบ์อนฟตุปริน้ทอ์งคก์ร (CFO) ส ำหรบั
กำรรว่มโครงกำรสง่เสรมิกำรด ำเนินงำนดำ้นกำรลดกำรปลอ่ยก๊ำซเรือนกระจกขององคก์ร ประจ ำปี 2563 
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11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง 

11.1 การควบคุมภายใน 

บริษัทไดใ้หค้วำมส ำคญัอย่ำงยิ่งกับกำรจดัใหม้ีระบบกำรควบคมุภำยในที่ดีและมีประสิทธิภำพ  
ทั้งในระดับบริหำรและระดับปฏิบัติงำน โดยไดจ้ัดใหม้ีระบบกำรควบคุมภำยในที่ครอบคลุม  
ทกุดำ้น ทัง้ดำ้นบญัชี กำรเงิน กำรปฏิบตัิงำน ดำ้นเทคโนโลยีสำรสนเทศและดิจิทลั รวมถึงบรษิัท
ยงัไดม้ีกำรก ำหนดนโยบำยกำรก ำกบัดแูลกิจกำรของบริษัทไวอ้ย่ำงชดัเจน โดยก ำหนดใหบ้ริษัท
ตอ้งมีกำรด ำเนินกำรใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำย ขอ้บงัคบั ระเบียบที่เก่ียวขอ้ง มีกลไกกำรตรวจสอบ
และถ่วงดลุที่มีประสิทธิภำพอย่ำงเพียงพอในอนัที่จะปกป้อง รกัษำ และดแูลเงินทนุของผูถื้อหุน้
และสินทรพัยข์องบรษิัท  

บริษัทไดจ้ดัใหม้ีหน่วยงำนตรวจสอบภำยในเพื่อท ำหนำ้ที่ตรวจสอบกำรปฏิบตัิงำนของทกุหน่วยงำน 
ทัง้หน่วยงำนหลกัและหน่วยงำนสนบัสนุน รวมทัง้ใหค้ ำปรกึษำเก่ียวกับกำรสรำ้งระบบกำรควบคุม
ภำยในพัฒนำระบบงำนต่ำง ๆ รวมทัง้ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศและดิจิทัลของบริษัท ตลอดจน
ประเมินประสิทธิภำพ ควำมเพียงพอของกำรควบคุมภำยใน วิเครำะหแ์ละประเมินควำมเสี่ยงของ
ระบบต่ำง ๆ รวมถึงกำรประเมินควำมเสี่ยงจำกกำรทุจริตคอรร์ปัชั่น เพื่ออุดช่องโหว่ที่ท  ำใหเ้กิด
ควำมผิดพลำดหรือโอกำสที่อำจน ำไปสูก่ำรกระท ำทจุรติหรือคอรร์ปัชั่นได ้พรอ้มทัง้ใหค้ ำแนะน ำ
และติดตำมกำรปรบัปรุงระบบกำรควบคมุภำยในใหแ้ก่ฝ่ำยบรหิำรอย่ำงใกลช้ิด นอกจำกนี ้บรษิัทยงั
มุ่งผลกัดนัใหห้น่วยงำนตรวจสอบภำยในปฏิบตัิงำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนสำกล และใชก้รอบ
กำรควบคมุภำยในตำมแนว International Standards for the Professional Practice of Internal 
Auditing ของ The Institute of Internal Auditors (IIA) ทัง้นี ้คณะกรรมกำรบรษิัทสนบัสนนุและ
ดูแลใหห้น่วยงำนตรวจสอบภำยในปฏิบัติงำนอย่ำงมีควำมเป็นอิสระ สำมำรถท ำหนำ้ที่ตรวจสอบ 
และถ่วงดลุไดอ้ย่ำงเต็มที่ โดยกำรแต่งตัง้ โยกยำ้ย เลิกจำ้งและประเมินผลงำนหวัหนำ้หน่วยงำน
ตรวจสอบภำยในตอ้งไดร้บัควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ รวมถึง รำยงำนตรงต่อ
คณะกรรมกำรตรวจสอบเป็นประจ ำ เพื่อที่คณะกรรมกำรตรวจสอบสำมำรถใหค้ ำแนะน ำที่จ  ำเป็น
และเพื่อมั่นใจไดว่้ำระบบกำรควบคุมภำยใน และกำรตรวจสอบภำยใน อนัเป็นกลไกส ำคญัใน
กำรขบัเคลื่อนธุรกิจใหบ้รรลผุลส ำเร็จตำมวิสยัทศัน ์(Vision) และพนัธกิจ (Mission) ของบริษัท
อนัจะสรำ้งกำรเติบโตอย่ำงมั่นคงและยั่งยืนแก่กิจกำร 

ส ำหรบักรอบกำรควบคมุภำยในที่คณะกรรมกำรบรษิัท รวมถึงคณะกรรมกำรตรวจสอบและหน่วยงำน
ตรวจสอบภำยในใช้ยึดถือและอำ้งอิงในกำรปฏิบัติงำนของ The Committee of Sponsoring 
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Organizations of The Treadway Commission -Enterprise Risk Management (COSO-
ERM) ซึ่งก ำหนดใหต้อ้งมีกำรประเมินระบบกำรควบคุมภำยใน กำรพัฒนำระบบงำนดำ้นต่ำง ๆ  
ของบรษิัท ตำมองคป์ระกอบ 8 ประกำร ดงันี ้
1. สภำพแวดลอ้มภำยในองคก์ร (Internal Environment)  
2. กำรก ำหนดวตัถปุระสงค ์(Objective Setting) 
3. กำรบ่งชีเ้หตกุำรณ ์(Event Identification) 
4. กำรประเมินควำมเสี่ยง (Risk Assessment) 
5. กำรตอบสนองควำมเสี่ยง (Risk Response) 
6. กิจกรรมกำรควบคมุ (Control Activities) 
7. สำรสนเทศและกำรสื่อสำร (Information & Communication)    
8. กำรติดตำมและประเมินผล (Monitoring & Evaluation)   

เมื่อพิจำรณำจำกรำยงำนผลกำรตรวจสอบของหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน และข้อมูลที่ไดร้ับทรำบ 
จำกกำรซกัถำมจำกฝ่ำยบรหิำรของบริษัท รวมทัง้ จำกกำรพิจำรณำเอกสำรหลกัฐำนต่ำง ๆ ที่ฝ่ำยบรหิำร
เป็นผูจ้ดัท ำ สำมำรถสรุปไดว่้ำบริษัทมีระบบกำรควบคมุภำยในที่มีประสิทธิภำพอย่ำงเพียงพอ รวมถึงมี
ระบบกำรควบคมุภำยในเรื่องกำรท ำธุรกรรมกบัผูถื้อหุน้รำยใหญ่ กรรมกำร ผูบ้รหิำร หรือผูท้ี่เก่ียวขอ้งกับ
บคุคลดงักลำ่วอย่ำงเพียงพอแลว้อีกดว้ย 

ส ำหรบักำรควบคุมภำยในของบริษัทย่อยของบริษัทนั้น บริษัทไดก้ ำหนดใหบ้ริษัทย่อยทำงตรงและ
บริษัทย่อยทำงออ้ม มีระบบกำรควบคุมภำยในที่สอดคลอ้งกับแนวทำงกำรควบคุมภำยในของบริษัท 
นอกจำกนั้น บริษัทยังไดด้ ำเนินกำรจัดส่งเจ้ำหน้ำที่จำกหน่วยงำนตรวจสอบภำยในของบริษัทเข้ำไป
ตรวจสอบกำรด ำเนินงำนของบริษัทย่อยอย่ำงสม ่ำเสมอ ซึ่งจำกผลกำรตรวจสอบพบว่ำบริษัทย่อยทัง้หมด
ของบรษิัทไดจ้ดัใหม้ีกำรควบคมุภำยในที่เพียงพอ 

นอกจำกนี ้เพื่อส่งเสริมกำรควบคุมภำยในและกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี (Good Corporate Governance) 
คณะกรรมกำรบริษัทยังไดส้่งเสริมใหผู้บ้ริหำรด ำเนินกำรพัฒนำคุณภำพของระบบกำรควบคุมภำยใน
ตลอดจนสนับสนุนให้ผู้บริหำรและพนักงำนทุกระดับชั้นไดป้ฏิบัติตำมจรรยำบรรณกลุ่มบริษัทโออิชิ 
นโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำร นโยบำยกำรบริหำรควำมเสี่ยงและนโยบำยต่ำง ๆ ของบริษัท รวมทัง้ให้
ควำมรูก้บัผูบ้รหิำรและพนกังำนทกุระดบัชัน้ในดำ้นปอ้งกนักำรต่อตำ้นทจุรติคอรร์ปัชั่นดว้ย  

ทัง้นี ้บริษัทมีนโยบำยใหพ้นักงำนทุกคนทบทวนจรรยำบรรณของบริษัทโดยท ำแบบทดสอบผ่ำนระบบ 
Beverest Learning Module (กำรเรียนรู)้ ทุกปี เพื่อเป็นกำรเนน้ย ำ้ใหพ้นกังำนประพฤติปฏิบตัิที่ดี และ
เหมำะสมต่อกำรด ำเนินธุรกิจขององคก์ร เพื่อใหบ้รษิัทเติบโตอย่ำงมั่นคงและยั่งยืน 
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11.2 การบริหารความเสี่ยง 

คณะกรรมกำรบริษัทไดต้ระหนกัถึงควำมส ำคญัในกำรบริหำรและจดักำรควำมเสี่ยงต่ำง ๆ อนัอำจเกิดขึน้กับ
บริษัท โดยไดจ้ ัดใหม้ีคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี ่ยง ซึ ่งประกอบดว้ยกรรมกำร และผูบ้ร ิหำร
ครอบคลุมทกุหน่วยงำนที่ส  ำคญัของบริษัท เพื่อรบัผิดชอบดำ้นกำรประเมิน และกำรบรหิำรจดักำรควำม
เสี่ยงของทัง้องคก์ร รวมถึงควำมเสี่ยงต่อกำรทจุรติคอรร์ปัชั่น ซึ่งคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงจะร่วม
ปรึกษำหำรือ เพื่อประเมินปัจจัยควำมเสี่ยงหลกั ควำมเสี่ยงรอง และควำมเสี่ยงที่ไม่มีนยัส  ำคญั พรอ้ม
แนะน ำแนวทำงแกไ้ข วิธีกำรบริหำรจดักำร หรือบรรเทำผลลบจำกปัจจยัควำมเสี่ยงประเภทต่ำง ๆ และ  
มีกำรติดตำมควำมคืบหนำ้ในกำรด ำเนินกำรอย่ำงเหมำะสมและต่อเนื่อง รวมถึงจดัท ำเป็นรำยงำนของ
คณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสี่ยงเพื่อรำยงำนต่อคณะกรรมกำรบรษิัททกุไตรมำสและในรำยงำนประจ ำปี
ดว้ย ส  ำหรบัควำมเสี่ยงที่ถือเป็นควำมเสี่ยงหลกัของบริษัทปรำกฏในหัวขอ้ 3 ปัจจัยควำมเสี่ยง ส่วนที่ 1 
หนำ้ที่ 56 ของแบบแสดงรำยกำรขอ้มลูประจ ำปีฉบบันี ้
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12. รายการระหว่างกัน 

12.1 ลักษณะของความสัมพันธกั์บบุคคลทีอ่าจมีความขัดแย้ง 

ณ วันที่ 30 กันยำยน 2563 บริษัทและบริษัทย่อยมีกำรท ำรำยกำรระหว่ำงกันกับบุคคลหรือ
กิจกำรที่อำจมีควำมขดัแยง้ ซึ่งสำมำรถสรุปลกัษณะของควำมสมัพนัธไ์ดด้งันี ้

ช่ือกิจการ 
ประเทศที่

จัดต้ัง/สัญชาติ 
ลักษณะความสัมพันธ ์

บรษิัท ไทยเบฟเวอเรจ จ ำกดั (มหำชน) ไทย บรษิัทใหญ่และมีกรรมกำรรว่มกนั 
บรษิัท แสงโสม จ ำกดั ไทย บรษิัทย่อยทำงตรงของบรษิัทใหญ่ 
บรษิัท สรุำพิเศษภทัรลำนนำ จ ำกดั ไทย บรษิัทย่อยทำงตรงของบรษิัทใหญ่ 
บรษิัท ยไูนเต็ด ไวนเ์นอรี่ แอนด ์ดิสทิลเลอรี่ ไทย บรษิัทย่อยทำงตรงของบรษิัทใหญ่ 
บรษิัท หลกัชยัคำ้สรุำ จ ำกดั ไทย บรษิัทย่อยทำงตรงของบรษิัทใหญ่ 
บรษิัท เบียรไ์ทย (1991) จ ำกดั (มหำชน) ไทย บรษิัทย่อยทำงตรงของบรษิัทใหญ่ 
บรษิัท เบียรท์ิพย ์บรวิเวอรี่ (1991) จ ำกดั ไทย บรษิัทย่อยทำงตรงของบรษิัทใหญ่ 
บรษิัท คอสมอส บรวิเวอรี่ (ประเทศไทย) จ ำกดั ไทย บรษิัทย่อยทำงตรงของบรษิัทใหญ่ 
บรษิัท กฤตยบญุ จ ำกดั ไทย บรษิัทย่อยทำงตรงของบรษิัทใหญ่ 
บรษิัท โมเดิรน์เทรด แมนเนจเมน้ท ์จ ำกดั ไทย บรษิัทย่อยทำงตรงของบรษิัทใหญ่ 
บรษิัท ปอ้มบรูพำ จ ำกดั ไทย บรษิัทย่อยทำงตรงของบรษิัทใหญ่ 
บรษิัท ปอ้มคลงั จ ำกดั ไทย บรษิัทย่อยทำงตรงของบรษิัทใหญ่ 
บรษิัท ปอ้มโชค จ ำกดั ไทย บรษิัทย่อยทำงตรงของบรษิัทใหญ่ 
บรษิัท ปอ้มกิจ จ ำกดั ไทย บรษิัทย่อยทำงตรงของบรษิัทใหญ่ 
บรษิัท ปอ้มเจรญิ จ ำกดั ไทย บรษิัทย่อยทำงตรงของบรษิัทใหญ่ 
บรษิัท ปอ้มพลงั จ ำกดั ไทย บรษิัทย่อยทำงตรงของบรษิัทใหญ่ 
บรษิัท ปอ้มนคร จ ำกดั ไทย บรษิัทย่อยทำงตรงของบรษิัทใหญ่ 
บรษิัท ปอ้มทิพย ์(2012) จ ำกดั ไทย บรษิัทย่อยทำงตรงของบรษิัทใหญ่ 
บรษิัท น ำยคุ จ ำกดั ไทย บรษิัทย่อยทำงตรงของบรษิัทใหญ่ 
บรษิัท น ำธุรกจิ จ ำกดั ไทย บรษิัทย่อยทำงตรงของบรษิัทใหญ่ 
บรษิัท น ำเมือง จ ำกดั ไทย บรษิัทย่อยทำงตรงของบรษิัทใหญ่ 
บรษิัท น ำนคร จ ำกดั ไทย บรษิัทย่อยทำงตรงของบรษิัทใหญ่ 
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ช่ือกิจการ 
ประเทศที่

จัดต้ัง/สัญชาติ 
ลักษณะความสัมพันธ ์

บรษิัท น ำพลงั จ ำกดั ไทย บรษิัทย่อยทำงตรงของบรษิัทใหญ่ 
บรษิัท น ำกิจกำร จ ำกดั ไทย บรษิัทย่อยทำงตรงของบรษิัทใหญ่ 
บรษิัท น ำรุง่โรจน ์จ ำกดั ไทย บรษิัทย่อยทำงตรงของบรษิัทใหญ่ 
บรษิัท น ำทิพย ์จ ำกดั ไทย บรษิัทย่อยทำงตรงของบรษิัทใหญ่ 
บรษิัท แคชแวน แมนเนจเมน้ท ์จ ำกดั ไทย บรษิัทย่อยทำงตรงของบรษิัทใหญ่ 
บรษิัท ไทยเบฟเวอเรจ เอ็นเนอรย์ี่ จ  ำกดั ไทย บรษิัทย่อยทำงตรงของบรษิัทใหญ่ 
บรษิัท ไทยเบฟเวอเรจ โลจิสตกิ จ ำกดั ไทย บรษิัทย่อยทำงตรงของบรษิัทใหญ่ 
บรษิัท ไทยเบฟเวอเรจ เทรนนิ่ง จ ำกดั ไทย บรษิัทย่อยทำงตรงของบรษิัทใหญ่ 
บรษิัท ไทยเบฟเวอเรจ รีไซเคิล จ ำกดั ไทย บรษิัทย่อยทำงตรงของบรษิัทใหญ่ 
บรษิัท ซี เอ ซี จ ำกดั ไทย บรษิัทย่อยทำงตรงของบรษิัทใหญ่ 
บรษิัท ไทยเบฟเวอเรจ มำรเ์ก็ตติง้ จ  ำกดั ไทย บรษิัทย่อยทำงตรงของบรษิัทใหญ่ 
บรษิัท แพนอินเตอรเ์นชั่นแนล (ประเทศไทย) จ ำกดั  ไทย บรษิัทย่อยทำงตรงของบรษิัทใหญ่ 
บรษิัท ไทยดริง้ค ์จ  ำกดั ไทย บรษิัทย่อยทำงตรงของบรษิัทใหญ่ 
บรษิัท โฮเรกำ้ แมเนจเมน้ท ์จ ำกดั ไทย บรษิัทย่อยทำงตรงของบรษิัทใหญ่ 
บรษิัท ทศภำค จ ำกดั ไทย บรษิัทย่อยทำงตรงของบรษิัทใหญ่ 
บรษิัท ชำ้งอินเตอรเ์นชั่นแนล จ ำกดั ไทย บรษิัทย่อยทำงตรงของบรษิัทใหญ่ 
บรษิัท อำหำรเสรมิ จ ำกดั ไทย บรษิัทย่อยทำงตรงของบรษิัทใหญ่ 
บรษิัท เบฟเทค จ ำกดั ไทย บรษิัทย่อยทำงตรงของบรษิัทใหญ่ 
บรษิัท เอเอสเอ็ม แมนเนจเมน้ท ์จ ำกดั ไทย บรษิัทย่อยทำงตรงของบรษิัทใหญ่ 
บรษิัท ซี.เอ.ไอ. จ ำกดั ไทย บรษิัทย่อยทำงตรงของบรษิัทใหญ่ 
บรษิัท น ำ้ใจไทยเบฟ (วิสำหกิจเพื่อสงัคม)จ ำกดั ไทย บรษิัทย่อยทำงตรงของบรษิัทใหญ่ 
International Beverage Holding Ltd. ฮ่องกง บรษิัทย่อยทำงตรงของบรษิัทใหญ่ 
บรษิัท ฟู้ด ออฟ เอเชีย จ ำกดั ไทย บรษิัทย่อยทำงออ้มของบรษิัทใหญ่ 
บรษิัท บำงกอกอำรต์เบียนนำเล ่แมนเนจเมน้ท ์จ ำกดั ไทย บรษิัทย่อยทำงออ้มของบรษิัทใหญ่ 
บรษิัท ฮำวี ลอจิสติกส ์(ประเทศไทย) จ ำกดั ไทย บรษิัทย่อยทำงออ้มของบรษิัทใหญ่ 
 ไทย บรษิัทย่อยของบรษิัทย่อยทำงออ้มของบรษิัทใหญ่ 
บรษิัท เสรมิสขุ จ ำกดั (มหำชน) ไทย บรษิัทย่อยของบรษิัทย่อยทำงออ้มของบรษิัทใหญ่ 
บรษิัท เสรมิสขุ เบเวอรเ์รจ จ ำกดั ไทย บรษิัทย่อยของบรษิัทย่อยทำงออ้มของบรษิัทใหญ่ 
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บรษิัท เครื่องดื่มแรงแยอร ์(2008) จ ำกดั ไทย บรษิัทย่อยของบรษิัทย่อยทำงออ้มของบรษิัทใหญ่ 
บรษิัท แม๊กซ ์เอเชีย จ ำกดั ไทย บรษิัทย่อยของบรษิัทย่อยทำงออ้มของบรษิัทใหญ่ 
บรษิัท บิสโตร เอเชีย จ ำกดั ไทย บรษิัทย่อยของบรษิัทย่อยทำงออ้มของบรษิัทใหญ่ 
บรษิัท สะไปซ ์ออฟ เอเชีย จ ำกดั ไทย บรษิัทย่อยของบรษิัทย่อยทำงออ้มของบรษิัทใหญ่ 
บรษิัท เดอะ คิวเอสอำร ์ออฟ เอเชีย จ ำกดั ไทย บรษิัทย่อยของบรษิัทย่อยทำงออ้มของบรษิัทใหญ่ 
บรษิัท เพ็ทฟอรม์ (ไทยแลนด)์ จ ำกดั ไทย บรษิัทรว่มของบรษิัทย่อยทำงออ้มของบรษิัทใหญ่ 
บรษิัท เอฟแอนดเ์อ็น แดรี่ส ์(ประเทศไทย) จ ำกัด ไทย บรษิัทรว่มของบรษิัทย่อยทำงออ้มของบรษิัทใหญ่ 
บรษิัท เอฟแอนดเ์อ็น ยไูนเต็ด จ ำกัด ไทย บรษิัทรว่มของบรษิัทย่อยทำงออ้มของบรษิัทใหญ่ 
F&N Beverages Marketing Sdn. Bhd. มำเลเซีย บรษิัทรว่มของบรษิัทย่อยทำงออ้มของบรษิัทใหญ่ 
F&N Beverages Manufacturing Sdn. Bhd. มำเลเซีย บรษิัทรว่มของบรษิัทย่อยทำงออ้มของบรษิัทใหญ่ 
F&N Foods Pte. Ltd. สิงคโปร ์ บรษิัทรว่มของบรษิัทย่อยทำงออ้มของบรษิัทใหญ่ 
Fraser & Neave (Singapore) Pte. Limited สิงคโปร ์ บรษิัทรว่มของบรษิัทย่อยทำงออ้มของบรษิัทใหญ่ 
Fraser & Neave, Limited สิงคโปร ์ บรษิัทรว่มของบรษิัทย่อยทำงออ้มของบรษิัทใหญ่ 
บรษิัท อินเตอร ์โฮเรกำ้ จ ำกดั ไทย กรรมกำรและผูถื้อหุน้ของบริษัทใหญ่ถือหุน้ใหญ่

ทำงออ้ม 
บรษิัท ซีดบัเบิล้ย ูทำวเวอร ์จ ำกดั ไทย กรรมกำรและผูถื้อหุน้ของบริษัทใหญ่ถือหุน้ใหญ่

ทำงออ้ม 
บรษิัท แอสเสท เวิรด ์รีเทล จ ำกดั ไทย กรรมกำรและผูถื้อหุน้ของบริษัทใหญ่ถือหุน้ใหญ่

ทำงออ้ม 
บรษิัท นอรธ์ปำรค์ กอลฟ์แอนดส์ปอรต์คลบั 
จ ำกดั 

ไทย กรรมกำรและผู้ถือหุน้รำยใหญ่ของบริษัทใหญ่
เป็นกรรมกำรและถือหุน้ใหญ่ทำงออ้ม 

บรษิัท เบอรล์ี ่ยคุเกอร ์จ ำกดั (มหำชน) ไทย กรรมกำรและผู้ถือหุน้รำยใหญ่ของบริษัทใหญ่
ถือหุน้ใหญ่ทำงออ้ม 

บรษิัท อำคเนยป์ระกนัภยั จ ำกดั (มหำชน) ไทย กรรมกำรและผู้ถือหุน้รำยใหญ่ของบริษัทใหญ่
ถือหุน้ใหญ่ทำงออ้ม 

บรษิัท อำคเนยป์ระกนัชีวิต จ ำกดั (มหำชน) ไทย กรรมกำรและผู้ถือหุน้รำยใหญ่ของบริษัทใหญ่
ถือหุน้ใหญ่ทำงออ้ม 
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บรษิัท อำคเนยแ์คปปิตอล จ ำกดั ไทย กรรมกำรและผู้ถือหุน้รำยใหญ่ของบริษัทใหญ่
ถือหุน้ใหญ่ทำงออ้ม 

บรษิัท ทิพยพ์ฒัน อำรเ์ขต จ ำกดั ไทย กรรมกำรและผู้ถือหุน้รำยใหญ่ของบริษัทใหญ่
ถือหุน้ใหญ่ทำงออ้ม 

บรษิัท อำหำรสยำม จ ำกดั (มหำชน) ไทย กรรมกำรและผู้ถือหุน้รำยใหญ่ของบริษัทใหญ่
ถือหุน้ใหญ่ทำงออ้ม 

บรษิัท ทีซซีี โฮเทล แอสเสท แมนเนจเมน้ท ์
จ ำกดั 

ไทย กรรมกำรและผู้ถือหุน้รำยใหญ่ของบริษัทใหญ่
ถือหุน้ใหญ่ทำงออ้ม 

บรษิัท ทีซซีี แลนด ์จ ำกดั ไทย กรรมกำรและผู้ถือหุน้รำยใหญ่ของบริษัทใหญ่
ถือหุน้ใหญ่ทำงออ้ม 

บรษิัท ทีซซีี แอสเซ็ทส ์(ประเทศไทย) จ ำกดั ไทย กรรมกำรและผู้ถือหุน้รำยใหญ่ของบริษัทใหญ่
ถือหุน้ใหญ่ทำงออ้ม 

บรษิัท อเดลฟอส จ ำกดั ไทย กรรมกำรและผู้ถือหุน้รำยใหญ่ของบริษัทใหญ่
ถือหุน้ใหญ่ทำงตรง 

บรษิัท สริวินำ จ ำกดั ไทย กรรมกำรและผู้ถือหุน้รำยใหญ่ของบริษัทใหญ่
ถือหุน้ใหญ่ทำงตรง 

บรษิัท อมรนิทร ์บุ๊ค เซน็เตอร ์จ ำกดั ไทย กรรมกำรและผู้ถือหุน้รำยใหญ่ของบริษัทใหญ่
ถือหุน้ใหญ่ทำงออ้ม 

บรษิัท อมรนิทรพ์ริน้ติง้ แอนด ์พบัลิชชิ่ง จ ำกดั
(มหำชน) 

ไทย กรรมกำรและผู้ถือหุน้รำยใหญ่ของบริษัทใหญ่
ถือหุน้ใหญ่ทำงออ้ม 

บรษิัท เกษมทรพัยภ์กัดี จ  ำกดั ไทย กรรมกำรและผู้ถือหุน้รำยใหญ่ของบริษัทใหญ่
ถือหุน้ใหญ่ทำงออ้ม 

บรษิัท เกษมทรพัยส์ริ ิจ  ำกดั ไทย กรรมกำรและผู้ถือหุน้รำยใหญ่ของบริษัทใหญ่
ถือหุน้ใหญ่ทำงออ้ม 

บรษิัท ไทย มำลำยำ กลำส จ ำกดั ไทย กรรมกำรและผู้ถือหุน้รำยใหญ่ของบริษัทใหญ่
ถือหุน้ใหญ่ทำงออ้ม 

บรษิัท ธนสินธิ จ ำกดั ไทย กรรมกำรและผู้ถือหุน้รำยใหญ่ของบริษัทใหญ่
ถือหุน้ใหญ่ทำงออ้ม 
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บรษิัท ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี จ  ำกดั ไทย กรรมกำรและผู้ถือหุน้รำยใหญ่ของบริษัทใหญ่
ถือหุน้ใหญ่ทำงออ้ม 

บรษิัท เอฟ แอนด ์บี อนิเตอรเ์นชั่นแนล จ ำกดั ไทย กรรมกำรและผู้ถือหุน้รำยใหญ่ของบริษัทใหญ่
ถือหุน้ใหญ่ทำงออ้ม 

บรษิัท บิสซิเนส โพรเซส เอำทซ์อรส์ซิ่ง จ ำกดั ไทย กรรมกำรและผู้ถือหุน้รำยใหญ่ของบริษัทใหญ่
ถือหุน้ใหญ่ทำงออ้ม 

บรษิัท ยนูิเวนเจอร ์จ ำกดั (มหำชน) ไทย กรรมกำรและผู้ถือหุน้รำยใหญ่ของบริษัทใหญ่
ถือหุน้ใหญ่ทำงออ้ม 

บรษิัท เดอะ สตรที รีเทล ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ำกดั ไทย กรรมกำรและผู้ถือหุน้รำยใหญ่ของบริษัทใหญ่
ถือหุน้ใหญ่ทำงออ้ม 

บรษิัท โรงงำนอตุสำหกรรมกระดำษบำงปะอิน 
จ ำกดั 

ไทย กรรมกำรและผู้ถือหุน้รำยใหญ่ของบริษัทใหญ่
ถือหุน้ใหญ่ทำงออ้ม 

บรษิัท พรรณธิอร เทรดดิง้ จ ำกดั ไทย กรรมกำรและผู้ถือหุน้รำยใหญ่ของบริษัทใหญ่
ถือหุน้ใหญ่ทำงออ้ม 

บรษิัท บิก๊ซ ีซูเปอรเ์ซ็นเตอร ์จ ำกดั (มหำชน) ไทย กรรมกำรและผู้ถือหุน้รำยใหญ่ของบริษัทใหญ่
ถือหุน้ใหญ่ทำงออ้ม 

บรษิัท บีเจซ ีสเปเชียลตีส้ ์จ  ำกดั ไทย กรรมกำรและผู้ถือหุน้รำยใหญ่ของบริษัทใหญ่
ถือหุน้ใหญ่ทำงออ้ม 

บรษิัท พิษณโุลก บิก๊ซ ีจ  ำกดั ไทย กรรมกำรและผู้ถือหุน้รำยใหญ่ของบริษัทใหญ่
ถือหุน้ใหญ่ทำงออ้ม 

บรษิัท อตุสำหกรรมน ำ้ตำลชลบรุี จ  ำกดั ไทย กรรมกำรและผู้ถือหุน้รำยใหญ่ของบริษัทใหญ่
ถือหุน้ใหญ่ทำงออ้ม 

บรษิัท สรุเศรษฐ์ จ ำกดั ไทย กรรมกำรและผู้ถือหุน้รำยใหญ่ของบริษัทใหญ่
ถือหุน้ใหญ่ทำงออ้ม 

บรษิัท เอเชียบุ๊คส ์จ ำกดั ไทย กรรมกำรและผู้ถือหุน้รำยใหญ่ของบริษัทใหญ่
ถือหุน้ใหญ่ทำงออ้ม 

บรษิัท แปซิฟิก เลเช่อร ์(ประเทศไทย) จ ำกดั ไทย กรรมกำรและผู้ถือหุน้รำยใหญ่ของบริษัทใหญ่
ถือหุน้ทำงออ้ม 
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กองทนุรวมอสงัหำรมิทรพัยไ์ทยรีเทลอินเวสเมน้ต ์ ไทย กรรมกำรและผู้ถือหุน้รำยใหญ่ของบริษัทใหญ่
ถือหน่วยลงทนุสว่นใหญ่ทำงออ้ม 

กองทนุรวมอสงัหำรมิทรพัยแ์ละสิทธิกำรเช่ำ 
ไทยคอมเมอรเ์ชียลอินเวสเมน้ต ์

ไทย กรรมกำรและผู้ถือหุน้รำยใหญ่ของบริษัทใหญ่
ถือหน่วยลงทนุทำงออ้ม 

ทรสัตเ์พื่อกำรลงทนุในสิทธิกำรเช่ำ 
อสงัหำรมิทรพัยโ์กลเดน้เวนเจอร ์

ไทย กรรมกำรและผู้ถือหุน้รำยใหญ่ของบริษัทใหญ่
ถือหน่วยลงทนุทำงออ้ม 

ผูบ้รหิำรส ำคญั ไทย บคุคลที่มีอ ำนำจและควำมรบัผิดชอบ กำรวำงแผน 
สั่งกำรและควบคมุกิจกรรมต่ำง ๆ ของกิจกำร  
ไม่ว่ำทำงตรงหรือทำงออ้ม ทัง้นีร้วมถึงกรรมกำร
ของกลุม่บรษิัท  
(ไม่ว่ำจะท ำหนำ้ที่ในระดบับรหิำรหรือไม่) 

12.2 นโยบายการก าหนดราคา 

นโยบำยกำรก ำหนดรำคำส ำหรบัรำยกำรแต่ละประเภทอธิบำยไดด้งัต่อไปนี ้

รายการ นโยบายการก าหนดราคา 

ซือ้ขำยสินคำ้ รำคำที่ตกลงรว่มกนัโดยอำ้งอิงจำกรำคำตลำด 

รำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำร รำคำที่ตกลงกนัตำมสญัญำ 

ซือ้ขำยสินทรพัยถ์ำวร รำคำที่ตกลงรว่มกนั 

ซือ้ขำยสินทรพัยไ์ม่มีตวัตน รำคำที่ตกลงรว่มกนั 

ค่ำเช่ำรบัและค่ำเช่ำจ่ำย รำคำที่ตกลงกนัตำมสญัญำ 

รำยไดค้่ำบรหิำรจดักำร รำคำที่ตกลงกนัตำมสญัญำ 

ค่ำบรหิำรงำน รำคำที่ตกลงกนัตำมสญัญำ 

ดอกเบีย้รบัและดอกเบีย้จ่ำย อตัรำที่ตกลงรว่มกนัโดยอำ้งอิงจำกอตัรำดอกเบีย้ของสถำบนักำรเงิน 

เงินปันผลรบั ตำมสิทธิที่จะไดร้บัเงินปันผล 

รำยไดแ้ละค่ำใชจ้่ำยอ่ืน รำคำที่ตกลงรว่มกนั 

ค่ำสินไหมทดแทนจำกเหตกุำรณอ์คัคีภยั อตัรำมำตรฐำนที่ผูร้บัประกนัก ำหนด 
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ณ วนัที่ 30 กันยำยน 2563 บริษัทและบริษัทย่อยมีกำรท ำรำยกำรระหว่ำงกันอนัเนื่องมำจำกกำรด ำเนินธุรกิจกับบุคคลหรือกิจกำรที่อำจมีควำมขดัแยง้ สำมำรถสรุป
มลูค่ำและลกัษณะของกำรท ำรำยกำรระหว่ำงกนั โดยแบ่งตำมประเภทไดด้งันี ้

รายการขายระหว่างกันทีม่ีความสัมพันธกั์บบริษัทใหญ่ 

ล าดับ ช่ือ ความสัมพันธ ์
2563 2562 2561 

ยอดขาย ลูกหนีก้ารค้า ยอดขาย ลูกหนีก้ารค้า ยอดขาย ลูกหนีก้ารค้า 
1 บรษิัท ไทยเบฟเวอเรจ จ ำกดั 

(มหำชน) 
บรษิัทใหญ่และมีกรรมกำรรว่มกนั 1,808,122 721,328 824,000 271,027 3,413,199 491,428 

 
ยอดรวมทัง้สิน้  1,808,122 721,328 824,000 271,027 3,413,199 491,428 

รายการขายระหว่างกันทีม่ีความสัมพันธกั์บบริษัททีเ่ก่ียวข้องกัน 

ล าดับ ช่ือ ความสัมพันธ ์
2563 2562 2561 

ยอดขาย ลูกหนี ้ ยอดขาย ลูกหนี ้ ยอดขาย ลูกหนี ้
1 บรษิัท น ำยคุ จ ำกดั บรษิัทย่อยทำงตรงของบรษิัทใหญ่ -  -  (3,677,193)  -  (8,255,751)  - 
2 บรษิัท น ำธุรกจิ จ ำกดั บรษิัทย่อยทำงตรงของบรษิัทใหญ่  -     -    (7,847,169)   -    (20,490,495)  - 
3 บรษิัท น ำเมือง จ ำกดั บรษิัทย่อยทำงตรงของบรษิัทใหญ่  -     -    (2,773,292)   -    (5,869,879)  - 
4 บรษิัท น ำนคร จ ำกดั บรษิัทย่อยทำงตรงของบรษิัทใหญ่  -     -    (4,792,543)   -    (10,917,418)  - 
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ล าดับ ช่ือ ความสัมพันธ ์
2563 2562 2561 

ยอดขาย ลูกหนี ้ ยอดขาย ลูกหนี ้ ยอดขาย ลูกหนี ้
5 บรษิัท น ำพลงั จ ำกดั บรษิัทย่อยทำงตรงของบรษิัทใหญ่ -  -  (1,718,114) - (4,354,004)   -    
6 บรษิัท น ำกิจกำร จ ำกดั บรษิัทย่อยทำงตรงของบรษิัทใหญ่  -     -    (5,027,125) - (12,154,401)   -    
7 บรษิัท น ำรุง่โรจน ์จ ำกดั บรษิัทย่อยทำงตรงของบรษิัทใหญ่  -     -    (6,146,825) - (16,512,963)   -    
8 บรษิัท น ำทิพย ์จ ำกดั บรษิัทย่อยทำงตรงของบรษิัทใหญ่  -     -    (5,607,638) - (11,932,087)   -    
9 บรษิัท แคชแวน แมนเนจเมน้ท ์

จ ำกดั 
บรษิัทย่อยทำงตรงของบรษิัทใหญ่  -     -    (16,129,762) - (40,157,548)   -    

10 บรษิัท เบียรไ์ทย (1991) 
จ ำกดั (มหำชน) 

บรษิัทย่อยทำงตรงของบรษิัทใหญ่  -     -    - - 4,996   -    

11 บรษิัท เบียรท์ิพย ์บรวิเวอรี่ 
(1991) จ ำกดั 

บรษิัทย่อยทำงตรงของบรษิัทใหญ่ 16,005,220 2,164,905    11,507,989 2,023,933 11,214,739 767,635    

12 บรษิัท คอสมอส บรวิเวอรี่ 
(ประเทศไทย) จ ำกดั 

บรษิัทย่อยทำงตรงของบรษิัทใหญ่  -     -    1,514 - 8,461  -    

13 บรษิัท ไทยเบฟเวอเรจ  
เอ็นเนอรย์ี่ จ  ำกดั 

บรษิัทย่อยทำงตรงของบรษิัทใหญ่  -     -    - - 4,930 - 

14 บรษิัท กฤตยบญุ จ ำกดั บรษิัทย่อยทำงตรงของบรษิัทใหญ่  -     -    873,728,674 7,825 4,252,978,725 327,762,623 
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ล าดับ ช่ือ ความสัมพันธ ์
2563 2562 2561 

ยอดขาย ลูกหนี ้ ยอดขาย ลูกหนี ้ ยอดขาย ลูกหนี ้
15 บรษิัท โมเดิรน์เทรด  

แมนเนจเมน้ท ์จ ำกดั 
บรษิัทย่อยทำงตรงของบรษิัทใหญ่  -     -    (161,089,091) - (266,506,203) - 

16 บรษิัท ซี.เอ.ไอ. จ ำกดั บรษิัทย่อยทำงตรงของบรษิัทใหญ่  -     -    7,850 - - - 
17 บรษิัท ปอ้มกิจ จ ำกดั บรษิัทย่อยทำงตรงของบรษิัทใหญ่  -     -    - - - 2,000 
18 บรษิัท ปอ้มคลงั จ ำกดั บรษิัทย่อยทำงตรงของบรษิัทใหญ่  -     -    - - - 18,000 
19 บรษิัท ปอ้มเจรญิ จ ำกดั บรษิัทย่อยทำงตรงของบรษิัทใหญ่  -     -    - - - 4,000 
20 บรษิัท ปอ้มบรูพำ จ ำกดั บรษิัทย่อยทำงตรงของบรษิัทใหญ่  -     -    - - - 2,500 
21 บรษิัท ปอ้มพลงั จ ำกดั บรษิัทย่อยทำงตรงของบรษิัทใหญ่  -     -    - -  -   10,250  
22 บรษิัท ไทยเบฟเวอเรจ รีไซเคิล 

จ ำกดั 
บรษิัทย่อยทำงตรงของบรษิัทใหญ่  -    577,894 - - - - 

23 บรษิัท แพนอินเตอรเ์นชั่นแนล 
(ประเทศไทย) จ ำกดั  

บรษิัทย่อยทำงตรงของบรษิัทใหญ่  -     -    - -  5,346   -  

24 บรษิัท ทศภำค จ ำกดั บรษิัทย่อยทำงตรงของบรษิัทใหญ่ 55,589 10,400 14,550 -  142,953   -  
25 บรษิัท ไทยเบฟเวอเรจ เทรนนิ่ง 

จ ำกดั 
บรษิัทย่อยทำงตรงของบรษิัทใหญ่  -    - 53,690 16,055 - - 
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ล าดับ ช่ือ ความสัมพันธ ์
2563 2562 2561 

ยอดขาย ลูกหนี ้ ยอดขาย ลูกหนี ้ ยอดขาย ลูกหนี ้
26 บรษิัท ไทยเบฟเวอเรจ โลจิสตกิ 

จ ำกดั 
บรษิัทย่อยทำงตรงของบรษิัทใหญ่ 17,501 1,966 9,807 10,663  5,850   1,691  

27 บรษิัท ไทยเบฟเวอเรจ  
มำรเ์ก็ตติง้ จ  ำกดั 

บรษิัทย่อยทำงตรงของบรษิัทใหญ่  -    - 13,314 -  127,729   -  

28 บรษิัท เบฟเทค จ ำกัด บรษิัทย่อยทำงตรงของบรษิัทใหญ่ 120,343 - 2,552 - - - 
29 บรษิัท เอเย่นต ์แมนเนจเมน้ท ์

จ ำกดั 
บรษิัทย่อยทำงตรงของบรษิัทใหญ่  -    - - -  19,388,630   -  

30 บรษิัท ชำ้งอินเตอรเ์นชั่นแนล 
จ ำกดั 

บรษิัทย่อยทำงตรงของบรษิัทใหญ่  -    255,000 - -  486   -  

31 บรษิัท ไทยดริง้ค ์จ  ำกดั บรษิัทย่อยทำงตรงของบรษิัทใหญ่ 3,922,903,946 336,518,230 3,566,149,844 364,068,557  9,425,136   963,882  
32 บรษิัท ฟู้ด ออฟ เอเชีย จ ำกดั บรษิัทย่อยทำงตรงของบรษิัทใหญ่ 1,568,904 22,458 1,272,776 73,346  183,122   26,910  
33 บรษิัท เอเอสเอ็ม  

แมนเนจเมน้ท ์จ ำกดั 
บรษิัทย่อยทำงตรงของบรษิัทใหญ่ 86,930 61,695 68,415 - - - 

34 บรษิัท แสงโสม จ ำกดั บรษิัทย่อยทำงตรงของบรษิัทใหญ่ 121,532 130,039 - - - - 
35 บรษิัท ซี เอ ซี จ ำกดั บรษิัทย่อยทำงตรงของบรษิัทใหญ่ 24,875 26,616 - - - - 
36 บรษิัท ปอ้มทิพย ์(2012) จ ำกดั บรษิัทย่อยทำงตรงของบรษิัทใหญ่  -    - - - - - 
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ล าดับ ช่ือ ความสัมพันธ ์
2563 2562 2561 

ยอดขาย ลูกหนี ้ ยอดขาย ลูกหนี ้ ยอดขาย ลูกหนี ้
37 บรษิัท บำงกอกอำรต์ 

เบียนนำเล ่แมนเนจเมน้ท ์
จ ำกดั 

บรษิัทย่อยทำงออ้มของบรษิัทใหญ่  -     -    3,271 - - - 

38 บรษิัท นอรธ์ปำรค์ กอลฟ์
แอนดส์ปอรต์คลบั จ ำกดั 

กรรมกำรและผูถื้อหุน้รำยใหญ่ของ
บรษิัทใหญ่เป็นกรรมกำรและถือหุน้
ใหญ่ทำงออ้ม 

 -     -    7,680 -  9,600   -  

39 บรษิัท อำคเนยป์ระกนัภยั 
จ ำกดั (มหำชน) 

กรรมกำรและผูถื้อหุน้รำยใหญ่ของ
บรษิัทใหญ่ถือหุน้ใหญ่ทำงออ้ม 

21,194  -    - -  (7,290)  -  

40 บรษิัท เครื่องดื่มแรงเยอร ์
(2008) จ ำกดั 

บรษิัทย่อยของบรษิัทย่อยทำงออ้ม
ของบรษิัทใหญ่ 

81,281  -    - - - - 

41 บรษิัท เสรมิสขุ จ ำกดั 
(มหำชน) 

บรษิัทย่อยของบรษิัทย่อยทำงออ้ม
ของบรษิัทใหญ่ 

713,911,921 78,909,724 782,250,197 76,657,617  797,934,850   76,238,199  

42 บรษิัท เสรมิสขุ เบเวอรเ์รจ 
จ ำกดั 

บรษิัทย่อยของบรษิัทย่อยทำงออ้ม
ของบรษิัทใหญ่ 

14,568,750 1,484,625 16,095,000 2,226,938  7,978,125   1,113,469  

43 F&N Beverages 
Manufacturing Sdn. Bhd. 

บรษิัทรว่มของบรษิัทย่อยทำงออ้ม
ของบรษิัทใหญ่ 

14,995,057 1,456,548 13,799,866 5,849,165  12,498,286   5,946,744  
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ล าดับ ช่ือ ความสัมพันธ ์
2563 2562 2561 

ยอดขาย ลูกหนี ้ ยอดขาย ลูกหนี ้ ยอดขาย ลูกหนี ้
44 F&N Foods Pte. Ltd. บรษิัทรว่มของบรษิัทย่อยทำงออ้ม

ของบรษิัทใหญ่ 
 -    - 2,901,969 297,187  6,762,943   214,288  

45 บรษิัท เอฟแอนดเ์อ็น แดรี่ส ์
(ประเทศไทย) จ ำกดั 

บรษิัทรว่มของบรษิัทย่อยทำงออ้ม
ของบรษิัทใหญ่ 

16,383,238 2,546,878 3,970,175 4,132,389  4,695,472   -  

46 บรษิัท เอฟ แอนด ์บี อนิเตอร์
เนชั่นแนล จ ำกดั 

กรรมกำรและผูถื้อหุน้รำยใหญ่ 
ของบริษัทใหญ่ถือหุน้ใหญ่ทำงออ้ม 

23,040 8,218 146,534 15,408  267,096   29,583  

47 บรษิัท บิก๊ซ ีซูเปอรเ์ซ็นเตอร ์
จ ำกดั (มหำชน) 

กรรมกำรและผูถื้อหุน้รำยใหญ่ 
ของบริษัทใหญ่ถือหุน้ใหญ่ทำงออ้ม 

43,172,586 8,411,453 41,409,834 9,952,728  41,654,556   9,867,548  

48 บรษิัท เกษมทรพัยภ์กัดี จ  ำกดั กรรมกำรและผูถื้อหุน้รำยใหญ่ 
ของบริษัทใหญ่ถือหุน้ใหญ่ทำงออ้ม 

107,692 - - - - - 

49 บรษิัท เกษมทรพัยส์ริ ิจ  ำกดั กรรมกำรและผูถื้อหุน้รำยใหญ่ 
ของบริษัทใหญ่ถือหุน้ใหญ่ทำงออ้ม 

224,290 202,760 - - - - 

50 บรษิัท ไทยเบฟเวอเรจ  
มำรเ์ก็ตติง้ จ  ำกดั 

บรษิัทย่อยทำงตรงของบรษิัทใหญ่ 1,458 - - - - - 

51 บรษิัท สริวินำ จ ำกดั กรรมกำรและผูถื้อหุน้รำยใหญ่ของ
บรษิัทใหญ่ถือหุน้ใหญ่ทำงตรง 

11,215 - - - - - 
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ล าดับ ช่ือ ความสัมพันธ ์
2563 2562 2561 

ยอดขาย ลูกหนี ้ ยอดขาย ลูกหนี ้ ยอดขาย ลูกหนี ้
52 บรษิัท อเดลฟอส จ ำกดั  กรรมกำรและผูถื้อหุน้ของ 

บรษิัทใหญ่ถือหุน้ใหญ่ทำงตรง 
366,130 - - - - - 

53 บรษิัท แม๊กซ ์เอเชีย จ ำกดั บรษิัทย่อยของบรษิัทย่อยทำงออ้ม
ของบรษิัทใหญ่ 

26,563,060 8,370,513 22,867,370 15,361,404  29,078,186   31,236,877  

54 บรษิัท เดอะคิวเอสอำร ์ออฟ
เอเชีย จ ำกดั 

บรษิัทย่อยของบรษิัทย่อยทำงออ้ม
ของบรษิัทใหญ่ 

1,573,140 923,902 4,166 1,550  48,000   -  

55 บรษิัท บิสโตร เอเชีย จ ำกดั บรษิัทย่อยของบรษิัทย่อยทำงออ้ม
ของบรษิัทใหญ่ 

-    -    - -  48,832   -  

56 บรษิัท สะไปซ ์ออฟ เอเซีย 
จ ำกดั 

บรษิัทย่อยของบรษิัทย่อยทำงออ้ม
ของบรษิัทใหญ่ 

235,588 6,934 405,948 79,288  54,870   43,239  

57 บรษิัท ฮำวี ลอจิสติกส ์
(ประเทศไทย) จ ำกดั 

บรษิัทย่อยของบรษิัทย่อยทำงตรง
ของบรษิัทใหญ่ 

 -    64,539,508 - 89,590,538 -  85,781,931  

58 บรษิัท ทีซซีี แอสเซ็ทส ์
(ประเทศไทย) จ ำกดั 

กรรมกำรและผูถื้อหุน้รำยใหญ่ของ
บรษิัทใหญ่ถือหุน้ใหญ่ทำงออ้ม 

 -    -    96,084 - - - 

 ยอดรวมทัง้สิน้  4,773,166,423 506,630,267 5,122,072,336 570,364,048 4,797,363,880  540,031,369  
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ค่าบริหารงานระหว่างกันทีม่ีความสัมพันธกั์บบริษัทใหญ่ 

ล าดับ ช่ือ ความสัมพันธ ์
2563 2562 2561 

จ านวน เจ้าหนี้ จ านวน เจ้าหนี้ จ านวน เจ้าหนี้ 
1 บรษิัท ไทยเบฟเวอเรจ จ ำกดั (มหำชน) บรษิัทใหญ่และมีกรรมกำรรว่มกนั 12,624,000 4,211,520  9,360,000 1,378,600  9,360,000 2,503,800 

  ยอดรวมทัง้สิน้   12,624,000 4,211,520  9,360,000 1,378,600  9,360,000 2,503,800 

ค่าใช้จ่ายอ่ืนจ่ายระหว่างกันทีม่ีความสัมพันธกั์บบริษัทใหญ่ 

ล าดับ ช่ือ ความสัมพันธ ์
2563 2562 2561 

จ านวน เจ้าหนี้ จ านวน เจ้าหนี้ จ านวน เจ้าหนี้ 
1 บรษิัท ไทยเบฟเวอเรจ จ ำกดั (มหำชน) บรษิัทใหญ่และมีกรรมกำรรว่มกนั 5,992,997 6,465,463 6,843,704 4,671,895  6,220,694   9,536,079  

  ยอดรวมทัง้สิน้   5,992,997 6,465,463 6,843,704 4,671,895  6,220,694   9,536,079  

รายได้อ่ืนจากบริษัทใหญ่ 

ล าดับ ช่ือ ความสัมพันธ ์
2563 2562 2561 

จ านวน ลูกหนี ้ จ านวน ลูกหนี ้ จ านวน ลูกหนี ้
1 บรษิัท ไทยเบฟเวอเรจ จ ำกดั (มหำชน) บรษิัทใหญ่และมีกรรมกำรรว่มกนั 111,115 6,766 22,168  -  - - 

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

ล าดับ ช่ือ ความสัมพันธ ์ 2563 2562 2561 

1 บรษิัท ไทยเบฟเวอเรจ จ ำกดั (มหำชน) บรษิัทใหญ่และมีกรรมกำรรว่มกนั 1,498,573 1,579,969 1,908,391 
 ยอดรวมทัง้สิน้   1,498,573 1,579,969 1,908,391 

ขายสินทรัพยถ์าวรกับบุคคลและกิจการอ่ืนทีเ่ก่ียวข้องกัน 

ล าดับ ช่ือ ลักษณะรายการ 
2563 2562 2561 

 จ านวน   ลูกหนี ้  จ านวน   ลูกหนี ้  จ านวน   ลูกหนี ้ 
1 บรษิัท คอสมอส บรวิเวอรี่  

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

2 บรษิัท เบฟเทค จ ำกดั ขำยเครื่องจกัร 1,017,974 1,889,620 21,547,000 23,055,290  4,500  -  
3 บรษิัท เครื่องดื่มแรงเยอร ์

(2008) จ ำกดั 
ขำยเครื่องจกัร 1,766,000 -     

 ยอดรวมทัง้สิน้  2,783,974 1,889,620 21,547,000 23,055,290 58,000 - 
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รายได้อ่ืนจากกิจการทีเ่ก่ียวข้องกัน 

ล าดับ ช่ือ ความสัมพันธ ์
2563 2562 2561 

 จ านวน   ลูกหนี ้  จ านวน   ลูกหนี ้  จ านวน   ลูกหนี ้ 
1 บรษิัท คอสมอส บรวิเวอรี่  

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

2 บรษิัท แสงโสม จ ำกดั บรษิัทย่อยทำงตรงของบรษิัทใหญ่ - - 1,252 - - - 
3 บรษิัท น ำนคร จ ำกดั บรษิัทย่อยทำงตรงของบรษิัทใหญ่ - - 8,560 - - - 
4 บรษิัท โมเดิรน์เทรด แมนเนจเมน้ท ์จ ำกดั บรษิัทย่อยทำงตรงของบรษิัทใหญ่ - - 3,745 3,847 - - 
5 บรษิัท ไทยเบฟเวอเรจ โลจิสติก จ ำกดั บรษิัทย่อยทำงตรงของบรษิัทใหญ่ 16,811 - 70,496 -  138,163   29,747  
6 บรษิัท ฟู้ด ออฟ เอเซีย จ ำกดั บรษิัทย่อยทำงตรงของบรษิัทใหญ่ 89,007 20,373 97,027 40,546 6,500   -    
7 บรษิัท ปอ้มกิจ จ ำกดั บรษิัทย่อยทำงตรงของบรษิัทใหญ่ - - 369,250 - - - 
8 บรษิัท ปอ้มบรูพำ จ ำกดั บรษิัทย่อยทำงตรงของบรษิัทใหญ่ - - 459,750 - - - 
9 บรษิัท ปอ้มพลงั จ ำกดั บรษิัทย่อยทำงตรงของบรษิัทใหญ่ - - 313,750 - - - 

10 บรษิัท ปอ้มทิพย ์(2012) จ ำกดั บรษิัทย่อยทำงตรงของบรษิัทใหญ่ - - 979,750 - - - 
11 บรษิัท เบฟเทค จ ำกดั บรษิัทย่อยทำงตรงของบรษิัทใหญ่ 1,896,045 247,579 1,682,908 38,736  1,138,831   220,251  

12 บรษิัท ไทยดริง้ค ์จ  ำกดั บรษิัทย่อยทำงตรงของบรษิัทใหญ่ 2,541,558 1,399,921 8,357,202 2,829,520  9,345,117   2,892,762  
13 บรษิัท เอเอสเอ็ม แมนเนจเมน้ท ์จ ำกดั บรษิัทย่อยทำงตรงของบรษิัทใหญ่ - - 4,371 41,204 - - 



  บรษิัท โออิชิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
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ล าดับ ช่ือ ความสัมพันธ ์
2563 2562 2561 

 จ านวน   ลูกหนี ้  จ านวน   ลูกหนี ้  จ านวน   ลูกหนี ้ 
14 บรษิัท ชำ้งอินเตอรเ์นชั่นแนล จ ำกดั บรษิัทย่อยทำงตรงของบรษิัทใหญ่ - - 15,088 - - - 
15 International Beverage Holding บรษิัทย่อยทำงตรงของบรษิัทใหญ่ 1,555,366 747,053 938,488 938,488 - - 
16 บรษิัท แคชแวน แมนเนจเมน้ท ์จ ำกดั บรษิัทย่อยทำงตรงของบรษิัทใหญ่ - - 220 - - - 
17 บรษิัท น ำยคุ จ ำกดั บรษิัทย่อยทำงตรงของบรษิัทใหญ่ - - 400 - - - 
18 บรษิัท ไทยเบฟเวอเรจ เอ็นเนอรย์ี่ จ  ำกดั บรษิัทย่อยทำงตรงของบรษิัทใหญ่ 64,357 - - - - - 
19 บรษิัท เบียรท์ิพย ์บรวิเวอรี่ (1991) จ ำกดั บรษิัทย่อยทำงตรงของบรษิัทใหญ่ 27,820 30,917 - - - - 
20 บรษิัท ไทยเบฟเวอเรจ รีไซเคิล จ ำกดั บรษิัทย่อยทำงตรงของบรษิัทใหญ่ 5,117,675 - - - - - 
21 บรษิัท น ำ้ใจไทยเบฟ(วิสำหกิจเพื่อสงัคม) 

จ ำกดั 
บรษิัทย่อยทำงตรงของบรษิัทใหญ่ 96,000 - - - - - 

22 บรษิัท อำหำรเสรมิ จ ำกดั บรษิัทย่อยทำงตรงของบรษิัทใหญ่ 159,069 55,934 - - - - 
23 บรษิัท เสรมิสขุ จ ำกดั (มหำชน) บรษิัทย่อยของบรษิัทย่อยทำงออ้ม

ของบรษิัทใหญ่ 
1,643,940 - 2,852,798 1,969,000  6,402,066   5,765,625  

24 บรษิัท อำคเนยป์ระกนัภยั จ ำกดั 
(มหำชน) 

กรรมกำรและผูถื้อหุน้รำยใหญ่ของ
บรษิัทใหญ่ถือหุน้ใหญ่ทำงออ้ม 

292,744,623 458,129,003 47,427,735 165,384,380 870,053,579 867,961,644 

25 บรษิัท อำคเนยป์ระกนัชีวิต จ ำกดั 
(มหำชน) 

กรรมกำรและผูถื้อหุน้รำยใหญ่ของ
บรษิัทใหญ่ถือหุน้ใหญ่ทำงออ้ม 

- - 2,250 - - - 



  บรษิัท โออิชิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
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ล าดับ ช่ือ ความสัมพันธ ์
2563 2562 2561 

 จ านวน   ลูกหนี ้  จ านวน   ลูกหนี ้  จ านวน   ลูกหนี ้ 
26 บรษิัท ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี จ  ำกดั กรรมกำรและผูถื้อหุน้รำยใหญ่ของ

บรษิัทใหญ่ถือหุน้ใหญ่ทำงออ้ม 
- - 25,000 - - - 

27 บรษิัท ทีซซีี แลนด ์จ ำกดั กรรมกำรและผูถื้อหุน้รำยใหญ่ของ
บรษิัทใหญ่ถือหุน้ใหญ่ทำงออ้ม 

- - 1,000 - - - 

28 บรษิัท สะไปซ ์ออฟ เอเซีย จ ำกดั บรษิัทย่อยของบรษิัทย่อยทำงออ้ม
ของบรษิัทใหญ่ 

8,840 2,638 - - - - 

29 บรษิัท เดอะคิวเอสอำร ์ออฟเอเชีย 
จ ำกดั 

บรษิัทย่อยของบรษิัทย่อยทำงออ้ม
ของบรษิัทใหญ่ 

684,000 684,000 - - - - 

30 บรษิัท เสรมิสขุ เบเวอรเ์รจ จ ำกดั บรษิัทย่อยของบรษิัทย่อยทำงออ้ม
ของบรษิัทใหญ่ 

5,000 - - - - - 

31 F&N Beverages Marketing Sdn. 
Bhd. 

บรษิัทรว่มของบรษิัทย่อยทำงออ้ม
ของบรษิัทใหญ่ 

(319,633) - 319,633 308,314  5,187,355   5,153,890  

32 บรษิัท เอฟแอนดเ์อ็น แดรี่ส ์(ประเทศไทย) 
จ ำกดั 

บรษิัทรว่มของบรษิัทย่อยทำงออ้ม
ของบรษิัทใหญ่ 

99,188 - 155,827 -  137,112   -  

33 บรษิัท แม๊กซ ์เอเชีย จ ำกดั บรษิัทย่อยของบรษิัทย่อยทำงออ้ม
ของบรษิัทใหญ่ 

3,982,817 1,015 3,706,367 -  3,462,205   -  



  บรษิัท โออิชิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
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ล าดับ ช่ือ ความสัมพันธ ์
2563 2562 2561 

 จ านวน   ลูกหนี ้  จ านวน   ลูกหนี ้  จ านวน   ลูกหนี ้ 
34 บรษิัท บิสโตร เอเชีย จ ำกดั บรษิัทย่อยของบรษิัทย่อยทำงออ้ม

ของบรษิัทใหญ่ 
4,570 55,700 3,688 - - - 

35 บรษิัท ฮำวี ลอจิสติกส ์(ประเทศไทย) 
จ ำกดั 

บรษิัทย่อยของบรษิัทย่อยทำงตรง
ของบรษิัทใหญ่ 

118,670 22,645 202,783 -  41,925   44,860  

  ยอดรวมทัง้สิน้   310,535,723 461,396,778 68,003,938 171,554,034 895,921,451 882,068,779 

ซือ้สินค้าจากบุคคลและกิจการอ่ืนทีเ่ก่ียวข้องกัน 

ล าดับ ช่ือ ลักษณะรายการ 
2563 2562 2561 

 ยอดซือ้  เจ้าหนีก้ารค้า  ยอดซือ้   เจ้าหนีก้ารค้า   ยอดซือ้   เจ้าหนีก้ารค้า  
1 บรษิัท น ำธุรกจิ จ ำกดั ซือ้สินคำ้ส ำเรจ็รูป - - - -  390,177   -  
2 บรษิัท น ำเมือง จ ำกดั ซือ้สินคำ้ส ำเรจ็รูป - - - -  77,119   -  
3 บรษิัท น ำนคร จ ำกดั ซือ้สินคำ้ส ำเรจ็รูป - - - -  61,385   -  
4 บรษิัท น ำพลงั จ ำกดั ซือ้สินคำ้ส ำเรจ็รูป - - - -  159,719   -  
5 บรษิัท น ำกิจกำร จ ำกดั ซือ้สินคำ้ส ำเรจ็รูป - - - -  101,704   -  
6 บรษิัท น ำรุง่โรจน ์จ ำกดั ซือ้สินคำ้ส ำเรจ็รูป - - - -  85,151   -  
7 บรษิัท น ำทิพย ์จ ำกดั ซือ้สินคำ้ส ำเรจ็รูป - - - -  19,680   -  



  บรษิัท โออิชิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
แบบแสดงรำยกำรขอ้มลูประจ ำปี (แบบ 56-1) สิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยำยน 2563 

ส่วนท่ี 2 หนำ้ที่ 164 

ล าดับ ช่ือ ลักษณะรายการ 
2563 2562 2561 

 ยอดซือ้  เจ้าหนีก้ารค้า  ยอดซือ้   เจ้าหนีก้ารค้า   ยอดซือ้   เจ้าหนีก้ารค้า  
8 บรษิัท เบียรท์ิพย ์บรวิเวอรี่ 

(1991) จ ำกดั 
ซือ้สินคำ้ส ำเรจ็รูป 250,362,012 26,060,161 192,884,680 16,787,884  133,765,949   11,962,714  

9 บรษิัท เบฟเทค จ ำกดั ซือ้วสัดบุรรจภุณัฑ ์ 225,098,499 14,620,080 338,564,132 33,276,672  254,238,719   22,672,283  
10 บรษิัท ปอ้มกิจ  จ ำกดั ซือ้วตัถดุิบ 228,363 54,189 333,817 60,742  323,464   65,047  
11 บรษิัท  ปอ้มคลงั  จ ำกดั ซือ้วตัถดุิบ 293,113 37,966 529,791 91,683  506,264   82,387  
12 บรษิัท  ปอ้มโชค  จ ำกดั ซือ้วตัถดุิบ 165,161 33,793 315,562 62,031  280,516   47,879  
13 บรษิัท ปอ้มเจรญิ จ ำกดั ซือ้วตัถดุิบ 257,251 21,417 486,776 82,262  570,698   116,510  
14 บรษิัท  ปอ้มบรูพำ จ ำกดั ซือ้วตัถดุิบ 627,571 81,029 1,806,647 194,446  1,008,573   174,220  
15 บรษิัท ปอ้มพลงั  จ ำกดั ซือ้วตัถดุิบ 314,087 56,256 534,779 87,855  493,198   113,032  
16 บรษิัท ปอ้มนคร จ ำกดั ซือ้วตัถดุิบ 119,647 24,232 192,571 28,584  241,623   33,391  
17 บรษิัท ปอ้มทิพย ์(2012) จ ำกดั ซือ้วตัถดุิบ 1,296,854 149,021 2,364,706 268,703  2,500,486   488,365  
18 บรษิัท โฮเรกำ้ แมเนจเมน้ท ์จ ำกดั ค่ำขนสง่ - - - -  60,469   -  
19 บรษิัท แพนอินเตอรเ์นชั่นแนล 

(ประเทศไทย) จ ำกดั 
ค่ำวสัดสุิน้เปลือง - - - -  69,076   26,360  

20 บรษิัท ไทยดริง้ค ์จ  ำกดั ซือ้วตัถดุิบ 48,871,069 2,430,391 89,081,714 4,329,402  138,367,239   4,811,371  



  บรษิัท โออิชิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
แบบแสดงรำยกำรขอ้มลูประจ ำปี (แบบ 56-1) สิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยำยน 2563 

ส่วนท่ี 2 หนำ้ที่ 165 

ล าดับ ช่ือ ลักษณะรายการ 
2563 2562 2561 

 ยอดซือ้  เจ้าหนีก้ารค้า  ยอดซือ้   เจ้าหนีก้ารค้า   ยอดซือ้   เจ้าหนีก้ารค้า  
21 บรษิัท เบอรล์ี ่ยคุเกอร ์จ ำกดั 

(มหำชน) 
ซือ้วตัถดุิบ - - - 117,700  33,304   44,940  

22 บรษิัท เบอรล์ี ่ยคุเกอร ์ฟู้ดส ์จ ำกดั ซือ้สินคำ้ - - - -  (28,506)  -  
23 บรษิัท โรงงำนอตุสำหกรรม

กระดำษบำงปะอิน จ ำกดั 
ค่ำวสัดสุิน้เปลือง - - 282,750 -  -   64,200  

24 บรษิัท พรรณธิอร เทรดดิง้ จ ำกดั ซือ้วตัถดุิบ 54,363,200 - 171,221,300 20,040,672  263,401,645   28,889,085  
25 บรษิัท เสรมิสขุ จ ำกดั (มหำชน) ซือ้วตัถดุิบ 20,351,373 4,578,262 23,109,412 5,908,409  24,865,205   5,595,390  
26 บรษิัท เอส.พี.เอ็มอำหำรและ

เครื่องดื่ม จ ำกดั 
ซือ้วตัถดุิบ - - - -  9,377,863   -  

27 บรษิัท เพท็ฟอรม์ (ไทยแลนด)์ จ ำกดั ซือ้พสัดบุรรจ ุ 150,822,951 24,409,023 189,826,528 18,052,141  173,210,531   40,620,100  

28 บรษิัท บีเจซ ีสเปเชยีลตีส้ ์จ  ำกดั ซือ้วตัถดุิบ 6,764,884 2,627,305 6,492,897 372,082  7,656,753   1,029,264  
29 บรษิัท เอฟแอนดเ์อ็น แดรี่ส ์

(ประเทศไทย) จ ำกดั 
ซือ้วตัถดุิบ 5,773,168 620,741 8,205,407 1,093,522  7,645,097   1,348,158  

30 บรษิัท เอฟแอนดเ์อ็น ยไูนเต็ด จ ำกดั ซือ้วตัถดุิบ 19,172,399 2,603,829 29,216,894 3,382,317  26,732,485   5,078,716  

31 บรษิัท ฟู้ด ออฟ เอเชีย จ ำกดั ซือ้วตัถดุิบ 69,300 - 69,566 63,002  151   -  



  บรษิัท โออิชิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
แบบแสดงรำยกำรขอ้มลูประจ ำปี (แบบ 56-1) สิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยำยน 2563 

ส่วนท่ี 2 หนำ้ที่ 166 

ล าดับ ช่ือ ลักษณะรายการ 
2563 2562 2561 

 ยอดซือ้  เจ้าหนีก้ารค้า  ยอดซือ้   เจ้าหนีก้ารค้า   ยอดซือ้   เจ้าหนีก้ารค้า  
32 บรษิัท บิก๊ซ ีซูเปอรเ์ซ็นเตอร ์

จ ำกดั (มหำชน) 
ซือ้วตัถดุิบ 404,000 - - -  5,757   -  

33 บรษิัท พิษณโุลก บิก๊ซ ีจ  ำกดั ซือ้วตัถดุิบ - - 177,870 - - - 
34 บรษิัท ยไูนเต็ด ไวนเ์นอรี่ แอนด ์

ดิสทิลเลอรี่ จ  ำกดั 
ซือ้วตัถดุิบ 4,685 1,556 5,118 -  -   904  

35 บรษิัท อำหำรสยำม จ ำกดั (มหำชน) ซือ้วตัถดุิบ - - 287,000 -  55,000   29,425  
36 บรษิัท สะไปซ ์ออฟ เอเชีย จ ำกดั ซือ้วตัถดุิบ - - 6,258 - - - 
37 บรษิัท เสรมิสขุ เบเวอรเ์รจ จ ำกดั ซือ้วตัถดุิบ - - - 304,655 - - 
38 บรษิัท ฮำวี ลอจิสติกส ์ 

(ประเทศไทย) จ ำกดั 
ซือ้วตัถดุิบ 1,317,138,272 156,974,994 1,987,610,684 204,803,703 1,168,199,397   212,757,008  

39 บรษิัท ไทยเบฟเวอเรจ  
รีไซเคิล จ ำกดั 

ซือ้พสัดบุรรจ ุ 52,416 56,085 - - - - 

40 บรษิัท น ำ้ใจไทยเบฟ(วิสำหกิจ
เพื่อสงัคม) จ ำกดั 

ซือ้วตัถดุิบ 216,510 24,214 - - - - 

 ยอดรวมทัง้สิน้   2,102,766,785 235,464,544 3,042,886,859 309,572,862 2,214,475,891  336,050,749 



  บรษิัท โออิชิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
แบบแสดงรำยกำรขอ้มลูประจ ำปี (แบบ 56-1) สิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยำยน 2563 

ส่วนท่ี 2 หนำ้ที่ 167 

ซือ้สินทรัพยถ์าวรจากบุคคลและกิจการอ่ืนทีเ่ก่ียวข้องกัน 

ล าดับ ช่ือ ลักษณะรายการ 
2563 2562 2561 

จ านวน เจ้าหนี้ จ านวน เจ้าหนี้ จ านวน เจ้าหนี้ 
1 บรษิัท ที.ซี.ซี.เทคโนโลยี จ  ำกดั อปุกรณค์อมพิวเตอร ์ 108,500 - 1,170,300 - 468,150 - 
2 บรษิัท เบอรล์ี ่ยคุเกอร ์จ ำกดั 

(มหำชน) 
ชัน้วำงของ 155,000 - 196,490 - 196,490 - 

3 บรษิัท เบียรท์ิพย ์บรวิเวอรี่ 
(1991) จ ำกดั 

เครื่องจกัร - - 6,500,000 - - - 

4 บรษิัท เกษมทรพัยภ์กัด ีจ ำกดั เครื่องใชส้  ำนกังำน - - 1,648,528 - - - 
5 บรษิัท บิก๊ซ ีซูเปอรเ์ซ็นเตอร ์

จ ำกดั (มหำชน) 
เครื่องใชส้  ำนกังำน,เครื่องมือและ
เครื่องจกัร 

9,990 - - -  1,299  - 

6 บรษิัท เอส.พี.เอ็มอำหำรและ
เครื่องดื่ม จ ำกดั 

เครื่องจกัร 644,721 689,852 - -  1,267,035   1,355,727  

7 บรษิัท อินเตอร ์โฮเรกำ้ จ ำกดั เครื่องใชส้  ำนกังำน   106,300 -  460,440  - 
8 บรษิัท ฮำวี ลอจิสติกส ์

(ประเทศไทย) จ ำกดั 
เครื่องใชใ้นรำ้นอำหำร 522,108 - 1,076,642 -  312,085  - 

9 บรษิัท ธนสิทธิ จ ำกดั สว่นปรบัปรุงอำคำร 1,400,000 - - - - - 



  บรษิัท โออิชิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
แบบแสดงรำยกำรขอ้มลูประจ ำปี (แบบ 56-1) สิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยำยน 2563 

ส่วนท่ี 2 หนำ้ที่ 168 

ล าดับ ช่ือ ลักษณะรายการ 
2563 2562 2561 

จ านวน เจ้าหนี้ จ านวน เจ้าหนี้ จ านวน เจ้าหนี้ 
10 บรษิัท เดอะ สตรที รีเทล  

ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ำกดั 
เครื่องใชส้  ำนกังำน 821,300 - - - - - 

11 บรษิัท ไทยเบฟเวอเรจ เทรนนิ่ง 
จ ำกดั 

เครื่องใชส้  ำนกังำน 
60,931 - - - - - 

  ยอดรวมทัง้สิน้  3,722,550 689,852 10,698,259 1,763,924 2,509,009 1,355,727 

ค่าเช่าจ่ายให้บุคคลและกิจการอ่ืนทีเ่ก่ียวข้องกัน 

ล าดับ ช่ือ ความสัมพันธ ์
2563 2562 2561 

ยอดขาย ลูกหนี ้ ยอดขาย ลูกหนี ้ ยอดขาย ลูกหนี ้
1 บรษิัท สรุำพิเศษภทัรลำนนำ 

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

2 บรษิัท แสงโสม จ ำกดั ค่ำเช่ำพืน้ที่รำ้น 258,599 - 251,369 - - - 
3 บรษิัท ทพิยพ์ฒัน อำรเ์ขต จ ำกดั ค่ำเช่ำพืน้ที่รำ้น 2,739,133 - 4,024,229 -  3,026,765   -  
4 บรษิัท เอเอสเอ็ม แมนเนจเมน้ท ์

จ ำกดั 
ค่ำเช่ำส  ำนกังำนใหญ่ 32,603,152 - 33,335,079 -  33,629,390   -  



  บรษิัท โออิชิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
แบบแสดงรำยกำรขอ้มลูประจ ำปี (แบบ 56-1) สิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยำยน 2563 

ส่วนท่ี 2 หนำ้ที่ 169 

ล าดับ ช่ือ ความสัมพันธ ์
2563 2562 2561 

ยอดขาย ลูกหนี ้ ยอดขาย ลูกหนี ้ ยอดขาย ลูกหนี ้
5 บรษิัท ไทยเบฟเวอเรจ  

โลจิสติก จ ำกดั 
ค่ำเช่ำพำเลท 5,201,324 - 4,476,006 -  4,120,069   -  

6 บรษิัท อำคเนยแ์คปปิตอล จ ำกดั ค่ำเช่ำรถ 1,122,744 - 1,029,182 -  1,310,814   -  
7 บรษิัท เดอะ สตรที รีเทล  

ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ำกดั 
ค่ำเช่ำพืน้ที่รำ้น 2,116,866 - 1,661,539 -  1,247,912   -  

8 บรษิัท แอสเสท เวิรด ์รีเทล 
จ ำกดั 

ค่ำเช่ำพืน้ที่รำ้น 2,845,409 - 3,513,598 -  2,642,526   -  

9 บรษิัท บิก๊ซ ีซูเปอรเ์ซ็นเตอร ์
จ ำกดั (มหำชน) 

ค่ำเช่ำพืน้ที่รำ้น 50,277,328 - 59,955,826 -  35,139,875   -  

10 บรษิัท สรุเศรษฐ์ จ ำกดั ค่ำเช่ำพืน้ที่รำ้น 1,050,947 - 1,446,705 - - - 
11 บรษิัท พิษณโุลก บิก๊ซ ีจ  ำกดั ค่ำเช่ำพืน้ที่รำ้น - - 3,607,658 -  2,454,469   -  
12 บรษิัท ซีดบัเบิล้ย ูทำวเวอร ์

จ ำกดั 
ค่ำเช่ำพืน้ที่รำ้น 2,168,472 - 1,584,283 -  756,010   -  

13 บรษิัท เกษมทรพัยภ์กัด ีจ ำกดั ค่ำเช่ำพืน้ที่รำ้น 5,106,742 - 600,000 - - - 
 ยอดรวมทัง้สิน้  138,490,716 - 148,485,473 -  114,577,830   -  
  



  บรษิัท โออิชิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
แบบแสดงรำยกำรขอ้มลูประจ ำปี (แบบ 56-1) สิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยำยน 2563 

ส่วนท่ี 2 หนำ้ที่ 170 

ค่าบริหารงานระหว่างบุคคลและกิจการอ่ืนทีเ่ก่ียวข้องกัน 

ล าดับ ช่ือ ลักษณะรายการ 
2563 2562 2561 

จ านวน เจ้าหนี้ จ านวน เจ้าหนี้ จ านวน เจ้าหนี ้
1 บรษิัท ฟู้ด ออฟ เอเซีย จ ำกดั ค่ำบรหิำรงำน 7,800,000 695,500 6,172,000 -  2,952,000   5,264,400  
2 บรษิัท ไทยดริง้ค ์จ  ำกดั ค่ำบรหิำรงำน 1,680,000 149,800 1,680,000 149,800  1,680,000   149,800  

  ยอดรวมทัง้สิน้   9,480,000 845,300 7,852,000 149,800  4,632,000   5,414,200  

ค่าใช้จ่ายอ่ืนจ่ายให้บุคคลและกิจการอ่ืนทีเ่ก่ียวข้องกัน 

ล าดับ ช่ือ ลักษณะรายการ 
2563 2562 2561 

จ านวน เจ้าหนี้ จ านวน เจ้าหนี้ จ านวน เจ้าหนี้ 
1 บรษิัท แสงโสม จ ำกดั ค่ำพำหนะ 902,135 133,638 938,478 129,531 - - 
2 บรษิัท น ำยคุ จ ำกดั ค่ำโฆษณำ - - 13,918 -  361,953   844,530  
3 บรษิัท น ำธุรกจิ จ ำกดั ค่ำโฆษณำ - - 37,227 -  343,933   1,974,058  
4 บรษิัท น ำเมือง จ ำกดั ค่ำโฆษณำ - - 29,520 -  93,538   1,047,764  
5 บรษิัท น ำนคร จ ำกดั ค่ำโฆษณำ - - 67,896 -  176,467   1,617,700  
6 บรษิัท น ำพลงั จ ำกดั ค่ำโฆษณำ - - 10,454 -  103,547   1,071,035  
7 บรษิัท น ำกิจกำร จ ำกดั ค่ำโฆษณำ - - 196,232 -  275,716   1,412,960  
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ล าดับ ช่ือ ลักษณะรายการ 
2563 2562 2561 

จ านวน เจ้าหนี้ จ านวน เจ้าหนี้ จ านวน เจ้าหนี้ 
8 บรษิัท น ำรุง่โรจน ์จ ำกดั ค่ำโฆษณำ - - 39,109 -  350,534   1,468,114  
9 บรษิัท น ำทิพย ์จ ำกดั ค่ำโฆษณำ - - 36,563 -  241,188   1,542,298  

10 บรษิัท แคชแวน แมนเนจเมน้ท ์จ ำกดั สง่เสรมิกำรขำย 1,663,765 647,350 2,949,081 536,499  8,461,266   7,150,281  
11 บรษิัท โมเดิรน์เทรด แมนเนจเมน้ท ์จ ำกดั ค่ำโฆษณำ 8,701,510 1,872,189 2,257,410 290,372  3,781,099   104,271,845  
12 บรษิัท เบียรไ์ทย (1991) จ ำกดั (มหำชน) ค่ำขนสง่ - - 12,080 -  234,356   11,239  
13 บรษิัท เบียรท์ิพย ์บรวิเวอรี่ (1991) จ ำกดั ค่ำขนสง่ 46,008 24,614 1,021,257 636,675  1,476,494   16,614  
14 บรษิัท คอสมอส บรวิเวอรี่ (ประเทศไทย) จ ำกดั ค่ำบรกิำร 785,918 - - -  96,821   902,861  
15 บรษิัท กฤตยบญุ จ ำกดั เงินปันผลคำ้งจ่ำย - - - -  -   144  
16 บรษิัท อินเตอร ์โฮเรกำ้ จ ำกดั ค่ำใชจ้่ำยอ่ืน - - 30,973 -  35,235   8,035  
17 บรษิัท ปอ้มโชค จ ำกดั ค่ำโฆษณำ - - - -  430   -  
18 บรษิัท ปอ้มนคร จ ำกดั ค่ำสวสัดิกำร - - 115,794 -  63,411   -  
19 บรษิัท ปอ้มทิพย ์(2012) จ ำกัด ค่ำสวสัดิกำร 131,790 - 58,762 -  58,500   -  
20 บรษิัท ทศภำค จ ำกดั ค่ำโฆษณำ 186,552,370 15,024,610 266,670,129 25,350,307 271,052,707   9,229,388  
21 บรษิัท ไทยเบฟเวอเรจ เทรนนิ่ง จ ำกดั ค่ำอบรม 320,315 911,495 14,060 986,594  1,047,450   1,021,476  
22 บรษิัท ซี เอ ซี จ ำกดั ค่ำบรกิำร 657,009 42,480 1,477,148 419,300  1,005,825   -  
23 บรษิัท เอเอสเอ็ม แมนเนจเมน้ท ์จ ำกดั ค่ำบรกิำร 3,088,442 3,025,878 3,121,721 3,145,797  2,583,349   5,019,530  
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ล าดับ ช่ือ ลักษณะรายการ 
2563 2562 2561 

จ านวน เจ้าหนี้ จ านวน เจ้าหนี้ จ านวน เจ้าหนี้ 
24 บรษิัท ไทยเบฟเวอเรจ โลจิสตกิ จ ำกดั ค่ำขนสง่ 5,837,103 2,759,298 4,398,912 1,031,017  4,857,728   728,681  
25 บรษิัท ชำ้งอินเตอรเ์นชั่นแนล จ ำกดั ค่ำธรรมเนียม - - - -  -   151,495  
26 บรษิัท ไทยดริง้ค ์จ  ำกดั ค่ำโฆษณำ 2,537,527 48,742,803 3,169,063 77,543,474  4,340,400   1,433,611  
27 บรษิัท โฮเรกำ้ แมเนจเมน้ท ์จ ำกดั ค่ำบรกิำร 224,565 35,980 339,876 40,345  489,458   48,007  
28 บรษิัท เบฟเทค จ ำกดั ค่ำใชจ้่ำยอ่ืน 1,096,462 891,210 215,323 154,914 - - 
29 บรษิัท เอส.พ.ี เอ็มอำหำรและเครือ่งดื่ม จ ำกดั ค่ำใชจ้่ำยอ่ืน - - - -  14,625   -  
30 บรษิัท อำคเนยแ์คปปิตอล จ ำกดั ค่ำเช่ำรถ 4,665,991 548,219 4,045,511 458,240  3,057,413   374,743  
31 บรษิัท ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี จ  ำกดั ค่ำเครื่องมือ/อปุกรณ ์ 13,685,277 3,567,766 11,962,955 2,683,405  12,222,117   3,150,681  
32 บรษิัท เบอรล์ี ่ยคุเกอร ์จ ำกดั (มหำชน) สง่เสรมิกำรขำย 450,100 32,207 1,004,079 498,832  3,600   3,852  
33 บรษิัท เบอรล์ี ่ยคุเกอร ์โลจิสตกิส ์จ ำกดั ค่ำโฆษณำ - - - -  42,000   -  
34 บรษิัท อำคเนยป์ระกนัภยั จ ำกดั (มหำชน) ค่ำเบีย้ประกนัจ่ำย 24,440,033 25,211 21,567,326 69,662  19,361,729   -  
35 บรษิัท อำคเนยป์ระกนัชีวิต จ ำกดั (มหำชน) ค่ำเบีย้ประกนัจ่ำย 16,570,241 - 9,770,625 -  6,775,532   -  
36 บรษิัท สรุเศรษฐ์ จ ำกดั ค่ำสำธำรณปูโภค 657,600 (29,372) 669,484 166,417 - - 
37 บรษิัท นอรธ์ปำรค์ กอลฟ์แอนดส์ปอรต์คลบั 

จ ำกดั 
ค่ำโฆษณำ 1,183,293 2,200 61,588 3,000  10,344   2,000  

38 บรษิัท แอสเสท เวิรด ์รีเทล จ ำกดั ค่ำบรกิำร 1,971,604 (43,795) 3,277,108 -  4,077,343   141,527  
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ล าดับ ช่ือ ลักษณะรายการ 
2563 2562 2561 

จ านวน เจ้าหนี้ จ านวน เจ้าหนี้ จ านวน เจ้าหนี้ 
39 บรษิัท ทพิยพ์ฒัน อำรเ์ขต จ ำกดั ค่ำสำธำรณปูโภค 1,297,923 (98,552) 1,498,846 -  2,011,402   -  
40 F&N Beverages Marketing Sdn. Bhd. สง่เสรมิกำรขำย 8,327,279 7,876,274 (2,158,335) -  66,765,722   67,676,099  
41 F&N Beverages Manufacturing Sdn. Bhd. สง่เสรมิกำรขำย - - 17,131 - - - 
42 F&N Foods Pte. Ltd. ค่ำโฆษณำ 174,661 - 175,779 -  2,544,679   4,989,069  
43 บรษิัท เอฟแอนดเ์อ็น แดรีส่ ์(ประเทศไทย) จ ำกดั ค่ำใชจ้่ำยอ่ืน 3,500 - 99,000 - - - 
44 บรษิัท เอฟแอนดเ์อ็น ยไูนเต็ด จ ำกดั ค่ำใชจ้่ำยอ่ืน - - 3,465 - - - 
45 บรษิัท บิสซิเนส โพรเซส เอำทซ์อรส์ซิ่ง จ ำกดั ค่ำบรกิำร 244,400 - 256,000 -  252,400   -  
46 บรษิัท เสรมิสขุ จ ำกดั (มหำชน) สง่เสรมิกำรขำย 3,714,605 15,849,221 477,106 6,965,101  94,570   8,044,844  
47 บรษิัท เอเย่นต ์แมนเนจเมน้ท ์จ ำกดั สง่เสรมิกำรขำย - - - - 17,243 13,750 
48 บรษิัท โรงงำนอตุสำหกรรมกระดำษ 

บำงปะอนิ จ ำกดั 
ค่ำวสัดสุิน้เปลือง 53,400 57,138 30,000 -  338,250  -  

49 บรษิัท แพนอินเตอรเ์นชั่นแนล  
(ประเทศไทย) จ ำกดั  

ค่ำใชจ้่ำยอ่ืน 18,200 19,474 - -  204,079   -  

50 บรษิัท เพ็ทฟอรม์ (ไทยแลนด)์ จ ำกดั ค่ำใชจ้่ำยอ่ืน - - - -  47,245   -  
51 บรษิัท เดอะ สตรีท รีเทล ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ำกดั ค่ำบรกิำร 1,847,284 203,081 1,482,899 124,177  1,601,478   134,494  
52 บรษิัท แปซิฟิก เลเช่อร ์(ประเทศไทย) จ ำกดั ค่ำวสัดสุิน้เปลือง 873,600 - 1,116,700 -  138,850   -  
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ล าดับ ช่ือ ลักษณะรายการ 
2563 2562 2561 

จ านวน เจ้าหนี้ จ านวน เจ้าหนี้ จ านวน เจ้าหนี้ 
53 บรษิัท ทีซซีี โฮเทล แอสเสท แมนเนจเมน้ท ์จ ำกดั ค่ำจดัประชมุ 832,673 - 788,571 -  1,687,028   -  
54 บรษิัท ฟู้ด ออฟ เอเชีย จ ำกดั ค่ำรบัรอง 136,726 21,971 385,103 57,370  301,359   1,586  
55 บรษิัท แม๊กซ ์เอเชีย จ ำกดั ค่ำอำหำร 153,528 3,342 281,349 27,498  142,546   21,238  
56 ทรสัตเ์พื่อกำรลงทนุในสิทธิกำรเช่ำ

อสงัหำรมิทรพัยโ์กลเดน้เวนเจอร ์
ค่ำบรกิำร - - - -  19,228   -  

57 บรษิัท บิก๊ซี ซูเปอรเ์ซ็นเตอร ์จ ำกดั (มหำชน) ค่ำบรกิำร 38,208,507 6,475,163 41,737,148 7,615,588  43,573,108   4,702,263  
58 บรษิัท ซีดบัเบิล้ย ูทำวเวอร ์จ ำกดั ค่ำบรกิำร 1,025,819 106,764 861,926 244,277 - - 
59 บรษิัท พิษณโุลก บิก๊ซ ีจ  ำกดั ค่ำบรกิำร - - 2,071,041 163,916  2,360,733   158,466  
60 บรษิัท สะไปซ ์ออฟ เอเซีย จ ำกดั ค่ำรบัรอง 1,138 - - 6,696  10,280   -  
61 บรษิัท บีเจซ ีสเปเชียลตีส้ ์จ  ำกดั ค่ำใชจ้่ำยอ่ืน 5,652 - 1,750 -  6,500   -  
62 บรษิัท ฮำวี ลอจิสติกส ์(ประเทศไทย) จ ำกัด ค่ำขนสง่ 104,261,262 3,024,502 95,963,418 3,288,493  34,723,307   380,603  
63 บรษิัท อมรนิทรพ์ริน้ติง้ แอนด ์พบัลิชชิ่ง 

จ ำกดั(มหำชน) 
ค่ำใชจ้่ำยอ่ืน 803,400 - 605,500 - - - 

64 บรษิัท  อำหำรสยำม จ ำกดั (มหำชน) ค่ำใชจ้่ำยอ่ืน - - - -  5,500   -  
65 บรษิัท ยไูนเต็ด ไวนเ์นอรี่ แอนด ์ 

ดิสทิลเลอรี่ จ  ำกดั 
ค่ำใชจ้่ำยอ่ืน - - - -  1,794   -  
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ล าดับ ช่ือ ลักษณะรายการ 
2563 2562 2561 

จ านวน เจ้าหนี้ จ านวน เจ้าหนี้ จ านวน เจ้าหนี้ 
66 บรษิัท เดอะคิวเอสอำร ์ออฟ เอเชีย จ ำกดั ค่ำใชจ้่ำยอ่ืน 93,777 269,169 181,507 301,209  440   -  
67 Fraser & Neave, Limited ค่ำใชจ้่ำยอ่ืน 70,769 - 79,117 32,578  125,190   -  
68 บรษิัท เกษมทรพัยภ์กัด ีจ ำกดั ค่ำใชจ้่ำยอ่ืน 3,445,848 276,100 1,119 - - - 
69 บรษิัท เสรมิสขุ เบเวอรเ์รจ จ ำกดั ค่ำใชจ้่ำยอ่ืน - - 304,655 1,156,451 - - 
70 บรษิัท เอเชียบุ๊คส ์จ ำกดั ค่ำใชจ้่ำยอ่ืน - - 9,906 - - - 
71 Fraser & Neave (Singapore) Pte. Limited ค่ำใชจ้่ำยอ่ืน - - 135,265 - - - 
72 บรษิัท หลกัชยัคำ้สรุำ จ ำกดั ค่ำผลประโยชนพ์นกังำน - 164,915 - - - - 
73 บรษิัท อำหำรเสรมิ จ ำกดั ค่ำใชจ้่ำยอ่ืน 25,234 - - - - - 
74 บรษิัท น ำ้ใจไทยเบฟ (วิสำหกิจเพื่อสงัคม) จ ำกดั ค่ำใชจ้่ำยอ่ืน 21,600 23,112 - - - - 
75 บรษิัท เกษมทรพัยส์ริ ิจ  ำกดั ค่ำสำธำรณปูโภค 96,043 378,826 - - - - 
76 บรษิัท อมรนิทร ์บุ๊ค เว็นเตอร ์จ ำกดั ค่ำใขจ้่ำยอ่ืน 4,019 - - - - - 
77 บรษิัท ไทย มำลำยำ กลำส จ ำกดั ค่ำใขจ้่ำยอ่ืน 42,990 23,878 - - - - 
 ยอดรวมทัง้สิน้  441,952,895 112,888,359 485,985,707 134,127,733 504,695,586  230,840,681  
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สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืนกับบริษัททีเ่ก่ียวข้องกัน 

ล าดับ ช่ือ 
2563 2562 2561 
จ านวน จ านวน จ านวน 

1 บรษิัท แสงโสม จ ำกดั 45,000  45,000  - 
2 บรษิัท สรุำพิเศษภทัรลำนนำ จ ำกดั 2,750,000 2,750,000  2,500,000  
3 บรษิัท เอเอสเอ็ม แมนเนจเมน้ท ์จ ำกดั 11,344,199 11,344,199  11,344,199  
4 บรษิัท อตุสำหกรรมน ำ้ตำลชลบรุี จ  ำกดั 620,000 620,000  620,000  
5 บรษิัท เดอะ สตรที รีเทล ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ำกดั 1,019,835 360,000  360,000  
6 บรษิัท สรุเศรษฐ์ จ ำกดั 324,410 324,410  141,000  
7 กองทนุรวมอสงัหำรมิทรพัยแ์ละสิทธิกำรเช่ำไทย

คอมเมอรเ์ชียลอินเวสเมน้ต ์
237,600 237,600  237,600  

8 กองทนุรวมอสงัหำรมิทรพัยไ์ทยรีเทลอินเวสเมน้ต ์ 585,784 1,071,334  1,071,334  
9 บรษิัท ทิพยพ์ฒัน อำรเ์ขต จ ำกดั 827,150 827,150  827,150  

10 บรษิัท บิก๊ซ ีซูเปอรเ์ซ็นเตอร ์จ ำกดั (มหำชน) 12,832,562 12,458,786  10,356,888  
11 บรษิัท พิษณโุลก บิก๊ซ ีจ  ำกดั 1,133,697 1,133,697  1,133,697  
12 บรษิัท แอสเสท เวิรด ์รีเทล จ ำกดั 580,775 580,775  511,175  
13 บรษิัท ที.ซี.ซี.คอมเมอรเ์ชียล พรอ็พเพอรต์ี ้ 

แมนเนจเมน้ท ์จ ำกดั 
- -  480,000  

14 บรษิัท ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี จ  ำกดั 412,000 412,000  1,444,130  
15 บรษิัท เกษมทรพัยภ์กัดี จ ำกดั 2,548,702 2,281,870 - 
16 บรษิัท ฟู้ด ออฟ เอเซีย จ ำกดั 28,037 - - 
17 ทรสัตเ์พื่อกำรลงทนุในสิทธิกำรเช่ำ

อสงัหำรมิทรพัยโ์กลเดน้เวนเจอร ์
720,000 - - 

18 บรษิัท เกษมทรพัยส์ริ ิจ  ำกดั 531,384 - - 
 ยอดรวมทัง้สิน้ 36,541,335 34,447,021 31,027,173 
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หนีส้ินไม่หมุนเวียนอ่ืนกับบริษัททีเ่ก่ียวข้องกัน 

ล าดับ ช่ือ 
2563 2562 2561 
จ านวน จ านวน จ านวน 

1 บรษิัท เบฟเทค จ ำกดั 74,529 474,529 74,529 
 ยอดรวมทัง้สิน้ 74,529 474,529 74,529 

12.3 ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน 

รำยกำรระหว่ำงกนัขำ้งตน้เป็นรำยกำรที่ด ำเนินกำรระหว่ำงปีและรำยกำรต่อเนื่องจำกปีที่ผ่ำนมำ
ซึ่งมีควำมจ ำเป็นและเหมำะสมดงันี ้

12.3.1 ค่าเช่า 

บรษิัทและบรษิัทย่อยเช่ำพืน้ที่ส  ำหรบัเป็นส ำนกังำน เปิดรำ้นอำหำร โรงงำน หรือโกดงัสินคำ้ โดย
ค ำนึงถึงท ำเลที่ตัง้ที่สำมำรถท ำก ำไรใหก้ับบรษิัท รวมถึงสะดวกต่อกำรขนส่ง หรือกระจำยสินคำ้ ซึ่ง
บุคคลและบริษัทที่เกี่ยวโยงกันอำจเป็นเจำ้ของที่ดิน พืน้ที่เช่ำ อำคำร และหรือสิ่งปลกูสรำ้ง  
บนท ำเลที่ตัง้ดังกล่ำว ซึ่งกำรคิดค่ำเช่ำและค่ำบริกำรเป็นรำคำที่เป็นธรรม กล่ำวคือเป็นไปตำม
รำคำตลำดหรือรำคำประเมินของผูป้ระเมินรำคำอิสระแลว้แต่กรณี 

12.3.2 รายการขายสินค้ากับกลุ่มบริษัททีม่ีความเก่ียวข้องกัน 

บริษัทและบริษัทย่อยขำยสินคำ้ใหก้ับกลุ่มบริษัทที่มีควำมเก่ียวขอ้งกัน อำทิ เป็นบริษัทร่วม
และ/หรือบริษัทย่อยของบริษัทใหญ่ และ/หรือมีกรรมกำรร่วมกัน ในเงื่อนไขที่เป็นปกติธุรกิจ
เช่นเดียวกับที่ขำยใหก้ับกิจกำรอื่นที่ไม่เก่ียวขอ้งกันและเป็นไปตำมรำคำตลำด  

12.3.3 รายการซือ้สินค้าและค่าใช้จ่ายกับกลุ่มบริษัททีม่ีกรรมการร่วมกัน 

บริษัทและบริษัทย่อยซื ้อสินค้ำและค่ำใช้จ่ำยกับกลุ่มบริษัทที่มีควำมเก่ียวข้องกัน อำทิ  
เป็นบริษัทร่วมและ/หรือบริษัทย่อยของบริษัทใหญ่ และ/หรือมีกรรมกำรร่วมกัน ในเง่ือนไขที่เป็น
ปกติธุรกิจเช่นเดียวกับที่ขำยใหก้ับกิจกำรอื่นที่ไม่เก่ียวขอ้งกันและเป็นไปตำมรำคำตลำดหรือ
รำคำประเมินของผูป้ระเมินรำคำอิสระแลว้แต่กรณี 

ดงันัน้ รำยกำรระหว่ำงกันดังกล่ำวขำ้งตน้ พิจำรณำจำกควำมเหมำะสมและจ ำเป็น จึงมีควำม
สมเหตุสมผลของรำยกำร และเป็นไปเพื่อประโยชนส์ูงสุดของบริษัท ทั้งนี ้หำกจ ำเป็นตอ้งมี
รำยกำรประเภทนีอ้ีก บริษัทและบริษัทย่อยจะด ำเนินกำรตำมขัน้ตอน หลกัเกณฑแ์ละวิธีกำรใน
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กำรท ำรำยกำร รวมถึงขอควำมเห็นจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ และคณะกรรมกำรบริษัท
ตำมแต่กรณีและผูม้ีสว่นไดเ้สียไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวำระดงักลำ่ว 

12.3.4 มาตรการหรือข้ันตอนในการอนุมัติการท ารายการระหว่างกัน 

กรณีที่รำยกำรระหว่ำงกันของบริษัทเกิดขึน้กับบุคคลที่อำจมีควำมขัดแยง้ทำงผลประโยชน ์มี
ส่วนไดเ้สีย หรืออำจมีควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชนใ์นอนำคต บริษัทจะใหค้ณะกรรมกำร
ตรวจสอบเป็นผูใ้หค้วำมเห็นเกี่ยวกับควำมจ ำเป็นและควำมเหมำะสมของรำยกำรนั้น ใน
กรณีที่กรรมกำรตรวจสอบไม่มีควำมช ำนำญในกำรพิจำรณำรำยกำรระหว่ำงกันที่อำจเกิดขึน้ 
คณะกรรมกำรตรวจสอบจะว่ำจำ้งใหผู้เ้ชี่ยวชำญอิสระหรือผูส้อบบัญชีของบริษัทเป็นผูใ้ห้
ควำมเห็นเกี่ยวกับรำยกำรระหว่ำงกันด ังกล่ำว เพื ่อน ำไปใชป้ระกอบกำรตดัสินใจของ
คณะกรรมกำรบริษัทหรือผูถื้อหุน้ตำมแต่กรณี 

นอกจำกนี ้คณะกรรมกำรบริษัทไดก้ ำหนดหลกัเกณฑใ์หฝ่้ำยจัดกำรมีอ ำนำจอนุมัติกำรเขำ้
ท ำธุรกรรม กำรซือ้ขำยสินคำ้หรือบริกำร หรือกำรเช่ำต่ำง ๆ ในนำมบริษัทหรือบริษัทย่อยกับ
กรรมกำร ผูบ้ริหำร หรือบุคคลที่มีควำมเก่ียวขอ้งกันได ้ภำยในวงเงินไม่เกิน 60 ลำ้นบำทต่อ
หนึ่งธุรกรรม หำกธุรกรรมเหล่ำนัน้มีขอ้ตกลงทำงกำรคำ้ในลกัษณะเดียวกันกับที่วิญญชูนจะ
พึงกระท ำกับคู่สญัญำทั่วไป ในสถำนกำรณเ์ดียวกัน ดว้ยอ ำนำจต่อรองทำงกำรค ้ำที่
ปรำศจำกอิทธิพลในกำรที่ตนมีสถำนะเป็นกรรมกำร ผูบ้ริหำรหรือบุคคลที่มีควำมเก่ียวข้อง
และธุรกรรมดังกล่ำวมีผลผูกพนัต่อบริษัทหรือบริษัทย่อยครำวละไม่เกิน 5 ปี ทัง้นี ้ธุรกรรม
ดังกล่ำวตอ้งไม่มีกฎหมำย หรือระเบียบ หรือขอ้บังคับใด ๆ ที่ก ำหนดใหบ้ริษัทตอ้งขออนุมติั
จำกคณะกรรมกำรหรือจำกที่ประชุมผูถื้อหุน้ก่อนเขำ้ท ำธุรกรรมดังกล่ำว  

12.3.5 รายการขายสินค้ากับกลุ่มบริษัททีม่ีความเก่ียวข้องกัน 

บริษัทและบริษัทย่อยขำยสินคำ้ใหก้ับกลุ่มบริษัทที่มีควำมเกี่ยวขอ้งกัน อำทิ เป็นบริษัทร่วม
และ/หรือบริษัทย่อยของบริษัทใหญ่ และ/หรือมีกรรมกำรร่วมกัน ในเงื่อนไขที่เป็นปกติธุรกิจ
เช่นเดียวกับที่ขำยใหก้บักิจกำรอื่นที่ไม่เก่ียวขอ้งกนัและเป็นไปตำมรำคำตลำด 

12.3.6 รายการซือ้สินค้าและค่าใช้จ่ายกับกลุ่มบริษัททีม่ีกรรมการร่วมกัน 

บรษิัทและบรษิัทย่อยซือ้สินคำ้และค่ำใชจ้่ำยกบักลุม่บรษิัทที่มีควำมเก่ียวขอ้งกนั อำทิ เป็นบรษิัท
ร่วมและ/หรือบริษัทย่อยของบรษิัทใหญ่ และ/หรือมีกรรมกำรรว่มกัน ในเงื่อนไขที่เป็นปกติธุรกิจ
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เช่นเดียวกับที่ขำยใหก้ับกิจกำรอื่นที่ไม่เก่ียวขอ้งกันและเป็นไปตำมรำคำตลำดหรือรำคำประเมิน
ของผูป้ระเมินรำคำอิสระแลว้แต่กรณี 

ดงันัน้ รำยกำรระหว่ำงกันดงักล่ำวขำ้งตน้ พิจำรณำจำกควำมเหมำะสมและจ ำเป็น จึงมีควำมสมเหตสุมผล
ของรำยกำร และเป็นไปเพื่อประโยชนส์ูงสุดของบริษัท ทัง้นี ้หำกจ ำเป็นตอ้งมีรำยกำรประเภทนีอ้ีก บริษัท
และบริษัทย่อยจะด ำเนินกำรตำมขัน้ตอน หลกัเกณฑแ์ละวิธีกำรในกำรท ำรำยกำร รวมถึงขอควำมเห็นจำก
คณะกรรมกำรตรวจสอบ และคณะกรรมกำรบริษัทตำมแต่กรณีและผู้มีส่วนได้เสียไม่มีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนในวำระดงักลำ่ว 

12.4 มาตรการหรือข้ันตอนในการอนุมัติการท ารายการระหว่างกัน 

กรณีที่รำยกำรระหว่ำงกันของบริษัทเกิดขึน้กับบุคคลที่อำจมีควำมขัดแยง้ทำงผลประโยชน ์มี
ส่วนไดเ้สีย หรืออำจมีควำมขัดแยง้ทำงผลประโยชนใ์นอนำคต บริษัทจะใหค้ณะกรรมกำร
ตรวจสอบเป็นผูใ้หค้วำมเห็นเก่ียวกบัควำมจ ำเป็นและควำมเหมำะสมของรำยกำรนัน้ ในกรณีที่
กรรมกำรตรวจสอบไม่มีควำมช ำนำญในกำรพิจำรณำรำยกำรระหว่ำงกันที่อำจเกิดขึน้ 
คณะกรรมกำรตรวจสอบจะว่ำจ้ำงให้ผู้เชี่ยวชำญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นผู้ให้
ควำมเห็นเก่ียวกับรำยกำรระหว่ำงกันดังกล่ำว เพื่อน ำไปใช้ประกอบกำรตัดสินใจ ของ
คณะกรรมกำรบรษิัทหรือผูถื้อหุน้ตำมแต่กรณี 

นอกจำกนี ้คณะกรรมกำรบริษัทไดก้ ำหนดหลกัเกณฑใ์หฝ่้ำยจัดกำรมีอ ำนำจอนุมัติกำรเขำ้ท ำ
ธุรกรรม กำรซือ้ขำยสินคำ้หรือบรกิำร หรือกำรเช่ำต่ำง ๆ ในนำมบริษัทหรือบริษัทย่อยกบักรรมกำร 
ผูบ้ริหำร หรือบุคคลที่มีควำมเก่ียวขอ้งกันได้ ภำยในวงเงินไม่เกิน 60 ลำ้นบำทต่อหนึ่งธุรกรรม 
หำกธุรกรรมเหล่ำนั้นมีขอ้ตกลงทำงกำรคำ้ในลกัษณะเดียวกันกับที่วิญญูชนจะพึงกระท ำกับ
คู่สญัญำทั่วไป ในสถำนกำรณเ์ดียวกัน ดว้ยอ ำนำจต่อรองทำงกำรคำ้ที่ปรำศจำกอิทธิพลในกำรที่
ตนมีสถำนะเป็นกรรมกำร ผูบ้รหิำรหรือบคุคลที่มีควำมเก่ียวขอ้งและธุรกรรมดงักลำ่วมีผลผกูพนั
ต่อบริษัทหรือบริษัทย่อยครำวละไม่เกิน 5 ปี ทั้งนี ้ธุรกรรมดังกล่ำวต้องไม่มีกฎหมำย หรือ
ระเบียบ หรือขอ้บงัคบัใด ๆ ที่ก ำหนดใหบ้รษิัทตอ้งขออนมุตัิจำกคณะกรรมกำรหรือจำกที่ประชมุ
ผูถื้อหุน้ก่อนเขำ้ท ำธุรกรรมดงักลำ่ว 
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12.5 นโยบายหรือแนวโน้มการท ารายการระหว่างกันในอนาคต 

บริษัทคำดว่ำในอนำคตอำจมีรำยกำรระหว่ำงกันเกิดขึน้อีก เนื่องจำกรำยกำรระหว่ำงกันของ
บรษิัทเป็นไปตำมกำรด ำเนินธุรกิจกำรคำ้ปกติและ/หรือสนบัสนนุธุรกิจปกติ ซึ่งบรษิัทยงัคงยึดถือ
นโยบำยที่จะด ำเนินกำรใหร้ำยกำรระหว่ำงกันดงักล่ำวไดก้ระท ำอย่ำงยุติธรรม ตำมรำคำตลำด
และเป็นไปตำมปกติธุรกิจกำรค้ำ (Fair and at arms’ length) รวมถึงเป็นประโยชนส์ูงสุดต่อ
บริษัท ทั้งนี ้บริษัทจะใหค้ณะกรรมกำรตรวจสอบหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทหรือผูเ้ชี่ยวชำญ
อิสระพิจำรณำตรวจสอบและใหค้วำมเห็นถึงควำมเหมำะสมของรำคำ และควำมสมเหตสุมผล
ของกำรท ำรำยกำรดว้ย โดยรำยกำรระหว่ำงกันที่อำจเกิดขึน้ในอนำคตนัน้ คณะกรรมกำรบรษิัท
จะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์และข้อบังคับ 
ประกำศ ค ำสั่ง หรือขอ้ก ำหนดของตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย รวมตลอดถึงกำรปฏิบัติ
ตำมขอ้ก ำหนดเก่ียวกบักำรเปิดเผยขอ้มลูกำรท ำรำยกำรเก่ียวโยงกนัและกำรไดม้ำหรือจ ำหน่ำย
ทรพัยส์ินที่ส  ำคญัของบรษิัทตำมมำตรฐำนกำรบญัชีที่ก ำหนดโดยสภำวิชำชีพบญัชีฯ 

ส ำหรบัรำยกำรระหว่ำงกันของบริษัทที่เกิดขึน้กับบุคคลที่อำจมีควำมขัดแยง้ทำงผลประโยชน ์มี
สว่นไดเ้สีย หรืออำจมีควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชนใ์นอนำคตนัน้ บรษิัทจะจดัใหม้ีกำรท ำสญัญำ
ใหถู้กตอ้ง และจะใหค้ณะกรรมกำรตรวจสอบเป็นผูใ้หค้วำมเห็นเก่ียวกับควำมจ ำเป็นและควำม
เหมำะสมของรำยกำรนั้น ในกรณีที่คณะกรรมกำรตรวจสอบไม่มีควำมช ำนำญในกำรพิจำรณำ
รำยกำรระหว่ำงกนัที่อำจเกิดขึน้ คณะกรรมกำรตรวจสอบจะว่ำจำ้งใหผู้เ้ชี่ยวชำญอิสระหรือผูส้อบ
บญัชีของบริษัทเป็นผูใ้หค้วำมเห็นเก่ียวกับรำยกำรระหว่ำงกันดงักล่ำว เพื่อน ำไปใชป้ระกอบกำร
ตดัสินใจของคณะกรรมกำรบริษัทหรือผูถื้อหุน้ตำมแต่กรณี ทัง้นี ้บรษิัทจะเปิดเผยรำยกำรระหว่ำง
กนัไวใ้นหมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินที่ไดร้บักำรตรวจสอบจำกผูส้อบบญัชีของบรษิัท 

ทัง้นี ้กำรก ำหนดนโยบำยท ำใหม้ั่นใจไดว่้ำกำรเขำ้ท ำรำยกำรดงักล่ำวจะไม่เป็นกำรยกัยำ้ยหรือ
ถ่ำยเทผลประโยชนร์ะหว่ำงบริษัท บุคคลที่เก่ียวข้อง หรือผู้ถือหุน้ของบริษัท และกระท ำโดยค ำนึงถึง
ประโยชนส์งูสดุของผูถื้อหุน้ทุกรำยโดยเฉพำะรำยย่อยเป็นส ำคญั นอกจำกนี ้กรรมกำร และ/หรือหรือผูถื้อหุน้
ที่มีส่วนไดเ้สียเก่ียวกับรำยกำรระหว่ำงกัน หรือกำรไดม้ำหรือจ ำหน่ำยไปซึ่งทรพัยส์ินของบริษัท จะไม่มี
สิทธิออกเสียงในเรื่องดงักลำ่วอีกดว้ย 
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  บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) 
แบบแสดงรำยกำรขอ้มลูประจ ำปี (แบบ 56-1) สิน้สุดวันที่ 30 กันยำยน 2563 

ส่วนที่ 3 หนำ้ที่ 1 

ส่วนที่ 3 

ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน 

13. ข้อมูลทางการเงินที่ส าคัญ

13.1 งบการเงิน

สรุปรำยงำนสอบบัญชี

รำยงำนของผูส้อบบญัชีส  ำหรบังบกำรเงินของบริษัทส ำหรบัปีสิน้สุดวนัที่ 30 กันยำยน 2563 ตรวจสอบ
โดยนำงสำวกนกอร ภูริปัญญวำนิช จำกบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ำกัด ไดแ้สดงควำมเห็น 
ในรำยงำนสอบบัญชีแบบไม่มีเงื่อนไขว่ำงบกำรเงินได้แสดงฐำนะกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำนโดย
ถกูตอ้งตำมที่ควรในสำระส ำคญัตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน



  บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) 
แบบแสดงรำยกำรขอ้มลูประจ ำปี (แบบ 56-1) สิน้สุดวันที่ 30 กันยำยน 2563 

ส่วนที่ 3 หนำ้ที่ 2 

13.2 สรุปฐานะการเงินและผลการด าเนินงานส าหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 

หน่วย : พนับำท 

2563

ณ วันที่

30 กันยายน

2562

ณ วันที่

30 กันยายน

2561

ณ วันที่

30 กันยายน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 1,126,749               710,185 1,288,934 
ลกูหนีก้ารคา้ 630,924 686,160 670,006 
สนิคา้คงเหลอื 498,153 450,857 403,770 
สนิทรพัยห์มนุเวียนอ่ืน 563,355 288,431 1,033,023 
รวมสินทรัพยห์มุนเวียน 2,819,181               2,135,633 3,395,733 
ที่ดนิ อาคารและอปุกรณ์ 5,320,608               5,885,644 5,923,901 
สนิทรพัยไ์ม่มีตวัตน 36,349 34,120 34,977 
สทิธิการเช่า 23,427 28,758 34,777 
สนิทรพัยไ์ม่หมนุเวียนอ่ืน 368,343 323,115 290,836 
รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 5,748,727               6,271,637 6,284,491 
รวมสินทรัพย์ 8,567,908               8,407,270 9,680,224 
เงินกูย้ืมระยะยาวและหุน้กูจ้ากสถาบนัการเงินที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี - - 1,700,700 
เจา้หนีก้ารคา้ 509,674 613,357 809,130 
เจา้หนีอ่ื้น 836,255 847,592 864,387 
เจา้หนีค้า่สนิทรพัย์ 19,653 51,190 135,124 
หนีส้นิหมนุเวียนอ่ืน 32,395 63,022 63,802 
รวมหนี้สินหมุนเวียน 1,397,977               1,575,161 3,573,143 
ภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นักงานที่กาหนดไว้ 177,509 150,343 87,535 
หนีส้นิไม่หมนุเวียนอ่ืน 31,244 42,203 29,085 
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 208,753 192,546 116,620 
รวมหนี้สิน 1,606,730               1,767,707 3,689,763 
ทุนจดทะเบียน 375,000 375,000 375,000 
ทุนชาระแลว้ 375,000 375,000 375,000 
สว่นเกินมลูคา่หุน้สามัญ 609,402 609,402 609,402 
สารองตามกฎหมาย 37,500 37,500 37,500 
กาไรสะสม - ยงัไม่ไดจ้ัดสรร 5,778,125               5,451,552 4,800,785 
องคป์ระกอบอ่ืนของสว่นของผูถื้อหุน้ 161,552 162,303 162,708 
สว่นไดเ้สยีที่ไม่มีอานาจควบคมุ (401) 3,806 5,066 
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 6,961,178               6,639,563 5,990,461 
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 8,567,908               8,407,270 9,680,224 

รายการ

งบการเงนิรวม



  บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) 
แบบแสดงรำยกำรขอ้มลูประจ ำปี (แบบ 56-1) สิน้สุดวันที่ 30 กันยำยน 2563 

ส่วนที่ 3 หนำ้ที่ 3 

ตารางสรุปงบก าไรขาดทุนของบริษัท 
หน่วย : พนับำท 

2563

ณ วันที่

30 กันยายน

2562

ณ วันที่

30 กันยายน

2561

ณ วันที่

30 กันยายน
รายไดจ้ากการขาย 10,809,196              13,569,288                 12,553,794 
รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร 197,952 61,594 42,317 
คา่สนิไหมทดแทนจากเหตกุารณอ์คัคภียั 292,745 47,423 867,962 
รายไดอ่ื้น 65,652 78,324 116,070 
รวมรายได้ 11,365,545              13,756,629                 13,580,143 
ตน้ทุนขาย 7,248,190               8,757,477 8,081,967 
ตน้ทุนการใหบ้รกิาร 140,035 58,981 28,265 
คา่ใชจ้่ายในการขายและบรหิาร 2,963,494               3,579,302 3,588,981 
ตน้ทุนบรกิารในอดตีสาหรบัผลประโยชนร์ะยะยาวของพนักงาน - 21,770 - 
คา่เสยีหายจากเหตกุารณอ์คัคภียั - 15,642 710,049 
รวมค่าใช้จา่ย 10,351,719              12,433,172                 12,409,262 
ก าไรก่อนตน้ทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ 1,013,826               1,323,457 1,170,881 
ตน้ทุนทางการเงิน 156 20,780 44,931 
คา่ใชจ้่าย(รายได)้ภาษีเงินได้ (52,281) 73,778 117,775 
ก าไรสุทธิรวมส าหรับปี 1,065,951               1,228,899 1,008,175 
กาไรสทุธิสว่นที่เป็นของบรษัิทใหญ่ 1,069,644               1,234,452 1,015,256 
จานวนหุน้ (พนัหุน้) 375,000 375,000 375,000 
ก าไรตอ่หุ้นขั้นพืน้ฐาน 2.85 3.29 2.71 

รายการ

งบการเงนิรวม

ตารางสรุปงบกระแสเงินสดของบริษัท 
หน่วย : พนับำท 

2563

ณ วันที่

30 กันยายน

2562

ณ วันที่

30 กันยายน

2561

ณ วันที่

30 กันยายน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน 1,435,311               2,609,492 1,560,734 
กระแสเงินสดใชใ้นกิจกรรมลงทุน (283,879)                 (897,897) (758,167) 
กระแสเงินสดใชไ้ปในกิจกรรมจัดหาเงิน (735,161)                 (2,289,993) (960,028) 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิม่ขึ้น (ลดลง) สุทธิ 416,271 (578,398) (157,461) 

งบการเงนิรวม

รายการ



  บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) 
แบบแสดงรำยกำรขอ้มลูประจ ำปี (แบบ 56-1) สิน้สุดวันที่ 30 กันยำยน 2563 

ส่วนที่ 3 หนำ้ที่ 4 

อัตราส่วนทางการเงินที่ส าคัญ 

ณ วันที ่30 กันยายน 2563 ณ วันที ่30 กันยายน 2562 ณ วันที ่30 กันยายน 2561

อัตราสว่นสภาพคลอ่ง

  อัตราสว่นสภาพคลอ่ง (เทา่) 2.0 1.4 1.0

  อัตราสว่นสภาพคลอ่งหมนุเรว็ (เทา่) 1.3 0.9 0.5

  อัตราสว่นสภาพคลอ่งกระแสเงินสด (เทา่) 1.0 1.0 0.6

  อัตราสว่นหมนุเวียนลกูหนีก้ารคา้ (เทา่) 16.7 20.1 18.3

  ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉลี่ย (วนั) 21.5 17.9 19.7

  อัตราสว่นหมนุเวียนสินคา้คงเหลือ (เทา่) 15.6 20.6 21.2

  ระยะเวลาขายสินคา้เฉลี่ย (วนั) 23.1 17.4 16.9

  อัตราหมนุเวียนเจา้หนี ้(เทา่) 13.2 12.4 9.1

  ระยะเวลาชาระหนี ้(วนั) 27.4 29.0 39.6

  วงจรเงินสด (วนั) 17.3 6.3 -3.0

อัตราสว่นแสดงความสามารถในการหากาไร

  อัตรากาไรขัน้ตน้ 32.9% 35.3% 35.6%

  อัตรากาไรจากการดาเนินงาน 6.0% 8.8% 1.5%

  อัตราสว่นเงินสดตอ่การท าก าไร 219.0% 217.9% 835.3%

  อัตรากาไรสทุธิ 9.4% 8.9% 7.4%

  อัตรากาไรสทุธิจากการด าเนินงานปกติ 6.8% 9.1% 7.8%

  อัตราผลตอบแทนผูถื้อหุน้ 15.7% 19.5% 17.4%

อัตราสว่นแสดงประสิทธิภาพในการดาเนินงาน

  อัตราผลตอบแทนจากสินทรพัย์ 12.6% 13.6% 10.4%

  อัตราผลตอบแทนจากสินทรพัยถ์าวร 33.8% 35.6% 29.7%

  อัตราการหมนุของสินทรพัย ์(เทา่) 1.3 1.5 1.4

อัตราสว่นวิเคราะหน์โยบายทางการเงิน

  อัตราสว่นหนีส้ินตอ่สว่นของผูถื้อหุน้ (เทา่) 0.2 0.3 0.6

  อัตราสว่นเงินกูย้ืมตอ่สว่นของผูถื้อหุน้ (เทา่) 0.0 0.0 0.3

  อัตราการจ่ายเงินปันผล 50.8% 121.5% 103.4%

รายการ
งบการเงนิรวม



  บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) 
แบบแสดงรำยกำรขอ้มลูประจ ำปี (แบบ 56-1) สิน้สุดวันที่ 30 กันยำยน 2563 

ส่วนที่ 3 หนำ้ที่ 5 

 

14. การวิเคราะหแ์ละค าอธิบาย 

14.1 ค าอธิบายและการวิเคราะหฐ์านะการเงินและผลการด าเนินงาน  

รายได้ 

ภาพรวม 

ในปีงบประมำณ 2563 บริษัทมีรำยไดจ้ำกกำรขำยและใหบ้ริกำรรวมทัง้สิน้ 11,007 ลำ้นบำท ลดลง 19.2% 
หรือ 2,624 ลำ้นบำทจำกปีงบประมำณ 2562 ซึ่งมีรำยไดจ้ำกกำรขำยและใหบ้ริกำรรวม 13,631 ลำ้นบำท 
โดยผลกระทบหลกัมำจำกกำรลดลงของรำยไดจ้ำกธุรกิจอำหำร ท ำใหส้ดัส่วนรำยได้จำกธุรกิจเครื่องดื่ม 
ต่อรำยได้จำกธุรกิจอำหำรในปีงบประมำณ 2563 เพิ่มขึน้คิดเป็นสัดส่วน 55 : 45 เมื่อเทียบกับสัดส่วน  
48 : 52 ในปีก่อนหนำ้ 

รายได้จากการขายและให้บริการ 

 

ธุรกิจเคร่ืองด่ืม 

ในปีงบประมำณ 2563 บริษัทมีรำยได้จำกธุรกิจเครื่องดื่ม 6,004 ล้ำนบำท ชะลอตัวลง 7.6% หรือ  
496 ล้ำนบำทจำกปีก่อนซึ่งมีรำยได้จำกธุรกิจเครื่องดื่มเท่ำกับ 6,500 ล้ำนบำท ตำมกำรชะลอตัว 
ของตลำดชำพรอ้มดื่มภำยในประเทศในช่วงปีงบประมำณ 2563 ซึ่งปรับตัวลดลง 9.1% อ้ำงอิงจำก
ขอ้มูลของบริษัท เดอะนีลเส็นคอมปะนี (ประเทศไทย) จ ำกัด โดยมีสำเหตุหลักมำจำกกำรแพร่ระบำด  
ของโรคโควิด-19 ที่ส่งผลต่อก ำลงัซือ้และกำรบริโภคภำยในประเทศ อย่ำงไรก็ตำม กลุ่มธุรกิจเครื่องดื่ม 



  บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) 
แบบแสดงรำยกำรขอ้มลูประจ ำปี (แบบ 56-1) สิน้สุดวันที่ 30 กันยำยน 2563 

ส่วนที่ 3 หนำ้ที่ 6 

มีกำรท ำกำรตลำดรวมถึงกิจกรรมส่งเสริมกำรขำยกับช่องทำงกำรจัดจ ำหน่ำยต่ำง  ๆ อย่ำงต่อเนื่อง 
เพื่อรองรบัผลกระทบดังกล่ำว จึงส่งผลใหร้ำยไดธุ้รกิจเครื่องดื่มภำยในประเทศของบริษัทชะลอตัวลง 
ในอัตรำที่ต ่ำกว่ำกำรชะลอตัวของตลำดชำพรอ้มดื่มโดยรวม และบริษัทยังสำมำรถขยำยส่วนแบ่งกำรตลำด 
ในตลำดชำพรอ้มดื่มเพิ่มขึน้เป็น 47.9% (ช่วงเดือนตลุำคม 2562 - กนัยำยน 2563) จำก 44.6% ในช่วงเดียวกนั
ของปีก่อน ครองสถำนะควำมเป็นผู้น  ำในตลำดชำพรอ้มดื่มในประเทศไทยอย่ำงแข็งแกร่งรวมถึงทิง้ห่ำง 
คู่แข่งขนัอย่ำงต่อเนื่อง ในขณะที่ยอดขำยเครื่องดื่มในตลำดต่ำงประเทศหดตวัลงมำกกว่ำตลำดภำยในประเทศ
โดยรำยได้จำกต่ำงประเทศลดลง 18.6% เมื่อเทียบกับปีงบประมำณที่แลว้ โดยมีสำเหตุหลักมำจำก 
กำรชะลอกำรน ำเข้ำของตลำดส่งออกจำกมำตรกำรควบคุมกำรแพร่ระบำดโควิด-19 ในต่ำงประเทศ 
ในทำงกลบักันรำยไดจ้ำกกำรบริกำรรบัจำ้งผลิตเติบโตเพิ่มขึน้อย่ำงต่อเนื่องหลงักำรกลบัมำให้บริกำร
อย่ำงเต็มรูปแบบตัง้แต่กลำงปีงบประมำณ 2562 

มูลค่าตลาดชาพร้อมดื่ม และชาเขียวพร้อมดื่ม 

(ลำ้นบำท) 

12 เดือนสิ้นสุด
วันที่ 30 

กันยายน 2562 

12 เดือนสิ้นสุด
วันที่ 30 

กันยายน 2563 
% การ

เปลี่ยนแปลง 

มูลค่าตลาดชาพร้อมด่ืม 12,370    11,249  -9.1% 
 

ส่วนแบ่งการตลาดชาพร้อมดื่ม 

 
แหล่งท่ีมำ: บริษัท เดอะนีลเส็นคอมปะนี (ประเทศไทย) จ ำกัด 



  บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) 
แบบแสดงรำยกำรขอ้มลูประจ ำปี (แบบ 56-1) สิน้สุดวันที่ 30 กันยำยน 2563 

ส่วนที่ 3 หนำ้ที่ 7 

ธุรกิจอาหาร 

ในปีงบประมำณ 2563 บริษัทมีรำยได้จำกธุรกิจอำหำรเท่ำกับ 5,003 ล้ำนบำท ลดลง 29.8% หรือ  
2,128 ลำ้นบำทจำกปีก่อน ซึ่งมีรำยไดจ้ำกธุรกิจอำหำรเท่ำกับ 7,131 ลำ้นบำท ปัจจยัหลกัมำจำกผลกระทบ
กำรแพร่ระบำดของไวรัสโควิด-19 และมำตรกำรของรัฐบำลในกำรควบคุมกำรแพร่ระบำดของไวรัส อำทิ  
กำรปิดสถำนที่ซึ่งมีผูค้นมำรวมตวักันและสุ่มเสี่ยงต่อกำรแพร่เชือ้หรือมำตรกำร Lockdown ท ำใหร้ำ้นอำหำร
สว่นใหญ่ของบรษิัทไม่สำมำรถใหบ้ริกำรส ำหรบักำรรบัประทำนอำหำรภำยในรำ้น (Dine-in) ในช่วงไตรมำส 2 
ถึง 3/2562-2563 อย่ำงไรก็ตำม  บริษัทได้เพิ่มกำรให้บริกำรเป็นลักษณะขำยสินค้ำเพื่ อซื ้อกลับ 
(Takeaway) รวมทั้งกำรจัดส่งอำหำรตำมบ้ำน (Home delivery) เพื่อชดเชยรำยได้ ทั้งนี ้หลังจำกรัฐบำลได้
ผ่อนคลำยมำตรกำรกำร Lockdown โดยเฉพำะในช่วงไตรมำสสุดท้ำยของปีงบประมำณ บริษัทเริ่มเห็น
สัญญำณของกำรฟ้ืนตัวของยอดขำยอย่ำงต่อเนื่องและยอดขำยเริ่มกลับมำใกล้เคียงกับภำวะก่อนมีกำร 
แพร่ระบำดของไวรสั ดว้ยสถำนกำรณ์ที่ทำ้ทำยในปีที่ผ่ำนมำ บริษัทจึงมีควำมระมัดระวังในกำรใชง้บลงทุน
และเปิดสำขำรำ้นอำหำรเพิ่มขึน้สุทธิ 4 สำขำ โดยส่วนมำกเป็นสำขำรำ้นอำหำรชำบูชิ และกำรเปิดแบรนด์
รำ้นอำหำรใหม่ ๆ ไดแ้ก่ แบรนด ์Oyoki และ Sakae ท ำใหบ้ริษัทมีจ ำนวนสำขำรำ้นอำหำร ณ สิน้รอบบัญชี 
ปี 2563 ทัง้สิน้ 270 สำขำ  

จ านวนสาขาร้านอาหาร 

 ณ วันที่  
30 กันยายน 2562 

ณ วันที่  
30 กันยายน 2563 

รำ้นโออิชิ แกรนด  ์ 1 1 
รำ้นโออิชิ อีทเทอเรียม 9 9 
รำ้นโออิชิ บุฟเฟต  ์ 10 10 
รำ้นชำบูชิ* 151 159 
รำ้นโออิชิ รำเมน 54 53 
รำ้นนิกุยะ 15 11 
รำ้นคำคำชิ 25 22 
อื่น ๆ 1 5 
รวมทั้งสิ้น 266 270 

*รวมสำขำรำ้นชำบูชิที่ประเทศเมียนมำ จ ำนวน 2 สำขำในปี 2562 และ 1 สำขำในปี 2563 



  บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) 
แบบแสดงรำยกำรขอ้มลูประจ ำปี (แบบ 56-1) สิน้สุดวันที่ 30 กันยำยน 2563 

ส่วนที่ 3 หนำ้ที่ 8 

ต้นทุนขายและให้บริการ 

ภาพรวม 

ในปีงบประมำณ 2563 ตน้ทุนขำยและใหบ้ริกำรรวมของบริษัทเท่ำกับ 7,388 ลำ้นบำท ลดลง 16.2% หรือ 
1,428 ลำ้นบำท เมื่อเทียบกับปีก่อนที่ 8,816 ลำ้นบำท คิดเป็นอัตรำส่วนตน้ทุนขำยต่อรำยไดจ้ำกกำรขำย
และใหบ้รกิำรรวมที่ 67.1% ในปีงบประมำณ 2563 ปรบัตวัเพิ่มขึน้เมื่อเทียบกบัปีก่อนที่มีอตัรำสว่นที่ 64.7%  

ธุรกิจเคร่ืองด่ืม 

ตน้ทุนขำยและใหบ้ริกำรของธุรกิจเครื่องดื่มในปีงบประมำณ 2563 อยู่ที่ 4,489 ลำ้นบำท ลดลง 8.4% หรือ 
413 ลำ้นบำท จำกปีก่อนที่มีตน้ทุนของธุรกิจเครื่องดื่มที่ 4,902 ลำ้นบำท โดยอัตรำส่วนตน้ทุนต่อรำยได ้
จำกกำรขำยและให้บริกำรเครื่องดื่มในปีงบประมำณ 2563 อยู่ที่  74.8% ปรับตัวลดลงจำกปีก่อน 
ที่มีอัตรำส่วนที่ 75.4% เนื่องจำกบริษัทสำมำรถบริหำรจัดกำรตน้ทุนดำ้นวัตถุดิบ และบรรจุภัณฑ ์รวมถึง 
บรหิำรจดักำรดำ้นก ำหนดกำรซ่อมบ ำรุงไดด้ียิ่งขึน้ 

ธุรกิจอาหาร 

ตน้ทุนขำยและใหบ้รกิำรของธุรกิจอำหำรในปีงบประมำณ 2563 เท่ำกับ 2,899 ลำ้นบำท ลดลง 25.9% หรือ 
1,015 ล้ำนบำทจำกปีก่อน อย่ำงไรก็ตำม อัตรำส่วนต้นทุนต่อรำยได้จำกกำรขำยและให้บริกำรอำหำร 
ในปีงบประมำณ 2563 อยู่ที่ 57.9% สงูขึน้เมื่อเทียบกับปีก่อนที่มีอัตรำส่วนที่ 54.9% เนื่องมำจำกยอดขำย
รำ้นอำหำรที่ลดลง อย่ำงไรก็ตำม บริษัทไดด้ ำเนินมำตรกำรกำรลดตน้ทุนในรำ้นอำหำรดว้ยกำรควบคุม
กำรจัดซื ้อวัตถุดิบหลักจำกผู้ขำยที่มีส่วนลดจำกขนำดกำรลดของเสียจำกกำรประกอบอำหำรในรำ้น  
ซึ่งเป็นกำรช่วยลดผลกระทบดงักลำ่วไดบ้ำงส่วน 

ค่าใช้จ่ายในการขาย 

ภาพรวม 

ในปีงบประมำณ 2563 บริษัทมีค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยรวมเท่ำกับ 1,132 ล้ำนบำท ลดลง 24.4% หรือ  
365 ลำ้นบำทจำกปีก่อนที่มีค่ำใชจ้่ำยในกำรขำยรวมเท่ำกับ 1,497 ลำ้นบำท เป็นผลมำจำกกำรควบคุม
ค่ำใชจ้่ำยในกำรขำยไดอ้ย่ำงมีประสิทธิภำพ 



  บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) 
แบบแสดงรำยกำรขอ้มลูประจ ำปี (แบบ 56-1) สิน้สุดวันที่ 30 กันยำยน 2563 

ส่วนที่ 3 หนำ้ที่ 9 

ธุรกิจเคร่ืองด่ืม 

ในปีงบประมำณ 2563 ค่ำใชจ้่ำยในกำรขำยของธุรกิจเครื่องดื่มเท่ำกับ 370 ลำ้นบำท ลดลงอย่ำงมีนยัส  ำคัญ 
ที่ 32.8% หรือ 181 ลำ้นบำทจำกปีก่อนที่มีค่ำใชจ้่ำยในกำรขำยของธุรกิจเครื่องดื่มเท่ำกับ 551 ลำ้นบำท 
โดยอัตรำส่วนค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยต่อรำยได้จำกกำรขำยและให้บริกำรเครื่องดื่มในปี 2562 อยู่ที่  6.2% 
ลดลงจำกปีก่อนซึ่งมีอตัรำส่วนค่ำใชจ้่ำยในกำรขำยต่อรำยไดจ้ำกกำรขำยเครื่องดื่ม 8.5% สำเหตหุลกัมำจำก
มำตรกำรกำรควบคมุค่ำใชจ้่ำยกิจกรรมกำรตลำดอย่ำงเขม้งวดท ำใหค้่ำใชจ้่ำยในกำรขำยลดลงอย่ำงต่อเนื่อง 
และเนน้กำรลงทนุในตรำสินคำ้และสง่เสรมิกำรขำยผ่ำนช่องทำงออนไลนเ์พื่อเขำ้ถึงผูบ้รโิภคโดยตรง 

ธุรกิจอาหาร 

ในปีงบประมำณ 2563 ค่ำใชจ้่ำยในกำรขำยของธุรกิจอำหำรเท่ำกับ 762 ลำ้นบำท ลดลง 19.5% หรือ 
184 ลำ้นบำทจำกปีก่อนที่มีค่ำใชจ้่ำยในกำรขำยของธุรกิจอำหำรเท่ำกบั 946 ลำ้นบำท เนื่องมำจำกนโยบำย
ในกำรเพิ่มประสิทธิภำพและกำรด ำเนินนโยบำยอย่ำงเร่งด่วนและจริงจังเพื่อลดค่ำใช้จ่ำยในรำ้นอำหำร  
ทั้งภำยในรำ้น กำรขำยแบบที่สั่งซือ้กลับบ้ำน (Takeaway) และกำรส่งถึงที่บ้ำน (Home Delivery) อีกทั้ง
บริษัทสำมำรถลดค่ำเช่ำจำกกำรเจรจำกับเจ้ำของพืน้ที่ได้บำงส่วน และกำรลดค่ำใช้จ่ำยดำ้นพนักงำน  
จำกกำรปรับใช้ก ำลังคนให้เหมำะสมในแต่ละช่วงเวลำและสถำนกำรณ์ อย่ำงไรก็ตำม รำยได้ที่ลดลง 
ในสัดส่วนที่มำกกว่ำกำรลดลงของค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยท ำให้อัตรำส่วนค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยต่อรำยได ้
ธุรกิจอำหำรในปี 2563 เพิ่มขึน้เป็น 15.2% จำกอตัรำสว่นของปีก่อนที่ 13.3% 



  บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) 
แบบแสดงรำยกำรขอ้มลูประจ ำปี (แบบ 56-1) สิน้สุดวันที่ 30 กันยำยน 2563 

ส่วนที่ 3 หนำ้ที่ 10 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

ภาพรวม 

ในปีงบประมำณ 2563 บริษัทมีค่ำใชจ้่ำยในกำรบริหำรรวมเท่ำกับ 1,832 ลำ้นบำท ลดลง 12.0% หรือ 
251 ลำ้นบำทจำกปีก่อน ที่มีค่ำใชจ้่ำยในกำรบรหิำรรวมเทำ่กบั 2,083 ลำ้นบำท เนื่องจำกกำรควบคมุค่ำใชจ้่ำย 

ธุรกิจเคร่ืองด่ืม 

ในปีงบประมำณ 2563 ค่ำใชจ้่ำยในกำรบริหำรของธุรกิจเครื่องดื่มเท่ำกับ 224 ลำ้นบำท ลดลงเมื่อเทียบกับ
ปีก่อนที่มีค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรของธุรกิจเครื่องดื่มที่  254 ล้ำนบำทในปีก่อน คิดเป็น 11.9% หรือ  
30 ลำ้นบำท เนื่องจำกกำรควบคมุค่ำใชจ้่ำยและกำรปรบัลดค่ำใชจ้่ำยบริหำร ไดแ้ก่ โบนสัและสวสัดิกำรต่ำง ๆ 

ธุรกิจอาหาร 

ในปีงบประมำณ 2563 ค่ำใชจ้่ำยในกำรบริหำรของธุรกิจอำหำร เท่ำกับ 1,608 ลำ้นบำท ลดลง 12.1% หรือ 
220 ลำ้นบำทจำกปีก่อนที่มีค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรเท่ำกับ 1,828 ลำ้นบำท ค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำรที่ลดลง 
โดยส่วนใหญ่เกิดจำกกำรปรบัลดค่ำใชจ้่ำยบริหำร ไดแ้ก่ โบนสัและสวสัดิกำรต่ำง ๆ รวมถึงค่ำใชจ้่ำยบรหิำร
ในรำ้นอำหำรที่ลดลงตำมยอดรำยไดท้ี่หำยไป เพื่อรกัษำควำมมีประสิทธิภำพ และสอดคลอ้งกับรูปแบบ 
กำรใหบ้รกิำรในช่องทำงใหม่ ๆ ตำมที่ไดก้ลำ่วไวแ้ลว้ 

รายการนอกเหนือจากการด าเนินงานปกติ 

เนื่องจำกสำยกำรผลิตเครื่องดื่มของบริษัทที่นิคมอุตสำหกรรมนวนครได้เกิดเหตุเพลิงไหม้ขึน้ในเดือน
พฤศจิกำยน 2560 โดยควำมเสียหำยดังกล่ำวได้รับกำรคุ้มครองโดยบริษัทประกันภัยทั้งควำมเสียหำย 
ต่อทรัพย์สินและธุรกิจหยุดชะงักทั้งจ ำนวน และในเดือนมีนำคม 2563 บริษัทประกันได้สรุปค่ำสินไหม
ทดแทนส ำหรบัควำมเสียหำยต่อทรพัยส์ินดงักล่ำว ส่งผลใหใ้นปีงบประมำณ 2563 บริษัทไดท้ ำกำรบันทึก
ค่ำสินไหมทดแทนส ำหรบัส่วนต่ำงของมูลค่ำเปลี่ยนแทนสินทรัพย์นั้นกับมูลค่ำตำมบัญชีของสินทรัพย  ์
ที่เสียหำยจำกเหตเุพลิงไหม ้เป็นจ ำนวนเงิน 293 ลำ้นบำท 

เมื่อเปรียบเทียบกับในปีงบประมำณ 2562 บริษัทมีกำรบันทึกตน้ทุนบริกำรในอดีตส ำหรบัผลประโยชน ์
ระยะยำวของพนกังำนมลูค่ำ 22 ลำ้นบำท อนัเกิดจำกกำรปรบัปรุงพระรำชบญัญัติคุม้ครองแรงงำนใหน้ำยจำ้ง
ตอ้งจ่ำยเงินชดเชยเป็นจ ำนวนเท่ำกับค่ำจำ้ง 400 วนั ส  ำหรบัลกูจำ้งที่ถูกเลิกจำ้งและท ำงำนมำเกินกว่ำ 20 ปี 
ซึ่งเป็นค่ำใชจ้่ำยที่เกิดขึน้เพียงครัง้เดียวในงบก ำไรขำดทุน และไม่มีผลกระทบกับงบกระแสเงินสดเนื่องจำก
ไม่ใช่รำยกำรเงินสด 
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ก าไร (ขาดทุน) สุทธ ิ

ภาพรวม 

บริษัทยังคงมีก ำไรสุทธิแม้จะเผชิญกับสถำนกำรณ์ที่ท้ำทำย โดยก ำไรสุทธิรวมของบริษัทเท่ำกับ 1,066  
ลำ้นบำท ปรบัตวัลง 13.3% หรือ 163 ลำ้นบำทจำกปีก่อนที่มีก ำไรสทุธิ 1,229 ลำ้นบำท โดยอตัรำก ำไรสทุธิ
ต่อรำยได้จำกกำรขำยและให้บริกำรในปี 2563 อยู่ที่  9.7% เพิ่มขึน้จำกอัตรำส่วนก ำไรสุทธิต่อรำยได ้
จำกกำรขำยและใหบ้รกิำรปีก่อนที่ 9.0%  

หำกไม่ รวมรำยกำรพิ เศษตำมที่ กล่ำวไว้ข้ำงต้น บริษั ทจะมีก ำไรสุทธิจำกกำรด ำเนินงำนปกติ  
(Normalized Net Profit) ที่  773 ล้ำนบำทในรอบบัญ ชี ปี  2563 ลดลง 478 ล้ำนบำท  หรือ 38.2%  
จำกรอบบัญชีปี 2562 โดยอัตรำก ำไรสุทธิจำกกำรด ำเนินงำนปกติต่อรำยได้จำกกำรขำยและให้บริกำร 
ในปี  2562 อยู่ที่  7.0% ลดลงเมื่ อเทียบกับอัตรำส่วนก ำไรสุทธิจำกกำรด ำเนินงำนปกติต่อรำยได้ 
จำกกำรขำยและใหบ้รกิำรในปีก่อนที่ 9.2%  

ก ำไรสุทธิรวมและก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนปกติในปีงบประมำณ 2563 ที่ลดลงมีสำเหตุหลักมำจำก
ผลกระทบกำรแพรร่ะบำดของไวรสัโควิด-19  

ธุรกิจเคร่ืองด่ืม 

ก ำไรสุทธิของธุรกิจเครื่องดื่มในรอบบญัชีปี 2563 เท่ำกับ 1,249 ลำ้นบำท เพิ่มขึน้ 43.7% หรือ 380 ลำ้นบำท 
จำกปีก่อนที่มีก ำไรสทุธิของธุรกิจเครื่องดื่มเท่ำกับ 869 ลำ้นบำท โดยอัตรำก ำไรสุทธิต่อรำยได้จำกกำร
ขำยเครื่องดื่มในปี 2563 เท่ำกับ 20.8% เพิ่มขึน้จำกอัตรำก ำไรสุทธิต่อรำยไดจ้ำกกำรขำยเครื่องดื่ม  
ปีก่อนที่ 13.4% 

หำกไม่รวมรำยกำรพิเศษจำกกำรบันทึกค่ำสินไหมทดแทนในปี 2563 และกำรตั้งส  ำรองผลประโยชน์
พนักงำนในปี 2562 ก ำไรสทุธิจำกกำรด ำเนินงำนปกติของธุรกิจเครื่องดื่มในรอบบญัชีปี 2563 เท่ำกับ 
956 ลำ้นบำท เพิ ่มขึน้  9.3% หรือ 81 ลำ้นบำท จำกปีก่อนที ่มีก ำไรสทุธิจำกกำรด ำเน ินงำนปกติ 
ของธุรกิจเครื่องดื่มที่ 875 ลำ้นบำท โดยอัตรำก ำไรสุทธิจำกกำรด ำเนินงำนปกติต่อรำยไดจ้ำกกำรขำย
และใหบ้ริกำรเครื่องดื่มในปี 2562 เท่ำกับ 15.9% เพิ่มขึน้จำกปีก่อนที่ 13.5%  

แมร้ำยไดเ้ครื่องดื่มจะปรบัตัวลงเล็กนอ้ย แต่ก ำไรสุทธิ ก ำไรสุทธิจำกกำรด ำเนินงำนปกติ และควำมสำมำรถ
ในกำรท ำก ำไรของธุรกิจเครื่องดื่มปรบัตวัเพิ่มขึน้จำกควำมสำมำรถในกำรบริหำรจัดกำรตน้ทุนวตัถุดิบ 
บรรจุภณัฑ ์กำรซ่อมบ ำรุงเครื่องจกัร และกำรประหยดัค่ำใชจ้่ำยในกำรขำยและบริหำรจำกกำรใชง้บกำรตลำด
อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
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ธุรกิจอาหาร 

ธุรกิจอำหำรประสบภำวะขำดทุนในรอบบัญชีปี 2563 เป็นจ ำนวน 183 ลำ้นบำท ลดลง 150.8% หรือ 543 
ลำ้นบำท จำกปีก่อนที่ธุรกิจอำหำรมีก ำไรสุทธิ 360 ลำ้นบำท เป็นผลมำจำกกำรผลกระทบกำรแพร่
ระบำดของไวรสัโควิด-19 ซึ่งส่งผลกระทบกำรด ำเนินธุรกิจรำ้นอำหำรของบริษัท ชดเชยดว้ยมำตรกำร
ควบคุมค่ำใชจ้่ำยกำรขำยและบริหำร ดังที่ไดก้ล่ำวไวข้ำ้งตน้  

ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ 

 

ก าไร (ขาดทุน) สุทธิจากการด าเนินงานปกติ 
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ตารางงบก าไรขาดทุนแยกตามประเภทธุรกิจ 

หน่วย : ล้านบาท 2563

สัดส่วนตอ่รายได้

จากการขายและ

ให้บริการ

2562

สัดส่วนตอ่รายได้

จากการขายและ

ให้บริการ

เพิม่ขึ้น(ลดลง) ร้อยละ

รายไดจ้ากการขายและใหบ้รกิาร-เครือ่งดืม่ 6,004                      100.0% 6,500                   100.0% (496) (7.6)

รายไดจ้ากการขายและใหบ้รกิาร-อาหาร 5,003                      100.0% 7,131                   100.0% (2,128) (29.8)

รวมรายไดจ้ากการขายและให้บริการ 11,007                     100.0% 13,631                 100.0% (2,624) (19.3)

ตน้ทุนขายและใหบ้รกิาร-เครือ่งดืม่ 4,489                      74.8% 4,902                   75.4% (413) (8.4)

ตน้ทุนขายและใหบ้รกิาร-อาหาร 2,899                      57.9% 3,914                   54.9% (1,015) (25.9)

รวมตน้ทุนขายและให้บริการ 7,388                      67.1% 8,816                   64.7% (1,428) (16.2)

คา่ใชจ้่ายในการขาย-เครือ่งดืม่ 370                         6.2% 551                      8.5% (181) (32.8)

คา่ใชจ้่ายในการขาย-อาหาร 762                         15.2% 946                      13.3% (184) (19.5)

รวมค่าใช้จา่ยในการขาย 1,132                      10.3% 1,497                   11.0% (365) (24.4)

คา่ใชจ้่ายในการบรหิาร-เครือ่งดืม่ 224                         3.7% 254                      3.9% (30) (11.9)

คา่ใชจ้่ายในการบรหิาร-อาหาร 1,608                      32.1% 1,828                   25.6% (220) (12.1)

รวมค่าใช้จา่ยในการบริหาร 1,832                      16.6% 2,083                   15.3% (251) (12.0)

ก าไรสทุธิ-เครือ่งดืม่ 1,249                      20.8% 869                      13.4% 380 43.7

ก าไรสทุธิ-อาหาร (183) -3.7% 360                      5.0% (543) (150.8)

รวมก าไรสุทธิ 1,066                      9.7% 1,229                   9.0% (163) (13.3)

ก าไรสทุธิจากการด าเนินงานปกต-ิเครือ่งดืม่ 956                         15.9% 875                      13.5% 81 9.3

ก าไรสทุธิจากการด าเนินงานปกต-ิอาหาร (183) -3.7% 376                      5.3% (559) (148.7)

รวมก าไรสุทธิจากการด าเนินงานปกติ 773                         7.0% 1,251                   9.2% (478) (38.2)  
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ฐานะการเงิน 
 
สินทรัพย ์

ณ วันที่ 30 กันยำยน 2563 บริษัทมีสินทรพัยร์วมทัง้สิน้ 8,568 ลำ้นบำท แบ่งเป็นสินทรพัยห์มุนเวียน
ทั้งสิน้ 2,819 ล้ำนบำท และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 5,749 ล้ำนบำท โดยสินทรัพย์รวม ณ สิน้เดือน
กันยำยน 2563 เพิ่มขึน้เล็กนอ้ยจำกสินทรพัยร์วม ณ สิน้เดือนกันยำยนปี 2562 ที่ 8,407 ลำ้นบำท คิดเป็น 
161 ลำ้นบำทหรือ 1.9% กำรเพิ่มขึน้ของสินทรพัยม์ีสำเหตุจำกกำรเพิ่มขึน้ของสินทรพัยห์มุนเวียน 684  
ลำ้นบำทจำกกำรเพิ่มขึน้ของรำยกำรเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดและลกูหนีบ้รษิัทประกันที่บนัทึก
ในรำยกำรสนิทรพัยห์มนุเวียนอื่น โดยบรษิัทมีเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดที่ 1,127 ลำ้นบำท ณ สิน้เดือน
กนัยำยนปี 2563 เพิ่มขึน้ 417 ลำ้นบำทจำกกระแสเงินสดจำกกำรด ำเนินงำนรบัในงวดปีงบประมำณที่ผ่ำนมำ 
สทุธิกับกำรลงทุน และกำรจ่ำยเงินปันผลแก่ผูถื้อหุน้ ในขณะเดียวกนัสินทรพัยไ์ม่หมนุเวียนปรบัตวัลดลง 
523 ลำ้นบำท เนื่องมำจำกกำรลดลงของรำยกำรที่ดิน อำคำรและอุปกรณจ์ำกค่ำเสื่อมรำคำ สทุธิกับกำรซือ้
เครื่องจกัรและอปุกรณท์ี่เพิ่มขึน้เล็กนอ้ย 

หนี้สิน 

ณ วันที่ 30 กันยำยน 2563 บริษัทมีหนีส้ินรวมทั้งสิน้ 1,607 ลำ้นบำท แบ่งเป็นหนีส้ินที่หมุนเวียนจ ำนวน 
1,398 ล้ำนบำท และหนี ้สินไม่หมุนเวียนจ ำนวน 209 ล้ำนบำท ทั้งนี ้หนี ้สินรวมของบริษัทลดลงจำก 
สิน้ปี 2562 จ ำนวน 161 ลำ้นบำท หรือ 9.1% ซึ่งมีสำเหตุหลกัมำจำกกำรลดลงของยอดเจำ้หนีก้ำรคำ้ 
เนื่องจำกกำรปรบัลดกำรจดัซือ้ใหเ้ป็นไปในทิศทำงเดียวกับกำรลดลงของยอดขำย โดยแมจ้ะเผชิญกับ
ภำวะยำกล ำบำกในกำรบริหำรงำนภำยใตส้ถำนกำรณโ์รคระบำด บริษัทยังคงสถำนะทำงกำรเงินที่แข็งแกร่ง 
เนื่องจำกไม่มีเงินกูย้ืมและหนีส้ินที่มีภำระดอกเบีย้คงเหลือในงบแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วนัที่ 30 กนัยำยน 
2563 อนัเนื่องมำจำกกำรบรหิำรกระแสเงินสดจำกกำรด ำเนินงำนไดอ้ย่ำงมีประสิทธิภำพ 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 

ณ วันที่ 30 กนัยำยน 2563 บริษัทมีส่วนของผูถื้อหุน้รวมทัง้สิน้ 6,961 ลำ้นบำท เพิ่มขึน้จำกสิน้ปี 2562 
จ ำนวน 322 ลำ้นบำท หรือเท่ำกับ 4.8% สำเหตุมำจำกกำรเพิ่มขึน้ของก ำไรสะสมอันเนื่องมำจำก
ก ำไรสุทธิที่เพิ่มขึน้ในระหว่ำงปีงบประมำณ สุทธิดว้ยเงินปันผลจ่ำย 
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กระแสเงินสด 

ในปีงบประมำณ 2563 บริษัทมีเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดเพิ่มขึน้สุทธิ 417 ลำ้นบำท จำกปี 2562 
โดยมีรำยละเอียดดังต่อไปนี ้

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน 

ในปีงบประมำณ 2563 บริษัทมีกระแสเงินสดจำกกำรด ำเนินงำนรวมทัง้สิน้ 1,435 ลำ้นบำท ปรบัตัวลดลง
จำกปี 2562 จ ำนวน 1,174 ลำ้นบำท หรือเท่ำกับ 45.0% โดยมีสำเหตหุลกัมำจำกก ำไรที่ลดลงเมื่อเทียบกับ
ปีก่อน และในปี 2562 บริษัทมีกระแสเงินสดรบัจำกเงินชดเชยเหตุอัคคีภัยมูลค่ำ 750 ลำ้นบำท 

กระแสเงินสดใช้ในกิจกรรมลงทุน 

ในปีงบประมำณ 2563 บริษัทใชเ้งินในกิจกรรมกำรลงทุนสทุธิรวมทัง้สิน้ 284 ลำ้นบำท ลดลงจำกปี 2562 
จ ำนวน 614 ลำ้นบำท หรือเท่ำกับ 68.4% เนื่องจำกกำรแพร่ระบำดขอโรคโควิด-19 ท ำใหบ้ริษัทมี
ควำมระมัดระวังในกำรขยำยสำขำรำ้นอำหำร และท ำใหง้บลงทุนดังกล่ำวน้อยลงเม่ือเทียบกับปี 2562 
นอกจำกนั้นในปี 2562 บริษัทยังมีกระแสเงินสดในกำรลงทุนใชไ้ปส ำหรบักำรช ำระเงินกอ้นสุดทำ้ย
ของเครื่องจักร UHT ที่ไดร้บัผลกระทบจำกเหตุอัคคีภัยภำยในโรงงำนในเขตนิคมอุตสำหกรรมนวนคร 
จังหวัดปทุมธำนี ซึ่งมูลค่ำเครื่องจักรดังกล่ำวอยู่ภำยใตว้งเงินควำมคุม้ครองตำมกรมธรรมป์ระกันภัย
จำกควำมเสียหำยต่อทรพัยส์ินทัง้จ ำนวน 

กระแสเงินสดได้มา(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน 

ในปีงบประมำณ 2563 บรษิัทใชเ้งินไปในกิจกรรมจดัหำเงินรวมทัง้สิน้ 735 ลำ้นบำท ซึ่งเป็นกำรใชไ้ปส ำหรบั
กำรจ่ำยเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ โดยกระแสเงินสดใชไ้ปในกิจกรรมจดัหำเงินในปีงบประมำณ 2563 ลดลง
จำกปีงบประมำณ 2562 จ ำนวน 1,555 ลำ้นบำท หรือเท่ำกับ 67.9% เนื่องจำกบริษัทมีกำรช ำระคืนหุน้กู ้
ที่ครบก ำหนดมลูค่ำรวมทัง้สิน้ 1,701 ลำ้นบำทในปีงบประมำณ 2562 
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การวิเคราะหอ์ัตราส่วนทางการเงิน 
 
สภาพคล่อง 

ในปีงบประมำณ 2563 อตัรำส่วนสภำพคล่องเท่ำกับ 2.0 เท่ำ ปรบัตวัดีขึน้เมื่อเทียบกับปีงบประมำณ 2562 
ที่ 1.4 เท่ำ จำกเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดที่เติบโตสูง แสดงใหเ้ห็นถึงสภำพคล่องที่แข็งแกร่ง
ของบริษัท 

ความสามารถในการท าก าไร 

แมอ้ตัรำก ำไรสทุธิของบริษัทในปีงบประมำณ 2563 ปรบัตวัดีขึน้อนัเนื่องมำจำกก ำไรพิเศษจำกกำรบันทึก
ค่ำสินไหมทดแทนจำกเหตุเพลิงไหม้ อย่ำงไรก็ตำม บริษัทมีอัตรำส่วนควำมสำมำรถในกำรท ำก ำไร
สว่นใหญ่ในปีงบประมำณ 2563 ปรบัตวัลงจำกปีงบประมำณ 2562 ทัง้นีม้ำจำกผลกระทบของโรคระบำด
โควิด-19 ที่ส่งผลใหก้ ำไรของบริษัทใหป้รบัตัวลดลง  

ประสิทธิภาพในการด าเนินงาน 

ในปีงบประมำณ 2563 บริษัทมีอัตรำส่วนที่เก่ียวขอ้งกับประสิทธิภำพในกำรด ำเนินงำนปรบัตัวลดลง 
เมื่อเทียบกบัปีก่อนหนำ้ โดยอตัรำผลตอบแทนจำกสินทรพัยอ์ยู่ที่ 12.6% ปรบัตวัลดลงจำกปีก่อนที่ 13.6% 
เนื่องมำจำกก ำไรสุทธิที่ลดลงในขณะที่สินทรพัยร์วมเพิ่มขึน้ และอตัรำผลตอบแทนจำกสินทรพัยถ์ำวรอยู่ที่ 
33.8% ลดลงจำกปีก่อนที่ 35.6% เนื่องมำจำกก ำไรสทุธิปรบัตวัลดลงในอตัรำส่วนที่มำกกว่ำกำรปรบัตวัลง
ของรำยกำรที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ นอกจำกนั้นอัตรำกำรหมุนของสินทรัพย์ปรับตัวลดลงเล็กน้อย 
ที่ 1.3 เท่ำ เม่ือเทียบกบัปีก่อนที่ 1.5 เท่ำ เนื่องจำกกำรปรบัตวัลงของรำยได ้

โครงสร้างทางการเงิน 

อัตรำส่วนเงินกู้ยืมต่อส่วนของผู้ถือหุน้ในปีงบประมำณ 2563 เท่ำกับ 0.0 เท่ำ คงที่จำกสิน้ปีงบประมำณ 
2562 และหำกประเมินจำกสถำนกำรณ์กำรด ำเนินธุรกิจปกติของบริษัทพบว่ำไม่มีควำมจ ำเป็นตอ้งเพิ่ม
ภำระหนีใ้นอนำคตระยะสัน้ถึงกลำง เนื่องจำกกระแสเงินสดจำกกำรด ำเนินงำนสำมำรถรองรบัแผนกำรลงทุน
และด ำเนินธุรกิจไดเ้พียงพอ แสดงใหเ้ห็นถึงควำมระมัดระวงัและรอบคอบในกำรบริหำรจัดกำรทำงกำรเงิน
ซึ่งท ำใหบ้รษัิทมีโครงสรำ้งทำงกำรเงินที่แข็งแกรง่ สำมำรถรองรบักำรขยำยธุรกิจในอนำคตได ้
โดยบริษัทไดป้ระกำศจ่ำยเงินปันผลส ำหรบังวดผลประกอบกำรปีงบประมำณ 2563 ที่ 50.8% ลดลงเล็กนอ้ย
เมื่อเทียบกับอัตรำกำรจ่ำยปันผลที่  60.8% ส  ำหรับปีงบประมำณ 2562 อย่ำงไรก็ตำม ยังมำกกว่ำ
นโยบำยกำรจ่ำยปันผลขัน้ต ่ำที่อัตรำ 40% ของก ำไร 
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ปัจจัยและอิทธิพลหลักที่อาจมีผลกระทบต่อการด าเนินงานหรือฐานะการเงินในอนาคต 

• กำรระบำดของโรคไวรสัโควิด-19 ที่เกิดขึน้ในปีงบประมำณ 2563 ไดส้ง่ผลกระทบอย่ำงมีนยัส  ำคญั
ต่อผลประกอบกำรของบริษัทโดยเฉพำะในธุรกิจอำหำร สืบเนื่องจำกมำตรกำรของรฐับำล
ในกำรควบคมุกำรแพร่ระบำดของโรคดว้ยกำร Lockdown ท ำใหร้ำ้นอำหำรของบริษัทไม่สำมำรถ
เปิดใหบ้ริกำรกำรรบัประทำนอำหำรภำยในรำ้นไดเ้ป็นกำรชั่วครำว แมว่้ำผลประกอบกำรจะค่อย ๆ
ฟ้ืนตัวหลงักำรผ่อนคลำยมำตรกำรดังกล่ำว หำกกำรแพร่กระจำยของเชือ้ไวรสักลับมำอีกครัง้
อำจจะเกิดผลกระทบในทำงลบต่อผลประกอบกำรของบริษัทอย่ำงหลีกเลี่ยงไม่ได ้อย่ำงไรก็ตำม
บริษัทได้มีกำรเตรียมควำมพร้อมส ำหรับสถำนกำรณ์ดังกล่ำว เช่น กำรเตรียมควำมพร้อม
ดำ้นกำรขำยผ่ำนช่องทำงซือ้กลับบ้ำน และกำรบริหำรจัดกำรต้นทุนอย่ำงรัดกุม ซึ่งคำดว่ำจะลด
ผลกระทบดงักล่ำวไดบ้ำงส่วน นอกจำกนั้นโครงสรำ้งทำงกำรเงินและกระแสเงินสดที่แข็งแกร่ง
จำกกำรไม่มีหนีส้ินยังท ำใหบ้ริษัทอยู่ในสภำนกำรณท์ี่ไดเ้ปรียบเมื่อเผชิญกับสถำนกำรณ์
ที่ยำกล ำบำกอีกดว้ย

• ในโลกปัจจุบนัมีกระแสควำมนิยมในกำรรกัษำสุขภำพและบริโภคน ำ้ตำลลดลง บริษัทไดม้ีกำร
ตอบสนองต่อกำรเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมผูบ้รโิภคดงักลำ่ว รวมถึงเพื่อประหยดัตน้ทุนจำกภำษี
สรรพสำมิตซึ่งค ำนวณจำกควำมหวำนดว้ยกำรค่อยๆปรบัสูตรเครื่องดื่มส่วนใหญ่ของบริษัท
ใหม้ีระดบัควำมหวำนลดลง นอกจำกนัน้บริษัทยงัมีกำรออกสินคำ้เครื่องดื่มใหม่ ๆ ในช่วง 2-3 ปี
ที่ผ่ำนมำเป็นรสไม่มีน ำ้ตำล และเพิ่มสินคำ้เครื่องดื่มที่เน้นควำมพรีเมียมและเน้นย ำ้ผลประโยชน์
ต่อสุขภำพมำกขึน้อีกดว้ย

• เนื่องดว้ยกำรเติบโตของธุรกิจอำหำรและเครื่องดื่มมีควำมสมัพนัธท์ำงตรงกับก ำลงัซือ้ของผูบ้ริโภค
ซึ่งมีควำมเชื่อมโยงโดยตรงกับภำวะเศรษฐกิจของประเทศ ดังนั้น หำกภำวะเศรษฐกิจเป็นไป
ในทิศทำงที่ดี ย่อมจะส่งเสริมใหอ้ัตรำกำรเติบโตของธุรกิจอำหำรและเครื่องดื่มของบริษัทดียิ่งขึน้
ตำมไปดว้ย

• เพื่อต่อยอดควำมส ำเร็จจำก “วิสัยทัศน์ 2020” บริษัทจะด ำเนินกำรตำมแผนกลยุทธ์ “PASSION
2025” ภำยใต้ 3 แนวทำงหลัก คือ BUILD สรรสรำ้งขีดควำมสำมำรถ STRENGTHEN เสริมแกร่ง
ควำมเป็นหนึ่ ง และ UNLOCK น ำศักยภำพที่มีอยู่ ของบริษัทแม่คือบริษัทไทยเบฟเวอเรจ
มำก่อใหเ้กิดพลงัสูงสุด ซึ่งหำกบริษัทสำมำรถบรรลุเป้ำหมำยเชิงกลยุทธ์และกำรพัฒนำกำร
ตำมที่ไดว้ำงแผนไว ้บริษัทจะเติบโตไปดว้ยกันกับบริษัทแม่ในกำรเป็นผูน้  ำในตลำดอำหำรและ
เครื่องดื่มในภูมิภำคอำเซียนอย่ำงมั่นคง แข็งแกร่ง และยั่งยืน
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แบบแสดงรำยกำรขอ้มลูประจ ำปี (แบบ 56-1) สิน้สดุวนัท่ี 30 กันยำยน 2563 

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 

บริษัทไดส้อบทำนข้อมูลในแบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจ ำปีฉบับนีแ้ลว้ดว้ยควำมระมัดระวัง บริษัท       
ขอรบัรองว่ำขอ้มูลดงักล่ำวถูกตอ้งครบถว้น ไม่เป็นเท็จ ไม่ท ำใหผู้อ้ื่นส  ำคญัผิดหรือไม่ขำดขอ้มูลที่ควรตอ้งแจง้ใน
สำระส ำคญั นอกจำกนี ้บรษิัทขอรบัรองว่ำ 

(1) งบกำรเงินและข้อมูลทำงกำรเงินที่สรุปมำในแบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจ ำปี ได้แสดงข้อมูล     
อย่ำงถูกตอ้งครบถ้วนในสำระส ำคัญเก่ียวกับฐำนะกำรเงิน ผลกำรด ำเนินงำน และกระแสเงินสด  
ของบรษิัทและบรษิัทย่อยแลว้ 

(2) บริษัทไดจ้ัดใหม้ีระบบกำรเปิดเผยข้อมูลที่ดี เพื่อให้แน่ ใจว่ำบริษัทไดเ้ปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็น
สำระส ำคัญของทัง้บริษัทและบริษัทย่อยอย่ำงถูกตอ้งครบถว้นแลว้ รวมทัง้ควบคุมดูแลใหม้ีกำรปฏิบัติ
ตำมระบบดงักลำ่ว 

(3) บริษัทไดจ้ัดใหม้ีระบบกำรควบคุมภำยในที่ดี และควบคุมดูแลใหม้ีกำรปฏิบัติตำมระบบดังกล่ำวและ
บรษิัทไดแ้จง้ขอ้มลูกำรประเมินระบบกำรควบคมุภำยใน ณ วนัที่ 30 กนัยำยน 2563 ต่อผูส้อบบญัชี 
และกรรมกำรตรวจสอบของบริษัทแลว้ ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและกำรเปลี่ยนแปลงที่ส  ำคัญของ
ระบบกำรควบคมุภำยใน รวมทัง้กำรกระท ำที่มิชอบที่อำจมีผลกระทบต่อกำรจัดท ำรำยงำนทำงกำรเงิน
ของบรษิัทและบรษิัทย่อย 

ในกำรนีเ้พื่อเป็นหลกัฐำนว่ำเอกสำรทั้งหมดเป็นเอกสำรชุดเดียวกันกับที่บริษัทไดร้บัรองควำมถูกตอ้ง  
แลว้ บรษิัทไดม้อบหมำยใหน้ำยกฤษฎำ วรรธนะภำคิน หรือนำงสธุำดำ สวุรรณ ์คนใดคนหนึ่งเป็นผูล้งลำยมือชื่อ
ก ำกับเอกสำรนี ้ไวทุ้กหน้ำดว้ย หำกเอกสำรใดไม่มีลำยมือชื่อของนำยกฤษฎำ วรรธนะภำคิน หรือนำงสุธำดำ 
สวุรรณ์ คนใดคนหนึ่งก ำกับไว ้บริษัทจะถือว่ำไม่ใช่ขอ้มูลที่บริษัทไดร้บัรองควำมถูกตอ้งของขอ้มูลแลว้ดังกล่ำว
ขำ้งตน้ 

ช่ือ ต าแหน่ง ลายมือช่ือ 

1. นำยพิษณ ุวิเชียรสรรค์ กรรมกำร 

2. นำงนงนชุ บรูณะเศรษฐกลุ กรรมกำร 

ผู้รับมอบอ านาจ 

ช่ือ ต าแหน่ง ลายมือช่ือ 
1. นำยกฤษฎำ วรรธนะภำคิน รองกรรมกำรผูจ้ดักำรฝ่ำยกำรเงิน

และบญัช ี

2. นำงสธุำดำ สวุรรณ์ เลขำนกุำรบรษิัท 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

แบบแสดงรำยกำรขอ้มลูประจ ำปี (แบบ 56-1) สิน้สดุวนัท่ี 30 กันยำยน 2563     รำยละเอียดเก่ียวกบักรรมกำร ผูบ้ริหำร ผูม้ีอ  ำนำจควบคมุ และเลขำนกุำรบริษัท 

เอกสำรแนบ 1 หนำ้ท่ี 1 

เอกสารแนบ 1-1  
รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท และเลขานุการบริษัท 

ช่ือ-สกุล 
และต าแหน่ง 

วันทีไ่ด้รับ
แต่งตั้ง 
คร้ังแรก 

คุณวุฒิทางการศึกษา 

ความสัมพันธ ์
ทางครอบครัว 

ระหว่าง 
กรรมการและ 

ผู้บริหาร 

ประสบการณท์ างานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน / บริษัท 

1. นำยประสิทธิ์ โฆวิไลกลู 20/04/2553 • นิติศำสตรบ์ณัฑิต (LL.B.) ไม่มี บริษัทจดทะเบียนในตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

ประธำนกรรมกำร (เกียรตินิยมอนัดบั 2) จฬุำลงกรณม์หำวิทยำลยั 2556 - ปัจจบุนั ประธำนกรรมกำร บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 

กรรมกำรอิสระ • นิติศำสตรม์หำบณัฑิต (LL.M.) 2553 - ปัจจบุนั กรรมกำรอิสระ กรรมกำรสรรหำ บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 

กรรมกำรสรรหำ และ มหำวิทยำลยัโคลมัเบีย (นิวยอรก์) และกรรมกำรก ำหนดค่ำตอบแทน 

กรรมกำรก ำหนดค่ำตอบแทน ประเทศสหรฐัอเมริกำ มิ.ย. 2562 - ปัจจบุนั กรรมกำรอิสระ บริษัท แอสเสท เวิรด ์คอรป์ จ ำกดั (มหำชน) 

อำย ุ77 ปี • นิติศำสตรด์ษุฎบีณัฑิตกิตติมศกัดิ์ และประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 

มหำวิทยำลยัอีสเทิรน์เอเชีย 2555 - ปัจจบุนั ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ บริษัท อำหำรสยำม จ ำกดั (มหำชน) 

• นติิศำสตรด์ษุฎบีณัฑิตกิตติมศกัดิ์ 2553 - ปัจจบุนั กรรมกำรอิสระ 

จฬุำลงกรณม์หำวิทยำลยั 2553 - ปัจจบุนั กรรมกำรอิสระ บริษัท เบอรล์ี่ ยคุเกอร ์จ ำกดั (มหำชน) 

• เนติบณัฑิตไทย ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ  

ส ำนกัศกึษำอบรมกฎหมำยแห่ง บริษัทที่มิไดจ้ดทะเบียนในตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

เนติบณัฑติยสภำ 2555 - ปัจจบุนั กรรมกำรอิสระ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ ำกดั (มหำชน) 

ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 



  บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน)         เอกสำรแนบ 1 

แบบแสดงรำยกำรขอ้มลูประจ ำปี (แบบ 56-1) สิน้สดุวนัท่ี 30 กันยำยน 2563     รำยละเอียดเก่ียวกบักรรมกำร ผูบ้ริหำร ผูม้ีอ  ำนำจควบคมุ และเลขำนกุำรบริษัท 

เอกสำรแนบ 1 หนำ้ท่ี 2 

ช่ือ-สกุล 
และต าแหน่ง 

วันทีไ่ด้รับ
แต่งตั้ง 
คร้ังแรก 

คุณวุฒิทางการศึกษา 

ความสัมพันธ ์
ทางครอบครัว 

ระหว่าง 
กรรมการและ 

ผู้บริหาร 

ประสบการณท์ างานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน / บริษัท 

1. นำยประสิทธิ์ โฆวิไลกลู (ต่อ) ผ่ำนกำรอบรมที่เกี่ยวขอ้งที่จดัโดยสมำคม กรรมกำรอ่ืน ๆ (ภำครฐั) 

ส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบรษิัทไทย (IOD) 2563 - ปัจจบุนั กรรมกำร คณะกรรมกำรอทุธรณแ์ละรอ้งทกุข ์ จฬุำลงกรณม์หำวิทยำลยั 

• Finance for Non-Finance Director กำรบริหำรงำนบคุคล 

(FN) 2547 ปัจจบุนั อปุนำยกสภำจฬุำลงกรณม์หำวิทยำลยั จฬุำลงกรณม์หำวิทยำลยั 

• Board Failure and How to Fix it, ปัจจบุนั กรรมกำรพิจำรณำกำรอทุธรณข์อง จฬุำลงกรณม์หำวิทยำลยั 

Improving the Quality of Finance พนกังำนแห่งจฬุำลงกรณม์หำวิทยำลยั  

Reporting 2547 ประเภทผูท้รงคณุวฒิุ 

• Director Accreditation Program 2552 - 2559 กรรมกำรสภำจฬุำลงกรณม์หำวิทยำลยั จฬุำลงกรณม์หำวิทยำลยั 

(DAP) 41/2548 2544 - 2558 อำจำรยบ์รรยำยพิเศษ (ปริญญำตร ี) จฬุำลงกรณม์หำวิทยำลยั 

• National Director Conference (NDC) 2558 คณะนิติศำสตร ์

• Independent Director Forum 2560 2561 - 2563 กรรมกำรคณะกรรมกำรนโยบำย กระทรวงกำรพฒันำสงัคมและควำมมั่นคงของมนษุย ์

ที่อยู่อำศยัแห่งชำติ 

2546 - ปัจจบุนั ที่ปรกึษำคณะกรรมกำรจดักำรทรพัยส์นิ สภำกำชำดไทย 

สภำกำชำดไทย 

2535 - เม.ย. 2562 ผูบ้รรยำยส ำนกัอบรมศกึษำกฎหมำย เนติบณัฑิตยสภำ 

แห่งเนติบณัฑติยสภำ 



  บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน)                                                                                                                                                          เอกสำรแนบ 1  

แบบแสดงรำยกำรขอ้มลูประจ ำปี (แบบ 56-1) สิน้สดุวนัท่ี 30 กันยำยน 2563                                                       รำยละเอียดเก่ียวกบักรรมกำร ผูบ้ริหำร ผูม้ีอ  ำนำจควบคมุ และเลขำนกุำรบริษัท 

เอกสำรแนบ 1 หนำ้ท่ี 3 

ช่ือ-สกุล 
และต าแหน่ง 

วันทีไ่ด้รับ
แต่งตั้ง 
คร้ังแรก 

คุณวุฒิทางการศึกษา 

ความสัมพันธ ์
ทางครอบครัว 

ระหว่าง 
กรรมการและ 

ผู้บริหาร 

ประสบการณท์ างานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน / บริษัท 

2. นำยอวยชยั ตนัทโอภำส 26/01/2549 • ปริญญำตรี B.Sc. Accounting  ไม่มี บริษัทจดทะเบียนในตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย  

 รองประธำนกรรมกำร   St. Louis University   2563 - ปัจจบุนั รองประธำนกรรมกำร กรรมกำรสรรหำ บริษัท โออิช ิกรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 

 ประธำนกรรมกำรบริหำร   ประเทศสหรฐัอเมริกำ    กรรมกำรก ำหนดค่ำตอบแทน  

 กรรมกำรสรรหำ  • ปริญญำโท บริหำรธุรกิจ    กรรมกำรก ำกบัดแูลกิจกำรที่ด ี  

 กรรมกำรก ำหนดค่ำตอบแทน   มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร ์   และประธำนกรรมกำรบริหำร  

 และกรรมกำรก ำกบัดแูลกิจกำรที่ด ี  • เกียรติบตัรหลกัสตูร Advance      

 (เป็นกรรมกำรผูมี้อ ำนำจ   Management Program   2561 - ปัจจบุนั รองประธำนกรรมกำรคนที่ 4  บริษัท เสริมสขุ จ ำกดั (มหำชน) 

 ลงนำมผกูพนับรษิัท)   European Institute of Business   และรองประธำนคณะกรรมกำรบริหำร คนที่ 1  

 อำย ุ71 ปี   Administration (INSEAD)   บริษัทที่มิไดจ้ดทะเบียนในตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย  

   ประเทศฝรั่งเศส  2561 - ปัจจบุนั กรรมกำรรองกรรมกำรผูอ้  ำนวยกำรใหญ่อำวโุส บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ ำกดั (มหำชน) 

     ผ่ำนกำรอบรมที่เกี่ยวขอ้งที่จดัโดยสมำคม   และผูบ้ริหำรสงูสดุก ำกบัดแูลปฏบิตัิกำร  

  ส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบรษิัทไทย (IOD)   ประเทศไทย  

  • Director Accreditation Program  ก.พ. 2563 - ปัจจบุนั ประธำนกรรมกำร บริษัท โออิชิ ฟู้ด เซอรว์ิส จ ำกดั 

   (DAP) BJC 2547  2557 - ก.พ. 2563 รองประธำนกรรมกำร  

  • Director Certification Program  ก.พ. 2563 - ปัจจบุนั ประธำนกรรมกำร บริษัท โออิชิ เทรดดิง้ จ ำกดั 

   (DCP) 90/2550  2549 - ก.พ. 2563 รองประธำนกรรมกำร  



  บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน)                                                                                                                                                          เอกสำรแนบ 1  

แบบแสดงรำยกำรขอ้มลูประจ ำปี (แบบ 56-1) สิน้สดุวนัท่ี 30 กันยำยน 2563                                                       รำยละเอียดเก่ียวกบักรรมกำร ผูบ้ริหำร ผูม้ีอ  ำนำจควบคมุ และเลขำนกุำรบริษัท 

เอกสำรแนบ 1 หนำ้ท่ี 4 

ช่ือ-สกุล 
และต าแหน่ง 

วันทีไ่ด้รับ
แต่งตั้ง 
คร้ังแรก 

คุณวุฒิทางการศึกษา 

ความสัมพันธ ์
ทางครอบครัว 
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กรรมการและ 

ผู้บริหาร 

ประสบการณท์ างานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน / บริษัท 

2. นำยอวยชยั ตนัทโอภำส (ต่อ)  • Role of the Chairman Program  ก.พ. 2563 - ปัจจบุนั ประธำนกรรมกำร บริษัท โออิชิ รำเมน จ ำกดั 

    (RCP) 29/2555  2549 - 2563 รองประธำนกรรมกำร  

    2562 - ปัจจบุนั รองประธำนกรรมกำร บริษัท เทรดดิชั่นแนลเทรด แมนเนจเมน้ท ์จ ำกดั  

      (เดิมชื่อ บริษัท เอเยน่ต ์แมนเนจเมน้ท ์จ ำกดั) 

    2558 - ปัจจบุนั รองประธำนกรรมกำร กลุ่มบริษัทสรุำกระทิงแดง 

    2561 - ปัจจบุนั รองประธำนกรรมกำร  บริษัท แคชแวน แมนเนจเมน้ท ์จ ำกดั 

     และประธำนกรรมกำรบริหำร  

    2557 - ปัจจบุนั รองประธำนกรรมกำร  บริษัท โฮเรกำ้ แมเนจเมน้ท ์จ ำกดั 

     และประธำนกรรมกำรบริหำร  

    2555 - ปัจจบุนั รองประธำนกรรมกำร  บริษัท โมเดิรน์เทรด แมนเนจเมน้ท ์จ ำกดั 

     และประธำนกรรมกำรบริหำร  

    2560 - ปัจจบุนั กรรมกำรและประธำนกรรมกำรรว่ม แกรนด ์รอยลั กรุ๊ป อินเตอรเ์นชั่นแนล คอมพำนี ลิมิเต็ด 

    2560 - ปัจจบุนั กรรมกำรและประธำนกรรมกำรรว่ม เมียนมำ ซพัพลำยเชน แอนด ์มำรเ์ก็ตติง้ เซอรว์ิสเซส 

      คอมพำนี ลิมิเต็ด 

       

       



  บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน)                                                                                                                                                          เอกสำรแนบ 1  

แบบแสดงรำยกำรขอ้มลูประจ ำปี (แบบ 56-1) สิน้สดุวนัท่ี 30 กันยำยน 2563                                                       รำยละเอียดเก่ียวกบักรรมกำร ผูบ้ริหำร ผูม้ีอ  ำนำจควบคมุ และเลขำนกุำรบริษัท 
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ช่วงเวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน / บริษัท 

2. นำยอวยชยั ตนัทโอภำส (ต่อ)    มี.ค. 2562 - ปัจจบุนั รองประธำนกรรมกำร คนที่ 1 บริษัท ไทยเบฟ มำรเ์ก็ตติง้ จ ำกดั 

    2560 - ปัจจบุนั รองประธำนกรรมกำร คนที่ 1 บริษัท เบฟเทค จ ำกดั 

    2551 - ปัจจบุนั รองประธำนกรรมกำร คนที่ 2 บริษัท ไทยดริง้ค ์จ ำกดั 

     และประธำนกรรมกำรบริหำร  

    ม.ค. 2562 - ปัจจบุนั รองประธำนกรรมกำร คนที่ 1  บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ โลจิสติก จ ำกดั 

     และประธำนกรรมกำรบริหำร  

    2558 - ม.ค. 2562 รองประธำนกรรมกำร คนที่ 2   

     และรองประธำนกรรมกำรบริหำร  

    2563 - ปัจจบุนั กรรมกำร บริษัท ชำ้งเบียร ์จ ำกดั 

    2563 - ปัจจบุนั กรรมกำร บริษัท เสริมสขุ เทรนนิ่ง จ ำกดั 

    2563 - ปัจจบุนั กรรมกำร บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ เทรนนิ่ง จ ำกดั 

    มี.ค. 2562 - ปัจจบุนั กรรมกำร บริษัท กรีนบีน จ ำกดั 

    มี.ค. 2562 - ปัจจบุนั กรรมกำร บริษัท ฟู้ด แอนด ์เบฟเวอเรจ โฮลดิง้ จ ำกดั 

    2556 - ปัจจบุนั กรรมกำร อินเตอรเ์นชั่นแนล เบฟเวอเรจ โฮลดิง้ส ์ลิมิเต็ด 

       

       



  บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน)                                                                                                                                                          เอกสำรแนบ 1  

แบบแสดงรำยกำรขอ้มลูประจ ำปี (แบบ 56-1) สิน้สดุวนัท่ี 30 กันยำยน 2563                                                       รำยละเอียดเก่ียวกบักรรมกำร ผูบ้ริหำร ผูม้ีอ  ำนำจควบคมุ และเลขำนกุำรบริษัท 
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ช่วงเวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน / บริษัท 

3. นำยวิกรม คุม้ไพโรจน ์ 10/11/2549 • อกัษรศำสตรบ์ณัฑติ ไม่มี บริษัทจดทะเบียนในตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย  

 กรรมกำรอิสระ   สำขำวิชำประวตัิศำสตร ์  2557 - ปัจจบุนั กรรมกำรก ำกบัดแูลกิจกำรที่ด ี บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 

 ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ   จฬุำลงกรณม์หำวิทยำลยั (2509)  2550 - ปัจจบุนั กรรมกำรอิสระ   

 ประธำนกรรมกำรสรรหำ  • ปริญญำโท (MA) (2511)   ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ  

 กรรมกำรก ำหนดค่ำตอบแทน   สำขำวิชำประวตัิศำสตร ์   ประธำนกรรมกำรสรรหำ และ  

 และกรรมกำรก ำกบัดแูล   ควำมสมัพนัธร์ะหว่ำงประเทศ   กรรมกำรก ำหนดค่ำตอบแทน  

 กิจกำรที่ด ี   Michigan State University  2557 - ปัจจบุนั กรรมกำรอิสระ กรรมกำรตรวจสอบ   บริษัท หลกัทรพัยจ์ดักำรกองทนุ เอ็มเอฟซี 

 อำย ุ74 ปี   ประเทศสหรฐัอเมริกำ   กรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำ่ตอบแทน  จ ำกดั (มหำชน) 

  • ปริญญำเอก (Ph.D.) (2515)   และประธำนคณะกรรมกำร  

   สำขำวิชำประวตัิศำสตร ์   บริหำรควำมเสี่ยง  

   ควำมสมัพนัธร์ะหว่ำงประเทศ  2549 - ปัจจบุนั กรรมกำรอิสระ และประธำนกรรมกำร  บริษัท คนัทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท ์จ ำกัด (มหำชน) 

   Michigan State University  บริษัทที่มิไดจ้ดทะเบียนในตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย  

   ประเทศสหรฐัอเมริกำ  2553 - ปัจจบุนั ประธำนบรษิัท บริษัท สปอรต์ แอนด ์รีครีเอชั่น แมนเนจเมน้ท ์จ ำกดั 
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แบบแสดงรำยกำรขอ้มลูประจ ำปี (แบบ 56-1) สิน้สดุวนัท่ี 30 กันยำยน 2563                                                       รำยละเอียดเก่ียวกบักรรมกำร ผูบ้ริหำร ผูม้ีอ  ำนำจควบคมุ และเลขำนกุำรบริษัท 

เอกสำรแนบ 1 หนำ้ท่ี 7 

ช่ือ-สกุล 
และต าแหน่ง 

วันทีไ่ด้รับ
แต่งตั้ง 
คร้ังแรก 

คุณวุฒิทางการศึกษา 

ความสัมพันธ ์
ทางครอบครัว 

ระหว่าง 
กรรมการและ 

ผู้บริหาร 

ประสบการณท์ างานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง 
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3. นำยวิกรม คุม้ไพโรจน ์(ต่อ)  • ปริญญำดษุฎีบณัฑิตกติติมศกัดิ์ (2546)  2550 - ปัจจบุนั ที่ปรกึษำกิตติมศกัดิ ์ หอกำรคำ้องักฤษ - ไทย 

   สำขำมำนษุยวิทยำ (Humanities),  2556 - 2559 กรรมกำร  บริษัท บำงจำกปิโตรเลียม จ ำกดั (มหำชน) 

   Schiller International University, London, UK   และประธำนคณะกรรมกำรบรรษัทภิบำล  

  ผ่ำนกำรอบรมที่เกี่ยวขอ้งที่จดัโดยสมำคม  2555 - 2559 กรรมกำร กรรมกำรตรวจสอบ ส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัย ์

  ส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบรษิัทไทย (IOD)   กรรมกำรในคณะกรรมกำรสรรหำ และตลำดหลกัทรพัย ์(ก.ล.ต.) 

  • Director Accreditation Program   และก ำหนดค่ำตอบแทน  

   (DAP) 63/2550     

  • Anti-Corruption for Executive Program     

   (ACEP) 7/2556     

  • Successful Formulation & Execution of     

   Strategy (SFE) 22/2557     

  • Role of the Chairman Program 39/2559     

  • Advanced Audit Committee Program      

   23/2559     
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แบบแสดงรำยกำรขอ้มลูประจ ำปี (แบบ 56-1) สิน้สดุวนัท่ี 30 กันยำยน 2563                                                       รำยละเอียดเก่ียวกบักรรมกำร ผูบ้ริหำร ผูม้ีอ  ำนำจควบคมุ และเลขำนกุำรบริษัท 
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4. นำงสำวพจนีย ์ธนวรำนิช 24/02/2552 • ปริญญำตรบีญัชีบณัฑิต ไม่มี บริษัทจดทะเบียนในตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย  

 กรรมกำรอิสระ   จฬุำลงกรณม์หำวิทยำลยั  2557 - ปัจจบุนั ประธำนกรรมกำรก ำหนดค่ำตอบแทน บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 

 กรรมกำรตรวจสอบ  • ปริญญำโทบริหำรธุรกิจ    ประธำนกรรมกำรก ำกบัดแูลกิจกำรทีด่ ี  

 ประธำนกรรมกำรก ำหนด    Syracuse University ประเทศสหรฐัอเมรกิำ  2552 - ปัจจบุนั กรรมกำรอิสระ และกรรรมกำรตรวจสอบ บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 

 ค่ำตอบแทน   (ดว้ยทนุ USAID)  2560 - ปัจจบุนั กรรมกำรอิสระ บริษัท เบอรล์ี่ ยคุเกอร ์จ ำกดั (มหำชน) 

 และประธำนกรรมกำร  • ปริญญำบตัรวิทยำลยัป้องกนัรำชอำณำจกัร   และประธำนกรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ง  

 ก ำกบัดแูลกิจกำรที่ด ี   รุน่ที่ 42  ก.ค. 2563 - ปัจจบุนั 
กรรมกำรอิสระและประธำนกรรมกำร
ตรวจสอบ 

บริษัท ไทยรบัประกนัภยัต่อ จ ำกดั (มหำชน) 

 อำย ุ74 ปี  ผ่ำนกำรอบรมที่เกี่ยวขอ้งที่จดัโดยสมำคม  2557 - ก.ค. 2563 กรรมกำรตรวจสอบ  

  ส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบรษิัทไทย (IOD)  2550 - ปัจจบุนั กรรมกำรอิสระ   

  • Director Certification Program   2550 - ปัจจบุนั ประธำนกรรมกำร กรรมกำรอสิระ   บริษัท ยนูิเวนเจอร ์จ ำกดั (มหำชน) 

   (DCP) 17/2545   กรรมกำรตรวจสอบ และ   

   • Role of Chairman Program   ประธำนกรรมกำรพิจำรณำค่ำตอบแทน  

    (RCP) 13/2549   และสรรหำ  

   • Role of the Compensation Committee   2550 - ปัจจบุนั กรรมกำรอิสระและกรรมกำรตรวจสอบ บริษัท กรุงเทพประกนัภยั จ ำกดั (มหำชน) 

    (RCC) 4/2550     



  บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน)                                                                                                                                                          เอกสำรแนบ 1  

แบบแสดงรำยกำรขอ้มลูประจ ำปี (แบบ 56-1) สิน้สดุวนัท่ี 30 กันยำยน 2563                                                       รำยละเอียดเก่ียวกบักรรมกำร ผูบ้ริหำร ผูม้ีอ  ำนำจควบคมุ และเลขำนกุำรบริษัท 
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4. นำงสำวพจนีย ์ธนวรำนิช (ต่อ)  • Audit Committee Program  2555 - ปัจจบุนั ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ ธนำคำรกรุงศรีอยธุยำ จ ำกดั (มหำชน) 

   (ACP) 32/2553  2553 - ปัจจบุนั กรรมกำรอิสระ  

  • Financial Institutions Governance  บริษัทที่มิไดจ้ดทะเบียนในตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย  

   Program (FGP) 2/2554  ก.พ. 2562  - ปัจจบุนั กรรมกำรตรวจสอบ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ ำกดั (มหำชน) 

  • Advanced Audit Committee Program  2561 - ปัจจบุนั กรรมกำรอิสระ  

   (AACP) 10/2556  มี.ค. 2563  -  ปัจจบุนั ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ ส ำนกังำนคณะกรรมกำรป้องกนัและปรำบปรำม 

   (ผ่ำนกำรอบรม ACP, MIA, MFM, MIR)   และประเมินผล กำรทจุริตแห่งชำติ (ส ำนกังำน ป.ป.ช.) 

  • Anti-Corruption for Executive Program  2561 - ปัจจบุนั กรรมกำรสภำมหำวิทยำลยัผูท้รงคณุวฒิุ มหำวิทยำลยัแม่ฟ้ำหลวง 

   (ACEP) 7/2556  2560 - ปัจจบุนั รองประธำนกรรมกำร สมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบริษทัไทย 

  • Director Certification Program    และประธำนกรรมกำรตรวจสอบ  

   Update (DCPU) 1/2557  2560 - ส.ค. 2563 กรรมกำรผูท้รงคณุวฒิุ สมำคมส่งเสริมผูล้งทนุไทย 

  • Driving Company Success with  2550 - มิ.ย. 2563 ผูท้รงคณุวฒิุ  คณะกรรมกำรสภำธุรกิจประกนัภยัไทย 

   IT Governance (ITG) 2/2559  2549 - ปัจจบุนั กรรมกำรกฤษฎีกำ ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 

    2559 - 2560 กรรมกำรอิสระและประธำนกรรมกำรตรวจสอบ บริษัท บิก๊ซี ซูเปอรเ์ซ็นเตอร ์จ ำกดั (มหำชน) 

    2557 - 2558 สมำชิกสภำปฏิรูปแห่งชำต ิ สภำปฏิรูปแห่งชำต ิ

    2552 - 2559 กรรมกำรอิสระ บริษัท เบอรล์ี่ ยคุเกอร ์จ ำกดั (มหำชน) 
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ประสบการณท์ างานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน / บริษัท 

5. นำยชยั จรุงธนำภิบำล 08/02/2549 • ปริญญำตรบีญัช ี ไม่มี บริษัทจดทะเบียนในตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย  

 กรรมกำรอิสระ   จฬุำลงกรณม์หำวิทยำลยั  2549 - ปัจจบุนั กรรมกำรอิสระ กรรมกำรตรวจสอบ บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 

 กรรมกำรตรวจสอบ  • ปริญญำโทบญัช ี   ประธำนกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง  

 ประธำนกรรมกำรบริหำร   มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร ์   และกรรมกำรก ำกบัดแูลกิจกำรที่ด ี  

 ควำมยั่งยืนและควำมเสี่ยง   ผ่ำนกำรอบรมที่เกี่ยวขอ้งที่จดัโดยสมำคม  2561 - ปัจจบุนั ประธำนกรรมกำร กรรมกำรอิสระ บริษัท วีรนัดำ รีสอรท์ จ ำกดั (มหำชน) 

 และกรรมกำรก ำกบัดแูล  ส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบรษิัทไทย (IOD)   และประธำนกรรมกำรสรรหำและก ำหนด  

 กิจกำรที่ด ี  • Director Certification Program    ค่ำตอบแทน  

 อำย ุ66 ปี   (DCP) 29/2546  2557 - ปัจจบุนั ประธำนกรรมกำร บริษัท ทีเอ็มที สตีล จ ำกดั (มหำชน) 

   • Audit Committee Program    และประธำนกรรมกำรตรวจสอบ  

   (ACP) 24/2548  2547 - ปัจจบุนั กรรมกำรอิสระ   

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

     และกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง  

    2546 - ปัจจบุนั กรรมกำรอิสระ  บริษัท สยำม ฟิวเจอร ์ดีเวลลอปเมนท ์จ ำกดั (มหำชน) 

    2545 - ปัจจบุนั กรรมกำรอิสระ  บริษัท เมเจอร ์ซีนีเพล็กซ ์กรุป้ จ ำกดั (มหำชน) 

      และประธำนกรรมกำรตรวจสอบ   

        



  บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน)                                                                                                                                                          เอกสำรแนบ 1  

แบบแสดงรำยกำรขอ้มลูประจ ำปี (แบบ 56-1) สิน้สดุวนัท่ี 30 กันยำยน 2563                                                       รำยละเอียดเก่ียวกบักรรมกำร ผูบ้ริหำร ผูม้ีอ  ำนำจควบคมุ และเลขำนกุำรบริษัท 
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ช่วงเวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน / บริษัท 

5. นำยชยั จรุงธนำภิบำล (ต่อ)    2543 - ปัจจบุนั กรรมกำรอิสระ บริษัท ทีมพรีซิชั่น จ ำกดั (มหำชน) 

     ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ  

     กรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำ่ตอบแทน  

     และกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง  

6. นำยสิทธิชยั ชยัเกรียงไกร 26/01/2549 • ปริญญำตรีบญัชีบณัฑิต (เกียรตินิยมอนัดบั 1) ไม่มี บริษัทจดทะเบียนในตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย  

 กรรมกำร   มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร ์  2549 - ปัจจบุนั กรรมกำร รองประธำนกรรมกำรบรหิำรคนที่ 1 บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 

 รองประธำนกรรมกำรบริหำร  • วฒิุบตัรคอมพิวเตอรบ์ริหำร   และกรรมกำรก ำหนดค่ำตอบแทน  

 คนที่ 1 และกรรมกำรก ำหนด   จฬุำลงกรณม์หำวิทยำลยั  2554 - ปัจจบุนั กรรมกำร รองประธำนกรรมกำรบริหำร คนที่ 1  บริษัท เสริมสขุ จ ำกดั (มหำชน) 

 ค่ำตอบแทน  • วฒิุบตัร Mini MBA    และกรรมกำรบริหำรควำมยั่งยืน  

 (เป็นกรรมกำรผูมี้อ ำนำจ   สำขำ Leadership Management   และควำมเสี่ยง  

 ลงนำมผกูพนับริษัท)   มหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร ์  ปัจจบุนั กรรมกำร บริษัท แอสเสท เวิรด ์คอรป์ จ ำกดั (มหำชน) 

 อำย ุ66 ปี    2550 - ปัจจบุนั กรรมกำร  บริษัท ยนูิเวนเจอร ์จ ำกดั (มหำชน) 

    2550 - ปัจจบุนั กรรมกำร  บริษัท อำหำรสยำม จ ำกดั (มหำชน) 

    2544 - ปัจจบุนั กรรมกำร  บริษัท เบอรล์ี่ ยคุเกอร ์จ ำกดั (มหำชน) 

       

       



  บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน)                                                                                                                                                          เอกสำรแนบ 1  

แบบแสดงรำยกำรขอ้มลูประจ ำปี (แบบ 56-1) สิน้สดุวนัท่ี 30 กันยำยน 2563                                                       รำยละเอียดเก่ียวกบักรรมกำร ผูบ้ริหำร ผูม้ีอ  ำนำจควบคมุ และเลขำนกุำรบริษัท 

เอกสำรแนบ 1 หนำ้ท่ี 12 

ช่ือ-สกุล 
และต าแหน่ง 
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แต่งตั้ง 
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ประสบการณท์ างานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน / บริษัท 

6. นำยสิทธิชยั ชยัเกรียงไกร (ต่อ)  ผ่ำนกำรอบรมที่เกี่ยวขอ้งที่จดัโดยสมำคม  บริษัทที่มิไดจ้ดทะเบียนในตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย  

   ส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบรษิัทไทย (IOD)  2559 - ปัจจบุนั กรรมกำรรองกรรมกำรผูอ้  ำนวยกำรใหญ่อำวโุส บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ ำกดั (มหำชน) 

   • Directors Certification Program   และกรรมกำรบริหำรควำมยั่งยนื  

    (DCP) 26/2546   และควำมเสี่ยงและผูบ้ริหำรสงูสดุ   

  • DCP Refresher Course 2/2549   กำรเงินและบญัชีกลุ่ม  

    2557 - ปัจจบุนั รองประธำนกรรมกำร บริษัท โออิชิ ฟู้ด เซอรว์ิส จ ำกดั 

    2549 - ปัจจบุนั รองประธำนกรรมกำร บริษัท โออิชิ เทรดดิง้ จ ำกดั 

    2549 - ปัจจบุนั รองประธำนกรรมกำร บริษัท โออิชิ รำเมน จ ำกดั 

    2563 - ปัจจบุนั กรรมกำร บริษัท ชำ้งเบียร ์จ ำกดั 

    2563 - ปัจจบุนั กรรมกำร BeerCo Limited 

    2556 - ปัจจบุนั กรรมกำร Fraser and Neave, Limited 

    2556 - ปัจจบุนั กรรมกำร เฟรเซอรส์ พรอ็พเพอรต์ี ้ลิมเิต็ด 

    2555 - ปัจจบุนั กรรมกำร Oishi International Holdings Limited 

       

       

       



  บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน)                                                                                                                                                          เอกสำรแนบ 1  

แบบแสดงรำยกำรขอ้มลูประจ ำปี (แบบ 56-1) สิน้สดุวนัท่ี 30 กันยำยน 2563                                                       รำยละเอียดเก่ียวกบักรรมกำร ผูบ้ริหำร ผูม้ีอ  ำนำจควบคมุ และเลขำนกุำรบริษัท 
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ประสบการณท์ างานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน / บริษัท 

6. นำยสิทธิชยั ชยัเกรียงไกร (ต่อ)    2555 - ปัจจบุนั กรรมกำร บริษัท เพ็ทฟอรม์ (ไทยแลนด)์ จ ำกดั 

    ปัจจบุนั กรรมกำร บริษัท ฟู้ด แอนด ์เบฟเวอเรจ โฮลดิง้ จ ำกดั 

    ปัจจบุนั กรรมกำร บริษัท ทีซีซี แอสเซ็ทส ์(ประเทศไทย) จ ำกดั 

    ปัจจบุนั กรรมกำร บริษัท บิก๊ซี รีเทล โฮลดิง้ จ ำกดั 

    ปัจจบุนั กรรมกำร บริษัท ไทยเบฟเวอรเ์รจ แคน จ ำกดั 

    2558 - ปัจจบุนั กรรมกำร บริษัท ยนูิเวนเจอร ์รที แมแนจเมน้ท ์จ ำกดั 

    2550 - ปัจจบุนั กรรมกำร บริษัท อีสเทิรน์ ซีบอรด์ อินดสัเตรียล เอสเตท 

      (ระยอง) จ ำกดั 

    2555 - พ.ย. 2563 กรรมกำร  บริษัท แผ่นดินทอง พรอ็พเพอรต์ี ้ดีเวลลอปเมน้ท ์

      จ ำกดั (มหำชน) 

    2559 - 2561 กรรมกำร บริษัท บิก๊ซี ซูเปอรเ์ซ็นเตอร ์จ ำกดั (มหำชน) 

    2553 - 2559 กรรมกำรรองกรรมกำรผูอ้  ำนวยกำรใหญ่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ ำกดั (มหำชน) 

       

       

       

       



  บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน)                                                                                                                                                          เอกสำรแนบ 1  

แบบแสดงรำยกำรขอ้มลูประจ ำปี (แบบ 56-1) สิน้สดุวนัท่ี 30 กันยำยน 2563                                                       รำยละเอียดเก่ียวกบักรรมกำร ผูบ้ริหำร ผูม้ีอ  ำนำจควบคมุ และเลขำนกุำรบริษัท 
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ช่วงเวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน / บริษัท 

7. นำยพิษณ ุวิเชียรสรรค ์ 26/01/2549 • ปริญญำตรี วิทยำศำสตร ์ ไม่มี บริษัทจดทะเบียนในตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย  

 กรรมกำร กรรมกำรบริหำร   (วิทยำศำสตรก์ำรอำหำร)  2549 - ปัจจบุนั กรรมกำร กรรมกำรบรหิำร บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 

 และรองประธำนกรรมกำร   มหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร ์   และรองประธำนกรรมกำรบรหิำรควำมยั่งยืน  

 (เป็นกรรมกำรผูมี้อ ำนำจ  • ปรญิญำโทดำ้นเทคโนโลยี (เกียรตินิยมอนัดบั 2)    และควำมเสี่ยง  

 ลงนำมผกูพนับริษัท)   สำขำเทคโนโลยีชีวภำพ  บริษัทที่มิไดจ้ดทะเบียนในตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย  

 อำย ุ64 ปี   Massey University ประเทศนิวซีแลนด ์  2559 - ปัจจบุนั กรรมกำรรองกรรมกำร บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ ำกดั (มหำชน) 

  • ปริญญำโทดำ้นกำรผลิตเบียร ์   ผูอ้  ำนวยกำรใหญ่อำวโุส และ   

   The Scandinavian School of Brewing   ผูบ้รหิำรสงูสดุ กลุ่มเทคโนโลยีและวิศวกรรม  

   ประเทศเดนมำรก์  2559 - ปัจจบุนั รองประธำนกรรมกำรคนที่ 3  บริษัท เบฟเทค จ ำกดั  

  • ปริญญำเอกวิศวกรรมศำสตร ์   และกรรมกำรผูจ้ดักำร  

   Technical University Berlin   ปัจจบุนั รองประธำนกรรมกำรคนที่ 1  บริษัท ชำ้งอินเตอรเ์นชั่นแนล จ ำกดั 

   ประเทศเยอรมนั  ปัจจบุนั รองประธำนกรรมกำร บริษัท คอสมอส บริวเวอรี่ (ประเทศไทย) จ ำกดั 

  ผ่ำนกำรอบรมที่เกี่ยวขอ้งที่จดัโดยสมำคม  2558 - ปัจจบุนั รองประธำนกรรมกำร บริษัท ฟู้ด ออฟ เอเชีย จ ำกดั 

  ส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบรษิัทไทย (IOD)  2561 - ปัจจบุนั กรรมกำร และรองประธำนกรรมกำรบริหำร บริษัท เบียรไ์ทย (1991) จ ำกดั (มหำชน) 

  • Director Accreditation Program   มี.ค. 2562 - ปัจจบุนั กรรมกำร บริษัท ฟู้ด แอนด ์เบฟเวอเรจ โฮลดิง้ จ ำกดั 

   (DAP) BJC 2547  2560 - ปัจจบุนั กรรมกำร บริษัท ฟู้ดส ์คอมพำนี โฮลดิง้ส ์จ ำกดั 



  บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน)                                                                                                                                                          เอกสำรแนบ 1  
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7. นำยพิษณ ุวิเชียรสรรค ์(ต่อ)    2556 - ปัจจบุนั กรรมกำร บริษัท เอส.พี.เอ็มอำหำรและเครื่องดื่ม จ ำกดั 

    2557 - ปัจจบุนั กรรมกำร บริษัท โออิชิ ฟู้ด เซอรว์ิส จ ำกดั 

    2557 - ปัจจบุนั กรรมกำร บริษัท ไทยดริง้ค ์จ ำกดั 

    2555 - ปัจจบุนั กรรมกำร Great Brands Limited 

    2549 - ปัจจบุนั กรรมกำร บริษัท โออิชิ เทรดดิง้ จ ำกดั 

    2549 - ปัจจบุนั กรรมกำร บริษัท โออิชิ รำเมน จ ำกดั 

    ปัจจบุนั กรรมกำร บริษัท เบียรช์ำ้ง อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ำกดั 

    ปัจจบุนั กรรมกำร บริษัท จรญัธุรกิจ 52 จ ำกดั 

    ปัจจบุนั กรรมกำร บริษัท แพนอินเตอรเ์นชั่นแนล (ประเทศไทย) จ ำกดั 

    ปัจจบุนั กรรมกำร บริษัท อำหำรเสริม จ ำกดั 

    ปัจจบุนั กรรมกำร บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ รไีซเคิล จ ำกดั 

    ปัจจบุนั กรรมกำร บริษัท เบียรช์ำ้ง จ ำกดั 

    ปัจจบุนั กรรมกำร บริษัท เบียรอ์ำชำ จ ำกดั 

    ปัจจบุนั กรรมกำร บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ เทรนนิ่ง จ ำกดั 

    2557 - 2559 กรรมกำรรองกรรมกำรผูอ้  ำนวยกำรใหญ่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ ำกดั (มหำชน) 

     และกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง  

    2548 - 2557 กรรมกำร บริษัท วิทยำทำน จ ำกดั 

    2547 - 2557 กรรมกำรผูช้่วยกรรมกำรผูอ้  ำนวยกำรใหญ่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ ำกดั (มหำชน) 
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8. นำงนงนชุ บรูณะเศรษฐกลุ 09/02/2560 • ปริญญำตรีนิเทศศำสตร ์ ไม่มี บริษัทจดทะเบียนในตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย  

 กรรมกำร   (เกียรตินิยมอนัดบั 1 เหรยีญทอง)  2560 - ปัจจบุนั กรรมกำร กรรมกำรผูจ้ดักำร บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 

 กรรมกำรผูจ้ดักำร   จฬุำลงกรณม์หำวิทยำลยั   กรรมกำรบริหำร  

 กรรมกำรบริหำร  • ปริญญำโท บริหำรธุรกิจ (MBA)   กรรมกำรบริหำรควำมยั่งยืนและควำมเสี่ยง  

 กรรมกำรบริหำรควำมยั่งยืน   (เกียรตินิยม)   และกรรมกำรก ำกบัดแูลกิจกำรที่ด ี  

 และควำมเสี่ยง    Cleveland State University  บริษัทที่มิไดจ้ดทะเบียนในตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย  

 และกรรมกำรก ำกบัดแูล   ประเทศสหรฐัอเมริกำ  2560 - ปัจจบุนั ผูช้่วยกรรมกำรผูอ้  ำนวยกำรใหญ ่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ ำกดั (มหำชน) 

 กิจกำรที่ดี  ผ่ำนกำรอบรมที่เกี่ยวขอ้งที่จดัโดยสมำคม   ผูบ้รหิำรสงูสดุ สำยธุรกิจอำหำร (ประเทศไทย)  

 (เป็นกรรมกำรผูมี้อ ำนำจ  ส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบรษิัทไทย (IOD)  2558 - ปัจจบุนั ผูอ้  ำนวยกำรส ำนกัพฒันำธุรกิจอำหำร  

 ลงนำมผกูพนับริษัท)  • Director Accreditation Program  2558 - ปัจจบุนั กรรมกำรผูจ้ดักำร บริษัท ฟู้ด ออฟ เอเชีย จ ำกดั 

 อำย ุ52 ปี   (DAP) 135/2560  2560 - ปัจจบุนั กรรมกำรผูจ้ดักำร บริษัท โออิชิ เทรดดิง้ จ ำกดั 

    2560 - ปัจจบุนั กรรมกำรผูจ้ดักำร บริษัท โออิชิ รำเมน จ ำกดั 

    2560 - ปัจจบุนั กรรมกำรผูจ้ดักำร บริษัท โออิชิ ฟู้ด เซอรว์ิส จ ำกดั 

    2563-ปัจจบุนั กรรมกำร บริษัท ดีทซูี เซอรว์ิส จ ำกดั 

    ปัจจบุนั กรรมกำร บริษัท คอฟฟ่ี คอนเซ็ปต ์รีเทล จ ำกดั 

    ปัจจบุนั กรรมกำร บริษัท คอฟฟ่ี คอนเซ็ปต ์(ประเทศไทย) จ ำกดั 



  บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน)                                                                                                                                                          เอกสำรแนบ 1  
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8. นำงนงนชุ บรูณะเศรษฐกลุ (ต่อ)    ปัจจบุนั กรรมกำร บริษัท แมกซ ์เอเชีย ฟู้ด แอนด ์เบฟเวอเรจ  

    ปัจจบุนั กรรมกำร บริษัท เอฟแอนดเ์อ็น รเีทล คอนเน็คชั่น จ ำกดั 

    ปัจจบุนั กรรมกำร บริษัท เอฟแอนดเ์อ็น อินเตอรเ์นชั่นแนล โฮลดิง้ จ ำกดั 

    ปัจจบุนั กรรมกำร บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ เทรนนิ่ง จ ำกดั 

    2561 - ปัจจบุนั กรรมกำร บริษัท ฮำวี ลอจิสติกส ์(ประเทศไทย) จ ำกดั 

    2561 - ปัจจบุนั กรรมกำร บริษัท ฮำวี ฟู้ด ดิสตริบิวชั่น (ประเทศไทย) จ ำกดั 

    2560 - ปัจจบุนั กรรมกำร บริษัท สะไปซ ์ออฟ เอเชีย จ ำกดั 

    2560 - ปัจจบุนั กรรมกำร บริษัท เดอะ คิวเอสอำร ์ออฟ เอเชีย จ ำกดั 

    2560 - ปัจจบุนั กรรมกำร บริษัท ฟู้ดส ์คอมพำนี โฮลดิง้ส ์จ ำกดั 

    2560 - ปัจจบุนั กรรมกำร บริษัท บสิโตร เอเชีย จ ำกดั  

    2560 - ปัจจบุนั กรรมกำร บริษัท ไทยดริง้ค ์จ ำกดั  

    2560 - ปัจจบุนั กรรมกำร Oishi International Holdings Limited 

    2560 - ปัจจบุนั กรรมกำร Oishi Myanmar Limited 

    2560 - ปัจจบุนั กรรมกำร Oishi Group Limited Liability Company  

    2559 - ปัจจบุนั กรรมกำร บริษัท กอ้ยเกี่ยว จ ำกดั 

    2559 - ปัจจบุนั กรรมกำร บริษัท แม็กซ ์เอเชีย จ ำกดั 
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9. นำยไพศำล อ่ำวสถำพร 10/11/2553 • ปริญญำตรี บริหำรธุรกิจ  ไม่มี บริษัทจดทะเบียนในตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย  

 รองกรรมกำรผูจ้ดักำร   Indiana Institute of Technology,  ปัจจบุนั รองกรรมกำรผูจ้ดักำรสำยงำนธุรกิจอำหำร  บริษัท โออิช ิกรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 

 สำยงำนธุรกิจอำหำร   Fort Wayne, Indiana, ประเทศสหรฐัอเมริกำ   กรรมกำรบริหำร   

 กรรมกำรบริหำร   • ปริญญำโท บริหำรธุรกิจ    และกรรมกำรบริหำรควำมยั่งยืนและ  

 และกรรมกำรบรหิำร   สำขำธุรกิจระหว่ำงประเทศ   ควำมเสี่ยง  

 ควำมยั่งยืนและควำมเสี่ยง   Johnson & Wales University,  บริษัทที่มิไดจ้ดทะเบียนในตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย  

   อำย ุ55 ปี   Providence Rhode Island  ปัจจบุนั ประธำนกรรมกำร บริษัท โออิชิ เดลิเวอรี่ จ ำกดั 

   ประเทศสหรฐัอเมริกำ  ปัจจบุนั กรรมกำรผูจ้ดักำร  Oishi Myanmar Limited 

  • หลกัสตูร CEDI - Babson Entrepreneurial  ปัจจบุนั กรรมกำร  Oishi F&B (Singapore) Pte. Ltd. 

   Leadership Program Babson College,  ปัจจบุนั กรรมกำร  Oishi Group Limited Liability Company 

   Massachusetts, ประเทศสหรฐัอเมริกำ     

  • ประกำศนียบตัรหลกัสตูรผูบ้ริหำรระดบัสงู     

   รุน่ที่ 19 สถำบนัวิทยำกำรตลำดทนุ (วตท.)     

  • Senior Executive Development     

   Program (SEDP)     

   National University of Singapore     
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10. นำงเจษฎำกร โคชส ์ 25/02/2557 • ปริญญำตรี กำรโฆษณำ ไม่มี   บริษัทจดทะเบียนในตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย  

 รองกรรมกำรผูจ้ดักำร   มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร ์  ปัจจบุนั รองกรรมกำรผูจ้ดักำรสำยงำน บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 

 สำยงำนธุรกิจเครื่องดื่ม  • ปริญญำโท บริหำรธุรกิจ (กำรตลำด)   ธุรกิจเครื่องดืม่และกรรมกำรบริหำร  

 และกรรมกำรบริหำร   University of Dallas, Irvin Texas,   ควำมยั่งยืนและควำมเสี่ยง   

 ควำมยั่งยืนและควำมเสี่ยง   ประเทศสหรฐัอเมริกำ  2557 - 2558 ผูช้่วยกรรมกำรผูจ้ดักำร บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 

   อำย ุ51 ปี  • Senior Executive Development   สำยงำนธุรกิจเครื่องดื่ม  

   Program (SEDP)  บริษัทที่มิไดจ้ดทะเบียนในตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย  

   National University of Singapore  ปัจจบุนั กรรมกำรบริหำร บริษัท ไทยดริง้ค ์จ ำกดั 

    ปัจจบุนั กรรมกำร Oishi International Holdings Limited 

    ปัจจบุนั กรรมกำร Oishi Group Limited Liability Company 

11. นำงสำวเมขลำ เนติโพธิ์ 10/08/2561 • ปริญญำตรี นิเทศศำสตร ์ ไม่มี   บริษัทจดทะเบียนในตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย  

 รองกรรมกำรผูจ้ดักำร   จฬุำลงกรณม์หำวทิยำลยั  ปัจจบุนั รองกรรมกำรผูจ้ดักำรธุรกิจอำหำรส ำเร็จรูป  บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 

 ธุรกิจอำหำรส ำเรจ็รูป   • ปริญญำโท บริหำรธุรกิจ (MBA)   และกรรมกำรบริหำรควำมยั่งยืน  

 และกรรมกำรบริหำร   สถำบนับณัฑิตบริหำรธุรกจิศศินทร ์   และควำมเสี่ยง  

 ควำมยั่งยนืและควำมเสี่ยง   แห่งจฬุำลงกรณม์หำวิทยำลยั  บริษัทที่มิไดจ้ดทะเบียนในตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย  

   อำย ุ50 ปี    ปัจจบุนั รองกรรมกำรผูจ้ดักำร กลยทุธธ์ุรกิจอำหำร  บริษัท ฟู้ด ออฟ เอเชีย จ ำกดั 
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11. นำงสำวเมขลำ เนติโพธิ์   • Global 2030 Executive Leadership Program  2559 - 2560 Senior Director, Adult and  Kimberly-Clark Asia Pacific (Singapore) 

   Tuck School of Business,   Feminine Care Sector  

    Dartmouth College, USA  2556 - 2559 Marketing Director  Colgate-Palmolive Taiwan Co., Ltd. 

12. นำยกฤษฎำ วรรธนะภำคิน 10/08/2561 • ปริญญำตรี บญัชี ไม่มี    บริษัทจดทะเบียนในตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย  

 รองกรรมกำรผูจ้ดักำร   มหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร ์  ปัจจบุนั รองกรรมกำรผูจ้ดักำรฝ่ำยกำรเงินและบญัชี   บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 

 ฝ่ำยกำรเงินและบญัช ี  • ปริญญำโท บริหำรธุรกิจ (MBA)   และกรรมกำรบริหำรควำมยั่งยืน  

 และกรรมกำรบริหำร   มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร ์   และควำมเสี่ยง  

 ควำมยั่งยืนและควำมเสี่ยง  • ผูส้อบบญัชีรบัอนญุำตเลขที่ 9928  2561 - ส.ค. 2562 ผูช้่วยกรรมกำรผูจ้ดักำรฝ่ำยกำรเงินและบญัชี     บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 

    (เป็นผูท้ี่ไดร้บัมอบหมำย  ผ่ำนกำรอบรมที่เกี่ยวขอ้งทีจ่ดัโดยสมำคม    บริษัทที่มิไดจ้ดทะเบียนในตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย  

 ใหร้บัผิดชอบสงูสดุ  ส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบรษิัทไทย (IOD)  ปัจจบุนั ผูบ้ริหำรส ำนกักำรเงินและบญัชีกลุ่มธุรกิจ   บริษัท ไทยดริง้ค ์จ ำกดั 

 ในสำยงำนบญัชีและกำรเงนิ)  • Director Accreditation Program (DAP)   เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอลป์ระเทศไทย  

   อำย ุ41 ปี    รุน่ที่ 149/2561  ปัจจบุนั กรรมกำร Oishi International Holdings Limited 

    ปัจจบุนั กรรมกำร Oishi F&B (Singapore) Pte. Ltd. 
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12. นำยกฤษฎำ วรรธนะภำคิน    ปัจจบุนั กรรมกำร Oishi Myanmar Limited 

 (ต่อ)    ปัจจบุนั กรรมกำร Oishi Group Limited Liability Company 

    2560 - มิ.ย. 2562 รองผูอ้  ำนวยกำรฝ่ำยพฒันำธุรกิจเครื่องดื่ม   บริษัท ไทยดริง้ค ์จ ำกดั 

     ไม่มีแอลกอฮอลป์ระเทศไทย  

    2558 – 2560 Head of Finance and Services   AstraZeneca (Thailand) Co., Ltd. 

    2555 – 2558 Head of Finance Business Partner   Syngenta Crop Protection (Thailand) Co., Ltd. 

13. นำงชณิรตัน ์โกมลรตันว์ฒันะ 01/08/2562 • บริหำรธุรกิจดษุฎบีณัฑิตกำรพฒันำ ไม่มี บริษัทจดทะเบียนในตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย  

   ผูอ้  ำนวยกำรฝ่ำยบญัช ี    ธรุกิจอตุสำหกรรมและทรพัยำกรมนษุย ์    ส.ค. 2562 - ปัจจบุนั ผูอ้  ำนวยกำรกำรฝ่ำยบญัชี   บริษัท โออิช ิกรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 

   สมหุบ์ญัชี    มหำวิทยำลยัพระจอมเกลำ้พระนครเหนือ  บริษัทที่มิไดจ้ดทะเบียนในตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย  

   อำย ุ58 ปี  • บริหำรธุรกิจมหำบณัฑติกำรพฒันำ  ปัจจบุนั กรรมกำร บริษัท โออิชิ เดลิเวอรี่ จ ำกดั 

    ธุรกิจอตุสำหกรรมและทรพัยำกรมนษุย ์  2561 - 2562 ผูอ้  ำนวยกำรกำรฝ่ำยบญัชี   กลุ่มบริษัทสรุำบำงยี่ขนั 

    มหำวิทยำลยัพระจอมเกลำ้พระนครเหนือ   และงบประมำณ  

  • บญัชีมหำบณัฑิต  2554 – 2560 ผูช้่วยผูอ้  ำนวยกำรและรกัษำกำร   กลุ่มบริษัทแสงโสม 

    มหำวิทยำลยัศรีปทมุ   ฝ่ำยบญัชแีละงบประมำณ  

  • บญัชีบณัฑติ     

    มหำวิทยำลยัสโุขทยัธรรมำธิรำช     
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14. นำงสธุำดำ สวุรรณ ์ 18/12/2561 • ปริญญำนิตศิำสตรบณัฑิต ไม่มี บริษัทจดทะเบียนในตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย  

 เลขำนกุำรบริษัท   มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร ์(2535)  2561 - ปัจจบุนั เลขำนกุำรบริษัท  บริษัท โออิช ิกรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 

 และเลขำนกุำรคณะกรรมกำร  • ปริญญำศลิปศำสตรบ์ณัฑติ    เลขำนกุำรคณะกรรมกำรก ำกบัดแูลกิจกำรที่ด ี  

 ก ำกบัดแูลกิจกำรที่ด ี   สำขำมนษุยศำสตร ์  บริษัทที่มิไดจ้ดทะเบียนในตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย  

   อำย ุ56 ปี   มหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร ์(2529)  2558 - 2561 ผูจ้ดักำรส ำนกังำนสนบัสนนุงำนบริหำร  บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ ำกดั (มหำชน) 

  • หลกัสตูรพืน้ฐำนเลขำนกุำรบริษัท   ส ำนกักรรมกำรผูอ้  ำนวยกำร  

    สมำคมบริษัทจดทะเบียนไทย  2556 - 2558 หวัหนำ้สว่นงำนสนบัสนนุงำนบริหำร  

  ผ่ำนกำรอบรมที่เกี่ยวขอ้งที่จดัโดยสมำคม   ส ำนกักรรมกำรผูอ้  ำนวยกำรใหญ ่  

  ส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบรษิัทไทย (IOD)  2554 - 2556 หวัหนำ้สว่นงำนสนบัสนนุงำนทรพัยำกรบคุคล  

  • Company Secretary Program (CSP)   2552 - 2554 หวัหนำ้สว่นงำนสนบัสนนุงำนเลขำนกุำรบริษัท  

   รุน่ที่ 98/2019  2547 - 2548 ทนำยควำม  บริษัท เดอะ ลีจิสท ์จ ำกดั 

  • Effective Minutes Taking (EMT)  2538 - 2547 ทนำยควำม   บริษัท ที่ปรกึษำกฎหมำย เฟรชฟิลด ์จ ำกดั 

   รุน่ที 44/2019   2531 - 2538 ทนำยควำม  บริษัท เอินสท์ แอนด ์ยงั จ ำกดั 
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14. นำงสธุำดำ สวุรรณ ์(ต่อ)  • Company Reporting Program (CRP)     

   รุน่ที 23/2019      

  • Board Reporting Program (BRP)     

   รุน่ที 28/2019     

  • Enhancing Good Corporate      

    Governance based on CGR Scorecard     

หมายเหตุ  กรรมกำรและผูบ้ริหำรของบริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) รวม 12 ท่ำน ทุกท่ำนมิไดมี้ต ำแหน่งในกิจกำรที่แข่งขันเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อำจท ำใหเ้กิดควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน ์     
   ไม่มีกำรถือครองหลกัทรพัยข์องบริษัททัง้ทำงตรงและทำงออ้ม รวมถึงไม่เคยมีประวตัิกำรท ำผิดกฎหมำยในระยะเวลำ 10 ปี ที่ผ่ำนมำ 



  บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน)          เอกสำรแนบ 1  
แบบแสดงรำยกำรขอ้มลูประจ ำปี (แบบ 56-1) สิน้สดุวนัท่ี 30 กันยำยน 2563     รำยละเอียดกำรด ำรงต ำแหน่งของกรรมกำร ผูบ้ริหำร และผูม้อี  ำนำจควบคมุของ

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) บริษัทย่อย และบริษัทท่ีเก่ียวขอ้ง 

เอกสำรแนบ 1 หนำ้ท่ี 24 

เอกสารแนบ 1-2  

รายละเอียดการด ารงต าแหน่งของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) บริษัทย่อย และบริษัททีเ่ก่ียวข้อง 

ชื่อบริษัทท่ีเกี่ยวขอ้ง นำยประสิทธิ์ 
โฆวิไลกูล 

นำยอวยชยั 
ตนัทโอภำส 

นำยวิกรม 
คุม้ไพโรจน ์

นำงสำวพจนีย ์
ธนวรำนชิ 

นำยชยั 
จรุงธนำภิบำล 

นำยสิทธิชยั 
ชยัเกรียงไกร 

นำยพิษณ ุ
วิเชียรสรรค ์

นำงนงนชุ  
บูรณะเศรษฐกุล 

นำยไพศำล 
อ่ำวสถำพร 

นำงเจษฎำกร 
โคชส ์

นำงสำวเมขลำ 
เนติโพธิ์ 

นำยกฤษฎำ 
วรรธนะภำคิน 

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

บริษัทย่อย 

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

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

บจ. โออชิิ ฟู้ด เซอรว์ิส S  C  D S  D  VC S  D S  D  MD M M M M 

บจ. โออชิิ เดลิเวอรี ่ S C D 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 

บริษัทท่ีเกี่ยวขอ้ง 

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

บมจ. ยนูิเวนเจอร ์ C  ID  AC D 

บมจ. เบอรล่ี์ ยคุเกอร ์ ID AC ID D D 

บมจ. อำหำรสยำม ID  AC ID  AC D 

บมจ. เสริมสขุ VC VEC D VEC 

บมจ. เบียรไ์ทย (1991) D VEC 

บมจ. อมรินทรพ์รินติง้ แอนด ์ 
พบัลิชชิ่ง  

บจ. เบียรช์ำ้ง D 

บจ. อิสเทิรน์ ซีบอรด์ 
อินดสัเรียล เอสเตท (ระยอง) 

D 



  บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน)                                                                                                                                                                                        เอกสำรแนบ 1  
แบบแสดงรำยกำรขอ้มลูประจ ำปี (แบบ 56-1) สิน้สดุวนัท่ี 30 กันยำยน 2563                                                       รำยละเอียดกำรด ำรงต ำแหน่งของกรรมกำร ผูบ้ริหำร และผูม้อี  ำนำจควบคมุของ

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) บริษัทย่อย และบริษัทท่ีเก่ียวขอ้ง 

เอกสำรแนบ 1 หนำ้ท่ี 25 

ชื่อบริษัทท่ีเกี่ยวขอ้ง นำยประสิทธิ์ 
โฆวิไลกูล 

นำยอวยชยั 
ตนัทโอภำส 

นำยวิกรม 
คุม้ไพโรจน ์

นำงสำวพจนีย ์
ธนวรำนชิ 

นำยชยั 
จรุงธนำภิบำล 

นำยสิทธิชยั 
ชยัเกรียงไกร 

นำยพิษณ ุ
วิเชียรสรรค ์

นำงนงนชุ        
บูรณะเศรษฐกุล 

นำยไพศำล 
อ่ำวสถำพร 

นำงเจษฎำกร 
โคชส ์

นำงสำวเมขลำ 
เนติโพธิ์ 

นำยกฤษฎำ 
วรรธนะภำคิน 

บจ. ไทยเบฟเวอเรจ มำรเ์ก็ตติง้  VC  D           

บจ. ไทยเบฟเวอเรจ รไีซเคิล       D      

บจ. ไทยดริง้ค ์  VC  EC     D D   ED  VP 

บจ. แพนอินเตอรเ์นชั่นแนล 
(ประเทศไทย) 

      D      

บมจ. คนัทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมน้ท ์   ID C          

บจ. ไทยเบฟเวอเรจ โลจิสติก  VC  EC           

บจ. คอสมอส บริวเวอรี่  
 (ประเทศไทย) 

      VC      

บจ. อำหำรเสรมิ       D      

บจ. จรญัธุรกจิ 52       D      

บจ. ไทยเบฟเวอเรจ เทรนน่ิง       D      

บจ. เบียรช์ำ้ง อินเตอรเ์นชั่นแนล       D      

บจ. เบียรอ์ำชำ       D      

บจ. เอส.พี.เอ็มอำหำรและเครื่องด่ืม       D      

กลุ่มบริษัทอำคเนย ์             

Great Brands Limited       D      

บจ. โมเดิรน์เทรด แมนเนจเมน้ท ์  VC  EC           

Fraser and Neave, Limited      D       

Frasers Property Limited      D       

Times Publishing Limited             

บมจ. แผ่นดินทองพร็อพเพอรตี์ ้ 
ดีเวลลอปเมน้ท ์

     D       

บจ. โฮเรกำ้ แมเนจเมน้ท ์   VC  EC           

บจ. ชำ้งอินเตอรเ์นชั่นแนล       VC      

บจ. เพ็ทฟอรม์ (ไทยแลนด)์       D       

บจ. ฟู้ด ออฟ เอเชีย จ ำกดั       VC MD    EVP  



  บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน)                                                                                                                                                                                        เอกสำรแนบ 1  
แบบแสดงรำยกำรขอ้มลูประจ ำปี (แบบ 56-1) สิน้สดุวนัท่ี 30 กันยำยน 2563                                                       รำยละเอียดกำรด ำรงต ำแหน่งของกรรมกำร ผูบ้ริหำร และผูม้อี  ำนำจควบคมุของ

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) บริษัทย่อย และบริษัทท่ีเก่ียวขอ้ง 

เอกสำรแนบ 1 หนำ้ท่ี 26 

ชื่อบริษัทท่ีเกี่ยวขอ้ง นำยประสิทธิ์ 
โฆวิไลกูล 

นำยอวยชยั 
ตนัทโอภำส 

นำยวิกรม 
คุม้ไพโรจน ์

นำงสำวพจนีย ์
ธนวรำนชิ 

นำยชยั 
จรุงธนำภิบำล 

นำยสิทธิชยั 
ชยัเกรียงไกร 

นำยพิษณ ุ
วิเชียรสรรค ์

นำงนงนชุ        
บูรณะเศรษฐกุล 

นำยไพศำล 
อ่ำวสถำพร 

นำงเจษฎำกร 
โคชส ์

นำงสำวเมขลำ 
เนติโพธิ์ 

นำยกฤษฎำ 
วรรธนะภำคิน 

บจ. แม๊กซ ์เอเชีย จ ำกดั        D     

กลุ่มบริษัทสรุำกระทิงแดง  VC           

บจ. แคชแวน แมนเนจเมน้ท ์  VC           

บจ. เดอะ คิวเอสอำร ์ออฟ เอเชีย        D     

บจ. ฟู้ดส ์คอมพำน ีโฮลดิง้ส ์       D D     

บจ. สะไปซ ์ออฟ เอเชีย        D     

บจ. บิสโตร เอเชีย        D     

บจ. กอ้ยเกี่ยว        D     

แกรนด ์รอยลั กรุ๊ป อินเตอรเ์นชั่นแนล 
คอมพำนี ลิมิเต็ด 
(Myanmar Distillery Co., Ltd.) 

 D C           

Myanmar Supply Chain and 
Marketing Services Co., Ltd. 

 D C           

บมจ. แอสเสท เวิรด ์คอรป์ ID  AC     D       

บจ. เบฟเทค จ ำกดั  VC     VC MD      

บจ. จีเอ็มเอ็ม แชนแนล โฮลดิง้             

บจ. สปอรต์ แอนด ์รีครีเอชั่น  
แมนเนจเมน้ท ์

  C          

บจ. ทีซีซี แอสเซ็ทส ์(ประเทศไทย)      D       

บมจ. เครือไทย โฮลดิง้ส ์             

กลุ่มบริษัท ทีซีซี             

บจ. เอเย่นต ์แมนเนจเมน้ท ์  D           

บจ. บ๊ิกซี รีเทล โฮลดิง้      D       

บจ. ยนูิเวนเจอร ์รีท แมเนจเมน้ท ์      D       

บจ. ฮำวี ลอจิสติกส ์(ประเทศไทย)        D     

บจ. ฮำวี ฟู้ด ดิสตริบิวชั่น  
(ประเทศไทย) 

       D     



  บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน)                                                                                                                                                                                        เอกสำรแนบ 1  
แบบแสดงรำยกำรขอ้มลูประจ ำปี (แบบ 56-1) สิน้สดุวนัท่ี 30 กันยำยน 2563                                                       รำยละเอียดกำรด ำรงต ำแหน่งของกรรมกำร ผูบ้ริหำร และผูม้อี  ำนำจควบคมุของ

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) บริษัทย่อย และบริษัทท่ีเก่ียวขอ้ง 

เอกสำรแนบ 1 หนำ้ท่ี 27 

ชื่อบริษัทท่ีเกี่ยวขอ้ง นำยประสิทธิ์ 
โฆวิไลกูล 

นำยอวยชยั 
ตนัทโอภำส 

นำยวิกรม 
คุม้ไพโรจน ์

นำงสำวพจนีย ์
ธนวรำนชิ 

นำยชยั 
จรุงธนำภิบำล 

นำยสิทธิชยั 
ชยัเกรียงไกร 

นำยพิษณ ุ
วิเชียรสรรค ์

นำงนงนชุ        
บูรณะเศรษฐกุล 

นำยไพศำล 
อ่ำวสถำพร 

นำงเจษฎำกร 
โคชส ์

นำงสำวเมขลำ 
เนติโพธิ์ 

นำยกฤษฎำ 
วรรธนะภำคิน 

บจ. ซี.เอ.ไอ.             

บจ. ฟู้ด แอนด ์เบฟเวอเรจ โฮลดิง้  D    D D      

บจ. กรีนบีน  D           

บจ. ไทยเบฟ มำรเ์ก็ตติง้   VC           

ASM International Limited             

International Breweries Limited             

บจ. เอฟแอนดเ์อ็น  
อินเตอรเ์นชั่นแนล โฮลดิง้ 

       D     

บจ. เอฟแอนดเ์อ็น รีเทล คอนเน็คชั่น        D     

บจ. แมกซ ์เอเชีย ฟู้ด แอนด ์ 
เบฟเวอเรจ (ประเทศไทย)  

       D     

บจ. คอฟฟ่ี คอนเซ็ปต ์(ประเทศไทย)         D     

บจ. คอฟฟ่ี คอนเซ็ปต ์รีเทล        D     

บมจ. เฟรเซอรส์ พร็อพเพอรตี์ ้
(ประเทศไทย) 

 D           

บจ. เสริมสขุ เทรนนิ่ง  D      D     

บจ. ชำ้งเบียร ์  D     D      

 

หมายเหตุ S : กรรมกำรผูม้ีอ  ำนำจลงนำม C : ประธำนกรรมกำร VC : รองประธำนกรรมกำร 
D : กรรมกำรบรษิัท ID : กรรมกำรอิสระ AC : กรรมกำรตรวจสอบ 
EC : ประธำนกรรมกำรบรหิำร VEC : รองประธำนกรรมกำรบรหิำร ED : กรรมกำรบรหิำร  

 MD : กรรมกำรผูจ้ดักำร EVP : รองกรรมกำรผูจ้ดักำร VP : ผูช้่วยกรรมกำรผูจ้ดักำร 
 M : ผูบ้รหิำร  



บริษัท โออชิิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 

OISHI GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED 

เอกสำรแนบ 2 

รำยละเอียดเก่ียวกบักรรมกำรของบริษัทย่อย 



   บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) เอกสำรแนบ 2 
แบบแสดงรำยกำรขอ้มลูประจ ำปี (แบบ 56-1) สิน้สดุวนัท่ี 30 กันยำยน 2563  รำยละเอียดเก่ียวกบักรรมกำรของบริษัทย่อย 

เอกสำรแนบ 2 หนำ้ท่ี 1 

เอกสารแนบ 2

รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการของบริษัทย่อย

ล าดับที ่ รายชื่อกรรมการ 
บริษัท โออิชิ 
เทรดดิง้ 
จ ากัด 

บริษัท โออิชิ 
ราเมน จ ากัด 

บริษัท โออิชิ 
ฟู้ด เซอรว์ิส 

จ ากัด 

บริษัท โออิชิ 
เดลิเวอร่ี 
จ ากัด 

Oishi 
International 

Holdings 
Limited 

Oishi F&B 
(Singapore) 

Pte.Ltd. 

Oishi 
Myanmar 
Limited 

Oishi Group 
Limited 
Liability 

Company 

1 นำยอวยชยั ตนัทโอภำส S  C  D S  C  D S  C  D 

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

3 นำยพิษณ ุวิเชียรสรรค ์ S  D S  D S  D 

4 นำงนงนชุ บรูณะเศรษฐกลุ S  D S  D S  D S  D S D S D 

5 นำงสรุียพ์ร ประดิษฐ์ทศันีย์ S  D S  D S  D 

6 นำยไพศำล อ่ำวสถำพร M M M S C S D S MD D 

7 นำงเจษฎำกร โคชส ์ M M M S  D D 

8 นำยกฤษฎำ วรรธนะภำคิน S D S D S D S D 

9 นำยวิชำญ พนิตวรภมูิ S D 

10 นำงชนิรตัน ์โกมลรตันว์ฒันะ S D 

11 Mr. Lee Man Kong  S D 



   บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) เอกสำรแนบ 2 
แบบแสดงรำยกำรขอ้มลูประจ ำปี (แบบ 56-1) สิน้สดุวนัท่ี 30 กันยำยน 2563                                                                                                                         รำยละเอียดเก่ียวกบักรรมกำรของบริษัทย่อย 

เอกสำรแนบ 2 หนำ้ท่ี 2 

ล าดับที ่ รายชื่อกรรมการ 
บริษัท โออิชิ 
เทรดดิง้ 
จ ากัด 

บริษัท โออิชิ 
ราเมน จ ากัด 

บริษัท โออิชิ 
ฟู้ด เซอรว์ิส 

จ ากัด 

บริษัท โออิชิ 
เดลิเวอร่ี 
จ ากัด 

Oishi 
International 

Holdings 
Limited 

Oishi F&B 
(Singapore) 

Pte.Ltd. 

Oishi 
Myanmar 
Limited 

Oishi Group 
Limited 
Liability 

Company 

12 Ms. Tan Yen Hoon      S D   

13 Ms. Ong Hwee Lin Gene      S D   
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 : กรรมกำรผูม้ีอ ำนำจลงนำม C : ประธำนกรรมกำร VC : รองประธำนกรรมกำร 
D : กรรมกำรบรษิัท MD : กรรมกำรผูจ้ดักำร M : ผูบ้รหิำร 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) 

OISHI GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED 

เอกสำรแนบ 3 

รำยละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้ำงำนตรวจสอบภำยในและหัวหน้ำงำนก ำกับดูแล

กำรปฏิบัติงำนของบริษัท 

 

 

 
 

 

 



     บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน)                                                                                                                                                          เอกสำรแนบ 3  
แบบแสดงรำยกำรข้อมลูประจ ำปี (แบบ 56-1) สิน้สดุวนัท่ี 30 กันยำยน 2563                             รำยละเอียดเก่ียวกบัหวัหน้ำงำนตรวจสอบภำยใน และหวัหน้ำงำนก ำกบัดแูลกำรปฏิบตัิงำนของบริษัท 

เอกสำรแนบ 3 หน้ำท่ี 1 

เอกสารแนบ 3 
รายละเอียดเก่ียวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานก ากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท 

ช่ือ-สกุล 
และต าแหน่ง 

วัน/เดือน/ 
ปีเกิด และ 

อาย ุ
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 ี ไม่มี  ปัจจบุนั  ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยตรวจสอบ  บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 

 ผู้อ ำนวยกำร  อำย ุ49 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 กันยำยน 2563                             รำยละเอียดเก่ียวกบัหวัหน้ำงำนตรวจสอบภำยใน และหวัหน้ำงำนก ำกบัดแูลกำรปฏิบตัิงำนของบริษัท 

เอกสำรแนบ 3 หน้ำท่ี 2 

ช่ือ-สกุล 
และต าแหน่ง 

วัน/เดือน/ 
ปีเกิด และ 

อาย ุ
คุณวุฒิทางการศึกษา 

ความ 
สัมพันธ์ทาง 
ครอบครัว 
ระหว่าง 
กรรมการ

และ 
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน / บริษัท 

1. นำงสำวชนทันชุ วงศ์วรรณ  • หลกัสตูรประกำศนียบตัรผู้ตรวจสอบ     

     (ต่อ)   ภำยในวิชำชีพ (CPIAT)     

    สมำคมผู้ตรวจสอบภำยใน     

    แห่งประเทศไทย     

  • หลกัสตูรกำรบริหำรควำมเสี่ยงองค์กร      

    จฬุำลงกรณ์มหำวิทยำลยั       

  กำรอบรมที่เกี่ยวข้องที่จดัโดย       

  สมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำร     

  บริษัทไทย (IOD)     

  • หลกัสตูร Anti-Corruption:     

     The Practical Guide (ACPG 30)     

  • หลกัสตูร Corruption and Control     

     Workshop รุ่นที่ 3/2562     
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เอกสำรแนบ 3 หน้ำท่ี 3 

ช่ือ-สกุล 
และต าแหน่ง 

วัน/เดือน/ 
ปีเกิด และ 

อาย ุ
คุณวุฒิทางการศึกษา 

ความ 
สัมพันธ์ทาง 
ครอบครัว 
ระหว่าง 
กรรมการ

และ 
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน / บริษัท 

2. นำยวิชำญ พนิตวรภูมิ 01/09/2513 • ปริญญำตรี นิตศิำสตร์ ไม่มี  ปัจจบุนั  ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยกฎหมำย  บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 

 ผู้อ ำนวยกำร  อำย ุ50 ปี  จฬุำลงกรณ์มหำวิทยำลยั     และก ำกบัดแูล  

 ฝ่ำยกฎหมำยและก ำกบัดแูล  • ปริญญำโท นิติศำสตร์   ก.ค. 2556 - ปัจจบุนั  ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำรส ำนกักฎหมำย บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ ำกดั (มหำชน) 

   มหำวิทยำลยัธุรกิจบณัฑิต      

   เนติบณัฑิต     

       
 

ขอบเขต อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของหัวหน้างานก ากับดูแลการปฏิบัติงาน 
หัวหน้ำงำนก ำกับดูแลกำรปฏิบัติงำนมีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบในกำรเป็นศูนย์กลำงกำรก ำกับดูแลกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัท/กลุ่มบริษัทให้เป็นไปตำมกฎหมำย 
กฎระเบียบ ข้อบงัคบั นโยบำย และข้อก ำหนดของหน่วยงำนทำงกำรที่เก่ียวข้อง  



บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) 

OISHI GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED 

เอกสำรแนบ 4 

รำยละเอียดเกี่ยวกับรำยกำรประเมินรำคำทรัพยส์ิน 

- ไม่มี - 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บริษัท โออชิิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 

OISHI GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED 

ภำคผนวก 

 

 

 

 



  บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน)          ภำคผนวก 
แบบแสดงรำยกำรขอ้มลูประจ ำปี (แบบ 56-1) สิน้สดุวนัท่ี 30 กันยำยน 2563 

ภำคผนวก หนำ้ท่ี 1 

ภาคผนวก 

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงนิ 

 คณะกรรมกำรบรษิัท ตระหนกัถึงภำระหนำ้ที่และควำมรบัผิดชอบในฐำนะกรรมกำรบรษิัทจดทะเบียน 
ในกำรเป็นผูร้บัผิดชอบต่องบกำรเงินของบริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) (“บริษัท”) และบริษัทย่อย รวมถึงขอ้มูล
สำรสนเทศทำงกำรเงินที่ปรำกฏในรำยงำนประจ ำปี โดยงบกำรเงินดงักล่ำวไดจ้ดัท ำขึน้ตำมมำตรฐำนกำรบญัชี 
ที่รับรองโดยทั่วไป รวมถึงใช้นโยบำยบัญชีที่ เหมำะสมและถือปฏิบัติอย่ำงสม ่ำเสมอ ตลอดจนใช้ดุลยพินิจ 
อย่ำงระมัดระวังและประมำณกำรที่ดีที่สุดในกำรจัดท ำ รวมถึงจัดใหม้ีกำรเปิดเผยขอ้มูลที่ส  ำคัญอย่ำงเพียงพอ 
ในหมำยเหตปุระกอบงบกำรเงิน เพื่อใหเ้ป็นประโยชนต์่อผูถื้อหุน้และนกัลงทนุทั่วไป  

คณะกรรมกำรบริษัท ได้จัดให้มีระบบบริหำรควำมเสี่ยงและด ำรงรักษำไว้ซึ่งระบบควบคุมภำยใน
ที่เหมำะสม เพียงพอและมีประสิทธิผล เพื่อใหม้ั่นใจไดอ้ย่ำงมีเหตผุลว่ำขอ้มลูทำงบัญชีมีควำมถูกตอ้ง ครบถว้น 
และเพียงพอที่จะด ำรงรักษำไวซ้ึ่งทรัพย์สินของบริษัท ตลอดจนเพื่อไม่ให้เกิดกำรทุจริตหรือกำรด ำเนินกำร 
ที่ผิดปกติอย่ำงมีสำระส ำคญั 

ในกำรนี ้คณะกรรมกำรบรษิัทไดแ้ต่งตัง้คณะกรรมกำรตรวจสอบซึ่งประกอบดว้ยกรรมกำรอิสระ 3 ท่ำน
เพื่อท ำหนำ้ที่สอบทำนนโยบำยกำรบัญชีและคณุภำพของรำยงำนทำงกำรเงิน สอบทำนระบบกำรควบคุมภำยในและ
กำรตรวจสอบภำยใน ตลอดจนระบบกำรบริหำรควำมเสี่ยง โดยควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบเก่ียวกับ
เรื่องนี ้ปรำกฏในรำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบซึ่งแสดงไวใ้นรำยงำนประจ ำปีฉบบันีแ้ลว้  

งบกำรเงินของบริษัทและบริษัทย่อยไดร้บักำรตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีของบรษิัท คือ บริษัท เคพีเอ็มจี 
ภูมิไชย สอบบญัชี จ ำกัด ซึ่งในกำรตรวจสอบนัน้ ทำงคณะกรรมกำรบริษัท ไดส้นับสนุนขอ้มูลและเอกสำรต่ำง ๆ 
เพื่อใหผู้ส้อบบัญชีสำมำรถตรวจสอบและแสดงควำมเห็นไดต้ำมมำตรฐำนกำรสอบบัญชี โดยควำมเห็นของ 
ผู้สอบบัญชี ได้ปรำกฏในรำยงำนของผู้สอบบัญชี ซึ่งแสดงไวใ้นรำยงำนประจ ำปีฉบับนีแ้ล้ว คณะกรรมกำรบริษัท 
มีควำมเห็นว่ำกำรก ำกับดแูลกิจกำร ระบบกำรบริหำรควำมเสี่ยง และระบบกำรควบคุมภำยในของบริษัทโดยรวม 
มีควำมเพียงพอและเหมำะสม รวมถึงสำมำรถสรำ้งควำมเชื่อมั่นอย่ำงมีเหตุผลไดว่้ำงบกำรเงินของบริษัท โออิชิ กรุ๊ป 
จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย ส ำหรบัปีสิน้สุดวนัที่ 30 กันยำยน 2563 มีควำมถูกตอ้งตำมที่ควรในสำระส ำคัญ
ตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน กฎหมำย และกฎระเบียบที่เก่ียวขอ้ง 

- ลำยมือชื่อ - - ลำยมือชื่อ - 
(นำยประสิทธิ ์โฆวิไลกลู) (นำงนงนชุ บรูณะเศรษฐกลุ) 

ประธำนกรรมกำร กรรมกำรผูจ้ดักำร 
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รายงานคณะกรรมการบริหาร 

คณะกรรมกำรบริหำรของบริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ ำกัด ( มหำชน ) (“บริษัท”) มีจ  ำนวนทัง้หมด 7 ท่ำน ซึ่งเป็นผูท้ี่ 
มีควำมรู ้ควำมสำมำรถ ควำมเชี่ยวชำญ และประสบกำรณ์ ประกอบดว้ยกรรมกำรบริษัทและผูบ้ริหำรระดับสูง 
ที่ได้รับกำรแต่งตั้งจำกคณะกรรมกำรบริษัทตำมจ ำนวนที่ เหมำะสม โดยมีนำยอวยชัย ตันทโอภำส เป็นประธำน
กรรมกำรบริหำร คณะกรรมกำรบริหำรไดป้ฏิบตัิหนำ้ที่ภำยใตก้รอบหนำ้ที่และควำมรบัผิดชอบตำมที่ไดร้บัมอบหมำย
จำกคณะกรรมกำรบริษัท ในกำรพิจำรณำทบทวน ตรวจสอบและกลั่นกรองเรื่องส ำคัญต่ำง ๆ เสนอต่อ
คณะกรรมกำรบริษัทเพื่อพิจำรณำเห็นชอบ หรือ อนุมตัิ แลว้แต่กรณี เพื่อใหบ้รรลจุุดมุ่งหมำยในกำรด ำเนินธุรกิจ
ไดอ้ย่ำงแข็งแกรง่ มีประสิทธิภำพและประสิทธิผลสงูสดุ 

ในปี 2563 คณะกรรมกำรบรหิำรไดม้ีกำรประชุมทัง้สิน้ 12 ครัง้ เพื่อพิจำรณำเรื่องต่ำง ๆ ที่ส  ำคญัของบรษิัท 
โดยรำยงำนผลกำรประกอบธุรกิจพรอ้มแนวทำงในกำรแกไ้ขปัญหำและขอ้เสนอแนะต่อคณะกรรมกำรบริษัท เพื่อให้
ขอ้มูลประกอบกำรพิจำรณำไดอ้ย่ำงถูกตอ้งเหมำะสม และทันต่อเหตกุำรณ์ โดยไดด้ ำเนินกำรเรื่องส ำคัญต่ำง ๆ 
ดงันี ้ 

• ก ำหนดแผนธุรกิจและกลยุทธ์ทำงธุรกิจ ทบทวนและพิจำรณำแผนธุรกิจ วตัถุประสงคเ์ชิงกลยุทธ์ ทิศทำง
และงบประมำณของบริษัทและบริษัทย่อยในแต่ละสำยธุรกิจ ให้เหมำะสมกับสถำนกำรณ์ในปัจจุบัน
ก่อนน ำเสนอใหค้ณะกรรมกำรบรษิัทพิจำรณำอนมุตัิ และน ำไปปฏิบตัิตำมเปำ้หมำยที่ก ำหนดไวต้่อไป

• ตรวจสอบและติดตำมผลกำรด ำเนินงำนและกำรลงทุนส ำคัญต่ำง ๆ ของบริษัทและบริษัทย่อยพิจำรณำ
ทบทวน ตรวจสอบ และติดตำมผลกำรด ำเนินงำนของทุกสำยธุรกิจ รวมทั้งพิจำรณำนโยบำยกำรลงทุน
ในธุรกิจใหม่ โครงกำรร่วมทุน และโอกำสในกำรลงทุนในธุรกิจใหม่ อีกทั้งติดตำมผลกำรด ำเนินงำน
ของเงินลงทนุส ำคญั ๆ เพื่อใหเ้ป็นไปตำมแผนงำนที่คณะกรรมกำรบรษิัทมอบหมำย

• พิจำรณำใหค้วำมเห็นชอบต่องบประมำณประจ ำไตรมำสและประจ ำปี ก่อนเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัท
เพื่อพิจำรณำอนมุตัิ

• พิจำรณำอนุมัติธุรกรรมที่ เป็นรำยกำรสนับสนุนธุรกิจปกติและมีเง่ือนไขกำรค้ำทั่ วไป  ภำยในวงเงิน
ไม่เกิน 60 ลำ้นบำท และมีผลผกูพนับริษัทหรือบรษิัทย่อยไม่เกินครำวละ 5 ปี ตำมที่ไดร้บัอนมุตัิจำกที่ประชุม
คณะกรรมกำรบรษิัท ครัง้ที่ 8/2551 เมื่อวนัที่ 11 สิงหำคม 2551

คณะกรรมกำรบริหำรมีควำมมุ่งมั่นที่จะปฏิบตัิหนำ้ที่ดว้ยควำมระมัดระวัง รอบคอบ ซื่อสตัยส์ุจริต และ
พรอ้มที่จะพฒันำธุรกิจอย่ำงเต็มควำมสำมำรถ โดยค ำนึงถึงผลประโยชนส์งูสดุของบรษิัท ผูถื้อหุน้ และผูม้ีสว่นไดเ้สีย
ทุกฝ่ำย รวมถึงดูแลใหบ้ริษัทมีระบบกำรด ำเนินงำนที่เป็นไปในลกัษณะที่ถูกตอ้งตำมกฎหมำย มีจริยธรรม และ
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ปฏิบัติตำมหลกักำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี เพื่อน ำพำองคก์รสู่ควำมก้ำวหน้ำ พรอ้มรบักำรเปลี่ยนแปลงทำงธุรกิจ
อย่ำงมั่นคงและยั่งยืน 

- ลำยมือชื่อ - 
นำยอวยชยั ตนัทโอภำส 
ประธำนกรรมกำรบรหิำร 
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมกำรตรวจสอบของบริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ ำกัด ( มหำชน )  (“บริษัท”) ประกอบดว้ยกรรมกำรอิสระ
จ ำนวน 3 ท่ำน ที ่ม ีควำมรูค้วำมสำมำรถ ควำมเชี ่ยวชำญ และประสบกำรณ ์และมีคณุสมบตัิครบถว้น  
ตำมกฎบตัรของคณะกรรมกำรตรวจสอบ โดยมีนำยวิกรม คุ้มไพโรจน์  เป็นประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 
นำงสำวพจนีย ์ธนวรำนิช และนำยชยั จรุงธนำภิบำล เป็นกรรมกำรตรวจสอบ โดยกรรมกำรตรวจสอบของบริษัท
ทัง้ 3 ท่ำน ไม่มีส่วนร่วมในกำรบริหำรจดักำร รวมทัง้ไม่ไดเ้ป็นผูบ้ริหำร พนักงำน หรือลูกจำ้งของบริษัท บริษัท
ย่อย และบริษัทในเครืออื่น ๆ 

ตลอดปี 2563 ที่ผ่ำนมำ คณะกรรมกำรตรวจสอบไดป้ฏิบัติหนำ้ที่ในกรอบหนำ้ที่และควำมรบัผิดชอบ
ตำมกฎบัตรของคณะกรรมกำรตรวจสอบ ที่คณะกรรมกำรบริษัทไดใ้หค้วำมเห็นชอบ ตลอดจนปฏิบตัิหนำ้ที่ตำม
กรอบขอ้ก ำหนดและแนวทำงปฏิบตัิที่ตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยก ำหนดไว ้ รวมถึงกำรสอบทำนกำรก ำกับ
ดแูลกิจกำรที่ดี สอบทำนงบกำรเงิน สอบทำนควำมเหมำะสมของกำรเปิดเผยขอ้มลูของรำยกำรระหว่ำงบริษัทกับ
บคุคลหรือกิจกำรที่เก่ียวขอ้งกัน และรำยกำรที่อำจมีควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน ์สอบทำนควำมเหมำะสมของ
ระบบกำรควบคุมภำยใน พัฒนำระบบกำรควบคุมภำยในอย่ำงต่อเนื่อง และก ำกับดูแลงำนของหน่วยงำน
ตรวจสอบภำยในอย่ำงเคร่งครดั คณะกรรมกำรตรวจสอบยงัไดพ้ิจำรณำคดัเลือกและเสนอใหค้ณะกรรมกำรบริษัท
แต่งตั้งผู้สอบบัญชีรบัอนุญำตของบริษัท รวมทั้งพิจำรณำเรื่องกำรปฏิบัติตำมข้อก ำหนดของวิชำชีพ ผลกำร
ปฏิบตัิงำน คณุภำพของบรกิำร และควำมเหมำะสมของค่ำตอบแทนแก่ผูส้อบบญัชี 

คณะกรรมกำรตรวจสอบตระหนักถึงหนำ้ที่และควำมรบัผิดชอบ ในกำรดูแลใหบ้ริษัทมีกำรด ำเนินงำน
ตำมนโยบำยของคณะกรรมกำรบริษัทอย่ำงมีประสิทธิภำพและโปรง่ใส สำมำรถตรวจสอบไดท้กุขัน้ตอน เพื่อใหบ้รษิัท
มีกำรพฒันำกำรก ำกับดแูลกิจกำรที่ดีอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อควำมมั่นคงและเติบโตอย่ำงยั่งยืน 

 

ในปี 2563 คณะกรรมกำรตรวจสอบไดม้ีกำรประชุม 6 ครัง้ ตำมที่ก ำหนดไวล้่วงหนำ้ในทุกปีและกำร
ประชมุบำงครัง้ไดเ้ชิญผูบ้ริหำรจำกหน่วยงำนที่เก่ียวขอ้งมำหำรือ และชีใ้หเ้ห็นถึงปัญหำที่ หน่วยงำนตรวจสอบ
ภำยในไดต้รวจพบจำกกำรเขำ้ตรวจสอบ โดยขอใหห้น่วยงำนที่เก่ียวขอ้งน ำกลบัไปด ำเนินกำรแกไ้ขหรือปรบัปรุง
ใหด้ีขึน้ ซึ่งหน่วยงำนที่เก่ียวขอ้งต่ำงยอมรบัขอ้เสนอแนะ และใหค้วำมร่วมมือในกำรหำทำงป้องกันขอ้บกพร่องมิให้
เกิดขึน้อีก ซึ่งแสดงใหเ้ห็นถึงควำมพรอ้มของพนักงำนในองคก์รที่จะพัฒนำระบบและกำรปฏิบัติในองคก์รใหม้ี
ประสิทธิภำพขึน้ตำมล ำดับ 
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ผลกำรปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบส ำหรบัปี 2563 มีดังนี ้

1. สอบทานความถูกต้องของรายงานทางการเงิน และความเพียงพอของการเปิดเผยข้อมูลของบริษัท 

1.1) คณะกรรมกำรตรวจสอบไดส้อบทำนงบกำรเงินรำยไตรมำส และงบกำรเงินประจ ำปี 2563 ของ
บริษัท ก่อนเสนอต่อคณะกรรมกำรบรษิัทเพื่อพิจำรณำอนุมตัิ เพื่อใหส้ำมำรถมั่นใจไดว่้ำ รำยกำร
ทำงกำรเงิน รำยกำรที่เก่ียวโยงระหว่ำงบริษัทกับบุคคลหรือกิจกำรที่เก่ียวข้องกัน รำยกำรที่อำจ
ก่อให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ กำรเปิดเผยข้อมูลที่เป็นสำระส ำคัญ ไดท้  ำขึน้อย่ำง
ถกูตอ้งและมีควำมน่ำเชื่อถือ   

1.2) คณะกรรมกำรตรวจสอบไดเ้ชิญผูส้อบบัญชีเขำ้ร่วมประชุมในวำระกำรประชุมที่ เก่ียวขอ้ง เพื่อ
ซักถำมประเด็นที่เป็นสำระส ำคัญ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งที่ เก่ียวกับกำรจัดท ำงบกำรเงินโดยฝ่ำย
จัดกำรของบริษัทใหเ้ป็นไปตำมมำตรฐำนกำรบัญชี และมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน รวมถึง
กำรตีควำมและแนวปฏิบัติทำงกำรบัญชีที่ประกำศใชโ้ดยสภำวิชำชีพบญัชีฯ เพื่อใหค้ณะกรรมกำร
ตรวจสอบมั่นใจว่ำ งบกำรเงินของบริษัทมีกำรเปิดเผยขอ้มลูที่ส  ำคญัรวมถึงรำยกำรที่เกิดขึน้ระหว่ำง
บริษัทกับบุคคลหรือกิจกำรที่เก่ียวขอ้งกัน จัดท ำขึน้อย่ำงถูกตอ้งและเพียงพอตำมมำตรฐำน กำร
ตีควำม แนวปฏิบตัิ และหลกักำรที่กลำ่วขำ้งตน้  

1.3) คณะกรรมกำรตรวจสอบไดจ้ดัใหม้ีวำระกำรประชมุรว่มกนัเป็นกำรเฉพำะระหว่ำงคณะกรรมกำร
ตรวจสอบและผูส้อบบญัชี ตำมแนวทำงที่ก ำหนดในประกำศตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เพื่อ
เปิดโอกำสใหห้ำรือรว่มกนัในประเด็นต่ำง ๆ โดยไม่มีฝ่ำยจดักำรเขำ้รว่มประชมุดว้ย 

2. การพิจารณาความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี 

คณะกรรมกำรตรวจสอบไดพ้ิจำรณำถึงกำรท ำหนำ้ที่ของผูส้อบบญัชีภำยนอกจำกบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิ
ไชย สอบบญัชี จ ำกัด ที่มีควำมเป็นอิสระ ปฏิบตัิตำมขอ้ก ำหนดของวิชำชีพอื่น ๆ ผลกำรปฏิบตัิงำน 
คณุภำพของงำนบริกำร และควำมเหมำะสมของค่ำตอบแทน โดยรวมคณะกรรมกำรตรวจสอบเห็นว่ำ
ผูส้อบบญัชีไดแ้สดงควำมเห็น และใหข้อ้เสนอแนะที่เป็นประโยชนท์ัง้ในดำ้นกำรจดัท ำรำยงำนทำงกำร
เงิน และกำรปรบัปรุงดำ้นกำรควบคมุภำยในของบริษัท  

3. การพิจารณารายการที่เก่ียวโยงกัน  

คณะกรรมกำรตรวจสอบไดพ้ิจำรณำกำรท ำรำยกำรที่เก่ียวโยงกันของกลุ่มบริษัท โดยยึดหลกัธรรมำภิ
บำล ควำมโปรง่ใส รวมทัง้ กำรเปิดเผยขอ้มลูอย่ำงเพียงพอเป็นส ำคญั และในกำรประชมุคณะกรรมกำร
ตรวจสอบเพื่อพิจำรณำงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจในแต่ละไตรมำส คณะกรรมกำรตรวจสอบ



  บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน)                                                                                                              ภำคผนวก 
แบบแสดงรำยกำรขอ้มลูประจ ำปี (แบบ 56-1) สิน้สดุวนัท่ี 30 กันยำยน 2563 

ภำคผนวก หนำ้ท่ี 6 

ไดใ้หค้วำมสนใจในเรื่องกำรท ำรำยกำรที่เก่ียวโยงกันของบริษัทแต่ไม่พบควำมผิดปกติของขอ้มูลที่สอบ
ทำน และหำกกรรมกำรตรวจสอบท่ำนใดมีควำมเก่ียวขอ้งกบัรำยกำรที่เก่ียวโยงกนัเรื่องใดเรื่องหนึ่งจะขอ
งดออกเสียงกำรพิจำรณำในรำยกำรดังกล่ำวนั้น เพื่อป้องกันกำรเกิดผลประโยชน์ทับซอ้น เพื่อควำม
โปรง่ใส  และควำมถกูตอ้งในดำ้นธรรมำภิบำล ที่กรรมกำรจะมีสว่นไดเ้สียกบัรำยกำรนัน้ 

4. การก ากับดูแลการด าเนินงานของบริษัท 

คณะกรรมกำรตรวจสอบท ำหนำ้ที่ในกำรก ำกับดูแลกำรด ำเนินงำนของบริษัทตำมหลกักำรของกฎหมำย 
ขอ้ก ำหนด และแนวทำงปฏิบตัิที่เก่ียวขอ้งกบักำรก ำกับดแูลกิจกำรที่ดี ที่คณะกรรมกำรก ำกับหลกัทรพัย์
และตลำดหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยไดก้ ำหนดไว ้โดยคณะกรรมกำรตรวจสอบได้
ด ำเนินกำรตำมแนวทำงดังกล่ำวอย่ำงเคร่งครดัและต่อเนื่อง และไดใ้หฝ่้ำยตรวจสอบภำยในด ำเนินกำร
ตรวจสอบเพื่อใหเ้กิดควำมมั่นใจว่ำบรษิัทไดป้ฏิบตัิอย่ำงเหมำะสมและสม ่ำเสมอ เพื่อเสรมิสรำ้งใหบ้รษิัท
มีกำรก ำกบัดแูลกิจกำรที่ดีต่อไป   

5. พิจารณาและอนุมัติขอบเขตของการปฏิบัติงานและแผนการตรวจสอบประจ าปี  ตลอดจนการ
ก ากับดูแลการปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในทีส่ าคัญได้แก่ 

1) กำรพิจำรณำและอนุมตัิขอบเขตของกำรปฏิบัติงำนและแผนกำรตรวจสอบประจ ำปี 2563 ตลอดจน
ก ำกับดแูลงำนของหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน โดยครอบคลมุถึงกำรก ำกับดแูล กำรบริหำร
ควำมเสี่ยง กำรควบคมุภำยใน กำรตรวจวิเครำะหร์ะบบเทคโนโลยีสำรสนเทศและดิจิทลั โดย
ท ำกำรประเมินควำมเสี ่ยงและอุดช่องโหว่ของระบบที่อำจจะก่อใหเ้กิด กำรผิดพลำดหรือ
น ำไปสู่กำรกระท ำทุจริตได้ เพื่อกำรปรับปรุงและพัฒนำระบบงำนของบริษัท คณะกรรมกำร
ตรวจสอบยงัใหค้ ำแนะน ำเรื ่องต่ำง ๆ แก่หน่วยงำนตรวจสอบภำยใน ที่ควรไดร้บักำรปรบัปรุง
เพื่อใหก้ำรปฏิบตัิงำนเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพและต่อเนื่อง  

2) สนบัสนุนหน่วยงำนตรวจสอบภำยในในกำรด ำเนินกำรป้องกันกำรกระท ำทุจริตคอรร์ปัชั่น รวมทัง้
ส่งเสริมนโยบำยกำรรบัเรื่องรอ้งเรียนหรือเบำะแส ผ่ำนทำงเว็บไซตข์องบริษัท และใหค้วำมส ำคัญ
กบักำรใหค้วำมคุม้ครองผูใ้หข้อ้มลูและเบำะแส (Whistle Blower) ที่เป็นประโยชนต์่อบรษิัท ในกำร
ป้องกันกำรกระท ำทุจริตคอรร์ปัชั่นตำมนโยบำยของบริษัท โดยใหห้ัวหน้ำหน่วยงำนตรวจสอบ
ภำยใน อบรมให้ควำมรูแ้ก่ผู้บริหำรและพนักงำน ทั้งในส่วนของส ำนักงำนใหญ่ โรงงำนและ
รำ้นอำหำร เพื่อรณรงคแ์ละปลกูจิตส ำนึกกำรต่อตำ้นทจุริตคอรร์ปัชั่นดว้ย ซึ่งผูบ้รหิำรและพนกังำน
ต่ำงใหค้วำมสนใจเขำ้รว่มรบัฟังเป็นจ ำนวนมำก 

3) ส่งเสริมใหฝ่้ำยตรวจสอบภำยในส่งตวัแทนพนักงำนเขำ้รบักำรอบรมจำกสมำคมผูต้รวจสอบภำยใน
แห่งประเทศไทยและองคก์รชัน้น ำทุกปี เพื่อเพิ่มพูนควำมรู ้รบัรูม้ำตรฐำนกำรปฏิบตัิงำนใหม่ ๆ 
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และควำมรูใ้นด้ำนต่ำง ๆ ที่ เป็นประโยชน์ต่อกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยใน และน ำมำ
ถ่ำยทอดใหพ้นกังำนคนอื่น ๆ รวมทัง้ปรบัปรุงกำรปฏิบตัิงำนของฝ่ำยตรวจสอบภำยในต่อไป 

6. สอบทานความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบและกิจกรรมการควบคุมภายใน 

คณะกรรมกำรตรวจสอบไดส้อบทำนควำมเพียงพอและควำมเหมำะสมของระบบและกิจกรรมกำรควบคุม
ภำยในของบริษัท รวมถึงกำรควบคุมดูแลและกำรป้องกันกำรทุจริตคอรร์ปัชั่น โดยพิจำรณำจำกรำยงำนผล
กำรปฏิบัติงำนตรวจสอบของหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน และไดก้ ำชับใหห้น่วยงำนตรวจสอบภำยในคอย
ติดตำมพัฒนำกำรในเรื่องที่มอบหมำย เพื่อใหม้ั่นใจว่ำ ฝ่ำยจดักำรไดแ้กไ้ขและหรือปรบัปรุงกำรควบคุมและ
มำตรกำรป้องกันอย่ำงเหมำะสมภำยในเวลำที่ก ำหนด ภำยหลงัจำกที่ฝ่ำยจดักำรไดเ้ห็นพอ้งกับขอ้เสนอแนะ
ของคณะกรรมกำรตรวจสอบ ในประเด็นส ำคญัที่หน่วยงำนตรวจสอบภำยในไดพ้บจำกกำรปฏิบตัิงำน 

7. การปฏิบัติหน้าทีข่องคณะกรรมการตรวจสอบ 

7.1. คณะกรรมกำรตรวจสอบไดป้ฏิบ ัติหน ้ำที่อย่ำงเป็นอิสระจำกกรรมกำรบริหำรและ ฝ่ำย
จัดกำรของบริษัท โดยไดใ้หค้วำมส ำคัญอย่ำงยิ่งกับกำรควบคุมภำยใน เพื่อใหบ้ริษัทมีกำร
ก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี มีกำรควบคุมภำยในที่เพียงพอและเหมำะสมกับกำรด ำเนินธุรกิจ 
รวมทัง้ไดร้ำยงำนเรื ่องส ำคัญต่อคณะกรรมกำรบริษัทอย่ำงสม ่ำเสมอ  โดยพิจำรณำจำก
รำยงำนที่ไดร้บัจำกกำรปฏิบตัิงำนของหน่วยงำนตรวจสอบภำยในในรอบปี 2563 

7.2. คณะกรรมกำรตรวจสอบไดจ้ดัใหม้ีกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของกรรมกำรตรวจสอบส ำหรบัปี 
2563 เพื่อใหม้ั่นใจว่ำกำรปฏิบัติงำนด ำเนินไปดว้ยดี มีประสิทธิภำพ เป็นไปตำมหลกักำรก ำกับ
ดูแลกิจกำรที่ดี โดยใชแ้บบประเมินตนเองของคณะกรรมกำร ที่จัดท ำโดยตลำดหลักทรพัยแ์ห่ง
ประเทศไทย ซึ่งผลกำรประเมินเป็นที่น่ำพอใจ 

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเหน็ว่า 

1. บริษัทมีกำรก ำกับดแูลกิจกำรที่ดี ที่น่ำเชื่อถือ และปฏิบตัิตำมหลกักำรของกฎหมำย ขอ้ก ำหนด และ
แนวทำงปฏิบตัิ ที ่คณะกรรมกำรก ำกับหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัยแ์ห่ง
ประเทศไทยไดก้ ำหนดไว ้อย่ำงมีประสิทธิภำพ และสรำ้งภำพลกัษณท์ี่ดีใหแ้ก่บริษัท  

2. บริษัทมีระบบบริหำรควำมเสี่ยง ระบบกำรควบคมุภำยใน และกำรควบคุมดแูลป้องกันกำรทุจริตคอรร์ปัชั่น
โดยรวมอย่ำงเพียงพอ และไม่พบขอ้บกพร่องของกำรควบคมุภำยใน หรือรำยกำรที่อำจก่อใหเ้กิดควำมขดัแยง้
ทำงผลประโยชนท์ี่อำจมีผลกระทบต่อกำรด ำเนินธุรกิจของบรษิัทอย่ำงเป็นสำระส ำคญั  
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ถึงแมว่้าในปี 2563 ไดเ้กิดวิกฤตการณแ์พร่ระบาดของไวรสั COVID-19 ไปทั่วโลก และไดส้่งผลกระทบ
ทางดา้นเศรษฐกิจและสงัคม ต่อประเทศต่าง ๆ ไปทั่วโลก และยงัไม่มีทีท่าว่าจะทุเลาลงโดยง่าย ส  าหรบัประเทศไทย 
ถึงแมว้่าจะสามารถควบคุมสถานการณข์องโรค  COVID-19 ไดอ้ย่างดี แต่ก็ตอ้งปรบัเปลี่ยนรูปแบบของการ
ด าเนินชีวิตประจ าวัน และวิธีการท างานใหเ้หมาะสมกับสถานการณ ์  

ช่วงเวลาที่ผ่านมา บริษัทไดจ้ัดเตรียมความพรอ้มอย่างเต็มก าลังในการท างานเพื่อรองรบัภาวการณ ์
COVID-19 ส  าหรบัหน่วยงานตรวจสอบภายใน ก็ไดป้รบัเปลี่ยนวิธีการท างานดว้ย โดยปรบัใหเ้จา้หนา้ที่ของฝ่าย
ตรวจสอบภายใน สามารถปฏิบัติงานจากที่พักอาศยั (Work from Home) ใหส้อดคลอ้งกับการปฏิบัติงานของบริษัทฯ 
โดยใชวิ้ธีดึงข้อมูลและทดสอบข้อมูลจากระบบงานต่าง ๆ ที่ยังคงรกัษามาตรฐานระบบการควบคุมภายในที่ดี 
ของบรษิัท 

คณะกรรมการตรวจสอบและผูบ้ริหารไดต้ระหนกัดีว่า สถานการณ์ COVID-19 นีจ้ะยังอยู่ต่อไปอีกนาน 
รวมทัง้ไดเ้ฝ้าระวงัการกลบัมาแพร่ระบาดของไวรสั COVID-19 ระลอกใหม่ดว้ย จึงเพิ่มมาตรการป้องกันอย่างเขม้งวด 
รวมถึงเตรียมแผนการท างานในรูปแบบวิถีปกติใหม่ (new normal) เพื่อใหท้  างานในสว่นของฝ่ายตรวจสอบภายใน
ที่เก่ียวขอ้ง สามารถด าเนินไปไดอ้ย่างต่อเนื่อง และสรา้งความเชื่อมั่นใหก้ับผูม้ีส่วนไดเ้สียว่า ระบบการควบคุม
ภายในของบริษัทฯ มีประสิทธิภาพน่าเชื่อถือ และมีความเพียงพอ 

คณะกรรมกำรตรวจสอบยงัไดเ้สนอแนะใหฝ่้ำยจดักำรสนบัสนนุกำรด ำเนินงำนของฝ่ำยตรวจสอบภำยใน
ดำ้นต่ำง ๆ และหำทำงปรบัปรุงระบบกำรควบคมุภำยใน กำรพฒันำระบบงำน ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศและดิจิทลั 
ใหม้ีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึน้เพื่อใหส้อดคลอ้งกับพัฒนำกำรทำงธุรกิจของบริษัทที่กำ้วไปอย่ำงมั่นคงและยั่งยืน 

- ลำยมือชื่อ - 
(นำยวิกรม คุม้ไพโรจน)์ 

ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 
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รายงานคณะกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสีย่ง 

ปี 2563 ประเทศไทยและทั่วโลกก ำลงัเผชิญกบักำรระบำดของเชือ้ไวรสั COVID-19 ที่ไม่สำมำรถคำดกำรณ์
ถึงสถำนกำรณ์ในอนำคตได้ อันส่งผลกระทบต่อควำมปลอดภัยและกำรใช้ชีวิตของเรำทุกคนในวงกว้ำง 
คณะกรรมกำรบริหำรควำมยั่งยืนและควำมเสี่ยง ของบริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) มีควำมห่วงใยทัง้ลกูคำ้
และพนักงำน จึงได้ประเมินและบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงจำกผลกระทบของกำรแพร่ระบำดของ COVID-19 
ในดำ้นต่ำง ๆ เพื่อกำรด ำเนินธุรกิจอย่ำงต่อเนื่องและสรำ้งควำมมั่นใจใหก้บัผูม้ีสว่นไดเ้สียทกุฝ่ำย 

ในปี 2563 คณะกรรมกำรบริหำรควำมยั่งยืนและควำมเสี่ยง ของบริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) 
มีจ ำนวนทัง้หมด 12 ท่ำน ประกอบดว้ยกรรมกำรบริษัทและผูบ้ริหำรระดบัสงูที่ไดร้บักำรแต่งตัง้จำกคณะกรรมกำรบรษิัท
ตำมจ ำนวนที่เหมำะสม โดยมีกรรมกำรบรษิัทที่เป็นกรรมกำรอิสระเป็นประธำนกรรมกำรบรหิำรควำมยั่งยืนและ
ควำมเสี่ยง และไดใ้หห้ัวหนำ้หน่วยงำนตรวจสอบภำยใน ร่วมเป็นกรรมกำรบริหำรควำมยั่งยืนและควำมเสี่ยง 
และท ำหน้ำที่เป็นเลขำนุกำรคณะกรรมกำรบริหำรควำมยั่งยืนและควำมเสี่ยงดว้ย โดยคณะกรรมกำรบริหำร
ควำมยั่งยืนและควำมเสี่ยงไดป้ฏิบัติหน้ำที่ตำมกฎบัตรของคณะกรรมกำรบริหำรควำมยั่งยืนและควำมเสี่ยงที่ไดร้บั
อนุมตัิจำกคณะกรรมกำรบริษัท เพื่อใหก้ำรบริหำรควำมเสี่ยงของบริษัทโดยรวมมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล 
โดยครอบคลุมทุกควำมเสี่ยงที่ส  ำคัญและสำมำรถบริหำรควำมเสี่ยงใหอ้ยู่ในระดับที่ยอมรบัได ้รวมถึงตอ้งมีหน้ำที่
รบัผิดชอบในกำรก ำหนด ประเมิน บริหำรจดักำร ติดตำมและรำยงำนเรื่องที่เก่ียวขอ้งกับกำรบริหำรควำมยั่งยืน
และควำมเสี่ยงใหค้ณะกรรมกำรบรษิัททรำบ 

ในปี 2563 คณะกรรมกำรบริหำรควำมยั่ งยืนและควำมเสี่ยง ได้มีกำรประชุมทั้งสิน้ 6 ครั้ง โดยได้
ด ำเนินกำรเรื่องต่ำง ๆ ดงันี ้

1) ก ำหนดนโยบำยกำรบรหิำรควำมเสี่ยง และนโยบำยบรหิำรควำมยั่งยืน ของกลุม่บรษิัทโออิชิ
2) แต่งตัง้คณะท ำงำนบรหิำรควำมยั่งยืนและควำมเสี่ยงจำกผูบ้รหิำรระดบัสงูจำกหน่วยงำนต่ำง ๆ

ที่เก่ียวขอ้ง โดยมีกรรมกำรผูจ้ดักำรเป็นประธำนคณะท ำงำน เพื่อใหช้่วยสนบัสนุนงำนของคณะกรรมกำรบริหำร
ควำมยั่งยืนและควำมเสี่ยง ด ำเนินงำนตำมกรอบกำรบริหำรควำมยั่งยืนและควำมเสี่ยง กลยุทธ์และทรพัยำกร 
ที่ใชใ้นกำรบริหำรควำมยั่งยืนและควำมเสี่ยงใหส้อดคลอ้งกับนโยบำยกำรบริหำรควำมยั่งยืนและนโยบำยกำรบริหำร
ควำมเสี่ยงของกลุม่บรษิัทโออิชิ 

3) ระบุ วิเครำะห ์ประเมิน ตอบสนองและติดตำมดูแลกำรด ำเนินมำตรกำรป้องกันและบริหำร
ควำมเสี่ยงดำ้นต่ำง ๆ เช่น ควำมเสี่ยงดำ้นกลยุทธ ์ควำมเสี่ยงดำ้นกำรเงิน ควำมเสี่ยงดำ้นกำรปฏิบตัิงำน ควำมเสี่ยง
จำกกำรทุจริตคอรร์ัปชั่น ควำมเสี่ยงจำกกำรไม่ปฏิบัติตำมกฎหมำยและระเบียบข้อบังคับต่ำง ๆ ควำมเสี่ยงด้ำน
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เทคโนโลยีสำรสนเทศและดิจิทลั และควำมเสี่ยงอื่น ๆ  ที่มีนยัส  ำคญัต่อกลุม่บรษิัทโออิชิ ซึ่งครอบคลมุถึงปัจจยัควำมเสี่ยง
ที่ระบใุนรำยงำนประจ ำปีฉบบันีด้ว้ย รวมถึงกำรบรหิำรควำมยั่งยืนและควำมเสี่ยงโดยรวม 

ส ำหรบังำนดำ้นควำมยั่งยืน คณะกรรมกำรบริหำรควำมยั่งยืนและควำมเสี่ยง ไดด้ ำเนินกำรบริหำรควำมยั่งยืน 
โดยแบ่งกิจกรรมเป็น 3 ดำ้น คือ ดำ้นสิ่งแวดลอ้ม ดำ้นสงัคมและชมุชน และดำ้นเศรษฐกิจ ซึ่งได้รำยงำนกิจกรรม 
กำรบรหิำรควำมยั่งยืนไวใ้นรำยงำนกำรพฒันำที่ยั่งยืน ประจ ำปี 2563 แลว้ 

อย่ำงไรก็ตำม คณะกรรมกำรบรหิำรควำมยั่งยืนและควำมเสี่ยงไดร้ำยงำนควำมเสี่ยงที่ส  ำคญั โดยเฉพำะ
ในปีนีไ้ดมุ้่งเน้นที่จะเตรียมกำรและบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงที่เก่ียวกับผลกระทบต่อกำรแพร่ระบำดของไวรัส 
COVID-19 ตลอดจนกำรพฒันำของควำมเสี่ยงดังกล่ำวต่อคณะกรรมกำรบริษัทอย่ำงสม ่ำเสมอ รวมทัง้ไดใ้หค้วำมเห็น
และค ำแนะน ำแก่ฝ่ำยบริหำรของบรษิัทอย่ำงเป็นอิสระ ซึ่งคณะกรรมกำรบรหิำรควำมยั่งยืนและควำมเสี่ยงไดพ้ิจำรณำ
แล้วเห็นว่ำ บริษัทได้มีกำรจัดท ำแผนกำรบริหำรควำมเสี่ยง และกำรด ำเนินนโยบำยดังกล่ำว อย่ำงต่อเนื่อง 
ดว้ยควำมรอบคอบและเต็มควำมสำมำรถ โดยค ำนึงถึงและรกัษำซึ่งควำมสมดุลระหว่ำงเศรษฐกิจ สิ่งแวดลอ้ม 
สงัคม และวฒันธรรม รวมถึงผูม้ีส่วนไดเ้สียทุกฝ่ำยในกำรด ำเนินงำน เพื่อส่งเสริมใหบ้ริษัทด ำเนินไปดว้ยควำมมั่นคง
และเติบโตอย่ำงยั่งยืน 

- ลำยมือชื่อ - 

(นำยชยั จรุงธนำภิบำล) 
ประธำนคณะกรรมกำรบรหิำรควำมยั่งยืนและควำมเสี่ยง 
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รายงานคณะกรรมการสรรหา 

คณะกรรมกำรสรรหำของบริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) (“บริษัท”) ประกอบดว้ยกรรมกำรจ ำนวน  
3 คน ซึ่งเป็นกรรมกำรอิสระจ ำนวน 2 คนโดยมีนำยวิกรม คุม้ไพโรจน ์เป็นประธำนกรรมกำรสรรหำ นำยประสิทธิ์ 
โฆวิไลกูล และนำยอวยชัย ตันทโอภำส เป็นกรรมกำรสรรหำ โดยคณะกรรมกำรสรรหำไดป้ฏิบัติหน้ำที่ภำยใต้
กรอบหนำ้ที่และควำมรบัผิดชอบตำมที่ไดร้บัมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบรษิัทในกำรสรรหำและคดัเลือกบุคคล
ที่มีควำมรู ้ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ ์ควำมเชี่ยวชำญ และมีคณุสมบตัิที่เหมำะสมสอดคลอ้งกับควำมตอ้งกำร
ของบริษัท ตลอดจนไม่มีลักษณะตอ้งหำ้มตำมกฎหมำยและข้อบังคับของบริษัท รวมถึงสอดคลอ้งกับกลยุทธ์ 
ในกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัท เพื่อเสนอใหค้ณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำเขำ้รบักำรเลือกตัง้เป็นกรรมกำรบริษัท 
และผูบ้ริหำรในระดบัตัง้แต่ผูช้่วยกรรมกำรผูจ้ดักำรขึน้ไป นอกจำกนี ้ยงัพิจำรณำดวู่ำบคุคลดงักล่ำวสอดคลอ้งกับ
แผนกำรสืบทอดต ำแหน่งของบรษิัทดว้ย 

ในปี 2563 คณะกรรมกำรสรรหำไดม้ีกำรประชุมทัง้สิน้ 2 ครัง้ ซึ่งเป็นไปตำมแผนกำรประชุมที่ไดก้ ำหนดไว ้
และกรรมกำรสรรหำทุกคนไดเ้ขำ้ร่วมประชุมครบทุกครัง้ และไดร้ำยงำนผลกำรประชุมต่อคณะกรรมกำรบริษัท 
โดยสรุปคณะกรรมกำรสรรหำไดด้ ำเนินกำรที่ส  ำคญั ดงันี ้

1. พิจำรณำควำมเหมำะสมในกำรปรบัต ำแหน่งผูบ้ริหำรเพื่อด ำรงต ำแหน่งผูช้่วยกรรมกำรผูจ้ดักำร
เพื่อเสนอต่อคณะกรรมกำรบรษิัทพิจำรณำแต่งตัง้

2. พิจำรณำเสนอชื่อบุคคลที่มีคณุสมบตัิ และมีประสบกำรณท์ี่เหมำะสมกบัธุรกิจของบริษัท เขำ้รบั
กำรเลือกตั้งเป็นกรรมกำรบริษัทแทนกรรมกำรที่พ้นจำกต ำแหน่งตำมวำระ โดยเสนอต่อ
คณะกรรมกำรบรษิัท เพื่อเสนอใหท้ี่ประชมุสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2564 พิจำรณำเลือกตัง้ต่อไป

คณะกรรมกำรสรรหำไดป้ฏิบตัิหนำ้ที่ตำมขอบเขตหนำ้ที่ และควำมรบัผิดชอบอย่ำงครบถว้นดว้ยควำมรอบคอบ
และเป็นอิสระ โดยค ำนึงถึงประโชนส์งูสดุของบรษิัทและผูม้ีสว่นไดเ้สียของทกุฝ่ำยเป็นส ำคญั 

- ลำยมือชื่อ - 

นำยวิกรม คุม้ไพโรจน ์
ประธำนกรรมกำรสรรหำ 
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รายงานคณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทน 

คณะกรรมกำรก ำหนดค่ำตอบแทนของบริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ ำกัด ( มหำชน ) (“บริษัท”) ประกอบดว้ยกรรมกำร 
จ ำนวน 5 คน  ซึ่งเป็นกรรมกำรอิสระจ ำนวน 3 คน โดยมีนำงสำวพจนีย์ ธนวรำนิช เป็นประธำนกรรมกำรก ำหนด
ค่ำตอบแทน  นำยประสิทธิ์ โฆวิไลกูล นำยอวยชยั ตนัทโอภำส นำยวิกรม  คุม้ไพโรจน ์และนำยสิทธิชยั ชยัเกรียงไกร 
เป็นกรรมกำรก ำหนดค่ำตอบแทน โดยคณะกรรมกำรก ำหนดค่ำตอบแทนไดป้ฏิบตัิหนำ้ที่ภำยใตก้รอบหนำ้ที่และ
ควำมรบัผิดชอบตำมที่ไดร้บัมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบรษิัท ในกำรพิจำรณำค่ำตอบแทนและผลประโยชนอ์ื่น 
ๆ ใหแ้ก่คณะกรรมกำรทุกคณะและผูบ้ริหำรระดบัสงู เพื่อเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัทและ/หรือที่ประชุมผูถื้อหุน้
แลว้แต่กรณี  

โดยในปี 2563 คณะกรรมกำรก ำหนดค่ำตอบแทนไดม้ีกำรประชุมทัง้สิน้ 2 ครัง้ ซึ่งเป็นไปตำมแผนกำรประชุม 
ที่ไดก้ ำหนดไวแ้ละกรรมกำรก ำหนดค่ำตอบแทนทุกคนไดเ้ขำ้ร่วมประชุมครบทุกครัง้ รวมถึงมีกำรรำยงำนผลกำร
ประชมุต่อคณะกรรมกำรบรษิัทอย่ำงต่อเนื่อง โดยสรุปกำรด ำเนินกำรที่ส  ำคญั ดงันี ้

1. พิจำรณำจัดสรรเงินบ ำเหน็จกรรมกำร ปี 2563 ตำมที่ไดร้บัอนุมัติจำกที่ประชุมสำมญัผูถื้อหุน้
ประจ ำปี 2563 ใหแ้ก่กรรมกำรบรษิัททกุคนตำมควำมเหมำะสม

2. พิจำรณำและน ำเสนอควำมเห็นเก่ียวกับกำรก ำหนดค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรทุกคณะ
และเงินบ ำเหน็จกรรมกำร ปี 2564 ต่อคณะกรรมกำรบรษิัท เพื่อเสนอต่อที่ประชมุสำมญัผูถื้อหุน้
ประจ ำปี 2564 พิจำรณำ

3. พิจำรณำและน ำเสนอควำมเห็นเก่ียวกบักำรจ่ำยเงินโบนสัประจ ำปี 2563 และกำรปรบัเงินเดือนปี 2564
ของผูบ้ริหำรระดบัสงู ผูบ้ริหำรและพนกังำนทั่วไปของบริษัทและบรษิัทย่อยต่อคณะกรรมกำรบรษิัท
เพื่อพิจำรณำ

คณะกรรมกำรก ำหนดค่ำตอบแทนไดป้ฏิบตัิหนำ้ที่ตำมขอบเขตหนำ้ที่และควำมรบัผิดชอบอย่ำงครบถว้น 
โดยในกำรพิจำรณำค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรก ำหนดค่ำตอบแทนไดพ้ิจำรณำอย่ำงรอบคอบ ตำมหลกัเกณฑ ์
โดยค ำนึงถึงและอำ้งอิงจำกบริษัทในอุตสำหกรรมและธุรกิจที่มีขนำดใกลเ้คียงกัน สอดคลอ้งและเหมำะสมกับ 
ผลกำรด ำเนินงำน สภำวกำรณ์ทำงเศรษฐกิจ ภำระหน้ำที่ ผลกำรปฏิบัติงำนและควำมรบัผิดชอบที่ไดร้บัมอบหมำย 
เพื่อสรำ้งควำมเชื่อมั่นแก่ผูม้ีส่วนไดเ้สียทกุฝ่ำยว่ำกำรก ำหนดค่ำตอบแทนของบริษัทไดด้ ำเนินกำรอย่ำงเหมำะสม
และเป็นธรรมแลว้ 

- ลำยมือชื่อ – 
นำงสำวพจนีย ์ธนวรำนิช 

ประธำนกรรมกำรก ำหนดค่ำตอบแทน
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รายงานคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการทีดี่ 

คณะกรรมกำรบริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) (“บริษัท”) ตระหนักถึงควำมส ำคัญของกำรก ำกับดูแล
กิจกำรที่ดีว่ำเป็นรำกฐำนส ำคัญในกำรที่จะพัฒนำองค์กรให้เจริญก้ำวหน้ำอย่ำงมั่นคงและยั่งยืน โดยในปี 2557 
คณะกรรมกำรบริษัทไดแ้ต่งตัง้คณะกรรมกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี ทัง้นี ้เพื่อปฏิบัติงำนสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของ
คณะกรรมกำรบริษัทในดำ้นก ำกับดูแลกิจกำรของบริษัท  รวมถึง ส่งเสริมและพัฒนำกำรด ำเนินงำนของบริษัท 
ในดำ้นดงักล่ำวเพื่อใหบ้ริษัทมีกำรก ำกบัดแูลกิจกำรที่มีประสิทธิภำพและสอดคลอ้งกบัหลกักำรก ำกบัดแูลกิจกำรที่ดี
ของส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ซึ่งอำ้งอิงจำก
หลกักำรก ำกับดแูลกิจกำรที่เป็นสำกล ตลอดจนใหข้อ้แนะน ำและสนบัสนุนดูแลใหก้ำรด ำเนินกำรดำ้นกำรก ำกับ
ดูแลกิจกำรของบริษัทเกิดผลในทำงปฏิบัติและพัฒนำไปสู่วัฒนธรรมและค่ำนิยมขององคก์ร อันจะเป็นกำร 
สรำ้งควำมน่ำเชื่อถือและเชื่อมั่นใหแ้ก่ผูม้ีส่วนไดเ้สียทุกฝ่ำย โดยคณะกรรมกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี ในปัจจุบัน 
ประกอบดว้ยกรรมกำร จ ำนวน 5 คน ซึ่งเป็นกรรมกำรอิสระจ ำนวน 3 คน โดยนำงสำวพจนีย์ ธนวรำนิช เป็น
ประธำนกรรมกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี นำยวิกรม คุม้ไพโรจน ์นำยชัย จรุงธนำภิบำล นำยอวยชัย ตันทโอภำส 
และนำงนงนชุ บรูณะเศรษฐกลุ เป็นกรรมกำรก ำกบัดแูลกิจกำรที่ดี 

ในปี 2563 คณะกรรมกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีมีกำรประชุมจ ำนวน 2 ครัง้ ซึ่งเป็นไปตำมข้อก ำหนด 
ของกฎบัตรและแผนกำรประชุมที่ก ำหนดไว ้และมีกำรรำยงำนผลกำรประชุมต่อที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท
อย่ำงต่อเนื่อง ซึ่งสรุปประเด็นส ำคญัไดด้งันี ้ 

1. พิจำรณำทบทวนและใหค้วำมเห็นชอบแนวทำงด ำเนินกำรดำ้นกำรก ำกับดแูลกิจกำรของบริษัท
เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัหลกักำรก ำกบัดแูลกิจกำรที่ดี ส  ำหรบับรษิัทจดทะเบียน ปี 2560 ของส ำนกังำนคณะกรรมกำร
ก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์ 

2. พิจำรณำใหค้วำมเห็นชอบรำยงำนกำรปฏิบัติตำมหลกักำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี ส  ำหรบัแสดง
ในแบบแสดงรำยกำรขอ้มลูประจ ำปีและรำยงำนประจ ำปี 2563 

3. รบัทรำบผลกำรประเมินตำมโครงกำรประเมินคุณภำพกำรจัดประชุมผูถื้อหุน้สำมัญประจ ำปี 2563
ซึ่งประเมินโดยสมำคมสง่เสรมิผูล้งทนุไทย 

4. รบัทรำบผลกำรประเมินกำรก ำกับดูแลกิจกำรบริษัทจดทะเบียน ประจ ำปี 2563 ประเมินโดย
สมำคมส่งเสรมิสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย ซึ่งบริษัทไดร้บัคะแนนในระดบัดีเลิศ และสงูกว่ำปีที่ผ่ำนมำ พรอ้มทัง้
ทบทวนและใหข้อ้แนะน ำเพื่อพฒันำและยกระดบัผลคะแนนกำรประเมินของบรษิัทใหด้ียิ่งขึน้อย่ำงต่อเนื่อง 

5. รบัทรำบแผนด ำเนินงำนก่อนกำรประชมุสำมญัผูถื้อหุน้ตำมหลกัเกณฑก์ำรก ำกบัดแูลกิจกำรที่ดี
6. รบัทรำบกำรจดัอบรมหลกัสตูร “พลงัโออิชิตำ้นทจุรติคอรร์ปัชั่นและสง่เสรมิจรรยำบรรณในองคก์ร”
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7. รบัทรำบเรื่องกำรปรบัปรุงแบบแสดงรำยกำรขอ้มลูประจ ำปี/รำยงำนประจ ำปี (“แบบ 56-1 One 
Report”) 

นอกจำกนี ้คณะกรรมกำรก ำกับดแูลกิจกำรที่ดี ไดจ้ดัใหม้ีกำรประเมินผลกำรปฏิบตัิงำนทัง้แบบรำยบุคคลและ 
รำยคณะตำมหลกัเกณฑแ์ละแบบประเมินที่ไดร้บัควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรบริษัท เป็นประจ ำอย่ำงนอ้ย 
ปีละ 1 ครัง้ เพื่อเป็นกำรปรบัปรุงและพฒันำกำรปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีใหม้ีประสิทธิภำพ
มำกยิ่งขึน้ 

จำกควำมมุ่งมั่น ตัง้ใจและทุ่มเทในกำรผลกัดนักำรปฏิบตัิงำนดำ้นกำรก ำกับดแูลกิจกำรของบรษิัทเสมอ
มำส่งผลใหใ้นปี 2563 บริษัทไดร้บัผลประเมินกำรก ำกับดแูลกิจกำรบรษิัทจดทะเบียน ประจ ำปี 2563 ซึ่งประเมินโดย
สมำคมส่งเสรมิสถำบนักรรมกำรบรษิัทในระดบัดีเลิศเป็นปีที่สำมติดต่อกัน ซึ่งคณะกรรมกำรก ำกับดแูลกิจกำรที่ดี
จะยงัคงมุ่งมั่นและพัฒนำกำรด ำเนินกำรดำ้นกำรก ำกับดูแลกิจกำรของบริษัทอย่ำงต่อเนื่อง ดว้ยควำมเชื่อมั่นว่ำ
กำรด ำเนินธุรกิจภำยใตห้ลกักำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี เป็นปัจจยัที่ส  ำคญัในกำรสรำ้งควำมเจริญเติบโตกำ้วหนำ้ 
แก่องค์กรอย่ำงยั่งยืนและมั่นคงในระยะยำว ซึ่งถือเป็นประโยชน์แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ำย รวมถึงสังคมและ
ประเทศชำติโดยรวมอีกดว้ย 

 

 - ลำยมือชื่อ - 
 (นำงสำวพจนีย ์ธนวรำนิช) 

ประธำนกรรมกำรก ำกบัดแูลกิจกำรที่ดี
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GRI Standard 
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