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โออิชิกรุ๊ป พร้อมจะหักล้างคำกล่าวนี้ด้วยการพิสูจน์จากสินค้าใหม่ ๆ 
บริการที่น่าตื่นตาตื่นใจกว่าเดิม และการเข้าถึงลูกค้าที่มากขึ้น 
ด้วยวิถีของคนรุ่นใหม่และวิธีการแห่งเทคโนโลยีอันทันสมัย

ด้วยความมุ่งมั่นที่จะให้ผู้บริโภคของโออิชิได้รับความประทับใจ
อย่างที่ไม่เคยสัมผัสมาก่อน การทำงานของโออิชิในยุค 
THAILAND 4.0 จึงพัฒนาในทุกมิติ ...รสสัมผัสเดิมจะเพิ่มเติม
ความตื่นเต้นเข้าไป สิ่งที่เคยว่านิ่งเรียบจะเปลี่ยนแปลงดั่งมีชีวิต 
เครือข่ายที่มองไม่เห็นจะดึงคนที่ชอบความอร่อยแบบเดียวกันเข้ามา
ในขณะที่มีคนรู้ใจและเตรียมรสชาติเฉพาะตัวไว้ให้ก่อนที่คุณ
จะเอ่ยปากบอก

ธุรกิจอาหารในยุคดิจิตอลจึงไม่ได้อาศัยแต่ฝีมือในการปรุงอย่างเดียวแล้ว
แต่ยังอาศัยสมองในการสร้างสรรค์นวัตกรรม สายตาในการมองการณ์ไกล
และใจที่ใส่ลงไปในการบริการเหมือนดั่งเช่นที่ โออิชิกรุ๊ปส่งมอบให้
ผู้บริโภคทุกวัน

ใครว่าธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม  

... อยู่ตัวแล้ว ทำเหมือนที่เคย ๆ มาก็พอ

... ไม่มีอะไรต้องพัฒนา ไม่ต้องมีนวัตกรรมแล้ว

... ไม่เกี่ยวอะไรสักนิดกับโลกยุคดิจิตอล
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Sakurachan
ใม่ต้องไปถึงญี่ปุ่นก็เห็นดอกซากุระเปลี่ยนสีได้ ซากุระที่ขวด โออิชิ เปลี่ยนสีได้

“ตอกย้ำกับความเป็นแบรนด์ที่แข็งแกร่งแต่มีบุคลิกที่สนุกสนานกับนวัตกรรมออนไลน์ด้วย 
Application อย่าง Oishi O-tification “แอปสนุกปลุกชีวิตให้โอ” เพื่อการสื่อสาร
ให้ตรงกลุ่มเป้าหมายอย่างโดนใจ”
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สารจากประธาน
กรรมการบริษัท

ในปี 2559 สภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศยังคงชะลอตัวอย่างต่อเนื่อง ซึ่งส่งผลกระทบต่อก�าลังซื้อของผู้บริโภคภายในประเทศ   
ประกอบกับสภาวะการแข่งขันที่ค่อนข้างรุนแรงทั้งในธุรกิจเครื่องดื่มและธุรกิจอาหาร ปัจจัยภายนอกเหล่านี้ส่งผลให้การด�าเนินธุรกิจของบริษัท
ในปีนี้มีความท้าทายตามสภาพแห่งความเป็นจริง อย่างไรก็ตาม ด้วยความร่วมมือ มุ่งมั่นและทุ่มเทในการปฏิบัติหน้าที่และบริหารกิจการ 
อย่างเต็มที่ของผู้บริหารและพนักงานทุกคน รวมถึงการด�าเนินธุรกิจตามแผน “วิสัยทัศน์ 2020” ซึ่งเป็นแผนการด�าเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท
ทีใ่ห้ความส�าคัญกบัการเป็นผูน้�าทางธรุกจิอาหารและเครือ่งดืม่อย่างยัง่ยนืและแขง็แกร่งโดยได้ด�าเนนิการมาตัง้แต่ปี 2557 เพ่ือสร้างความเตบิโต
และความแข็งแกร่งให้เป็นบริษัทผู้ผลิตและจ�าหน่ายอาหารและเครื่องดื่มชั้นน�าในภูมิภาคอาเซียน ซึ่งประกอบด้วยกลยุทธ์หลัก 5 ประการได้แก่ 

1. การเติบโต (Growth):  การสร้างความเติบโตอย่างยั่งยืนทั้งในด้านรายได้และก�าไรให้แก่ธุรกิจอาหารและธุรกิจเครื่องดื่มของบริษัท
2. ความหลากหลาย (Diversity):  การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลายทั้งประเภทผลิตภัณฑ์และราคาจ�าหน่าย รวมถึง 
 การผสานก�าลังของบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ที่หลากหลายภายในกลุ่มธุรกิจ
3. ตราสินค้า (Brands):  การสร้างตราสินค้าให้เป็นที่นิยมและอยู่ในใจผู้บริโภคอย่างยั่งยืน โดยการรักษาความเป็นผู้น�าทั้งในตลาด 
 อาหารญี่ปุ่น ชาเขียวและชาพร้อมดื่มในประเทศไทย ผ่านนวัตกรรมผลิตภัณฑ์และกิจกรรมการตลาดที่สร้างสรรค์ รวมถึงการสร้าง 
 ตราสินค้าให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายในต่างประเทศ 
4. การขายและกระจายสินค้า (Reach):  การริเริ่มและสรรหาช่องทางการตลาดและการจัดจ�าหน่ายสินค้าใหม่ ๆ เพื่อให้สามารถเข้าถึง 
 กลุ่มผู้บริโภคที่หลากหลายและครอบคลุมทั้งในและต่างประเทศ
5. ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism):  การส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร รวมถึงสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานในการท�างานเพื่อสร้างเสริม 
 ศักยภาพของบุคลากร

การด�าเนินการตามกลยุทธ์หลักดังกล่าวได้ช่วยพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ รวมทั้งต่อยอดและเสริมสร้าง
รากฐานอันแข็งแกร่งของกลุ่มบริษัทอันเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพจากจุดแข็งในด้านขนาด ความหลากหลายขององค์กร และท�าให้การด�าเนิน
ธุรกิจของกลุ่มบริษัทเป็นไปในทิศทางที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ที่ก่อให้เกิดความร่วมมือและเสริมสร้างพลัง (synergy) ภายในกลุ่มบริษัท 
ซึ่งส่งผลให้การด�าเนินงานในปีที่ผ่านมาประสบผลส�าเร็จอย่างดีเยี่ยม

นอกจากนี้ บริษัทด�าเนินกลยุทธ์ในการสร้างแบรนด์อย่างต่อเนื่องเพื่อคงความเป็นผู้น�าทางการตลาด โดยเน้นการสร้างความรับรู้ในตราสินค้า
และการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายในรูปแบบที่สร้างสรรค์สามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนั้น การศึกษา
และพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ อาทิ “โออิชิ ชาเขียว กลิ่นองุ่นเคียวโฮ” ซึ่งเป็นนวัตกรรมใหม่ของชาพร้อมดื่มที่มีการผสมผสานความอร่อยของ
วุ้นมะพร้าวลงในชาเขียว โดยผลิตภัณฑ์ดังกล่าวได้รับการตอบรับอย่างดีจากผู้บริโภคจึงเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ขายดีที่สุดในรอบปีที่ผ่านมา  
จากความส�าเร็จในการด�าเนินกลยุทธ์ทางการตลาดในการสร้างแบรนด์และการศึกษาพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้บริษัท
สามารถครองส่วนแบ่งการตลาดสูงสุดเป็นอันดับหนึ่งทั้งในตลาดชาพร้อมดื่ม (RTD tea market) และชาเขียวพร้อมดื่ม (Pure RTD  
green tea market) ในอตัราร้อยละ 43 และร้อยละ 45.3 ตามล�าดบั มผีลท�าให้ได้รบัรางวัล “แบรนด์ทีไ่ด้รบัการยอมรบัมากทีส่ดุในประเทศไทย” 
(Thailand’s Most Admired Brand Award) ในกลุ่มเครื่องดื่มชาเขียวพร้อมดื่ม ประจ�าปี 2559 จากนิตยสารแบรนด์เอจ โดยรางวัลดังกล่าว
พิจารณาจากความเห็นของผู้บริโภคทั่วประเทศซึ่งเป็นปัจจัยที่มีผลต่อการซื้อสินค้า อาทิเช่น ภาพลักษณ์องค์กร ภาพพจน์แบรนด์ พนักงาน
และตัวแทนจ�าหน่าย ราคาและโปรโมชั่น การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ รางวัลดังกล่าวจึงช่วยตอกย�้าถึงความเป็นแบรนด์อันดับหนึ่งในใจ 
ผู้บริโภคที่มุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตอบสนองกับกระแสความนิยมและความต้องการของผู้บริโภคที่แตกต่างกัน 
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จากความมุ่งมั่นและทุ่มเทของผู้บริหารและพนักงานทุกคน รวมถึงการด�าเนินกลยุทธ์ทางธุรกิจที่มีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ในปี 2559 บริษัทมีก�าไรสุทธิ
จ�านวน 880 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว 176 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 25.1 แม้ว่าจะเป็นการเปรียบเทียบข้อมูลผลการด�าเนินงาน 9 เดือน  
เทียบกับ 12 เดือน อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงรอบบัญชีของบริษัทจากเดิมเริ่มต้นวันที่ 1 มกราคม และสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี 
เป็นเริ่มต้นวันที่ 1 ตุลาคม และสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายนของทุกปี โดยให้มีผลเริ่มรอบปีบัญชีแรกในปี 2559 ซึ่งจะมีระยะเวลา 9 เดือน ตั้งแต่วันที่  
1 มกราคม 2559 และสิ้นสุดในวันที่ 30 กันยายน 2559 ก็ตาม ในด้านยอดขายบริษัทมียอดขายรวมจ�านวน 10,399 ล้านบาท คิดเป็นอัตราส่วน 
ก�าไรสุทธิร้อยละ 8.5 ของยอดขายรวม เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับอัตราส่วนก�าไรสุทธิร้อยละ 5.5 ของยอดขายรวมในปีที่ผ่านมา จากผลการด�าเนินงานที่ดี 
ในปีนี้ บริษัทได้รับการจัดอันดับเครดิตขององค์กรจากบริษัท ทริสเรทติ้ง จ�ากัด เมื่อเดือนตุลาคม 2559 ที่ระดับ A+ เพิ่มขึ้นสองระดับจากปี 2558  
ที่ได้รับอันดับเครดิตในระดับ A- สะท้อนให้เห็นถึงสถานะทางการเงินของบริษัทที่มีความมั่นคงและแข็งแกร่งขึ้นในทุกด้าน รวมไปถึงการเป็นหนึ่งใน 
ผู้ผลิตชาเขียวชั้นน�าของประเทศไทยและมีตราสัญลักษณ์ซึ่งเป็นที่รู้จักและอยู่ในใจผู้บริโภค ซึ่งแสดงถึงศักยภาพทางการเงินและสถานะทางการตลาด
ที่พร้อมรองรับการขยายตัวของธุรกิจในอนาคตได้เป็นอย่างดี

ในด้านการเพิม่ประสทิธภิาพในการผลติและยกระดบัขดีความสามารถในการแข่งขันของบริษทัในระยะยาว บริษทัได้เร่ิมด�าเนนิการโครงการสายการผลติ
แบบ Cold Aseptic Filling หรือ CAF สายการผลิตที่ 4 ณ โรงงานอุตสาหกรรมอ�าเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี โดยคาดว่าจะเริ่มการผลิตเชิงพาณิชย์ได้
ภายในเดือนธันวาคม 2559 ซึ่งมั่นใจว่าสามารถเพิ่มความแข็งแกร่งและรองรับการขยายตัวของธุรกิจภายใต้แบรนด์ของบริษัท 

ส�าหรับการขยายธุรกิจในต่างประเทศ บริษัทยังคงมุ่งมั่นด�าเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยได้เสริมความแข็งแกร่งให้กับโครงสร้างเงินทุนของบริษัทย่อย 
ในต่างประเทศผ่านการเพิ่มทุนของ Oishi International Holdings Limited และ Oishi F&B (Singapore) Pte. Ltd. โดยมีวัตถุประสงค์หลัก 
เพื่อรองรับการเพิ่มทุนของ Oishi Myanmar Limited ซึ่งเป็นบริษัทย่อยทางอ้อมในประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ส�าหรับเป็นเงินทุน 
หมุนเวียนและรองรับการขยายตัวของธุรกิจอาหารในอนาคต 

ในส่วนของความรับผิดชอบและการดูแลสังคม บริษัทมุ่งเน้นการพัฒนาภาพลักษณ์และการท�ากิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 
(CSR) อย่างต่อเนื่องทั้งในกระบวนการด�าเนินธุรกิจและกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม บริษัทได้มุ่งเน้นและสนับสนุนด้านการศึกษา การกีฬา  
ตลอดจนการส่งเสริมการสืบทอดศิลปะวัฒนธรรมไทยและปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมแก่เยาวชน

ในนามของคณะกรรมการบริษัท ขอเรียนว่าผู้บริหารและพนักงานทุกคนต่างมีความมุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่และด�าเนินธุรกิจเพื่อน�าพาบริษัทให้เจริญเติบโต
อย่างยั่งยืนทั้งในธุรกิจเครื่องดื่มและธุรกิจอาหาร อีกทั้งรักษาความเป็นผู้น�าทางการตลาดอาหารญี่ปุ่นและธุรกิจชาเขียว โดยใช้เครือข่ายทางธุรกิจ 
ทั้งด้านการผลิตและการจัดจ�าหน่ายของบริษัทย่อยภายใต้กลุ่มบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ�ากัด (มหาชน) ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อที่จะสร้างความเติบโต
อย่างต่อเนื่องและมั่นคงทั้งตลาดภายในประเทศและต่างประเทศ อันเป็นที่ประจักษ์ชัดด้วยผลการด�าเนินงานอันเป็นที่น่าพอใจอย่างยิ่งในปี 2559 นี้  
จึงขอให้ท่านได้โปรดให้ความไว้วางใจและสนับสนุนการด�าเนินกิจการของผู้บริหารของบริษัท เพื่อความเจริญของบริษัทและผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น
โดยชอบธรรม
   
       

  (นายประสิทธิ์ โฆวิไลกูล)
  ประธานกรรมการบริษัท



Ohayou
เพิ่งมีเวลาได้กินซาซิมิ สด ใหม่ เหมือนไปกินที่ญี่ปุ่นเลย 
#แม่ก็คือแม่ #โออิชิก็คือแม่

“ล่าสุดกับนิยามใหม่ของร้านอาหารญี่ปุ่นแห่งแรกในประเทศไทย พร้อมส่งมอบประสบการณ์
เหนือชั้น ผ่านสัมผัสรสชาติที่พาคุณเดินทางสู่ญี่ปุ่นกับ “โออิชิ อีทเทอเรียม””

รายงานประจ�าปี 2559
บริษัท โออิชิ กรุ ๊ป จ�ากัด (มหาชน)
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ข้อมูล
ทั่วไป

ชื่อบริษัท :
บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) (“บริษัท”)

ประกอบธุรกิจ :
บริษัทรวมถึงบริษัทย่อยประกอบธุรกิจอาหารญี่ปุ่น และ 
เครือ่งดืม่ชาเขยีว “โออชิ”ิ “ชาคลูล์ซ่า” “ฟรตุโตะ” และ “คาบูเซฉะ” 

เลขทะเบียนบริษัท :
0107547000150

ที่ตั้งส�านักงานใหญ่ :
เลขที่ 57 อาคารปาร์ค เวนเชอร์ ชั้นที่ 19 และชั้นที่ 20 
ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โฮมเพจบริษัท :
www.oishigroup.com

โทรศัพท์ :
(02) 785-8888

โทรสาร :
(02) 785-8889

ทุนจดทะเบียน :
375,000,000 บาท

ทุนช�าระแล้ว :
375,000,000 บาท

ชนิดและจ�านวนหุ้นที่จ�าหน่ายได้แล้วทั้งหมด :
หุ้นสามัญจ�านวน 187,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 2 บาท 

ชื่อย่อในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย :
OISHI ส�าหรับหุ้นสามัญ

ชื่อย่อหุ้นกู้ที่จดทะเบียนในสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย :
1. OISHI168A ส�าหรับหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2556 ครบก�าหนดไถ่ถอน
 ปี พ.ศ. 2559 โดยบริษัทได้ด�าเนินการไถ่ถอนหุ้นกู้ครั้งดังกล่าว  
 เป็นที่เรียบร้อยแล้วในวันที่ 8 สิงหาคม 2559
2. OISHI18DA ส�าหรับหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2558 ครบก�าหนดไถ่ถอน
 ปี พ.ศ. 2561
3. OISHI197A ส�าหรับหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2559 ครบก�าหนดไถ่ถอน
 ปี พ.ศ. 2562

อันดับเครดิตองค์กร :
ระดบั A+ แนวโน้มอนัดบัเครดติ “Stable” โดยบรษัิท ทรสิเรทต้ิง จ�ากดั 
(ได้รับการทบทวนอันดับความน่าเชื่อถือเมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2559)

ข้อมูลส�าคัญอื่น :
- ไม่มี -

ข้อมูลอ้างอิง

นายทะเบียนหุ้นของบริษัท
บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ากัด
เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง
เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ (02) 009-9000

นายทะเบียนหุ้นกู้ของบริษัท
หุ้นกู้ของบริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2558 
ครบก�าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2561 และ
หุ้นกู้ของบริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2559 
ครบก�าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2562
ธนาคารกรุงไทย จ�ากัด (มหาชน)
เลขที่ 35 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ 
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ (02) 298-0821

ผู้ตรวจสอบบัญช ี  
บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ�ากัด
เลขที่ 1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้นที่ 50-51 ถนนสาทรใต้ 
แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 
โทรศัพท์ (02) 677-2000

ที่ปรึกษากฎหมาย
บริษัท วีระวงค์, ชินวัฒน์ และเพียงพนอ จ�ากัด
เลขที่ 540 อาคารเมอร์คิวรี่ ทาวเวอร์ ชั้นที่ 22 ถนนเพลินจิต 
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 
โทรศัพท์ (02) 264-8000

นายมหินทร์ กรัยวิเชียร 
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ�ากัด (มหาชน)  
เลขที่ 14 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล 
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 
โทรศัพท์ (02) 785-5251

นักลงทุนสัมพันธ ์
นางสาวกัญจน์ภรณ์ กิตติอัมพานนท์
เลขที่ 57 อาคารปาร์ค เวนเชอร์ ชั้นที่ 19 ถนนวิทยุ 
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ (02) 785-8888 
E-mail : investorrelations@oishigroup.com

รายงานประจ�าปี 2559
บริษัท โออิชิ กรุ ๊ป จ�ากัด (มหาชน)
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“จากผลการวิจัย “2015-2016 Thailand’s Most Admired Company” ในกลุ่มธุรกิจร้านอาหาร
และฟาสต์ฟู้ด “โออิชิ กรุ๊ป”คว้ารางวัลอันดับ 1 ในด้าน Best in Innovation”

รายงานประจ�าปี 2559
บริษัท โออิชิ กรุ ๊ป จ�ากัด (มหาชน)
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ข้อมูลส�าคัญ
ทางการเงิน

หน่วย : พันบาท
  งบการเงินรวม

สรุปฐานะการเงินและผลการด�าเนินงาน 
ส�าหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559

2559
ณ วันที่ 

30 กันยายน 2559

2558
ณ วันที่ 

31 ธันวาคม 2558

2557
ณ วันที่ 

31 ธันวาคม 2557

สินทรัพย์รวม 9,278,079 9,088,874 9,131,549
หนี้สินรวม 4,669,136 5,005,645 5,497,349
ส่วนของผู้ถือหุ้น 4,608,943 4,083,229 3,634,200
รายได้จากการขาย 10,399,106 12,878,814 12,404,500
รายได้รวม 10,508,425 12,963,161 12,516,346
ก�าไรสุทธิ  880,257 703,735 520,760
ก�าไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ 887,214 712,191 524,935

  งบการเงินรวม

สรุปอัตราส่วนทางการเงิน

2559
ณ วันที่ 

30 กันยายน 2559

2558
ณ วันที่ 

31 ธันวาคม 2558

2557
ณ วันที่ 

31 ธันวาคม 2557

อัตราก�าไรสุทธิต่อรายได้จากการขาย (%) 8.4% 5.4% 4.2%
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนผู้ถือหุ้น (%) 20.3% 18.2% 14.8%
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (%) 9.6% 7.7% 6.1%
อัตราส่วนเงินกู้ยืมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)                  0.5                 0.8                 0.8 
ก�าไรสุทธิต่อหุ้น (บาท)                4.73               3.80               2.80 
เงินปันผลต่อหุ้น (บาท)                2.50               2.00               1.60 

ด้วยบริษัทได้เปลี่ยนแปลงรอบปีบัญชีของบริษัท จากเดิมเริ่มต้นในวันที่ 1 มกราคมและสิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคมของทุกปี เป็นเริ่มต้นในวันที่ 1 ตุลาคมและ 
สิ้นสุดในวันที่ 30 กันยายนของทุกปี โดยให้มีผลเริ่มรอบปีบัญชีแรกในปี 2559 ซึ่งจะมีระยะเวลา 9 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 และสิ้นสุดในวันที่  
30 กันยายน 2559 หลังจากนั้นจะมีระยะเวลา 12 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคมและสิ้นสุดในวันที่ 30 กันยายนของทุกปีนั้น

ส�าหรับรอบบัญชีปี 2559 บริษัทมีรายได้จากการขายรวมจ�านวน 10,399 ล้านบาท ลดลงจากปีที่แล้ว 19.3% โดยมีรายได้จากธุรกิจเครื่องดื่มจ�านวน  
5,493 ล้านบาท หรือลดลงจากปีที่แล้ว 12.9% และมีรายได้จากธุรกิจอาหารจ�านวน 4,906 ล้านบาท หรือลดลงจากปีที่แล้ว 25.3% โดยมีสาเหตุหลักมาจาก
รอบระยะเวลาที่แตกต่างกันคือ 9 เดือน กับ 12 เดือน อันเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงรอบปีบัญชีของบริษัทดังกล่าวข้างต้น

ทั้งนี้ หากเปรียบเทียบแบบช่วงระยะเวลาเดียวกัน 9 เดือน บริษัทมีรายได้จากการขายรวมเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา 7.9% โดยมีรายได้จากธุรกิจเครื่องดื่มเพิ่มขึ้น
จากปีที่ผ่านมา 16.5% และมีรายได้จากธุรกิจอาหารลดลงจากปีที่ผ่านมาเล็กน้อยที่ 0.4% โดยมีสาเหตุหลักมาจาก

1. ธุรกิจเครื่องดื่ม ความส�าเร็จของกลยุทธ์การสร้างแบรนด์และการท�ากิจกรรมส่งเสริมการขายและแคมเปญการตลาดที่เข้าถึงความต้องการของผู้บริโภค 
รวมถึงการวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ที่ได้รับการตอบรับจากผู้บริโภคเป็นอย่างดี ประกอบกับการเติบโตของรายได้จากการขายสินค้าและการรับจ้าง
ผลิตผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ท่ีไม่ใช่ตราสินค้าของบริษัท ท�าให้รายได้ของธุรกิจเคร่ืองด่ืมเติบโตข้ึน 16.5% และสามารถครองส่วนแบ่งการตลาดสูงสุดเป็นอันดับหน่ึงไว้ได้ 
ทั้งในตลาดชาพร้อมดื่ม (RTD tea market) ที่ 43.0% และตลาดชาเขียวพร้อมดื่ม (Pure RTD green tea market) ที่ 45.3% ในขณะที่มูลค่าตลาด 
ชาพร้อมดื่ม (RTD tea market) และชาเขียวพร้อมดื่ม (Pure RTD green tea market) มีมูลค่าลดลงประมาณ 5.7% และ 5.4% ตามล�าดับ 

2. ธุรกิจอาหาร แม้ว่าบริษัทจะมีการเปิดสาขาร้านอาหารใหม่จ�านวน 8 สาขา แต่ได้มีการปิดด�าเนินการสาขาร้านอาหารที่มีผลประกอบการไม่เป็นที่น่าพอใจ
จ�านวน 7 สาขา (สาขารวม ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 เท่ากับ 242 สาขา รวมสาขาในต่างประเทศ แต่ไม่รวมสาขาแฟรนไชส์) ประกอบกับการปิดซ่อมแซม
ร้านอาหารที่เปิดด�าเนินการภายในโครงการเมเจอร์ปิ่นเกล้าเป็นการชั่วคราว เนื่องจากได้รับผลกระทบและความเสียหายจากเหตุอัคคีภัยภายในโครงการ 
ดังกล่าว รวมถึงได้รับผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจของประเทศที่ยังคงไม่ดีนักอันส่งผลให้ผู้บริโภคชะลอการจับจ่ายและลดการบริโภค ท�าให้รายได้ของ
ธุรกิจอาหารลดลงเล็กน้อย

ส�าหรับก�าไรสุทธิในรอบปีบัญชี 2559 (9 เดือน) บริษัทมีก�าไรสุทธิจ�านวน 880 ล้านบาท เพ่ิมข้ึนจากรอบระยะเวลาเดียวกัน (9 เดือน) ของปี 2559 ประมาณ 90.9% 
และหากเปรียบเทียบกับรอบระยะเวลา 12 เดือน จะเพิ่มขึ้น 25.1% โดยมีสาเหตุหลักมาจากความส�าเร็จในการเน้นกลยุทธ์การสร้างแบรนด์ การบริหารจัดการ
ต้นทุนการผลิตและค่าใช้จ่ายในการขายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

รายงานประจ�าปี 2559
บริษัท โออิชิ กรุ ๊ป จ�ากัด (มหาชน)
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นายประสิทธิ์ โฆวิไลกูล
ประธานกรรมการ
กรรมการอิสระ 
กรรมการสรรหา 
และกรรมการก�าหนดค่าตอบแทน

คุณวุฒิทางการศึกษา
• นิติศาสตร์บัณฑิต (LL.B) 
 (เกียรตินิยมอันดับ 2) 
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

• นิติศาสตร์มหาบัณฑิต (LL.M) 
 มหาวิทยาลัยโคลัมเบีย (นิวยอร์ก) USA.

• นิติศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

• นิติศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
 มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

• เนติบัณฑิตไทย 
 ส�านักศึกษาอบรมกฎหมายแห่ง
 เนติบัณฑิตยสภา

นายฐาปน สิริวัฒนภักดี
รองประธานกรรมการ 
ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการสรรหา 
กรรมการก�าหนดค่าตอบแทน
และกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ สาขาการเงิน 
 มหาวิทยาลัยบอสตัน USA.

• ปริญญาโท 
 สาขาเศรษฐศาสตร์การเงิน การธนาคาร 
 มหาวิทยาลัยบอสตัน USA.

• ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
 สาขาวิชาการบริหารทั่วไป
 มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

• ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
 สาขาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

นายวิกรม คุ้มไพโรจน์
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ 
ประธานกรรมการสรรหา
กรรมการก�าหนดค่าตอบแทน
และกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

คุณวุฒิทางการศึกษา
• อักษรศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ 
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2509)

• ปริญญาโท สาขาวิชาประวัติศาสตร์
 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 
 จาก Michigan State University, USA. (2511)

• ปริญญาเอก (Ph.D.) สาขาวิชาประวัติศาสตร์
 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 
 จาก Michigan State University, USA. (2515)

• ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
 สาขามานุษยวิทยา (Humanities) 
 จาก Schiller International University, London (2546)

คณะกรรมการ

รายงานประจ�าปี 2559
บริษัท โออิชิ กรุ ๊ป จ�ากัด (มหาชน)
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นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช
กรรมการอิสระ 
กรรมการตรวจสอบ 
ประธานกรรมการก�าหนดค่าตอบแทน  
และประธานกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

คุณวุฒิทางการศึกษา 
• ปริญญาตรีบัญชีบัณฑิต 
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

• ปริญญาโท Master of Business 
 Administration (M.B.A) 
 Syracuse University, USA. 
 (ด้วยทุน USAID) 

นายชัย จรุงธนาภิบาล
กรรมการอิสระ  
กรรมการตรวจสอบ 
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 
และกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริญญาตรีบัญชี 
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

• ปริญญาโทบัญชี 
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

นายอวยชัย ตันทโอภาส 
กรรมการ 
และรองประธานกรรมการบริหาร คนที่ 1

คุณวุฒิทางการศึกษา 
• ปริญญาตรี B.Sc. Accounting 
 St. Louis University, USA.

• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ 
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รายงานประจ�าปี 2559
บริษัท โออิชิ กรุ ๊ป จ�ากัด (มหาชน)
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นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร
กรรมการ 
รองประธานกรรมการบริหาร คนที่ 2
และกรรมการก�าหนดค่าตอบแทน

คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต 
 (เกียรตินิยมอันดับ 1) 
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

• Mini MBA 
 สาขา Leadership Management   
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

• วุฒิบัตรคอมพิวเตอร์บริหาร
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นายมารุต บูรณะเศรษฐกุล
กรรมการผู้จัดการ 
กรรมการบริหาร 
กรรมการบริหารความเสี่ยง 
และกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต 
 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
 (สถิติประยุกต์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

• ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
 สาขาการตลาดและการจัดการทั่วไป
 Cleveland State University, USA.

• ประกาศนียบัตร Business and   
 Administration Extension School
 มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด USA.

นายพิษณุ วิเชียรสรรค์
กรรมการ 
กรรมการบริหาร 
และกรรมการบริหารความเสี่ยง

คุณวุฒิทางการศึกษา 
• ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ 
 (วิทยาศาสตร์การอาหาร) 
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

• ปริญญาโทด้านเทคโนโลยี 
 (เกียรตินิยมอันดับ 2) 
 สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ
 Massey University, New Zealand

• Master Brewer
 The Scandinavian School of Brewing  
 ประเทศเดนมาร์ค

• ปริญญาเอกวิศวกรรมศาสตร์ 
 Technical University Berlin, Germany

คณะกรรมการ

รายงานประจ�าปี 2559
บริษัท โออิชิ กรุ ๊ป จ�ากัด (มหาชน)
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นายไพศาล อ่าวสถาพร
รองกรรมการผู้จัดการ 
กรรมการบริหาร 
และกรรมการบริหารความเสี่ยง

คุณวุฒิทางการศึกษา 
• ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ 
 Indiana Institute of Technology, 
 Fort Wayne, Indiana, USA.

• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ 
 สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ 
 Johnson & Wales University,   
 Providence, Rhode Island, USA.

• หลักสูตร CEDI - Babson Entrepreneurial  
 Leadership Program Babson College,  
 Massachusetts, USA.

นางเจษฎากร โคชส์ 
รองกรรมการผู้จัดการ 
และกรรมการบริหารความเสี่ยง

คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริญญาตรี การโฆษณา 
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (การตลาด) 
 University of Dallas, 
 Irvin, Texas, USA.

นางสาวเทียนทิพย์ นาราช
รองกรรมการผู้จัดการ
และกรรมการบริหารความเสี่ยง

คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์บัณฑิต 
 สาขาการเงินและเศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

• ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ 
 มหาวิทยาลัยมิชิแกน สหรัฐอเมริกา

คณะผู้บริหาร

รายงานประจ�าปี 2559
บริษัท โออิชิ กรุ ๊ป จ�ากัด (มหาชน)
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คณะผู้บริหาร

นางไพฑูรย์ ศิริบวรเกียรติ 
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
และกรรมการบริหารความเสี่ยง

คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริญญาตรี มนุษยศาสตร์ (จิตวิทยา) 
 Middlesex University, England

• ประกาศนียบัตรบัณฑิต-การศึกษา 
 London University, England

• ปริญญาโทการตลาด 
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

นายธานี พรพิสุทธิ์ศักดิ์ 
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
และกรรมการบริหารความเสี่ยง

คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ 
 และเทคโนโลยีการอาหาร 
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

นายเอกบดินทร์ เด่นสุธรรม 
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ 
 สาขาวิชาเอกการตลาด

• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ 
 สาขาวิชาเอกธุรกิจต่างประเทศ

• ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ 
 สาขาวิชาเอกธุรกิจต่างประเทศ
 Wichita State University

รายงานประจ�าปี 2559
บริษัท โออิชิ กรุ ๊ป จ�ากัด (มหาชน)

18



นางศศินี เหมทานนท์
เลขานุการบริษัท

คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริญญาตรี นิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

• หลักสูตร Company Secretary Program (CSP) รุ่นที่ 61/2015
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

• หลักสูตร Board Reporting Program (BRP) รุ่นที่ 20/2016
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

• หลักสูตร Company Reporting Program (CRP) รุ่นที่ 15/2016
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

นางสาวชนัทนุช วงศ์วรรณ
ผู้อ�านวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการบริหารความเสี่ยงและเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
 
คุณวุฒิทางการศึกษา

• ปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการเงินและการธนาคาร 
 มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

• หลักสูตรผู้ตรวจสอบภายในรับอนุญาต (CIA) 
 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยร่วมกับ 
 สมาคมผู้ตรวจสอบภายในสหรัฐอเมริกา

• หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในวิชาชีพ (CPIAT) 
 สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย

• หลักสูตร Anti-Corruption: The Practical Guide (ACPG 30) 
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

เลขานุการบริษัทและหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน(1)
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หมายเหตุ 
(1) การแต่งตั้ง ถอดถอน และโยกย้ายผู้ด�ารงต�าแหน่งหัวหน้างานหน่วยงานตรวจสอบภายในต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ



“ด้วยกลยุทธ์การใช้ “นวัตกรรม” ผสานกับการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตรงใจกับผู้บริโภค
ชาเขียวเคี้ยวได้ โออิชิ องุ่นเคียวโฮ คือการริเริ่มของชาพร้อมดื่มที่มีส่วนผสมของวุ้นมะพร้าว
ผสานกับกลิ่นหอมหวานขององุ่นเคียวโฮสามารถสร้างปรากฏการณ์ใหม่และการตอบรับอย่างดี
จากผู้บริโภค”
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นโยบายและภาพรวม
การประกอบธุรกิจ

คณะกรรมการบรษิทัได้ก�าหนดวสิยัทัศน์และพนัธกจิทีเ่หมาะสม 
และสอดคล้องกบัการด�าเนนิธรุกจิของบรษิทั รวมถงึทบทวนอยู่เสมอ
เพือ่ให้วสิยัทศัน์และพนัธกจิของกลุม่บรษิทัมคีวามเหมาะสม 
และสอดคล้องกบัสถานการณ์และสภาวะเศรษฐกจิปัจจบุนั  
โดยเปิดเผยไว้ในเวบ็ไซต์ของบรษิทั ดงันี้

วสิยัทศัน์
“เป็นผูน้�าและสร้างสรรค์ธรุกจิอาหารและเครือ่งดืม่สไตล์ญีปุ่่น  
เพือ่คณุภาพชวีติทีด่ขีองคนรุน่ใหม่”

พนัธกิจ
1. รักษาคุณภาพการผลิตและการบริการธุรกิจ ทางด้านอาหาร 

เบเกอรี่ และเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ มุ่งมั่นสร้างและรักษา 
ความนยิมของผู้บรโิภคในสินค้าของ “โออชิ”ิ ให้มคีวามต่อเน่ือง 
อีกทั้งให้ความส�าคัญกับการผลิตสินค้าให้ได้มาตรฐาน  
มีการจัดการด้านสุขลักษณะที่ดี

2. เลอืกใช้วตัถุดบิทีม่คีณุภาพปลอดภัยและสร้างความพงึพอใจสงูสดุ
แก่ลูกค้า เพื่อให้ได้รับการยอมรับจากทั้งตลาดภายในประเทศ
และต่างประเทศ 

3. ปรับปรุงกระบวนการผลิตอย่างต่อเนื่อง โดยการน�าเทคโนโลยี
ที่ทันสมัยมาใช้ในกระบวนการผลิต การวิจัยและการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ 

4. เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและการแข่งขันในด้านราคา 
และด้านคุณภาพกับคู่แข่งขัน ทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งเป็น 
ส่วนหนึ่งที่ช่วยผลักดันให้เศรษฐกิจของประเทศไทยมีความ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจมากขึ้น

กลยุทธ์และวิสัยทัศน์ในระดับกลุ่มบริษัท
วสิยัทศัน์ 2020 
บรษิทัได้ด�าเนนิธรุกจิตามแผน “วสิยัทศัน์ 2020” อย่างต่อเนือ่ง  
ซึง่แผนวสิยัทศัน์ดงักล่าวเป็นแผนการด�าเนนิธรุกิจของกลุ่มบริษทั  
ไทยเบฟเวอเรจ จ�ากดั (มหาชน) และบรษิทั (“กลุม่บรษิทั”) ทีใ่ห้
ความส�าคญักบัการก้าวเป็นผูน้�าธรุกจิเครือ่งดืม่ในภมูภิาคอาเซยีน
อย่างมัน่คงและยัง่ยนื ทัง้นี ้หากมองในมมุมองภาพรวมแล้วจะพบว่า 
กลุม่บรษิทัได้พฒันาและเตบิโตจนกลายเป็นกลุม่ธรุกจิอาหาร 
และเครือ่งดืม่ทีม่ศีกัยภาพและมรีากฐานทีแ่ขง็แกร่งไม่ว่าจะเป็น 
ทัง้ในด้านการเตบิโตของรายได้ ขนาดของธรุกจิ สถานะทางการตลาด 
ความหลากหลายของผลติภณัฑ์และกลุม่ลกูค้า รวมไปถงึความ
ครอบคลมุช่องทางการจดัจ�าหน่ายทีม่อียูใ่นภมูภิาคอาเซียน

ในการก้าวสูค่วามเป็นผูน้�าธรุกจิในอาเซยีนอย่างมัน่คงและยัง่ยนื
อย่างแท้จรงินัน้ บรษิทัจ�าเป็นต้องมวีสิยัทศัน์และกลยทุธ์ 
ทีส่อดคล้องกนั เพือ่สร้างความแขง็แกร่งและต่อยอดจากรากฐาน
ของกลุม่บรษิทั เพิม่ประสทิธภิาพจากจดุแขง็ขององค์กรทีใ่หญ่ 
และหลากหลาย และเพือ่ให้การด�าเนนิธรุกิจของกลุม่บรษิทัเป็นไป 
ในทศิทางเดยีวกนั โดยได้ก�าหนดกลยทุธ์หลกั 5 ข้อ อนัได้แก่  
1. การเตบิโต (Growth) 2. ความหลากหลาย (Diversity)  
3. ตราสนิค้า (Brands) 4. การขายและกระจายสนิค้า (Reach)  

5. ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism) ซึง่เป็นกลยทุธ์ในระดบั
กลุ่มบริษทัทีเ่ป็นตวัก�าหนดทศิทางและวสิยัทศัน์ในภาพรวมเพ่ือให้
บรรลุเป้าหมายในการก้าวสูค่วามเป็นผูน้�าธุรกิจในอาเซยีนอย่างม่ันคง
และยัง่ยนื โดยบริษทัมีกลยทุธ์ในการประกอบธุรกิจในระดับของ 
กลุ่มบริษทัโออิชิซึง่สอดคล้องกับกลยทุธ์ของกลุ่มบริษทัดังต่อไปนี้

5.1 กลยุทธ์ในการประกอบธรุกจิ
ในการประกอบธรุกจิอาหารและธรุกจิเครือ่งดืม่ของกลุม่บริษทัโออชินิัน้ 
บริษทัให้ความส�าคญักับกลยทุธ์ทางธุรกิจซึง่เป็นปัจจยัส�าคญั 
ทีก่่อให้เกิดความส�าเร็จต่อกิจการ สรุปได้ 7 ประการ ดังนี้

5.1.1 กลยุทธ์การสร้างแบรนด์ให้แขง็แกร่ง โดยการน�าเสนอ
สินค้าเพื่อสุขภาพที่เน้นคุณภาพ (Brands)

  ตัง้แต่เร่ิมต้นกิจการ บรษิทัได้ก�าหนดหลักการและแนวทาง
การด�าเนนิธุรกิจอย่างชัดเจน คือการท�าธุรกิจร้านอาหารญีปุ่น่
และเครือ่งดืม่สไตล์ญีปุ่่นทีเ่น้นคณุภาพเป็นส�าคญั ภายใต้ชือ่ 
“โออิชิ” ท�าให้ช่ือของ “โออิชิ” เป็นทีย่อมรับของผูบ้รโิภค  
ในปัจจบัุนสนิค้าของบริษทัเตบิโตอย่างรวดเร็วและเป็นทีน่ยิม
อย่างกว้างขวางส�าหรับกลุ่มผูบ้ริโภคทีรั่กสขุภาพ นอกจากนัน้ 
บริษทัมุ่งเน้นการสร้างความแข็งแกร่งของแบรนด์เพือ่ให้ 
“โออิชิ” เป็นแบรนด์ทีอ่ยูใ่นใจผูบ้ริโภค โดยการสร้างสรรค์
นวตักรรมใหม่ ๆ ให้สอดคล้องกับการใช้ชีวติของผูบ้รโิภค 
ไม่ว่าจะเป็นนวตักรรมด้านผลิตภัณฑ์ กิจกรรม และ
แคมเปญต่าง ๆ รวมทัง้พฒันารปูแบบการเข้าถงึกลุม่ผู้บรโิภค
ยคุใหม่ เพือ่ให้แบรนด์ดูทนัสมัย สนกุสนานและได้รับ 
การยอมรับอย่างกว้างขวาง

5.1.2 กลยุทธ์การเติบโต (Growth)
 บริษทัมุ่งเน้นการเตบิโตของรายได้และผลการด�าเนนิงาน

โดยให้ความส�าคญักับทัง้ธุรกิจเคร่ืองด่ืมและอาหาร รวมถงึ
พฒันานวตักรรมสนิค้าและรูปแบบการส่งเสริมการขาย 
ทีโ่ดนใจผูบ้ริโภค

5.1.3 กลยุทธ์การสร้างความหลากหลาย (Diversity)
 บริษทัได้ตอบสนองความต้องการท่ีหลากหลายของผูบ้รโิภค

ด้วยผลิตภัณฑ์ทีมี่ให้เลือกมากมายหลายชนดิทีต่อบสนอง
ความต้องการของผูบ้ริโภคได้ทกุเพศทุกวยั นอกจากนี้  
บรษิทัก�าหนดแนวทางในการขยายธรุกจิท้ังอาหารและเครือ่งดืม่ 
ไปยงัต่างประเทศเพือ่ให้ทีม่าของแหล่งรายได้มีความหลากหลาย
และครอบคลุมตลาดทีมี่ศกัยภาพทัง้ในและต่างประเทศ 
โดยมีทมีงานมืออาชีพทีมี่ความเช่ียวชาญและมีประสบการณ์
ในด้านทีต่่างกันและพร้อมทีจ่ะร่วมมือกันท�าให้บริษทั 
บรรลุเป้าหมายได้ 

5.1.4 กลยทุธ์การบริหารประโยชน์จากช่องทางการจ�าหน่าย 
ที่มีทั่วถึง (Reach)

 บริษทัเลือกใช้ผูจ้ดัจ�าหน่ายรายใหญ่ทีมี่ประสบการณ์ร่วมกบั 
ทมีงานการตลาดของบริษทัในการท�าการตลาด ส่งผลให้
ผลิตภัณฑ์เคร่ืองด่ืมกระจายถึงผูบ้ริโภคอย่างทัว่ถึง 
ส�าหรับธุรกิจอาหาร บริษทัยงัคงด�าเนนิกลยทุธ์ขยายสาขา
ทัง้ในกรุงเทพมหานครและต่างจงัหวดัอย่างต่อเนือ่ง
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5.1.5 กลยทุธ์การสร้างความเป็นมอือาชพี (Professionalism)
 บรษิทัได้พฒันาความพร้อมของบคุลากร และพฒันาระบบ

โครงสร้างพืน้ฐานเพือ่การท�างานร่วมกนัอย่างมปีระสทิธิภาพ

5.1.6 กลยทุธ์การวเิคราะห์ลกูค้าและด�าเนนิกลยทุธ์การตลาด
ต่อเนือ่ง

 กลุม่ลกูค้าเป้าหมายหลกัของสนิค้าโออชิคิรอบคลมุ 
กลุม่ผูบ้รโิภคทกุเพศทกุวยัทีร่กัสขุภาพและมวีถิชีวีติทีท่นัสมัย 
ชืน่ชอบการบรโิภคอาหารและเครือ่งดืม่ทีเ่ป็นผลดต่ีอสุขภาพ 
ซึง่อาหารญีปุ่น่และเครือ่งดืม่ชาเขยีวกส็ามารถตอบสนอง 
ความต้องการของลกูค้ากลุม่นีไ้ด้เป็นอย่างด ีโดยทีผ่่านมา
บรษิทัได้ด�าเนนิกลยทุธ์ทางการตลาดและการประชาสมัพนัธ์
สนิค้าของบรษิทัอย่างต่อเนือ่งกบัลกูค้ากลุม่ดงักล่าวผ่าน 
สือ่โฆษณาทัง้ทางโทรทศัน์ วทิยแุละสือ่สิง่พมิพ์ต่าง ๆ  
โดยในปัจจบุนับรษิทัมุง่เน้นการประชาสมัพนัธ์ผ่านสือ่ดจิติอล 
สือ่ออนไลน์และสือ่ทางเลอืกใหม่ ๆ รวมถงึให้ความส�าคญักับ
การตดิตามความคดิเหน็ของผูบ้รโิภคเพือ่น�ามาปรบัปรุง
ผลติภณัฑ์และการให้บรกิารให้คงมาตรฐานอย่างสม�า่เสมอ

5.1.7 กลยุทธ์การบริหารต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ
 บรษิทัให้ความส�าคญักบัการบรหิารจดัการต้นทนุวตัถดิุบ  

สร้างอ�านาจต่อรองกบัผูจ้�าหน่าย เพือ่รกัษาระดบัต้นทุนและ 
ผลประกอบการ ด้วยระบบการบรหิารการผลติและการจดัส่ง
ผ่านครวักลางซึง่เป็นศนูย์กลางการผลติอาหารและเครือ่งด่ืม
ให้แก่กลุม่บรษิทัโออชิ ิท�าให้บรษิทัสามารถบรหิารต้นทนุ 
การจดัซือ้และต้นทนุการผลติได้อย่างมปีระสทิธภิาพ ก่อให้เกิด
การประหยดัจากการผลติในขนาดและปรมิาณทีส่งู

5.2 กลยทุธ์การตลาดธุรกจิอาหาร
5.2.1 กลยทุธ์การตลาดธรุกจิร้านอาหาร

 5.2.1.1 คณุภาพและความคุม้ค่าของผลติภณัฑ์และบริการ
  ส�าหรบัธรุกจิร้านอาหาร บรษิทัให้ความส�าคญักับ 

การให้บรกิารอาหารทีส่ด สะอาด ปลอดภยั และคุม้ค่า
กบัผูบ้รโิภค ทัง้ในด้านปรมิาณและราคาเพือ่ให้ 
ผูบ้รโิภคได้รบัความพอใจสงูสดุ โดยเหน็ได้จาก 
การให้บรกิารอาหารสไตล์บฟุเฟต์ทีม่อีาหารให้เลือก
หลากหลายและไม่จ�ากดัปรมิาณการรบัประทาน 
ในระดบัราคาทีเ่หมาะสม

 5.2.1.2 ความหลากหลายของผลติภณัฑ์และบรกิาร
  บรษิทัแบ่งลกูค้าออกเป็น 3 กลุม่หลกัตามลักษณะ

ของอาหาร บรกิารและเครือ่งหมายการค้า โดยมี 
กลุม่ลกูค้าเป้าหมายดงันี้

   (1) โออชิ ิแกรนด์ โออชิ ิบฟุเฟต์ และ Nikuya  
เน้นกลุม่ลกูค้าทีม่รีะดบัรายได้ปานกลางถึง
ค่อนข้างสงู

   (2) ชาบชู ิเน้นกลุม่ลกูค้าทีม่รีะดบัรายได้ปานกลาง
   (3) โออชิ ิราเมน และคาคาชิ เน้นกลุม่ลกูค้าวยัรุ่น 

วยัเริม่ต้นท�างานและกลุม่ลกูค้าทีต้่องการ 
ความรวดเรว็

 5.2.1.3 กลยทุธ์การออกรายการอาหาร
  กลยทุธ์การจดัวางอาหารทีห่ลากหลายอย่างมศิีลปะ

เป็นเสน่ห์อย่างหนึง่ในการดึงดูดลูกค้า และกระตุน้ 
ให้ผูบ้ริโภคไม่ยดึตดิอยูกั่บการบริโภคอาหารชนดิใด
ชนดิหนึง่โดยเฉพาะ ซึง่การด�าเนนิกลยทุธ์ดังกล่าว 
นอกจากจะเป็นการสร้างความพงึพอใจให้กับ 
ผูบ้ริโภคแล้ว ยงัสามารถควบคมุต้นทนุวตัถุดบิ 
ได้อีกทางหนึง่ด้วย โดยเมนูอาหารบางรายการของ
โออิชิ บุฟเฟต์ จะถูกเปล่ียนทกุ ๆ 3 เดือน 

  5.2.1.4 กลยทุธ์การขยายสาขาเพือ่ครอบคลมุพืน้ทีเ่ป้าหมาย
   กลุ่มบริษทัโออิชิด�าเนนิการเปิดและขยายสาขา 

ให้บริการครอบคลุมพืน้ทีท่ัว่กรุงเทพมหานคร และ 
ต่างจงัหวดั โดยเฉพาะในห้างสรรพสนิค้าหลกัต่าง ๆ 
เพือ่สร้างความสะดวกให้กับลูกค้าและเข้าถงึกลุม่ลกูค้า
เป้าหมายได้มากยิง่ข้ึน

  5.2.1.5 กลยทุธ์ด้านการส่งเสรมิการขายและการใช้ส่ือโฆษณา
   บรษิทัได้จดัให้มีกจิกรรมพิเศษในการส่งเสรมิการขาย

ส�าหรับธุรกิจร้านอาหารอย่างต่อเนือ่ง เพือ่เป็น 
การกระตุน้ยอดขาย ตอบสนองความต้องการของ 
ผูบ้ริโภค และสร้างความประทบัใจให้กับผูบ้ริโภค  
โดยบรษัิทได้จดัให้มบีตัรสมาชกิทัว่ไป (Member Card)  
ทีใ่ห้ส่วนลดพเิศษ นอกจากนี ้กลุ่มบริษทัโออิชไิด้
ด�าเนินการโฆษณาประชาสมัพนัธ์ผ่านสือ่โฆษณาต่าง ๆ 
ทัง้ทางวทิย ุโทรทัศน์ ส่ือออนไลน์ ชุมชนออนไลน์ 
และป้ายโฆษณา (Billboard)

  5.2.1.6 กลยทุธ์การก�าหนดราคา
   บริษทัมีสนิค้าและบริการทีห่ลากหลายประเภทและ

ราคาในหลากหลายแบรนด์ ซึง่สามารถตอบสนอง
ความต้องการของกลุ่มผูบ้ริโภคทีมี่ก�าลังซือ้ได้อย่าง
ครอบคลุมและมีประสทิธิภาพ ทัง้กลุ่มลูกค้าวยัรุน่ 
นสิติ นกัศกึษา วยัท�างาน ครอบครัว และผูท่ี้ใส่ใจ 
ในสขุภาพ 

5.2.2 กลยทุธ์การตลาดธรุกจิอาหารพร้อมปรงุและพร้อมทาน 

 5.2.2.1 คณุภาพและความคุม้ค่าของผลิตภัณฑ์
  ส�าหรับธุรกิจอาหารพร้อมปรุงและพร้อมทาน  

กลุ่มบริษทัโออิชิได้ให้ความส�าคญักับการคดัสรร
วตัถุดิบทีดี่เพือ่น�ามาผลิตเป็นสนิค้าทีมี่คุณภาพ 
สะอาดและปลอดภัย รวมถึงมีการพฒันาและรกัษา
คณุภาพของผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนือ่ง ผูบ้ริโภคจงึ
สามารถไว้วางใจและเช่ือม่ันในคณุภาพของสนิค้า 
ของบริษทัได้อย่างแท้จริง

 5.2.2.2 ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์และบริการ
  ส�าหรับธุรกิจอาหารพร้อมปรุงและพร้อมทาน บรษิทั

มีการออกจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ทีห่ลากหลายและ 
มีแผนงานการวจิยัและพฒันาผลิตภัณฑ์ใหม่อย่าง
ต่อเนือ่ง เพือ่ให้ตอบสนองต่อความต้องการและ
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พฤตกิรรมการบรโิภคของผูบ้รโิภค โดยในปัจจบัุน
ธรุกจิอาหารพร้อมปรงุและพร้อมทานแบ่งกลุ่ม
ผลติภณัฑ์ออกเป็น 2 กลุม่หลกั ได้แก่

  1.  กลุม่ธรุกจิอาหารพร้อมทานแบบแช่เยน็ ได้แก่ 
   1.1  กลุม่ผลติภณัฑ์ขนมปังและแซนวชิ 

  รสชาตต่ิาง ๆ 
   1.2  กลุม่ผลติภณัฑ์เกีย๊วซ่ารสชาตต่ิาง ๆ  

  แบบแช่เยน็ 

  โดยผลติภณัฑ์อาหารในกลุม่นี ้มกีลุม่เป้าหมายเป็น 
กลุม่ของประชากรในเมอืงทีม่วีถิชีวีติทีเ่ร่งรีบ อาทิ 
กลุม่วยัท�างานและกลุม่นกัศกึษา เป็นต้น รวมถึง 
มช่ีองทางการจดัจ�าหน่ายผ่านช่องทางร้านสะดวกซือ้
เป็นหลกั 

  2.  กลุม่ธรุกจิอาหารพร้อมทานแบบแช่แขง็ ได้แก่ 
   2.1  กลุม่ผลติภณัฑ์เกีย๊วซ่ารสชาตต่ิาง ๆ  

  แบบแช่แขง็
   2.2  กลุม่อาหารแช่แขง็พร้อมทาน เช่น ข้าวหน้า 

  และเส้นบะหมีร่าเมนแบบแช่แขง็

  โดยผลติภณัฑ์อาหารในกลุม่นี ้มกีลุม่เป้าหมายหลัก
เป็นกลุม่ผูท้ีใ่ช้ชวีติประจ�าวนัทีม่เีวลาจ�ากดัในการ 
เตรยีมอาหาร เช่น กลุม่วัยท�างานและกลุม่แม่บ้าน 
เป็นต้น รวมถงึมช่ีองทางการจดัจ�าหน่ายผ่านช่องทาง
ซปุเปอร์มาร์เกต็และไฮเปอร์มาร์เกต็เป็นหลกั

 5.2.2.3 กลยทุธ์การพฒันาผลติภณัฑ์อาหาร
  บรษิทัได้น�าผลการศกึษาและวจิยัพฤตกิรรม 

การบรโิภคสนิค้าของกลุม่เป้าหมายมาเป็นแนวทาง 
ในการพฒันาผลติภณัฑ์อาหาร สรรหารสชาตแิละ
ความหลากหลายใหม่ ๆ เนือ่งจากสภาวะปัจจุบัน 
ทีค่วามต้องการของผูบ้รโิภคเปลีย่นแปลงอยูต่ลอด
เวลา ดงันัน้การน�าเสนอสินค้าต้องมคีวามหลากหลาย
ทัง้ในส่วนรายการสนิค้า รสชาต ิฉลากและบรรจภัุณฑ์ 
รวมถงึต้องมคีวามรวดเรว็เพือ่สามารถตอบสนอง
ความต้องการของลกูค้าได้อย่างแท้จรงิ

 5.2.2.4 กลยทุธ์การขยายช่องทางการจดัจ�าหน่าย
  นอกจากการจดัจ�าหน่ายผ่านช่องทางการจัดจ�าหน่าย

ในปัจจบุนั อนัได้แก่ ช่องทางร้านสะดวกซือ้ 
ซปุเปอร์มาร์เกต็ และไฮเปอร์มาร์เกต็แล้ว บรษิทั  
ได้ขยายช่องทางการจดัจ�าหน่ายใหม่ ๆ อาทิ ช่องทาง 
Food Service และการจดัจ�าหน่ายในต่างประเทศ 
โดยเฉพาะในภมูภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้ รวมถึง
การก�าหนดแผนงานการพฒันาและขยายช่องทาง 
การจดัจ�าหน่าย และโครงการพเิศษใหม่ ๆ  
เพือ่เป็นการขยายฐานทางการตลาดและเข้าถึงกลุ่ม
ลกูค้าเป้าหมายได้อย่างครอบคลมุมากยิง่ข้ึนอีกด้วย 

 5.2.2.5 กลยุทธ์ด้านการส่งเสริมการขายและการใช้สือ่โฆษณา
  บริษทัได้เน้นการด�าเนนิกิจกรรมการตลาด 

อย่างต่อเนือ่งผ่านกิจกรรมทางการตลาด 
และการขายต่าง ๆ ในลักษณะของการสร้างตราสนิค้า
ให้เป็นทีรู้่จกั เพือ่ให้บรรลุวตัถุประสงค์ทีไ่ด้วางแผนไว้
ทัง้การรับรู้ตราสนิค้าและการประชาสมัพนัธ์ 
ผ่านการตลาดออนไลน์และสือ่การขาย ณ จดุขาย 
รวมถึงการส่งเสริมการขายในแต่ละช่องทางซึง่จะช่วย
กระตุน้การเตบิโตของยอดขายให้สูงมากยิง่ขึน้

5.3 กลยุทธ์การตลาดธรุกจิเครือ่งดืม่
5.3.1 คุณภาพของผลติภัณฑ์และบรกิาร
 ในการผลิตและจ�าหน่ายเคร่ืองด่ืมชาเขียวพร้อมด่ืม บริษทัได้

ค�านงึถึงความพถีิพถัินในกระบวนการผลิต ตัง้แต่น�า้สะอาดท่ี
ผ่านการกรองด้วยระบบ RO (Reverse Osmosis) การคัดเลอืก
ใบชาสดทีมี่คณุภาพ และการเลือกใช้ฟรุกโตสไซรปัในการผลติ 
เพือ่คุณภาพและประโยชน์สูงสดุของผลติภณัฑ์ รวมถงึการดแูล
ลูกค้าและบริการหลังการขายทีส่ะดวกและรวดเร็ว เพือ่ตอบสนอง
ความต้องการและประโยชน์สงูสดุของผูบ้ริโภคทุกคน 

5.3.2 ความหลากหลายของผลติภัณฑ์
 กลุ่มบริษทัโออิชิมีผลติภัณฑ์ทีห่ลากหลายเพือ่ตอบสนอง 

ความต้องการของกลุ่มลูกค้าทีมี่ความต้องการทีแ่ตกต่างกนั 
ด้วยการสร้างสรรค์ทัง้ในเร่ืองรสชาตแิละบรรจภัุณฑ์ของ
ผลิตภัณฑ์ให้มีความแปลกใหม่ หลากหลายและมีเอกลักษณ์
เฉพาะตวั เพือ่ให้ผูบ้ริโภคได้เลือกสรรตามความต้องการ  
เหมาะกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายแต่ละกลุ่ม โดยในปี 2560  
บริษทัมีแผนในการออกนวตักรรมผลิตภัณฑ์ใหม่ทีจ่ะมอบ
ประสบการณ์พเิศษและแปลกใหม่ในการบริโภค โดยยงัคงไว้ 
ซึง่ความโดดเด่นและเอกลกัษณ์ทัง้ในด้านรสชาตแิละ 
มีความแตกต่างจากผลิตภัณฑ์ชาพร้อมด่ืมทีมี่อยูท่ัว่ไป 
ในท้องตลาดอีกด้วย

5.3.3 กลยทุธ์ทางด้านราคาเพือ่ขยายฐานลกูค้า
 กลุ่มบริษทัโออชิิยงัคงเดนิหน้าพฒันาสนิค้าและนวตักรรมใหม่ ๆ 

อย่างต่อเนือ่งผ่านผลิตภัณฑ์ในหลากหลายขนาดและหลายช่วง
ราคาในปัจจบัุน อาทเิช่น ขนาด 250 มล. 380 มล. 500 มล. 
และ 800 มล. ทัง้นี ้เพือ่ขยายฐานการค้าสูก่ลุ่มผู้บริโภคกลุม่ใหม่ 
และเพือ่ตอบสนองต่อก�าลังในการซือ้และความต้องการของ 
ผูบ้ริโภคทัง้หมดได้อย่างครอบคลุมและต่อเนือ่งต่อไป

5.3.4 กลยทุธ์ทางด้านช่องทางการจัดจ�าหน่าย
 เพือ่กระจายสนิค้าให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายอย่างทัว่ถงึ 

กลุ่มบริษทัโออิชิจงึจดัให้มีการกระจายสนิค้าผ่านช่องทาง 
การจดัจ�าหน่ายหลากหลายช่องทาง อาท ิ(1) ตวัแทนจ�าหน่าย
รายใหญ่ คอืกลุ่มบริษทัในเครือบริษทั ไทยเบฟเวอเรจ จ�ากดั 
(มหาชน) และบริษทั เสริมสขุ จ�ากัด (มหาชน) (2) ร้านอาหาร
ทกุแบรนด์ของกลุ่มบริษทัโออิชิ และ (3) โดยการส่งออกไป
จ�าหน่ายยงัต่างประเทศ ทัง้นี ้เพือ่เป็นการจดัสรรทรพัยากรและ
ผนกึก�าลังการจดัจ�าหน่ายร่วมกันของกลุม่บริษทัในทกุช่องทาง
เพือ่ให้เกิดประสทิธิภาพสงูสดุ
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5.3.5 กลยทุธ์การส่งเสรมิการขายและการใช้สือ่โฆษณา
 บรษิทัได้มกีารโฆษณาประชาสมัพนัธ์ภายใต้การวางแผน  

การก�าหนดกลยทุธ์ทางการตลาดและการประชาสมัพนัธ์ 
อย่างมรีะบบ เพือ่การส่งเสรมิการขายอย่างต่อเนือ่ง นอกเหนอื
จากการใช้สือ่โทรทศัน์ วทิย ุหนงัสือพมิพ์ นติยสารต่าง ๆ แล้ว 
บรษิทัยงัมุง่เน้นการใช้สือ่ทางเลอืกใหม่ ๆ เช่น สือ่ออนไลน์  
หรอืผ่านสือ่ชมุชนออนไลน์ เพือ่ให้การสือ่สารเข้าถงึผูบ้ริโภค 
ได้อย่างทัว่ถงึและมปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ รวมทัง้การจดั
รายการส่งเสรมิการขายอย่างต่อเน่ืองตลอดทัง้ปีกบัคู่ค้า 
ของกลุม่บรษิทัอกีด้วย

5.4 ภาวะอตุสาหกรรมและการแข่งขนั
5.4.1 ภาวะตลาดธรุกจิอาหาร

 ธรุกจิร้านอาหาร
 ในปัจจบุนัตลาดร้านอาหารญีปุ่น่มกีารเตบิโตและขยายตวั 

อย่างรวดเรว็ ด้วยกระแสความนยิมทีเ่ตบิโตอย่างรวดเร็วเช่นนี้
จะเหน็ได้ว่ามร้ีานอาหารญีปุ่น่เกดิขึน้มากมาย ส่งผลให้มี 
การแข่งขนัค่อนข้างสงู บรษิทัจึงให้บรกิารร้านอาหารท่ีมี 
ความหลากหลาย พฒันาระบบการให้บรกิารภายในร้านอาหาร 
และการออกผลติภณัฑ์ใหม่ ๆ อยูเ่สมอเพือ่ตอบสนองต่อ 
ความต้องการของผูบ้รโิภคและคงความเป็นผูน้�าในธรุกจิ 
ร้านอาหารสไตล์ญีปุ่น่ ให้สามารถตอบรบัต่อสภาวการณ์ 
การแข่งขนัทีร่นุแรงมากข้ึนในปัจจบุนัได้

 ธรุกจิอาหารพร้อมปรงุและพร้อมทาน 
 ในปี 2559 ตลาดอาหารพร้อมทานกลุม่อาหารแช่เยน็และแช่แข็ง 

มอีตัราการเตบิโตทีเ่พิม่ขึน้อย่างต่อเนือ่งประมาณร้อยละ 10 
ด้วยการขยายตวัของช่องทางการจดัจ�าหน่ายสนิค้าและ
พฤตกิรรมการบรโิภคทีเ่ปลีย่นแปลงไป จงึส่งผลต่อตลาด
อาหารพร้อมทานให้มกีารขยายตวัทีส่งูขึน้ ท�าให้บรษิทัต้อง 
เพิม่ศกัยภาพในการพฒันาสนิค้าอย่างรวดเรว็เพือ่ให้ตอบสนอง
ความต้องการของผูบ้รโิภคในยคุปัจจบุนั นอกจากนี ้แผนงาน 
การตลาดในอนาคตยงัต้องเน้นเรือ่งนวตักรรมผลติภัณฑ์ 
ให้มคีวามแตกต่างจากคูแ่ข่ง รวมถงึการส่งเสรมิความรับรู้ 
ในตราสนิค้าของกลุม่อาหารพร้อมทานให้เป็นทีรู่จ้กัแก่ผูบ้ริโภค
มากยิง่ขึน้ โดยเน้นการท�าการตลาดผ่านสือ่ออนไลน์และชุมชน
ออนไลน์ รวมถงึการประชาสมัพนัธ์ผ่านสือ่ประชาสัมพนัธ์ต่าง ๆ 
อย่างต่อเนือ่ง

5.4.2 ภาวะตลาดธรุกจิเครือ่งดืม่
 ส�าหรับนโยบายและกจิกรรมทางการตลาดในปีทีผ่่านมานัน้ 

ผลติภณัฑ์ชาเขยีวโออชิ ิกรนีทยีงัคงเน้นการสร้างตวัตนและ
ภาพลกัษณ์ตราสินค้าให้มคีวามโดดเด่นและแตกต่าง โดยยงัคง
สานต่อความส�าเรจ็จากแนวความคดิในการสือ่สาร “มโีออิชิ 
ชวีติโอจงั” โดยในปี 2559 นี ้บรษิทัได้ตอกย�า้ความส�าเรจ็ในการ
เป็นผูน้�าตลาดชาพร้อมดืม่ โดยเน้นการสร้างสรรค์นวตักรรม
ผลติภณัฑ์และการจดักจิกรรมการตลาดอย่างต่อเนือ่งตลอดทัง้ปี 
เริม่จากการออกจ�าหน่ายนวตักรรมสนิค้าใหม่ โออชิ ิรสองุ่นเคยีวโฮ 

ชาเขียวเคีย้วได้ ในช่วงต้นปี ซึง่เป็นการมอบประสบการณ์ 
ทีแ่ปลกใหม่และน่าตืน่เต้นในการบริโภคชาเขียว ตามมาด้วย 
การจดักิจกรรมส่งเสริมการขายในช่วงฤดูร้อนในรายการ  
“รหัสโออิชิ กองทพัแมวเนโกะทองค�า” ซึง่ได้รับการตอบรบั 
เป็นอย่างดีจากผูบ้ริโภค ส�าหรับในช่วงปลายปี 2559 บรษิทั 
ได้ก�าหนดแผนงานการออกจ�าหน่ายผลติภัณฑ์และการจดั
รายการส่งเสริมการขายอย่างต่อเนือ่ง ทัง้การจดัรายการส่งเสรมิ
การขายในช่วงฤดูหนาว และการออกจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ภายใต้
นวตักรรมใหม่ของบรรจภัุณฑ์ทีจ่ะสร้างความตืน่เต้นแปลกใหม่
ให้กับวงการชาพร้อมด่ืมในช่วงปลายปี 

 โดยในปี 2559 ตลาดเคร่ืองด่ืมประเภทชาเขียวพร้อมดืม่ ยงัคง
เผชิญสภาวะการแข่งขันท่ีรุนแรง ทัง้ด้านการแข่งขันด้านราคา 
และการแข่งขันด้านการจดัรายการส่งเสริมการขาย รวมถงึ 
การใช้จ่ายของผูบ้ริโภคทีล่ดลง ซึง่เห็นได้จากอตัราการเตบิโต 
ทีล่ดลงของตลาดชาพร้อมดืม่ อย่างไรก็ตาม ผลิตภัณฑ์ชาเขียว
โออิชิ กรีนท ีก็ยงัสามารถเตบิโตอย่างต่อเนือ่งสวนทศิทาง 
ของตลาดและรกัษาความเป็นผูน้�าตลาดในตลาดชาเขยีวพร้อมดืม่
ไว้ได้อย่างแข็งแกร่ง โดยมีส่วนแบ่งทางการตลาดส�าหรับ
ผลิตภัณฑ์ชาเขียวโออิชิ กรีนท ีในสดัส่วนร้อยละ 45.3 โดยเป็น
ข้อมูลอ้างองิจาก บริษทั เดอะนลีเสน็คอมปะน ี(ประเทศไทย) จ�ากัด
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20.3

45.3
34.4

 จากสภาพการแข่งขันในอุตสาหกรรมทีเ่พิม่สงูข้ึนดังกล่าว 
บรษิทัจงึให้ความส�าคญักับการค้นคว้าและพฒันาผลติภณัฑ์ใหม่ ๆ 
เพือ่ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคทีห่ลากหลายและ
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สร้างความแตกต่างของผลติภณัฑ์เพือ่ขยายฐานการตลาด 
สูผู่บ้รโิภคกลุม่ใหม่ ๆ ควบคูก่บัการเพิม่ศกัยภาพและความ 
ได้เปรยีบในการแข่งขนั อาทเิช่น การออกจ�าหน่ายผลติภัณฑ์
รสชาตใิหม่ โออชิชิาเขยีว กลิน่องุน่เคยีวโฮ ด้วยนวตักรรม 
ชาเขยีวเคีย้วได้ และการปรบัเปลีย่นรปูแบบบรรจภุณัฑ์ให้มี
ความแปลกใหม่ สร้างความตืน่เต้นและชวนให้ทดลองทาน  
รวมถงึการก�าหนดขนาดและรสชาตผิลติภณัฑ์ท่ีเหมาะสม
ส�าหรบัช่องทางการจดัจ�าหน่ายในแต่ละช่องทางเพือ่ให้ตรงกับ
ความต้องการของผูบ้รโิภคและเพิม่ศกัยภาพการขายสงูสดุ 
ในทกุช่องทางการจดัจ�าหน่าย

 นอกจากนี ้บรษิทัยงัมุง่เน้นในการสร้างการรับรูแ้ละ 
ความสมัพนัธ์ระหว่างตราสนิค้าและผูบ้รโิภคผ่านสือ่โฆษณา
ประชาสมัพันธ์ต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิง่บนสือ่ดจิติอลท่ีปัจจบัุน
ยิง่ทวคีวามส�าคญัเพิม่มากขึน้ เนือ่งด้วยพฤตกิรรมของผูบ้ริโภค
ทีใ่ช้เวลาบนสือ่ออนไลน์ และสือ่โซเชยีลเพิม่มากขึน้ โดยผลิตภัณฑ์
ชาเขยีวโออชิ ิกรนีท ีสามารถขยายฐานแฟนเพจในเฟซบุ๊ก 
เพิม่สงูข้ึนเป็นกว่า 3.7 ล้านคน ตดิอนัดบั 1 ใน 3 ของผลิตภัณฑ์
ในกลุม่สนิค้าอปุโภคบรโิภคทีม่ฐีานแฟนเพจบนเฟซบุก๊ใน
ประเทศไทยสงูสดุอกีด้วย

5.5 บตัรส่งเสรมิการลงทนุ 
บรษิทั โออชิ ิเทรดดิง้ จ�ากดั (“โออิชิ เทรดดิง้”) ซึง่เป็นบรษิทัย่อยได้รับ
บตัรส่งเสรมิการลงทนุจากคณะกรรมการส่งเสรมิการลงทนุ ซึง่ได้รับ
สทิธปิระโยชน์ตามรายละเอยีดดงันี้

5.5.1 วนัที ่1 สงิหาคม 2555 ส�าหรบักจิการผลติน�า้พชื ผัก  
ผลไม้ บรรจภุาชนะผนกึทีโ่รงงานในท้องท่ีจงัหวดัสระบุรี 
บตัรส่งเสริมเลขที ่2569(2)/2555

 สทิธปิระโยชน์ทีส่�าคญัสรปุดงันี้
 • อนญุาตน�าคนต่างด้าวซึง่เป็นช่างฝีมอืหรอืผูช้�านาญการ 

เข้ามาในราชอาณาจกัรได้ตามจ�านวนและก�าหนดระยะเวลา 
ทีค่ณะกรรมการเหน็สมควร โดยอนญุาตให้ท�างานเฉพาะ
ต�าแหน่งหน้าทีต่ามทีค่ณะกรรมการเหน็ชอบ

 • ยกเว้นอากรขาเข้าส�าหรบัเครือ่งจกัรตามทีค่ณะกรรมการ
พจิารณาอนมุตัิ

 • ยกเว้นภาษเีงนิได้นติบิคุคลส�าหรบัก�าไรสทุธทิีไ่ด้จากการ
ประกอบกจิการทีไ่ด้รบัการส่งเสรมิมกี�าหนดเวลา 8 ปี  
นบัจากวนัทีเ่ริม่มรีายได้จากการประกอบกจิการนัน้ และ 
ในกรณทีีป่ระกอบกจิการขาดทนุในระหว่างเวลาทีไ่ด้รบัยกเว้น
ภาษเีงนิได้นติบิคุคลดงักล่าว ผูร้บัการส่งเสรมิจะได้รับ
อนญุาตให้น�าผลขาดทนุประจ�าปีทีเ่กดิขึน้ในระหว่างเวลานัน้
ไปหกัออกจากก�าไรสทุธทิีเ่กดิขึน้ภายหลงัระยะเวลาได้รับ
ยกเว้นภาษเีงนิได้นติบิคุคล มกี�าหนดเวลาไม่เกนิ 5 ปีนบัแต่
วนัพ้นก�าหนดเวลานัน้ โดยจะเลอืกหกัจากก�าไรสทุธขิองปีใด
ปีหนึง่หรอืหลายปีกไ็ด้

 • ยกเว้นไม่ต้องน�าเงนิปันผลจากกจิการทีไ่ด้รบัการส่งเสริม 
ไปรวมค�านวณเพือ่เสยีภาษเีงนิได้ตลอดระยะเวลา 8 ปี

 เง่ือนไขส�าคญัสรุปดังนี้
 • ต้องเร่งรดัฝึกอบรมและสนบัสนนุคนไทยให้สามารถปฏบิตังิาน

แทนช่างฝีมือหรือผูช้�านาญการทีเ่ป็นคนต่างด้าวภายในเวลา
ทีก่�าหนด

 • เคร่ืองจกัรท่ีใช้ในกิจการทีไ่ด้รับการส่งเสริมต้องเป็น
เคร่ืองจกัรใหม่

 • มีก�าลังการผลิตน�า้พชืผกั ผลไม้ บรรจภุาชนะผนกึ ปีละ
ประมาณ 116 ล้านลิตร (เวลาท�างาน 20 ช่ัวโมงต่อวนั :  
300 วนัต่อปี)

 • บุคคลผูมี้สญัชาตไิทยจะต้องถือหุ้นรวมท้ังสิน้ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 51 ของทนุจดทะเบียน

 • ต้องด�าเนนิการให้ได้รับใบรับรองระบบคณุภาพตามมาตรฐาน 
ISO 9000 หรือ ISO 14000 หรือมาตรฐานสากลอ่ืน 
ทีเ่ทยีบเท่าภายใน 2 ปี

 • ต้องตัง้โรงงานในท้องทีจ่งัหวดัสระบุรี

5.5.2 วนัท่ี 18 ธนัวาคม 2555 คณะกรรมการส่งเสรมิการลงทุน
ได้ออกบตัรส่งเสรมิเลขที ่5039(2)/2556 ให้โออิช ิเทรดดิง้ 
ตามมาตรการส่งเสรมิการลงทนุเพือ่ฟ้ืนฟกูารลงทุน 
จากวิกฤตอุทกภัย ปี 2554 โดยออกเป็นบัตรฉบับใหม่ 
มาทดแทนบัตรส่งเสรมิฉบับเดมิ (บัตรส่งเสรมิฉบับเดิม 
เลขที ่1214(2)/2553 และเลขที1่954(2)/2553  
ซึง่คณะกรรมการส่งเสรมิการลงทนุได้ประกาศยกเลกิ
บัตรเดมิทัง้สองฉบับแล้ว เมือ่วนัที ่24 กนัยายน 2557)

 สทิธิประโยชน์ทีส่�าคญัสรุปดังนี้
 • อนญุาตน�าคนต่างด้าวซึง่เป็นช่างฝีมือหรือผูช้�านาญการ 

เข้ามาในราชอาณาจกัรได้ตามจ�านวนและก�าหนดระยะเวลา 
ทีค่ณะกรรมการเห็นสมควร โดยอนญุาตให้ท�างานเฉพาะ
ต�าแหน่งหน้าทีต่ามทีค่ณะกรรมการเห็นชอบ

 • ยกเว้นอากรขาเข้าส�าหรับเคร่ืองจกัรตามทีค่ณะกรรมการ
พจิารณาอนมัุติ

 • ยกเว้นภาษเีงินได้นติบุิคคลส�าหรับก�าไรสทุธิทีไ่ด้จากการ
ประกอบกิจการทีไ่ด้รับการส่งเสริมมีก�าหนดเวลา 8 ปี  
นบัจากวนัทีเ่ร่ิมมีรายได้จากการประกอบกิจการนัน้ และ 
ในกรณีทีป่ระกอบกิจการขาดทนุในระหว่างเวลาทีไ่ด้รับยกเว้น
ภาษเีงินได้นติบุิคคลดังกล่าว ผูรั้บการส่งเสริมจะได้รับ
อนญุาตให้น�าผลขาดทนุประจ�าปีทีเ่กิดข้ึนในระหว่างเวลานัน้
ไปหักออกจากก�าไรสทุธิทีเ่กิดข้ึนภายหลังระยะเวลาได้รบั
ยกเว้นภาษเีงินได้นติบุิคคล มีก�าหนดเวลาไม่เกิน 5 ปีนบัแต่
วนัพ้นก�าหนดเวลานัน้ โดยจะเลือกหักจากก�าไรสทุธิของปีใด
ปีหนึง่หรือหลายปีก็ได้

 • ยกเว้นไม่ต้องน�าเงินปันผลจากกิจการทีไ่ด้รับการส่งเสรมิ 
ไปรวมค�านวณเพือ่เสยีภาษเีงินได้ตลอดระยะเวลา 8 ปี

 เง่ือนไขส�าคญัสรุปดังนี้
 • ต้องเร่งรดัฝึกอบรมและสนบัสนนุคนไทยให้สามารถปฏบิตังิาน

แทนช่างฝีมือหรือผูช้�านาญการทีเ่ป็นคนต่างด้าวภายในเวลา
ทีก่�าหนด

 • เคร่ืองจกัรท่ีใช้ในกิจการทีไ่ด้รับการส่งเสริมต้องเป็น
เคร่ืองจกัรใหม่
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 • มกี�าลงัการผลติน�า้พชื ผกั ผลไม้ บรรจภุาชนะผนกึ ดังนี้
  บรรจขุวด ปีละประมาณ 108 ล้านลติร
  บรรจกุล่อง ปีละประมาณ 150 ล้านลติร
  (เวลาท�างาน 20 ชัว่โมงต่อวนั : 300 วนัต่อปี)
 • บคุคลผูม้สีญัชาตไิทยจะต้องถอืหุน้รวมทัง้สิน้ไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 51 ของทนุจดทะเบยีน
 • ต้องด�าเนนิการให้ได้รบัใบรบัรองระบบคณุภาพตามมาตรฐาน 

ISO 9000 หรอื ISO 14000 หรอืมาตรฐานสากลอ่ืน 
ทีเ่ทยีบเท่าภายใน 2 ปี

 • ต้องตัง้โรงงานในเขตอตุสาหกรรมของ บรษิทั นวนคร จ�ากัด 
(มหาชน) จงัหวดัปทมุธานี

5.5.3 วนัที ่6 สงิหาคม 2556 ส�าหรบักจิการผลติน�า้พชื ผัก  
ผลไม้ บรรจภุาชนะผนกึทีโ่รงงานในท้องท่ีจงัหวดัสระบุรี 
บตัรส่งเสริมเลขที ่1158(2)/2557

 สทิธปิระโยชน์ทีส่�าคญัสรปุดงันี้
 • อนญุาตน�าคนต่างด้าวซึง่เป็นช่างฝีมอืหรอืผูช้�านาญการ 

เข้ามาในราชอาณาจกัรได้ตามจ�านวนและก�าหนดระยะเวลา 
ทีค่ณะกรรมการเหน็สมควร โดยอนญุาตให้ท�างานเฉพาะ
ต�าแหน่งหน้าทีต่ามทีค่ณะกรรมการเหน็ชอบ

 • ยกเว้นอากรขาเข้าส�าหรบัเครือ่งจกัรตามทีค่ณะกรรมการ
พจิารณาอนมุตัิ

 • ยกเว้นภาษเีงนิได้นติบิคุคลส�าหรบัก�าไรสทุธทิีไ่ด้จากการ
ประกอบกจิการทีไ่ด้รบัการส่งเสรมิมกี�าหนดเวลา 8 ปี  
นบัจากวนัทีเ่ริม่มรีายได้จากการประกอบกจิการนัน้ และ 
ในกรณทีีป่ระกอบกจิการขาดทนุในระหว่างเวลาทีไ่ด้รบัยกเว้น
ภาษเีงนิได้นติบิคุคลดงักล่าว ผูร้บัการส่งเสรมิจะได้รับ
อนญุาตให้น�าผลขาดทนุประจ�าปีทีเ่กดิขึน้ในระหว่างเวลานัน้
ไปหกัออกจากก�าไรสทุธทิีเ่กดิขึน้ภายหลงัระยะเวลาได้รับ
ยกเว้นภาษเีงนิได้นติบิคุคล มกี�าหนดเวลาไม่เกนิ 5 ปีนบัแต่
วนัพ้นก�าหนดเวลานัน้ โดยจะเลอืกหกัจากก�าไรสทุธขิองปีใด
ปีหนึง่หรอืหลายปีกไ็ด้

 • ยกเว้นไม่ต้องน�าเงนิปันผลจากกจิการทีไ่ด้รบัการส่งเสริม 
ไปรวมค�านวณเพือ่เสยีภาษเีงนิได้ตลอดระยะเวลา 8 ปี

 เงือ่นไขส�าคญัสรปุดงันี้
 • ต้องเร่งรดัฝึกอบรมและสนบัสนนุคนไทยให้สามารถปฏบิตังิาน

แทนช่างฝีมอืหรอืผูช้�านาญการทีเ่ป็นคนต่างด้าวภายในเวลา
ทีก่�าหนด

 • เครือ่งจกัรท่ีใช้ในกิจการทีไ่ด้รบัการส่งเสรมิต้องเป็น
เครือ่งจกัรใหม่

 • มกี�าลงัการผลติน�า้พชืผกั ผลไม้ บรรจภุาชนะผนกึ  
ปีละประมาณ 150 ล้านลติร (เวลาท�างาน 20 ชัว่โมงต่อวนั : 
300 วนัต่อปี)

 • บคุคลผูม้สีญัชาตไิทยจะต้องถอืหุน้รวมทัง้สิน้ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 51 ของทนุจดทะเบยีน

 • ต้องด�าเนนิการให้ได้รบัใบรบัรองระบบคณุภาพตามมาตรฐาน 
ISO 9000 หรอื ISO 14000 หรอืมาตรฐานสากลอ่ืน 
ทีเ่ทยีบเท่าภายใน 2 ปี

 • ต้องตัง้โรงงานในท้องทีจ่งัหวดัสระบรุี

5.5.4 วนัที ่6 สิงหาคม 2556 ส�าหรบักจิการผลติน�า้พชื ผกั  
ผลไม้ บรรจุภาชนะผนกึทีโ่รงงานในเขตอุตสาหกรรมของ
บรษิทั นวนคร จ�ากดั (มหาชน) จังหวดัปทมุธานี  
บัตรส่งเสรมิเลขที ่1159(2)/2557

 สทิธิประโยชน์ทีส่�าคญัสรุปดังนี้
 • อนญุาตน�าคนต่างด้าวซึง่เป็นช่างฝีมือหรือผูช้�านาญการ 

เข้ามาในราชอาณาจกัรได้ตามจ�านวนและก�าหนดระยะเวลา 
ทีค่ณะกรรมการเห็นสมควร โดยอนญุาตให้ท�างานเฉพาะ
ต�าแหน่งหน้าทีต่ามทีค่ณะกรรมการเห็นชอบ

 • ยกเว้นอากรขาเข้าส�าหรับเคร่ืองจกัรตามทีค่ณะกรรมการ
พจิารณาอนมัุติ

 • ยกเว้นภาษเีงินได้นติบุิคคลส�าหรับก�าไรสทุธิทีไ่ด้จากการ
ประกอบกิจการทีไ่ด้รับการส่งเสริมมีก�าหนดเวลา 8 ปี  
นบัจากวนัทีเ่ร่ิมมีรายได้จากการประกอบกิจการนัน้ และ 
ในกรณีทีป่ระกอบกิจการขาดทนุในระหว่างเวลาทีไ่ด้รับยกเว้น
ภาษเีงินได้นติบุิคคลดังกล่าว ผูรั้บการส่งเสริมจะได้รับ
อนญุาตให้น�าผลขาดทนุประจ�าปีทีเ่กิดข้ึนในระหว่างเวลานัน้
ไปหักออกจากก�าไรสทุธิทีเ่กิดข้ึนภายหลังระยะเวลาได้รบั
ยกเว้นภาษเีงินได้นติบุิคคล มีก�าหนดเวลาไม่เกิน 5 ปีนบัแต่
วนัพ้นก�าหนดเวลานัน้ โดยจะเลือกหักจากก�าไรสทุธิของปีใด
ปีหนึง่หรือหลายปีก็ได้

 • ยกเว้นไม่ต้องน�าเงินปันผลจากกิจการทีไ่ด้รับการส่งเสรมิ 
ไปรวมค�านวณเพือ่เสยีภาษเีงินได้ตลอดระยะเวลา 8 ปี

 เง่ือนไขส�าคญัสรุปดังนี้
 • ต้องเร่งรัดฝึกอบรมและสนบัสนนุคนไทยให้สามารถปฏิบตังิาน

แทนช่างฝีมือหรือผูช้�านาญการทีเ่ป็นคนต่างด้าวภายในเวลา
ทีก่�าหนด

 • เคร่ืองจกัรท่ีใช้ในกิจการทีไ่ด้รับการส่งเสริมต้องเป็น
เคร่ืองจกัรใหม่

 • มีก�าลังการผลิตน�า้พชืผกั ผลไม้ บรรจภุาชนะผนกึ  
ปีละประมาณ 150 ล้านลิตร (เวลาท�างาน 20 ช่ัวโมงต่อวัน : 
300 วนัต่อปี)

 • บุคคลผูมี้สญัชาตไิทยจะต้องถือหุ้นรวมท้ังสิน้ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 51 ของทนุจดทะเบียน

 • ต้องด�าเนนิการให้ได้รับใบรับรองระบบคณุภาพตามมาตรฐาน 
ISO 9000 หรือ ISO 14000 หรือมาตรฐานสากลอ่ืน 
ทีเ่ทยีบเท่าภายใน 2 ปี

 • ต้องตัง้โรงงานในเขตอุตสาหกรรมของ บริษทั นวนคร จ�ากดั
(มหาชน) จงัหวัดปทุมธานี

5.5.5 วนัที ่6 สิงหาคม 2556 ส�าหรบักจิการผลติน�า้พชื ผกั  
ผลไม้ บรรจุภาชนะผนกึทีโ่รงงานในท้องท่ีจังหวดัสระบรุี 
บัตรส่งเสรมิเลขที ่1160(2)/2557

 สทิธิประโยชน์ทีส่�าคญัสรุปดังนี้
 • อนญุาตน�าคนต่างด้าวซึง่เป็นช่างฝีมือหรือผูช้�านาญการ 

เข้ามาในราชอาณาจกัรได้ตามจ�านวนและก�าหนดระยะเวลา 
ทีค่ณะกรรมการเห็นสมควร โดยอนญุาตให้ท�างานเฉพาะ
ต�าแหน่งหน้าทีต่ามทีค่ณะกรรมการเห็นชอบ
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 • ยกเว้นอากรขาเข้าส�าหรบัเครือ่งจกัรตามทีค่ณะกรรมการ
พจิารณาอนมุตัิ

 • ยกเว้นภาษเีงนิได้นติบิคุคลส�าหรบัก�าไรสทุธทิีไ่ด้จาก 
การประกอบกจิการทีไ่ด้รบัการส่งเสรมิมกี�าหนดเวลา 8 ปี  
นบัจากวนัทีเ่ริม่มรีายได้จากการประกอบกจิการนัน้ และ 
ในกรณทีีป่ระกอบกจิการขาดทนุในระหว่างเวลาทีไ่ด้รบัยกเว้น
ภาษเีงนิได้นติบิคุคลดงักล่าว ผูร้บัการส่งเสรมิจะได้รับ
อนญุาตให้น�าผลขาดทนุประจ�าปีทีเ่กดิขึน้ในระหว่างเวลานัน้
ไปหกัออกจากก�าไรสทุธทิีเ่กดิขึน้ภายหลงัระยะเวลาได้รับ
ยกเว้นภาษเีงนิได้นติบิคุคล มกี�าหนดเวลาไม่เกนิ 5 ปีนบัแต่
วนัพ้นก�าหนดเวลานัน้ โดยจะเลอืกหกัจากก�าไรสทุธขิองปีใด
ปีหนึง่หรอืหลายปีกไ็ด้

 • ยกเว้นไม่ต้องน�าเงนิปันผลจากกจิการทีไ่ด้รบัการส่งเสริม 
ไปรวมค�านวณเพือ่เสยีภาษเีงนิได้ตลอดระยะเวลา 8 ปี

 เงือ่นไขส�าคญัสรปุดงันี้
 • ต้องเร่งรดัฝึกอบรมและสนบัสนนุคนไทยให้สามารถปฏบิตังิาน

แทนช่างฝีมอืหรอืผูช้�านาญการทีเ่ป็นคนต่างด้าวภายในเวลา
ทีก่�าหนด

 • เครือ่งจกัรท่ีใช้ในกิจการทีไ่ด้รบัการส่งเสรมิต้องเป็น
เครือ่งจกัรใหม่

 • มกี�าลงัการผลติน�า้พชืผกั ผลไม้ บรรจภุาชนะผนกึ  
ปีละประมาณ 304 ล้านลติร (เวลาท�างาน 20 ชัว่โมงต่อวนั : 
300 วนัต่อปี)

 • บคุคลผูม้สีญัชาตไิทยจะต้องถอืหุน้รวมทัง้สิน้ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 51 ของทนุจดทะเบยีน

 • ต้องด�าเนนิการให้ได้รบัใบรบัรองระบบคณุภาพตามมาตรฐาน 
ISO 9000 หรอื ISO 14000 หรอืมาตรฐานสากลอ่ืน 
ทีเ่ทยีบเท่าภายใน 2 ปี

 • ต้องตัง้โรงงานในท้องทีจ่งัหวดัสระบรุี

5.5.6 วนัที ่6 สงิหาคม 2556 ส�าหรบักจิการผลติน�า้พชื ผัก  
ผลไม้ บรรจภุาชนะผนกึทีโ่รงงานในเขตอตุสาหกรรมของ
บรษิทั นวนคร จ�ากดั (มหาชน) จงัหวดัปทมุธานบัีตร 
ส่งเสริมเลขที ่1161(2)/2557

 สทิธปิระโยชน์ทีส่�าคญัสรปุดงันี้
 • อนญุาตน�าคนต่างด้าวซึง่เป็นช่างฝีมอืหรอืผูช้�านาญการ 

เข้ามาในราชอาณาจกัรได้ตามจ�านวนและก�าหนดระยะเวลา 
ทีค่ณะกรรมการเหน็สมควร โดยอนญุาตให้ท�างานเฉพาะ
ต�าแหน่งหน้าทีต่ามทีค่ณะกรรมการเหน็ชอบ

 • ยกเว้นอากรขาเข้าส�าหรบัเครือ่งจกัรตามทีค่ณะกรรมการ
พจิารณาอนมุตัิ

 • ยกเว้นภาษเีงนิได้นติบิคุคลส�าหรบัก�าไรสทุธทิีไ่ด้จากการ
ประกอบกจิการทีไ่ด้รบัการส่งเสรมิมกี�าหนดเวลา 8 ปี  
นบัจากวนัทีเ่ริม่มรีายได้จากการประกอบกจิการนัน้ และ 
ในกรณทีีป่ระกอบกจิการขาดทนุในระหว่างเวลาทีไ่ด้รบัยกเว้น
ภาษเีงนิได้นติบิคุคลดงักล่าว ผูร้บัการส่งเสรมิจะได้รับ
อนญุาตให้น�าผลขาดทนุประจ�าปีทีเ่กดิขึน้ในระหว่างเวลานัน้
ไปหกัออกจากก�าไรสทุธทิีเ่กดิขึน้ภายหลงัระยะเวลาได้รับ

ยกเว้นภาษเีงินได้นติบุิคคล มีก�าหนดเวลาไม่เกิน 5 ปีนบัแต่
วนัพ้นก�าหนดเวลานัน้ โดยจะเลือกหักจากก�าไรสทุธิของปีใด
ปีหนึง่หรือหลายปีก็ได้

 • ยกเว้นไม่ต้องน�าเงินปันผลจากกิจการทีไ่ด้รับการส่งเสรมิ 
ไปรวมค�านวณเพือ่เสยีภาษเีงินได้ตลอดระยะเวลา 8 ปี

 เง่ือนไขส�าคญัสรปุดังนี้
 • ต้องเร่งรดัฝึกอบรมและสนบัสนนุคนไทยให้สามารถปฏบิตังิาน

แทนช่างฝีมือหรือผูช้�านาญการทีเ่ป็นคนต่างด้าวภายในเวลา
ทีก่�าหนด

 • เคร่ืองจกัรท่ีใช้ในกิจการทีไ่ด้รับการส่งเสริมต้องเป็น
เคร่ืองจกัรใหม่

 • มีก�าลังการผลิตน�า้พชืผกั ผลไม้ บรรจภุาชนะผนกึ  
ปีละประมาณ 188 ล้านลิตร (เวลาท�างาน 20 ช่ัวโมงต่อวัน : 
300 วนัต่อปี)

 • บุคคลผูมี้สญัชาตไิทยจะต้องถือหุ้นรวมท้ังสิน้ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 51 ของทนุจดทะเบียน 

 • ต้องด�าเนนิการให้ได้รับใบรับรองระบบคณุภาพตามมาตรฐาน 
ISO 9000 หรือ ISO 14000 หรือมาตรฐานสากลอ่ืน 
ทีเ่ทยีบเท่าภายใน 2 ปี

 • ต้องตัง้โรงงานในเขตอุตสาหกรรมของ บริษทั นวนคร จ�ากดั
(มหาชน) จงัหวัดปทุมธานี

5.6 การจดัหาผลติภณัฑ์หรอืบรกิาร
5.6.1 การจัดหาวตัถดุบิ
 บริษทัมีความมุ่งม่ันทีจ่ะน�าเสนออาหารและเคร่ืองด่ืมในสไตล์

ญีปุ่่นทีมี่ประโยชน์และมีคณุภาพสงูสดุให้กับผูบ้ริโภค บรษิทั 
จงึให้ความส�าคญักับการคดัสรรวตัถุดิบทีมี่คณุภาพดีจาก
แหล่งผลิตทัง้ในและต่างประเทศ ซึง่โดยส่วนใหญ่เป็นวตัถดุบิ 
ทีผ่ลิตภายในประเทศ ส�าหรับการคดัสรรผูจ้ดัจ�าหน่าย บรษิทั
ก�าหนดให้มีกระบวนการตรวจสอบและคดัสรรผูจ้ดัจ�าหน่าย
อย่างเข้มงวด ทัง้ในส่วนของการตรวจสอบคณุภาพก่อนการ 
ซือ้ขาย กระบวนการประมลูจดัหา และการตรวจรับสนิค้าเพือ่ให้
ม่ันใจได้ว่าวตัถุดิบต่าง ๆ ทีไ่ด้รับจากผูจ้ดัจ�าหน่ายเป็นวัตถดุบิ
หรือสนิค้าทีมี่คณุภาพและมาตรฐานการผลิตทีดี่เป็นทีย่อมรบั
ในระดับสากล รวมถึงความตรงต่อเวลาในการจดัส่งวตัถดุบิ
หรือสนิค้าให้แก่บริษทัก็เป็นปัจจยัทีส่�าคญัประการหนึง่ 
ในการพจิารณาคดัเลือกผูจ้ดัจ�าหน่ายสนิค้าเพือ่ป้องกันปัญหา 
การขาดวตัถุดิบในการผลิตและจดัจ�าหน่าย นอกจากนี้  
ผูจ้ดัจ�าหน่ายยงัต้องมีคณุสมบัตแิละศกัยภาพในการพฒันา
มาตรฐานหรือกระบวนการผลิตในลักษณะทีส่ามารถรองรบั 
การเปล่ียนแปลงหรือการเจริญเตบิโตของบริษทัได้เป็นอย่างดี

 นอกเหนอืจากการพจิารณาด้านคณุภาพแล้ว บริษทัยงัให้ 
ความส�าคญักบัราคาของสนิค้าและวตัถดุบิ เนือ่งจากมผีลกระทบ
ส�าคญัต่อต้นทนุในการด�าเนนิธุรกิจ ดังนัน้ในการจดัซือ้จดัจ้าง
จงึมกีารตรวจสอบ เปรยีบเทยีบราคา และรวมปรมิาณการจัดซ้ือ
ในแต่ละคราวให้เหมาะสมและเป็นทีส่นใจของคูค้่า สร้างการแข่งขนั
และเพิม่อ�านาจในการต่อรองราคา เพือ่ให้ม่ันใจได้ว่าสนิค้าหรอื



รายงานประจ�าปี 2559
บริษัท โออิชิ กรุ ๊ป จ�ากัด (มหาชน)

28

วตัถดุบิทีจั่ดหามานัน้นอกจากจะมคีณุภาพดแีล้วยังต้องมีราคา
ทีเ่หมาะสมด้วย รวมถงึบรษิทัมกีารทบทวนราคาสนิค้าและวตัถุดบิ
อย่างสม�า่เสมอเพือ่ให้ราคาวตัถดุบิและสนิค้าทีจ่ดัซือ้มีความ
เหมาะสมและสอดคล้องกบัสภาวะของตลาดในแต่ละขณะด้วย

 ทัง้นี ้การผลติและแปรรปูอาหารบางประเภทจะด�าเนนิการ 
โดยครวักลางของกลุม่บรษิทั เพือ่ประโยชน์ในการควบคมุ
คณุภาพให้เป็นไปตามสตูรเฉพาะและมาตรฐานเดยีวกัน รวมถึง
ยงัเป็นการบรหิารจดัการวตัถดุบิอย่างมปีระสทิธภิาพอกีด้วย 

 ส�าหรับธรุกจิเครือ่งดืม่นอกเหนือจากการคดัสรรวตัถดุบิทีดี่ 
มคีณุภาพสงูแล้ว บรษิทั ยงัตระหนกัถงึความรบัผดิชอบต่อสงัคม 
บรษิทัจงึเลอืกใช้วตัถดุบิใบชาทีม่คีณุภาพสงูจากเกษตรกร 
ในประเทศ เพือ่เสรมิสร้างรายได้และสร้างการเติบโตแก่ชุมชน
เกษตรกร รวมถงึพจิารณาท�าสัญญาระยะยาวเพือ่เป็น 
การบรหิารความเสีย่งด้านวตัถดุบิและสร้างความยัง่ยนื 
ด้านรายได้ให้กบักลุม่เกษตรกรดงักล่าว

 อย่างไรกด็ ีส�าหรบัสนิค้าหรอืวตัถดุบิบางประเภททีม่ผีูผ้ลิต
น้อยราย บรษิทัได้ก�าหนดเป็นแนวนโยบายในการสรรหาผูผ้ลิต
และผูจ้ดัจ�าหน่ายรายใหม่ ๆ อย่างต่อเนือ่งเพือ่เป็นการบริหาร
ความเสีย่งด้านการขาดแคลนวัตถดุบิ รวมถึงในการจดัซือ้ 
จดัจ้าง บรษิทัมแีนวนโยบายชดัเจนทีจ่ะไม่สนบัสนนุและไม่ท�า
ธรุกรรมกบัผูผ้ลติและจ�าหน่ายสนิค้าทีม่คีวามเกีย่วข้องกับ 
การทจุรติคอร์รปัชัน่ การค้ามนษุย์และการละเมดิสทิธมินษุยชน 
ทกุรปูแบบอกีด้วย

5.6.2 การจดัให้ได้มาซึง่ผลติภณัฑ์เพือ่จ�าหน่าย
 บรษิทั โออชิ ิเทรดดิง้ จ�ากดั ท�าหน้าทีเ่ป็นครัวกลางของ 

กลุม่บรษิทัโออชิ ิในการคดัเลอืก สัง่ซือ้ กระจายวัตถดุบิ รวมทัง้
แปรรปูวตัถดุบิทีจ่�าเป็นต้องรกัษาคณุภาพและมาตรฐาน  
ตลอดจนท�าหน้าทีผ่ลติเบเกอรีแ่ละซชูทิกุชนดิเพือ่จดัส่งให้แก่
สาขาร้านอาหารของกลุม่บรษิทัโออชิ ินอกจากนี ้โออชิ ิเทรดด้ิง
ยงัท�าหน้าทีผ่ลติเครือ่งดืม่ชนดิต่าง ๆ ภายใต้เครือ่งหมายการค้า
โออชิใิห้แก่กลุม่บรษิทัโออชิอิกีด้วย

 ณ วนัที ่30 กนัยายน 2559 โออชิ ิเทรดดิง้มโีรงงานส�าหรับ 
การผลติอาหารและเครือ่งดืม่จ�านวน 6 โรงงาน ได้แก่

 1. โรงงานโออชิ ิเทรดดิง้ เลขที ่60/1120 หมู ่19 เขตนคิม
อตุสาหกรรมนวนคร ต�าบลคลองหลวง อ�าเภอคลองหลวง 
จงัหวดัปทมุธาน ี12120 (ผลติเครือ่งดืม่แบบบรรจเุยน็ 
ในขวด PET)

 2. โรงงานโออชิ ิเทรดดิง้ เลขที ่60/68 หมู ่19 เขตนคิม
อตุสาหกรรมนวนคร ต�าบลคลองหลวง อ�าเภอคลองหลวง 
จงัหวดัปทมุธาน ี12120 (ผลติเครือ่งดืม่แบบบรรจรุ้อน 
ในขวด PET และน�า้ดืม่ในขวด PET)

 3. โรงงานโออชิ ิเทรดดิง้ เลขที ่60/68 หมู ่19 เขตนคิม
อตุสาหกรรมนวนคร ต�าบลคลองหลวง อ�าเภอคลองหลวง 
จงัหวดัปทมุธาน ี12120 (ผลติเครือ่งดืม่แบบบรรจเุยน็ 
ในกล่องกระดาษ)

 4. โรงงานโออิชิ เทรดด้ิง เลขที ่700/635 หมู่ 3 เขตนคิม
อุตสาหกรรมอมตะนคร ต�าบลบ้านเก่า อ�าเภอพานทอง 
จงัหวดัชลบุรี (ผลิตเคร่ืองด่ืมแบบบรรจรุ้อน ในขวด PET)

 5. โรงงานโออิชิ เทรดด้ิง เลขที ่333 หมู่ 1 ต�าบลแสลงพนั 
อ�าเภอวงัม่วง จงัหวดัสระบรีุ (ผลิตเครือ่งดืม่แบบบรรจเุย็น
ในขวด PET)

 6. โรงงานโออิชิ เทรดด้ิง เลขที ่283/2 หมู่ 3 ต�าบลหนองชาก 
อ�าเภอบ้านบึง จงัหวดัชลบุรี (ครัวกลางผลิตอาหาร)

 ก�าลังการผลิตของโออิชิ เทรดด้ิง
 ส�าหรับก�าลังการผลิตเคร่ืองดืม่ บริษทั และโออชิิ เทรดด้ิงมกี�าลงั

การผลิตเคร่ืองด่ืมบรรจขุวด PET ทัง้หมด 780 ล้านขวดต่อปี 
โดยโรงงานภายในนคิมอุตสาหกรรมนวนครมีศกัยภาพในการ
ผลิตน�า้ด่ืมประมาณ 120 ล้านขวดต่อปี ซึง่ในปัจจบัุนมกีาร 
รับผลิตน�า้ด่ืมตราช้างและคริสตลัให้กับบริษทัในกลุ่มธุรกจิ 
ทีเ่ก่ียวข้อง ส�าหรับก�าลังการผลิตเครือ่งด่ืมแบบบรรจใุนกล่อง
กระดาษแบบ UHT มีก�าลงัการผลิตประมาณ 360 ล้านกล่อง
ต่อปี ซึง่โรงงานผลิตเคร่ืองด่ืมแบบบรรจใุนกล่องกระดาษแบบ 
UHT นีย้งัมีก�าลังการผลิตเพยีงพอส�าหรับการรองรับการผลติ
เคร่ืองดืม่ประเภทนมด้วย โดยปัจจบุนัมกีารจ�าหน่ายและรับผลิต
เคร่ืองด่ืมประเภทนมภายใต้ตราสนิค้าเนสท์เล่และแมกโนเลยี 
โดยมีก�าลังการผลิตในส่วนของเครือ่งด่ืมประเภทนมประมาณ 
156 ล้านกล่องต่อปี

 ส�าหรบัธรุกจิอาหาร ครวักลางของโออชิิ เทรดดิง้มกี�าลงัการผลติ
แบบครัวร้อนประมาณ 12,000 ตนัต่อปี ก�าลังการผลิตอาหาร
พร้อมทานแบบแช่เยน็ ประเภทเก๊ียวซ่า ประมาณ 4,000 ตนัต่อปี 
และประเภทแซนวชิ ประมาณ 20 ล้านช้ินต่อปี 

 ทัง้นี ้ด้วยความพร้อมด้านก�าลังการผลิต ในปี 2559 บรษิทัมี
สนิค้าและผลิตภัณฑ์เพยีงพอต่อการจดัจ�าหน่ายและตอบสนอง
ความต้องการของผูบ้ริโภคทัง้ภายในและภายนอกประเทศ

 ผลกระทบต่อสิง่แวดล้อมของกระบวนการผลิตหรือการก�าจดั
วตัถุดิบเหลือใช้ 

 บริษทัตระหนกัถึงความส�าคญัในการรักษาสิง่แวดล้อม จงึจัดให้
มีกระบวนการดูแลด้านสิง่แวดล้อม การก�าจดัวตัถุดิบเหลอืใช้ 
การจดัการขยะและของเสยีอย่างเป็นระบบได้มาตรฐานและ
ปฏิบัตติามข้อก�าหนดของกฎหมาย เพือ่ให้ม่ันใจได้ว่าวตัถดุบิ
เหลอืใช้ ขยะและของเสยีดงักล่าวจะถกูก�าจดัด้วยวธิกีารทีถ่กูต้อง
ไม่ส่งผลกระทบกับชุมชนและสิง่แวดล้อม

 โดยในกระบวนการผลิต บริษทัเลือกสรรเทคโนโลยีในการผลติ
ทีเ่ป็นมิตรกับสิง่แวดล้อมเพือ่ลดผลกระทบตัง้แต่กระบวนการแรก
ด้วยการใช้เคร่ืองจกัรทีท่นัสมัย ใช้พลังงานน้อย และลดวัตถดิุบ
บรรจภัุณฑ์ทีใ่ช้ในการผลิต นอกจากนี ้บริษทัได้จดัการควบคุม
ปัจจยัเสีย่งเพือ่ลดผลกระทบต่อส่งแวดล้อม รวมถึงการลด 
การใช้ทรัพยากรโดยการลดและประหยดัการใช้พลงังานและ
ปฏิบัตติามมาตรฐานการจดัการสิง่แวดล้อม ISO 14001  
(ISO 14001 Environmental Management Standard)  
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ซึง่โรงงานส�าหรบัผลติเครือ่งดืม่ของบรษิทัทกุโรงงานได้รับ 
การรบัรองมาตรฐานดงักล่าวเป็นทีเ่รยีบร้อยแล้ว จงึมัน่ใจได้ว่า 
การบรหิารจดัการด้านสิง่แวดล้อมของบรษิทัมคีวามถกูต้อง  
น่าเชือ่ถอืและเป็นไปตามมาตรฐานสากล 

 ส�าหรบัด้านความปลอดภยัของโรงงาน บรษิทัจดัให้มกีารตรวจ
มาตรฐานโรงงานโดยผูเ้ชีย่วชาญภายนอกทกุปี เช่น การตรวจ
โครงสร้างอาคารและหม้อน�า้ เป็นต้น

 โดยในปีทีผ่่านมา บรษิทัสามารถปฏบิตัติามมาตรการและ 
ข้อก�าหนดเกีย่วกบัสิง่แวดล้อมต่าง ๆ ตามทีก่ฎหมายและ
มาตรฐานการจดัการสิง่แวดล้อม ISO 14001 ก�าหนดไว้ 
เป็นอย่างด ีจงึไม่มกีารกระท�าผดิข้อก�าหนดของกฎหมาย 
ด้านสิง่แวดล้อม และข้อพพิาททีเ่กีย่วข้องกบัด้านสิง่แวดล้อม
แต่อย่างใด

 แนวทางการใช้ทรพัยากรอย่างมปีระสทิธภิาพ
 ในปี 2559 กลุม่บรษิทัโออชิไิด้ด�าเนนิโครงการเพิม่ประสิทธิภาพ

การใช้วตัถดุบิ รวมถงึสารเคมใีนกระบวนการผลติ เพือ่ลด 
ผลกระทบทีอ่าจมต่ีอสิง่แวดล้อม ดงันี้

 1.  ส�าหรบักระบวนการผลติเครือ่งดืม่แบบบรรจเุยน็ในกล่อง
กระดาษทีไ่ด้มกีารปรบัปรงุระบบควบคมุการน�าผลติภัณฑ์
ไปไล่น�า้ในท่อ ส่งผลให้สามารถลดปรมิาณการทิง้ผลิตภัณฑ์
จากการไล่น�า้ในระบบท่อได้มากกว่าร้อยละ 50 รวมถงึบรษิทั
ยงัได้ด�าเนนิการปรบัปรงุระบบการบรรจใุห้สามารถน�า
ผลติภณัฑ์ทีค่งเหลอืในระบบท่อส่งมาท�าการบรรจเุพือ่ลด
ปรมิาณผลติภณัฑ์ทีค่งเหลอืในท่อส่งให้มปีรมิาณน้อยทีส่ดุ
อนัเป็นการลดปรมิาณการใช้วตัถดุบิในกระบวนการผลิต
และการทิง้ผลติภณัฑ์คงเหลอืในระบบท่อส่งได้อย่างมี
ประสทิธภิาพ

  นอกจากนี ้ส�าหรบัสายการผลติแบบกล่องได้มกีารปรบัปรงุ
ระบบการบรรจ ุท�าให้สามารถลดปรมิาตรการบรรจผุลิตภัณฑ์ 
อนัส่งผลเป็นการลดการใช้วตัถดุบิในกระบวนการผลิต 
ได้อย่างมปีระสทิธภิาพ

 2.  ส�าหรบัครวักลางผลติอาหาร กลุม่บรษิทัโออชิไิด้ปรับปรุง
กระบวนผลติของสายการผลติเกีย๊วซ่าโดยการลดอณุหภูมิ
ของผลติภณัฑ์ก่อนน�าเข้าเครือ่งลดอณุหภมู ิซึง่เป็นการ 
ลดปรมิาณการใช้ไนโตรเจนในกระบวนการลดอณุหภูมิของ
ผลติภณัฑ์ให้น้อยลง ส่งผลให้ปรมิาณการปล่อยไนโตรเจน
ส่วนเกนิออกไปสูส่ิง่แวดล้อมลดน้อยลงตามไปด้วย รวมถงึ 
กลุม่บรษิทัโออชิไิด้ด�าเนนิการปรบัปรงุประสทิธภิาพ 
การท�างานภายในสายการผลติ เพือ่ลดการใช้วสัดส้ิุนเปลือง
ประเภท เนต็กระดาษ ผ้าใยตาข่าย และฟองน�า้ตาข่าย 
เป็นต้น อนัเป็นการลดการใช้ทรพัยากรด้วย

 3.  ส�าหรับการผลิตเคร่ืองด่ืมแบบบรรจเุยน็ในขวด PET 
ภายในโรงงานอุตสาหกรรม อ�าเภอวังม่วง จงัหวดัสระบรุี  
ได้มีการด�าเนนิการปรับปรุงประสทิธิภาพและพฒันาสตูร
เคร่ืองดืม่ทีล่ดปริมาณการใช้สารให้ความหวานในผลติภณัฑ์
ให้อยูใ่นระดับต�า่ทีส่ดุ โดยทีย่งัสามารถรักษาระดับคุณภาพ
ของผลิตภัณฑ์ไว้ได้อย่างดี ซึง่การด�าเนนิการดังกล่าว
นอกจากจะเป็นการลดการใช้ทรัพยากรและวตัถุดิบแล้ว 
ยงัส่งผลดีต่อสขุภาพของผูบ้ริโภคอีกด้วย

 4.  ส�าหรับการผลิตเคร่ืองด่ืมแบบบรรจเุยน็ในขวด PET 
ภายในโรงงานนคิมอุตสาหกรรมนวนคร กลุ่มบริษทัโออชิิ 
ได้มีการพฒันาและน�าเทคโนโลยใีนการผลิตฉลากบรรจภุณัฑ์
ทีท่นัสมัยส่งผลให้สามารถลดความหนาของฉลากลงได้
ประมาณ 5 ไมครอน อันเป็นการลดการใช้วตัถุดิบทีน่�ามา
ผลติบรรจภุณัฑ์ได้เป็นอย่างมาก ซึง่จากความส�าเรจ็ดงักล่าว
กลุ่มบริษทัโออิชิ ได้ขยายผลน�าเทคโลยกีารผลติดังกล่าว
ไปใช้ในกระบวนการผลิตเคร่ืองดืม่ภายในโรงงานอตุสาหกรรม 
อ�าเภอวงัม่วง จงัหวดัสระบรีุด้วย 

  นอกจากนี ้จากการทีก่ลุ่มบริษทัโออิชิ ได้น�าเทคโนโลยี 
การผลิตทีท่นัสมัยมาใช้ในการบรรจผุลิตภัณฑ์เคร่ืองดืม่ 
ส่งผลให้ปริมาณการใช้พลาสตกิส�าหรับเป็นวตัถุดิบตัง้ต้น
ของบรรจภัุณฑ์ประเภทขวด PET ลดลงเป็นอย่างมาก  
ซึง่เป็นการลดผลกระทบและส่งผลดีต่อสภาพแวดล้อม 
โดยรวมอีกด้วย

5.7 ข้อจ�ากดัในการประกอบธรุกจิ
- ไม่มี -



โออิชิ เทรนดี้ เรดดี้มีล

ภัตตาคารอาหารญี่ปุ่น

เครื่องดื่มชาเขียว ผลิตภัณฑ์อาหารแช่เย็นและแช่แข็งสำเร็จรูป

โออิชิ เทรนดี้ โรล

โออิชิ ฟรุตโตะ (380 มล.)

โออิชิ เทรนดี้ แซนวิชอบร้อน

โออิชิ ชาคูลล์ซ่า (320 มล.)

โออิชิ กรีนที (800 มล.) โออิชิ คานิ

โออิชิ เทรนดี้ เรดดี้มีล
แอพพิไทเซอร์

โออิชิ คาบูเซฉะ (500 มล.)

โออิชิ กรีนที ยูเอชที (250 มล.)

โออิชิ กรีนที ขวดแก้ว (400 มล.)

โออิชิ เกี๊ยวซ่า แบบแช่เย็นและแช่แข็ง (แพค 5 ชิ้น)
โออิชิ เกี๊ยวซ่า แบบแช่แข็ง (แพค 12 ชิ้น และ 50 ชิ้น)

โออิชิ เทรนดี้ แซนวิชโออิชิ แซนวิช

โออิชิ กรีนที (500 มล.)

โออิชิ กรีนที (380 มล.)
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ลักษณะ
การประกอบธุรกิจ

6.1 ประวัติความเป็นมา การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ส�าคัญ

 • เปิดให้บริการร้านอาหารข้าวหน้าต่าง ๆ สไตล์ญี่ปุ่น 
ภายใต้ชื่อ “คาคาชิ”

 • ได้รับบัตรส่งเสริมการลงทุนส�าหรับโครงการ Cold 
Aseptic Filling สายการผลิตที่ 2

 • เริ่มจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ชาเขียวขวดแก้วแบบคืนขวด
ปี 2556 • ในเดือนมีนาคม โครงการ Cold Aseptic Filling 

สายการผลิตที่ 2 ที่อ�าเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี  
เริ่มผลิตเพื่อการพาณิชย์

 • เปิดด�าเนินการครัวกลางแห่งใหม่ที่อ�าเภอบ้านบึง 
จังหวัดชลบุรี

 • น�าชาเขียวผสมผลไม้ “โออิชิ ฟรุตโตะ” กลับมา 
ขายอีกครั้ง พร้อมออกรสชาติใหม่ 3 รสชาติได้แก่ 
“สตรอเบอร์รี่และเมล่อน” “เลมอนและเบอร์รี่” และ 
“แอปเปิ้ลเขียวและองุ่นขาว”

 • เริ่มจ�าหน่ายเครื่องดื่มชาเขียวพร้อมดื่มรสชาติใหม่ 
“ลิ้นจี่”

 • เริ่มจ�าหน่ายแซนวิชรสชาติใหม่ “หมูอบชีส” และ
เกี๊ยวซ่ารสชาติใหม่ “หมูทาโกะยากิ”

 • ได้รับบัตรส่งเสริมการลงทุนเพิ่มอีก 4 โครงการ 
ส�าหรับทีน่คิมอตุสาหกรรมนวนคร และทีอ่�าเภอวงัม่วง 
จังหวัดสระบุรี

ปี 2557 • จัดตั้งบริษัทย่อยเพื่อรองรับการขยายตัวทางธุรกิจ
ทั้งในและต่างประเทศ อันได้แก่ บริษัท โออิชิ สแน็ค 
จ�ากัด ในประเทศไทย Oishi F&B (Singapore) 
Pte. Ltd. ในประเทศสิงคโปร์ และ Oishi 
Myanmar Limited ในประเทศสาธารณรัฐ 
แห่งสหภาพเมียนมาร์ (ประเทศเมียนมาร์) 

 • เปิดด�าเนินการร้าน “ชาบูชิ” ในเมืองย่างกุ้ง และ 
เมืองมัณฑะเลย์ ประเทศเมียนมาร์

 • เริ่มจ�าหน่ายแซนวิชรูปแบบใหม่ “โออิชิ เทรนดี้”  
3 รสชาติ ได้แก่ “แฮมไก่ชีส” “ทูน่าซีซาร์สลัด” และ 
“ปูอัดอลาสก้าไข่กุ้ง” เพื่อจัดจ�าหน่ายภายในร้าน
โลตัส เอ็กซ์เพรส

 • เริ่มจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ใหม่ เครื่องดื่มชาเขียว 
พร้อมดื่ม “โออิชิ คาบูเซฉะ สูตรไร้น�้าตาล” ซึ่งเป็น
เครื่องดื่มชาเขียวผลิตจากชาคลุมระดับพรีเมี่ยม 

 • ในเดือนธันวาคม 2557 โครงการ Cold Aseptic 
Filling สายการผลิตที่ 3 ที่โรงงานนิคม
อุตสาหกรรมนวนคร เริ่มผลิตเพื่อการพาณิชย์

ปี 2558 • จัดตั้ง Oishi Group Limited Liability 
Company (OGLLC) ในสาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนาม เพื่อรองรับโอกาสการขยายตัวของธุรกิจ
ในต่างประเทศ

พัฒนาการส�าคัญของธุรกิจในกลุ่มบริษัทจากอดีตถึงปัจจุบันมีดังนี้
ปี 2542 • วนัที ่9 กนัยายน 2542 เปิดด�าเนนิการร้านอาหารญีปุ่่น 

ภายใต้ชื่อ “โออิชิ”
ปี 2544 • เปิดให้บรกิารร้านบะหมีญ่ีปุ่น่ภายใต้ชือ่ “โออชิ ิราเมน” 
ปี 2545 • เปิดบริการร้านอาหารระบบสายพานสไตล์บุฟเฟต์ 

ที่บริการทั้งข้าวปั้นหน้าต่าง ๆ และสุกี้หม้อไฟญี่ปุ่น 
ภายใต้ชื่อ “ชาบูชิ”

ปี 2546 • เปิดด�าเนนิการครวักลางท่ีโรงงานนคิมอตุสาหกรรม
นวนคร หน่วยผลติอาหารและเครือ่งดืม่ เพือ่สนบัสนนุ
การขายภายในร้านค้าของบริษัท

 • เริ่มการผลิตเครื่องดื่มชาเขียวออกสู่ตลาด 
ภายใต้ชื่อ “โออิชิ กรีนที”

ปี 2547 • วนัที ่25 สงิหาคม 2547 น�าหุ้นสามญัเพิม่ทนุของบรษิทั
เข้าท�าการซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย

 • เปิดบรกิารร้านโออชิิแกรนด์ บฟุเฟต์ ทีส่ยามดสิคฟัเวอร่ี 
ปี 2548 • เริ่มผลิตและจ�าหน่ายเครื่องดื่มน�้าผลไม้ผสมอะมิโน

ภายใต้ชื่อ “อะมิโน โอเค”
ปี 2549 • เปิดด�าเนินการโรงงานอมตะนคร
ปี 2550 • เริ่มจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ชาเขียวรสชาด�าผสมมะนาว
ปี 2551 • เริ่มจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ใหม่กาแฟพร้อมดื่ม 

ภายใต้ชื่อ “คอฟฟิโอ”
 • บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ�ากัด (มหาชน) เข้าเป็น 

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 
ปี 2552 • เปิดให้บริการร้านอาหารอุด้งและโซบะ Kazokutei 

ซึ่งเป็นแฟรนไชส์จากประเทศญี่ปุ่น
 • ปรับเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ “อะมิโน โอเค” มาเป็น  

“อะมิโน พลัส” โดยปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ 
ทางการตลาดและจุดขายใหม่ทั้งหมด

ปี 2553 • เริ่มจ�าหน่ายเครื่องดื่มรสชาติใหม่ Goji Berry
 • ซื้อที่ดินเพิ่มเติมที่โรงงานนิคมอุตสาหกรรมนวนคร 

ท�าให้มีพื้นที่เพิ่มขึ้นเป็น 61.5 ไร่
 • ได้รบับตัรส่งเสรมิการลงทนุเพิม่ส�าหรับสองโครงการ

คือ Cold Aseptic Filling และ UHT
ปี 2554 • เริ่มจ�าหน่ายเครื่องดื่มชาเขียวผสมน�้าผลไม้  

ภายใต้ชื่อ “โออิชิ ฟรุตโตะ” 
 • เริ่มจ�าหน่ายเครื่องดื่มชาเขียวกระป๋องผสมโซดาเป็น

ครัง้แรกของประเทศไทย ภายใต้ชือ่ “โออชิ ิชาคลูล์ซ่า”
 • เปิดร้านอาหาร Nikuya ยากินิกุ บุฟเฟต์ปิ้งย่าง 

ในสไตล์ญี่ปุ่น
ปี 2555 • เปิดตัวผลิตภัณฑ์สาหร่ายทอดกรอบ “โอโนริ”
 • เริ่มจ�าหน่ายเครื่องดื่มชาเขียวแบบกล่อง UHT  

ลายการ์ตูน “One Piece”
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 • เปิดด�าเนินการร้าน “ชาบูชิ” เพิ่มอีก 1 สาขา 
ในเมืองย่างกุ้ง ประเทศเมียนมาร์ ที่ Junction Square 
Shopping Center

 • เริ่มจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มชาเขียวพร้อมดื่ม 
รสชาติใหม่ “โออิชิ คาบูเซฉะ สูตรน�้าตาลน้อย”  
เพื่อตอบโจทย์กลุ่มผู้บริโภคที่ชื่นชอบชาเขียวระดับ 
พรีเมี่ยมและห่วงใยสุขภาพ

 • เริม่จ�าหน่ายเครือ่งดืม่ชาเขยีวพร้อมดืม่ “โออชิ ิรสแตงโม” 
จ�าหน่ายเฉพาะช่วงฤดูร้อน

 • เพิ่มขนาดบรรจุภัณฑ์ใหม่ เครื่องดื่มชาเขียวพร้อมดื่ม 
“โออิชิ ขนาด 800 มล.”

 • ปรบัเปลีย่นขนาดและรปูแบบบรรจภุณัฑ์ เครือ่งดืม่ชาเขยีว
พร้อมดื่ม “โออิชิ ฟรุตโตะ” จากขนาด 350 มล. เป็น 
380 มล. 

 • เชญิเชฟกระทะเหล็กจากประเทศญีปุ่น่ “เชฟฮโิรยูกิ ซาไก” 
มารังสรรค์เมนูสุดพิเศษ ให้ลูกค้าได้ลิ้มลองภายในร้าน 
“โออิชิ บุฟเฟต์” ตลอดทั้งปี

 • เริ่มจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์กลุ่มแซนวิชใหม่ ภายใต้ชื่อ  
“โออิชิ เทรนดี้โรล” ผ่านช่องทางร้านสะดวกซื้อ 

 • เริ่มจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์รสชาติใหม่ของกลุ่มผลิตภัณฑ์ 
“โออชิ ิเกีย๊วซ่า” อาท ิเกีย๊วซ่าไส้สไปซีซ่ฟีูด๊ ไส้กระเพราหมู 
และไส้หมูยากินิกุ

 • เริ่มจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารแช่แข็งประเภทข้าว  
“โออิชิ เบนโตะ” ในหลากหลายรสชาติ ได้แก่  
ข้าวหมูสไปซี่ ข้าวหมูซอสญี่ปุ่น และข้าวหน้าไก่เทอริยากิ 
โดยจ�าหน่ายในช่องทางไฮเปอร์มาร์เก็ตและ
ซุปเปอร์มาร์เก็ต

 • จ�าหน่ายผลติภณัฑ์ใหม่ “โออชิิ คาบเูซฉะ สตูรน�า้ตาลน้อย” 
เพือ่ตอบโจทย์กลุม่ผูบ้รโิภคทีช่ืน่ชอบชาเขียวระดบัพรีเม่ียม
และห่วงใยสุขภาพ และ “โออิชิ รสแตงโม” ขนาด  
380 มิลลิลิตร (มล.) ซึ่งจัดจ�าหน่ายเฉพาะช่วงฤดูร้อน 
ระหว่างเดือนมีนาคม ถึงเดือนมิถุนายน เท่านั้น

 • ปรับรูปแบบบรรจุภัณฑ์ชาเขียว “โออิชิ คาบูเซฉะ” ให้มี
ความสดใสและทันสมัย แต่ยังคงความเป็นญี่ปุ่นแบบ
พรีเมี่ยม และการปรับรูปแบบบรรจุภัณฑ์เครื่องดื่มชาด�า
โซดา “โออิชิ ชาคูลล์ซ่า” เป็นกระป๋องทรงสลีค 

 • เพิ่มขนาดบรรจุภัณฑ์ใหม่ “โออิชิ ขนาด 800 มล.” 
โดยมจีดัจ�าหน่ายใน 3 รสชาต ิได้แก่ รสน�า้ผึง้ผสมมะนาว 
“รสข้าวญี่ปุ่น” และ “รสลิ้นจี่” รวมถึงการปรับเปลี่ยน
ขนาดและรูปแบบบรรจุภัณฑ์ “โออิชิ ฟรุตโตะ” จาก
ขนาด 350 มล. เป็น 380 มล. 

 • ขยายตลาดการจัดจ�าหน่ายสินค้าในต่างประเทศไปยัง
ประเทศใหม่ ๆ ได้แก่ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี 
สาธารณรัฐฟินแลนด์ สหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่ 
และไอร์แลนด์เหนือ

6.2 เหตุการณ์ส�าคัญในปี 2559

บริษทัยงัคงมุ่งม่ันทีจ่ะสร้างความเตบิโตแก่ธุรกิจและก้าวเป็นบริษทัผูผ้ลติ
และจ�าหน่ายอาหารและเครื่องดื่มชั้นน�าในภูมิภาคอาเซียน เพื่อเสริม
ความแข็งแกร่งให้กับโครงสร้างเงินทุนของบริษัทย่อยในต่างประเทศ 
บริษัทได้ด�าเนินการเพิ่มทุนใน Oishi International Holdings 
Limited และ Oishi F&B (Singapore) Pte. Ltd. โดยมีวัตถุประสงค์
หลักเพื่อรองรับการเพิ่มทุนของ Oishi Myanmar Limited ซึ่งเป็น
บริษัทย่อยทางอ้อมในประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ส�าหรับ
เป็นเงินทุนหมุนเวียนและรองรับการขยายตัวของธุรกิจในอนาคตต่อไป 
นอกจากนี้ ในปีที่ผ่านมาบริษัทยังมีพัฒนาการด้านการด�าเนินธุรกิจ 
ที่ส�าคัญในแต่ละสายธุรกิจ ดังนี้

ธุรกิจอาหาร

ธุรกิจร้านอาหาร
ในปี 2559 กลุ่มบริษัทโออิชิ ได้พัฒนาและยกระดับสินค้าและ 
การให้บริการภายในร้านอาหารแบรนด์ต่าง ๆ ของกลุ่มบริษทัโออชิ ิดงันี้
1. ร้านโออิชิ แกรนด์ จัดเทศกาลอาหารพิเศษในเทศกาล  

“Phuket Lobster Festival 2016” ในช่วงเทศกาลวนัแม่แห่งชาติ  
โดยน�ากุ้งมังกรภูเก็ต (Phuket Lobster ) มาใช้เป็นวัตถุดิบ 
ในรายการอาหารที่หลากหลายในราคาสุดพิเศษ ซึ่งกุ้งมังกรภูเก็ต
ถือเป็นวัตถุดิบที่มีชื่อเสียงอย่างมากของจังหวัดภูเก็ต โดยได้รับ 
ผลตอบรับจากผู้บริโภคเป็นอย่างดี นอกจากนี้ ยังถือเป็นการ 
ส่งเสริมและช่วยประชาสัมพันธ์ให้ผู้บริโภครู้จักและบริโภคกุ้งมังกร
ภูเก็ตอย่างกว้างขวางมากยิ่งขึ้น

2. ร้านโออิชิ บุฟเฟต์ จัดเทศกาลอาหารสุดพิเศษตลอดปีเพื่อให้ 
ผู้บริโภคได้สัมผัสอาหารญี่ปุ่นยอดนิยมที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น 
อาทิเช่น เทศกาลมากิ ที่น�าเสนอซุปเปอร์ มากิ ซึ่งเป็นสุดยอด
รายการอาหารฟิวชั่นมากิที่ครบทุกมิติความอร่อย และรายการ
อาหารใหม่ชีสลาวากระทะร้อน ซึ่งเป็นรายการอาหารที่ผสมผสาน
อาหารกระทะร้อนเข้ากับชีสได้อย่างลงตัว

3. ร้านชาบชู ิบรษัิทได้ด�าเนนิแผนงานการปรบัรูปแบบการให้บรกิารใหม่ 
ภายใต้แนวคิด “Shabushi and So Much More ชาบู ซูชิ  
และอีกมากมายล้นสายพาน” ที่ปรับการให้บริการภายในร้านอาหาร
โดยเน้นการสร้างคุณค่าและความหลากหลายของรายการอาหาร
และการให้บริการที่น่าประทับใจแก่ผู้ใช้บริการ 

4. ร้านโออิชิ ราเมน น�าเสนอรายการอาหารใหม่ ได้แก่ นาเบะหรือ 
หม้อไฟตามแบบฉบับญี่ปุ่น โดยมีการหมุนเวียนเปลี่ยนรสชาติ 
ทุกรอบระยะเวลา 2 เดือน เพื่อสร้างประสบการณ์ที่หลากหลาย 
ให้แก่ผู้บริโภค โดยได้รับผลตอบรับอย่างดีมากจากผู้บริโภค 
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 จำนวน 375 ล้านบาท

• ธุรกิจรานอาหารและอาหารสไตลญี่ปุน 
• ธุรกิจเครื่องดื่มโออิชิ

 บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
 ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว

โครงสร้างกลุ่มบริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 
ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2559

 55 %
 OISHI MYANMAR LIMITED
 ทุนจดทะเบียน 
 จำนวน 4.5 ลานเหรียญสหรัฐ 
 ทุนที่ออกและเรียกชำระแลว
 จำนวน 2.7 ลานเหรียญสหรัฐ
• รองรับการขยายุรกิจรานอาหาร
 ในประเทศเมียนมาร

 100 %
 OISHI F&B (SINGAPORE) PTE. LTD.
 ทุนที่ออกและเรียกชำระแลว
 จำนวน 1.9 ลานเหรียญสิงคโปร
• รองรับการขยายตัวของ
 ธุรกิจในตางประเทศ

 99.99 %
 บริษัท โออิชิ ราเมน จำกัด
 ทุนจดทะเบียนและทุนชำระแลว
 จำนวน 158 ล้านบาท
• รานอาหารญี่ปุน

 99.99 %
 บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จำกัด
 ทุนจดทะเบียนและทุนชำระแลว
 จำนวน 420 ล้านบาท
• ครัวกลาง 
• ผลิตและจำหนายเครื่องดื่มชาเขียว 
• ผลิตและจำหนายเครื่องดื่ม
 ที่ไมใชชาเขียว

 99.99 %
 บริษัท โออิชิ สแน็ค จำกัด
 ทุนจดทะเบียน
 จำนวน 80 ล้านบาท
 ทุนชำระแลว
 จำนวน 52 ล้านบาท
• รองรับการขยายตัวของ
 ธุรกิจภายในประเทศ

 100 %
 OISHI INTERNATIONAL 
 HOLDINGS LIMITED
 ทุนที่ออกและเรียกชำระแลว
 จำนวน 11.7 ลานเหรียญฮองกง
• รองรับการขยายตัวของ
 ธุรกิจในตางประเทศ 

 100 %
 OISHI GROUP LIMITED 
 LIABILITY COMPANY
 ทุนจดทะเบียน 
 จำนวน 50,000 เหรียญสหรัฐ
 ทุนชำระแลว
 จำนวน 50,000 เหรียญสหรัฐ
• รองรับการขยายตัวของ
 ธุรกิจในตางประเทศ 
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ธุรกิจอาหารพร้อมรับประทาน
ในปี 2559 เนื่องจากบริษัทด�าเนินธุรกิจผลิตและจัดจ�าหน่ายอาหาร 
ซึ่งถือเป็นกลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภคที่ใช้แล้วหมดไปอย่างรวดเร็ว 
(Fast-moving consumer goods) ดงันัน้ บรษิทัจงึจ�าเป็นต้องพฒันา
ผลติภณัฑ์อย่างต่อเนือ่ง ทัง้การเพ่ิมความหลากหลายของกลุ่มผลติภณัฑ์ 
รสชาติ รูปแบบ และแบบบรรจุภัณฑ์ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
1.  การออกจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์แซนวิชรูปแบบใหม่ โออิชิ แซนวิช 

อบร้อน ซึ่งจากการศึกษาข้อมูลผู้บริโภคพบว่ากลุ่มผลิตภัณฑ์
ประเภทนี้มีอัตราการเติบโตที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยผลิตภัณฑ์
ดังกล่าวมีช่องทางการจัดจ�าหน่ายหลักผ่านร้านแฟมิลี่ มาร์ท  
ซึ่งเป็นร้านสะดวกซื้อที่มีสาขาครอบคลุมทั่วประเทศ 

2.  การออกจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ โออิชิ เกี๊ยวซ่ารวมรส ซึ่งถือเป็น
นวัตกรรมการจ�าหน่ายเกี๊ยวซ่าที่มีการน�าเกี๊ยวซ่าต่างรสชาติ  
ถึง 5 รสชาติ ได้แก่ รสหมู รสไก่ รสกุ้ง รสหมูสาหร่าย และ 
รสหมูทาโกะยากิ มาบรรจุจ�าหน่ายรวมกันในบรรจุภัณฑ์เดียวกัน 
โดยจดัจ�าหน่ายผ่านร้าน 7-Eleven ซึง่มีสาขาครอบคลมุทัว่ประเทศ 

3. การออกจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ โออิชิ แซนวิช พลัส ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์
แซนวิชสูตรขนมปังโฮลวีท ที่เน้นกลุ่มเป้าหมายที่ใส่ใจสุขภาพ  
และตอบสนองความทันสมัยที่เน้นกระแสอาหารเพื่อสุขภาพ

4. การออกจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ โออิชิ โอปัง ซึ่งเป็นขนมปังรูปหน้าหมี
สอดไส้ ทีส่ามารถแต่งหน้าตุก๊ตาหมไีด้ตามจินตนาการของผูบ้รโิภค 
โดยมีกลุ่มเป้าหมายหลักเป็นกลุ่มเด็กที่ชอบตกแต่งหน้าตุ๊กตา  
และจัดจ�าหน่ายผ่านร้าน 7-Eleven ทั่วประเทศ 

5.  การขยายกลุม่ผลติภณัฑ์อาหารพร้อมทานแช่แข็งประเภทเส้นราเมน 
เพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่มผู้บริโภคที่นิยมบริโภคอาหาร
ประเภทเส้นแบบญี่ปุ่น โดยจัดจ�าหน่ายผ่านช่องทางไฮเปอร์มาร์เก็ต
และซุปเปอร์มาร์เก็ตเป็นหลัก 

ธุรกิจเครื่องดื่ม

ในปี 2559 บรษิทัมีการพฒันาและออกจ�าหน่ายผลติภณัฑ์ใหม่อย่างต่อเนือ่ง 
รวมถึงการคิดค้นพัฒนาสินค้ารสชาติและรูปแบบบรรจุภัณฑ์ใหม่เพื่อให้
มีความทันสมัย ถูกใจกลุ่มวัยรุ่น และการขยายฐานการจัดจ�าหน่าย
สินค้าไปยังกลุ่มประเทศใหม่ ๆ ดังนี้
1. การออกจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ใหม่ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์โออิชิ ชาเขียว 

กลิ่นองุ่นเคียวโฮ ซึ่งเป็นนวัตกรรมใหม่ชาเขียวเคี้ยวได้ ที่ได้รับ 
การตอบรับจากผู้บริโภคเป็นอย่างดี และผลิตภัณฑ์ชาเขียวโออิชิ 
กลิ่นซากุระ สตรอเบอร์รี่ ที่มาพร้อมกับนวัตกรรมใหม่ บรรจุภัณฑ์
เปลี่ยนสีได้ตามอุณหภูมิ เพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่ม 
ผู้บริโภคที่ชื่นชอบการบริโภคชาเขียว ให้ได้รับความแปลกใหม่และ
สนกุสนานมากยิง่ขึน้ โดยเริม่วางจ�าหน่ายในเดอืนพฤศจกิายน 2559

2. การขยายตลาดการจดัจ�าหน่ายสนิค้าในต่างประเทศไปยังประเทศใหม่ ๆ 
ได้แก่ ประเทศสาธารณรัฐฝรั่งเศส และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

6.3 ภาพรวมการประกอบธรุกจิของบรษัิทและบรษัิทย่อย

บริษัทและบริษัทย่อย ประกอบธุรกิจหลัก 2 ประเภท ได้แก่

6.3.1 ธุรกิจอาหาร
 ธุรกิจร้านอาหารญี่ปุ่น มีทั้งหมด 8 แบรนด์ ดังนี้

 1) โออิชิ แกรนด์ (1 สาขา)
  โออิชิ แกรนด์ ณ ศูนย์การค้าสยามพารากอน ชั้น 4  

ด้วยบรรยากาศหรูหราและให้บริการด้วยรายการอาหาร 
ที่หลากหลายและหารับประทานได้ยาก โดยเปิดให้บริการ
ตลอดทั้งวัน จ�ากัดเวลาในการรับประทานไว้ที่ 2 ชั่วโมง 
30 นาที ในราคาปัจจุบันท่านละ 895 บาท

 2) โออิชิ บุฟเฟต์ (17 สาขา)
  โออิชิ บุฟเฟต์ ให้บริการอาหารญี่ปุ่น เปิดให้บริการ 

ตลอดทั้งวันแบบไม่มีรอบการให้บริการ แต่จ�ากัด 
ระยะเวลาการรับประทานไว้ที่ 1 ชั่วโมง 45 นาที ในราคา
ปัจจุบันราคาท่านละ 569 บาท ในเขตกรุงเทพมหานคร
และราคาท่านละ 589 บาท ในเขตต่างจังหวัด

 3) ชาบูชิ (126 สาขา)
  ในประเทศ 123 สาขา 
  ชาบูชิ ให้บริการร้านอาหารบุฟเฟต์ที่ล�าเลียงมาด้วย 

ระบบสายพานให้ลูกค้าเลือกบริโภคโดยไม่จ�ากัดจ�านวน 
ในราคาย่อมเยา ทั้งนี้ ชาบูชิ เน้นการให้บริการอาหาร 
ซึง่เป็นทีน่ยิมของชาวเอเชยี 2 ชนิด ได้แก่ สกุีห้ม้อไฟญีปุ่น่ 
(ชาบู-ชาบู) และข้าวปั้นและข้าวห่อสาหร่ายหน้าต่าง ๆ 
(ซูชิ) โดยเปิดให้บริการตลอดทั้งวัน แต่จ�ากัดระยะเวลา
การรับประทานไว้ที่ 1 ชั่วโมง 15 นาที ในราคาปัจจุบัน
ท่านละ 399 บาท ในเขตกรุงเทพมหานคร และราคา 
ท่านละ 419 บาทและ 469 บาท ในเขตต่างจังหวัด โดยมี
สาขาร้านอาหารในรูปแบบแฟรนไชส์จ�านวน 1 สาขา

  ต่างประเทศ 3 สาขา
  ในปี 2558 บรษัิทย่อยของบรษิทัเปิดด�าเนนิการร้านอาหาร

ชาบูชิในประเทศ เมียนมาร์ ณ เมืองย่างกุ้ง จ�านวน 2 สาขา 
และเมอืงมณัฑะเลย์ จ�านวน 1 สาขา ในราคาปัจจบุนัท่านละ 
15 เหรียญสหรัฐ หรือ 15,000 จ๊าด
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 4) โออิชิ ราเมน (51 สาขา) 
  ธุรกิจร้านบะหมี่ญี่ปุ่นประเภทเส้นราเมนที่มีการพัฒนา

สูตรการผลิตเส้นและสูตรปรุงน�้าซุปซึ่งเป็นเอกลักษณ์  
มีรสชาติเข้มข้นและปรุงขึ้นเพื่อให้ถูกปากคนไทย ทั้งเมนู
ญี่ปุ่นและเมนูรสจัดแบบไทยที่มีให้เลือกหลายรายการ

 5) โออิชิ เดลิเวอรี่ (5 สาขา) 
  บริการจดัส่งอาหารญีปุ่น่ถึงบ้านท่ีหมายเลขโทรศพัท์ 1773 

ซึ่งให้บริการในพื้นที่ครอบคลุมทั้งกรุงเทพมหานคร 
ปริมณฑล และ 21 จังหวัดทั่วประเทศ ตั้งแต่เวลา  
10.00 - 21.00 น. โดยคดิค่าบรกิารจดัส่งครัง้ละ 40 บาท 
และเพือ่เพิม่ความสะดวกสบายแก่ลกูค้าสามารถช�าระด้วย
บัตรเครดิตได้เมื่อสั่งอาหารขั้นต�่ามูลค่า 500 บาท 

 6) Nikuya (18 สาขา) 
  ร้านอาหารบุฟเฟ่ต์ยากินิกุ ปิ้งย่างสไตล์ญี่ปุ่นให้บริการ

ด้วยวัตถุดิบคุณภาพดี ในราคาปัจจุบันท่านละ 519 บาท 

 7) Kakashi (24 สาขา) 
  ร้านข้าวหน้าสไตล์ต่าง ๆ ญี่ปุ่นที่พิถีพิถันในทุกราย

ละเอียด ด้วยเมนูมากมายที่คัดสรรมาจากทั่วเกาะญี่ปุ่น 
ให้คุณได้อร่อยกับข้าวหน้าต่าง ๆ ร้อน ๆ พร้อมเสิร์ฟ
ทันใจในเวลาอันรวดเร็วและราคาประหยัด

 8) Snack Shop (2 สาขา) 
  คีออส (Kiosk) จ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ในเครือโออิชิ  

ทั้งแซนวิช เครื่องดื่ม และอาหาร แช่แข็งที่เพิ่มความ
สะดวกสบายให้แก่ลูกค้าในทุกโอกาส

 ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 บริษัทและบริษัทย่อยมีสาขา 
ร้านอาหารรวมท้ังสิน้ 244 สาขา โดยเป็นสาขาทีเ่ปิดด�าเนินการ
ในประเทศไทยซึ่งครอบคลุมการให้บริการทั้งในกรุงเทพและ 
ต่างจังหวัด จ�านวน 239 สาขา และสาขาที่เปิดด�าเนินการ 
ในประเทศเมียนมาร์ จ�านวน 3 สาขา นอกจากนี้ ร้านอาหาร
จ�านวน 2 สาขา เป็นสาขาที่ให้บริการในรูปแบบของแฟรนไชส์ 
ได้แก่ ร้านชาบูชิ สาขาเอ็มเอ็ม เมก้ามาร์เก็ต อรัญประเทศ 
จังหวัดสระแก้ว และ ร้านนิกุยะ สาขาบุรีรัมย์ คาสเซิล จังหวัด
บุรีรัมย์

 ธุรกิจอาหารพร้อมปรุงและพร้อมทาน 
 (Ready to cook and Ready to eat Products)  

ในปี 2559 บริษัทได้พัฒนาและออกจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ในกลุ่ม
อาหารพร้อมปรุงและพร้อมทาน ทั้งแบบแช่เย็นและแช่แข็ง 
ที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น ได้แก่ ผลิตภัณฑ์แซนวิชและเกี๊ยวซ่า 
รสชาติใหม่ ๆ รวมถึงผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมทาน ประเภท 
ข้าวหน้าและเส้นราเมนแบบแช่แข็ง ซึ่งส่งผลให้ยอดขายของ
ธุรกิจดังกล่าวโดยรวมเติบโตสูงขึ้นจากปี 2558 ประมาณ 
ร้อยละ 7 ทัง้นี ้บรษิทัจะยงัคงพฒันาผลติภัณฑ์ในกลุ่มดงักล่าว
ให้มีความหลากหลายเพื่อตอบสนองความต้องการของ 
ผู้บริโภคได้อย่างดียิ่งขึ้นและรองรับการขยายตัวของ 
ตลาดอาหารพร้อมทานที่มีแนวโน้มเติบโตสูงขึ้น อันเนื่อง 
มาจากการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการด�าเนินชีวิตและพฤติกรรม
การบริโภคในปัจจุบันที่เน้นการรับประทานอาหารที่สะดวกและ
รวดเร็ว ซึ่งอาหารพร้อมทานสามารถตอบสนองต่อรูปแบบ 
การด�าเนินชีวิตและพฤติกรรมการบริโภคดังกล่าวได้เป็น 
อย่างดี 
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6.3.2 ธุรกิจเครื่องดื่ม 
 บริษัทและบริษัทย่อยเป็นผู้ผลิตและจ�าหน่ายเครื่องดื่มรสชาติต่าง ๆ และมีบรรจุภัณฑ์ที่หลากหลายดังต่อไปนี้

ขวดพลาสติก ขวดแก้ว กล่อง กระป๋อง

เครื่องดื่ม รสชาติ 800 มล. 500 มล. 380 มล. 400 มล. 250 มล. 320 มล.

โออิชิ กรีนที น�้าผึ้งผสมมะนาว • • • • •  
 ข้าวญี่ปุ่น • • •  •  
 รสดั้งเดิม  • •  •  
 สตรอเบอร์รี่     •  
 สูตรไม่มีน�้าตาล   •    

ลิ้นจี่ •  •  •  
 องุ่นเคียวโฮ   •    

ซากุระ สตรอเบอร์รี่  • •    
โออิชิ คาบูเซฉะ สูตรไม่มีน�้าตาล  •     
 สูตรน�้าตาลน้อย  •     
โออิชิ แบล็คที ชาด�าผสมมะนาว  •     
โออิชิ ฟรุตโตะ สตรอเบอร์รี่ เมลอน   •    
 แอปเปิ้ลเขียว องุ่นขาว   •    
โออิชิ ชาคูลล์ซ่า น�้าผึ้งผสมมะนาว      •
โออิชิ โอเฮิร์บ โสมน�้าผึ้ง   •    
 รากบัวพุทราจีน   •    
 มะขาม   •    

6.4 โครงสร้างรายได้ของกลุ่มบริษัท 
งบการเงินรวม

รายได้
แยกตามประเภทธุรกิจ

ด�าเนินการโดย

2559
ณ วันที่ 

30 กันยายน 2559

2558
ณ วันที่ 

31 ธันวาคม 2558

2557
ณ วันที่ 

31 ธันวาคม 2557

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท %

ธุรกิจเครื่องดื่ม บริษัท และ บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง 
จ�ากัด

5,576 53% 6,351 49% 5,877 47%

ธุรกิจร้านอาหาร บริษัท บริษัท โออิชิ ราเมน จ�ากัด 
และ Oishi Myanmar Limited

4,933 47% 6,612 51% 6,639 53%

รวม 10,509 100% 12,963 100% 12,516 100%
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6.5 กลุ่มลูกค้า/ผู้รับบริการ

ธุรกิจอาหาร

ธุรกิจร้านอาหาร 
บริษัทประกอบธุรกิจร้านอาหารสไตล์ญี่ปุ่นในลักษณะที่หลากหลาย  
ทั้งร้านอาหารแบบบุฟเฟต์อาหารญี่ปุ่น ชาบู ยากินิกุ ร้านอาหาร 
ข้าวหน้าต่าง ๆ และร้านอาหารแบบจัดส่งถึงบ้าน ซึ่งครอบคลุมกลุ่ม 
ผู้บริโภคทุกเพศและทุกวัย รวมถึงบริษัทขยายสาขาร้านอาหารอย่าง 
ต่อเนื่องเพื่อให้เข้าถึงและครอบคลุมพื้นที่การให้บริการแก่ผู้บริโภค 
ได้มากที่สุด

ธุรกิจอาหารพร้อมปรุงและพร้อมทาน 
สินค้าในกลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารแช่เย็น มีกลุ่มลูกค้าเป้าหมายหลักเป็น 
ผู้บริโภคในกลุ่มคนรุ่นใหม่ วัยท�างาน และวัยเรียนที่มีรูปแบบการใช้ชีวิต
ทีเ่ร่งรบี อาหารพร้อมทานจงึเป็นทางเลอืกท่ีได้รบัความนยิมของผูบ้รโิภค
ในกลุ่มนี้ ส�าหรับกลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารแช่แข็งจะมีกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
เป็นกลุ่มวัยท�างาน และกลุ่มครอบครัวที่อาศัยในเขตเมืองใหญ่  
นอกจากนี้ บริษัท ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจในกลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค 
ที่ใช้แล้วหมดไปอย่างรวดเร็ว (Fast-moving consumer goods)  
ยังคงเน้นการพัฒนาคุณภาพสินค้าและสร้างความหลากหลายของ
ผลิตภัณฑ์เพื่อให้สามารถด�าเนินการผลิตผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนอง 
ความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างรวดเร็วและทันต่อการเปลี่ยนแปลง
และขยายตัวของตลาดอาหารพร้อมทานอีกด้วย

ธุรกิจเครื่องดื่ม

บริษัทมุ่งเน้นพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ครอบคลุมความต้องการของกลุ่ม 
ผู้บริโภคทุกเพศทุกวัย และในทุกโอกาสการดื่ม ส�าหรับตราสินค้าหลัก
อย่างโออิชิ กรีนที มีกลุ่มเป้าหมายหลัก คือ กลุ่มคนรุ่นใหม่ ซึ่งประกอบ
ไปด้วย วัยรุ่น นักศึกษา และวัยท�างานที่มีวิถีชีวิตที่ทันสมัยและใส่ใจ
สุขภาพ

6.6 ช่องทางการจัดจ�าหน่ายและผู้จัดจ�าหน่ายสินค้า 

ธุรกิจอาหาร

ธุรกิจร้านอาหาร
บริษัทถือเป็นผู้น�าในธุรกิจร้านอาหารสไตล์ญี่ปุ่น โดยเปิดด�าเนินการ
ร้านอาหารในลกัษณะทีห่ลากหลาย และครอบคลมุพืน้ทีห่ลกัของประเทศ 
โดยในปัจจุบันมีสาขาร้านอาหารครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพมหานครและ
ต่างจังหวัดกว่า 240 สาขา 

ธุรกิจอาหารพร้อมปรุงและพร้อมทาน 
ในปี 2559 ที่ผ่านมาผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมปรุงและพร้อมทาน 
(Ready to cook and Ready to eat Products) ทั้งแบบแช่เย็น 
และแช่แข็ง เน้นการจัดจ�าหน่ายผ่านช่องทางร้านสะดวกซื้อโดยเฉพาะ 
ร้าน 7-Eleven และซุปเปอร์มาร์เก็ตเป็นส�าคัญ นอกจากนี้ บริษัท 
ได้ขยายช่องทางการจัดจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมปรุงและ 
พร้อมทานในช่องทางอื่น ๆ ได้แก่ กลุ่มธุรกิจโรงแรมและร้านอาหาร 
เพื่อเป็นการขยายช่องทางการจัดจ�าหน่ายสินค้าภายในประเทศ  
และการขยายช่องทางการจัดจ�าหน่ายในต่างประเทศ โดยบริษัทได้เริ่ม
จ�าหน่ายสินค้าประเภทเกี๊ยวซ่าแช่แข็งส�าเร็จรูปไปยังประเทศเพื่อนบ้าน
ในกลุม่ประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน (ASEAN Economic Community : 
AEC) อาทิ ประเทศเมียนมาร์ เป็นต้น

ธุรกิจเครื่องดื่ม

บริษัทจัดจ�าหน่ายสินค้าผ่านช่องทางการจัดจ�าหน่ายที่หลากหลาย 
ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อให้ครอบคลุมพื้นที่การจ�าหน่ายสินค้า  
โดยการจัดจ�าหน่ายสินค้ากว่าร้อยละ 90 จัดจ�าหน่ายผ่านเครือข่าย 
การจัดจ�าหน่ายของกลุ่มบริษัทในเครือ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ�ากัด 
(มหาชน) และบริษัท เสริมสุข จ�ากัด (มหาชน) ซึ่งถือว่าเป็นช่องทาง 
การจัดจ�าหน่ายที่มีประสิทธิภาพและครอบคลุมพื้นที่การจัดจ�าหน่าย 
ทั้งในและต่างประเทศ นอกจากนี้ บริษัทยังมีช่องทางการจัดจ�าหน่าย 
ในต่างประเทศ ประมาณร้อยละ 5 และช่องทางการจัดจ�าหน่ายอื่น ๆ  
อีกประมาณร้อยละ 2 ของยอดขายรวมทั้งหมดของธุรกิจเครื่องดื่ม

6.7 เป้าหมายการด�าเนินธุรกิจ

ธุรกิจอาหาร

ธุรกิจร้านอาหาร
บริษัทและบริษัทย่อยมีเป้าหมายในการขยายสาขาร้านอาหารประมาณ 
ปีละ 15 สาขา และจะเน้นการเปิดร้านชาบูชิ ซึ่งได้รับความนิยมสูง  
เพื่อให้ครอบคลุมพื้นที่ให้บริการทั่วกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด 
ที่มีศักยภาพและมีก�าลังซื้อสูง โดยในปี 2560 เป้าหมายในการขยาย
สาขาร้านอาหารยังคงเป็นไปตามแนวทางเดิม รวมถึง บริษัทและ 
บริษัทย่อยมีแผนการขยายสาขาร้านชาบูชิในประเทศเมียนมาร์ 
อย่างต่อเนื่อง โดยในปีที่ผ่านมา บริษัทและบริษัทย่อยสามารถขยาย
สาขาร้านอาหารได้ตามเป้าหมายที่ก�าหนดไว้ 
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ธุรกิจอาหารพร้อมปรุงและพร้อมทาน 
ในปี 2559 บริษัทยังคงเน้นการพัฒนารสชาติและจัดจ�าหน่าย
ผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมปรุงและพร้อมทาน  
ทั้งแบบแช่เย็นและแช่แข็งให้มากขึ้น โดยนอกจากการพัฒนาสินค้าและ
ผลิตภัณฑ์แล้ว บริษัทได้ก�าหนดแผนการส่งเสริมการขายเพื่อดึงดูด 
ให้เกิดการทดลองผลิตภัณฑ์อันจะเป็นการขยายฐานผู้บริโภคให้กว้าง
มากยิ่งขึ้น โดยปี 2560 บริษัทได้ตั้งเป้าหมายการเติบโตของธุรกิจ 
ในกลุ่มธุรกิจนี้ประมาณร้อยละ 29 จากปี 2559 เนื่องจากทางบริษัท
ก�าหนดแผนกลยุทธ์ในการขยายกลุ่มผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ในกลุ่มธุรกิจนี้ 
เช่น กลุ่มผลิตภัณฑ์ประเภทขนมปังและเบเกอรี่ กลุ่มอาหารว่าง และ 
การขยายช่องทางการจัดจ�าหน่ายไปยังช่องทางการจัดจ�าหน่ายใหม่ ๆ 
อย่างต่อเนื่อง ได้แก่ ช่องทาง Food Service อีกทั้ง การขยายตัวของ
ธุรกิจร้านสะดวกซื้อที่มีแนวโน้มการขยายตัวที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
ก็ถือเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งเสริมการขยายตัวของธุรกิจอาหารพร้อมปรุง
และพร้อมทาน เนื่องจากเป็นช่องทางการจัดจ�าหน่ายหลักของธุรกิจ 
ดังกล่าว นอกจากนี้ การพัฒนาและสร้างโอกาสทางธุรกิจผ่านโครงการ
พิเศษต่าง ๆ ก็จะช่วยให้ธุรกิจดังกล่าวสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย 
ได้มากขึ้น ส�าหรับกิจกรรมทางการตลาดนั้น ทางบริษัทจะเน้นการสร้าง
ตราสินค้ากลุ่มอาหารพร้อมทานผ่านการสื่อสารทางการตลาด 
ทั้งสื่อออนไลน์ ชุมชนออนไลน์ และสื่อประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ เพิ่มมากขึ้น

ธุรกิจเครื่องดื่ม

จากผลประกอบการในปี 2559 ที่ผ่านมา ชาเขียวโออิชิสามารถบรรลุ
เป้าหมาย ทั้งในด้านการเติบโตของยอดขายและสามารถรักษา 
ความเป็นผู้น�าในกลุ่มสินค้าชาเขียวพร้อมดื่มในทุกช่องทางการ 
จดัจ�าหน่ายจากเป้าหมายการเตบิโตในตลาดเคร่ืองดืม่ ซ่ึงในปี 2560 นัน้ 
บริษัทยังคงมุ่งเน้นในการรักษาความเป็นผู้น�าในตลาดเครื่องดื่มชาเขียว
พร้อมดื่ม ด้วยการสร้างสรรค์นวัตกรรมชาเขียวพร้อมดื่ม ทั้งในส่วน
ของ รสชาติ บรรจุภัณฑ์ และนวัตกรรมในด้านกิจกรรมทางการตลาด 
ในรูปแบบใหม่ ๆ เพื่อสร้างความคึกคักและกระตุ้นการบริโภคตลอดทั้งปี 
ทั้งนี้ เพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายและไม่หยุดยั้งของ 
ผู้บริโภคในกลุ่มเป้าหมายหลัก และการขยายฐานผู้บริโภคให้มากขึ้น
กว่าเดิมทั้งในและต่างประเทศอีกด้วย

6.8 การส่งออก

ธุรกิจอาหาร

ธุรกิจร้านอาหาร
ในปี 2558 OML ซึ่งเป็นบริษัทย่อยได้เปิดด�าเนินการร้านอาหารชาบูชิ
เพิ่มอีก 1 สาขา ที่เมืองย่างกุ้ง ประเทศเมียนมาร์รวมเป็น 3 สาขา  
ซึ่งถือเป็นความส�าเร็จที่ส�าคัญในการขยายตลาดธุรกิจร้านอาหารไปยัง
ต่างประเทศ

ธุรกิจอาหารพร้อมปรุงและพร้อมทาน
ในปัจจุบัน บริษัทได้เตรียมความพร้อมทั้งในด้านการขออนุญาตและ 
การขอรับรองมาตรฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สินค้าของบริษัท 
มีความน่าเชื่อถือและเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคในต่างประเทศ รวมถึง 
มกีารศึกษาพฤตกิรรมการบริโภคและช่องทางการจดัจ�าหน่ายในประเทศ
ต่าง ๆ เพื่อให้สามารถผลิตและจัดส่งสินค้าที่มีคุณภาพและตรงกับ
ความต้องการของผู้บริโภคในประเทศนั้น ๆ ได้ บริษัทได้รับการรับรอง
มาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอาหารได้แก่ BRC HACCP และ 
GMP แล้ว จึงถือได้ว่ามีความพร้อมในการผลิตผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ  
เพื่อรองรับการจัดจ�าหน่ายในต่างประเทศ โดยในปี 2559 ที่ผ่านมา 
บริษัทได้เริ่มจัดจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์โออิชิ เกี๊ยวซ่า ในประเทศกลุ่ม
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน อาทิ ประเทศเมียนมาร์ โดยแผนงาน 
การขยายตลาดในต่างประเทศบริษัทเน้นการจัดจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์
อาหารแช่แข็ง และภายในภูมิภาคเอเชียเป็นหลัก รวมถึงมีการ 
สร้างโอกาสทางธุรกิจในการพัฒนาสินค้าร่วมกับคู่ค้าเพื่อน�าเสนอ 
ความแตกต่างของรสชาติเพื่อให้เข้ากับวัฒนธรรมการรับประทานของ 
ผู้บริโภคในประเทศนั้น ๆ อีกด้วย

ธุรกิจเครื่องดื่ม

ผลิตภัณฑ์โออิชิ กรีนที มีสัดส่วนยอดขายจากการส่งออกประมาณ 
6-7% และมีแนวโน้มการเติบโตอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง โดยมีการ 
จัดจ�าหน่ายในหลายประเทศ อาทิ ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ 
มาเลเซีย เนการาบรูไนดารุสซาลาม สาธารณรัฐประชาชนจีน 
สาธารณรัฐเกาหลี สหพันธรัฐรัสเซีย รัฐอิสราเอล ออสเตรเลีย 
นิวซีแลนด์ สมาพันธรัฐสวิส บาร์เบโดส สาธารณรัฐฮังการี  
ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ เซนต์มาร์ติน สาธารณรัฐโปแลนด์ 
สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี สาธารณรัฐฟินแลนด์ และสหราช
อาณาจักรบริเตนใหญ่

ในปี 2559 บริษัทได้เพิ่มสัดส่วนยอดขายเครื่องดื่มโออิชิในประเทศ 
ที่มีการจัดจ�าหน่ายเดิม พร้อมทั้ง ขยายตลาดการส่งออกไปยัง 
ประเทศใหม่ ๆ เช่น สาธารณรัฐฝรั่งเศสและสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 
เป็นต้น โดยจัดจ�าหน่ายผ่านเครือข่ายของบริษัทในเครือ ได้แก่  
บริษัท เอฟแอนด์เอ็น เบฟเวอเรจเจส มาร์เก็ตติ้ง จ�ากัด และ 
บริษัท โออิชิ อินเตอร์เนชั่นแนล โฮลดิ้งส์ จ�ากัด 

ในปี 2560 บริษัทได้ตั้งเป้าหมมายในการขยายธุรกิจส่งออกเครื่องดื่ม
โออิชิไปยังตลาดต่างประเทศอย่างต่อเนื่องในอีกหลายประเทศ เช่น 
ประเทศในกลุ่มยุโรปตะวันออก รวมถึงจะเน้นการท�าตลาดส่งออกในกลุ่ม
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซยีน เช่น สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
และราชอาณาจักรกัมพูชา เพิ่มมากยิ่งขึ้นอีกด้วย
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7.1  ธุรกิจเครื่องดื่ม

7.1.1 ความเสีย่งในด้านการพัฒนาผลิตภณัฑ์เคร่ืองดืม่ใหม่
 ในการออกผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มใหม่แม้ว่าบริษัทจะได้มี 

การพิจารณาและวางแผน รวมถึงท�าการทดสอบคณุภาพต่าง ๆ  
ทั้งทางด้านการผลิต การออกแบบบรรจุภัณฑ์ การทดสอบ
รสชาติ การท�าโฆษณาและส่งเสริมการขาย ซึ่งส่งผลให้ 
การออกผลติภณัฑ์ใหม่ต้องมกีารลงทนุท่ีสงู แต่ผลติภณัฑ์ใหม่
บางประเภทยังไม่ประสบความส�าเร็จเท่าที่ควร รวมทั้ง 
การแข่งขันที่รุนแรงในตลาดของกลุ่มธุรกิจเครื่องดื่ม 
บริษัทจึงได้เพิ่มความเข้มงวดในการเตรียมความพร้อม 
ในการออกผลติภัณฑ์เครือ่งดืม่ใหม่ ทัง้ในส่วนของคุณภาพ
สินค้า การมุ่งเน้นความต้องการของผู้บริโภค รวมทั้ง
กิจกรรมการตลาด เพื่อให้มั่นใจว่าการออกผลิตภัณฑ์ใหม่
จะประสบความส�าเร็จเป็นที่นิยมของผู้บริโภค

7.1.2  ความเสี่ยงจากการมีแหล่งวัตถุดิบที่มีจ�ากัด
 เนื่องจากบริษัทมีนโยบายซื้อวัตถุดิบที่มีคุณภาพเพื่อให้

สามารถผลิตสินค้าที่ได้มาตรฐาน ดังนั้น บริษัทจะไม่ซื้อ
วัตถุดิบบางชนิดหรือวัตถุดิบจากผู้ขายเพียงรายเดียว  
ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงจากการขาดแคลนหรือขาด
อ�านาจต่อรองทางด้านราคาได้ โดยทีผ่่านมา บรษิทัก�าหนด
ให้ฝ่ายวิจัยผลิตภัณฑ์และฝ่ายจัดซื้อด�าเนินการแสวงหา 
ผูข้ายสนิค้าท่ีมคีณุภาพเพือ่ให้มผู้ีขายสนิค้ามากรายย่ิงขึน้ 

7.1.3  ความเสี่ยงด้านความผันผวนของราคาวัตถุดิบ
 จากการที่ราคาพลังงานชนิดต่าง ๆ การน�าธัญพืชมาผลิต

เป็นพลังงานทดแทน และความต้องการใช้วัตถุดิบหลาย ๆ 
อย่างในประเทศสาธารณรฐัประชาชนจนี และกลุ่มประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างก้าวกระโดด ท�าให้
ต้นทุนต่าง ๆ  ในส่วนของค่าขนส่ง เชื้อเพลิง เยื่อกระดาษ 
และบรรจุภัณฑ์ที่ท�าจากปิโตรเลียมมีความผันผวนไปตาม
อปุสงค์และอปุทานในตลาด บรษิทัจงึได้ด�าเนนิการท�าสญัญา
ระยะปานกลางและระยะยาวกบัผูข้ายบางรายเพือ่ให้ม่ันใจว่า
จะไม่มีผลกระทบกับต้นทุนของบริษัทมากนัก

7.1.4  ความเสี่ยงด้านการแข่งขันทางธุรกิจ
 ด้วยสภาวการณ์การแข่งขันทางด้านธุรกิจเครื่องดื่มเป็นไป

อย่างรุนแรง มีผู้ประกอบการรายใหม่ ๆ ซึ่งมีศักยภาพสูง
น�าสินค้าออกสู่ตลาดพร้อมกิจกรรมทางการตลาดที่รุนแรง
อย่างสม�่าเสมอ อย่างไรก็ตาม บริษัทมีนโยบายแข่งขัน 
ทางด้านภาพลักษณ์ ในรูปแบบการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ 
และการจดักจิกรรมการตลาดรปูแบบต่าง ๆ อย่างเหมาะสม 

ทั้งนี้ เพื่อท�าให้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทมีคุณภาพและ 
ภาพลักษณ์ที่เหนือกว่า รวมถึงบริษัทมีความเชื่อว่า 
ยิ่งการแข่งขันมีมากเท่าใดย่อมส่งผลดีต่อผู้บริโภคและ
อุตสาหกรรมเครื่องดื่มมากขึ้นเท่านั้น เพราะจะท�าให้ 
การเติบโตของตลาดในธุรกิจประเภทนี้เติบโตมากยิ่งขึ้น 
ซึ่งย่อมส่งผลท�าให้ธุรกิจของบริษัทเติบโตขึ้นด้วยเช่นกัน

7.1.5  ความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ
 จากมหาอุทกภัยที่เกิดขึ้นในประเทศไทยในปี 2554  

ซึ่งส่งผลกระทบและสร้างความเสียหายให้แก่บริษัท 
เป็นจ�านวนมากนัน้ บริษทัจงึได้เล็งเห็นถึงความส�าคญัจ�าเป็น
ในการป้องกันและกระจายความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ 
ทีอ่าจเกดิขึน้ซ�า้อกี โดยได้ด�าเนินการต่าง ๆ เช่น การก่อสร้าง
โรงงานแห่งใหม่ที่อ�าเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี การวางแผน
และสร้างก�าแพงป้องกันน�้าท่วมในส่วนโรงงานนิคม
อตุสาหกรรมนวนคร นอกเหนอืจากเข่ือนทีก่่อสร้างแล้วเสรจ็
ของนคิมอตุสาหกรรมเอง ตลอดจนมกีารก�าหนดแผนส�ารอง
ฉุกเฉินในเหตุการณ์ต่าง ๆ เพื่อให้มั่นใจว่าธุรกิจจะสามารถ
ด�าเนินต่อไปได้อย่างต่อเนื่องและปลอดภัย

7.2  ธุรกิจอาหาร

7.2.1 ธุรกิจร้านอาหาร 

 7.2.1.1 ความเสีย่งในด้านการจดัหาพืน้ทีเ่ช่าส�าหรบัขยาย
สาขาใหม่และรักษาพื้นที่เช่าส�าหรับสาขาเดิม

   เนื่องด้วยท�าเลที่ตั้งของสาขาเป็นปัจจัยแห่ง
ความส�าเร็จในการด�าเนินธุรกิจร้านอาหาร 
ประกอบกับสภาวะการแข่งขันที่รุนแรงในธุรกิจ
ร้านอาหารในปัจจุบัน ส่งผลให้เกิดข้อจ�ากัด 
ต่อผูป้ระกอบการในการแสวงหาพ้ืนทีข่ยายสาขาใหม่ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่ในห้างสรรพสินค้า 
ที่มุ่งเน้นการเช่าพื้นที่ในห้างสรรพสินค้าในแหล่ง
ชุมชน และโดยปกติการเช่าพื้นที่จะท�าเป็น
สัญญาเช่าระยะสั้น 3 ปี และสามารถต่ออายุ
สัญญาเช่าได้อีก 3 ปี ซึ่งบริษัทมีความเสี่ยง 
ที่จะไม่ได้รับการต่ออายุสัญญาเช่าหรืออาจมี 
การปรับอัตราค่าเช่าเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งบริษัทได้มี
การวางแผนในการรักษาพื้นที่เช่าโดยการรักษา
และสร้างความสัมพันธ์อันดีกับผู้ให้เช่า รวมถึง
มีการติดตามและแสวงหาพื้นที่ในท�าเลที่ดีใหม่ ๆ 
เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทจะมีพื้นที่ที่มีท�าเลที่ตั้งที่ดี
ในการรองรับการขยายสาขาอย่างต่อเนื่อง

ปัจจัย
ความเส่ียง
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 7.2.1.2 ความเสีย่งด้านต้นทนุจากการเสือ่มสภาพของวตัถดุบิ
และผลิตภัณฑ์

   เนื่องจากในการด�าเนินธุรกิจร้านอาหารนั้น บริษัทให้
ความส�าคัญกับคุณภาพ ความสดใหม่ของวัตถุดิบ
และผลิตภัณฑ์เป็นหลักส�าคัญ มากกว่าร้อยละ 50  
ของวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ อันได้แก่ เนื้อสัตว์ 
อาหารทะเล ผัก ผลไม้ และขนมปัง มอีายกุารใช้งานสัน้ 
จึงอาจส่งผลกระทบต่อต้นทุนการผลิต หากขาด
การบริหารจัดการและควบคุมการใช้วัตถุดิบอย่างมี
ประสทิธภิาพ ท้ังนี ้เพือ่ลดความเสีย่งทางด้านต้นทุน 
บริษัทได้ก�าหนดนโยบายการจัดซื้อและการบริหาร
จัดการสินค้าคงคลัง ด้วยการสั่งซื้อในลักษณะ 
วันต่อวันในจ�านวนที่พอเพียง และจัดเก็บในห้องเย็น
รักษาอุณหภูมิเพื่อลดการเสื่อมสภาพของวัตถุดิบ 
รวมถึงมีระบบการควบคุมสินค้าและวัตถุดิบคงคลัง
แบบ First-In-First-Out (FIFO)

 7.2.1.3 ความเสี่ยงจากการมีแหล่งวัตถุดิบที่มีจ�ากัด
   เนื่องจากบริษัทมีนโยบายซื้อวัตถุดิบที่มีคุณภาพ

เพื่อให้สามารถผลิตสินค้าที่ได้มาตรฐาน ดังนั้น 
บริษัทไม่ซื้อวัตถุดิบบางชนิด หรือวัตถุดิบจากผู้ขาย
เพียงรายเดียว ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงจาก 
การขาดแคลนหรือขาดอ�านาจต่อรองทางด้านราคาได้ 
โดยที่ผ่านมา บริษัทก�าหนดให้ฝ่ายวิจัยผลิตภัณฑ์
และฝ่ายจัดซื้อด�าเนินการสรรหาผู้ขายสินค้าที่มี
คุณภาพเพื่อให้มีผู้ขายสินค้ามากรายยิ่งขึ้น

   ส�าหรับธุรกิจอาหารพร้อมปรุงและพร้อมทาน บริษัท
ให้ความส�าคัญกับคุณภาพและความสดใหม่ของ
วตัถุดบิและผลติภณัฑ์เป็นหลกัส�าคญั ซึง่แม้วตัถดุบิ
และผลิตภัณฑ์มากกว่าร้อยละ 50 อันได้แก่ เนื้อหมู 
เนื้อไก่ เนื้อกุ้ง และขนมปัง จะมีอายุการใช้งานและ
บริโภคที่ค่อนข้างสั้น ซึ่งหากขาดการบริหารจัดการ
และควบคุมการใช้วัตถุดิบอย่างมีประสิทธิภาพ 
อาจส่งผลกระทบต่อต้นทุนการผลิตได้ ดังนั้น  
เพื่อควบคุมและลดความเสี่ยงในด้านต้นทุนดังกล่าว 
บรษิทัจงึได้ก�าหนดนโยบายการจดัซ้ือและการบรหิาร
จัดการสินค้าคงคลัง ด้วยการสั่งซื้อในลักษณะ 
การประมาณการอย่างเพียงพอ และมกีารจดัเก็บรักษา
เพื่อคงคุณภาพ ลดการเสื่อมสภาพและยืดอายุ 
การใช้งานด้วยระบบห้องเย็นรักษาอุณหภูมิที่มี
ประสิทธิภาพ รวมถึงมีระบบการควบคุมสินค้าและ
บริหารจัดการวัตถุดิบคงคลังแบบ First-In-
First-Out (FIFO) จึงส่งผลให้บริษัทไม่ได้รับ 
ผลกระทบจากความเสี่ยงในด้านนี้มากนัก

 7.2.1.4 ความเสี่ยงด้านความผันผวนของราคาวัตถุดิบและ
ต้นทุนการผลิตสินค้า

   จากการทีว่ตัถุดบิบางชนดิเป็นวตัถดุบิทีไ่ด้รบัความนยิม
จากผู้บริโภคสูง เมื่อเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด เช่น 
โรคระบาดของพืชและสัตว์ที่เป็นวัตถุดิบหลัก  
ท�าให้เกิดการขาดแคลน และราคามีความผันผวน 
อย่างไรก็ตาม บริษัทได้พิจารณาท�าสัญญาระยะ 
ปานกลางและระยะยาวกับผู้ขายบางรายไว้แล้ว 
เหตกุารณ์ดงักล่าวจงึไม่ส่งผลกระทบต่อบรษิทัมากนกั

 7.2.1.5 ความเสี่ยงด้านการแข่งขันทางธุรกิจ
    เนือ่งจากความนยิมในอาหารญ่ีปุน่เตบิโตอย่างรวดเรว็

ในประเทศไทย จึงท�าให้มีผู้ประกอบการรายใหม่ ๆ 
เกิดข้ึนจ�านวนมาก และมีคูแ่ข่งบางรายเปิดร้านอาหาร
แนวเดียวกับของบริษัทในท�าเลที่ใกล้เคียงกัน 
อย่างไรก็ตาม บริษัทมีนโยบายแข่งขันทางด้าน
คุณภาพของผลิตภัณฑ์และบริการ การโฆษณา 
ประชาสัมพันธ์ และการจัดกิจกรรมการตลาดรูป
แบบต่าง ๆ โดยไม่เน้นการตัดราคา ทั้งนี้ เนื่องจาก
บริษัทมีความเชื่อว่ายิ่งการแข่งขันมีมากเท่าใด 
ย่อมส่งผลดีต่ออุตสาหกรรมอาหารมากขึ้นเท่านั้น 
เพราะจะท�าให้การเติบโตของตลาดในธุรกิจประเภทนี้
เติบโตมากยิ่งขึ้น ซึ่งย่อมส่งผลท�าให้ธุรกิจของ
บริษัทเติบโตขึ้นด้วยเช่นกัน

 7.2.1.6 ความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ
   จากมหาอุทกภัยที่เกิดขึ้นในประเทศไทยในปี 2554 

ซึ่งส่งผลกระทบและสร้างความเสียหายให้แก่บริษัท
เป็นจ�านวนมากนัน้ บริษทัจงึได้เล็งเห็นถึงความส�าคญั
จ�าเป็นในการป้องกัน และกระจายความเสี่ยงจาก 
ภัยธรรมชาตทิีอ่าจเกิดข้ึนซ�า้อกี โดยได้ด�าเนนิการต่าง ๆ 
เช่น การย้ายครัวกลางจากเดิมที่นิคมอุตสาหกรรม
นวนครไปยังครัวกลางแห่งใหม่ที่อ�าเภอบ้านบึง 
จังหวัดชลบุรี ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ปลอดภัยจากน�้าท่วม 
รวมถึงบริษัทได้กระจายการลงทุนไปยังจังหวัด 
ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีท�าเลที่ตั้งสูง และมีการคมนาคม
ขนส่งสะดวก จงึน่าจะปลอดภยัและไม่ได้รบัผลกระทบ
จากภัยธรรมชาติ ตลอดจนมีการก�าหนดแผนส�ารอง
ฉุกเฉินในเหตุการณ์ต่าง ๆ เพื่อให้มั่นใจว่าธุรกิจ 
จะสามารถด�าเนินต่อไปได้อย่างต่อเนื่องและ
ปลอดภัยด้วย
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 7.2.1.7 ความเสี่ยงจากผลกระทบจากสถานการณ์ทาง 
การเมืองและเศรษฐกิจ

   ในปี 2559 แม้สถานการณ์ทางการเมอืงจะเร่ิมมีทศิทาง
ทีด่ข้ึีน แต่ยงัคงมผีลกระทบสบืเนือ่งด้านภาวะเศรษฐกิจ 
อาทิ ต้นทุนวัตถุดิบ ค่าแรง และค่าใช้จ่ายครัวเรือน 
ที่มีอัตราที่สูงขึ้น และก�าลังการซื้อของผู้บริโภค 
ที่ลดน้อยลง ซึ่งปัจจัยดังกล่าวยังคงส่งผลกระทบ
ต่อผลประกอบการโดยรวมของธุรกิจอาหาร 

   อย่างไรก็ดี แม้บริษัทจะได้รับผลกระทบจากปัจจัย
ความเสี่ยงดังกล่าวแต่จากการติดตามสถานการณ์
อย่างใกล้ชิด พร้อมก�าหนดกลยุทธ์และแนวทาง 
การตลาดที่เหมาะสมท�าให้บริษัทไม่ได้รับผลกระทบ
จากปัจจัยดังกล่าวอย่างมีนัยส�าคัญ 

7.2.2 ธุรกิจอาหารพร้อมปรุงและพร้อมทาน 

 7.2.2.1 ความเสี่ยงด้านความผันผวนของราคาวัตถุดิบและ
ต้นทุนการผลิตสินค้า

   เนือ่งจากปัจจบุนัจ�านวนยอดขายของอาหารพร้อมปรงุ
และพร้อมทานที่จ�าหน่ายนั้น ยังมีจ�านวนที่ไม่สูงนัก
เมือ่เทยีบกบัขนาดของตลาดโดยรวม ท�าให้การบรหิาร
และการจัดการด้านการผลิตสินค้าของโรงงาน
อุตสาหกรรมของกลุ่มบริษัทโออิชิ ยังไม่สามารถ
บรหิารและจดัการได้อย่างเตม็ประสิทธภิาพ ส่งผลให้
ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการผลิตและต้นทุนของสินค้า 
สูงขึ้นตามไปด้วย โดยบริษัทได้ก�าหนดแนวทางให้
ทุกหน่วยงาน อาทิ ฝ่ายจัดซื้อ ฝ่ายวิจัยและพัฒนา 
ฝ่ายผลิต และฝ่ายขาย ประสานงานร่วมกันเพื่อให้
สามารถบริหารจัดการก�าลังการผลิตและควบคุม 
ค่าใช้จ่าย ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  
รวมถงึเน้นการขยายช่องทางการขายสนิค้าให้มากข้ึน  
เพื่อสร้างยอดขายอันจะเป็นการช่วยลดต้นทุน 
การผลิตและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ด้วย 

 7.2.2.2 ความเสี่ยงด้านการแข่งขันทางธุรกิจ
    ส�าหรบัธรุกิจอาหารพร้อมปรงุและพร้อมทาน มีสภาวะ

การแข่งขนัทางธรุกจิท่ีรนุแรง โดยเฉพาะการทีเ่จ้าของ
ธุรกิจในช่องทางการจัดจ�าหน่ายสินค้าหันมาผลิต
สินค้าภายใต้ตราสินค้าของตนเอง ส่งผลให้ผู้ขาย

สินค้านอกจากจะต้องวิจัยและพัฒนาเพื่อแข่งขัน
ด้านผลิตภัณฑ์แล้วยังต้องเพิ่มภาระด้านการต่อรอง
เรือ่งเงือ่นไขการค้าต่าง ๆ มากยิง่ข้ึน ดงันัน้ เพือ่เป็น 
การลดและป้องกันความเสี่ยงในเรื่องดังกล่าว บริษัท
จงึให้ความส�าคญัในเร่ืองการพฒันาและรักษาคุณภาพ
ของสินค้า รวมถึงเน้นการสร้างตราสินค้าให้เป็น 
ที่รู้จักและสร้างความเชื่อมั่นในตราสินค้าของบริษัท 
ให้มากยิ่งขึ้น

 7.2.2.3 ความเสี่ยงด้านการพัฒนาสินค้าใหม่ 
   เนื่องจากอาหารพร้อมปรุงและพร้อมทานที่จ�าหน่าย

ในปัจจบุนัมช่ีองทางการจดัจ�าหน่ายผ่านร้านสะดวกซือ้
เป็นหลัก ท�าให้การพัฒนาสินค้าต้องมีการพัฒนา 
อย่างต่อเนื่อง ถึงแม้ว่าจะได้มีการวางแผนอย่าง
รอบคอบและระมดัระวงัแล้วกต็าม แต่ด้วยพฤตกิรรม
การบริโภคที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอท�าให้สินค้า 
บางรายการหรือบางรสชาติอาจจะยังไม่ตอบสนอง
ต่อความต้องการของตลาดและกลุ่มผู้บริโภคได้  
ดังนั้น หน่วยงานพัฒนาสินค้าจึงให้ความส�าคัญ 
ในการพัฒนานวัตกรรมสินค้าและผลิตภัณฑ์เพื่อให้
สามารถตอบสนองได้ตรงและทันต่อความต้องการ
และกระแสการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมต่าง ๆ  
ของผู้บริโภคได้

7.3 ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์
 
บริษัทได้เริ่มด�าเนินการตามแผน “วิสัยทัศน์ 2020” เพื่อเติบโตและ 
ก้าวเป็นบริษัทอาหารและเครื่องดื่มชั้นน�าในภูมิภาคอาเซียน ซึ่งแม้ว่า
บรษิทัจะได้มกีารพจิารณาและวางแผนอย่างถ่ีถ้วนและรอบคอบ แต่อาจมี
ปัจจยัทัง้ภายในและภายนอกทีส่่งผลกระทบให้บริษทัไม่สามารถด�าเนนิธรุกจิ
ให้เป็นไปตามแผนกลยุทธ์ อันจะกระทบต่อผลการด�าเนินงานของบริษัท
ท�าให้ไม่สามารถบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ได้

อย่างไรก็ตาม บริษัทได้มีการจัดท�าแผนการด�าเนินงานประจ�าปี 
ซึง่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ระยะยาวของบรษิทั โดยคณะกรรมการของ
บริษัท มีส่วนร่วมในการพิจารณากลั่นกรองอนุมัติแผนการด�าเนินการ
ดังกล่าว นอกจากนี้ ยังมีการติดตามประเมินผลในทุกขั้นตอนอย่าง 
ใกล้ชิด เพือ่ให้การด�าเนนิการเป็นไปตามแผนงานและกลยทุธ์ทีก่�าหนดไว้ 
และมีการทบทวนแผนกลยทุธ์อย่างสม�า่เสมอเพือ่ให้สามารถปรบักลยุทธ์
และการด�าเนินงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
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7.4 ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือ
  บริษัทในกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่

บริษัทมีสัดส่วนการจัดจ�าหน่ายผ่านบริษัทในกลุ่มบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ 
จ�ากดั (มหาชน) (“กลุม่บรษิทั”) คดิเป็นประมาณร้อยละ 90 ของยอดขาย
รวมของธรุกจิเครือ่งดืม่ ซึง่ถอืเป็นช่องทางการจดัจ�าหน่ายทีม่ปีระสทิธภิาพ
และครอบคลุมพื้นที่การให้บริการมากที่สุดช่องทางหนึ่ง อย่างไรก็ตาม 
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ�ากัด (มหาชน) (“ไทยเบฟ”) เป็นผู้ถือหุ้น 
รายใหญ่ของบริษัทโดยมีสัดส่วนการถือหุ้นประมาณร้อยละ 79.66  
ดังนั้น การจัดจ�าหน่ายสินค้าในกลุ่มธุรกิจเครื่องดื่มจึงมีลักษณะพึ่งพิง
บริษัทในกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ซึ่งอาจมีความเสี่ยงและผลกระทบ 
ต่อผลการด�าเนินงานของบริษัทได้ หากมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง 
การถอืหุน้ของผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ หรอืไม่ได้รบัความสนใจในการจดัจ�าหน่าย
สินค้าของบริษัท 

อย่างไรก็ดี ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาบริษัทได้รับความร่วมมือทางธุรกิจ
จากกลุม่บรษิทัเป็นอย่างดแีละมวิีธกีารท�างานทีม่รีะเบยีบแบบแผนสากล
อันเป็นที่ยอมรับทั่วไป อีกทั้งการจัดจ�าหน่ายสินค้าผ่านเครือข่าย 
กลุ่มบริษัทของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ยังถือได้ว่าเป็นการบริหารจัดการและ
จัดสรรทรัพยากรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อันเป็นประโยชน์สูงสุด
ต่อบรษิทัและผู้ถอืหุน้ทกุฝ่าย นอกจากนี ้บรษิทัยงัได้มกีารเข้าท�าสัญญา 
การจัดจ�าหน่ายระยะกลางอย่างเป็นทางการกับกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 
ซึ่งหากมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กลุ่มบริษัทยังคง
ต้องเป็นผู้จัดจ�าหน่ายให้บริษัทต่อไปจนหมดสัญญา ท�าให้บริษัทมีเวลา
ในการสรรหาและแต่งตั้งผู้จัดจ�าหน่ายรายใหม่ได้โดยไม่ส่งผลกระทบ 
ต่อการด�าเนินงานของบริษัท

7.5 ความเสี่ยงต่อการลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์ 

7.5.1  ความเสี่ยงจากการมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่มีอ�านาจก�าหนด
นโยบายการบริหาร 

 ณ วันที่ 26 สิงหาคม 2559 ไทยเบฟเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ
บริษัท โดยมีสัดส่วนการถือหุ้นประมาณร้อยละ 79.66 ของ 
ทุนช�าระแล้ว ด้วยสถานะดังกล่าวท�าให้ไทยเบฟสามารถควบคุม
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นในเรื่องต่าง ๆ ได้ไม่ว่าจะเป็นการแต่งตั้ง
กรรมการ หรือการขอมติในเรื่องอื่นที่ต้องใช้เสียงส่วนใหญ่ของ
ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนเรื่องที่กฎหมายหรือข้อบังคับบริษัท
ก�าหนดให้ต้องได้รับเสียง 3 ใน 4 ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนั้น 
ผู้ถือหุ้นรายอื่นของบริษัทอาจมีความเสี่ยงจากการไม่สามารถ
รวบรวมคะแนนเสยีงเพือ่ถ่วงดลุเร่ืองทีผู่ถื้อหุน้รายใหญ่เสนอได้

 อย่างไรก็ตาม เพื่อให้การด�าเนินธุรกิจเป็นไปอย่างโปร่งใสและ
เป็นไปตามหลกัการก�ากับดแูลกจิการทีด่ ีบริษทัได้จดัโครงสร้าง
การบริหารจัดการซึ่งประกอบไปด้วยบุคลากรที่มีความรู้ 
ความสามารถ และได้ก�าหนดขอบเขตอ�านาจหน้าที่อย่างชัดเจน 
รวมถึง มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วย
กรรมการอิสระที่ไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท 3 คน เพื่อท�าหน้าที่
ในการตรวจสอบการด�าเนนิงานของบริษทั และดแูลผลประโยชน์
ของผู้ถือหุ้นรายย่อยได้อย่างเพียงพอ ซึ่งท�าให้เกิดการถ่วงดุล 
อ�านาจในการบริหารจัดการในระดับที่เหมาะสมและสามารถ
ตรวจสอบได้

7.5.2  ความเสี่ยงจากการที่จ�านวนหุ้นของบริษัทที่ซื้อขาย
หมุนเวียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
(“Free float”) ค่อนข้างต�า่ ส่งผลกระทบต่อสภาพคล่อง 
ในการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 ณ วันที่ 26 สิงหาคม 2559 บริษัทมีสัดส่วนการถือหุ้น 
ของผู้ถือหุ้นรายย่อยคิดเป็นร้อยละ 20.34 ซึ่งอาจท�าให้ 
มีสภาพคล่องในการซื้อขายหลักทรัพย์ไม่มากนัก ผู้ถือหุ้น 
จึงมีความเสี่ยงที่อาจจะไม่สามารถขายหุ้นของบริษัทได้ทันที 
ในราคาที่ต้องการ

 อย่างไรก็ดี บริษัทจะติดตามและด�ารงสภาพคล่องของ  
Free float ให้มีความเหมาะสมต่อผู้ถือหุ้นต่อไป
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ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย มีทั้งทรัพย์สินถาวรหลักที่บริษัทและบริษัทย่อยใช้ในการประกอบธุรกิจ 
และทรัพย์สินที่ไม่มีตัวตน มีมูลค่าทางบัญชีสุทธิ ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 สรุปรายละเอียดได้ดังนี้

8.1 ที่ดินและส่วนปรับปรุงที่ดิน
กลุม่บรษิทัโออชิมิทีีด่นิและส่วนปรบัปรงุทีด่นิทีใ่ช้ในการประกอบธุรกิจ ซึง่มูลค่าทางบัญชีสทุธิ ณ วนัที ่30 กันยายน 2559 ตามรายละเอียดดงันี้

ที่ดินและส่วนปรับปรุงที่ดิน
ลักษณะ 

กรรมสิทธิ์
มูลค่าทางบัญชีสุทธิ 

(ล้านบาท) ภาระผูกพัน

ที่ดิน รวมเนื้อที่ 61-2-70.5 ไร่ และส่วนปรับปรุงที่ดิน 
นิคมอุตสาหกรรมนวนครโครงการ 2 ต�าบลคลองหนึ่ง  
อ�าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

เจ้าของ 454.79 - ไม่มี -

ที่ดิน รวมเนื้อที่ 182-2-19 ไร่ และส่วนปรับปรุงที่ดิน
ต�าบลหนองชาก อ�าเภอบ้านบึง(เมือง) จังหวัดชลบุรี

เจ้าของ 220.07      - ไม่มี -

รวม 674.86

8.2 อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร
กลุม่บรษัิทโออชิมิอีาคารและส่วนปรบัปรงุอาคารท่ีใช้ในการประกอบธุรกิจ ซึง่มูลค่าทางบัญชีสทุธิ ณ วนัที ่30 กันยายน 2559 ตามรายละเอยีดดงันี้

อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร
ลักษณะ 

กรรมสิทธิ์
มูลค่าทางบัญชีสุทธิ 

(ล้านบาท) ภาระผูกพัน

อาคารและสิ่งปลูกสร้างโรงงานนิคมอุตสาหกรรมนวนคร 
โครงการ 2 ต�าบลคลองหนึ่ง อ�าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี เจ้าของ 951.63 - ไม่มี -

อาคารและสิ่งปลูกสร้างโรงงานนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร  
ต�าบลบ้านเก่า อ�าเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี เช่า 90.21 - ไม่มี -

ส่วนปรับปรุงอาคาร เลขที่ 333 หมู่ที่ 1
ถนนทางหลวง 2089 (มวกเหล็ก-วังม่วง) 
ต�าบลแสลงพัน อ�าเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี เช่า 54.64 - ไม่มี -

อาคารและสิ่งปลูกสร้างโรงงานครัวกลาง
ต�าบลหนองชาก อ�าเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี เจ้าของ 334.81 - ไม่มี -

ส่วนปรับปรุงอาคารอื่น ๆ เช่า 9.09 - ไม่มี -
รวม 1,440.38

ทรัพย์สินที่ใช้
ในการประกอบธุรกิจ
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8.3 สัญญาเช่าพื้นที่
วันที่ 30 กันยายน 2559 บริษัทมีสัญญาเช่าพื้นที่ในการด�าเนินกิจการร้านอาหารญี่ปุ่นกับคู่สัญญาที่เป็นผู้ประกอบการธุรกิจค้าปลีก ประมาณ  
242 สัญญา ทั้งนี้ สัญญาเช่าพื้นที่ส่วนใหญ่จะเป็นสัญญาเช่าระยะสั้น 3 ปี และสามารถต่ออายุสัญญาได้อีก 3 ปี โดยสัญญาส่วนใหญ่จะหมดอายุลง 
ในปี 2560 - 2562

ทั้งนี้ บริษัทได้เช่าที่ดินและอาคารส�าหรับโครงการเครื่องจักรบรรจุ Cold Aseptic Filling สายการผลิตที่ 2 และสายการผลิตที่ 4 ที่จังหวัดสระบุรี 
เนื่องจากมีความเหมาะสมต่อการขนส่ง รวมถึงยังเป็นการกระจายความเสี่ยงอีกทางหนึ่งด้วย โดยสัญญาเช่าเป็นแบบระยะสั้นระยะเวลาการเช่าไม่เกิน  
3 ปี และให้สิทธิบริษัทในการพิจารณาซื้อที่ดินก่อนบุคคลอื่นหากผู้เช่าประสงค์จะขายที่ดินดังกล่าว

8.4 สิทธิการเช่าพื้นที่ด�าเนินงาน
พื้นที่ด�าเนินงานของกิจการร้านอาหารของกลุ่มบริษัทโออิชิส่วนใหญ่จะท�าเป็นสัญญาเช่าระยะเวลาสั้น 3 ปี ที่สามารถต่ออายุการเช่าได้อีก 3 ปี  
เพื่อลดภาระผูกพันและเงินลงทุนที่ค่อนข้างสูงจากความผันแปรของสภาพเศรษฐกิจและการค้าที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว อย่างไรก็ตาม มีร้านอาหาร
บางสาขาได้ท�าสัญญาเช่าระยะยาวภายในอาคารและศูนย์การค้า ซึ่งมีมูลค่าทรัพย์สินรวมส่วนที่ปรับปรุงแล้ว ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 ดังนี้

สาขาเนื้อที่
ระยะเวลาการเช่า/ 

ปีสิ้นสุดสัญญา
มูลค่าทางบัญชีสุทธิ 

(ล้านบาท) ภาระผูกพัน

ศูนย์การค้าซีคอนสแควร์ ชั้น 1 
ห้องที่ 1053-1054 เนื้อที่ 292.58 ตร.ม.

ระยะเวลา 21 ปี 9 เดือน 15 วัน/ 
สิ้นสุดปี 2567

   9.30 - ไม่มี -

ศูนย์การค้าเดอะมอลล์ งามวงศ์วาน 
ห้องที่ GFC1A พื้นที่ 220 ตร.ม. และ 
ห้องที่ GFC1B พื้นที่ 101 ตร.ม.

ระยะเวลา 17 ปี  
9 เดือน 10 วัน/  
สิ้นสุดปี 2562

   2.67 - ไม่มี -

ศูนย์การค้าเดอะมอลล์ บางกะปิ
ห้องที่ GF-F5A พื้นที่ 300 ตร.ม. และ 
ห้องที่ GF-5B พื้นที่ 52 ตร.ม.

ระยะเวลา 20 ปี  
5 เดือน 15 วัน/
สิ้นสุดปี 2565

 11.43 - ไม่มี -

ศูนย์การค้าฟิวเจอร์ปาร์ค-รังสิต
ห้องที่ B 56 พื้นที่ 134 ตร.ม.

ระยะเวลา 15 ปี 6 เดือน/  
สิ้นสุดปี 2564

   4.14 - ไม่มี -

ศูนย์การค้าเอสพลานาด รัชดาภิเษก
ห้องที่ B 41 พื้นที่ 288 ตร.ม.

ระยะเวลา 24 ปี 2 เดือน 4 วัน /
สิ้นสุดปี 2574

 19.28 - ไม่มี -

รวม  46.82

8.5 เครื่องมือและเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิต
ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 เครื่องจักรและเครื่องจักรหลักที่ใช้ในการด�าเนินงานและผลิตสินค้าของกิจการ ประกอบด้วย

ประเภทเครื่องจักรและอุปกรณ์
มูลค่าทางบัญชีสุทธิ 

(ล้านบาท) ภาระผูกพัน

เครื่องมือและเครื่องจักร - เครื่องดื่ม 2,620.75 - ไม่มี -
เครื่องมือและเครื่องจักร - อาหาร 323.74 - ไม่มี -
รวม 2,944.49
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8.6 ส่วนตกแต่งและระบบภายใน
ส่วนตกแต่งและระบบภายในที่ใช้ในการด�าเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทโออิชิ ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 ประกอบด้วย

ประเภทส่วนตกแต่งและระบบภายใน
มูลค่าทางบัญชีสุทธิ 

(ล้านบาท) ภาระผูกพัน

ส่วนตกแต่ง  355.48 - ไม่มี -
ระบบภายใน    929.81 - ไม่มี -
รวม 1,285.29

8.7 ทรัพย์สินระหว่างติดตั้ง
ทรัพย์สินระหว่างติดตั้งของกลุ่มบริษัทโออิชิมีมูลค่าทางบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 ดังต่อไปนี้

ประเภททรัพย์สินระหว่างติดตั้ง
มูลค่าทางบัญชีสุทธิ 

(ล้านบาท) ภาระผูกพัน

โครงการ Cold Aseptic Filling 
สายการผลิตที่ 4
โรงงานอุตสาหกรรมสระบุรี 543.23 - ไม่มี -
เครื่องจักร Cold Aseptic Filling สายการผลิตที่ 2  3.85 - ไม่มี -
เครื่องจักร Cold Aseptic Filling สายการผลิตที่ 3 4.62 - ไม่มี -
Project OEM UHT Nava Nakorn 15.23 - ไม่มี -
Project Water Amata Nakorn 13.34 - ไม่มี -
Oishi Knowledge Center 3.10 - ไม่มี -
อื่น ๆ 13.15 - ไม่มี -
รวม 596.52

8.8 ทรัพย์สินอื่น
ทรัพย์สินอื่นที่ใช้ในการประกอบธุรกิจของบริษัทประกอบด้วย เครื่องใช้ส�านักงาน เครื่องตกแต่งและติดตั้ง เครื่องใช้ในร้านอาหาร และยานพาหนะ  
โดยมีมูลค่าสุทธิทางบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 ทั้งสิ้น 233.44 ล้านบาท

8.9 ทรัพย์สินทางปัญญา
ตั้งแต่เปิดด�าเนินการ บริษัทมีการยื่นค�าขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการ ส�าหรับผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัททั้งในและ 
ต่างประเทศ เพื่อเป็นการรักษาสิทธิและได้รับความคุ้มครองด้านทรัพย์สินทางปัญญาตามกฎหมายโดยมีเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการ 
ที่ส�าคัญ คือ “โออิชิ” รวมถึงเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการที่จดทะเบียนทั้งร่วมและ/หรือแยกกับเครื่องหมาย “โออิชิ” อีกหลากหลาย
เครื่องหมายได้แก่ “ชาบูชิ” “ราเมน” “นิกุยะ” “คาคาชิ” “กรีนที” “ชาคูลล์ซ่า” “ฟรุตโตะ” “อะมิโน โอเค” “เนโกะ” และ“ฟรุตซ่า” เป็นต้น รวมถึง 
บริษัทได้จดแจ้งลิขสิทธิ์ในตัวการ์ตูน Oishi Neko (โออิชิ เนะโกะ) และตัวการ์ตูนที่ใช้กับผลิตภัณฑ์ชาคูลล์ซ่า ในหลากหลายรูปแบบและท่าทางอีกด้วย
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นอกจากนี้ บริษัทได้รับรางวัล “แบรนด์ที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดในประเทศไทย” (Thailand’s Most Admired Brand Award) ในกลุ่มเครื่องดื่ม 
ชาเขียวพร้อมดื่ม ประจ�าปี 2559 จากนิตยสารแบรนด์เอจ ซึ่งพิจารณาจากความเห็นของผู้บริโภคทั่วประเทศถึงปัจจัยที่มีผลต่อการซื้อสินค้า อาทิเช่น 
ภาพลักษณ์องค์กร ภาพพจน์แบรนด์ พนักงานและตัวแทนจ�าหน่าย ราคาและโปรโมชั่น การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ รางวัลดังกล่าวจึงช่วย
ตอกย�้าถึงความเป็นแบรนด์อันดับหนึ่งในใจผู้บริโภค และถือได้ว่าเครื่องหมายการค้าของบริษัทมีความแพร่หลายเป็นที่ยอมรับและอยู่ในใจผู้บริโภค 
มาอย่างยาวนาน จากความส�าเรจ็ในการสร้างความรบัรูแ้ละความนยิมในตราและเครือ่งหมายการค้าของบรษิทั บริษทัจงึไม่มนีโยบายและความจ�าเป็นใด ๆ 
ในการละเมิดเครื่องหมายการค้าและทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลอื่นใด

8.10 การลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2559 บริษัทที่บริษัทถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อม ในสัดส่วนเกินกว่าร้อยละ 50 ของหุ้นที่ออกและจ�าหน่ายแล้วทั้งหมด 
ทั้งในและต่างประเทศ มีจ�านวนทั้งสิ้น 7 บริษัท ดังนี้

8.10.1 บริษัทย่อยทางตรง

บริษัท / รายละเอียดสถานที่ตั้ง
ส�านักงานใหญ่ ประเภทธุรกิจ

ชนิด 
ของหุ้น ทุนจดทะเบียน ทุนช�าระแล้ว

จ�านวนหุ้น
(หุ้น)

จ�านวนหุ้น
ที่ถือ (หุ้น)

สัดส่วน
การถือหุ้น 

(%) กรรมการ

1. บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จ�ากัด   
 (โออิชิ เทรดดิ้ง)
 เลขที่ 57 อาคารปาร์ค เวนเชอร์  
 ชั้นที่ 19 และชั้นที่ 20  
 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน   
 กรุงเทพมหานคร 10330

ธุรกิจผลิต
และจ�าหน่าย
อาหารและ
เครื่องดื่ม

สามัญ 420,000,000
(บาท)

420,000,000
(บาท)

4,200,000 4,199,990 99.99 1.  นายฐาปน สิริวัฒนภักดี
2. นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร
3. นายอวยชัย ตันทโอภาส
4. นายพิษณุ วิเชียรสรรค์
5. นายมารุต บูรณะเศรษฐกุล
6.  นางสุรีย์พร ประดิษฐ์ทัศนีย์

2. บริษัท โออิชิ ราเมน จ�ากัด
 (โออิชิ ราเมน)
 เลขที่ 57 อาคารปาร์ค เวนเชอร์  
 ชั้นที1่9 และชั้นที่ 20  
 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน   
 กรุงเทพมหานคร 10330

ธุรกิจร้าน
อาหารญี่ปุ่น

สามัญ 158,000,000
(บาท)

158,000,000
(บาท) 

1,580,000 1,579,994 99.99 1.  นายฐาปน สิริวัฒนภักดี
2. นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร
3. นายอวยชัย ตันทโอภาส
4. นายพิษณุ วิเชียรสรรค์
5. นายมารุต บูรณะเศรษฐกุล
6.  นางสุรีย์พร ประดิษฐ์ทัศนีย์

บริษัท / รายละเอียดสถานที่ตั้ง
ส�านักงานใหญ่ ประเภทธุรกิจ

ชนิด 
ของหุ้น ทุนที่ออกและเรียกช�าระ

จ�านวนหุ้น
(หุ้น)

จ�านวนหุ้น 
ที่ถือ (หุ้น)

สัดส่วน
การถือหุ้น 

(%) กรรมการ

3.  Oishi International Holdings   
 Limited (OIHL) (1)

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

รองรับ 
การขยาย
ธุรกิจใน 
ต่างประเทศ

สามัญ 11,700,000 
(เหรียญฮ่องกง)

 

11,700,000 11,700,000 100 1. นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร
2. นายมารุต บูรณะเศรษฐกุล
3. นางจิตเกษม หมู่มิ่ง(2)

4. Mr. Lee Man Kong 
5. นางเจษฎากร โคชส์

บริษัท / รายละเอียดสถานที่ตั้ง
ส�านักงานใหญ่ ประเภทธุรกิจ

ชนิด 
ของหุ้น ทุนจดทะเบียน ทุนช�าระแล้ว

จ�านวนหุ้น
(หุ้น)

จ�านวนหุ้น 
ที่ถือ (หุ้น)

สัดส่วน
การถือหุ้น 

(%) กรรมการ

4. บริษัท โออิชิ สแน็ค จ�ากัด
     (โออิชิ สแน็ค)
 เลขที่ 57 อาคารปาร์ค เวนเชอร์  
 ชั้นที่ 19 และชั้นที่ 20  
 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน   
 กรุงเทพมหานคร 10330

รองรับ 
การขยาย
ธุรกิจ 
อาหารว่าง

สามัญ 80,000,000
(บาท)

52,000,000
(บาท) 

800,000 799,997 99.99 1.  นายฐาปน สิริวัฒนภักดี
2. นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร
3. นายอวยชัย ตันทโอภาส
4. นายพิษณุ วิเชียรสรรค์
5. นายมารุต บูรณะเศรษฐกุล
6.  นางสุรีย์พร ประดิษฐ์ทัศนีย์
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8.10.2 บริษัทย่อยทางอ้อม

บริษัท / รายละเอียด
สถานที่ตั้งส�านักงานใหญ่

ประเภท
ธุรกิจ

ชนิด 
ของหุ้น ทุนที่ออกและเรียกช�าระ

จ�านวนหุ้น
 (หุ้น)

จ�านวนหุ้น 
ที่ถือ (หุ้น) ผู้ถือหุ้น

สัดส่วน
การถือหุ้น 

(%) กรรมการ

1. Oishi F&B (Singapore) Pte. Ltd. 
 (OSPL) (3)

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

รองรับ
การขยาย
ธุรกิจใน
ต่างประเทศ

สามัญ 1,900,000
(เหรียญสิงคโปร์)

1,900,000 1,900,000 Oishi 
International 

Holdings 
Limited

100 1. นายไพศาล อ่าวสถาพร
2. นางจิตเกษม หมู่มิ่ง(2)

3. Ms. Tan Yen Hoon
4. Ms. Ong Hwee Lin Gene
5. Mr. Ng How Hwan Kevin

บริษัท / รายละเอียด 
สถานที่ตั้งส�านักงานใหญ่

ประเภท
ธุรกิจ

ชนิด
ของหุ้น ทุนจดทะเบียน ทุนช�าระแล้ว

จ�านวนหุ้น
(หุ้น)

จ�านวนหุ้น 
ที่ถือ (หุ้น) ผู้ถือหุ้น

สัดส่วน
การถือหุ้น 

(%) กรรมการ

2.  Oishi Myanmar Limited
 (OML) (4)

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

ธุรกิจ
ร้านอาหาร
ญี่ปุ่น

สามัญ 4,500,000
(เหรียญ

สหรัฐอเมริกา)

2,700,000 
(เหรียญ

สหรัฐอเมริกา) 

2,700,000 1,485,000 Oishi F&B 
(Singapore) 

Pte. Ltd.

55 1.  นายมารุต  บูรณะเศรษฐกุล
2. นายไพศาล อ่าวสถาพร
3. นางจิตเกษม หมู่มิ่ง(2)

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

รองรับ
การขยาย
ธุรกิจใน
ต่างประเทศ

- 50,000
(เหรียญ

สหรัฐอเมริกา)

50,000
(เหรียญ

สหรัฐอเมริกา)

- - Oishi F&B 
(Singapore) 

Pte. Ltd.

100 1. นายมารุต บูรณะเศรษฐกุล
2. นายไพศาล อ่าวสถาพร
3. นางเจษฎากร โคชส์
4. นางจิตเกษม หมู่มิ่ง(2) 

หมายเหตุ
(1) เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2559 OIHL ได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนที่ออกและเรียกช�าระจากเดิมจ�านวน 9,400,000 เหรียญฮ่องกง เป็นจ�านวน 11,700,000 เหรียญฮ่องกง
(2) นางจิตเกษม หมู่มิ่ง ลาออกจากการเป็นกรรมการของ OIHL OSPL OML และ OGLLC โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2559

(3) เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2559 OSPL ได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนที่ออกและเรียกช�าระจากเดิมจ�านวน 1,520,000 เหรียญสิงคโปร์ เป็นจ�านวน 1,900,000 เหรียญสิงคโปร์
(4) เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 OML ได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนจากเดิมจ�านวน 2,100,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา เป็นจ�านวน 4,500,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา และ 
 ทุนที่ออกและเรียกช�าระจากเดิมจ�านวน 2,100,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา เป็นจ�านวน 2,700,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา 
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ส�าหรับระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559 บริษัทและ
บริษัทย่อยไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายหรือคดีใด ๆ ที่ต้องด้วยกรณี
ดังต่อไปนี้ 

(1) คดีที่อาจมีผลกระทบด้านลบต่อสินทรัพย์ของบริษัทหรือ 
บรษิทัย่อย ทีม่จี�านวนสงูกว่าร้อยละ 5 ของส่วนของผูถื้อหุ้น

(2) คดทีีก่ระทบต่อการด�าเนนิธรุกจิของบรษิทัอย่างมนียัส�าคญั 
 แต่ไม่สามารถประเมินผลกระทบเป็นตัวเลขได้
(3) คดีที่มิได้เกิดจากการประกอบธุรกิจโดยปกติของบริษัท

10.1 หุ้นสามัญ
ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 บริษัทมีทุนจดทะเบียน  
375 ล้านบาท เป็นทุนเรียกช�าระแล้วจ�านวน 375 ล้านบาท  
แบ่งเป็นหุ้นสามัญจ�านวน 187.5 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 
หุ้นละ 2 บาท ทั้งนี้ หุ้นสามัญทั้งจ�านวนของบริษัทจดทะเบียน 
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

10.2 หุ้นกู้
บรษิทัได้ด�าเนนิการออกและเสนอขายหุน้กู ้โดยมรีายละเอยีดดงันี้

หุ้นกู้ของ บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2556 
ครบก�าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2559
ประเภทหุ้นกู้  :  หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภท 

ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และ 
ไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

จ�านวนที่เสนอขาย  :  1,000,000 หน่วย  
(หนึ่งล้านหน่วย)

มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย  :  1,000 บาท (หนึง่พนับาท)
มูลค่าที่เสนอขาย  :  1,000,000,000 บาท  

(หนึ่งพันล้านบาท)
วันที่ออกหุ้นกู้  :  7 สิงหาคม 2556 
อายุหุ้นกู้ :  3 ปี
อัตราดอกเบี้ย : ร้อยละ 4
วันที่ครบก�าหนด : 7 สิงหาคม 2559
นายทะเบียนหุ้นกู้ : ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ากัด 

(มหาชน)
อันดับความน่าเชื่อถือ : ระดับ A- แนวโน้มอันดับเครดิต 

“Stable” โดยบรษิทั ทริสเรทติง้ 
จ�ากัด (ได้รับการทบทวนอันดับ
ความน่าเชื่อถือ เมือ่วนัที่  
1 ตลุาคม 2558)

โดยบริษัทได้ด�าเนินการไถ่ถอนหุ้นกู้ของ บริษัท โออิชิ กรุ๊ป 
จ�ากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2556 ครบก�าหนดไถ่ถอน  
ปี พ.ศ. 2559 เมือ่วนัที ่8 สงิหาคม 2559 เป็นทีเ่รยีบร้อยแล้ว

ข้อพิพาท
ทางกฎหมาย

โครงสร้าง
เงินทุน
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หุ้นกู้ของ บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2558 ครบก�าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2561
ประเภทหุ้นกู้  :  หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
จ�านวนที่เสนอขาย  :  1,000,000 หน่วย (หนึ่งล้านหน่วย)
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย  :  1,000 บาท (หนึ่งพันบาท)
มูลค่าที่เสนอขาย  :  1,000,000,000 บาท (หนึ่งพันล้านบาท)
วันที่ออกหุ้นกู้  :  9 ธันวาคม 2558
อายุหุ้นกู้ :  3 ปี
อัตราดอกเบี้ย : ร้อยละ 2.51
วันที่ครบก�าหนด : 9 ธันวาคม 2561
นายทะเบียนหุ้นกู้ : ธนาคารกรุงไทย จ�ากัด (มหาชน)

หุ้นกู้ของ บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2559 ครบก�าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2562
ประเภทหุ้นกู้  :  หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
จ�านวนที่เสนอขาย  :  1,000,000 หน่วย (หนึ่งล้านหน่วย)
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย  :  1,000 บาท (หนึ่งพันบาท)
มูลค่าที่เสนอขาย  :  1,000,000,000 บาท (หนึ่งพันล้านบาท)
วันที่ออกหุ้นกู้  :  6 กรกฎาคม 2559
อายุหุ้นกู้ :  3 ปี
อัตราดอกเบี้ย : ร้อยละ 2.20
วันที่ครบก�าหนด : 6 กรกฎาคม 2562
นายทะเบียนหุ้นกู้ : ธนาคารกรุงไทย จ�ากัด (มหาชน)

10.3 ผู้ถือหุ้น

10.3.1 รายชื่อและสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 ราย ณ วันที่ 26 สิงหาคม 2559 มีดังนี้

ล�าดับที่ รายชื่อผู้ถือหุ้น จ�านวนหุ้น ร้อยละ

1. บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ�ากัด (มหาชน) 149,360,199 79.659

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

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

4. นายทวีฉัตร จุฬางกูร 7,891,600 4.209

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

6. นางหทัยรัตน์ จุฬางกูร 830,000 0.443

7. นายอยุทธ์ ชาญเศรษฐิกุล 407,500 0.217

8. นางสาวชัญญานุช นันทขว้าง 390,000 0.208

9. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ�ากัด 258,692 0.138

10. นายนภ อุบลทิพย์ 257,700 0.137

11. ผู้ถือหุ้นรายย่อย 5,425,609 2.894

รวม 187,500,000 100
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10.3.2 รายละเอียดของกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่ระบุข้างต้น มีลักษณะเป็น Holding Company หรือโดยพฤติการณ์มีอิทธิพลต่อการ
ก�าหนดนโยบายการจัดการหรือการด�าเนินงานของบริษัทย่อยอย่างมีนัยส�าคัญ มีดังต่อไปนี้

 1) บรษิทั ไทยเบฟเวอเรจ จ�ากดั (มหาชน) ซึง่ประกอบธุรกิจหลักผ่านบริษทัย่อยเก่ียวกับการผลิตและการจดัจ�าหน่ายเคร่ืองดืม่ผสมแอลกอฮอล์ 
ไม่ผสมแอลกอฮอล์ และร้านอาหารญี่ปุ่น

 2) ณ วันที่ 26 สิงหาคม 2559 มีบริษัทที่เกี่ยวข้องกับนายเจริญ สิริวัฒนภักดี และคุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี ถือหุ้นรวมในบริษัท  
ไทยเบฟเวอเรจ จ�ากัด (มหาชน) คิดเป็นร้อยละ 65.89 ของหุ้นที่จ�าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ�ากัด (มหาชน) 

 โดยรายชื่อและสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 ราย ของบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ�ากัด (มหาชน) ณ วันที่ 26 สิงหาคม 2559  
มีดังนี้

ล�าดับที่ รายชื่อผู้ถือหุ้น จ�านวนหุ้น ร้อยละ

1. บริษัท สิริวนา จ�ากัด 11,368,060,000 45.27

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

3. Maxtop Management Corp. 2,749,660,000 10.95

4. นายฐาปน สิริวัฒนภักดี 107,000,000 0.43

5. นางฐาปณี เตชะเจริญวิกุล 107,000,000 0.43

6. นายปณต สิริวัฒนภักดี 107,000,000 0.43

7. นางวัลลภา ไตรโสรัส 107,000,000 0.43

8. นายณัฐวรรธน์  เตชะไพบูลย์ 92,377,500 0.37

9. นางอาทินันท์ พีชานนท์ 88,000,000 0.35

10. นางชมพูนุท เตชะไพบูลย์ 70,000,000 0.28

10.4 เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน

ในเดือนมีนาคม 2556 บริษัทได้ท�าสัญญาเงินกู้ยืมระยะยาวจ�านวน 1,000 ล้านบาทกับสถาบันการเงิน มีก�าหนดช�าระคืนเป็นรายเดือนจ�านวน 5 งวด 
งวดละ 200 ล้านบาท โดยเริ่มช�าระคืนงวดแรกในเดือนพฤศจิกายน 2558 ดอกเบี้ยก�าหนดช�าระเป็นรายเดือน ในอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.85 ต่อปี 
โดยบริษัทช�าระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวดังกล่าวครบถ้วนแล้ว
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10.5 นโยบายจ่ายเงินปันผลของบริษัทและบริษัทย่อย

บริษัทและบริษัทย่อยมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต�่ากว่าร้อยละ 40 ของก�าไรสุทธิหลังหักภาษีและส�ารองตามกฎหมายแล้วของ 
กลุ่มบริษัท หากไม่มีเหตุจ�าเป็นอื่นใดและการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการด�าเนินงานปกติของกลุ่มบริษัทอย่างมีนัยส�าคัญ  
ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลให้น�าปัจจัยต่าง ๆ มาพิจารณาประกอบ เช่น ผลการด�าเนินงานและฐานะการเงินของบริษัท สภาพคล่องของบริษัท 
การขยายธุรกิจและปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัท ซึ่งการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวข้างต้นจะต้องได้รับความเห็นชอบ 
จากผู้ถือหุ้น

ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลย้อนหลัง

อัตราส่วนทางการเงิน 2557 2558 2559(1)

อัตราเงินปันผลต่อหุ้น 1.60 2.00 2.50

รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 300 ล้านบาท 375 ล้านบาท 468.75 ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละของก�าไรสุทธิรวม 57.14 52.65 52.83

ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทที่ก�าหนดไว้ในอัตราที่ไม่ต�่ากว่าร้อยละ 40 ของก�าไรสุทธิ
หลังหักภาษีและส�ารองตามกฎหมายแล้วของบริษัท

หมายเหตุ 
(1) อตัราการจ่ายเงนิปันผลส�าหรับปี 2559 จะกระท�าได้ต่อเมือ่ได้รบัอนมุตัจิากทีป่ระชุมสามญัผู้ถอืหุน้ประจ�าปี 2560 แล้ว
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โครงสร้าง
การจัดการ

11.1 โครงสร้างคณะกรรมการ
 
ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2559 โครงสร้างการจัดการของบริษัท 
ประกอบด้วยคณะกรรมการทั้งหมด 7 ชุด คือ คณะกรรมการบริษัท 
คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการก�าหนด 
ค่าตอบแทน และคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี  
ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

11.1.1 คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการจ�านวน 9 คน  
ดังนี้

 1. นายประสิทธิ์  โฆวิไลกูล
  ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ
 2. นายฐาปน สิริวัฒนภักดี   
  รองประธานกรรมการ
 3. นายวิกรม  คุ้มไพโรจน์ 
  กรรมการอิสระ
 4. นางสาวพจนีย์  ธนวรานิช 
  กรรมการอิสระ
 5. นายชัย   จรุงธนาภิบาล   
  กรรมการอิสระ
 6. นายอวยชัย  ตันทโอภาส
  กรรมการ
 7. นายสิทธิชัย  ชัยเกรียงไกร
  กรรมการ
 8. นายมารุต  บูรณะเศรษฐกุล   
  กรรมการผู้จัดการ
 9. นายพิษณุ  วิเชียรสรรค์   
  กรรมการ

กรรมการผูม้อี�านาจลงนามผกูพนัตามหนงัสอืรับรองบรษัิท 
เป็นดังนี้
“กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับ 
ตราส�าคัญของบริษัท ยกเว้น นายวิกรม คุ้มไพโรจน์  
นายชัย จรุงธนาภิบาล นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช และ 
นายประสิทธิ์ โฆวิไลกูล”

ขอบเขต อ�านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของ 
คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัทปฏิบัติหน้าที่โดยอุทิศเวลา ใช้ความรู้ 
ความสามารถ และประสบการณ์เพื่อประโยชน์ต่อการ
ด�าเนินธุรกิจของบริษัท รวมถึงให้ค�าแนะน�าและก�ากับดูแล
ให้บริษัทมีการด�าเนินงานภายใต้กรอบของกฎหมาย 
วัตถุประสงค์ ข้อบังคับและมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นอย่าง
เคร่งครัด ตลอดจนพิจารณาความเหมาะสม ให้ค�าแนะน�า 
ก�าหนดและอนุมัติวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ ตลอดจนเป้าหมาย
และนโยบายการด�าเนินงานของบริษัท รวมทั้งก�ากับ 
ควบคุม ดูแล การบริหารและการด�าเนินงานของบริษัท 
ให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงานและเป้าหมายที่ก�าหนดไว้ 
โดยค�านึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย  
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทพิจารณา ก�าหนด และจัดให้มี
ระบบการรายงานทางการเงินและบัญชี การตรวจสอบภายใน 
การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในที่เหมาะสม 
เพยีงพอและเช่ือถือได้ เพือ่ให้การปฏิบัตงิานมีความถกูต้อง
และเป็นไปตามข้อก�าหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึง
รับผดิชอบและดแูลให้มีการปฏิบัติต่อผูถื้อหุ้นอย่างเท่าเทยีม 
และรักษาผลประโยชน์ของผูถื้อหุ้นและผูมี้ส่วนได้เสยีทกุกลุม่ 
พร้อมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วน 

อกีทัง้ ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการหรือเข้าเป็นหุ้นส่วน
หรือกรรมการในกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็น 
การแข่งขันกับกิจการของบริษัทและบริษัทย่อย รวมถึง  
ในกรณีที่กรรมการ หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง หรือ 
มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใด
กับบริษัทหรือบริษัทย่อย (ตามข้อบังคับบริษัท กฎหมาย 
และตามที่ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประกาศก�าหนด) มีส่วนได้เสียในเรื่องใดก�าหนดให้บุคคล
ดังกล่าว ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ๆ 

คณะกรรมการบริษัทมีอ�านาจมอบหมายแต่งตั้งกรรมการ
จ�านวนหนึง่ให้เป็นกรรมการบรหิารเพือ่ด�าเนนิการอย่างหนึง่
อย่างใดหรือหลายอย่างแทนคณะกรรมการบริษัทได้  
โดยในการมอบอ�านาจนั้นจะต้องอยู่ภายใต้ขอบเขตอ�านาจ
ของคณะกรรมการบริษัท และมีการก�าหนดขอบเขตอ�านาจ
หน้าที่ของผู้รับมอบอ�านาจไว้อย่างชัดเจน
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โดยกิจการดังต่อไปนี้ คณะกรรมการบริษัทจะต้องได้รับอนุมัติ
จากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนการด�าเนินการ

  1. เรื่องที่กฎหมายก�าหนดให้ต้องมีมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
  2. การท�ารายการที่กรรมการมีส่วนได้เสีย หรืออยู่ในข่าย 

ที่กฎหมายหรือข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์ระบุให้ 
ต้องได้รับมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

การด�าเนินกิจการที่จะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียง 
ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ�านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น 
ที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน มีดังต่อไปนี้

  1. การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วน 
ที่ส�าคัญของบริษัทให้บุคคลอื่น

  2. การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชนหรือบริษัท
มหาชนมาเป็นของบริษัท

  3. การตกลง แก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับ
การให้เช่ากิจการของบริษัท ทั้งหมดหรือบางส่วนที่ส�าคัญ 
การมอบหมายให้บุคคลอื่นใดเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท 
หรือควบรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์ 
เพื่อการแบ่งผลก�าไรขาดทุนกัน

  4. การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับของ
บริษัท

  5. การเพิ่มทุนหรือการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทและ 
การออกหุ้นกู้

  6. การเลิกบริษัท
  7. การควบรวมกิจการบริษัทกับบริษัทอื่น
  8. การใดที่พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

ประกาศคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และกฎ ระเบียบ และประกาศที่เกี่ยวข้อง
ก�าหนดให้ต้องได้รับมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เช่น  
การได้มาและจ�าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน 
หรือรายการเกี่ยวโยงกัน

บทบาทหน้าทีแ่ละความรับผดิชอบของประธานกรรมการบรษิทั
  ประธานกรรมการบริษัทมีบทบาทและหน้าที่ที่ส�าคัญ ดังนี้ 
  1. รับผิดชอบในฐานะผู้น�าของคณะกรรมการบริษัทในการ

ก�ากับดูแล และติดตามให้การบริหารงานของบริษัท 
ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายที่ก�าหนดไว้

  2. ท�าหน้าที่ประธานในการประชุมคณะกรรมการบริษัทและ
การประชุมผู้ถือหุ้น

  3. เป็นผู้ลงคะแนนเสียงชี้ขาดในกรณีที่ที่ประชุม 
คณะกรรมการบริษัทมีการลงคะแนนเสียงเท่ากัน

  4. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่กฎหมายก�าหนด

การปฐมนิเทศ
คณะกรรมการบริษัทก�าหนดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่
ทุกคน เพื่อให้กรรมการใหม่รับทราบความคาดหวังที่บริษัท 
มีต่อบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบของกรรมการบริษัท 
นโยบายและแนวปฏิบัติในการก�ากับดูแลกิจการของบริษัท 
ตลอดจนสร้างความรู้ ความเข้าใจในธุรกิจและการด�าเนินงาน 
รวมถึงการเยี่ยมชมหน่วยปฏิบัติการด้านต่าง ๆ ของบริษัท
เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการบริษัท

การพัฒนากรรมการ
บริษัทมีนโยบายส่งเสริม และสนับสนุนให้กรรมการของบริษัท
ทกุคนเข้าร่วมการสมัมนา และศกึษาในหลักสตูรการอบรมต่าง ๆ 
ที่เป็นประโยชน์ซึ่งจัดขึ้นโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (Thai Institute of Directors Association หรือ 
IOD) ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย หรือองค์กรอสิระต่าง ๆ 
เพื่อเสริมสร้างความรู้ และเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ 
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
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โดยในปี 2559 กรรมการบริษัทได้เข้าอบรมในหลักสูตรซึ่งจัดขึ้นโดย IOD โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายชื่อ ต�าแหน่ง หลักสูตร

นายวิกรม คุ้มไพโรจน์ กรรมการอิสระ 
ประธานกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการสรรหา
กรรมการก�าหนดค่าตอบแทน
กรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

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

นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช กรรมการอิสระ 
กรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการก�าหนดค่าตอบแทน
ประธานกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

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

11.1.2 คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วยกรรมการจ�านวน 8 คน 
ดังนี้

1. นายฐาปน สิริวัฒนภักดี
 ประธานกรรมการบริหาร
2. นายอวยชัย ตันทโอภาส
 รองประธานกรรมการบริหาร คนที่ 1
3. นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร
 รองประธานกรรมการบริหาร คนที่ 2
4. นายลี เม็ง ตัท
 รองประธานกรรมการบริหาร คนที่ 3
5. นายมารุต บูรณะเศรษฐกุล
 กรรมการบริหาร
6. นายพิษณุ วิเชียรสรรค์
 กรรมการบริหาร
7. นางสุรีย์พร ประดิษฐ์ทัศนีย์
 กรรมการบริหาร
8. นายไพศาล อ่าวสถาพร
 กรรมการบริหาร

ขอบเขต หน้าที ่และความรับผดิชอบของคณะกรรมการบรหิาร
  1. ให้คณะกรรมการบริหารมีอ�านาจด�าเนินการตามนโยบาย

ของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งอยู่ภายใต้กฎหมาย เงื่อนไข 
กฎระเบียบ และข้อบังคับของบริษัท เว้นแต่รายการ 
ที่กฎหมายก�าหนดให้ต้องได้มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

  2. มอี�านาจจดัท�า เสนอแนะ และก�าหนดนโยบายแนวทางธุรกจิ 
และกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัทต่อคณะกรรมการบริษัท

  3. ก�าหนดแผนธุรกิจ อ�านาจการบริหารงาน ก�าหนด 
งบประมาณส�าหรับประกอบธุรกิจประจ�าปี และงบประมาณ
รายจ่ายประจ�าปี เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
พิจารณาอนุมัติ และด�าเนินการตามแผน และกลยุทธ์ 
ทางธุรกิจโดยสอดคล้องกับนโยบาย และแนวทางธุรกิจ 
ที่ได้แถลงต่อคณะกรรมการบริษัท

  4. ควบคุมดูแลการด�าเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย 
ให้เป็นไปตามนโยบายทางธุรกิจ เป้าหมาย แผนการ
ด�าเนินงาน กลยุทธ์ทางธุรกิจ งบประมาณ และอ�านาจ
บริหารต่าง ๆ ตามที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเอื้อต่อสภาพธุรกิจ

  5. มีอ�านาจด�าเนินกิจการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานทั่วไป
ของบรษิทั โดยให้ครอบคลมุทุกรายละเอยีดของการคดัเลอืก 
การฝึกอบรม การว่าจ้าง และการเลกิจ้างของพนกังานของ
บรษิทั ยกเว้น ต�าแหน่งตัง้แต่ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการขึน้ไป
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  6. มีอ�านาจพิจารณาอนุมัติการเข้าท�าธุรกรรมและด�าเนินการ
ต่าง ๆ ของบริษัทและบริษัทย่อย ดังนี้

   6.1 อนมุตักิารกูห้รอืการขอสนิเชือ่ใด ๆ จากสถาบนัการเงนิ 
การเข้าเป็นผู้ค�้าประกัน และการใช้จ่ายเงินเพื่อเข้าท�า
ธุรกรรมตามปกติธุรกิจของบริษัท เช่น การจ่ายเงิน
เพื่อการลงทุน เพื่อขยายสาขา การสั่งซื้อสินค้า 
เครื่องจักร อุปกรณ์ และวัตถุดิบ และการใช้จ่ายเงิน
เพื่อการด�าเนินงานต่าง ๆ เป็นต้น

   6.2 อนุมัติงบประมาณประจ�าปีของบริษัทย่อย

 ทั้งนี้ อ�านาจในการด�าเนินการต่าง ๆ ตามที่ระบุข้างต้น 
 ให้เป็นไปตามเงื่อนไขดังนี้

   1. กรณีการสั่งซื้อวัตถุดิบหลัก ให้คณะกรรมการบริหาร
อนุมัติได้ไม่เกินครั้งละ 1,000,000,000.- บาท  
(หนึ่งพันล้านบาทถ้วน) 

   2. กรณีอื่น ๆ นอกเหนือจากการสั่งซื้อวัตถุดิบหลัก  
ให้คณะกรรมการบริหารอนุมัติได้ไม่เกินครั้งละ 
100,000,000.- บาท (หนึ่งร้อยล้านบาทถ้วน)  
หรือจ�านวนเทียบเท่า หรือเป็นไปตามที่คณะกรรมการ
บริษัทมอบหมาย ยกเว้น การตัดจ�าหน่ายทรัพย์สิน 
ให้คณะกรรมการบริหารอนุมัติได้ไม่เกินครั้งละ 
10,000,000.- บาท (สิบล้านบาทถ้วน) และ 
การจ่ายเงินค่ารับรอง การกุศล และสินค้าเผยแพร่  
ให้คณะกรรมการบริหารอนุมัติได้ไม่เกินครั้งละ 
3,000,000.- บาท (สามล้านบาทถ้วน) 

  7. มีอ�านาจพิจารณาอนุมัติการเปิดบัญชีเงินฝากกับสถาบัน
การเงนิในประเทศ รวมทัง้ การก�าหนดผู้มอี�านาจสัง่จ่ายเงิน
จากบัญชีเงินฝากทั้งหลายของบริษัท

  8. มีอ�านาจพิจารณาอนุมัติงบประมาณการขึ้นเงินเดือนหรือ
ปรบัระดบัเงนิเดือนพนกังานประจ�าปี และการจ่ายเงนิรางวลั
ประจ�าปี (เงนิโบนสั) ให้แก่พนกังานของบรษิทัและบริษัทย่อย 
ยกเว้น ต�าแหน่งตั้งแต่ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการขึ้นไป

  9. มีอ�านาจพิจารณาอนุมัติการสั่งจ่ายเงินตามที่ 
คณะกรรมการบริษัทก�าหนด

  10. มีอ�านาจคัดเลือก ว่าจ้าง เลิกจ้าง เลื่อนต�าแหน่ง ลงโทษ
ทางวนิยั โยกย้าย ปรบัระดบั ขึน้เงินเดอืน ปรับอตัราเงินเดอืน 
ก�าหนดโบนัส สวัสดิการ หรือสิทธิประโยชน์อย่างอื่น 
ตลอดจนพิจารณาความดีความชอบประการอื่นของ
พนักงานของบริษัทในทุกต�าแหน่ง ยกเว้น ต�าแหน่ง 

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการขึ้นไป และให้มีอ�านาจมอบหมาย
ให้กรรมการผู้จัดการ หรือผู้ได้รับมอบหมายให้ท�าการแทน
ของบริษัท เป็นผู้มีอ�านาจแทนบริษัทในการลงนาม 
ในสัญญาจ้างที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ภายใต้งบประมาณที่ได้รับ
อนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

  11. อนุมัติการแต่งตั้งผู้แทนของบริษัทเข้าด�ารงต�าแหน่งเป็น
กรรมการ และ หรืออนุกรรมการในบริษัทย่อย เพื่อควบคุม
ดูแลการบริหารงานต่าง ๆ ตามที่ได้รับอนุมัติจากบริษัท 
ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและได้รับประโยชน์สูงสุด

  12. ก�ากับ ดูแล และอนุมัติเรื่องที่เกี่ยวกับการด�าเนินงานของ
บริษัท และอาจแต่งตั้งหรือมอบหมาย หรือมอบอ�านาจให้
บุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือหลายคนกระท�าการอย่างหนึ่ง
อย่างใดแทนคณะกรรมการบริหารได้ตามที่เห็นสมควร 
เช่น แต่งตั้งคณะอนุกรรมการในการจัดหาวัตถุดิบหลัก 
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการในการพิจารณาการขึ้นเงินเดือน
หรือการก�าหนดเงินโบนัสแก่พนักงาน ยกเว้น ต�าแหน่ง 
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการขึ้นไป แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
ชุดต่าง ๆ ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในกิจการเฉพาะทาง 
เพื่อบริหารและกลั่นกรองกิจการงานก่อนที่จะน�าเสนอต่อ
คณะกรรมการบริหาร โดยคณะกรรมการบริหารสามารถ
ยกเลิก เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขขอบเขตแห่ง 
การมอบอ�านาจนั้น ๆ ได้

  13. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจาก 
คณะกรรมการบริษัท

อนึ่ง การอนุมัติรายการดังกล่าวข้างต้น จะต้องไม่มีลักษณะ 
เป็นการอนุมัติการเข้าท�ารายการที่ท�าให้คณะกรรมการบริหารหรือ 
ผู้รับมอบอ�านาจจากคณะกรรมการบริหารสามารถอนุมัติการเข้าท�า
รายการที่ตน หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง หรือมีส่วนได้เสีย หรือ
อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใด (ตามข้อบังคับบริษัท และ
ตามที่ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยประกาศก�าหนด) กบับรษิทัหรอืบริษทัย่อย 
ยกเว้น เป็นการอนุมัติการเข้าท�ารายการที่เป็นไปตามนโยบายและ 
หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนุมัติไว้ ทั้งนี้ กรรมการ
บริหารที่มีส่วนได้เสียในเรื่องดังกล่าวไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
ในเรื่องนั้น โดยคณะกรรมการบริษัทมีอ�านาจในการแก้ไขเปลี่ยนแปลง
ขอบเขต อ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารได้ตามที่จ�าเป็นหรือ 
เห็นสมควร
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11.1.3 คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการจ�านวน 3 คน(1) 
ดงันี้

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

วาระการด�ารงต�าแหน่งของกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบมีวาระการด�ารงต�าแหน่งคราวละ 3 ปี และ 
หากกรรมการตรวจสอบพ้นจากต�าแหน่งตามวาระอาจได้รับ 
การแต่งตั้งใหม่อีกได้

กรรมการตรวจสอบคนใดจะลาออกจากต�าแหน่งให้ยืน่ใบลาออก 
ต่อประธานกรรมการบริษัทและให้คณะกรรมการบริษัท 
เป็นผู้อนุมัติ

เมือ่กรรมการตรวจสอบครบวาระการด�ารงต�าแหน่ง หรอืมีเหตใุด
ที่กรรมการตรวจสอบไม่สามารถอยู่จนครบวาระได้ มีผลให้
จ�านวนสมาชิกน้อยกว่าจ�านวนที่ก�าหนดไว้ คณะกรรมการ
บริษัทต้องแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบรายใหม่ให้ครบถ้วน
อย่างช้าภายใน 3 เดือนนับแต่วันที่จ�านวนสมาชิกไม่ครบถ้วน
ในกรณีที่กรรมการตรวจสอบพ้นจากต�าแหน่งทั้งคณะ  
ให้คณะกรรมการตรวจสอบทีพ้่นจากต�าแหน่งต้องอยูร่กัษาการ
ในต�าแหน่งเพือ่ด�าเนนิงานต่อไปพลางก่อนจนกว่าคณะกรรมการ
ตรวจสอบชุดใหม่จะเข้ารับหน้าที่

ขอบเขต อ�านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ

  1. ปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบ ตามที่ก�าหนด 
ในประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยรวมถึง 
แต่ไม่จ�ากัดอยู่เพียง

   1.1 สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่าง 
ถูกต้องและเพียงพอ

   1.2 สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน 
(Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน 
(Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผลและ
พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบ
ภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณา 
แต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบ
ภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ 
การตรวจสอบภายใน

   1.3 พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความ 
เป็นอิสระเพื่อท�าหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท 
และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้ง 
เข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการ 
เข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

   1.4 พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจ 
มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตาม
กฎหมายและข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์  
ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผล 
และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

   1.5 จัดท�ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 
โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ�าปีของบริษัท  
ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธาน 
คณะกรรมการตรวจสอบ 

  2. สอบทานการก�ากับดูแลการด�าเนินงานของบริษัทและ
รายงานต่อคณะกรรมการของบริษัทว่าบริษัทได้ปฏิบัติ
ตามข้อบัญญัติต่าง ๆ ในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน
จ�ากัด กฎเกณฑ์ของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับ 
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งแนวปฏิบัติต่าง ๆ 
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือไม่

  3. เป็นช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนจากบุคคลภายในและ
ภายนอกบริษัท

  4. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมาย 
ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

หมายเหตุ
(1) นางสาวพจนย์ี ธนวรานชิ และนายชยั จรงุธนาภบิาล เป็น

กรรมการตรวจสอบทีม่คีวามรูแ้ละประสบการณ์ในการสอบทาน 
งบการเงินของบรษิทั
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11.1.4 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยกรรมการ
จ�านวน 13 คน ดังนี้

(1) นายชัย จรุงธนาภิบาล   
 ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
(2) นายพิษณุ วิเชียรสรรค์   
 กรรมการบริหารความเสี่ยง 
(3) นางสุรีย์พร ประดิษฐ์ทัศนีย์
 กรรมการบริหารความเสี่ยง
(4) นายมารุต บูรณะเศรฐกุล   
 กรรมการบริหารความเสี่ยง
(5) นายไพศาล อ่าวสถาพร   
 กรรมการบริหารความเสี่ยง
(6) นางเจษฎากร  โคชส์
 กรรมการบริหารความเสี่ยง
(7) นางสาวเทียนทิพย์ นาราช(1)

 กรรมการบริหารความเสี่ยง
(8) นางไพฑูรย์  ศิริบวรเกียรติ   
 กรรมการบริหารความเสี่ยง
(9) นายธานี พรพิสุทธิ์ศักดิ์   
 กรรมการบริหารความเสี่ยง
(10) นายกิตติ เวศยาสิรินทร์   
 กรรมการบริหารความเสี่ยง
(11) นางสาวจารุณี กังวานวงศ์สกุล
 กรรมการบริหารความสี่ยง
(12) นายสุรอรรถ ไชยวงษ์
 กรรมการบริหารความเสี่ยง
(13) นางสาวชนัทนุช วงศ์วรรณ(2)

 กรรมการบริหารความเสี่ยง

หมายเหตุ
(1)  นางสาวเทียนทิพย์ นาราช ได้รับแต่งตั้งจากที่ประชุม 

คณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่6/2559 เมือ่วนัที ่16 พฤศจกิายน 2559 
ให้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 
16 พฤศจิกายน 2559 แทนนางจิตเกษม หมู่มิ่ง กรรมการ
บริหารความเสี่ยง ที่ลาออกจากต�าแหน่ง โดยมีผลตั้งแต่วันที่  
16 ตุลาคม 2559

(2)  นางสาวชนัทนุช วงศ์วรรณ ได้รับแต่งตั้งจากที่ประชุม 
คณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่1/2559 เมือ่วันที ่25 กมุภาพันธ์ 2559 
ให้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยงแทนนายสงวน  
พงศ์หว่าน ที่เกษียณอายุตามข้อบังคับการท�างานของบริษัท 
โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วยกรรมการบริษัท
และหัวหน้าผูบ้ริหารของฝ่ายต่าง ๆ หรือบุคคลอ่ืน ๆ ซึง่ทีป่ระชมุ
คณะกรรมการบริษทัมมีตเิหน็ชอบและแต่งตัง้ และในจ�านวนคน
ทั้งหมดที่ได้รับการแต่งตั้งดังกล่าวจะต้องเป็นกรรมการบริษัท
อย่างน้อย 1 คน และคณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งกรรมการ
บรหิารความเสีย่งซึง่เป็นกรรมการบรษัิทเป็นประธานคณะกรรมการ
บรหิารความเส่ียง โดยประธานคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง
เป็นผู้แต่งตั้งให้กรรมการบริหารความเสี่ยงคนใดคนหนึ่ง  
หรือบุคคลอื่นใดที่เห็นว่าเหมาะสมให้ท�าหน้าที่เป็นเลขานุการ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ขอบเขต อ�านาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง

  1. ก�าหนดนโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยงโดยรวม 
(Integrated Risk Management) โดยครอบคลุม 
ความเสี่ยงหลักของธุรกิจ เช่น ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ 
(Strategic Risks) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial 
Risks) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการ (Operational 
Risks) ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชั่น 
(Corruption Risks) และความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอก 
ที่กระทบต่อธุรกิจ (External Risks) เป็นต้น

  2. เสนอต่อกรรมการผู้จัดการเพื่อแต่งตั้งคณะท�างาน 
ในการบริหารความเสี่ยงแต่ละประเภทโดยให้รายงานตรง
ต่อคณะกรรมการชุดนี้

  3. จดัอบรมและสมันาเชิงปฏบิตักิารของการบรหิารความเสีย่ง 
ประกอบด้วยเป้าหมายของบริษัท ขั้นตอนการด�าเนินงาน 
หลกัเกณฑ์ในการประเมนิความเสีย่ง จดัล�าดับความส�าคัญ
ของผลกระทบของความเสี่ยงต่าง ๆ และแผนการปฏิบัติ
การเพื่อป้องกัน หรือลดผลกระทบจากความเสี่ยงนั้น ๆ

  4. อนุมัติแผนการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม และให้ได้รับ
การปฏิบัติทั่วทั้งบริษัท

  5. ทบทวนความเพียงพอของกรมธรรม์ประกันภัยและ 
ประกันชีวิตต่าง ๆ

  6. ติดตามความเสี่ยงที่ส�าคัญของบริษัท ตลอดจนข้อบ่งชี้
ความเสี่ยงใหม่ที่ส�าคัญและปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน

  7. ให้ค�าปรึกษาแนะน�าในการด�าเนินการบริหารความเสี่ยง
  8. สื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับความเสี่ยง 

ที่ส�าคัญ เพื่อพิจารณาถึงความเพียงพอของระบบ 
การควบคุมภายในของบริษัท

  9. รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับความเสี่ยงและ
การจัดการความเสี่ยง
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11.1.5 คณะกรรมการสรรหา
คณะกรรมการสรรหา ประกอบด้วยกรรมการ จ�านวน 3 คน 
ดังนี้

(1) นายวิกรม คุ้มไพโรจน์ 
 ประธานกรรมการสรรหา
(2) นายประสิทธิ์ โฆวิไลกูล 
 กรรมการสรรหา
(3) นายฐาปน สิริวัฒนภักดี
 กรรมการสรรหา

ขอบเขตอ�านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
สรรหา

  1. สรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและสมควรได้รับ 
การเสนอช่ือเป็นกรรมการบรษิทั เพือ่ให้คณะกรรมการบริษัท 
หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติตามแต่กรณี

  2. สรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและสมควรได้รับ 
การเสนอชื่อให้ด�ารงต�าแหน่งตั้งแต่ระดับผู้ช่วยกรรมการ
ผู้จัดการขึ้นไป เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา
อนุมัติ

  3. ก�าหนดวิธีการและหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ และ 
ผู้บริหารของบริษัทตั้งแต่ระดับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
ขึ้นไป

  4. ปฏิบัติงานอื่นใดที่เกี่ยวกับการสรรหาบุคลากรตามที่ 
คณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นมอบหมาย

11.1.6 คณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการ 
จ�านวน 5 คน ดังนี้

(1) นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช
 ประธานกรรมการก�าหนดค่าตอบแทน
(2) นายวิกรม คุ้มไพโรจน์ 
 กรรมการก�าหนดค่าตอบแทน
(3) นายประสิทธิ์ โฆวิไลกูล
 กรรมการก�าหนดค่าตอบแทน
(4) นายฐาปน สิริวัฒนภักดี
 กรรมการก�าหนดค่าตอบแทน
(5) นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร
 กรรมการก�าหนดค่าตอบแทน

ขอบเขต อ�านาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ก�าหนดค่าตอบแทน

  1. ก�าหนดอัตราการจ่ายผลตอบแทนและผลประโยชน์อื่น ๆ 
ให้กับคณะกรรมการทุกคณะเพื่อผ่านการพิจารณาของ
คณะกรรมการบริษทัก่อนทีจ่ะขออนมัุตจิากท่ีประชุมผูถ้อืหุน้

  2. ก�าหนดอัตราการจ่ายผลตอบแทนและผลประโยชน์อื่น ๆ 
ให้กบัผูบ้รหิารระดบัสงูตัง้แต่ระดบัผูช่้วยกรรมการผู้จดัการ
เพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร หรือ 
คณะกรรมการบริษัท

  3. ปฏิบัติการอื่นใดที่เกี่ยวกับการก�าหนดค่าตอบแทนตามที่
คณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นมอบหมาย

นโยบายในการก�าหนดค่าตอบแทนของบริษัทมีดังนี้
1. เปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน 
2. พิจารณาจากการขยายตัวของธุรกิจและผลประกอบการ
 ของบริษัทและบริษัทย่อย 
3. พิจารณาถึงภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ
 แต่ละคณะ
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11.1.7 คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี
คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี ประกอบด้วยกรรมการ 
จ�านวน 5 คน ดังนี้

(1) นางสาวพจนีย์  ธนวรานิช
 ประธานกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี
(2) นายวิกรม คุ้มไพโรจน์ 
 กรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี
(3) นายชัย จรุงธนาภิบาล
 กรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี
(4) นายฐาปน สิริวัฒนภักดี
 กรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี
(5) นายมารุต บูรณะเศรษฐกุล
 กรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

องค์ประกอบของคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี 
คณะกรรมการบริษทัแต่งต้ังคณะกรรมการก�ากบัดแูลกิจการทีด่ี 
ประกอบด้วยกรรมการบริษัทอย่างน้อย 3 คน และไม่น้อยกว่า
กึ่งหนึ่งต้องเป็นกรรมการอิสระ รวมถึงแต่งตั้งกรรมการ 
ก�ากับดูแลกิจการที่ดีที่เป็นกรรมการอิสระคนหนึ่งเป็นประธาน
กรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

ขอบเขต อ�านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ก�ากับดูแลกิจการที่ดี

  1. ก�าหนดนโยบาย เสนอแนวปฏิบัติ และให้ค�าแนะน�า 
ด้านการก�ากับดูแลกิจการที่ดีต่อคณะกรรมการบริษัท

  2. ดูแลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ และฝ่ายจัดการ 
เพื่อให้เป็นไปตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

  3. ทบทวนแนวทางการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท  
โดยเปรยีบเทยีบกบัข้อก�าหนดของส�านกังานคณะกรรมการ
ก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และน�าเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษัท

  4. ตดิตามการด�าเนนิงานด้านการก�ากบัดแูลกจิการท่ีดใีห้มีผล
ในทางปฏิบัติ และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท

11.1.8 เลขานุการบริษัท
นางศศินี เหมทานนท์ ได้รับแต่งตั้งโดยที่ประชุมคณะกรรมการ
บรษิทั ครัง้ที ่6/2559 เมือ่วนัที ่16 พฤศจกิายน 2559 ให้เป็น
เลขานุการบริษัท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน 2559 
แทนนางจิตเกษม หมู่มิ่ง ที่ลาออกจากต�าแหน่ง โดยมีผล
ตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2559

ขอบเขต อ�านาจหน้าทีแ่ละความรบัผิดชอบของเลขานกุารบริษทั
  1. มีอ�านาจหน้าที่ในการติดต่อและลงนามในเอกสารที่จะแจ้ง

ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  2. มีหน้าที่และความรับผิดชอบตามพระบัญญัติหลักทรัพย์

และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2551 และตามที่ก�าหนด 
โดยคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน

11.1.9 คณะผู้บริหาร(1)

 ผู้บริหารของบริษัทประกอบด้วย

(1) นายมารุต บูรณะเศรษฐกุล
 กรรมการผู้จัดการ
(2) นายไพศาล อ่าวสถาพร
 รองกรรมการผู้จัดการ-สายงานธุรกิจอาหาร
(3) นางเจษฎากร โคชส์
 รองกรรมการผู้จัดการ-สายงานธุรกิจเครื่องดื่ม
(4) นางสาวเทียนทิพย์ นาราช(2) 

 รองกรรมการผู้จัดการสายงานการเงินและการบัญชี
(5) นางไพฑูรย์ ศิริบวรเกียรติ
 ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการกลุม่งานบรหิารทรัพยากรมนษุย์ 
(6) นายธานี  พรพิสุทธิ์ศักดิ์(3) 

 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายการผลิต
(7) นายเอกบดินทร์  เด่นสุธรรม(4) 

 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายการตลาดเครื่องดื่ม
 ชาพร้อมดื่ม 

หมายเหตุ
(1) แสดงรายชื่อผู้บริหารตามนิยามของประกาศคณะกรรมการ

ก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน 
2559 เท่านัน้ โดยรายชือ่กรรมการบรษัิทแสดงในข้อ 11.1.1 แล้ว

(2) นางสาวเทียนทิพย์ นาราช ได้รับแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่ง  
รองกรรมการผู้จัดการสายงานการเงินและการบัญชี โดยมีผล
ตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน 2559 แทนนางจิตเกษม หมูมิ่ง  
รองกรรมการผู้จัดการสายงานการเงินและการบัญชีที่ลาออกจาก
ต�าแหน่ง โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2559

(3) นายธานี พรพิสุทธิ์ศักดิ์ ได้รับแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่ง 
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายการผลิต โดยมีผลตั้งแต่วันที่  
1 พฤษภาคม 2559

(4) นายเอกบดินทร์ เด่นสุธรรม ได้รับแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่ง 
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายการตลาดเครื่องดื่มชาพร้อมดื่ม 
โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2559
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ขอบเขต อ�านาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการ 
ผู้จัดการ

  1. รับผิดชอบในการก�าหนดกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัท 
ก�ากับดูแลการด�าเนินกิจการ และการบริหารงานประจ�า
ตามนโยบายของบริษัทให้เป็นไปตามเป้าหมายอย่างมี
ประสิทธิภาพตามแนวทางที่คณะกรรมการบริษัท และหรือ
คณะกรรมการบริหารได้ก�าหนดไว้

  2. ประสานงานกับหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน และ 
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้การด�าเนินการ
ทางธรุกจิ รวมทัง้การบรหิารความเสีย่งของบรษิทัเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุม
ผูถ้อืหุน้ มตคิณะกรรมการบรษิทั รวมทัง้นโยบายของบริษัท
และหลักธรรมาภิบาล

  3. ก�ากับ ดแูล และสนบัสนนุให้เกดิประสทิธภิาพในการบรหิาร
จัดการทรัพยากรมนุษย์ที่สอดคล้องกับทิศทางธุรกิจของ
บริษัท โดยครอบคลุมอ�านาจและความรับผิดชอบดังนี้

   3.1 น�าเสนอต่อคณะกรรมการบริหารเพื่อพิจารณาอนุมัติ
การแก้ไขปรบัปรงุแนวทางการบรหิารทรพัยากรมนษุย์
ของบริษัทและบริษัทย่อย เพื่อให้สอดคล้องกับแผน
กลยุทธ์ขององค์กร รวมถึงการวางแผนอัตราก�าลัง 
การวางแผนและก�าหนดอัตราการว่าจ้าง การก�าหนด
โครงสร้างค่าตอบแทนและสวสัดกิาร ส�าหรบัพนักงาน
ทุกระดับ และการก�าหนดวิธีการและหลักเกณฑ์ 
การสรรหาพนกังานของบรษัิทตัง้แต่ระดบัผูอ้�านวยการ
หรือผู้จัดการทั่วไปโรงงานลงไป

   3.2 อนุมัติแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงาน  
การโยกย้ายหมุนเวียน การพัฒนาบุคลากร และ 
การสร้างบุคลากรทดแทนขององค์กร

   3.3 อนุมัติการว่าจ้างพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย 
การเลื่อนต�าแหน่ง การปรับระดับ การปรับเงินเดือน 
การลงโทษทางวินัย การเกษียณ และการต่ออายุ 
การท�างาน ส�าหรบัพนกังานของบริษทัและบริษทัย่อย 
ตั้งแต่ระดับผู้อ�านวยการหรือผู้จัดการทั่วไปโรงงาน
ลงไป 

   3.4 อนมุติัการโยกย้าย สบัเปลีย่น หมนุเวยีนภายในบรษิทั
และระหว่างบริษัทกับบริษัทย่อย และผลการประเมิน
การปฏิบตังิานของพนกังานตัง้แต่ระดบัผูอ้�านวยการ
หรือผู้จัดการทั่วไปโรงงานลงไป

   3.5 อนุมัติการฝึกอบรมพนักงาน

   อนึ่ง การแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง และการประเมินผลงาน
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน จะต้องได้รับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการตรวจสอบเท่านั้น

  4. พิจารณาอนุมัติสั่งจ่ายเงินเพื่อการท�าธุรกรรมของบริษัท
ภายในวงเงินตามที่คณะกรรมการบริษัทได้ก�าหนดไว้

  5. มอบหมายให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือหลายคนกระท�าการ
อย่างหนึง่อย่างใดแทนตามทีเ่หน็สมควรได้ ภายในขอบเขต
แห่งอ�านาจที่ได้รับ โดยการมอบหมายดังกล่าวต้องไม่ขัด
หรือแย้งกับค�าสั่งที่คณะกรรมการบริษัท และหรือ 
คณะกรรมการบริหารได้ก�าหนดไว้

  6. มีอ�านาจอื่น ๆ ตามที่ข้อบังคับการท�างานได้ก�าหนดไว้  
และให้รวมถึงอ�านาจในการด�าเนินงานของบริษัทตามที่ 
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และหรือกรรมการบริหาร
มอบหมาย

ทั้งนี้ การอนุมัติรายการดังกล่าวข้างต้น จะต้องไม่มีลักษณะ
เป็นการอนุมัติการเข้าท�ารายการที่ท�าให้กรรมการผู้จัดการหรือ
ผู้รับมอบหมายจากกรรมการผู้จัดการ สามารถอนุมัติรายการ
ที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมี
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อย 
ซึง่การอนมุตัริายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อท่ีประชุม
คณะกรรมการตรวจสอบ และหรอืทีป่ระชมุคณะกรรมการบรหิาร 
และหรอืทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษัิท และหรอืทีป่ระชมุผู้ถือหุ้น 
(แล้วแต่กรณี) เพื่อพิจารณาอนุมัติรายการดังกล่าว ตามที่ 
ข้อบังคับของบริษัทหรือบริษัทย่อยหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ก�าหนด

คณะกรรมการบริษัทก�าหนดเป้าหมายการปฏิบัติงานของ
กรรมการผู้จัดการและผู้บริหาร และให้มีการประเมินผล 
การปฏบิตังิานของกรรมการผูจ้ดัการและผูบ้รหิารเป็นประจ�าทกุปี 
กรรมการผู้จัดการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหาร
ตั้งแต่ระดับผู้อ�านวยการลงไปตามล�าดับ โดยใช้เป้าหมายและ
หลักเกณฑ์ในการประเมินที่เชื่อมโยงกับแผนกลยุทธ์และ 
แผนงานประจ�าปี เพื่อพิจารณาก�าหนดค่าตอบแทนและ
มาตรการจูงใจที่เหมาะสม โดยขออนุมัติจากที่ประชุม 
คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริษัท
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คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริหาร

กรรมการผู้จัดการ

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการ
กำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหา

คณะกรรมการ
กำกับดูแลกิจการที่ดี

เลขานุการบริษัท

ธุรกิจเครื่องดื่ม

การตลาด
เครื่องดื่มชาพร้อมดื่ม

ธุรกิจอาหาร

ฝ่ายการตลาด
เครื่องดื่มชาเขียว

ฝ่ายวางแผน
การขาย

ฝ่ายข้อมูลการตลาด
ธุรกิจเครื่องดื่ม

ฝ่ายส่งเสริม
การตลาด

ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2559

ฝ่ายข้อมูลการตลาด
ธุรกิจอาหาร

ฝ่ายทรัพยากร
มนุษย์

ฝ่ายจัดซื้อ ฝ่ายสื่อสารองค์กร ฝ่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศ

ฝ่ายตรวจสอบ
ภายใน

การเงินและบัญชี

พัฒนา
ผลิตภัณฑ์อาหาร

การผลิต บริหารทรัพยากรมนุษย์

ฝ่ายการตลาด-
กลุ่มร้านอาหาร

ฝ่ายปฏิบัติการ-
ร้านอาหาร

ฝ่ายพัฒนาโครงการ-
ร้านอาหาร

ฝ่ายบริหาร
จัดการพื้นที่

ฝ่ายประกัน
คุณภาพ

ฝ่ายการเงิน

ฝ่ายบัญชี

ฝ่ายบริหารการเงิน

ฝ่ายกฎหมาย
และกำกับดูแล

ฝ่ายการผลิต
เครื่องดื่ม

ฝ่ายการผลิต
อาหาร

ฝ่ายวิจัย
และพัฒนา

ฝ่ายประกัน
คุณภาพ

โครงสร้าง
องค์กร
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คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริหาร

กรรมการผู้จัดการ

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการ
กำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหา

คณะกรรมการ
กำกับดูแลกิจการที่ดี

เลขานุการบริษัท

ธุรกิจเครื่องดื่ม

การตลาด
เครื่องดื่มชาพร้อมดื่ม

ธุรกิจอาหาร

ฝ่ายการตลาด
เครื่องดื่มชาเขียว

ฝ่ายวางแผน
การขาย

ฝ่ายข้อมูลการตลาด
ธุรกิจเครื่องดื่ม

ฝ่ายส่งเสริม
การตลาด

ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2559

ฝ่ายข้อมูลการตลาด
ธุรกิจอาหาร

ฝ่ายทรัพยากร
มนุษย์

ฝ่ายจัดซื้อ ฝ่ายสื่อสารองค์กร ฝ่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศ

ฝ่ายตรวจสอบ
ภายใน

การเงินและบัญชี

พัฒนา
ผลิตภัณฑ์อาหาร

การผลิต บริหารทรัพยากรมนุษย์

ฝ่ายการตลาด-
กลุ่มร้านอาหาร

ฝ่ายปฏิบัติการ-
ร้านอาหาร

ฝ่ายพัฒนาโครงการ-
ร้านอาหาร

ฝ่ายบริหาร
จัดการพื้นที่

ฝ่ายประกัน
คุณภาพ

ฝ่ายการเงิน

ฝ่ายบัญชี

ฝ่ายบริหารการเงิน

ฝ่ายกฎหมาย
และกำกับดูแล

ฝ่ายการผลิต
เครื่องดื่ม

ฝ่ายการผลิต
อาหาร

ฝ่ายวิจัย
และพัฒนา

ฝ่ายประกัน
คุณภาพ
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11.2 การสรรหากรรมการ กรรมการอิสระ  
  กรรมการตรวจสอบและผู้บริหาร

11.2.1 กรณีที่กรรมการบริษัท กรรมการอิสระ กรรมการ 
  ตรวจสอบและกรรมการบริหารครบวาระหรือมี 
  ต�าแหน่งว่างลงด้วยเหตุอื่น 

คณะกรรมการสรรหาจะเป็นผู้พิจารณาสรรหากรรมการ
ทดแทนโดยพิจารณาคัดสรรบุคคล ผู้มีคุณวุฒิ ความรู้  
ความสามารถ และประสบการณ์การท�างานที่เกี่ยวข้อง รวมถึง
พิจารณาถึงองค์ประกอบ อายุ เพศ ความหลากหลายในทักษะ 
วิชาชีพ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ทักษะที่ยังขาดอยู่มาเป็น
เกณฑ์ในการพิจารณาสรรหากรรมการบริษัทด้วย ตลอดจน
ต้องมีคุณสมบัติ ตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัท
มหาชนจ�ากัด พ.ศ. 2535 และประกาศคณะกรรมการก�ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย หรือกฎหมาย กฎ ระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
เพื่อประโยชน์ต่อการด�าเนินงานของบริษัทให้มีประสิทธิภาพ 
จากนั้นจึงน�าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ การแต่งตั้งโดย 
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

  1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
  2. ผูถ้อืหุน้แต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสยีงทีม่อียูท้ั่งหมดตาม 1. 

เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้  
แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

  3. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล�าดับลงมา  
เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจ�านวนกรรมการ
ทีจ่ะพงึมหีรอืพึงเลอืกได้ในครัง้น้ัน ในกรณีทีบ่คุคลซึง่ได้รบั 
การเลือกตั้งในล�าดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกิน
จ�านวนกรรมการที่พึงมีหรือพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็น
ประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ส�าหรับการสรรหาคัดเลือกบุคคลเข้าด�ารงต�าแหน่งผู้บริหาร 
คณะกรรมการสรรหาเป็นผู้พิจารณาสรรหาผู้บริหารระดับ
ตั้งแต่ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการขึ้นไป เพื่อน�าเสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้งต่อไป รวมถึงจัดให้ 
มีการติดตามความคืบหน้าแผนสืบทอดต�าแหน่งที่ครอบคลุม
ต�าแหน่งกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูงดังกล่าว  
เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีผู้บริหารที่มีความรู้ ความสามารถ  
และประสบการณ์อันสามารถสืบทอดต�าแหน่งที่ส�าคัญต่อไป 
ในอนาคต 

11.2.2 หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการอิสระ  
  และกรรมการตรวจสอบ

บริษัทได้ก�าหนดหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการอิสระและ
กรรมการตรวจสอบจากคุณสมบัติของผู้ที่จะได้รับการแต่งตั้ง
เข้าเป็นกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบของบริษัท 
โดยกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบของบริษัท ต้องมี
คุณสมบัติความเป็นอิสระของกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์
และนิยามที่ก�าหนดในประกาศคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน 
ตลอดวาระการด�ารงต�าแหน่งดังนี้

  1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของทุนช�าระแล้วของบริษัท  
บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ง ทั้งนี้ ให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้อง
ตามมาตรา 258 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ด้วย

  2. ไม่เป็น หรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน 
ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษา ที่ได้เงินเดือนประจ�าจากบริษัท 
บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษัทร่วม บริษทัย่อยล�าดบัเดยีวกนั 
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง กิจการ 
ที่มีอ�านาจควบคุมกิจการอื่น ๆ ที่กล่าวข้างต้น หรือไม่เป็น
หรือเคยเป็นผู้มีอ�านาจควบคุมในกิจการที่กล่าวข้างต้น 
เว้นแต่ได้พ้นจากลักษณะดังกล่าวแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
ก่อนได้รับการแต่งตั้ง

  3. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร 
หุ้นส่วน หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของกิจการที่มี หรือเคยมี
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือให้บริการทางวิชาชีพกับบริษัท 
บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยในล�าดับ
เดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง 
หรือผู้มีอ�านาจควบคุมในกิจการที่กล่าวข้างต้น ในลักษณะ
ที่อาจขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน  
เว้นแต่ได้พ้นจากลักษณะดังกล่าวไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อน 
ได้รบัการแต่งต้ัง โดยความสมัพนัธ์ดงักล่าวหมายความถึง
ความสัมพันธ์ดังต่อไปนี้

   (1) รายการที่เป็นธุรกรรมปกติ รายการเช่า/ให้เช่า
อสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์/บริการ 
รายการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน  
มูลค่ารายการตั้งแต่ 20 ล้านบาท หรือตั้งแต่ 
ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท 
แล้วแต่จ�านวนใดต�่ากว่า

   (2) การให้บริการทางวิชาชีพอื่นนอกจากการให้บริการ
ด้านสอบบัญชี เช่น ที่ปรึกษาทางการเงิน ที่ปรึกษา
กฎหมาย การประเมนิราคาทรพัย์สนิ มลูค่ารายการเกนิ 
2 ล้านบาทต่อปี
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   ความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพ 
ดังกล่าวข้างต้นต้องได้รับอนุมัติโดยมีมติเป็นเอกฉันท์ 
จากคณะกรรมการบริษัทเสียก่อน เพื่อให้มั่นใจว่า 
มีความจ�าเป็นและสมควร และให้เปิดเผยความสัมพันธ์ 
ดังกล่าวของกรรมการอิสระรายที่เกี่ยวข้อง ในแบบแสดง
รายการข้อมูลประจ�าปี (แบบ 56-1) รายงานประจ�าปี 
(แบบ 56-2) และหรือหนังสือเชิญประชุม (กรณีต่อวาระ
การด�ารงต�าแหน่งของกรรมการอิสระรายที่เกี่ยวข้อง)

  4. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ 
บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล�าดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง หรือผู้มีอ�านาจ
ควบคุมในกิจการที่กล่าวข้างต้น รวมทั้งไม่เป็นผู้ถือหุ้น 
รายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ�านาจควบคุม หรือ 
หุ้นส่วนของส�านักงานสอบบัญชีที่มีผู้สอบบัญชีดังกล่าว 
สังกัดอยู่ เว้นแต่ได้พ้นจากลักษณะดังกล่าวไม่น้อยกว่า  
2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง

  5. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียน
ตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง 
และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ ผู้มีอ�านาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอ
ให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทหรือ
บริษัทย่อย 

  6. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งเพื่อเป็นตัวแทนกรรมการ
ของบรษิทั ผู้ถอืหุน้รายใหญ่ หรอืผูถ้อืหุน้ท่ีเป็นผูเ้กีย่วข้อง
กับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

  7. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท�าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็น
อิสระในเรื่องที่เกี่ยวข้องได้

  8. กรณีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ตัดสินใจ
เรื่องการด�าเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย 
บริษัทร่วม และบริษัทย่อยล�าดับเดียวกัน หรือนิติบุคคล 
ทีอ่าจมคีวามขัดแย้ง โดยมกีารตัดสนิใจในรปูแบบองค์คณะ 
(Collective Decision) สามารถท�าได้ โดยกรรมการอิสระ
รายนั้นต้องไม่เป็นกรรมการตรวจสอบด้วย

  9. สามารถด�ารงต�าแหน่งกรรมการอิสระในบริษัทใหญ่  
บริษัทย่อย และบริษัทย่อยล�าดับเดียวกัน แต่ต้อง 
เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการด�ารงต�าแหน่งกรรมการอิสระ 
ในบริษัทเหล่านั้น และค่าตอบแทนรวมที่ได้รับในแบบ 
แสดงรายการข้อมูลประจ�าปี (แบบ 56-1)  
และรายงานประจ�าปี (แบบ 56-2)

11.3 การก�ากับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความส�าคัญอย่างยิ่งกับการบริหารและ 
ด�าเนินงานโดยยึดมั่นในความซื่อตรงและโปร่งใส โดยได้ถือปฏิบัติตาม
แนวทางปฏิบัติส�าหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน (Code of Best 
Practices) ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหรือหน่วยงาน
ก�ากับดูแลที่เกี่ยวข้องก�าหนดไว้อย่างเคร่งครัด นอกจากนี้  
คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาก�าหนดนโยบายก�ากับดูแลกิจการที่ดี
ให้สอดคล้องกับแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
เพื่อความโปร่งใสในการด�าเนินงาน และเป็นการเพิ่มความเชื่อมั่น 
ให้กับผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุนทั่วไปและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย โดยความมุ่งหวัง 
ที่จะยกระดับการก�ากับดูแลกิจการของบริษัทให้ทัดเทียมกับบริษัทชั้นน�า
อื่น ๆ ทั้งนี้ เพื่อผลสัมฤทธิ์สุดท้ายอันได้แก่ การบรรลุถึงเป้าหมาย 
ในการด�าเนินธุรกิจ และการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัท รวมถึง 
มีการทบทวน ประเมินผลการปฏิบัติ เพื่อน�ามาพิจารณาปรับปรุง 
ให้เหมาะสม รวมถึงจัดท�าเป็นรายงานการปฏิบัติตามหลักการ 
ก�ากับดูแลกิจการที่ดีซึ่งได้เปิดเผยไว้ในหัวข้อ 23 ในหน้าที่ 123-140  
ของรายงานประจ�าปีฉบับนี้ด้วย
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รายละเอียดเกี่ยวกับ
คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร

ประเภทกรรมการ
กรรมการอิสระ

วันที่ได้รับแต่งตั้ง      
20 เมษายน 2553

ต�าแหน่งปัจจุบัน
ประธานคณะกรรมการบริษัท กรรมการสรรหา  
และกรรมการก�าหนดค่าตอบแทน

วัน/เดือน/ปีเกิด     
22 มิถุนายน 2486

อายุ      
73  ปี

คุณวุฒิการศึกษา     
• ปริญญานิติศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับ 2) 
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• นิติศาสตร์มหาบัณฑิต (LL.M) 
 มหาวิทยาลัยโคลัมเบีย (นิวยอร์ก) ประเทศสหรัฐอเมริกา
• ปริญญานิติศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ปริญญานิติศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
 มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
• เนติบัณฑิตไทย

ประวัติการอบรมหลักสูตรของ
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• Finance for Non-Finance Director (FND) ปี 2547
• Board Failure and How to Improving the Quality of   
 Finance Reporting ปี 2547
• Director Accreditation Program (DAP) ปี 2548

ประวัติการอบรมหลักสูตรของสถาบันอื่น   
• ประกาศนียบัตรการประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์
 สถาบันปฏิรูปที่ดินไต้หวัน ร่วมกับ Lincoln Land Institute,   
 Massachusetts, USA.
• ประกาศนียบัตรการสอนสิทธิมนุษยชน
 มหาวิทยาลัยสตราบูร์ก ประเทศฝรั่งเศส

การถือหุ้นในบริษัท*     
- ไม่มี -  

จ�านวนปีที่เป็นกรรมการ
6 ปี 8 เดือน

ต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
ปัจจุบัน กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ 
 ประธานกรรมการก�าหนดค่าตอบแทนและสรรหา  

และประธานกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี
 บริษัท อาหารสยาม จ�ากัด (มหาชน)
 กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
 บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จ�ากัด (มหาชน)

ต�าแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
ปัจจุบัน กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ 

และประธานกรรมการก�าหนดค่าตอบแทนและสรรหา  
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ�ากัด (มหาชน)

 ผู้บรรยายส�านักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
 เนติบัณฑิตยสภา 
 ที่ปรึกษาคณะกรรมการจัดการทรัพย์สินสภากาชาดไทย
 สภากาชาดไทย
 กรรมการกฤษฎีกา คณะที่ 7 
 คณะกรรมการกฤษฎีกา    

ต�าแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจท�าให้ 
เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์   
- ไม่มี -

ประสบการณ์
2544 - 2558 อาจารย์บรรยายพิเศษ (ปริญญาตรี) 
 คณะนิติศาสตร์
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2552 - 2559 กรรมการสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
   
ประวัติการท�าผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา   
- ไม่มี -

*นับรวมการถือหุ้นของคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

1. นายประสิทธิ์ โฆวิไลกูล
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ประเภทกรรมการ     
กรรมการผู้มีอ�านาจลงนาม

วันที่ได้รับแต่งตั้ง
26 มกราคม 2549

ต�าแหน่งปัจจุบัน
รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร 
กรรมการสรรหา กรรมการก�าหนดค่าตอบแทน  
และกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

วัน/เดือน/ปีเกิด
20 มกราคม 2518

อายุ
41 ปี

คุณวุฒิการศึกษา
• ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ สาขาการเงิน 
 มหาวิทยาลัยบอสตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา
• ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์การเงินการธนาคาร 
 มหาวิทยาลัยบอสตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา
• ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการบริหารทั่วไป  
 มหาวิทยาลัยรามค�าแหง
• ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการจัดการโลจิสติกส์และ  
 ซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

ประวัติการอบรมหลักสูตรของ
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
Directors Accreditation Program (DAP) 2547

ประวัติการอบรมหลักสูตรของสถาบันอื่น   
- ไม่มี -

การถือหุ้นในบริษัท*     
- ไม่มี - 

2. นายฐาปน สิริวัฒนภักดี

จ�านวนปีที่เป็นกรรมการ
10 ปี 11 เดือน

ต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ 
 บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จ�ากัด (มหาชน)
 กรรมการ 
 บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จ�ากัด (มหาชน)
 รองประธานกรรมการ คนที่ 3 
 บริษัท เสริมสุข จ�ากัด (มหาชน)
 กรรมการ
 บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ 

จ�ากัด (มหาชน)

ต�าแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
ปัจจุบัน กรรมการผู้อ�านวยการใหญ่
 บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ�ากัด (มหาชน)
 ประธานกรรมการ
 บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จ�ากัด
 บริษัท โออิชิ ราเมน จ�ากัด
 บริษัท โออิชิ สแน็ค จ�ากัด
 บริษัท จรัญธุรกิจ 52 จ�ากัด
 บริษัท ถังไม้โอ๊คไทย จ�ากัด
 บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ มาร์เก็ตติ้ง จ�ากัด
 บริษัท ไทยโมลาส จ�ากัด
 บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ รีไซเคิล จ�ากัด
 บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ เอ็นเนอร์ยี่ จ�ากัด
 บริษัท ไทยดริ้งค์ จ�ากัด
 บริษัท แพนอินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จ�ากัด
 บริษัท อาหารเสริม จ�ากัด
 บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ เทรนนิ่ง จ�ากัด
 บริษัท โมเดิร์นเทรด แมนเนจเม้นท์ จ�ากัด
 บริษัท เอส.พี.เอ็มอาหารและเครื่องดื่ม จ�ากัด
 บริษัท ซี เอ ซี จ�ากัด
 บริษัท โฮเรก้า แมเนจเม้นท์ จ�ากัด
 บริษัท ช้างอินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด
 บริษัท ฟู้ด ออฟ เอเชีย จ�ากัด
 บริษัท แม๊กซ์ เอเชีย จ�ากัด

*นับรวมการถือหุ้นของคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
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ต�าแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ
 บริษัท คอสมอส บริวเวอรี่ (ประเทศไทย) จ�ากัด
 กลุ่มบริษัทสุรากระทิงแดง
 บริษัท ทศภาค จ�ากัด
 บริษัท นทีชัย จ�ากัด
 บริษัท ยูไนเต็ด ไวน์เนอรี่ แอนด์ดิสทิลเลอรี่ จ�ากัด
 บริษัท หลักชัยค้าสุรา จ�ากัด
 บริษัท สีมาธุรกิจ จ�ากัด
 International Beverage Holdings (China) Limited
 Times Publishing Limited 
 กลุ่มบริษัทอาคเนย์
 รองประธานกรรมการ คนที่ 1 
 บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ โลจิสติก จ�ากัด
 กรรมการ และรองประธานกรรมการบริหาร
 บริษัท เบียร์ไทย (1991) จ�ากัด (มหาชน)  
 กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
 International Beverage Holdings Limited
 กรรมการ
 บริษัท เบียร์ช้าง จ�ากัด
 บริษัท แม๊กซ์ เอเชีย จ�ากัด
 บริษัท เสริมสุข โฮลดิ้งส์ จ�ากัด
 บริษัท เสริมสุข เบเวอร์เรจ จ�ากัด
 บริษัท เสริมสุข  เทรนนิ่ง จ�ากัด
 บริษัท เครื่องดื่มแรงเยอร์ (2008) จ�ากัด
 Fraser and Neave, Limited
 InterBev Investment Limited 
 Best Spirits Company Limited 
 Super Brands Company Pte.Ltd.
 InterBev Malaysia Sdn. Bhd.
 InterBev (Singapore) Limited

ต�าแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
ปัจจุบัน กรรมการ
 Blairmhor Distillers Limited
 Blairmhor Limited
 International Beverage Holdings (UK) Limited
 Inver House Distillers Limited
 Great Brands Limited
 บริษัท ไทยเบฟเวอเรจแบรนด์ จ�ากัด
 บริษัท ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี จ�ากัด
 บริษัท จุฬา ยูไนเต็ด จ�ากัด
 บริษัท อเดลฟอส จ�ากัด
 บริษัท ปฐมภักดี จ�ากัด 

ต�าแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจท�าให้
เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- ไม่มี - 

ประสบการณ์
2553 - 2556 กรรมการ
 Beer Chang International Limited
2550 - 2555 ประธานกรรมการบริหาร
 บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จ�ากัด (มหาชน)
2550 - 2558 รองประธานกรรมการ
 และกรรมการก�าหนดค่าตอบแทนและสรรหา
 บริษัท อาหารสยาม จ�ากัด (มหาชน)
2549 - 2554 รองประธานกรรมการ
 กลุ่มบริษัทโออิชิ
2546 - 2554 กรรมการรองกรรมการผู้อ�านวยการใหญ่ 
 บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ�ากัด (มหาชน)

ประวัติการท�าผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา
- ไม่มี -
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ประเภทกรรมการ
กรรมการอิสระ

วันที่ได้รับแต่งตั้ง
10 พฤศจิกายน 2549

ต�าแหน่งปัจจุบัน
ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหา
กรรมการก�าหนดค่าตอบแทน และกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

วัน/เดือน/ปีเกิด      
23 มกราคม 2489

อายุ       
70 ปี

คุณวุฒิการศึกษา
• อักษรศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์  
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2509)
• ปรญิญาโท (M.A.) สาขาวชิาประวตัศิาสตร์ความสมัพนัธ์ระหว่างประเทศ 
 จาก Michigan State University, USA. (2511)
• ปริญญาเอก (Ph.D.) สาขาวชิาประวัตศิาสตร์ความสมัพนัธ์ระหว่างประเทศ
 จาก Michigan State University, USA. (2515)
• ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขามานุษยวิทยา (Humanities) 
 จาก Schiller International University, London (2546)

ประวัติการอบรมหลักสูตรของ
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 63/2550
• Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) รุน่ที ่7/2556
• Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE)  
 รุ่นที่ 22/2557
• Role of the Chairman Program รุ่นที่ 39/2559
• Advanced Audit Committee Program รุ่นที่ 23/2559

ประวัติการอบรมหลักสูตรของสถาบันอื่น
• ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหาร ระดับสูง รุ่นที่ 14/2555
 สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.)

การถือหุ้นในบริษัท*     
- ไม่มี - 

3. นายวิกรม คุ้มไพโรจน์

จ�านวนปีที่เป็นกรรมการ
10 ปี 1 เดือน 

ต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
ปัจจุบัน ประธานกรรมการ
 บรษิทั คนัทรี ่กรุป๊ ดเีวลลอปเมนท์ จ�ากดั (มหาชน) 
2557 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ  

และกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน
 ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จ�ากัด 

(มหาชน)

ต�าแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
ปัจจุบัน ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
 หอการค้าอังกฤษ-ไทย
 ประธานบริษัท
 บริษทั สปอร์ต แอนด์ รีครีเอช่ัน แมนเนจเม้นท์ จ�ากดั 

ต�าแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจท�าให้
เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- ไม่มี -

ประสบการณ์
2548 และ กรรมการ
2550 - 2551 บริษัท การบินไทย จ�ากัด (มหาชน)
2543 - 2544     รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ
2545               เอกอัครราชทูต ณ กรุงโรม ประเทศอิตาลี
2546 - 2549 เอกอคัรราชทตู ณ กรงุลอนดอน สหราชอาณาจกัร
 เอกอคัรราชทตู ณ กรงุดบัลนิ สาธารณรฐัไอร์แลนด์
2550 - 2552 ประธานกรรมการ
 บริษัท ดราก้อน วัน จ�ากัด (มหาชน) 
2555 - ม.ค. 2559 กรรมการ กรรมการตรวจสอบ  

และกรรมการในคณะกรรมการสรรหาและก�าหนด
 ค่าตอบแทน
 ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์ 

และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
2556 - เม.ย. 2559 กรรมการและประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาล
 บริษทั บางจากปิโตรเลียม จ�ากัด (มหาชน)

ประวัติการท�าผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา
- ไม่มี -

*นับรวมการถือหุ้นของคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
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4. นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช

*นับรวมการถือหุ้นของคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

ประเภทกรรมการ     
กรรมการอิสระ

วันที่ได้รับแต่งตั้ง  
24 กุมภาพันธ์ 2552

ต�าแหน่งปัจจุบัน
กรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการก�าหนดค่าตอบแทน 
และประธานกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

วัน/เดือน/ปีเกิด
13 กันยายน 2489

อายุ
70 ปี

คุณวุฒิการศึกษา
• ปริญญาตรีบัญชีบัณฑิต 
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ  
 Syracuse University ประเทศสหรัฐอเมริกา (ด้วยทุน USAID)
• ปริญญาบัตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 42

ประวัติการอบรมหลักสูตรของ
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• Driving Company Success with IT Governance (ITG 2/2559)
• Director Certification Program Update (DCPU 1/2557)
• Anti-Corruption for Executive Program (ACEP 7/2556) 
• Advanced Audit Committee Program (AACP 10/2556)
 (ผ่านการอบรม ACP, MIA, MFM, MIR)
• Financial Institutions Governance Program (FGP 2/2554)
• Audit Committee Program (ACP 32/2553)
• The Role of Compensation Committee Program (RCC 4/2550)
• The Role of the Chairman Program (RCP13/2549)
• Director Certificate Program (DCP 17/2545)

ประวัติการอบรมในหลักสูตรของสถาบันอื่น   • 
• ประกาศนียบัตรการประกันวินาศภัยระดับสูง
 Swiss Insurance Training Center, Switzerland 
 (ด้วยทุน Swiss Re)
• ประกาศนียบัตรการบริหารระดับสูง
 Australian Management College, Australia 
 (ด้วยทุน COLOMBO)
• ประกาศนียบัตรนักบริหารระดับสูง (นบส. 1 รุ่นที่ 18) 
 สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน
• ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 8
 สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) 
• วฒุบัิตรหลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงูด้านการค้าและการพาณชิย์ รุน่ท่ี 3
 สถาบันวิทยาการการค้า 
• วุฒิบัตรหลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง 
 สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 2

การถือหุ้นในบริษัท*     
- ไม่มี -  

จ�านวนปีที่เป็นกรรมการ
7 ปี 10 เดือน

ต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ  

และประธานกรรมการตรวจสอบ
 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ�ากัด (มหาชน)
 บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จ�ากัด (มหาชน)
 ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ  

กรรมการตรวจสอบ 
และประธานกรรมการก�าหนดค่าตอบแทนและสรรหา

 บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จ�ากัด (มหาชน)
 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
 บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จ�ากัด (มหาชน)
 บริษัท กรุงเทพประกันภัย จ�ากัด (มหาชน)
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ต�าแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
ปัจจุบัน กรรมการกฤษฎีกา
 ส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 ผู้ทรงคุณวุฒิ
 คณะกรรมการสภาธุรกิจประกันภัยไทย

ต�าแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจท�าให้
เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- ไม่มี -

ประสบการณ์
2557 - 2558 สมาชิกสภาปฎิรูปแห่งชาติ
 สภาปฎิรูปแห่งชาติ
2555 - 2557  กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน
 บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จ�ากัด
2553 - 2556  กรรมการ
 บริษัท บีเจซี โลจิสติกส์ แอนด์ แวร์เฮาส์ จ�ากัด
 (เดิมชื่อ บริษัท บีเจซี อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด)
2552 - 2559 กรรมการอิสระ
 บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จ�ากัด (มหาชน)
2551 - มี.ค. 2556  ประธานกรรมการตรวจสอบและประเมินผล
 ประจ�ากระทรวงพาณิชย์
 กระทรวงพาณิชย์
2550 - 2555  กรรมการและเหรัญญิก
 มูลนิธิสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์
2549 - 2551 ที่ปรึกษาคณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติ 

ฝ่ายเศรษฐกิจ
 คณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติ
 รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
 ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์  

(ไม่ใช่ต�าแหน่งทางการเมือง)  
 กระทรวงพาณิชย์
2548 - 2554  อนุกรรมการในคณะอนุกรรมการพัฒนา 

ระบบราชการเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนา
องค์การมหาชน และองค์กรรูปแบบอื่นในก�ากับ
ของราชการฝ่ายบริหารที่มิใช่ส่วนราชการ

 ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

ประสบการณ์
2545 - 2550  ประธานกรรมการ
 สถาบันประกันภัยไทย
2544 - 2551 กรรมการในคณะกรรมการนโยบายสถาบันการเงนิ
 ธนาคารแห่งประเทศไทย
2544 - 2549 อธิบดีกรมการประกันภัย
 กรมการประกันภัย กระทรวงพาณิชย์

ประวัติการท�าผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา
- ไม่มี -
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*นับรวมการถือหุ้นของคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

5. นายชัย จรุงธนาภิบาล

ประเภทกรรมการ     
กรรมการอิสระ

วันที่ได้รับแต่งตั้ง
8 กุมภาพันธ์ 2549

ต�าแหน่งปัจจุบัน
กรรมการตรวจสอบ 
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
และกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

วัน/เดือน/ปีเกิด
25 พฤศจิกายน 2497

อายุ
62 ปี

คุณวุฒิการศึกษา
• ปริญญาตรีบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ปริญญาโทบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการอบรมหลักสูตรของ
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 29/2546
• Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 24/2548

ประวัติการอบรมหลักสูตรของสถาบันอื่น   
- ไม่มี -

การถือหุ้นในบริษัท*     
- ไม่มี -

จ�านวนปีที่เป็นกรรมการ
10 ปี 10 เดือน

ต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น 
ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
 และกรรมการบริหารความเสี่ยง
 บริษัท อาหารสยาม จ�ากัด (มหาชน)
 กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
 บริษัท ทีมพรีซิชั่น จ�ากัด (มหาชน)
 กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ
 และประธานกรรมการก�าหนดค่าตอบแทน
 บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ จ�ากัด (มหาชน)
 กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ
 และประธานกรรมการตรวจสอบ
 บริษัท ค้าเหล็กไทย จ�ากัด (มหาชน)
 กรรมการอิสระ
 บรษัิท สยาม ฟิวเจอร์ ดเีวลลอปเมนท์ จ�ากดั (มหาชน)

ต�าแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
- ไม่มี -

ต�าแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจท�าให้ 
เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- ไม่มี -

ประสบการณ์
2523 - 2540  กรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่การเงิน
 กลุ่มบริษัทไมเนอร์

ประวัติการท�าผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา
- ไม่มี -
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6. นายอวยชัย ตันทโอภาส

*นับรวมการถือหุ้นของคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

ประเภทกรรมการ     
กรรมการผู้มีอ�านาจลงนาม

วันที่ได้รับแต่งตั้ง
26 มกราคม 2549

ต�าแหน่งปัจจุบัน
กรรมการ และรองประธานกรรมการบริหาร คนที่ 1

วัน/เดือน/ปีเกิด
17 พฤษภาคม 2492

อายุ
67 ปี

คุณวุฒิการศึกษา
• ปริญญาตรี B.Sc. Accounting
 St. Louis University ประเทศสหรัฐอเมริกา
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ 
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการอบรมหลักสูตรของ
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• Director Accreditation Program (DAP) 2547
• Directors Certification Program (DCP) 2550
• Role of The Chairman Program รุ่นที่ 29/2555 

ประวัติการอบรมหลักสูตรของสถาบันอื่น
• เกียรติบัตรหลักสูตร Advance Management Program 
 European Institute of Business Administration (INSEAD)  
 ประเทศฝรั่งเศส

การถือหุ้นในบริษัท*
- ไม่มี -

จ�านวนปีที่เป็นกรรมการ
10 ปี 11 เดือน

ต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
- ไม่มี -

ต�าแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
ปัจจุบัน กรรมการรองกรรมการผู้อ�านวยการใหญ่อาวุโส
 บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ�ากัด (มหาชน)
 ประธานกรรมการ
 บริษัท แคชแวน แมนเนจเม้นท์ จ�ากัด
 รองประธานกรรมการ
 บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จ�ากัด
 บริษัท โออิชิ ราเมน จ�ากัด
 บริษัท โออิชิ สแน็ค จ�ากัด
 บริษัท โฮเรก้า แมเนจเม้นท์ จ�ากัด
 บริษัท โมเดิร์นเทรด แมนเนจเม้นท์ จ�ากัด
 บริษัท สุรากระทิงแดง (1988) จ�ากัด
 บรษิทั ยไูนเต็ด ไวน์เนอรี ่แอนด์ดสิทลิเลอรี ่จ�ากัด
 บริษัท สีมาธุรกิจ จ�ากัด  

บริษัท นทีชัย จ�ากัด
 บริษัท หลักชัยค้าสุรา จ�ากัด
 รองประธานกรรมการ คนที่ 1
 บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ มาร์เก็ตติ้ง จ�ากัด
 รองประธานกรรมการ คนที่ 2
 บริษัท ไทยดริ้งค์ จ�ากัด
 บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ โลจิสติก จ�ากัด
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ต�าแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
ปัจจุบัน กรรมการ
 บริษัท น�ายุค จ�ากัด
 บริษัท น�าเมือง จ�ากัด
 บริษัท น�าทิพย์ จ�ากัด
 บริษัท น�านคร จ�ากัด
 บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ เทรนนิ่ง จ�ากัด  

Blairmhor Distillers Limited
 Blairmhor Limited
 InterBev (Singapore) Limited 
 International Beverage Holdings (China) Limited
 International Beverage Holdings Limited
 International Beverage Vietnam Company Limited
 InterBev Trading (China) Limited
 
ต�าแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจท�าให้ 
เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- ไม่มี -

ประสบการณ์
2554 - 2557 รองประธานกรรมการ
 บรษิทั เอส.พ.ีเอม็อาหารและเคร่ืองดืม่ จ�ากดั
2553 - 2559 กรรมการรองกรรมการผู้อ�านวยการใหญ่
 บรษิทั ไทยเบฟเวอเรจ จ�ากดั (มหาชน)
2548 - 2553  กรรมการผู้ช่วยกรรมการผู้อ�านวยการใหญ่
 บรษิทั ไทยเบฟเวอเรจ จ�ากดั (มหาชน)
2548 - 2552 กรรมการ
 กลุม่บรษิทั สุรากระทงิแดง
2538 - 2545 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
 บรษิทั รชิมอนเด้ (กรุงเทพ) จ�ากดั

ประวัติการท�าผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา
- ไม่มี -
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7. นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร

*นับรวมการถือหุ้นของคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

ประเภทกรรมการ     
กรรมการผู้มีอ�านาจลงนาม

วันที่ได้รับแต่งตั้ง
26 มกราคม 2549

ต�าแหน่งปัจจุบัน
กรรมการ รองประธานกรรมการบริหาร คนที่ 2 
และกรรมการก�าหนดค่าตอบแทน

วัน/เดือน/ปีเกิด
10 กรกฎาคม 2497

อายุ
62 ปี

คุณวุฒิการศึกษา
• ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1) 
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• Mini MBA สาขา Leadership Management
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
• วุฒิบัตรคอมพิวเตอร์บริหาร
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรมหลักสูตรของ
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• Directors Certification Program (DCP26/2546)
• DCP Refresher Course (2/2549)

ประวัติการอบรมหลักสูตรของสถาบันอื่น   
- ไม่มี -

การถือหุ้นในบริษัท*     
- ไม่มี - 

จ�านวนปีที่เป็นกรรมการ
10 ปี 11 เดือน

ต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
ปัจจุบัน กรรมการ 
 บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จ�ากัด (มหาชน)
 บริษัท อาหารสยาม จ�ากัด (มหาชน)
 บรษิทั แผ่นดนิทอง พรอ็พเพอร์ตี ้ดเีวลลอปเม้นท์ 

จ�ากัด (มหาชน)
 บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จ�ากัด (มหาชน)
 บริษัท เสริมสุข จ�ากัด (มหาชน)
 บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จ�ากัด (มหาชน)

ต�าแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
ปัจจุบัน   กรรมการรองกรรมการผู้อ�านวยการใหญ่อาวุโส
 บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ�ากัด (มหาชน) 
 รองประธานกรรมการ
 บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จ�ากัด
 บริษัท โออิชิ ราเมน จ�ากัด   

บริษัท โออิชิ สแน็ค จ�ากัด
 กรรมการ
 บริษัท ควอลิตี้ ไพน์แอปเปิล โปรดักส์ จ�ากัด
 บริษัท เบียร์ทิพย์ บริวเวอรี่ (1991) จ�ากัด
 Fraser and Neave, Limited
 Frasers Centrepoint Limited
 บริษัท อีสเทิร์น ซีบอร์ด อินดัสเตรียล เอสเตท 

(ระยอง) จ�ากัด
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ต�าแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจท�าให้
เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์   
- ไม่มี -

ประสบการณ์
2553 - 2559 กรรมการรองกรรมการผู้อ�านวยการใหญ่
   บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ�ากัด (มหาชน)
2553 - 2556 กรรมการ
   Beer Chang International Limited
2553 - 2555  กรรมการ
   Super Brands Company Pte. Ltd.
2546 - 2553 กรรมการผู้ช่วยกรรมการผู้อ�านวยการใหญ่
   บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ�ากัด (มหาชน)

ประวัติการท�าผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา  
- ไม่มี -
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8. นายมารุต บูรณะเศรษฐกุล

*นับรวมการถือหุ้นของคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

ประเภทกรรมการ     
กรรมการผู้มีอ�านาจลงนาม

วันที่ได้รับแต่งตั้ง 
25 มิถุนายน 2556

ต�าแหน่งปัจจุบัน
กรรมการผู้จัดการ กรรมการบริหาร 
กรรมการบริหารความเสี่ยง 
และกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

วัน/เดือน/ปีเกิด
6 มีนาคม 2510

อายุ
49 ปี

คุณวุฒิการศึกษา
• ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  
 (สถิติประยุกต์)  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ปรญิญาบรหิารธรุกิจมหาบณัฑิต สาขาการตลาดและการจดัการทัว่ไป
 Cleveland State University ประเทศสหรัฐอเมริกา
• ประกาศนยีบตัร Business and Administration Extension School
 มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ประเทศสหรัฐอเมริกา

ประวัติการอบรมหลักสูตรของ
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 180/2556  

ประวัติการอบรมหลักสูตรของสถาบันอื่น
• ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 13
 สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.)
• Executive Development Program (EDP 2) 
 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

การถือหุ้นในบริษัท*     
- ไม่มี - 

จ�านวนปีที่เป็นกรรมการ
3 ปี 6 เดือน 

ต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น 
ปัจจุบัน กรรมการและกรรมการบริหาร 
 บริษัท  เสริมสุข จ�ากัด (มหาชน)

ต�าแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
ปัจจุบัน ผู้ช่วยกรรมการผู้อ�านวยการใหญ่
 สายธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มญี่ปุ่น  

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ�ากัด (มหาชน)
 กรรมการ และรองประธานกรรมการบรหิาร คนท่ี 2
 บริษัท ไทยดริ้งค์ จ�ากัด
 กรรมการ และรองประธานกรรมการบรหิาร คนที ่1
 บริษัท ทศภาค จ�ากัด
 กรรมการผู้จัดการ
 บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จ�ากัด
 บริษัท โออิชิ ราเมน จ�ากัด
 บริษัท โออิชิ สแน็ค จ�ากัด
 รองประธานกรรมการ
 บริษัท เอส.พี.เอ็มอาหารและเครื่องดื่ม จ�ากัด
 บริษัท โฮเรก้า แมเนจเม้นท์ จ�ากัด
 บริษัท แคชแวน แมนเนจเม้นท์ จ�ากัด 
 รองประธานกรรมการ และรกัษาการกรรมการผูจ้ดัการ
 บริษัท โมเดิร์นเทรด แมนเนจเม้นท์ จ�ากัด
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ต�าแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
ปัจจุบัน กรรมการ 
 บริษัท ทศภาค จ�ากัด
 บริษัท เสริมสุข เบเวอร์เรจ จ�ากัด
 บริษัท เสริมสุข โฮลดิ้งส์ จ�ากัด
 บริษัท เครื่องดื่มแรงเยอร์ (2008) จ�ากัด
 Oishi International Holdings Limited
 Oishi Myanmar Limited
 Oishi Group Limited Liability Company
 บริษัท โซ วอเตอร์ จ�ากัด
 บริษัท เบฟโค จ�ากัด

ต�าแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจท�าให้
เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- ไม่มี -

ประสบการณ์
ก.พ. 2557 - พ.ค. 2559 ผู้ช่วยกรรมการผู้อ�านวยการใหญ่
  กลุ่มธุรกิจเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ 
  บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ�ากัด (มหาชน)
ส.ค. 2556 - ก.พ. 2557 ผู้ช่วยกรรมการผู้อ�านวยการใหญ่
  สายการผลิตเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์
  บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ�ากัด (มหาชน)
ก.ย. 2555 - 2557 รองประธานกรรมการคนที่ 3 
  ประธานกรรมการบริหาร 
  และกรรมการผู้จัดการ
  บริษัท ไทยเบฟเวอเรจมาร์เก็ตติ้ง จ�ากัด 
ก.ย. 2555 - 2556 ผู้ช่วยกรรมการผู้อ�านวยการใหญ่
  สายบริหารการตลาด
  บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ�ากัด (มหาชน)
ธ.ค. 2554 - มิ.ย. 2557 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
  คณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจขนาด

กลางและขนาดย่อม

ประสบการณ์
2553 - 2555 ผู้ช่วยกรรมการผู้อ�านวยการใหญ่
  สายสนับสนุน 
  บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ�ากัด (  มหาชน)
ม.ค. 2552 - ส.ค. 2555 ผูอ้�านวยการส�านกักรรมการผูอ้�านวยการใหญ่
  บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ�ากัด (มหาชน)
พ.ค. 2552 - ม.ค. 2559 กรรมการผู้อ�านวยการ
  บริษัท ไทยดริ้งค์ จ�ากัด
ม.ค. 2552 - ม.ค.2554 รองกรรมการผู้จัดการ 
  บริษัท ไทยเบฟเวอเรจมาร์เก็ตติ้ง จ�ากัด
2550 - 2551 กรรมการ
  บริษัท แคทบัชช์ ทีวี จ�ากัด
2549 - 2551 กรรมการ
  บรษิทั ฮทัชสินั ซีเอที ไวร์เลส มลัตมิเีดยี จ�ากดั 
2548 - 2552 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานธุรกิจ

การตลาดและการขาย
  บริษัท กสท โทรคมนาคม จ�ากัด (มหาชน)

ประวัติการท�าผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา
- ไม่มี -
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9. นายพิษณุ วิเชียรสรรค์

*นับรวมการถือหุ้นของคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

ประเภทกรรมการ     
กรรมการผู้มีอ�านาจลงนาม

วันที่ได้รับแต่งตั้ง 
26 มกราคม 2549

ต�าแหน่งปัจจุบัน
กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง

วัน/เดือน/ปีเกิด
23 มกราคม 2499

อายุ
60 ปี

คุณวุฒิการศึกษา
• ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ (วิทยาศาสตร์การอาหาร) 
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
• ปริญญาโทด้านเทคโนโลยี (เกียรตินิยมอันดับ 2) 
 สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ
 Massey University ประเทศนิวซีแลนด์
• ปริญญาโทด้านการผลิตเบียร์ 
 The Scandinavian School of Brewing ประเทศเดนมาร์ค
• ปริญญาเอกวิศวกรรมศาสตร์ Technical University Berlin   
 ประเทศเยอรมนี

ประวัติการอบรมหลักสูตรของ
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• Director Accreditation Program (DAP) ปี 2547 

ประวัติการอบรมหลักสูตรของสถาบันอื่น   
- ไม่มี -
 
การถือหุ้นในบริษัท*     
- ไม่มี - 

จ�านวนปีที่เป็นกรรมการ
10 ปี 11 เดือน

ต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
- ไม่มี -

ต�าแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
ปัจจุบัน   กรรมการรองกรรมการผู้อ�านวยการใหญ่อาวุโส
 บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ�ากัด (มหาชน)
 กรรมการผู้จัดการ
 บริษัท คอสมอส บริวเวอรี่ (ประเทศไทย) จ�ากัด
 กรรมการผู้จัดการ 
 บริษัท เบียร์ไทย (1991) จ�ากัด (มหาชน)
 กรรมการ
 บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จ�ากัด
 บริษัท โออิชิ ราเมน จ�ากัด
 บริษัท โออิชิ สแน็ค จ�ากัด
 บริษัท เบียร์ช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด
 บริษัท จรัญธุรกิจ 52 จ�ากัด
 บรษิทั แพนอนิเตอร์เนชัน่แนล (ประเทศไทย) จ�ากดั
 บริษัท อาหารเสริม จ�ากัด
  บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ รีไซเคิล จ�ากัด
 บริษัท เบียร์ช้าง จ�ากัด
 บริษัท เบียร์อาชา จ�ากัด
 บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ เทรนนิ่ง จ�ากัด
 บริษัท เอส.พี.เอ็มอาหารและเครื่องดื่ม จ�ากัด
 บริษัท ไทยดริ้งค์ จ�ากัด
 บริษัท เพ็ทฟอร์ม (ไทยแลนด์) จ�ากัด
 Great Brands Limited
 รองประธานกรรมการ คนที่ 1
 บริษัท ช้างอินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด
 รองประธานกรรมการ
 บริษัท ฟู้ด ออฟ เอเชีย จ�ากัด
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ต�าแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจท�าให้
เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- ไม่มี -

ประสบการณ์
2557 - 2559 กรรมการรองกรรมการผู้อ�านวยการใหญ่
 บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ�ากัด (มหาชน)
2548 - 2557 กรรมการ
 บริษัท วิทยาทาน จ�ากัด
2547 - 2557 กรรมการผู้ช่วยกรรมการผู้อ�านวยการใหญ่
 บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ�ากัด (มหาชน)
2546 - 2547  รองกรรมการผู้จัดการ
 บริษัท เบียร์ไทย (1991) จ�ากัด (มหาชน)
2540 - 2543  ผู้อ�านวยการฝ่ายพัฒนาและค้นคว้าวิศวกรรม
 บริษัท เบียร์ไทย (1991) จ�ากัด (มหาชน)
2537 - 2539 ผู้ช่วยผู้อ�านวยการโรงงาน
 บริษัท คาร์ลสเบิร์กบริวเวอรี่ (ประเทศไทย) จ�ากัด
2535 - 2537 ที่ปรึกษา
 บริษัท แพนเอ็นจิเนียริ่งคอนซัลแทนต์ จ�ากัด

ประวัติการท�าผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา  
- ไม่มี -
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10. นายไพศาล อ่าวสถาพร

*นับรวมการถือหุ้นของคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

ต�าแหน่งปัจจุบัน
รองกรรมการผู้จัดการ - ธุรกิจอาหาร
กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง

วัน/เดือน/ปีเกิด
1 เมษายน 2508

อายุ
51 ปี

คุณวุฒิการศึกษา
• ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ 
 Indiana Institute of Technology, Fort Wayne, Indiana, USA.
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ 
 Johnson & Wales University, Providence, Rhode Island, USA.
• หลกัสตูร CEDI - Babson Entrepreneurial Leadership Program
 Babson College, Massachusetts, USA.

ประวัติการอบรมหลักสูตรของ
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- ไม่มี -
 
ประวัติการอบรมหลักสูตรของสถาบันอื่น
• ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 19
 สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.)

การถือหุ้นในบริษัท*
- ไม่มี -

ต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
- ไม่มี -

ต�าแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ
 Oishi Myanmar Limited
 กรรมการ
 บริษัท เอส.พี.เอ็มอาหารและเครื่องดื่ม จ�ากัด
 Oishi F&B (Singapore) Pte. Ltd.
 Oishi Group Limited Liability Company

ต�าแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจท�าให้
เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- ไม่มี -

ประสบการณ์
2545 - 2547 ผู้อ�านวยการฝ่ายปฏิบัติการ 
 Global Kitchen Company Limited
2542 - 2545 ผู้จัดการเขต
 บริษัท ยัม แบรนด์ จ�ากัด  

(Tricon Restaurant International)

ประวัติการท�าผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา
- ไม่มี -



รายงานประจ�าปี 2559
บริษัท โออิชิ กรุ ๊ป จ�ากัด (มหาชน)

83

11. นางเจษฎากร โคชส์ 

*นับรวมการถือหุ้นของคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

ต�าแหน่งปัจจุบัน
รองกรรมการผู้จัดการ - ธุรกิจเครื่องดื่ม 
และกรรมการบริหารความเสี่ยง

วัน/เดือน/ปีเกิด
6 มิถุนายน 2512

อายุ
47 ปี

คุณวุฒิการศึกษา
• ปริญญาตรี การโฆษณา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (การตลาด) 
 University of Dallas, Irvin, Texas, USA

ประวัติการอบรมหลักสูตรของ
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- ไม่มี -  

ประวัติการอบรมหลักสูตรของสถาบันอื่น
- ไม่มี - 

การถือหุ้นในบริษัท*
- ไม่มี -

ต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
- ไม่มี -

ต�าแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
ปัจจุบัน กรรมการบริหาร
 บริษัท ไทยดริ้งค์ จ�ากัด
 กรรมการ
 Oishi Group Limited Liability Company
 Oishi International Holdings Limited

ต�าแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจท�าให้
เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์   
- ไม่มี -

ประสบการณ์
2549 - 2556 ผู้อ�านวยการฝ่ายการตลาด สินค้าเครื่องดื่ม  

บริษัท เป๊บซี่โค (ประเทศไทย) จ�ากัด 
2544 - 2549 ผู้จัดการฝ่ายการตลาด
 บริษัท คอลเกต ปาล์มโอลีฟ (ประเทศไทย) จ�ากัด
2540 - 2543 ผู้จัดการแฟรนไชส์/ผู้จัดการผลิตภัณฑ์อาวุโส
 บริษัท จอห์นสันแอนด์จอห์นสัน จ�ากัด

ประวัติการท�าผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา  
- ไม่มี -
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12. นางจิตเกษม หมู่มิ่ง

* นางจิตเกษม หมู่มิ่ง แสดงความประสงค์ขอลาออก
 จากการเป็นผู้บริหาร เลขานุการบริษัท กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย
 และกรรมการในบริษัทย่อยต่าง ๆ ของบริษัท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2559

** นับรวมการถือหุ้นของคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

ต�าแหน่ง*
รองกรรมการผู้จัดการ สายงานการเงินและการบัญชี
กรรมการบริหารความเสี่ยงและเลขานุการบริษัท

วัน/เดือน/ปีเกิด
20 เมษายน 2518

อายุ
41 ปี

คุณวุฒิการศึกษา
• ปริญญาตรี สาขาการเงินและการธนาคาร  
 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ปริญญาโทบริหารธุรกิจ (MBA) สาขาการเงิน 
 University of North Carolina at Chapel Hill, 
 North Carolina, USA.
• หลกัสตูร CEDI - Babson Entrepreneurial Leadership Program
 Babson College, Massachusetts, USA.

ประวัติการอบรมหลักสูตรของ
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• Company Secretary Program (CSP 2555)
• Director Certificate Program (DCP 184/2557)

ประวัติการอบรมหลักสูตรของสถาบันอื่น   
- ไม่มี -

การถือหุ้นในบริษัท**     
- ไม่มี - 

ต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น    
- ไม่มี -

ต�าแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน*
 กรรมการ
 Oishi International Holdings Limited
 Oishi F&B (Singapore) Pte. Ltd.  

Oishi Myanmar Limited  
Oishi Group Limited Liability Company

ต�าแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจท�าให้
เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์   
- ไม่มี -

ประสบการณ์
2559 - ตุลาคม 2559 กรรมการ
 บริษัท ไทยดริ้งค์ จ�ากัด
2558 - ตุลาคม 2559 กรรมการ
 บริษัท ฟู้ด ออฟ เอเชีย จ�ากัด
2557 - ตุลาคม 2559 กรรมการ
 บริษัท เอส.พี.เอ็มอาหารและเครื่องดื่ม จ�ากัด
2554 - 2556 ผู้อ�านวยการฝ่ายการเงิน
 บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน)
2551 - 2554 ผู้จัดการบริหารโครงการพัฒนาธุรกิจและ

วางแผนกลยุทธ์    
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ�ากัด (มหาชน)

2549 - 2551 ผู้จัดการโครงการ ยุโรป/อเมริกา
 ExxonMobil Limited 
2547 - 2549 Asia Pacific Business Advisor
 ExxonMobil Asia Pacific Pte. Ltd.  

ประเทศสิงคโปร์

ประวัติการท�าผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา  
- ไม่มี –
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13. นางสาวเทียนทิพย์ นาราช

*นับรวมการถือหุ้นของคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

หมายเหตุ 
นางสาวเทียนทิพย์ นาราช ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท  
ครั้งที่ 6/2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2559 ให้ด�ารงต�าแหน่ง 
รองกรรมการผู้จัดการสายงานการเงินและการบัญชี และกรรมการบริหารความเสี่ยง 
โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน 2559 เป็นต้นไป

ต�าแหน่งปัจจุบัน
รองกรรมการผู้จัดการ สายงานการเงินและการบัญชี
กรรมการบริหารความเสี่ยง

วัน/เดือน/ปีเกิด
18 มกราคม 2519

อายุ
40 ปี

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด
• ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์บัณฑิต  
 สาขาการเงินและเศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม  
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
• ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ
 มหาวิทยาลัยมิชิแกน สหรัฐอเมริกา

ประวัติการอบรมหลักสูตรของ
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- ไม่มี -

ประวัติการอบรมหลักสูตรของสถาบันอื่น
• หลักสูตร Strategic CFO in Capital Markets จัดโดย 
 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  

การถือหุ้นในบริษัท*     
- ไม่มี -

ต�าแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
ปัจจุบัน ผู้ช่วยกรรมการผู้อ�านวยการใหญ่ สายการเงิน
 บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ�ากัด (มหาชน)
 กรรมการ
 บริษัท เบฟโค จ�ากัด
 บริษัท โซ วอเตอร์ จ�ากัด

ต�าแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจท�าให้
เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์   
- ไม่มี -

ประสบการณ์
พ.ค. 2559 - ก.ย. 2559 ผู้อ�านวยการฝ่ายการเงิน
    บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ�ากัด (มหาชน)
พ.ย. 2557 - เม.ย. 2559    กรรมการบริษัทและกรรมการบริหาร
 บริษัท ไทยดริ้งค์ จ�ากัด 
ต.ค. 2557 - เม.ย. 2559    CFO F&B Thailand
 บริษัท ไทยดริ้งค์ จ�ากัด
ต.ค. 2557 - เม.ย. 2559    ผู้อ�านวยการฝ่ายการเงิน
 บริษัท เสริมสุข จ�ากัด (มหาชน) 
ม.ค. 2555 - ก.ย. 2557  ผู้ช่วยกรรมการผู้อ�านวยการใหญ่  

หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารลูกค้าบรรษัท
ธุรกิจขนาดใหญ่

 ธนาคารทหารไทย จ�ากัด (มหาชน)

ประวัติการท�าผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา
- ไม่มี –
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14. นางไพฑูรย์ ศิริบวรเกียรติ

*นับรวมการถือหุ้นของคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

ต�าแหน่งปัจจุบัน
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ - กลุ่มงานบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
และกรรมการบริหารความเสี่ยง

วัน/เดือน/ปีเกิด
7 พฤษภาคม 2499

อายุ
60 ปี

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด
• ปริญญาตรี มนุษย์ศาสตร์ (จิตวิทยา) 
 Middlesex University, England
• ประกาศนียบัตรบัณฑิต-การศึกษา 
 London University, England
• ปริญญาโท การตลาด 
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการอบรมหลักสูตรของ
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- ไม่มี -

ประวัติการอบรมหลักสูตรของสถาบันอื่น   
- ไม่มี -
 
การถือหุ้นในบริษัท*     
- ไม่มี - 

ต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น    
- ไม่มี -

ต�าแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
- ไม่มี -

ต�าแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจท�าให้
เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- ไม่มี -

ประสบการณ์
2547 - 2556 รองผู้อ�านวยการส�านักทรัพยากรบุคคล 
 บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ�ากัด (มหาชน)
2526 - 2547 ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
 บริษัท ดีอาจีโอ ประเทศไทย จ�ากัด
2524 - 2526 เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ
 บริษัท ดีทแฮล์ม จ�ากัด

ประวัติการท�าผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา  
- ไม่มี –
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15. นายธานี พรพิสุทธิ์ศักดิ์

*นับรวมการถือหุ้นของคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

หมายเหตุ 
นายธานี พรพิสุทธิ์ศักดิ์ ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท  
ครัง้ท่ี 3/2559 ซึง่ประชมุเมือ่วนัที ่27 เมษายน 2559 ให้ด�ารงต�าแหน่งผูช่้วยกรรมการ
ผู้จัดการฝ่ายการผลิต โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2559 เป็นต้นไป

ต�าแหน่งปัจจุบัน
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายการผลิตและ
กรรมการบริหารความเสี่ยง

วัน/เดือน/ปีเกิด
30 พฤศจิกายน 2512

อายุ
47 ปี

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด
• ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประวัติการอบรมหลักสูตรของ
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- ไม่มี -

ประวัติการอบรมหลักสูตรของสถาบันอื่น   
- ไม่มี -
 
การถือหุ้นในบริษัท*     
- ไม่มี - 

ต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น    
- ไม่มี -

ต�าแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน  
- ไม่มี -

ต�าแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจท�าให้
เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์   
- ไม่มี -

ประสบการณ์
2554 - เม.ย. 2559 ผู้จัดการทั่วไปโรงงาน  
 บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน)
 
ประวัติการท�าผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา  
- ไม่มี -
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*นับรวมการถือหุ้นของคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

16. นายเอกบดินทร์ เด่นสุธรรม

*นับรวมการถือหุ้นของคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

หมายเหตุ 
นายเอกบดินทร์ เอกสุธรรม ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท  
ครั้งที่ 5/2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2559 ให้ด�ารงต�าแหน่งผู้ช่วย
กรรมการผู้จัดการฝ่ายการตลาดเครื่องดื่มชาพร้อมดื่ม โดยมีผลตั้งแต่วันที่  
1 กันยายน 2559 เป็นต้นไป

ต�าแหน่งปัจจุบัน
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายการตลาดชาพร้อมดื่ม

วัน/เดือน/ปีเกิด
8 ธันวาคม 2519

อายุ
40 ปี

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด
• ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาวิชาเอกการตลาด
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาวิชาเอกธุรกิจต่างประเทศ
• ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเอกธุรกิจต่างประเทศ
 Wichita State University

ประวัติการอบรมหลักสูตรของ
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- ไม่มี -

ประวัติการอบรมหลักสูตรของสถาบันอื่น   
- ไม่มี -
 
การถือหุ้นในบริษัท*     
- ไม่มี -

ต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น    
- ไม่มี -

ต�าแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน  
- ไม่มี -

ต�าแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจท�าให้
เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- ไม่มี -

ประสบการณ์
2556 - 2557 Head of Insight
 บริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม จ�ากัด
2550 - 2555 Regional Consumer and Customer Insight
 บริษัท เป๊บซี่โค (ประเทศไทย) จ�ากัด
2547 - 2549 Regional Consumer Insight
 บริษัท ยูนิลีเวอร์ไทย เทรดดิ้ง จ�ากัด

ประวัติการท�าผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา  
- ไม่มี –
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ค่าตอบแทนคณะกรรมการ 
และผู้บริหาร

13.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

13.1.1 ค่าตอบแทนรวมที่เป็นตัวเงินของคณะกรรมการบริษัทในรูปของค่าตอบแทนรายเดือน และบ�าเหน็จกรรมการ มีรายละเอียดดังนี้

ปี 2559 (ม.ค. - ก.ย. 59)

ชื่อ – นามสกุล/ต�าแหน่ง

ค่าตอบแทน
รายเดือน 

(บาท)

บ�าเหน็จ
กรรมการ 

(บาท)

รวม
จ�านวนเงิน 

(บาท)

1. นายประสิทธิ์ โฆวิไลกูล(1)

ประธานกรรมการ
กรรมการอิสระ
กรรมการสรรหา
กรรมการก�าหนดค่าตอบแทน

540,000 3,166,800 3,706,800

2. นายฐาปน สิริวัฒนภักดี
รองประธานกรรมการ
ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการสรรหา 
กรรมการก�าหนดค่าตอบแทน
กรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

540,000 4,089,400 4,629,400

3. นายวิกรม คุ้มไพโรจน์
กรรมการอิสระ 
ประธานกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการสรรหา
กรรมการก�าหนดค่าตอบแทน
กรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

504,000 2,375,000 2,879,000

4. นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช
กรรมการอิสระ 
กรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการก�าหนดค่าตอบแทน
ประธานกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

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

5. นายชัย จรุงธนาภิบาล
กรรมการอิสระ 
กรรมการตรวจสอบ 
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 
กรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

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

6. นายอวยชัย ตันทโอภาส
กรรมการ 
รองประธานกรรมการบริหาร คนที่ 1

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

7. นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร
กรรมการ 
รองประธานกรรมการบริหาร คนที่ 2
กรรมการก�าหนดค่าตอบแทน

396,000 2,869,000 3,265,000
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ปี 2559 (ม.ค. - ก.ย. 59)

ชื่อ – นามสกุล/ต�าแหน่ง

ค่าตอบแทน
รายเดือน 

(บาท)

บ�าเหน็จ
กรรมการ 

(บาท)

รวม
จ�านวนเงิน 

(บาท)

8.   นายมารุต บูรณะเศรษฐกุล
      กรรมการผู้จัดการ
      กรรมการบริหาร
      กรรมการบริหารความเสี่ยง
      กรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

- 2,440,400 2,440,400

9. นายพิษณุ วิเชียรสรรค์
กรรมการ 
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหารความเสี่ยง

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

 รวม 3,708,000 25,000,000 28,708,000

หมายเหตุ
(1) นายประสทิธิ ์โฆวไิลกลู ประธานกรรมการและกรรมการอสิระ ด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการอสิระและประธานกรรมการตรวจสอบในบรษิทั ไทยเบฟเวอเรจ จ�ากัด (มหาชน) 
 (“ไทยเบฟ”) ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของบริษัท โดยมีค่าตอบแทนที่ได้รับจากการด�ารงต�าแหน่งดังกล่าวในไทยเบฟ ส�าหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึง

วันที่ 30 กันยายน 2559 รวมเป็นจ�านวน 253,000 เหรียญสิงคโปร์ โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนที่ 1 เหรียญสิงคโปร์ = 26 บาท 

13.1.2 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินของผู้บริหารของบริษัทในรูปของเงินเดือนและอื่น ๆ(1) 

หน่วย : พันบาท

ปี 2559
(30 ก.ย. 2559)

ปี 2558
(31 ธ.ค. 2558)

เงินเดือน 10,148 14,975

ผลประโยชน์พนักงาน 444 801

เงินสมทบกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ 456 566

ค่าตอบแทนตามสัญญาให้บริการด้านการบริหารงาน 11,486.972 10,620

อื่น ๆ 1,335 3,770

รวม 23,869.972 30,732

หมายเหตุ
(1) ค่าตอบแทนผู้บริหาร ปี 2559 ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 ประกอบด้วยค่าตอบแทนของผู้บริหารจ�านวน 8 คน ดังนี้ 1. นายมารุต บูรณะเศรษฐกุล   

2. นายไพศาล อ่าวสถาพร  3. นางเจษฎากร โคชส์  4. นางจิตเกษม หมู่มิ่ง  5. นางไพฑูรย์ ศิริบวรเกียรติ  6. นายธานี พรพิสุทธิ์ศักดิ์  7. นายภากรณ์ ทิวเจริญ 
และ 8. นายเอกบดินทร์ เด่นสุธรรม แต่ไม่รวมถึงค่าตอบแทนของนายมารุต บูรณะเศรษฐกุล ในฐานะกรรมการบริษัท ที่ระบุในหัวข้อ 13.1.1

(2) ส�าหรับค่าตอบแทนของนายมารุต บูรณะเศรษฐกุล ในฐานะกรรมการผู้จัดการ ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 จ�านวน 7,020,000 บาท เป็นค่าตอบแทนตามสัญญา 
ให้บริการด้านการบริหารงาน ระหว่างบริษัท กับบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ�ากัด (มหาชน)

(3) นางจิตเกษม หมู่มิ่ง ได้รับแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งรองกรรมการผู้จัดการ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2559 และลาออกจากต�าแหน่ง โดยมีผลตั้งแต่วันที่  
16 ตุลาคม 2559

(4) นายธานี พรพิสุทธิ์ศักดิ์ ได้รับแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2559
(5) นายภากรณ์ ทิวเจริญ ได้รับแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2559 และลาออกจากต�าแหน่ง โดยมีผลตั้งแต่วันที่  

21 พฤศจิกายน 2559
(6) นายเอกบดินทร์ เด่นสุธรรม ได้รับแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2559
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13.2 การเข้าร่วมอบรมของกรรมการในหลักสูตร ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย  
 (Thai Institute of Directors) หรือสถาบันอื่น รวมถึงการเข้าอบรมของคณะกรรมการอิสระ 
 ตามข้อแนะน�าของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

รายชื่อกรรมการของบริษัท

Directors
Certification
Program
(DCP)

Directors
Accreditation
Program
(DAP)

Audit  
Committee
Program
(ACP)

Role of the
Chairman
Program
(RCP) อื่นๆ

1. นายประสิทธิ์ โฆวิไลกูล - DAP/2548 - - Quality of Financial 
Reporting/2547
FND/2547

2. นายฐาปน สิริวัฒนภักดี - DAP/2547 - - -
3. นายวิกรม คุ้มไพโรจน์ - รุ่นที่ 63/2550 - รุ่นที่ 39/2559 วตท. รุ่นที่ 14

Anti-Corruption for 
Executive Program  
รุ่นที่ 7/2556
SFE รุ่นที่ 22/2557
AACP รุ่นที่ 23/2559

4. นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช รุ่นที่ 17/2545
DCPU รุ่นที่ 1/2557

- รุ่นที่ 32/2553 รุ่นที่ 13/2549 RCC รุ่น 4/2550
วตท. รุ่นที่ 8
TEPCoT รุ่นที3่/2553
FGP รุ่นที่ 2/2554
ASMP รุ่นที่ 2
AACP รุ่นที่ 10/2556
ACEP รุ่นที่ 7/2556
ITG รุ่นที่ 2/2559

5. นายชัย จรุงธนาภิบาล รุ่นที่ 29/2546 - รุ่นที่ 4/2548 - -
6. นายอวยชัย ตันทโอภาส DAP/2550 DAP/2547 - รุ่นที่ 29/2555 -
7. นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร รุ่นที่ 26/2546

Refresher 
Course
รุ่นที่ 2/2549

- - - -

8. นายมารุต บูรณะเศรษฐกุล DCP 180/2556 วตท. รุ่นที่ 13
EDP. 2

9. นายพิษณุ วิเชียรสรรค์ - DAP/2547 - - -

13.3 ค่าตอบแทนอื่น

- ไม่มี -
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การถือครองหลักทรัพย์
ของกรรมการบริษัทและผู้บริหาร(1)

ชื่อ-นามสกุล ต�าแหน่ง

หุ้นสามัญ (หุ้น)

30 ก.ย. 58 30 ก.ย. 59 เพิ่ม (ลด)

1. นายประสิทธิ์ โฆวิไลกูล ประธานกรรมการ 
กรรมการอิสระ

- - -

2. นายฐาปน สิริวัฒนภักดี รองประธานกรรมการ - - -
3. นายวิกรม คุ้มไพโรจน์ กรรมการอิสระและ 

ประธานกรรมการตรวจสอบ
- - -

4. นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช กรรมการอิสระและ 
กรรมการตรวจสอบ

- - -

5. นายชัย จรุงธนาภิบาล กรรมการอิสระและ 
กรรมการตรวจสอบ

- - -

6. นายอวยชัย ตันทโอภาส กรรมการ - - -
7. นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร กรรมการ - - -
8. นายมารุต บูรณะเศรษฐกุล กรรมการผู้จัดการ - - -
9. นายพิษณุ วิเชียรสรรค์ กรรมการ - - -
10. นายไพศาล อ่าวสถาพร รองกรรมการผู้จัดการ - - -
11. นางเจษฎากร โคชส์ รองกรรมการผู้จัดการ - - -
12. นางจิตเกษม หมู่มิ่ง(2) รองกรรมการผู้จัดการ - - -
13. นางสาวเทียนทิพย์ นาราช(3) รองกรรมการผู้จัดการ - - -
14. นางไพฑูรย์ ศิริบวรเกียรติ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ - - -
15. นายธานี พรพิสุทธิ์ศักดิ์(4) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ - - -
16. นายเอกบดินทร์ เด่นสุธรรม(5) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ - - -

หมายเหตุ
(1)  ผู้บริหาร หมายถึงผู้บริหารตามนิยามของประกาศคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
(2) นางจิตเกษม หมู่มิ่ง ลาออกจากต�าแหน่ง โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2559
(3) นางสาวเทียนทิพย์ นาราช ได้รับแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งรองกรรมการผู้จัดการ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน 2559
(4) นายธานี พรพิสุทธิ์ศักดิ์ ได้รับแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2559 
(5) นายเอกบดินทร์ เด่นสุธรรม ได้รับแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2559  
(6) การถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการบริษัทและผู้บริหารตามตารางข้างต้นหมายรวมถึงการถือครองหลักทรัพย์ของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของ

กรรมการบริษัทและผู้บริหารดังกล่าวด้วย



รายงานประจ�าปี 2559
บริษัท โออิชิ กรุ ๊ป จ�ากัด (มหาชน)

93

บุคลากรและนโยบาย
ในการพัฒนาพนักงาน

15.1 บุคลากร

ณ วนัที ่30 กนัยายน 2559 บรษิทัและบรษิทัย่อย มพีนกังานทัง้สิน้
จ�านวน 8,995 คน (ไม่รวมกรรมการและผู้บริหารตามหัวข้อ 11) 
โดยแบ่งตามสายงานต่าง ๆ มีรายละเอียดดังนี้

สายงาน จ�านวนพนักงาน (คน)

ส�านักงาน 490

ร้านอาหาร 7,695
ซึ่งยังไม่รวมพนักงานร้านอาหารสาขา 
ที่ลงทุนร่วมในประเทศเมียนมาร์ 
อีกจ�านวน 105 คน

โรงงาน 810

รวม 8,995

ในปี 2559 พนกังานมผีลตอบแทนในรปูของเงินเดอืนเพยีงอย่างเดยีว 
รวมทัง้สิน้ 938.07 ล้านบาท (ไม่รวมเงินเดอืนของพนกังานในประเทศ
เมียนมาร์)

15.2 นโยบายในการพัฒนาพนักงาน

ในปี 2559 กลุม่บรษิทัโออชิ ิมุง่เน้นการเสริมสร้างและพฒันาศกัยภาพ
ของผู้บริหารและบุคลากรในด้านการบริหารจัดการและภาวะผู้น�า 
ด้วยแผนการพัฒนาบคุลากรเฉพาะเจาะจงตามกลุม่ระดบัของบุคลากร 
เช่น กลุ่มบริหาร กลุ่มจัดการ กลุ่มหัวหน้างาน และกลุ่มปฏิบัติการ 
เป็นต้น โดยเริ่มจากการพัฒนากลุ่มบุคลากรที่มีศักยภาพสูงเป็น
อันดับแรก เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงบประมาณด้าน 
การพัฒนาบุคลากรให้ตรงต่อกลุ่มเป้าหมายและเกิดประโยชน์สูงสุด 
อกีทัง้ การเสรมิสร้างทกัษะด้านภาวะผูน้�าอย่างสอดคล้องและเหมาะสม
กับกลุ่มระดับของบุคลากร ถือเป็นแนวทางการพัฒนาศักยภาพ
ของผู้บริหารและบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ อันจะช่วยขับเคลื่อนและ
น�าพาองค์กรไปสู่เป้าหมายตามแผนกลยุทธ์และสร้างความเติบโต
ให้กับองค์กรอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนในระยะยาว อย่างไรก็ดี บริษัท
ไม่ได้ให้ความส�าคัญกับการพัฒนากลุ่มบุคลากรที่มีศักยภาพสูง
เพยีงอย่างเดียว แต่ได้มกีารพฒันาและเสริมสร้างศกัยภาพบคุลากร
ในทุกระดับควบคู่กันไปด้วย ทั้งในด้านภาวะผู้น�า การบริหารจัดการ
แบบมืออาชีพ และการพัฒนาทักษะและความช�านาญเฉพาะด้าน
ตามสายงานที่รับผิดชอบ เพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถ
ขององค์กรในการแข่งขันทางธุรกิจเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามแผน
กลยทุธ์ของกลุม่ธรุกจิ รวมถึงเป็นการเตรยีมความพร้อมด้านบคุลากร
เพือ่ให้มศีกัยภาพส�าหรบัรองรบัการขยายตวัและการเติบโตของธรุกจิ
ในอนาคตอีกด้วย

นอกเหนือจากหลักสูตรด้านการเสริมสร้างและพัฒนาภาวะผู้น�า 
บริษัทได้จัดให้ผู้บริหารระดับจัดการขึ้นไปเข้าอบรมในหลักสูตร 
เชิงปฏิบัติการในด้านเทคนิคการสอนงานเพื่อปลดปล่อยศักยภาพ
ของมนุษย์เพื่อให้ได้ผลลัพท์ที่ประสบความส�าเร็จ (Coaching 
Techniques to Unleash Human Potentials for Breakthrough 
Results) ซึ่งเป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างสภาพแวดล้อม
การท�างานเชิงรุก ด้วยการร่วมกันรับผิดชอบและมุ่งมั่นที่จะส่งมอบ
ผลลัพธ์ของผลการปฏิบัติงานทั้งของตนเอง หน่วยงานและองค์กร
ในภาพรวม

ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 กลุ่มบริษัทโออิชิ ใช้งบประมาณ 
ในการพฒันาพนกังานประมาณ 15,351,718 บาท โดยงบประมาณ
ในการพัฒนาผู้บริหารโดยเฉลี่ย 53,489 บาทต่อคน และพนักงาน 
2,868 บาทต่อคน รวมชั่วโมงอบรมทั้งปีกว่า 68,243 ชั่วโมง  
คิดเป็นชั่วโมงเฉลี่ย 13 ชั่วโมงต่อคน

15.3 นโยบายด้านสวัสดิการ

กลุ่มบริษัทโออิชิเชื่อมั่นว่าพนักงานมีส่วนส�าคัญอย่างยิ่งต่อ 
ความส�าเรจ็และการเตบิโตขององค์กร ดงันัน้ บรษัิทจงึให้ความส�าคัญ
กับการดูแลรักษาพนักงานที่มีความรู้ความสามารถให้อยู่กับองค์กร 
เพือ่ร่วมผลกัดนัผลงานและเพิม่ประสิทธภิาพขององค์กรอย่างต่อเนือ่ง  
ด้วยการดูแลสวัสดิการ ความมั่นคง และคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับ
พนักงานอย่างเหมาะสม

ในปี 2559 บริษทัยงัคงยดึแนวทางการด�าเนนินโยบายด้านสวสัดกิาร
ต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้

1. การปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรมและสมศักดิ์ศรี ในฐานะ 
ที่เป็นส่วนหนึ่งของบริษัท

2. การปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในบริษัทให้มีความเป็นระเบียบ 
เรียบร้อย สบายตา น่าอยู่อย่างสม�่าเสมอ

3. การจัดระบบการให้บริการด้านโรงอาหารที่ถูกสุขลักษณะ 
ห้องน�้าที่สะอาด การบริการรถรับส่งที่มีความปลอดภัย  
เพียงพอ และห้องพยาบาลที่มีประสิทธิภาพ ถูกต้องตาม
กฎหมาย (ส�าหรับส่วนของโรงงาน)

4. การก�าหนดค่าตอบแทนและสวัสดิการให้กับพนักงาน 
ด้วยความเหมาะสม เป็นธรรม อย่างทั่วถึง

5. การส่งเสริมให้พนักงานได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้อง 
อย่างสม�่าเสมอ ตามโอกาสอันสมควร

6. การจัดระบบอุปกรณ์ส�านักงาน รวมทั้งระบบการสื่อสาร  
ที่ทันสมัยให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้งานสูงสุด
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15.4 นโยบายด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย 
 และสภาพแวดล้อมในการท�างาน

พนักงานถือเป็นทรัพยากรที่ส�าคัญในการสร้างความส�าเร็จทางธุรกิจ 
ให้แก่องค์กร ดงันัน้ กลุม่บรษัิทโออชิจึิงมกีารด�าเนนิการด้านความปลอดภัย 
อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท�างานมาอย่างต่อเนื่อง

ในปี 2559 บรษิทัยงัคงยดึแนวทางการด�าเนนินโยบายด้านความปลอดภยั
อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท�างานต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา 
ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้

1. การค�านึงถึงความปลอดภัยในการท�างานถือเป็นหน้าที่ของ
พนักงานทุกคน

2. การปรับปรุงสภาพการท�างานเพื่อความปลอดภัยของทุกคน
3. การจัดกิจกรรมเกี่ยวกับความปลอดภัยในการท�างาน
4. การกระท�าตนเป็นแบบอย่างที่ดีของผู้บังคับบัญชาทุกระดับ ในการ

ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับความปลอดภัยในการท�างาน
5.  การค�านึงถึงความปลอดภัยของตนเองและเพื่อนร่วมงาน ตลอดจน

ทรัพย์สินของบริษัทตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน
6.  ความร่วมมือต่อมาตรการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและ

สภาพแวดล้อมในการท�างานของบริษัท

15.5 นโยบายทางด้านทรัพยากรบุคคล

เพื่อให้การด�าเนินการขององค์กรบรรลุผลส�าเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ 
ได้อย่างต่อเนื่อง กลุ่มบริษัทโออิชิ จึงมุ่งหวังที่จะดูแลรักษาพนักงานที่มี
ความรูค้วามสามารถให้อยู่กบัองค์กร รวมท้ังจงูใจให้พนกังานใช้ศกัยภาพ 
ความรู้ความสามารถของตนให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 
โดยยดึหลกัคณุธรรม ความมรีะเบียบวนัิย ความสามคัค ีและความเข้าใจอนัดี
ระหว่างกัน

ในปี 2559 บรษิทัได้ด�าเนนิการตามแนวนโยบายการบรหิารทรพัยากรมนษุย์
ที่ก�าหนดไว้อย่างต่อเนื่องดังนี้

1. การปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรมและสมศักดิ์ศรี ในฐานะที่เป็น
ส่วนหนึ่งของบริษัท

2. การคัดเลือกบุคคลเพื่อว่าจ้างให้ด�ารงต�าแหน่ง โอนย้ายสับเปลี่ยน
หน้าที ่ด้วยความเป็นธรรม ค�านงึถึงคณุสมบตัขิองแต่ละต�าแหน่งงาน
เป็นส�าคัญ

3. การสนับสนุนและพัฒนาพนักงานอย่างต่อเนื่อง
4. การก�าหนดค่าตอบแทนแก่พนกังานด้วยความเป็นธรรม ตามความ

เหมาะสมของสภาพและลักษณะงาน ผลการปฏิบัติงานประกอบกับ
ความสามารถในการจ่ายของบริษัท

5. การส่งเสรมิให้พนกังานได้รบัรูข้้อมลูข่าวสารทีเ่กีย่วข้องอย่างสม�า่เสมอ 
ตามโอกาสอันสมควร

6. การส่งเสริมและผลักดันให้พนักงานมีพฤติกรรมที่สอดคล้องกับ 
ค่านยิมร่วมขององค์กร (Core Values) เพือ่ให้เกดิการเปลีย่นแปลง
ด้านพฤติกรรมของพนักงานจนเป็นวัฒนธรรมองค์กรซึ่งจะน�าไปสู่
การขับเคลื่อนองค์กรให้บรรลุผลตามแผนกลยุทธ์

15.6 นโยบายทางด้านธุรการ

กลุ่มบริษัทโออิชิ มุ่งเน้นที่จะสร้างทัศนียภาพ สภาพแวดล้อมภายใน
องค์กรให้น่าอยู่ น่าท�างาน เพื่อเป็นการสร้างขวัญก�าลังใจที่ดี มีความ
ปลอดภัยและสุขลักษณะที่ดีในการท�างาน ซึ่งจะส่งผลดีต่อความรู้สึก
ของทุกคนในการร่วมผลักดันผลงานที่มีประสิทธิภาพ และสร้าง 
ความส�าเร็จทางธุรกิจให้กับองค์กรต่อไป

ในปี 2559 บริษัทยังคงยึดแนวทางการด�าเนินนโยบายทางด้านธุรการ
ต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้ 

1. การปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในบริษัทให้มีความเป็นระเบียบ 
เรียบร้อย สบายตา น่าอยู่อย่างสม�่าเสมอ

2. การจัดระบบการให้บริการด้านโรงอาหารที่ถูกสุขลักษณะ การให้
บริการด้านการรักษาความปลอดภัยและล็อคเกอร์ที่เป็นมาตรฐาน 
ห้องน�้าที่สะอาด การบริการรถรับส่งที่มีความปลอดภัย เพียงพอ 
และห้องพยาบาลที่มีประสิทธิภาพ ถูกต้องตามกฎหมาย (ส�าหรับ
ส่วนของโรงงาน)

3. การจัดระบบควบคุมการใช้อุปกรณ์ส�านักงาน โทรศัพท์  
และระบบอินเตอร์เน็ต ให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้งานสูงสุด

4. การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับหน่วยงานภายนอกและลูกค้าผู้มา
ติดต่อ รวมทั้งการสร้างรัฐกิจสัมพันธ์ที่ดี ถูกต้องตามกฎหมาย

5. การส่งเสริมให้พนักงานได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้อง 
อย่างสม�่าเสมอ ตามโอกาสอันสมควร

15.7 ความร่วมมือของพนักงานด้านจรรยาบรรณ 
 และการก�ากับดูแลกิจการ

บริษัทมีนโยบายและส่งเสริมให้พนักงานทุกคนศึกษาและท�าความเข้าใจ
อย่างถ่องแท้ และถือปฏิบัตติามหลักจรรยาบรรณขององค์กรต่อบุคคลต่าง ๆ 
ทั้งภายในและภายนอกองค์กร รวมถึงนโยบายการก�ากับดูแลกิจการ
ของบริษัท โดยบริษัทได้น�าหลักจรรยาบรรณขององค์กรบรรจุเป็น 
ส่วนหนึ่งของหลักสูตรการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ ซึ่งในวันเริ่มงาน 
วันแรกพนักงานจะได้รับ “จรรยาบรรณโออิชิกรุ๊ป” พร้อมทั้งได้รับ 
ค�าชี้แจงและท�าความเข้าใจเพื่อยึดถือปฏิบัติ นอกจากนี้ บริษัทได้มี 
การสือ่สารให้พนกังานทราบถึงนโยบายการก�ากับดูแลกิจการของบรษิทั 
และจรรยาบรรณโออิชิ กรุ๊ป ในทุกช่องทางการสื่อสารภายในของบริษัท
อย่างต่อเนือ่ง อาท ิบอร์ดประชาสัมพนัธ์ตามโรงงานและสาขาร้านอาหาร 
และช่องทางการสื่อสารระบบอิเล็กทรอนิกส์ (intranet) เป็นต้น  
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เพื่อเป็นการส่งเสริมและผลักดันให้พนักงานทุกคนถือปฏิบัติตามหลัก
จรรยาบรรณและนโยบายการก�ากับดูกิจการของบริษัทอย่างเคร่งครัด 
รวมถึงมีการผลักดันและติดตามผลการปฏิบัติตามหลักการและ
นโยบายดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง โดยในปีที่ผ่านมาไม่มีกรณีที่พนักงาน 
ไม่ปฏิบัติตามหรือปฏิบัติผิดจรรยาบรรณและนโยบายการก�ากับดูแล
กิจการของบริษัท

นอกจากนี้ บริษัทได้ออกระเบียบการรับเรื่องร้องเรียนหรือเบาะแสและ
การให้ความคุ้มครองตามนโยบายก�ากับดูแลกิจการที่ดี โดยได้สื่อสาร
ให้กับพนักงานทุกคนทราบถึงนโยบาย ระเบียบและช่องทางการรับเรื่อง
ร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแส ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย
กรรมการอิสระจะเป็นผู้ดูแลพิจารณาและก�าหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ
การบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนหรือข้อมูลเบาะแสที่ผ่านเข้ามาตาม 
ช่องทางที่ก�าหนด รวมถึง ตามมาตการให้ความคุ้มครองตามระเบียบ
ดังกล่าวสามารถสร้างความเชื่อมั่นให้แก่พนักงานและผู้มีส่วนได้เสีย 
ทุกฝ่ายได้ว่าการร้องเรียนหรือให้เบาะแสที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์จะไม่ 
ส่งผลกระทบในทางร้ายหรือการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมจากบริษัท 

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเน้นย�้าเจตนารมณ์และนโยบายของบริษัทในด้าน 
การต่อต้านการทจุรติคอร์รปัช่ัน บรษิทัได้ออกประกาศเรือ่งการแจ้งเบาะแส
การกระท�าทุจริตและการจ่ายเงินรางวัลแก่ผู้แจ้งเบาะแส เพื่อให้พนักงาน
ทุกคนตระหนักถึงความส�าคัญและยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต รวมถึง
ปฏิบัติงานด้วยความไม่ประมาทเลินเล่อ หรือบกพร่องต่อหน้าที่  
ซึ่งการปฏิบัติงานตามหน้าที่ด้วยความไม่ซื่อสัตย์สุจริต ประมาทเลินเล่อ
หรือบกพร่องต่อหน้าที่ เป็นการเปิดโอกาสและเอื้อประโยชน์ต่อ 
การกระท�าผิดทุจริตต่อหน้าที่ อันอาจส่งผลให้บริษัทได้รับผลกระทบ 
และความเสียหายอย่างร้ายแรงได้
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การควบคุม
ภายใน

บริษัทได้ให้ความส�าคัญอย่างยิ่งกับการจัดให้มีระบบการควบคุม
ภายในที่ดีและมีประสิทธิภาพ ทั้งในระดับบริหารและระดับปฏิบัติงาน 
โดยได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ครอบคลุมทุกด้าน ทั้งด้าน
บัญชี การเงิน และการปฏิบัติงาน รวมถึง บริษัทยังได้มีการก�าหนด
นโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทไว้อย่างชัดเจน  
โดยก�าหนดให้บริษัทต้องมีการด�าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย  
ข้อบังคับ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง มีกลไกการตรวจสอบและถ่วงดุลที่มี
ประสิทธิภาพอย่างเพียงพอในอันที่จะปกป้อง รักษา และดูแลเงินทุน
ของผู้ถือหุ้นและสินทรัพย์ของบริษัท 

บริษัทได้จัดให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายในเพื่อท�าหน้าที่ตรวจสอบ
การปฏิบัติงานของทุกหน่วยงาน ทั้งหน่วยงานหลักและหน่วยงาน
สนับสนุน รวมทั้งให้ค�าปรึกษาเกี่ยวกับการสร้างระบบการควบคุม
ภายในส�าหรับระบบงานต่าง ๆ ของบริษัท ตลอดจนประเมิน
ประสิทธิภาพ และความเพียงพอของการควบคุมภายใน พร้อมทั้ง
ติดตามการปรับปรุงระบบการควบคุมภายในให้แก่ฝ่ายบริหาร 
อย่างใกล้ชดิ นอกจากน้ี บรษิทัยังมุง่ผลักดนัให้หน่วยงานตรวจสอบ
ภายในปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานสากล และใช้กรอบ 
การควบคุมภายในตามแนว International Standards for the 
Professional Practice of Internal Auditing ของ The 
Institute of Internal Auditors (IIA) ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท
สนับสนุนและดูแลให้หน่วยงานตรวจสอบภายในปฏิบัติงานอย่างมี
ความเป็นอสิระ สามารถท�าหน้าทีต่รวจสอบ และถ่วงดุลได้อย่างเตม็ที่ 
โดยการแต่งตัง้ โยกย้าย เลกิจ้างและประเมนิผลงานหวัหน้าหน่วยงาน
ตรวจสอบภายในต้องได้รบัความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 
รวมถึง รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจ�า เพื่อที่
คณะกรรมการตรวจสอบสามารถให้ค�าแนะน�าที่จ�าเป็นและเพื่อมั่นใจ
ได้ว่าระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในอันเป็นกลไก
ส�าคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืนสามารถที่จะบรรลุ
วิสัยทัศน์ (Vision) และพันธกิจ (Mission) ของบริษัทได้

ส�าหรับกรอบการควบคุมภายในที่คณะกรรมการบริษัท รวมถึง 
คณะกรรมการตรวจสอบและหน่วยงานตรวจสอบภายในใช้ยึดถือ
และอ้างอิงในการปฏิบัติงาน คือ Integrated Internal Control 
Framework ของ The Committee of Sponsoring Organizations 
of the Tread Way Commission (COSO) ซึ่งก�าหนดให้ต้องมี
การประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทในด้านต่าง ๆ อย่าง
เป็นระบบทั้ง 5 ส่วน ได้แก่
1. สภาพแวดล้อมการควบคุม (Control Environment) 
2. การค้นหาและประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
3. กิจกรรมการควบคุม (Control Activities)
4. สารสนเทศและการสือ่สาร (Information & Communication) 
5. การติดตามและประเมินผล (Monitoring & Evaluation) 

เมือ่พจิารณาจากรายงานผลการตรวจสอบของหน่วยงานตรวจสอบ
ภายใน และข้อมูลที่ได้รับทราบจากการซักถามจากฝ่ายบริหารของ
บริษทั รวมทัง้ จากการพจิารณาเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ทีฝ่่ายบรหิาร
เป็นผู้จัดท�า สามารถสรุปได้ว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่มี
ประสิทธิภาพอย่างเพียงพอ รวมถึงมีระบบการควบคุมภายในเรื่อง
การท�าธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือ 
ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวอย่างเพียงพอแล้วอีกด้วย

ส�าหรับการควบคุมภายในของบริษัทย่อยของบริษัทนั้น บริษัท 
ได้ก�าหนดให้บริษัทย่อยทางตรง และบริษัทย่อยทางอ้อมทั้งเจ็ด
บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่สอดคล้องกับแนวทางการ
ควบคุมภายในของบริษัท นอกจากนั้น บริษัทยังได้ด�าเนินการ 
จัดส่งเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทเข้าไป
ตรวจสอบการด�าเนินงานของบริษัทย่อยอย่างสม�่าเสมอ ซึ่งจาก 
ผลการตรวจสอบพบว่าบริษัทย่อยทั้งหมดของบริษัทได้จัดให้มี 
การควบคุมภายในที่เพียงพอ

นอกจากนี ้เพือ่ส่งเสริมการควบคมุภายในและการก�ากับดแูลกิจการท่ีดี 
(Good Corporate Governance) คณะกรรมการบริษัทยงัได้ส่งเสริม
ให้ผูบ้รหิารด�าเนนิการพฒันาคณุภาพของระบบการควบคมุภายใน
ตลอดจนสนับสนุนให้ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับชั้นได้ปฏิบัติ
ตามนโยบายการก�ากบัดูแลกจิการทีด่ขีองบรษิทัอย่างต่อเนือ่งอกีด้วย
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การดูแล
เรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

17.1 บริษัทได้มีนโยบายห้ามกรรมการและผู้บริหารในการน�า
ข้อมูลภายในที่มีสาระส�าคัญของบริษัท ซึ่งยังไม่เปิดเผย 
ต่อสาธารณชนไปใช้เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัว  
ซึ่งรวมถึงการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทโดยกรรมการ 
ผูบ้รหิาร และพนกังานซึง่อยู่ในหน่วยงานทีท่ราบข้อมลูภายใน
ควรหลีกเลี่ยงหรืองดการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท 
ในช่วงระยะเวลา 1 เดือนก่อนการเปิดเผยงบการเงินให้แก่
สาธารณชน

17.2 บริษัทได้ด�าเนินการแจ้งให้ผู้บริหารเข้าใจถึงบทบาทหน้าที่
ในการถือครองหลักทรัพย์ในบริษัทของตนเอง คู่สมรส และ
บตุรทีย่งัไม่บรรลนุติภิาวะ ตลอดจนรายงานการเปลีย่นแปลง 
การถือครองหลักทรัพย์ต่อส�านักงานคณะกรรมการก�ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 และ 
บทก�าหนดโทษ ตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติ 
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

 
 ทั้งนี้ บริษัทยังได้ก�าหนดโทษส�าหรับกรณีที่มีการฝ่าฝืน 

ในการน�าข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว
ไว้ในระเบียบของบริษัท โดยมีโทษตั้งแต่การตักเตือน 
ด้วยวาจาจนถึงขั้นให้ออกจากงาน
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18.1 ลักษณะของความสัมพันธ์กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

บริษัทและบริษัทย่อยมีการท�ารายการระหว่างกันกับบุคคลหรือกิจการที่อาจมีความขัดแย้งภายในปี 2559 ซึ่งสามารถสรุปลักษณะของความสัมพันธ์ได้
ดังนี้

ชื่อกิจการ ประเทศที่จัดตั้ง/สัญชาติ ลักษณะความสัมพันธ์

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ�ากัด (มหาชน) ไทย บริษัทใหญ่และมีกรรมการร่วมกัน
บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จ�ากัด ไทย บริษัทย่อยและมีกรรมการร่วมกัน
บริษัท โออิชิ ราเมน จ�ากัด ไทย บริษัทย่อยและมีกรรมการร่วมกัน
บริษัท โออิชิ สแน็ค จ�ากัด ไทย บริษัทย่อยและมีกรรมการร่วมกัน
Oishi International Holdings Limited ฮ่องกง บริษัทย่อยและมีกรรมการร่วมกัน
Oishi F&B (Singapore) Pte. Ltd. สิงคโปร์ บริษัทย่อยทางอ้อมและมีกรรมการร่วมกัน
Oishi Myanmar Limited สาธารณรัฐแห่ง 

สหภาพเมียนมาร์
บริษัทย่อยทางอ้อมและมีกรรมการร่วมกัน

Oishi Group Limited Liability Company สาธารณรัฐ 
สังคมนิยมเวียดนาม

บริษัทย่อยทางอ้อมและมีกรรมการร่วมกัน

บริษัท แสงโสม จ�ากัด ไทย บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่
บริษัท สุราบางยี่ขัน จ�ากัด ไทย บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่
บริษัท สุรากระทิงแดง (1988) จ�ากัด ไทย บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่
บริษัท กาญจนสิงขร จ�ากัด ไทย บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่
บริษัท สุราพิเศษภัทรลานนา จ�ากัด ไทย บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่
บริษัท เบียร์ไทย (1991) จ�ากัด (มหาชน) ไทย บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่
บริษัท เบียร์ทิพย์ บริวเวอร์รี่ (1991) จ�ากัด ไทย บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่
บริษัท คอสมอส บริวเวอรี่ (ประเทศไทย) จ�ากัด ไทย บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่
บริษัท กฤตยบุญ จ�ากัด ไทย บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่
บริษัท โมเดิร์นเทรด แมนเนจเม้นท์ จ�ากัด ไทย บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่
บริษัท ป้อมบูรพา จ�ากัด ไทย บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่
บริษัท ป้อมคลัง จ�ากัด ไทย บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่
บริษัท ป้อมโชค จ�ากัด ไทย บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่
บริษัท ป้อมกิจ จ�ากัด ไทย บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่
บริษัท ป้อมเจริญ จ�ากัด ไทย บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่
บริษัท ป้อมพลัง จ�ากัด ไทย บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่
บริษัท ป้อมนคร จ�ากัด ไทย บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่
บริษัท ป้อมทิพย์ (2012) จ�ากัด ไทย บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่
บริษัท น�ายุค จ�ากัด ไทย บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่
บริษัท น�าธุรกิจ จ�ากัด ไทย บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่
บริษัท น�าเมือง จ�ากัด ไทย บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่
บริษัท น�านคร จ�ากัด ไทย บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่
บริษัท น�าพลัง จ�ากัด ไทย บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่

รายการ
ระหว่างกัน
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บริษัท น�ากิจการ จ�ากัด ไทย บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่
บริษัท น�ารุ่งโรจน์ จ�ากัด ไทย บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่
บริษัท น�าทิพย์ จ�ากัด ไทย บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่
บริษัท แคชแวน แมนเนจเม้นท์ จ�ากัด ไทย บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ เอ็นเนอร์ยี่ จ�ากัด ไทย บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ โลจิสติก จ�ากัด ไทย บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ เทรนนิ่ง จ�ากัด ไทย บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ มาร์เก็ตติ้ง จ�ากัด ไทย บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่
บริษัท แพนอินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จ�ากัด ไทย บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่
บริษัท ไทยดริ้งค์ จ�ากัด ไทย บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่ 
บริษัท โฮเรก้า แมเนจเม้นท์ จ�ากัด ไทย บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่
บริษัท ฟู้ด ออฟ เอเชีย จ�ากัด ไทย บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่
บริษัท ทศภาค จ�ากัด ไทย บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่
บริษัท ช้างอินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด ไทย บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่
บริษัท เอส.พี.เอ็มอาหารและเครื่องดื่ม จ�ากัด ไทย บริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัทใหญ่
บริษัท เสริมสุข จ�ากัด (มหาชน) ไทย บริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัทใหญ่
บริษัท เสริมสุข เบเวอร์เรจ จ�ากัด ไทย บริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัทใหญ่
บริษัท แม๊กซ์ เอเชีย จ�ากัด ไทย บริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัทใหญ่
Super Brands Company Pte. Ltd. สิงคโปร์ บริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัทใหญ่
บริษัท เพ็ทฟอร์ม (ไทยแลนด์) จ�ากัด ไทย บริษัทร่วมของบริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัทใหญ่
บริษัท เอฟแอนด์เอ็น แดรี่ส์ (ประเทศไทย) จ�ากัด ไทย บริษัทร่วมของบริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัทใหญ่
บริษัท เอฟแอนด์เอ็น ยูไนเต็ด จ�ากัด ไทย บริษัทร่วมของบริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัทใหญ่
F&N Beverages Marketing Sdn. Bhd. มาเลเซีย บริษัทร่วมของบริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัทใหญ่
F&N Beverages Manufacturing Sdn. Bhd. มาเลเซีย บริษัทร่วมของบริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัทใหญ่
F&N Foods Pte. Ltd. สิงคโปร์ บริษัทร่วมของบริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัทใหญ่
F&N Interflavine Pte. Ltd. สิงคโปร์ บริษัทร่วมของบริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัทใหญ่
บริษัท เลิศรัฐการ จ�ากัด ไทย กรรมการและผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม
บริษัท นอร์ธปาร์ค กอล์ฟแอนด์สปอร์ตคลับ จ�ากัด ไทย กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทใหญ่ 

เป็นกรรมการและถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม
บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จ�ากัด (มหาชน) ไทย กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทใหญ่ 

ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม
บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ ฟู้ดส์ จ�ากัด ไทย กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทใหญ่ 

ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม
บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ โลจิสติกส์ จ�ากัด ไทย กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทใหญ่ 

ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม
บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จ�ากัด (มหาชน) ไทย กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทใหญ่ 

ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม
บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จ�ากัด (มหาชน) ไทย กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทใหญ่ 

ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม
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บริษัท อาคเนย์แคปปิตอล จ�ากัด ไทย กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทใหญ่ 
ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม

บริษัท ทิพย์พัฒน อาร์เขต จ�ากัด ไทย กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทใหญ่ 
ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม

บริษัท ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี จ�ากัด ไทย กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทใหญ่ 
ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม

บริษัท เอฟ แอนด์ บี อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด ไทย กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทใหญ่ 
ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม

บริษัท ทีซีซี โฮเทลคอลเล็คชั่น จ�ากัด ไทย กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทใหญ่ 
ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม

บริษัท บิสซิเนส โพรเซส เอาท์ซอร์สซิ่ง จ�ากัด ไทย กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทใหญ่ 
ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม

บริษัท เดอะ สตรีท รีเทล ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด ไทย กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทใหญ่ 
ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม

บริษัท ทีซีซีซีแอล ลาดพร้าว จ�ากัด ไทย กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทใหญ่ 
ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม

บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกระดาษบางปะอิน จ�ากัด ไทย กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทใหญ่ 
ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม

บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จ�ากัด (มหาชน) ไทย กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทใหญ่ 
ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม

บริษัท พิษณุโลก บิ๊กซี จ�ากัด ไทย กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทใหญ่ 
ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม

บริษัท อุตสาหกรรมน้�าตาลชลบุรี จ�ากัด ไทย กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทใหญ่ 
ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม

บริษัท ทีซีซี โลจิสติกส์ แอนด์ แวร์เฮ้าส์ จ�ากัด ไทย กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทใหญ่ 
ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม

บริษัท พิเศษกิจ จ�ากัด ไทย กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทใหญ่ 
ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม

บริษัท แปซิฟิก เลเช่อร์ (ประเทศไทย) จ�ากัด ไทย กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทใหญ่ 
ถือหุ้นทางอ้อม

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ไทยรีเทล 
อินเวสเม้นต์

ไทย กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทใหญ่ 
ถือหน่วยลงทุนส่วนใหญ่ทางอ้อม

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า 
ไทยคอมเมอร์เชียลอินเวสเม้นต์

ไทย กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทใหญ่ 
ถือหน่วยลงทุนทางอ้อม

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์
โกลเด้นเวนเจอร์

ไทย กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทใหญ่ 
ถือหน่วยลงทุนทางอ้อม

ผู้บริหารส�าคัญ ไทย บุคคลที่มีอ�านาจและความรับผิดชอบการวางแผน  
สั่งการและควบคุมกิจกรรมต่าง ๆ ของกิจการ ไม่ว่า 
ทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งนี้รวมถึงกรรมการของ 
กลุ่มบริษัท (ไม่ว่าจะท�าหน้าที่ในระดับบริหารหรือไม่)
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18.2 นโยบายการก�าหนดราคา

นโยบายการก�าหนดราคาส�าหรับรายการแต่ละประเภทอธิบายได้ดังต่อไปนี้

รายการ นโยบายการก�าหนดราคา

ซื้อขายสินค้า ราคาทุนบวกก�าไรส่วนเพิ่ม / ราคาที่ตกลงกันตามสัญญา
รายได้จากการให้บริการ ราคาที่ตกลงกันตามสัญญา
ซื้อขายสินทรัพย์ถาวร มูลค่าสุทธิทางบัญชี / ราคาที่ตกลงร่วมกัน
ค่าเช่ารับและค่าเช่าจ่าย ราคาที่ตกลงกันตามสัญญา
รายได้ค่าบริหารจัดการ ราคาที่ตกลงกันตามสัญญา
ค่าบริหารงาน ราคาที่ตกลงกันตามสัญญา
ดอกเบี้ยรับและดอกเบี้ยจ่าย อัตราดอกเบี้ยใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยของสถาบันการเงิน
รายได้และค่าใช้จ่ายอื่น ราคาที่ตกลงร่วมกัน

ในปี 2559 บริษัทและบริษัทย่อยมีการท�ารายการระหว่างกันอันเนื่องมาจากการด�าเนินธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่อาจมีความขัดแย้ง สามารถสรุป
มูลค่าและลักษณะของการท�ารายการระหว่างกัน โดยแบ่งตามประเภทได้ดังนี้

รายการขายระหว่างกันที่มีความสัมพันธ์กับบริษัทใหญ่

ล�าดับ ชื่อ ความสัมพันธ์ ยอดขาย ลูกหนี้การค้า

1 บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ�ากัด (มหาชน) บริษัทใหญ่และมีกรรมการร่วมกัน  832,901  1,590,328 
  ยอดรวมทั้งสิ้น   832,901 1,590,328

รายการขายระหว่างกันที่มีความสัมพันธ์กับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

ล�าดับ ชื่อ ความสัมพันธ์  ยอดขาย  ลูกหนี้ 

1 บจก. สุรากระทิงแดง (1988) บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่  3,617 -
2 บริษัท น�ายุค จ�ากัด บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่  (8,030,566) -
3 บริษัท น�าธุรกิจ จ�ากัด บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่  (50,004,857) -
4 บริษัท น�าเมือง จ�ากัด บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่  (7,716,698) -
5 บริษัท น�านคร จ�ากัด บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่  (13,655,227) -
6 บริษัท น�าพลัง จ�ากัด บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่  (12,691,156) -
7 บริษัท น�ากิจการ จ�ากัด บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่  (21,027,609) -
8 บริษัท น�ารุ่งโรจน์ จ�ากัด บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่  (26,670,753) -
9 บริษัท น�าทิพย์ จ�ากัด บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่  (6,626,204) -
10 บริษัท แคชแวน แมนเนจเม้นท์ จ�ากัด บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่  (17,116,589) -
11 บริษัท เบียร์ไทย (1991) จ�ากัด (มหาชน) บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่  22,545 -
12 บริษัท เบียร์ทิพย์ บริวเวอรี่ (1991) จ�ากัด บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่  10,290,445  3,071,281 
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ล�าดับ ชื่อ ความสัมพันธ์  ยอดขาย  ลูกหนี้ 

13 บริษัท คอสมอส บริวเวอรี่ (ประเทศไทย) จ�ากัด บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่  11,071 -
14 บริษัท แสงโสม จ�ากัด บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่  15,925 -
15 บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ เอ็นเนอร์ยี่ จ�ากัด บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่  10,977 -
16 บริษัท กฤตยบุญ จ�ากัด บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่ 4,499,104,108  53,905,084 
17 บริษัท โมเดิร์นเทรด แมนเนจเม้นท์ จ�ากัด บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่  (351,898,713) -
18 บริษัท ป้อมเจริญ จ�ากัด บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่  631 -
19 บริษัท แพนอินเตอร์เนช่ันแนล (ประเทศไทย) จ�ากัด บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่  12,046  7,569 
20 บริษัท ทศภาค จ�ากัด บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่  609,214 -
21 บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ เทรนนิ่ง จ�ากัด บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่  91,062  22,438 
22 บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ โลจิสติก จ�ากัด บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่  201,084 -
23 บจก. ไทยเบฟเวอเรจ มาร์เก็ตติ้ง บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่  1,434 -
24 บริษัท ช้างอินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่  237,887 -
25 บริษัท ไทยดริ้งค์ จ�ากัด บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่  2,654,072  769,022 
26 บริษัท ฟู้ด ออฟ เอเซีย จ�ากัด บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่  687,770  156,703 
27 บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จ�ากัด (มหาชน) กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทใหญ่ 

ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม
 5,705 -

28 บริษัท เสริมสุข จ�ากัด (มหาชน) บริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัทใหญ่  845,100,493  110,086,677 
29 บริษัท เสริมสุข เบเวอร์เรจ จ�ากัด บริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัทใหญ่  9,712,500  2,226,938 
30 F&N Beverages Manufacturing Sdn. Bhd. บริษัทร่วมของบริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัทใหญ่  20,069,825  10,463,252 
31 F&N Foods Pte. Ltd. บริษัทร่วมของบริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัทใหญ่  3,407,734 -
32 F&N Dairies (Thailand) Limited บริษัทร่วมของบริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัทใหญ่  30,260,162  6,691,573 
33 บริษัท เอฟ แอนด์ บี อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทใหญ่ 

ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม
 6,933  23,112 

34 บริษัท ทีซีซี โลจิสติกส์ แอนด์  
แวร์เฮ้าส์ จ�ากัด

กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทใหญ่ 
ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม

 193,350  20,696 

35 บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จ�ากัด (มหาชน) กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทใหญ่ 
ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม

 2,815,632  6,994,640 

36 บจก. แม๊กซ์ เอเซีย บริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัทใหญ่  2,686,237  2,874,274 
ยอดรวมทั้งสิ้น   4,912,774,087 197,313,259

ค่าบริหารงานระหว่างกันที่มีความสัมพันธ์กับบริษัทใหญ่

ล�าดับ ชื่อ ความสัมพันธ์ จ�านวน เจ้าหนี้

1 บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ�ากัด (มหาชน) บริษัทใหญ่และมีกรรมการร่วมกัน  7,020,000  840,189 
  ยอดรวมทั้งสิ้น    7,020,000  840,189 



รายงานประจ�าปี 2559
บริษัท โออิชิ กรุ ๊ป จ�ากัด (มหาชน)

103

รายได้อื่นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ล�าดับ ชื่อ ความสัมพันธ์  จ�านวน  ลูกหนี้ 

1 บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ โลจิสติก จ�ากัด บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่  112,156  24,488 
2 บริษัท เสริมสุข จ�ากัด (มหาชน) บริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัทใหญ่  7,659,845  3,160,475 
3 บจก. ฟู้ด ออฟ เอเซีย บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่  51,873  33,765 
4 บจก. กาญจนสิงขร บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่  -  801,195 
5 บจก. น�ายุค บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่  1,880  - 
6 บจก. น�าธุรกิจ บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่  126,000  25,680 
7 บจก. น�าพลัง บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่  4,200  4,494 
8 บริษัท ไทยดริ้งค์ จ�ากัด บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่  11,164,858  374,147 
9 F&N Beverages Marketing Sdn. Bhd. บริษัทร่วมของบริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัทใหญ่  40,862,291  38,971,191 
10 F&N Dairies (Thailand) Limited บริษัทร่วมของบริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัทใหญ่  1,082,745  - 
11 บจก. ทีซีซี โลจิสติกส์ แอนด์ แวร์เฮ้าส์ กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทใหญ่

ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม
- 874

  ยอดรวมทั้งสิ้น    61,065,848  43,396,309 

ซื้อสินค้าจากบุคคลและกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน

ล�าดับ ชื่อ ลักษณะรายการ  ยอดซื้อ  เจ้าหนี้การค้า 

1 บริษัท น�าธุรกิจ จ�ากัด ซื้อสินค้าส�าเร็จรูป  429,220  114,892 
2 บริษัท น�าเมือง จ�ากัด ซื้อสินค้าส�าเร็จรูป  71,947  19,561 
3 บริษัท น�านคร จ�ากัด ซื้อสินค้าส�าเร็จรูป  60,817  20,340 
4 บริษัท น�าพลัง จ�ากัด ซื้อสินค้าส�าเร็จรูป  179,161  45,876 
5 บริษัท น�ากิจการ จ�ากัด ซื้อสินค้าส�าเร็จรูป  139,990  29,295 
6 บริษัท น�ารุ่งโรจน์ จ�ากัด ซื้อสินค้าส�าเร็จรูป  131,357  16,140 
7 บริษัท น�าทิพย์ จ�ากัด ซื้อสินค้าส�าเร็จรูป  19,023  4,644 
8 บริษัท เบียร์ทิพย์ บริวเวอรี่ (1991) จ�ากัด ซื้อวัตถุดิบ  96,225,755  5,933,818 
9 บริษัท คอสมอส บริวเวอรี่ (ประเทศไทย) จ�ากัด ค่าวัสดุสิ้นเปลือง -  13,122 
10 บริษัท ป้อมกิจ จ�ากัด ซื้อวัตถุดิบ  268,573  52,880 
11 บริษัท ป้อมคลัง จ�ากัด ซื้อวัตถุดิบ  372,879  82,704 
12 บริษัท ป้อมโชค จ�ากัด ซื้อวัตถุดิบ  168,598  34,560 
13 บริษัท ป้อมเจริญ จ�ากัด ซื้อวัตถุดิบ  372,588  102,588 
14 บริษัท ป้อมบูรพา จ�ากัด ซื้อวัตถุดิบ  640,624  204,095 
15 บริษัท ป้อมพลัง จ�ากัด ซื้อวัตถุดิบ  337,426  79,992 
16 บริษัท ป้อมนคร จ�ากัด ซื้อวัตถุดิบ  144,532  32,856 
17 บริษัท ป้อมทิพย์ (2012) จ�ากัด ซื้อวัตถุดิบ  1,896,220  437,382 
18 บริษัท แพนอินเตอร์เนชั่นแนล  

(ประเทศไทย) จ�ากัด
ค่าวัสดุสิ้นเปลือง  1,102,745 -
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ล�าดับ ชื่อ ลักษณะรายการ  ยอดซื้อ  เจ้าหนี้การค้า 

19 บริษัท ไทยดริ้งค์ จ�ากัด ซื้อวัตถุดิบ  282,591,487  42,606,284 
20 บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จ�ากัด (มหาชน) ซื้อวัตถุดิบ  11,718,990  2,272,589 
21 บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ ฟู้ดส์ จ�ากัด ซื้อสินค้า -  30,501 
22 บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกระดาษบางปะอิน 

จ�ากัด
ค่าเครื่องเขียน 
แบบพิมพ์

-  2,943 

23 บริษัท เสริมสุข จ�ากัด (มหาชน) ซื้อวัตถุดิบ  21,308,226  5,668,888 
24 บริษัท เอส.พี.เอ็มอาหารและเครื่องดื่ม จ�ากัด ซื้อวัตถุดิบ  7,262,245  788,936 
25 บริษัท เพ็ทฟอร์ม (ไทยแลนด์) จ�ากัด ซื้อพัสดุบรรจุ  335,175,173  65,246,531 
26 F&N Dairies (Thailand) Limited ซื้อวัตถุดิบ  3,141,978  765,061 
27 F&N United Ltd. ซื้อวัตถุดิบ  20,452,184  7,745,661 

ยอมรวมทั้งสิ้น    784,211,738  132,352,139 

ซื้อสินทรัพย์ถาวรจากบุคคลและกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน

ล�าดับ ชื่อ ลักษณะรายการ จ�านวน เจ้าหนี้

1 บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จ�ากัด (มหาชน) ชั้นวางของ  50,580 -
2 บจก. เดอะ สตรีท รีเทล ดีเวลลอปเม้นท์ เครื่องใช้ส�านักงาน  16,000 -
3 บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จ�ากัด (มหาชน) เครื่องใช้ส�านักงานเครื่องมือและเครื่องจักร  26,785 -
4 บจก. เอส.พี.เอ็มอาหารและเครื่องดื่ม เครื่องจักร  6,701,000 -
  ยอมรวมทั้งสิ้น    6,794,365 -

ค่าเช่าจ่ายให้บุคคลและกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน

ล�าดับ ชื่อ ลักษณะรายการ จ�านวน เจ้าหนี้

1 บริษัท สุราพิเศษภัทรลานนา จ�ากัด ค่าเช่าที่ดินที่วังม่วง  22,500,000 -
2 บริษัท ทิพย์พัฒน อาร์เขต จ�ากัด ค่าเช่าเกตเวย์ เอกมัย  2,927,740  507,481 
3 กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า 

ไทยคอมเมอร์เชียลอินเวสเม้นต์
ค่าที่จอดรถ  1,084,500  103,500 

4 กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ไทยรีเทล  
อินเวสเม้นต์

ชาบูพันธุ์ทิพย์เชียงใหม่, พันธุ์ทิพย์งามวงศ์วาน 
และนิกุยะเอเชียทีค

 3,080,352  682,661 

5 บจก. ไทยเบฟเวอเรจ โลจิสติก ค่าเช่าพาเลท  5,135,366 -
6 บริษัท เดอะ สตรีท รีเทล ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด ค่าเช่ารัชดา  973,780  225,997 
7 ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่า 

อสังหาริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์
ค่าเช่าส�านักงานใหญ่  20,229,943  289,829 

8 บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จ�ากัด (มหาชน) ค่าเช่า  20,466,545  4,475,303 
9 บจก. พิษณุโลก บิ๊กซี ค่าเช่า  2,341,474  446,993 
10 บริษัท เลิศรัฐการ จ�ากัด Park Ventures  10,568,502 -

ยอดรวมทั้งสิ้น  89,308,202  6,731,764 
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ค่าบริหารงานระหว่างบุคคลและกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน

ล�าดับ ชื่อ ความสัมพันธ์ จ�านวน เจ้าหนี้

1 บจก. ฟู้ด ออฟ เอเซีย บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่  1,589,972  1,701,270 
  ยอดรวมทั้งสิ้น    1,589,972  1,701,270 
 
ค่าใช้จ่ายอื่นจ่ายให้บุคคลและกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน

ล�าดับ ชื่อ ลักษณะรายการ  จ�านวน  เจ้าหนี้ 

1 บริษัท น�ายุค จ�ากัด ค่าใช้จ่ายอื่น  23,215  2,634,348 
2 บริษัท น�าธุรกิจ จ�ากัด ค่าโฆษณา  14,123  19,736,265 
3 บริษัท น�าเมือง จ�ากัด ค่าโฆษณา  14,638  2,145,003 
4 บริษัท น�านคร จ�ากัด ค่าโฆษณา  41,886  4,495,372 
5 บริษัท น�าพลัง จ�ากัด ค่าโฆษณา  3,224  4,254,377 
6 บริษัท น�ากิจการ จ�ากัด ค่าโฆษณา  79,714  8,833,918 
7 บริษัท น�ารุ่งโรจน์ จ�ากัด ค่าโฆษณา  43,802  9,731,937 
8 บริษัท น�าทิพย์ จ�ากัด ค่าสวัสดิการ  61,903  2,724,211 
9 บริษัท แคชแวน แมนเนจเม้นท์ จ�ากัด ส่งเสริมการขาย  15,584  9,615,687 
10 บริษัท โมเดิร์นเทรด แมนเนจเม้นท์ จ�ากัด ค่าโฆษณา  12,764  157,008,324 
11 บริษัท เบียร์ไทย (1991) จ�ากัด (มหาชน) ค่าขนส่ง  276,066  48,963 
12 บริษัท เบียร์ทิพย์ บริวเวอรี่ (1991) จ�ากัด ค่าขนส่งท่อ 401,982 41,652

13 บริษัท คอสมอส บริวเวอรี่ (ประเทศไทย) จ�ากัด ค่าบริการ 42,235 3,957

14 บริษัท ป้อมนคร จ�ากัด สวัสดิการ 216,005 116,380

15 บริษัท ป้อมทิพย์ (2012) จ�ากัด สวัสดิการ 49,654 -
16 บริษัท ทศภาค จ�ากัด เงินสนับสนุน 254,310,566 36,794,422

17 บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ เทรนนิ่ง จ�ากัด ค่าอบรม 67,000 -
18 บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ โลจิสติก จ�ากัด ค่าขนส่ง 2,614,372 740,726

19 บริษัท ไทยดริ้งค์ จ�ากัด ค่าโฆษณา 1,746,006 1,681,380

20 บริษัท อาคเนย์แคปปิตอล จ�ากัด ค่าเช่ารถ 3,186,759 503,370

21 บริษัท ที.ซี.ซี.เทคโนโลยี จ�ากัด ค่าเครื่องมือ/อุปกรณ์ 9,161,567 1,356,061

22 บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จ�ากัด (มหาชน) ส่งเสริมการขาย 2,460 -
23 บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ โลจิสติกส์ จ�ากัด ค่าโฆษณา 148,120 -
24 บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จ�ากัด (มหาชน) ค่าเบี้ยประกันจ่าย 11,706,617 429,763

25 บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จ�ากัด (มหาชน) ค่าเบี้ยประกันจ่าย 7,487,876 -
26 บริษัท  ทิพย์พัฒน อาร์เขต จ�ากัด ค่าสาธารณูปโภค 1,276,051 104,460

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

28 F&N Beverage Manufacturing Sdn. Bhd. ส่งเสริมการขาย 31,454 -
29 F&N Dairies (Thailand) Limited ค่าใช้จ่ายอื่น 1,893,482 1,893,482
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ล�าดับ ชื่อ ลักษณะรายการ  จ�านวน  เจ้าหนี้ 

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

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

32 บริษัท บิสซิเนส โพรเซส เอาท์ซอร์สซิ่ง จ�ากัด ค่าบริการ 174,600 -
33 บริษัท เลิศรัฐการ จ�ากัด ค่าสาธารณูปโภค  804,754 -
34 บริษัท เสริมสุข จ�ากัด (มหาชน) ส่งเสริมการขาย  9,728,898  20,527,829 
35 บริษัท เอฟ แอนด์ บี อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด ค่าโฆษณา 104,167 -
36 บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกระดาษ 

บางปะอิน จ�ากัด
ค่าโฆษณา 450,550 139,250

37 บริษัท เดอะ สตรีท รีเทล ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด ค่าบริการ 1,040,234 -
38 บจก. ทีซีซีซีแอล ลาดพร้าว ค่าบริการ 287,616 -
39 บจก. แปซิฟิก เลเช่อร์ (ประเทศไทย) ค่าวัสดุสิ้นเปลือง 8,700 -
40 บจก. ทีซีซี โลจิสติกส์ แอนด์ แวร์เฮ้าส์ ค่าขนส่ง 11,144 19,897

41 กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ไทยรีเทล อินเวสเม้นต์ ค่าสาธารณูปโภค 3,742,265 -
42 ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่า 

อสังหาริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์
ค่าบริการ 1,368,098 13,584

43 บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จ�ากัด (มหาชน) ค่าบริการ 15,241,676 3,047,595

44 บจก. พิษณุโลก บิ๊กซี ค่าบริการ 1,302,942 -
ยอดรวมทั้งสิ้น  385,430,518  346,558,934 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

ล�าดับ ชื่อ จ�านวน

1 บจก. สุราพิเศษภัทรลานนา  2,500,000 
2 บจก. อุตสาหกรรมน้�าตาลชลบุรี  620,000 
3 บจก. เดอะ สตรีท รีเทล ดีเวลลอปเม้นท์  360,000 
4 กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าไทยคอมเมอร์เชียลอินเวสเม้นต์  480,000 
5 กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ไทยรีเทล อินเวสเม้นต์  1,582,509 
6 บริษัท ทิพย์พัฒน อาร์เขต จ�ากัด  653,000 
7 บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จ�ากัด (มหาชน)  8,870,104 
8 บจก. พิษณุโลก บิ๊กซี  1,121,473 
9 บริษัท ที.ซี.ซี.เทคโนโลยี จ�ากัด  1,444,130 
10 ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์  9,857,235 

ยอมรวมทั้งสิ้น 27,488,451
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18.3 ความจ�าเป็นและความสมเหตุสมผล 
 ของรายการระหว่างกัน

รายการระหว่างกันข้างต้นเป็นรายการที่ด�าเนินการระหว่างปีและรายการ
ต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมาซึ่งมีความจ�าเป็นและเหมาะสมดังนี้

18.3.1 ค่าเช่า
 บริษัทและบริษัทย่อยเช่าพื้นที่ส�าหรับเป็นส�านักงาน  

เปิดร้านอาหาร โรงงาน หรือโกดังสินค้า โดยค�านึงถึงท�าเล 
ที่ตั้งที่สามารถท�าก�าไรให้กับบริษัท รวมถึงสะดวกต่อ
การขนส่ง หรอืกระจายสินค้า ซึง่บคุคลและบรษิทัทีเ่กีย่วโยงกัน
อาจเป็นเจ้าของที่ดิน พื้นที่เช่า อาคาร และ/หรือสิ่งปลูกสร้าง
บนท�าเลทีต่ัง้ดังกล่าว ซึง่การคิดค่าเช่าและค่าบรกิารเป็นราคา
ที่เป็นธรรม กล่าวคือเป็นไปตามราคาตลาดหรือราคาประเมิน
ของผู้ประเมินราคาอิสระแล้วแต่กรณี

18.3.2 รายการขายสินค้ากับกลุ่มบริษัทที่มีความเกี่ยวข้องกัน
 บริษัทและบริษัทย่อยขายสินค้าให้กับกลุ่มบริษัทที่มีความ

เกี่ยวข้องกัน อาทิ เป็นบริษัทร่วมและ/หรือบริษัทย่อยของ
บริษัทใหญ่ และ/หรือมีกรรมการร่วมกัน ในเงื่อนไขที่เป็นปกติ
ธุรกิจเช่นเดียวกับที่ขายให้กับกิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกันและ
เป็นไปตามราคาตลาด

18.3.3 รายการซื้อสินค้าและค่าใช้จ่ายกับกลุ่มบริษัทที่มี
กรรมการร่วมกัน

 บริษัทและบริษัทย่อยซื้อสินค้าและค่าใช้จ่ายกับกลุ่มบริษัท 
ทีม่คีวามเกีย่วข้องกัน อาท ิเป็นบรษิทัร่วมและ/หรอืบรษิทัย่อย
ของบริษัทใหญ่ และ/หรือมีกรรมการร่วมกัน ในเงื่อนไขที่เป็น
ปกตธุิรกจิเช่นเดยีวกบัท่ีขายให้กับกจิการอืน่ทีไ่ม่เกีย่วข้องกนั
และเป็นไปตามราคาตลาด

 ดังนั้น รายการระหว่างกันดังกล่าวข้างต้น พิจารณาจาก
ความเหมาะสมและจ�าเป็น จงึมคีวามสมเหตสุมผลของรายการ 
และเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท ทั้งนี้ หากจ�าเป็น
ต้องมีรายการประเภทนี้อีก บริษัทและบริษัทย่อยจะขอ 
ความเหน็จากกรรมการตรวจสอบ และกรรมการผูม้ส่ีวนได้เสยี
ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระดังกล่าว

18.3.4 มาตรการหรือขั้นตอนในการอนุมัติการท�ารายการ
ระหว่างกัน

 กรณีที่รายการระหว่างกันของบริษัทเกิดขึ้นกับบุคคล 
ที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้ส่วนเสีย  
หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต บริษัท 
จะให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับ
ความจ�าเป็นและความเหมาะสมของรายการนั้น ในกรณีที่
กรรมการตรวจสอบไม่มีความช�านาญในการพิจารณา
รายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น คณะกรรมการตรวจสอบ 
จะว่าจ้างให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็น 
ผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อน�า 
ไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทหรือ 
ผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี

 นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้ก�าหนดหลักเกณฑ์ให้ 
ฝ่ายจัดการมีอ�านาจอนุมัติการเข้าท�าธุรกรรม การซื้อขาย
สนิค้าหรือบรกิาร หรอืการเช่าต่าง ๆ ในนามบรษิทัหรอืบรษิทัย่อย
กับกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกันได้ 
ภายในวงเงินไม่เกิน 60 ล้านบาทต่อหนึ่งธุรกรรม  
หากธุรกรรมเหล่านั้นมีข้อตกลงทางการค้าในลักษณะ
เดียวกันกับที่วิญญูชนจะพึงกระท�ากับคู่สัญญาทั่วไป  
ในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอ�านาจต่อรองทางการค้า 
ที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ  
ผู้บริหารหรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องและธุรกรรมดังกล่าว 
มีผลผูกพันต่อบริษัทหรือบริษัทย่อยคราวละไม่เกิน 5 ปี  
ทั้งนี้ ธุรกรรมดังกล่าวต้องไม่มีกฎหมาย หรือระเบียบ  
หรือข้อบังคับใด ๆ ที่ก�าหนดให้บริษัทต้องขออนุมัติจาก 
คณะกรรมการบริษัทหรือจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนเข้าท�า
ธุรกรรมดังกล่าว
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18.3.5 นโยบายหรอืแนวโน้มการท�ารายการระหว่างกนัในอนาคต
 บริษัทคาดว่าในอนาคตอาจมีรายการระหว่างกันเกิดขึ้นอีก 

เนื่องจากรายการระหว่างกันของบริษัทเป็นไปตามการด�าเนิน
ธุรกิจการค้าปกติและ/หรือสนับสนุนธุรกิจปกติ ซึ่งบริษัท 
ยังคงยึดถือนโยบายที่จะด�าเนินการให้รายการระหว่างกัน 
ดังกล่าวเป็นไปตามราคาตลาดและธุรกิจการค้าปกติทั่วไป 
(Fair and at arms’ length) รวมถึงเป็นประโยชน์สูงสุด 
ต่อบริษัท ทั้งนี้ บริษัทจะให้คณะกรรมการตรวจสอบหรือ 
ผู้สอบบัญชีของบริษัทหรือผู้เชี่ยวชาญอิสระพิจารณา 
ตรวจสอบและให้ความเห็นถึงความเหมาะสมของราคา และ
ความสมเหตุสมผลของการท�ารายการด้วย โดยรายการ
ระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตนั้น คณะกรรมการบริษัท 
จะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรพัย์และข้อบงัคบั ประกาศ ค�าสัง่ หรอืข้อก�าหนด
ของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย รวมตลอดถงึการปฏิบัติ
ตามข้อก�าหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการท�ารายการ
เกี่ยวโยงกันและการได้มาหรือจ�าหน่ายทรัพย์สินที่ส�าคัญของ
บรษิทัตามมาตรฐานการบญัชท่ีีก�าหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีฯ

 ส�าหรับรายการระหว่างกันของบริษัทที่เกิดขึ้นกับบุคคล 
ที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้ส่วนเสีย  
หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคตนั้น บริษัท
จะจัดให้มีการท�าสัญญาให้ถูกต้อง และจะให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจ�าเป็นและความ
เหมาะสมของรายการนั้น ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบ
ไม่มีความช�านาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจ
เกิดขึ้น คณะกรรมการตรวจสอบจะว่าจ้างให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระ
หรือผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับ
รายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อน�าไปใช้ประกอบการตัดสินใจ
ของคณะกรรมการบริษัทหรือผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี  
ทั้งนี้ บริษัทจะเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี 
ของบริษัท

ทั้งนี้ การก�าหนดนโยบายท�าให้มั่นใจได้ว่าการเข้าท�ารายการดังกล่าว 
จะไม่เป็นการยักย้ายหรือถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษัท บุคคล 
ที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ถือหุ้นของบริษัท กระท�าโดยค�านึงถึงประโยชน์สูงสุด
ของผู้ถือหุ้นทุกรายโดยเฉพาะรายย่อยเป็นส�าคัญ ทั้งนี้ กรรมการ หรือ
ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวกับรายการระหว่างกัน หรือการได้มา
หรือจ�าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัท จะไม่มีสิทธิออกเสียงในเรื่อง 
ดังกล่าวอีกด้วย



รายงานประจ�าปี 2559
บริษัท โออิชิ กรุ ๊ป จ�ากัด (มหาชน)

109

ฐานะการเงิน
และผลการด�าเนินงาน

19.1 งบการเงิน
สรุปรายงานสอบบัญชี
รายงานของผู้สอบบัญชีส�าหรับงบการเงินของบริษัทส�าหรับ 
งวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559 ตรวจสอบโดย 
นางสาวนติยา เชษฐโชตริส จากบริษทั เคพเีอม็จ ีภมูไิชย สอบบญัช ีจ�ากดั 
ได้แสดงความเหน็ในรายงานสอบบญัชีแบบไม่มเีงือ่นไขว่างบการเงนิ
ได้แสดงฐานะการเงินและผลการด�าเนินงานโดยถูกต้องตามที่ควร 
ในสาระส�าคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

19.2 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี 
19.2.1 ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 บริษัทและบริษัทย่อย 
 จ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่
 • บรษิทั เคพเีอม็จ ีภมูไิชย สอบบญัช ีจ�ากดั ผูส้อบบญัชี

ของบริษัท เป็นจ�านวนเงินรวม 4,249,300 บาท  
โดยแบ่งออกเป็นค่าตอบแทนการสอบบัญชีของ
บริษัท จ�านวน 2,157,300 บาท และส่วนของ 
บริษัทย่อย 3 บริษัท ได้แก่ บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง 
จ�ากัด บริษัท โออิชิ ราเมน จ�ากัด และบริษัท โออิชิ 
สแน็ค จ�ากัด รวมจ�านวน 2,092,000 บาท 

 • กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกับบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย 
สอบบัญชี จ�ากัด ได้แก่ 

  (1) KPMG China ผู้สอบบัญชีของ Oishi 
International Holdings Limited จ�านวน 
33,500 เหรียญฮ่องกง

  (2) KPMG LLP ผู้สอบบัญชีของ Oishi F&B 
(Singapore) Pte. Ltd. จ�านวน 3,500  
เหรียญสิงคโปร์

 • บุคคลหรือกิจการอื่น ได้แก่
  (1) YES Finance Consultant Group ผูส้อบบญัชี

ของ Oishi Myanmar Limited (“OML”) 
จ�านวน 2,000,000 จ๊าด

  (2) Polaris Auditing Company Ltd. ผูส้อบบญัชี
ของ Oishi Group Limited Liability Company 
(“OGLLC”) จ�านวน 1,000 เหรียญสหรัฐ

 

19.2.2 ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee)
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 บริษัทและบริษัทย่อยจ่าย

ค่าตอบแทนของงานบริการอื่น ซึ่งได้แก่การตรวจสอบ
ตามวิธีการที่ตกลงร่วมกัน ให้แก่

 • บรษิทั เคพเีอม็จ ีภมูไิชย สอบบญัช ีจ�ากดั ผูส้อบบญัชี
ของบริษัท เป็นจ�านวนเงินรวม 300,000 บาท 

 • บุคคลหรือกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกับบริษัท เคพีเอ็มจี 
ภูมิไชย สอบบัญชี จ�ากัด 

  -ไม่มี-

 • บุคคลหรือกิจการอื่น
  -ไม่มี-

 ทั้งนี้ บริษัทและบริษัทย่อยได้เปลี่ยนแปลงรอบปีบัญชี 
โดยให้มีผลเริ่มรอบปีบัญชีแรกในปี 2559 ซึ่งจะมีระยะ
เวลา 9 เดือน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 และ 
สิ้นสุดในวันที่ 30 กันยายน 2559 ซึ่งแม้ว่าบริษัทย่อย 
ในต่างประเทศบางแห่ง ได้แก่ OML และ OGLLC  
จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงรอบปีบัญชีเป็นรอบปีบัญชี
เดียวกับบริษัทได้เนื่องจากข้อจ�ากัดบางประการของ
บรษิทันัน้ ๆ รวมถงึ บริษทัย่อยดงักล่าวได้ใช้ผูส้อบบญัชอีืน่
ที่ไม่ใช่บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ�ากัด  
หรือกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกับบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย  
สอบบัญชี จ�ากัด เนื่องจากข้อจ�ากัดบางประการของ
บริษัทย่อยนั้น ๆ ก็ตาม แต่บริษัทสามารถดูแลให้ 
การจัดท�างบการเงินรวมของบริษัทสามารถด�าเนินการ 
ได้อย่างครบถ้วนและน�าส่งได้ทันภายในระยะเวลา 
ที่ก�าหนดทุกประการ
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ตารางสรุปงบการเงินของบริษัท
หน่วย : พันบาท

งบการเงินรวม

รายการ 2559 
ณ วันที่  

30 กันยายน 2559

2558 
ณ วันที่  

31 ธันวาคม 2558

2557 
ณ วันที่  

31 ธันวาคม 2557

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  593,643  595,204  141,996 
เงินลงทุนชั่วคราว  3,660  3,660  - 
ลูกหนี้การค้า  424,361  534,440  511,363 
สินค้าคงเหลือ  490,478  392,815  441,920 
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น  205,399  107,269  212,727 
สินทรัพย์หมุนเวียน  1,717,541  1,633,388 1,308,006

เงินลงทุนระยะยาวอื่น  -  -  3,660 
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์  7,154,977  7,003,043  7,376,017 
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน  39,101  27,981  26,691 
สิทธิการเช่า  46,817  51,335  57,682 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น  319,643  373,127  359,493 
รวมสินทรัพย์  9,278,079  9,088,874 9,131,549

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน  -  -  873,000 
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินและหุ้นกู้ท่ีถึงก�าหนดช�าระภายในหน่ึงปี  500,000  1,600,000  400,000 
เจ้าหนี้การค้า  970,381  1,003,950  1,179,113 
เจ้าหนี้อื่น  942,155  561,003  909,784 
เจ้าหนี้ค่าสินทรัพย์  92,805  179,631  313,783 
หนี้สินหมุนเวียนอื่น  70,424  71,525  70,637 
หนี้สินหมุนเวียน  2,575,765  3,416,109 3,746,317

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน  66,178  53,311 72,051

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

หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น  27,193  36,225 78,981

รวมหนี้สิน  4,669,136  5,005,645 5,497,349

ทุนจดทะเบียน  375,000  375,000 375,000

ทุนช�าระแล้ว  375,000  375,000 375,000

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ  609,402  609,402 609,402

ส�ารองตามกฎหมาย  37,500  37,500 37,500

ก�าไรสะสม-ยังไม่ได้จัดสรร  3,412,897  3,007,913 2,570,341

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น  162,684  35,128 34,686

ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุม  11,460  18,286 7,271

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

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น  9,278,079  9,088,874 9,131,549
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ตารางสรุปงบการเงินของบริษัท
หน่วย : พันบาท

งบการเงินรวม

รายการ 2559 
ณ วันที่  

30 กันยายน 2559

2558 
ณ วันที่  

31 ธันวาคม 2558

2557 
ณ วันที่  

31 ธันวาคม 2557

รายได้จากการขาย  10,284,233  12,793,312  12,404,500 
รายได้จากการให้บริการ  114,873  85,502  - 
รายได้อื่น  109,319  84,347  111,846 
รายได้รวม  10,508,425  12,963,161 12,516,346

ต้นทุนขาย  6,499,422  8,370,058  8,198,527 
ต้นทุนการให้บริการ  107,778  76,757 -
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร  2,920,567  3,704,295  3,721,955 
ก�าไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้  980,658  812,051 595,864

ต้นทุนทางการเงิน  60,850  105,535  97,100 
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้  39,551  2,781  (21,996)
ก�าไรสุทธิรวม  880,257  703,735 520,760

ก�าไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่  887,214  712,191 524,935

จ�านวนหุ้น(พันหุ้น)  187,500  187,500  187,500 
ก�าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน  4.73  3.80 2.80

(มูลค่าตราไว้หุ้นละ 2 บาท)

หน่วย : พันบาท
งบการเงินรวม

รายการ 2559 
ณ วันที่  

30 กันยายน 2559

2558 
ณ วันที่  

31 ธันวาคม 2558

2557 
ณ วันที่  

31 ธันวาคม 2557

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด�าเนินงาน  2,009,576  1,394,175  1,374,598 
กระแสเงินสดใช้ในกิจกรรมลงทุน  (852,925)  (747,756)  (1,841,640)
กระแสเงินสดได้มา(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน  (1,158,024)  (193,611)  489,155 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ  (1,373)  452,808  22,113 
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อัตราส่วนทางการเงินที่ส�าคัญ
งบการเงินรวม

รายการ 2559 
ณ วันที่  

30 กันยายน 2559

2558 
ณ วันที่  

31 ธันวาคม 2558

2557 
ณ วันที่  

31 ธันวาคม 2557

อัตราส่วนสภาพคล่อง
 อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 0.7 0.5 0.3
 อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า) 0.4 0.3 0.2
 อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เท่า) 0.7 0.4 0.4
 อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 21.7 24.6 23.5
 ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 16.6 14.6 15.3
 อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 15.0 20.2 20.2
 ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 24.1 17.8 17.8
 อัตราหมุนเวียนเจ้าหนี้ (เท่า) 6.7 7.7 6.6
 ระยะเวลาช�าระหนี้ (วัน) 53.8 46.5 54.9
 วงจรเงินสด (วัน) -13.1 -14.1 -21.8

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหาก�าไร
 อัตราก�าไรขั้นต้น 36.5% 34.4% 33.9%
 อัตราก�าไรจากการด�าเนินงาน 8.4% 5.7% 3.9%
 อัตราส่วนเงินสดต่อการท�าก�าไร 230.6% 191.6% 284.0%
 อัตราก�าไรสุทธิ 8.4% 5.4% 4.2%
 อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น 20.3% 18.2% 14.8%

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด�าเนินงาน
 อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ 9.6% 7.7% 6.1%
 อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร 23.3% 23.5% 19.9%
 อัตราการหมุนของสินทรัพย์ (เท่า) 1.1 1.4 1.5

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน
 อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 1.0 1.2 1.5
 อัตราส่วนเงินกู้ยืมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.5 0.8 0.8
 อัตราการจ่ายเงินปันผล 52.8% 52.7% 57.1%
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19.3 ค�าอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและ 
 ผลการด�าเนินงาน 

เนื่องด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2559 ซึ่งประชุม 
เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 ได้มีมติอนุมัติการเปลี่ยนแปลงรอบปี
บัญชีของบริษัท จากเริ่มต้นในวันที่ 1 มกราคมและสิ้นสุดในวันที่  
31 ธันวาคมของทุกปี เป็นเริ่มต้นในวันที่ 1 ตุลาคมและสิ้นสุดในวันที่  
30 กันยายนของทุกปี โดยให้มีผลเริ่มรอบปีบัญชีแรกในปี 2559  
ซึ่งมีระยะเวลา 9 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 และสิ้นสุด 
ในวันที่ 30 กันยายน 2559 หลังจากนั้นจะมีระยะเวลา 12 เดือน ตั้งแต่
วันที่ 1 ตุลาคมและสิ้นสุดในวันที่ 30 กันยายนของทุกปี ทั้งนี้ เพื่อให้
สอดคล้องกับผลการด�าเนินงานของบริษัทซึ่งจะสอดรับกับยอดขาย
ตามฤดูกาลของบริษัทย่อยต่าง ๆ อันจะส่งผลดีแก่กลุ่มบริษัทโออิชิ  
ทั้งด้านการบริหารงาน ด้านการเงินและด้านทรัพยากรบุคคล รวมถึง
เพือ่ให้การจดัท�างบการเงนิรวมของกลุม่บริษทัเป็นไปด้วยความคล่องตวั
และเรียบร้อยนั้น

ดังนั้น เพื่อให้การรายงานข้อมูลมีความชัดเจนและเข้าใจได้โดยง่าย 
บริษัทจึงจัดท�าข้อมูลเปรียบเทียบเป็น 2 รูปแบบ ได้แก่ การเปรียบเทียบ
ระหว่างรอบบัญชีปี 2558 และ 2559 ตามงบการเงินตรวจสอบ คือวันที่ 
1 มกราคม ถงึวันที ่30 กนัยายน 2559 เปรยีบเทยีบกับวนัที ่1 มกราคม 
ถงึวนัที ่31 ธนัวาคม 2558 และการเปรยีบเทียบแบบช่วงระยะเวลาเดยีวกนั 
9 เดือน คอืวนัที ่1 มกราคม ถงึวันที ่30 กนัยายน 2559 เปรยีบเทยีบกับ
วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 30 กันยายน 2558 ดังนี้

รายได้

ภาพรวม
ส�าหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 30 กันยายน 
2559 บริษัทมีรายได้จากการขายรวมทั้งสิ้น 10,399 ล้านบาท ลดลง 
19.3% หรือ 2,480 ล้านบาทจากรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 
ถงึวนัที ่31 ธนัวาคม 2558 ซึง่มรีายได้จากการขายรวม 12,879 ล้านบาท 
โดยมีสาเหตุมาจากระยะเวลาที่แตกต่างกันคือ 9 เดือน กับ 12 เดือน

หากเปรียบเทียบแบบช่วงระยะเวลาเดียวกัน 9 เดือน บริษัทมีรายได้ 
จากการขายรวมเพิ่มขึ้น 7.9% หรือ 757 ล้านบาทจากปีก่อนซึ่งมีรายได้
จากการขายรวม 9,642 ล้านบาท โดยมีสาเหตุมาจากการเพิ่มขึ้นของ
รายได้จากธุรกิจเครื่องดื่ม 16.5% สุทธิด้วยการลดลงของรายได้ 
จากธุรกิจอาหาร 0.4% สัดส่วนรายได้จากธุรกิจเครื่องดื่มต่อรายได้ 
จากธุรกิจอาหารคิดเป็นประมาณ 53:47

ธุรกิจเครื่องดื่ม
ส�าหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 30 กันยายน 
2559 บริษัทมีรายได้จากธุรกิจเครื่องดื่มเท่ากับ 5,493 ล้านบาท ลดลง 
12.9% หรือ 814 ล้านบาทจากรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม  
ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งมีรายได้จากธุรกิจเครื่องดื่มเท่ากับ 
6,307 ล้านบาท โดยมีสาเหตุมาจากระยะเวลาที่แตกต่างกันคือ 9 เดือน 
กับ 12 เดือน

หากเปรียบเทียบแบบช่วงระยะเวลาเดียวกัน 9 เดือน บริษัทมีรายได้ 
จากธุรกิจเครื่องดื่มเพิ่มขึ้น 16.5% หรือ 777 ล้านบาท จากปีก่อน 
ซึง่มีรายได้จากธรุกจิเครือ่งดืม่เท่ากบั 4,716 ล้านบาท โดยมีสาเหตหุลัก
มาจากความส�าเร็จของกลยุทธ์การสร้างแบรนด์และการท�ากิจกรรม 
ส่งเสริมการขายและแคมเปญการตลาดที่เข้าถึงความต้องการของ 
ผู้บริโภค รวมถึงการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ที่ได้รับการ 
ตอบรับจากผู้บริโภคเป็นอย่างดี ประกอบกับการเติบโตของรายได้ 
จากการขายสินค้าและการรับจ้างผลิตผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่ไม่ใช่ 
ตราสินค้าของบริษัท ซึ่งท�าให้บริษัทสามารถครองส่วนแบ่งการตลาด
สูงสุดเป็นอันดับหนึ่งไว้ได้ ทั้งในตลาดชาพร้อมดื่ม (RTD tea market) 
ที ่43.0% และตลาดชาเขยีวพร้อมดืม่ (Pure RTD green tea market) 
ที่ 45.3% ในขณะที่มูลค่าตลาดชาพร้อมดื่ม (RTD tea market) และ
ชาเขียวพร้อมดื่ม (Pure RTD green tea market) มีมูลค่าลดลง
ประมาณ 5.7% และ 5.4% ตามล�าดับ 

ธุรกิจอาหาร
ส�าหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 30 กันยายน 
2559 บริษัทมีรายได้จากธุรกิจอาหารเท่ากับ 4,906 ล้านบาท ลดลง 
25.3% หรือ 1,666 ล้านบาทจากรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 
ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งมีรายได้จากธุรกิจอาหารเท่ากับ 6,572 
ล้านบาท โดยมีสาเหตุมาจากระยะเวลาที่แตกต่างกันคือ 9 เดือน กับ  
12 เดือน รวมถึงภาวะเศรษฐกิจที่ไม่ดีนัก ส่งผลให้ผู้บริโภคชะลอ 
การจับจ่ายใช้สอย

หากเปรียบเทียบแบบช่วงระยะเวลาเดียวกัน 9 เดือน บริษัทมีรายได้ 
จากธุรกิจอาหารลดลง 0.4% หรือ 20 ล้านบาท จากปีก่อนซึ่งมีรายได้
จากธุรกิจอาหารเท่ากับ 4,926 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักมาจากสภาวะ
เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศที่ยังคงชะลอตัวอย่างต่อเนื่อง  
อันส่งผลกระทบต่อก�าลังซื้อของผู้บริโภค รวมถึงการปิดซ่อมแซม 
ร้านอาหารที่เปิดด�าเนินการภายในโครงการเมเจอร์ปิ่นเกล้าเป็นการ
ชั่วคราว เนื่องจากได้รับผลกระทบและความเสียหายจากเหตุอัคคีภัย 
ตลอดจนการปิดด�าเนินการสาขาร้านอาหารที่มีผลประกอบการ 
ไม่เป็นที่น่าพอใจ 
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ต้นทุนขาย

ภาพรวม
ส�าหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 30 กันยายน 
2559 ต้นทุนขายรวมของบริษัทเท่ากับ 6,607 ล้านบาท หรือคิดเป็น
อัตราส่วนต้นทุนขายต่อรายได้จากการขายรวมที่ 63.5% ซึ่งคิดเป็น
อัตราส่วนที่ต�่ากว่ารอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่  
31 ธนัวาคม 2558 ซึง่มอีตัราส่วนต้นทนุขายต่อรายได้จากการขายรวม
ที่ 65.6% เป็นผลมาจากการบริหารต้นทุนที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
ทั้งในส่วนของธุรกิจเครื่องดื่มและธุรกิจอาหาร

หากเปรียบเทียบแบบช่วงระยะเวลาเดียวกัน 9 เดือน บริษัทมีอัตราส่วน
ต้นทุนขายต่อรายได้จากการขายรวมต�่ากว่าปีก่อนซึ่งมีอัตราส่วน 
ต้นทุนขายต่อรายได้จากการขายรวมที่ 66.0% ซึ่งเป็นผลมาจากการ
บริหารต้นทุนที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นทั้งในส่วนของธุรกิจเครื่องดื่มและ
ธุรกิจอาหาร

ธุรกิจเครื่องดื่ม
ส�าหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 30 กันยายน 
2559 ต้นทุนขายของธุรกิจเครื่องดื่มเท่ากับ 3,801 ล้านบาท หรือ 
คิดเป็นอัตราส่วนต้นทุนขายต่อรายได้จากการขายเครื่องดื่มที่ 69.2% 
ซึ่งคิดเป็นอัตราส่วนที่ต�่ากว่ารอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม  
ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งมีอัตราส่วนต้นทุนขายต่อรายได้จาก 
การขายเครื่องดื่มที่ 71.4% สาเหตุหลักมาจากการบริหารจัดการ 
อัตราก�าลังการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นโดยส่วนหนึ่ง 
เป็นผลมาจากการเติบโตของธุรกิจรับจ้างผลิตสินค้า

หากเปรยีบเทยีบแบบช่วงระยะเวลาเดยีวกัน 9 เดือน อตัราส่วนต้นทนุขาย
ต่อรายได้จากการขายเครื่องดื่มต�่ากว่าปีก่อนซึ่งมีอัตราส่วนต้นทุนขาย
ต่อรายได้จากการขายเครื่องดื่มที่ 72.0% สาเหตุหลักมาจาก 
การบรหิารจดัการอตัราก�าลงัการผลิตได้อย่างมปีระสทิธิภาพมากย่ิงขึน้
โดยส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการเติบโตของธุรกิจรับจ้างผลิตสินค้า

ธุรกิจอาหาร
ส�าหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 30 กันยายน 
2559 ต้นทุนขายของธุรกิจอาหารเท่ากับ 2,806 ล้านบาท หรือคิดเป็น
อัตราส่วนต้นทุนขายต่อรายได้จากการขายอาหารที่ 57.2% ซึ่งคิดเป็น
อัตราส่วนที่ต�่ากว่ารอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 
ธันวาคม 2558 ซึ่งมีอัตราส่วนต้นทุนขายต่อรายได้จากการขายอาหาร
ที่ 60.0% สาเหตุหลักมาจากการบริหารต้นทุน ทั้งในแง่ของส่วนลดและ
ต้นทุนการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

หากเปรียบเทียบแบบช่วงระยะเวลาเดียวกัน 9 เดือน อัตราส่วน 
ต้นทุนขายต่อรายได้จากการขายอาหารต�่ากว่าปีก่อนซึ่งมีอัตราส่วน
ต้นทุนขายต่อรายได้จากการขายอาหารที่ 60.3% สาเหตุหลักมาจาก
การบริหารจัดการด้านต้นทุน ทั้งในแง่ของส่วนลดและต้นทุนการผลิต
ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ค่าใช้จ่ายในการขาย

ภาพรวม
ส�าหรับรอบระยะเวลาตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม ถึงวนัที ่30 กันยายน 2559 
บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการขายรวมเท่ากับ 1,264 ล้านบาท ลดลง 24.2% 
หรือ 403 ล้านบาท จากรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 
31 ธันวาคม 2558 ที่มีค่าใช้จ่ายในการขายรวมเท่ากับ 1,667 ล้านบาท 
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายในการขายต่อรายได้จากการขายรวมในปี 2559 
เท่ากับ 12.2% ลดลงจากปีก่อนซึ่งมีอัตราส่วนค่าใช้จ่ายในการขายต่อ
รายได้จากการขายรวมที่ 12.9%

หากเปรียบเทยีบแบบช่วงระยะเวลาเดยีวกนั 9 เดอืน ค่าใช้จ่ายในการขายรวม
ของบริษทัลดลง 0.3% หรือ 4 ล้านบาทจากปีก่อนทีมี่ค่าใช้จ่ายในการขายรวม
เท่ากับ 1,268 ล้านบาท โดยอัตราส่วนค่าใช้จ่ายในการขายต่อรายได้
จากการขายรวมในปี 2559 ลดลงจากปีก่อนซึ่งมีอัตราส่วนค่าใช้จ่าย 
ในการขายต่อรายได้จากการขายรวมที่ 13.2% จากความสามารถ 
ในการบริหารค่าใช้จ่ายทางการตลาดและการส่งเสริมการขายที่ดีขึ้น 
ของธุรกิจเครื่องดื่ม

ธุรกิจเครื่องดื่ม
ส�าหรับรอบระยะเวลาตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม ถงึวันที ่30 กนัยายน 2559 
ค่าใช้จ่ายในการขายของธุรกิจเครื่องดื่มเท่ากับ 683 ล้านบาท ลดลง 
21.8% หรือ 190 ล้านบาท จากรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม  
ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ที่มีค่าใช้จ่ายในการขายของธุรกิจเครื่องดื่ม
เท่ากับ 873 ล้านบาท โดยอัตราส่วนค่าใช้จ่ายในการขายต่อรายได้ 
จากการขายเครื่องดื่มในปี 2559 เท่ากับ 12.4% ลดลงจากปีก่อนซึ่งมี
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายในการขายต่อรายได้จากการขายเครื่องดื่มที่ 13.8% 

หากเปรยีบเทยีบแบบช่วงระยะเวลาเดยีวกัน 9 เดือน ค่าใช้จ่ายในการขาย
ของธุรกิจเครื่องดื่มเพิ่มขึ้น 2.0% หรือ 14 ล้านบาทจากปีก่อน 
ที่มีค่าใช้จ่ายในการขายของธุรกิจเครื่องดื่มเท่ากับ 669 ล้านบาท  
โดยอัตราส่วนค่าใช้จ่ายในการขายต่อรายได้จากการขายเครื่องดื่ม 
ในปี 2559 ลดลงจากปีก่อนซึ่งมีอัตราส่วนค่าใช้จ่ายในการขายต่อ 
รายได้จากการขายเครื่องดื่มที่ 14.2% จากการเน้นใช้มาตรการ 
ส่งเสริมการขายที่มีประสิทธิภาพ เหมาะสม และสอดคล้องกับกลยุทธ์
ของบริษัทมากยิ่งขึ้น

ธุรกิจอาหาร
ส�าหรบัรอบระยะเวลาตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม ถงึวันที ่30 กนัยายน 2559 
ค่าใช้จ่ายในการขายของธรุกจิอาหารเท่ากับ 581 ล้านบาท ลดลง 26.8% 
หรือ 213 ล้านบาท จากรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 
31 ธันวาคม 2558 ที่มีค่าใช้จ่ายในการขายของธุรกิจอาหารเท่ากับ 
794 ล้านบาท โดยอัตราส่วนค่าใช้จ่ายในการขายต่อรายได้จาก 
การขายอาหารในปี 2559 เท่ากับ 11.8% ลดลงจากปีก่อนเล็กน้อย 
ซึง่มีอตัราส่วนค่าใช้จ่ายในการขายต่อรายได้จากการขายอาหารที ่12.1% 
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หากเปรยีบเทยีบแบบช่วงระยะเวลาเดยีวกนั 9 เดอืน ค่าใช้จ่ายในการขาย
ของธุรกิจอาหารลดลง 3.0% หรือ 18 ล้านบาทจากปีก่อนที่มีค่าใช้จ่าย
ในการขายของธรุกจิอาหารเท่ากับ 599 ล้านบาท โดยอตัราส่วนค่าใช้จ่าย
ในการขายต่อรายได้จากการขายอาหารในปี 2559 ลดลงจากปีก่อน 
ซึง่มีอตัราส่วนค่าใช้จ่ายในการขายต่อรายได้จากการขายอาหารที ่12.2%

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

ภาพรวม

ส�าหรับรอบระยะเวลาตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม ถงึวันที ่30 กนัยายน 2559 
บรษิทัมค่ีาใช้จ่ายในการบริหารรวมเท่ากบั 1,657 ล้านบาท ลดลง 18.6% 
หรือ 380 ล้านบาท จากรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 
31 ธนัวาคม 2558 ทีม่ค่ีาใช้จ่ายในการบรหิารรวมเท่ากบั 2,037 ล้านบาท 
สาเหตุหลักมาจากระยะเวลาที่แตกต่างกันคือ 9 เดือน กับ 12 เดือน

หากเปรียบเทียบแบบช่วงระยะเวลาเดียวกัน 9 เดือน ค่าใช้จ่ายในการ
บริหารรวมในปี 2559 เพิ่มขึ้น 8.4% หรือ 129 ล้านบาทจากปีก่อนที่มี
ค่าใช้จ่ายในการบริหารรวมเท่ากับ 1,528 ล้านบาท สาเหตุหลักมาจาก
การเพิ่มขึ้นของค่าเสื่อมราคาทรัพย์สินทั้งในส่วนของธุรกิจเครื่องดื่ม
และธุรกิจอาหาร รวมถึงค่าเช่าพื้นที่ในส่วนของธุรกิจอาหาร

ธุรกิจเครื่องดื่ม
ส�าหรบัรอบระยะเวลาตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม ถงึวนัที ่30 กนัยายน 2559 
ค่าใช้จ่ายในการบริหารของธุรกิจเครื่องดื่มเท่ากับ 213 ล้านบาท ลดลง 
9.5% หรือ 22 ล้านบาท จากรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม  
ถงึวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 ทีม่ค่ีาใช้จ่ายในการบรหิารของธรุกจิเครือ่งดืม่
เท่ากับ 235 ล้านบาท สาเหตุหลักมาจากระยะเวลาที่แตกต่างกันคือ  
9 เดือน กับ 12 เดือน 

หากเปรียบเทียบแบบช่วงระยะเวลาเดียวกัน 9 เดือน ค่าใช้จ่ายในการ
บริหารของธุรกิจเครื่องดื่มในปี 2559 เพิ่มขึ้น 25.8% หรือ 44 ล้านบาท
จากปีก่อนที่มีค่าใช้จ่ายในการบริหารของธุรกิจเครื่องดื่มเท่ากับ 169 
ล้านบาท สาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน

ธุรกิจอาหาร
ส�าหรับรอบระยะเวลาตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม ถงึวันที ่30 กนัยายน 2559 
ค่าใช้จ่ายในการบริหารของธุรกิจอาหาร เท่ากับ 1,444 ล้านบาท ลดลง 
19.8% หรือ 358 ล้านบาท จากรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม  
ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ที่มีค่าใช้จ่ายในการบริหารเท่ากับ 1,802 
ล้านบาท สาเหตุหลักมาจากระยะเวลาที่แตกต่างกันคือ 9 เดือน  
กับ 12 เดือน

หากเปรียบเทียบแบบช่วงระยะเวลาเดียวกัน 9 เดือน ค่าใช้จ่ายในการ
บริหารของธุรกิจอาหารในปี 2559 เพิ่มขึ้น 6.3% หรือ 85 ล้านบาท 
จากปีก่อนที่มีค่าใช้จ่ายในการบริหารของธุรกิจอาหารเท่ากับ 1,359 
ล้านบาท สาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของค่าเสื่อมราคาทรัพย์สินและ
ค่าเช่าพื้นที่ส�าหรับเปิดด�าเนินการร้านอาหาร

ก�าไร(ขาดทุน)สุทธิ

ภาพรวม

ส�าหรับรอบระยะเวลาตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม ถึงวนัที ่30 กันยายน 2559 
ก�าไรสุทธิของบริษัทเท่ากับ 880 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 25.1% หรือ 176 
ล้านบาท จากก�าไรสุทธิของรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 
31 ธันวาคม 2558 ที่ 704 ล้านบาท โดยอัตราก�าไรสุทธิต่อรายได้จาก
การขายรวมในปี 2559 เท่ากับ 8.5% เพิ่มขึ้นจากอัตราส่วนก�าไรสุทธิ
ต่อรายได้จากการขายรวมปีก่อนที่ 5.5% ทั้งนี้ ความสามารถในการท�า 
ก�าไรของบริษัทที่เพิ่มขึ้นนั้นมีสาเหตุหลักมาจากการบริหารต้นทุนขาย 
ที่ดีขึ้นของทั้งธุรกิจเครื่องดื่มและธุรกิจอาหาร

หากเปรียบเทยีบแบบช่วงระยะเวลาเดียวกัน 9 เดือน ก�าไรสทุธิของบรษิทั
เพิ่มขึ้น 90.9% หรือ 419 ล้านบาทจากปีก่อนที่มีก�าไรสุทธิเท่ากับ  
461 ล้านบาท เป็นผลมาจากการการบริหารต้นทุนขายที่ดีขึ้นของ 
ทั้งธุรกิจเครื่องดื่มและธุรกิจอาหาร และการบริหารจัดการค่าใช้จ่าย 
ในการขายและบริหารที่ดีขึ้นของธุรกิจเครื่องดื่ม

ธุรกิจเครื่องดื่ม
ส�าหรับรอบระยะเวลาตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม ถึงวนัที ่30 กันยายน 2559 
ก�าไรสุทธิของธุรกิจเครื่องดื่มเท่ากับ 799 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 24.7%  
หรือ 158 ล้านบาท จากรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 
31 ธันวาคม 2558 ทีมี่ก�าไรสทุธิของธุรกิจเคร่ืองดืม่เท่ากับ 641 ล้านบาท 
โดยอัตราก�าไรสุทธิต่อรายได้จากการขายเครื่องดื่มในปี 2559 เท่ากับ 
14.5% เพ่ิมขึน้จากอตัราก�าไรสทุธต่ิอรายได้จากการขายเครือ่งดืม่ปีก่อน
ที่ 10.2% สาเหตุหลักมาจากการบริหารจัดการต้นทุนขายและค่าใช้จ่าย
ในการขายและบริหารที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

หากเปรียบเทียบแบบช่วงระยะเวลาเดียวกัน 9 เดือน ก�าไรสุทธิของธุรกิจ
เครื่องดื่มเพิ่มขึ้น 83.2% หรือ 363 ล้านบาทจากปีก่อนที่มีก�าไรสุทธิ
ของธุรกิจเครื่องดื่มเท่ากับ 436 ล้านบาท โดยอัตราก�าไรสุทธิต่อรายได้
จากการขายเครื่องดื่มในปี 2559 เพิ่มขึ้นจากอัตราก�าไรสุทธิต่อรายได้
จากการขายเครื่องดื่มปีก่อนที่ 9.2% โดยมีสาเหตุสาเหตุหลักมาจาก
การบริหารจัดการต้นทุนขายและค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารที่มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

ธุรกิจอาหาร
ส�าหรบัรอบระยะเวลาตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม ถงึวันที ่30 กนัยายน 2559 
ก�าไรสุทธิของธุรกิจอาหารเท่ากับ 81 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 29.1% หรือ  
18 ล้านบาท จากรอบระยะเวลาตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม ถงึวันที ่31 ธนัวาคม 
2558 ที่มีก�าไรสุทธิของธุรกิจอาหารเท่ากับ 63 ล้านบาท โดยอัตรา 
ก�าไรสุทธิต่อรายได้จากการขายอาหารในปี 2559 เท่ากับ 1.7%  
เพิ่มขึ้นจากอัตราก�าไรสุทธิต่อรายได้จากการขายอาหารปีก่อนที่ 1.0% 
สาเหตหุลักมาจากการบริหารจดัการต้นทนุวัตถุดบิได้อย่างมีประสทิธภิาพ
มากยิ่งขึ้น
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หากเปรียบเทียบแบบช่วงระยะเวลาเดียวกัน 9 เดือน ก�าไรสุทธิของ 
ธุรกิจอาหารเพิ่มขึ้น 226.4% หรือ 56 ล้านบาทจากปีก่อนที่มีก�าไรสุทธิ
ของธุรกิจอาหารเท่ากับ 25 ล้านบาท โดยอัตราก�าไรสุทธิต่อรายได้ 

จากการขายอาหารในปี 2559 เพิ่มขึ้นจากอัตราก�าไรสุทธิต่อรายได้ 
จากการขายอาหารปีก่อนที่ 0.5% สาเหตุหลักมาจากการบริหารจัดการ
ต้นทุนวัตถุดิบได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

หน่วย : ล้านบาท
9 เดือน

2559
12 เดือน

2558
12 เดือน

2557
2559 vs

2558
2558 vs

2557

รายได้จากการขายและให้บริการ-เครื่องดื่ม  5,493  6,307  5,802 -12.9% 8.7%
รายได้จากการขายและให้บริการ-อาหาร  4,906  6,572  6,602 -25.3% -0.5%
รวมรายได้จากการขายและให้บริการ  10,399  12,879  12,404 -19.3% 3.8%
ต้นทุนขาย-เครื่องดื่ม  3,801  4,506  4,174 -15.6% 8.0%
ต้นทุนขาย-อาหาร  2,806  3,941  4,024 -28.8% -2.1%
รวมต้นทุนขาย  6,607  8,447  8,198 -21.8% 3.0%
ค่าใช้จ่ายในการขาย-เครื่องดื่ม  683  873  944 -21.8% -7.5%
ค่าใช้จ่ายในการขาย-อาหาร  581  794  751 -26.8% 5.8%
รวมค่าใช้จ่ายในการขาย  1,264  1,667  1,695 -24.2% -1.6%
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร-เครื่องดื่ม  213  235  255 -9.5% -8.0%
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร-อาหาร  1,444  1,802  1,772 -19.8% 1.7%
รวมค่าใช้จ่ายในการบริหาร  1,657  2,037  2,027 -18.6% 0.5%
ก�าไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่-เครื่องดื่ม  799  641  447 24.7% 43.3%
ก�าไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่-อาหาร  81  63  78 29.1% -19.0%
รวมก�าไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่  880  704  525 25.1% 34.1%
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หน่วย : ล้านบาท
9 เดือน

2559
9 เดือน

2558
9 เดือน

2557
2559 vs

2558
2558 vs

2557

รายได้จากการขายและให้บริการ-เครื่องดื่ม  5,493  4,717  4,092 16.5% 15.3%
รายได้จากการขายและให้บริการ-อาหาร  4,906  4,926  4,850 -0.4% 1.6%
รวมรายได้จากการขายและให้บริการ  10,399  9,642  8,942 7.8% 7.8%
ต้นทุนขาย-เครื่องดื่ม  3,801  3,395  3,003 12.0% 13.1%
ต้นทุนขาย-อาหาร  2,806  2,970  2,960 -5.5% 0.3%
รวมต้นทุนขาย  6,607  6,365  5,964 3.8% 6.7%
ค่าใช้จ่ายในการขาย-เครื่องดื่ม  683  669  730 2.0% -8.3%
ค่าใช้จ่ายในการขาย-อาหาร  581  599  580 -3.0% 3.2%
รวมค่าใช้จ่ายในการขาย  1,264  1,268  1,310 -0.3% -3.2%
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร-เครื่องดื่ม  213  169  182 25.8% -7.0%
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร-อาหาร  1,444  1,359  1,280 6.3% 6.2%
รวมค่าใช้จ่ายในการบริหาร  1,657  1,528  1,461 8.4% 4.6%
ก�าไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่-เครื่องดื่ม  799  436  187 83.2% 133.6%
ก�าไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่-อาหาร  81  25  45 226.4% -43.9%
รวมก�าไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่  880  461  231 91.0% 99.4%

ฐานะการเงิน
สินทรัพย์
ณ วนัที ่30 กนัยายน 2559 บรษิทัมีสนิทรพัย์รวมทัง้สิน้ 9,278 ล้านบาท 
เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2558 จ�านวน 189 ล้านบาท หรือเท่ากับ 2.1% 
สินทรัพย์หมุนเวียนเพิ่มขึ้น 84 ล้านบาท สาเหตุหลักเนื่องมาจากการ
เพิ่มขึ้นของสินทรัพย์หมุนเวียนอื่นและสินค้าคงเหลือ สุทธิกับการลดลง
ของลูกหนี้การค้า ส�าหรับสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนเพิ่มขึ้น 105 ล้านบาท 
สาเหตุหลักเนื่องมาจากการเพิ่มขึ้นของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์

หนี้สิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 บริษัทมีหนี้สินรวมทั้งสิ้น 4,669 ล้านบาท 
แบ่งเป็นหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยจ�านวน 2,536 ล้านบาท ประกอบด้วย
หุ้นกู้จ�านวน 2,000 ล้านบาท เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินที่ถึง
ก�าหนดช�าระในหนึ่งปีจ�านวน 500 ล้านบาท และหนี้สินตามสัญญาเช่า
การเงินจ�านวน 36 ล้านบาท และหนี้สินที่ไม่มีภาระดอกเบี้ยจ�านวน 
2,133 ล้านบาท ทั้งนี้หนี้สินรวมของบริษัทลดลงจากสิ้นปี 2558 
จ�านวน 337 ล้านบาท หรือเท่ากับ 6.7% ซึ่งมีสาเหตุหลักมาจากการ 
ลดลงของเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินและหุ้นกู้ที่ถึงก�าหนด
ช�าระในหนึ่งปี

ส่วนของผู้ถือหุ้น
ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น  
4,609 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2558 จ�านวน 526 ล้านบาท หรือ
เท่ากับ 12.9% สาเหตุมาจากการเพิ่มขึ้นของก�าไรสุทธิในระหว่างปี  
สุทธิด้วยเงินปันผล

กระแสเงินสด
ในปี 2559 บริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ  
1 ล้านบาท จากปี 2558 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด�าเนินงาน
ในปี 2559 บริษัทมีกระแสเงินสดจากการด�าเนินงานรวมทั้งสิ้น  
2,010 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2558 จ�านวน 615 ล้านบาท หรือ 
เท่ากับ 44.1% โดยมีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของก�าไรสุทธิ 
และค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

กระแสเงินสดใช้ในกิจกรรมลงทุน
ในปี 2559 บริษัทใช้เงินในกิจกรรมการลงทุนรวมทั้งสิ้น 853 ล้านบาท 
เพิ่มขึ้นจากปี 2558 จ�านวน 105 ล้านบาท หรือเท่ากับ 14.1% 
เนื่องจากในปี 2559 บริษัทมีการช�าระเงินบางส่วนส�าหรับการลงทุน 
ในโครงการเครื่องจักรบรรจุขวด PET แบบ Cold Aseptic Filling  
สายการผลิตที่ 4 ภายในโรงงานในเขตอ�าเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี 
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กระแสเงินสดได้มา(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
ในปี 2559 บรษิทัใช้เงนิไปในกจิกรรมจดัหาเงนิรวมทัง้สิน้ 1,158 ล้านบาท 
เพิ่มขึ้นจากปี 2558 จ�านวน 964 ล้านบาท หรือเท่ากับ 498.1% โดยมี
สาเหตุหลักมาจากการไถ่ถอนและช�าระคืนหุ้นกู้และเงินกู้ยืมระยะยาว 
จากสถาบันการเงินส่วนที่ครบก�าหนดช�าระและการจ่ายเงินปันผล

การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน
สภาพคล่อง
ในปี 2559 อตัราส่วนสภาพคล่องเท่ากบั 0.7 เท่า ซึง่เพิม่ขึน้เม่ือเทยีบกับ
ปี 2558 เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์หมุนเวียน โดยส่วนใหญ่ 
มาจากการเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น รวมถึงการลดลงของ 
หนี้สินหมุนเวียน ซึ่งส่วนใหญ่มาจากการการลดลงของเงินกู้ยืมระยะยาว
จากสถาบันการเงินที่ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี

บรษิทัมสีภาพคล่องทีแ่ขง็แกร่งจากวงจรเงนิสดทีต่ดิลบประมาณ 13 วนั 
ซึง่สามารถสะท้อนถงึการบรหิารจดัการเงนิทุนหมนุเวียนทีม่ปีระสทิธภิาพ
ของบริษทัความสามารถในการท�าก�าไร อตัราส่วนความสามารถในการท�า
ก�าไรในปี 2559 ล้วนเพิ่มขึ้นจากปีก่อน ตั้งแต่อัตราส่วนก�าไรขั้นต้น 
ไปจนถึงอัตราก�าไรสุทธิ ตลอดจนอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น ซึ่งเท่ากับ 
20.3% เพ่ิมขึน้จากปีก่อนที ่18.2% ทัง้นีเ้ป็นผลมาจากการบรหิารต้นทนุ
ทีด่ขีึน้ทัง้ในส่วนของต้นทุนขายและค่าใช้จ่ายในการบรหิาร ตามรายละเอยีด
ดังที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น

ประสิทธิภาพในการด�าเนินงาน
ในปี 2559 อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์อยู่ที่ 9.6% เพิ่มขึ้นจาก 
ปีก่อนเนื่องมาจากก�าไรสุทธิที่เพิ่มขึ้น อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
ถาวรและอัตราการหมุนของสินทรัพย์ อยู่ที่ 23.3%และ 1.1 เท่า  
ตามล�าดับ ซึ่งลดลงจากปีก่อนเพียงเล็กน้อยเนื่องจากการเพิ่มขึ้น 
ของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์เนื่องจากมีการลงทุนเพิ่มเติมในโครงการ
เครื่องบรรจุขวด PET แบบ Cold Aseptic Filling Line 4 ที่โรงงาน 
ในเขตอ�าเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี 

โครงสร้างทางการเงิน
อัตราส่วนเงินกู้ยืมต่อส่วนของผู้ถือหุ้นในปี 2559 เท่ากับ 0.5 เท่า  
ซึ่งเป็นอัตราที่ลดลงจากปีก่อนที่ 0.8 เท่า ซึ่งสาเหตุหลักมาจากการ 
ลดลงของเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินและหุ้นกู้ที่ถึงก�าหนด
ช�าระภายในหนึ่งปี สุทธิกับการเพิ่มขึ้นของเงินกู้ยืมระยะยาวและหุ้นกู้ 
แม้ว่าบริษัทยังคงอยู่ในช่วงการขยายตัวทางธุรกิจ แต่บริษัทยังสามารถ
รักษาอัตราส่วนเงินกู้ยืมต่อส่วนของผู้ถือหุ้นได้ในระดับที่น่าพึงพอใจ 
แสดงให้เห็นถึงโครงสร้างทางการเงินของบริษัทที่แข็งแกร่งและ 
ความสามารถในการจัดหาแหล่งเงินทุนเพิ่มเติมส�าหรับรองรับ 
การขยายธุรกิจในอนาคตได้ 

ปัจจยัและอทิธพิลหลกัทีอ่าจมีผลกระทบต่อการด�าเนนิงาน
หรือฐานะการเงินในอนาคต

• บริษัทและบริษัทย่อยมีแผนขยายการผลิตโดยจะเปิดโครงการ
เครื่องจักรบรรจุขวด PET แบบ Cold Aseptic Filling  
สายการผลิตที่ 4 ภายในโรงงานในเขตอ�าเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี 
ภายใต้งบประมาณด�าเนินโครงการประมาณ 850 ล้านบาท  
โดยคาดว่าจะเริ่มการผลิตเชิงพาณิชย์ได้ประมาณต้นปี 2560  
ทั้งนี้ การลงทุนดังกล่าวจะช่วยเพิ่มก�าลังการผลิตประเภท 
ขวดพลาสติก 17% และลดต้นทุนการผลิต 

• การด�าเนินการบริหารครัวกลางแห่งใหม่อย่างเต็มรูปแบบและ 
มีประสิทธิภาพ ที่อ�าเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี ซึ่งจะช่วยรองรับ 
การขยายสาขาให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ คือประมาณ 260 สาขา
ในปี 2560 

• เนือ่งด้วยความเตบิโตของธุรกิจอาหารและเครือ่งดืม่มีความสมัพนัธ์
ทางตรงกับก�าลังซื้อของผู้บริโภค ซึ่งมีความเชื่อมโยงโดยตรงกับ
ภาวะเศรษฐกิจของประเทศ ดังนั้น หากภาวะเศรษฐกิจเป็นไป 
ในทิศทางที่ดี ย่อมจะส่งเสริมให้อัตราการเติบโตของธุรกิจอาหาร
และเครื่องดื่มของบริษัทดียิ่งขึ้นตามไปด้วย

• ความส�าเร็จในการด�าเนินการตามแผนกลยุทธ์ “วิสัยทัศน์ 2020” 
เพื่อเติบโตและก้าวเป็นบริษัทอาหารและเครื่องดื่มชั้นน�าในภูมิภาค
อาเซียน ซึ่งหากบริษัทสามารถบรรลุเป้าหมายเชิงกลยุทธ์และ 
การพฒันาการตามทีไ่ด้วางแผนไว้ บรษิทัจะเป็นผูน้�าในตลาดอาหาร
และเครื่องดื่มที่มีผลการด�าเนินงานและสถานะทางการตลาด 
ที่แข็งแกร่ง
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รายงานความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ 
ในฐานะกรรมการบริษัทจดทะเบียนในการเป็นผู้รับผิดชอบต่อ 
งบการเงินของบริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) (“บริษัท”)  
และบรษิทัย่อย รวมถงึข้อมลูสารสนเทศทางการเงินทีป่รากฏในรายงาน
ประจ�าปี โดยงบการเงินดังกล่าวได้จัดท�าขึ้นตามมาตรฐานการบัญชี
ที่รับรองโดยทั่วไป รวมถึงใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติ
อย่างสม�า่เสมอ ตลอดจนใช้ดุลยพนิจิอย่างระมัดระวงัและประมาณการ 
ที่ดีที่สุดในการจัดท�า รวมถึงจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่ส�าคัญ
อย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน เพื่อให้เป็นประโยชน์
ต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไป

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีระบบบริหารความเสี่ยง และด�ารง
รกัษาไว้ซึง่ระบบควบคมุภายในทีเ่หมาะสม เพยีงพอและมปีระสิทธผิล 
เพื่อให้มั่นใจได้อย่างมีเหตุผลว่าข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง  
ครบถ้วน และเพียงพอที่จะด�ารงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สินของบริษัท 
ตลอดจนเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการด�าเนินการที่ผิดปกติ 
อย่างมีสาระส�าคัญ

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ 
ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่านเพื่อท�าหน้าที่สอบทาน
นโยบายการบัญชีและคุณภาพของรายงานทางการเงิน สอบทาน
ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน ตลอดจนระบบ
การบริหารความเสี่ยง โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
เกี่ยวกับเรื่องนี้ ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 
ซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจ�าปีฉบับนี้แล้ว 

งบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยได้รับการตรวจสอบโดย 
ผูส้อบบญัชขีองบริษทั คอื บรษิทั เคพเีอม็จี ภมูไิชย สอบบญัช ีจ�ากดั 
ซึ่งในการตรวจสอบนั้น ทางคณะกรรมการบริษัทได้สนับสนุนข้อมูล
และเอกสารต่าง ๆ เพื่อให้ผู้สอบบัญชีสามารถตรวจสอบ และแสดง
ความเห็นได้ตามมาตรฐานการสอบบัญชี โดยความเห็นของ 
ผู้สอบบัญชีได้ปรากฏในรายงานของผู้สอบบัญชี ซึ่งแสดงไว้ใน
รายงานประจ�าปีฉบับนี้แล้ว คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า 
การก�ากับดูแลกิจการ ระบบการบริหารความเสี่ยง และระบบการ
ควบคุมภายในของบริษัทโดยรวมมีความเพียงพอและเหมาะสม  
รวมถึงสามารถสร้างความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลได้ว่างบการเงิน 
ของบริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ส�าหรับ 
งวด 9 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559 มีความถูกต้อง 
ตามที่ควรในสาระส�าคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
กฎหมาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

(นายประสิทธิ์ โฆวิไลกูล)
ประธานกรรมการบริษัท 
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รายงาน
คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) 
(“บริษัท”) ประกอบด้วยกรรมการอิสระจ�านวน 3 ท่าน ที่มีความรู้
ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ และมี 
คุณสมบัติครบถ้วนตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ  
โดยมี นายวิกรม คุ้มไพโรจน์ เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ  
นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช และนายชัย จรุงธนาภิบาล เป็น 
กรรมการตรวจสอบ โดยกรรมการตรวจสอบของบริษัททั้ง 3 ท่าน  
ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ รวมทั้งไม่ได้เป็นผู้บริหาร 
พนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทในเครืออื่น ๆ

ตลอดปี 2559 ที่ผ่านมา คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่
ในกรอบหน้าที่และความรับผิดชอบตามกฎบัตรของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ทีค่ณะกรรมการบรษิทัได้ให้ความเหน็ชอบ ตลอดจนปฏิบัติ
หน้าที่ตามกรอบข้อก�าหนดและแนวทางปฏิบัติที่ตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยก�าหนดไว้ รวมถึงการสอบทานการก�ากับดูแล
กิจการที่ดี สอบทานงบการเงิน สอบทานความเหมาะสมของ 
การเปิดเผยข้อมูลของรายการระหว่างบริษัทกับบุคคลหรือกิจการ 
ที่เกี่ยวข้องกัน และรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
สอบทานความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายใน และพัฒนา
ระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง รวมถึงก�ากับดูแลงานของ
หน่วยงานตรวจสอบภายในอย่างเคร่งครดั คณะกรรมการตรวจสอบ
ยังได้พิจารณาคัดเลือก และเสนอให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้ง 
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท รวมทั้งพิจารณาเรื่องการปฏิบัติ
ตามข้อก�าหนดของวิชาชีพ ผลการปฏิบัติงาน คุณภาพของบริการ 
และความเหมาะสมของค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี

คณะกรรมการตรวจสอบตระหนักถึงหน้าที่และความรับผิดชอบ  
ในการดแูลให้บริษทัมกีารด�าเนนิงานตามนโยบายของคณะกรรมการ
บรษิทัอย่างมปีระสทิธภิาพและโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ทกุขัน้ตอน 
เพื่อให้บริษัทมีการพัฒนาการก�ากับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง

ในปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุม 8 ครั้ง โดย 
นายวิกรม คุ้มไพโรจน์ ประธานกรรมการตรวจสอบ นางสาวพจนีย์ 
ธนวรานชิ และนายชยั จรงุธนาภบิาล กรรมการตรวจสอบ ได้เข้าร่วม
ประชุมครบทั้ง 8 ครั้ง ตามที่ได้ก�าหนดไว้ การประชุมบางครั้งได้เชิญ
ผู้บริหารจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาหารือ และชี้ให้เห็นถึงปัญหา 
ที่หน่วยตรวจสอบภายในได้ตรวจพบจากการเข้าตรวจสอบ  
โดยขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องน�ากลับไปด�าเนินการแก้ไขหรือ
ปรับปรุงให้ดีขึ้น รวมทั้งหาทางป้องกันข้อบกพร่องมิให้เกิดขึ้นอีก

ผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบส�าหรับปี 2559  
มีดังนี้

1. สอบทานความถูกต้องของรายงานทางการเงิน และความเพียงพอ
ของการเปิดเผยข้อมูลของบริษัท

 1.1) คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาส 
และงบการเงินประจ�าปี 2559 ของบริษัท ก่อนเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษทัเพือ่พจิารณาอนมัุต ิเพือ่ให้สามารถ
มัน่ใจได้ว่า รายการทางการเงิน รายการทีเ่กีย่วโยงระหว่าง
บริษัทกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน รายการที่อาจ
ก่อให้เกดิความขดัแย้งทางผลประโยชน์ การเปิดเผยข้อมูล
ทีเ่ป็นสาระส�าคญั ได้ท�าขึน้อย่างถกูต้องและมคีวามน่าเชือ่ถือ 

 1.2) ในการนีไ้ด้เชิญผูส้อบบัญชีเข้าร่วมประชุมในวาระการประชมุ
ทีเ่ก่ียวข้อง เพือ่ซกัถามประเดน็ทีเ่ป็นสาระส�าคัญ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งที่เกี่ยวกับการจัดท�างบการเงินโดยฝ่ายจัดการ
ของบริษทัให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี และมาตรฐาน
การรายงานทางการเงนิ รวมถงึการตคีวามและแนวปฏบัิติ
ทางการบัญชีที่ประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบัญชีฯ เพื่อให้
คณะกรรมการตรวจสอบมั่นใจว่า งบการเงินของบริษัท 
มีการเปิดเผยข้อมูลที่ส�าคัญรวมถึงรายการที่เกิดขึ้น
ระหว่างบริษัทกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน  
จัดท�าขึ้นอย่างถูกต้องและเพียงพอตามมาตรฐาน  
การตีความ แนวปฏิบัติ และหลักการที่กล่าวข้างต้น 

 1.3) นอกจากนีย้งัได้จดัให้มวีาระการประชุมร่วมกนัเป็นการเฉพาะ
ระหว่างคณะกรรมการตรวจสอบและผู้สอบบัญชี  
ตามแนวทางที่ก�าหนดในประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย เพือ่เปิดโอกาสให้หารอืร่วมกนัในประเดน็ต่าง ๆ 
โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย

2. การพิจารณาความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี

 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถึงความเป็นอิสระและ 
การปฏิบัติตามข้อก�าหนดของวิชาชีพอื่น ๆ ผลการปฏิบัติงาน
และคุณภาพของงานบริการที่ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี 
ภูมิไชย สอบบัญชี จ�ากัด ได้ให้แก่บริษัท รวมถึงความเหมาะสม
ของค่าตอบแทนแล้ว เห็นว่าผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็น  
และให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ทั้งในด้านการจัดท�ารายงาน
ทางการเงิน และการปรับปรุงด้านการควบคุมภายในของบริษัท 

3. การพิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน 

 คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิารณาการท�ารายการทีเ่กีย่วโยงกนั
ของกลุ่มบริษัท โดยยึดหลักความสมเหตุสมผล ความโปร่งใส 
การเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ซึง่การท�ารายการทีเ่ก่ียวโยงกัน
ของบริษัทไม่พบความผิดปกติของข้อมูล
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4. การก�ากับดูแลการด�าเนินงานของบริษัท

 คณะกรรมการตรวจสอบท�าหน้าที่ในการก�ากับดูแลการด�าเนินงาน
ของบริษทัตามหลกัการของกฎหมาย ข้อก�าหนด และแนวทางปฏบิตัิ 
ที่เกี่ยวข้องกับการก�ากับดูแลกิจการที่ดี ที่คณะกรรมการก�ากับ 
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรพัย์และตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย
ได้ก�าหนดไว้ โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้ด�าเนนิการตามแนวทาง
ดังกล่าวอย่างเคร่งครัดและต่อเนื่อง และได้ให้ฝ่ายตรวจสอบภายใน
ด�าเนินการตรวจสอบเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าบริษัทได้ปฏิบัติ 
อย่างเหมาะสมและสม�่าเสมอ เพื่อเสริมสร้างให้บริษัทมีการก�ากับ
ดูแลกิจการที่ดีต่อไป 

5. พจิารณาและอนมุตัขิอบเขตของการปฏบิตังิานและแผนการตรวจสอบ
ประจ�าปีตลอดจนการก�ากับดูแลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน 
ตรวจสอบภายใน

 5.1)  คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและอนุมัติขอบเขต 
ของการปฏิบัติงานและแผนการตรวจสอบประจ�าปี 2559 
ตลอดจนก�ากับดูแลงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน 
โดยครอบคลุมถึง การก�ากับดูแล การบริหารความเสี่ยง 
และการควบคุมภายในของบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ
ยังให้ค�าแนะน�าเรื่องต่าง ๆ แก่หน่วยงานตรวจสอบภายใน  
ที่ควรได้รับการปรับปรุงเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไป 
อย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง 

 5.2) คณะกรรมการตรวจสอบสนับสนุนหน่วยงานตรวจสอบภายใน
ด�าเนินการป้องกนัการกระท�าทจุริตคอร์รปัช่ัน รวมท้ังส่งเสริม
นโยบายการรับเรื่องร้องเรียนหรือเบาะแส ผ่านทางเว็บไซต์
ของบริษัท และให้ความส�าคัญกับการให้ความคุ้มครอง 
ผู้ให้ข้อมูลและเบาะแส (Whistle Blower) ที่เป็นประโยชน์
ต่อบริษัท ในการป้องกันการกระท�าทุจริตคอร์รัปชั่น 
ตามนโยบายของบริษัท 

 5.3) คณะกรรมการตรวจสอบส่งเสริมให้ฝ่ายตรวจสอบภายใน
ส่งตัวแทนพนักงานเข้ารับการอบรมจากสมาคมผู้ตรวจสอบ
ภายในแห่งประเทศไทยทุกปี เพื่อเพิ่มพูนความรู้และรับรู้
มาตรฐานการปฏิบัติงานใหม่ ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อ 
การปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน และน�ามาถ่ายทอดให้
พนักงานคนอื่น ๆ รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานของ 
ฝ่ายตรวจสอบภายในต่อไป

6. สอบทานความเพียงพอ และความเหมาะสมของระบบและกิจกรรม
การควบคุมภายใน

 คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานความเพียงพอและเหมาะสม
ของระบบและกิจกรรมการควบคุมภายในของบริษัท รวมถึง 
การควบคุมดูแลและการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น โดยพิจารณา
จากรายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบของหน่วยงานตรวจสอบ
ภายใน และได้ก�าชับให้หน่วยงานตรวจสอบภายในคอยติดตาม
พัฒนาการในเรื่องที่มอบหมาย เพื่อให้มั่นใจว่าฝ่ายจัดการได้แก้ไข
และหรือปรับปรุงการควบคุมและมาตรการป้องกันอย่างเหมาะสม

ภายในเวลาที่ก�าหนด ภายหลังจากที่ฝ่ายจัดการได้เห็นพ้อง 
กับข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบในประเด็นส�าคัญ 
ที่หน่วยงานตรวจสอบภายในได้พบจากการปฏิบัติงาน

7. การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

  7.1) คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระ 
จากกรรมการบริหารและฝ่ายจัดการของบริษัท โดยได้ให้
ความส�าคัญอย่างยิ่งกับการควบคุมภายใน เพื่อให้บริษัท 
มีการก�ากับดูแลกิจการที่ดี มีการควบคุมภายในที่เพียงพอ
และเหมาะสมกับการด�าเนินธุรกิจ รวมทั้งได้รายงานเรื่อง
ส�าคัญต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม�่าเสมอ โดยพิจารณา
จากรายงานที่ได้รับจากการปฏิบัติงานของหน่วยงาน 
ตรวจสอบภายในในรอบปี 2559

  7.2) เพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
ด�าเนินไปด้วยดีและมีประสิทธิภาพ สนับสนุนและส่งเสริม 
การก�ากับดูแลของบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบได้จัดให้
มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการตรวจสอบ
ส�าหรบัรอบปี 2559 โดยใช้แนวทางของแบบประเมนิซ่ึงจดัท�า
โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยผลการประเมิน
เป็นที่พอใจ

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า

1. บริษทัมีการก�ากับดแูลกิจการทีด่ ีทีน่่าเช่ือถือ และปฏิบัตติามหลกัการ
ของกฎหมาย ข้อก�าหนด และแนวทางปฏิบัติ ที่คณะกรรมการ
ก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยได้ก�าหนดไว้ อย่างมีประสิทธิภาพ และสร้างภาพลักษณ์
ที่ดีให้แก่บริษัท 

2. บริษัทมีระบบบริหารความเสี่ยง ระบบการควบคุมภายใน และ 
การควบคมุดูแลป้องกันการทจุริตคอร์รัปช่ันโดยรวมอย่างเพยีงพอ 
และไม่พบข้อบกพร่องของการควบคุมภายใน หรือรายการที่อาจ 
ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจมีผลกระทบต่อ 
การด�าเนินธุรกิจของบริษัทอย่างเป็นสาระส�าคัญ 

คณะกรรมการตรวจสอบยังได้เสนอแนะให้ฝ่ายจัดการสนับสนุน 
การด�าเนนิงานของฝ่ายตรวจสอบภายในด้านต่าง ๆ และหาทางปรบัปรงุ
ระบบการควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเพื่อให้สอดคล้อง
กับพัฒนาการทางธุรกิจของบริษัทที่ก้าวหน้าไปอย่างต่อเนื่อง และ 
เป็นที่ยอมรับตามมาตรฐานสากลมากยิ่งขึ้นด้วย
   

     

(นายวิกรม คุ้มไพโรจน์)
ประธานกรรมการตรวจสอบ
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รายงาน
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2559 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของ 
บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) มีจ�านวนทั้งหมด 13 ท่าน ประกอบด้วย
กรรมการบริษัท จ�านวน 3 ท่าน และผู้บริหารระดับสูงจากหน่วยงานต่าง ๆ  
ที่เกี่ยวข้องจ�านวน 10 ท่าน โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ปฏิบัติหน้าที่
ตามกฎบัตรของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงที่ก�าหนดไว้ เพื่อให้การบริหาร
ความเสี่ยงของบริษัทโดยรวมมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ในปี 2559 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีการประชุมรวม 6 ครั้ง  
โดยมีการพิจารณาเรื่องส�าคัญดังนี้

1) ปรับปรุงนโยบายและกฎบัตรของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
2) แผนการบริหารความเสี่ยงประจ�าปี
3) การประเมินความเสี่ยง และมาตรการป้องกันและแก้ไข
4) การให้ข้อเสนอแนะการบริหารจัดการความเสี่ยง
5) การติดตามดูแลการการด�าเนินมาตรการป้องกันและบริหารความเสี่ยง
6) การสร้างวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงให้เกิดขึ้นในองค์กร
7) การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ
8) การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

ในระหว่างปี 2559 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้รายงานความเสี่ยง 
ที่ส�าคัญ ตลอดจนการพัฒนาของความเสี่ยงดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัท
โดยสม�่าเสมอ รวมทั้งได้ให้ความเห็นและค�าแนะน�าแก่ฝ่ายบริหารของบริษัท
อย่างเป็นอิสระ เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม  
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้พิจารณาแล้วเห็นว่า บริษัทได้มีการจัดท�า
แผนการบริหารความเสี่ยง และการด�าเนินนโยบายดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง 
ด้วยความรอบคอบและเต็มความสามารถ 
 

ในนามคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
  

(นายชัย จรุงธนาภิบาล)
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
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รายงานการปฏิบัติ
ตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

รายงานการปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี 
บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้ให้ความส�าคัญ
อย่างยิ่งกับการจัดให้มีระบบการก�ากับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งสะท้อน 
ถึงการมีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ เป็นธรรมและ 
ตรวจสอบได้ รวมถึงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาและยกระดับของการก�ากับ
ดูแลกิจการของบริษัทอย่างต่อเนื่อง โดยคณะกรรมการบริษัท 
ได้ถือปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติส�าหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน 
(Code of Best Practices) และก�ากับดูแลให้บริษัทด�าเนินธุรกิจ
ภายใต้หลักเกณฑ์การก�ากับดูแลกิจการ ระเบียบ และกฎเกณฑ์ที่ 
ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย (“ตลท.”) ส�านกังานคณะกรรมการ
ก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ส�านักงาน ก.ล.ต.”) หรือ
หน่วยงานใด ๆ ที่เกี่ยวข้องก�าหนดไว้อย่างเคร่งครัด โดยบริษัท 
เชือ่มัน่ว่าการก�ากบัดแูลกจิการทีด่จีะเป็นประโยชน์ต่อการด�าเนนิธุรกิจ
ของบริษัทโดยสามารถเพิ่มมูลค่าและผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้น 
ในระยะยาว ตลอดจนสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน  
และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายด้วย

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความส�าคัญของการก�ากับดูแล
กิจการที่ดีว่าเป็นรากฐานส�าคัญในการที่จะพัฒนาองค์กรให้เจริญ
ก้าวหน้าอย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้ก�าหนดกรอบนโยบายดังกล่าว
ให้สอดคล้องกบัหลกัการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ขีองส�านกังาน ก.ล.ต. 
และตลท. ซึ่งอ้างอิงจากหลักการก�ากับดูแลกิจการที่เป็นสากลของ 
Organization for Economic CO-operation and Development 
(OECD) รวมถึงมกีารทบทวนและปรับปรงุอยูเ่สมอเพือ่ให้สอดคล้อง
กับกฎเกณฑ์และสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปเพื่อให้การปฏิบัติงาน
ในเรื่องดังกล่าวมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2557  
คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี 
เพื่อปฏิบัติงานสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท 
ในด้านก�ากับดูแลกิจการของบริษัท ซึ่งคณะกรรมการก�ากับดูแล
กิจการที่ดี ได้ทบทวนนโยบายการก�ากับดูแลกิจการและเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษทัเพือ่พิจารณา และทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษัิท 
ครั้งที่ 5/2557 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2557 ได้อนุมัติ
นโยบายการก�ากับดูแลกิจการฉบับปรับปรุง โดยมีผลใช้บังคับ
ตัง้แต่วนัที ่11 พฤศจกิายน 2557 รวมถงึ ทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทั 
ครั้งที่ 1/2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 ได้อนุมัติ
ระเบียบการรับเรื่องร้องเรียนหรือเบาะแสและการให้ความคุ้มครอง
ตามนโยบายการก�ากับดูแลกิจการของบริษัทและบริษัทย่อย โดยมี
ผลใช้บงัคบัตัง้แต่วนัท่ี 25 กมุภาพนัธ์ 2558 ทัง้นี ้เพือ่ให้การด�าเนนิการ
เกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนและแจ้งเบาะแสของบริษัทและบริษัทย่อย 
มีแบบแผนที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพ มีความคล่องตัว มีมาตรฐาน
สากลทัดเทียมกับบริษัทชั้นน�าอื่น ๆ และสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้มี
ส่วนได้เสียทุกฝ่ายว่าจะได้รับการปกป้องจากการถูกกลั่นแกล้งหรือ
ปฏิบัติอย่างไม่เหมาะสมอันเนื่องมาจากการร้องเรียนหรือให้เบาะแส
แก่กลุ่มบริษัท

นอกจากนี ้คณะกรรมการบริษทัเช่ือม่ันว่าการปฏิบัตงิานด้านการก�ากับ
ดแูลกจิการให้ประสบผลส�าเรจ็ ต้องได้รับความร่วมมอืและยดึถอืปฏบิติั
ร่วมกันทั้งองค์กร จึงก�าหนดเป็นแนวนโยบายให้ผู้บริหาร พนักงาน 
และบคุลากรทกุคนของบริษทัและบริษทัย่อยต้องปฏบิตัติามนโยบาย 
จริยธรรมและแนวปฏิบัติต่าง ๆ ตามนโยบายการก�ากับดูแลกิจการ 
รวมถึงจัดให้มีการสื่อสาร สร้างความเข้าใจ และมีการติดตามผล
การปฏิบัติงานในด้านการก�ากับดูแลกิจการภายในองค์กรอย่าง 
ต่อเน่ือง เพือ่ให้การด�าเนนิธรุกิจของบรษัิทเป็นไปอย่างมปีระสิทธิภาพ 
สร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอันจะสร้างมูลค่าเพิ่ม
และส่งเสริมให้บริษัทพัฒนาเติบโตอย่างยั่งยืนและมั่นคงต่อไป 

นโยบายการก�ากับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบรษิทัมีความเชือ่มัน่ว่า ระบบและกระบวนการก�ากบัดแูล
กจิการทีด่เีป็นส่วนส�าคัญทีจ่ะน�ามาซึง่ความส�าเรจ็ในการด�าเนินธุรกจิ 
โดยนโยบายการก�ากับดูแลกิจการครอบคลุมเรื่องต่าง ๆ ดังนี้

- จัดให้มีระบบซึ่งให้ความมั่นใจได้ว่า ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย 
จะได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน และเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย

- ก�ากับ ดูแล ฝ่ายบริหารให้ด�าเนินการตามนโยบายที่ก�าหนดไว้
อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ต่อผู้ถือหุ้นภายใต้กรอบข้อก�าหนดของกฎหมาย และจริยธรรม
ทางธุรกิจ

- ก�ากับ ดูแล การด�าเนินการของฝ่ายบริหารให้เป็นไปด้วย 
ความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และมีการเปิดเผยข้อมูล
อย่างเพียงพอแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

- จัดให้มีระบบการควบคุมภายใน ตรวจสอบภายใน  
และบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

- ก�าหนดข้อประพฤติปฏิบัติส�าหรับการประกอบธุรกิจส�าหรับ 
ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานส�าหรับใช้เป็นแนวทาง
ยึดถือปฏิบัติ

ทั้งนี้ บริษัทตระหนักดีถึงความส�าคัญของการก�ากับดูแลกิจการที่ดี
ว่าเป็นรากฐานส�าคัญในการที่จะพัฒนาองค์กรให้เจริญก้าวหน้า
อย่างมปีระสทิธภิาพ จงึได้ด�าเนนิกิจการภายใต้กรอบนโยบายดงักล่าว
ที่สอดคล้องกับหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของส�านักงาน ก.ล.ต. 
และตลท. ซึ่งอ้างอิงหลักการที่เป็นสากลของ Organization for 
Economic CO-operation and Development (OECD)  
ที่ประกอบด้วย 5 หมวดหลักอย่างเคร่งครัดตลอดมา ดังนี้

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น
2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
4. การเปิดเผยข้อมูล และความโปร่งใส
5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
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ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้ก�าหนดให้เผยแพร่นโยบายการก�ากับดูแล
กจิการของบรษิทัเพือ่ให้ผูม้ส่ีวนได้เสยีทุกฝ่ายทราบผ่านเวบ็ไซต์ของบรษิทั
ภายใต้หัวข้อเกีย่วกบัโออชิ ิหวัข้อย่อยการก�ากบัดแูลกิจการทีด่ ีนอกจากนี้ 
บริษัทได้จัดท�าจรรยาบรรณโออิชิกรุ๊ป เพื่อเป็นหลักเกณฑ์และแนวทาง
ปฏิบัติของกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท ซึ่งได้เผยแพร่ 
ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทในหัวข้อเกี่ยวกับโออิชิ หัวข้อย่อยการก�ากับดูแล
กิจการที่ดีด้วยเช่นเดียวกัน

โดยในปี 2559 บริษัทได้ด�าเนินกิจการภายใต้นโยบายการก�ากับดูแล
กิจการดังกล่าวข้างต้นในแต่ละหมวดโดยมีรายละเอียดดังนี้ 

สิทธิของผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทตระหนักดีว่าผู้ถือหุ้นเป็นผู้มีสิทธิในความเป็น
เจ้าของบริษัท โดยควบคุมบริษัทผ่านการแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัท
เพื่อให้ท�าหน้าที่แทนตน จึงให้ความส�าคัญต่อสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกกลุ่ม
ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นรายย่อย ผู้ลงทุนต่างชาติ หรือ 
ผู้ลงทนุประเภทสถาบนั รวมถงึมีเจตนารมณ์ทีช่ดัเจนทีจ่ะไม่กระท�าการใด ๆ 
อันเป็นการลิดรอนสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น และอ�านวยความสะดวก
แก่ผู้ถือหุ้นในการใช้สิทธิในเรื่องต่าง ๆ ที่ผู้ถือหุ้นสมควรได้รับด้วย

1.1 การปกป้องสิทธิผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงหน้าที่และให้ความส�าคัญในการดูแล
และปกป้องสทิธิของผูถ้อืหุน้ รวมถึงคุม้ครองและส่งเสรมิผูถ้อืหุ้นทกุราย
ให้ได้รบัและใช้สทิธขิัน้พืน้ฐานของตนตามกฎหมายและข้อบงัคบัของบรษิทั
อย่างเหมาะสม เท่าเทยีม เป็นธรรม เป็นไปตามและสอดคล้องกับข้อบงัคบั
ของบริษทั ข้อปฏบิตั ิข้อบงัคบั กฎ ระเบยีบของ ตลท. และส�านกังาน ก.ล.ต. 
รวมถงึกฎหมายอืน่ ๆ ทีเ่กีย่วข้องทีส่�าคญั โดยสทิธขิัน้พืน้ฐานของผูถ้อืหุน้
ได้แก่ การซื้อ การขาย การโอนหุ้น การมีส่วนแบ่งในก�าไรของกิจการ 
การได้รับข่าวสารข้อมูลของบริษัทอย่างเพียงพอ การเข้าร่วมประชุม 
เพื่อใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง ถอดถอน 
และก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการ แต่งตั้งและก�าหนดค่าตอบแทนของ
ผู้สอบบัญชี และพิจารณาเรื่องที่มีผลกระทบต่อบริษัท เช่น การจัดสรร
เงินปันผล การก�าหนดหรือการแก้ไขข้อบังคับและหนังสือบริคณห์สนธิ 
การลดทุนหรือเพิ่มทุน และการอนุมัติรายการพิเศษ เป็นต้น 

นอกจากนี้ เพื่อเคารพสิทธิและปกป้องสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกราย  
บริษัทไม่มีการก�าหนดนโยบาย ในลักษณะกีดกันหรือสร้างอุปสรรค 
ในการติดต่อสื่อสารกันของผู้ถือหุ้น และไม่มีแนวนโยบายในการท�า 
ข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นที่มีผลกระทบอย่างมีนัยส�าคัญต่อบริษัทหรือ 
ผู้ถือหุ้นรายอื่นด้วย

1.2 การประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทได้จัดให้มีการประชุมสามัญประจ�าปีผู้ถือหุ้นภายใน 4 เดือน  
นับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัทหรือตามรอบระยะเวลาที่กฎหมาย
ก�าหนด ส�าหรับการประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นจะเป็นการประชุมวิสามัญ 
ผู้ถือหุ้นซึ่งคณะกรรมการบริษัทจะเรียกประชุมตามที่เห็นสมควร  
โดยคณะกรรมการบริษัทมีแนวนโยบายในการสนับสนุนได้จัดให้มี
กระบวนการต่าง ๆ ทีช่่วยอ�านวยความสะดวกในการประชมุ เพือ่สนับสนุน
และส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุกราย รวมถึงผู้ลงทุนสถาบันเข้าประชุม 
และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนด้วย นอกจากนี้ บริษัทให้ความส�าคัญกับ 
การก�าหนดวัน เวลา และสถานที่ประชุมให้มีความเหมาะสมและสะดวก 
ในการเข้าร่วมประชุมของผู้ถือหุ้นทุกราย รวมถึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น
สามารถเสนอวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นได้ 
ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการที่บริษัทหรือกฎเกณฑ์และกฎหมาย 
ที่เกี่ยวข้องก�าหนด รวมถึงเผยแพร่รายละเอียดหลักเกณฑ์ ช่องทาง 
ช่วงเวลา และผลการเสนอให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท
และเว็บไซต์ของ ตลท. รวมถึงในการประชุมผู้ถือหุ้นบริษัทได้จัดท�า
หนงัสอืเชิญประชุมทีร่ะบุวาระการประชุม วัตถุประสงค์ เหตผุล ความเหน็
และข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริษัทอย่างชัดเจน พร้อมเอกสาร
ข้อมลูท่ีเกีย่วข้องของแต่ละวาระการประชมุ ทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ 
เพื่อเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทและจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้า  
ทางไปรษณีย์ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีข้อมูลและระยะเวลาที่เพียงพอต่อ 
การพิจารณาตัดสินใจในแต่ละวาระอย่างมีประสิทธิผล และหากผู้ถือหุ้น
ท่านใดมข้ีอสงสัย สามารถส่งค�าถามทีต้่องการให้ตอบในท่ีประชมุผูถื้อหุ้น
เป็นการล่วงหน้าตามช่องทางและหลกัเกณฑ์ทีบ่รษิทัก�าหนด หรอืสามารถ
สอบถาม เสนอแนะ หรือแสดงข้อคิดเห็นในวาระที่เกี่ยวข้องในวันประชุม
ผู้ถือหุ้นได้ และภายหลังการประชุมบริษัทจัดให้มีการบันทึกและจัดท�า
รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นที่ถูกต้องครบถ้วนและสามารถตรวจสอบได้ 

โดยในปี 2559 บริษัทได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ในวันพุธที่  
27 เมษายน 2559 เวลา 14.00 น. ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ I ชั้น 2 
โรงแรมพลาซ่า แอทธินี กรุงเทพ รอยัล เมอริเดียน เลขที่ 61 ถนนวิทยุ  
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 และในระหว่างปี
บริษัทไม่มีการจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น 
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โดยในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ�าปี 2559 บรษัิทได้ด�าเนนิการดังนี้

ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น

1. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 
และเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการ 
ของบริษัทเป็นการล่วงหน้า แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์เสนอ
ระเบยีบวาระการประชมุและชือ่บคุคลเพือ่พจิารณาเข้ารับการสรรหา
เป็นกรรมการของบริษัท

2. แจ้งก�าหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้า เพื่อให้ 
ผู้ถือหุ้นสามารถจัดสรรเวลาในการเข้าร่วมประชุมได้อย่างเหมาะสม

3. เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบวาระการประชุม  
ให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านเว็บไซต์ของบริษัทเป็นเวลาประมาณ 30 วัน
ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น 

4. จัดส่งหนังสือเชิญประชุมซึ่งระบุวาระการประชุม วัตถุประสงค์ 
เหตุผล ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท และข้อมูลต่าง ๆ  
ที่เกี่ยวข้องกับแต่ละวาระการประชุมอย่างละเอียด ทางไปรษณีย์ 
ให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนการประชุมไม่น้อยกว่า 21 วันด้วย  
เพื่อให้มีข้อมูลที่เพียงพอต่อการพิจารณาตัดสินใจในแต่ละวาระ
อย่างมีประสทิธผิล รวมถงึลงประกาศในหนังสอืพมิพ์รายวัน 
ตามระยะเวลาที่กฎหมายก�าหนดด้วย 

5. จดัส่งหนงัสอืมอบฉนัทะตามแบบทีก่ฎหมายก�าหนด โดยมคี�าอธบิาย 
วธิกีารและเอกสารทีผู่ถ้อืหุน้ต้องจดัเตรียมเพือ่ใช้ในการเข้าร่วมประชมุ
และการมอบฉันทะไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม เพื่ออ�านวย 
ความสะดวกให้แก่ผูถ้อืหุน้ทีไ่ม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง
เพื่อมอบฉันทะให้ผู้อื่น หรือแต่งตั้งกรรมการอิสระท่านใดท่านหนึ่ง
ตามท่ีระบใุนหนังสอืมอบฉันทะให้เป็นผูร้บัมอบฉันทะเพือ่ร่วมประชุม
และออกเสียงตามที่ผู้ถือหุ้นระบุได้

6. ส�าหรับวาระการเลอืกตัง้กรรมการมกีารระบุข้อมลู ประวตักิารศกึษา 
ประวัติการท�างาน จ�านวนบริษัทที่ด�ารงต�าแหน่งกรรมการ จ�านวน
ปีที่ด�ารงต�าแหน่ง ประเภทกรรมการที่เสนอและการเข้าร่วมประชุม 
ในปีที่ผ่านมาอย่างครบถ้วน รวมถึงแสดงนโยบาย หลักเกณฑ์ 
และแนวทางในการพิจารณาสรรหากรรมการเพื่อเป็นข้อมูล
ประกอบการพิจารณาของผู้ถือหุ้นด้วย

7. คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีกระบวนการก�าหนดค่าตอบแทน 
ที่โปร่งใส และได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้น โดยการพิจารณา
ก�าหนดค่าตอบแทนของกรรมการ บริษัทได้เสนอต่อผู้ถือหุ้น 
เพือ่พจิารณาอนมุตัค่ิาตอบแทนทกุรปูแบบทัง้ในรปูแบบค่าตอบแทน
ประจ�าและค่าตอบแทนที่เป็นบ�าเหน็จ และแยกการน�าเสนอเป็น 
รายคณะและรายต�าแหน่ง รวมถึงแสดงนโยบาย หลักเกณฑ์ 
และแนวทางในการพิจารณาเสนอค่าตอบแทนดังกล่าว เพื่อเป็น
ข้อมูลประกอบการพิจารณาของผู้ถือหุ้นด้วย 

8. บริษัทส่งเสริมให้ผู้ลงทุนสถาบันเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้น  
โดยประสานไปยังนักลงทุนสถาบันต่าง ๆ เพื่อขอให้จัดส่งเอกสาร
การเข้าประชุมเป็นการล่วงหน้าเพื่อที่บริษัทจะได้ตรวจสอบและ 
ขอเอกสารเพิม่เตมิในกรณีทีเ่อกสารไม่ครบถ้วน เพือ่เป็นการอ�านวย
ความสะดวกและลดระยะเวลาในการตรวจสอบเอกสารในวันประชุม

9. บรษิทัเปิดโอกาสให้ผูถ้อืหุน้สามารถจดัส่งค�าถามทีต้่องการให้ชีแ้จง
ในประเดน็ทีเ่ก่ียวข้องกับระเบียบวาระการประชุมได้เป็นการล่วงหน้าทาง
อเีมล์ ทีน่กัลงทนุสมัพนัธ์ investorrelations@oishigroup.com 
หรือโทรสารหมายเลข 02-785-8889

วันประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทสนับสุนนและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุกราย รวมถึงผู้ลงทุนสถาบัน 
ใช้สทิธิเข้าประชุมและออกเสยีงลงคะแนนในการประชุมผูถื้อหุ้น โดยอ�านวย
ความสะดวกและจัดการประชุมอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้ รวมถึง 
ไม่กระท�าการใด ๆ อันเป็นการลิดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น และเปิดโอกาสให้
ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงความคิดเห็นได้อย่างเหมาะสม นอกจากนี้ 
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2559 บริษัทได้ด�าเนินการต่าง ๆ 
ในวันประชุมผู้ถือหุ้น ดังนี้

1. บริษัทได้จัดเตรียมบุคลากร ระบบและเทคโนโลยี เพื่อรองรับ  
อ�านวยความสะดวก ในการรับลงทะเบียนและตรวจสอบเอกสาร 
ให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมอย่างเหมาะสม เพียงพอ สะดวก รวดเร็ว  
และสามารถตรวจสอบได้ โดยบริษัทใช้บริการระบบการจัดประชุม 
ผู้ถือหุ้นของบริษัท อินเวนท์เทค ซิสเท็มส์ (ประเทศไทย) จ�ากัด 
(“อินเวนท์เทค”) ตั้งแต่การลงทะเบียน การนับคะแนน  
และการประมวลผล เพื่อความชัดเจน ถูกต้องและโปร่งใส

2. จัดเตรียมบัตรลงคะแนนให้แก่ผู้ถือหุ้นในการประชุมผู้ถือหุ้น
3. ให้สิทธิผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมภายหลังจากที่เริ่มด�าเนินการ

ประชุมไปแล้วสามารถเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนได้ 
ในวาระที่อยู่ระหว่างการพิจารณาและยังมิได้มีการลงมติ

4. แจ้งให้ผู้ถือหุ้นรับทราบก่อนเริ่มด�าเนินการประชุมถึงหลักเกณฑ์  
วิธีการในการเข้าร่วมประชุมและการมอบฉันทะ รวมถึงอธิบาย 
หลักเกณฑ์ และวิธีการออกเสียงลงคะแนนให้ผู้ถือหุ้นทราบด้วย

5. บริษัทให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการออกเสียงลงคะแนน 1 หุ้นต่อ 1 เสียง
6. จัดให้มีบุคคลที่เป็นอิสระอันได้แก่ตัวแทนผู้สอบบัญชี และผู้ถือหุ้น

รายย่อยร่วมตรวจสอบการลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
และเปิดเผยเร่ืองดงักล่าวไว้ในรายงานการประชุมสามัญผูถื้อหุน้ด้วย

7. ด�าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมที่ก�าหนดไว้ใน
หนังสือเชิญประชุม โดยรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับแต่ละ
ระเบียบวาระการประชุมได้แจ้งแก่ผูถื้อหุ้นในหนงัสอืเชิญประชมุแล้ว

8. ในวาระพจิารณาเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการซึง่ออกจากต�าแหน่ง
ตามวาระนั้น บริษัทก�าหนดให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ
เป็นรายบุคคล
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9. กรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูงของบริษัททุกท่าน รวมทั้ง 
ประธานกรรมการบริษัทและประธานกรรมการชุดย่อย ได้แก่ 
ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและ 
ประธานกรรมการก�าหนดค่าตอบแทน ได้เข้าร่วมประชุมสามัญ 
ผูถ้อืหุน้ประจ�าปี 2559 เพือ่ชีแ้จงและตอบข้อซกัถามตลอดจนรับฟัง
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้ถือหุ้น นอกจากนี้ ผู้สอบบัญชี 
ได้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งดังกล่าวด้วยเช่นกัน

10. ไม่มกีารเพิม่วาระการประชมุหรอืเปลีย่นแปลงข้อมลูส�าคญัโดยไม่ได้
แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า

11. ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันในการร่วมแสดง 
ความคิดเห็น และตั้งค�าถามใด ๆ ต่อที่ประชุมตามระเบียบวาระ 
การประชุม และเรื่องที่เสนอได้ตามความเหมาะสม

ภายหลังการประชุมผู้ถือหุ้น

1. ภายหลังการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัทจัดให้มีการแจ้งมติ 
ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและผลการลงมติผ่านระบบข่าวของ ตลท. 
ภายในระยะเวลาและหลักเกณฑ์ที่ตลท. ก�าหนด

2. จัดให้มีการบันทึกและจัดท�ารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นที่ถูกต้อง
และครบถ้วน อันประกอบด้วยรายละเอียดจ�านวนองค์ประชุม 
ทั้งจ�านวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และจ�านวน 
ผู้รับมอบฉันทะที่เข้าประชุมแทนผู้ถือหุ้น รายชื่อและต�าแหน่งของ
กรรมการบรษิทั กรรมการชดุย่อย ผู้บรหิารระดับสงูและผู้สอบบญัชี
ทีเ่ข้าร่วมประชมุ รวมถงึรายชือ่และต�าแหน่งของกรรมการทีไ่ม่เข้าร่วม
ประชุม หลักเกณฑ์และวิธีการลงคะแนน การใช้บัตรลงคะแนน  
การนบัคะแนน ผลการลงคะแนนเสยีงในแต่ละระเบยีบวาระการประชมุ
ทีท่ัง้เหน็ด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสยีง พร้อมทัง้บนัทกึข้อซกัถาม 
ค�าชี้แจงและข้อคิดเห็นที่ส�าคัญ และข้อมูลใด ๆ ตามที่กฎหมาย  
กฎเกณฑ์ และระเบียบที่เกี่ยวข้องก�าหนด ทั้งภาษาไทยและภาษา
อังกฤษ โดยได้จัดส่งรายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ ตลท.  
และหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องภายในระยะเวลาและหลกัเกณฑ์ทีก่ฎหมาย
ก�าหนด รวมถึงเผยแพร่รายงานการประชุมบนเว็บไซต์บริษัท
ภายในระยะเวลาทีก่ฎหมาย กฎเกณฑ์ และระเบียบทีเ่กีย่วข้องก�าหนด
เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ 

3. จัดให้มีระบบการจัดเก็บรายงานการประชุมที่ดีที่สามารถตรวจสอบ
และอ้างอิงได้

4. เผยแพร่บนัทกึภาพบรรยากาศการประชมุสามญัผูถื้อหุน้บนเวบ็ไซต์
ของบริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมได้รับทราบข้อมูล
และบรรยากาศในการประชุมดังกล่าว

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังได้ก�าหนดนโยบายในการดูแล  
และปกป้องสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยเป็นนโยบายที่ก�าหนดให้การปฏิบัติ 
ต่อผู้ถือหุ้นต้องเป็นไปตามนโยบายการก�ากับดูแลกิจการของบริษัท  
และสอดคล้องกับข้อปฏิบัติตามข้อบังคับ กฎ ระเบียบของ ตลท.  
และส�านักงาน ก.ล.ต. รวมถึงกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องที่ส�าคัญ  

อกีทัง้คณะกรรมการบริษัทตระหนกัและให้ความส�าคญัถงึสทิธขิองผูถ้อืหุน้
โดยจะไม่กระท�าการใด ๆ อันเป็นการละเมิดหรือลิดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น 
ณ วนัที ่30 กนัยายน 2559 คณะกรรมการบรษิทัไม่ได้รบัข้อร้องเรยีนใด ๆ 
เกี่ยวกับการไม่เคารพหรือลิดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น จึงแสดงให้เห็นได้ว่า 
แนวนโยบายหรือแนวทางปฏิบัติที่คณะกรรมการบริษัทได้ก�าหนดไว้ 
มีประสิทธิภาพในการดูแลจัดการเรื่องดังกล่าวอย่างเหมาะสม

การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

คณะกรรมการบริษัทให้ความส�าคัญต่อการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกราย
อย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ลงทุน
สถาบัน ผู้ลงทุนต่างชาติและผู้ถือหุ้นรายย่อย จึงก�าหนดแนวนโยบาย
ในการดูแล ปกป้องและสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับการปฏิบัติ
อย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม ดังต่อไปนี้ 

1. บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุมและ 
ชือ่บคุคลทีม่คีณุสมบตัคิรบถ้วนและเหมาะสมเพือ่เข้ารับการพจิารณา
เลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทเป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุม
สามัญผู้ถือหุ้น ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการที่บริษัท หรือ 
กฎเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องก�าหนด รวมถึงเผยแพร่ 
รายละเอียดหลักเกณฑ์ ช่องทาง ช่วงเวลา และผลการเสนอวาระ
การประชุมและชื่อบุคคลให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านทางเว็บไซต์ของ
บริษัทและเว็บไซต์ของตลท. พร้อมทั้งแจ้งผลการเสนอวาระ 
การประชุมและชื่อบุคคลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบด้วย

2. บริษัทจัดท�าหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบ 
การประชุมผู้ถือหุ้นเป็น 2 ภาษา ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

3. บริษัทจัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารรายละเอียดประกอบ
วาระให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกรายและเปิดเผยหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น
และเอกสารดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุม
ภายในรอบระยะเวลาที่กฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องก�าหนด

4. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง บริษัท 
ได้จัดให้มีหนังสือมอบฉันทะในรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถก�าหนด
ทิศทางการลงคะแนนเสียงได้ ส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม 
ผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง
มอบฉันทะให้กับบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและลงคะแนนเสียงแทน
ตนได้ พร้อมระบุถึงเอกสารหรือหลักฐาน ขั้นตอนในการมอบฉันทะ
ให้ผู้ถือหุ้นทราบอย่างชัดเจน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถจัดเตรียม 
ได้อย่างถูกต้อง และไม่เกิดปัญหาในการเข้าร่วมประชุมของ 
ผูร้บัมอบฉนัทะ โดยหลกัเกณฑ์ วิธกีาร และเงือ่นไขในการมอบฉันทะ
จะก�าหนดขึ้นภายใต้ข้อก�าหนดของกฎหมาย โดยไม่มีการก�าหนด
มาตรการใด ๆ ทีก่่อให้เกดิความยุง่ยากแก่ผูถ้อืหุน้ในการมอบฉันทะ 
นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระท่านใด
ท่านหนึ่งของบริษัทที่ได้ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว 
เพื่อรักษาสิทธิของตนได้
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5. บริษัทจัดเตรียมบัตรลงคะแนนให้แก่ผู้ถือหุ้นในการประชุมผู้ถือหุ้น 
และจัดให้มีบุคคลที่เป็นอิสระอันได้แก่ตัวแทนผู้สอบบัญชี และ 
ผู้ถือหุ้นรายย่อยร่วมตรวจสอบการลงคะแนนในการประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นรวมถึงเปิดเผยเรื่องดังกล่าวไว้ในรายงานประชุมสามัญ 
ผู้ถือหุ้นด้วย

6. ในการประชุมผู้ถือหุ้นบริษัทให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการออกเสียง 
ลงคะแนน 1 หุ้นต่อ 1 เสียง

7. คณะกรรมการบริษัทได้ก�าหนดให้กรรมการและผู้บริหาร 
ของบริษัททุกท่านท�าการเปิดเผยข้อมูลและรายงานเกี่ยวกับ 
ส่วนได้เสียของตนและผู้เกี่ยวข้อง ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ 
คณะกรรมการบริษทัหรอืกฎเกณฑ์และกฎหมายทีเ่กีย่วข้องก�าหนด 
เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทสามารถพิจารณาธุรกรรมของบริษัท 
ที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ และสามารถตัดสินใจ 
เพื่อประโยชน์ของบริษัทโดยรวม ทั้งนี้ กรรมการและผู้บริหารของ
บริษัทที่มีส่วนได้เสียกับธุรกรรมที่ท�ากับบริษัทจะไม่มีส่วนร่วม 
ในการตัดสินใจท�าธุรกรรมดังกล่าว

8. คณะกรรมการบริษัทได้ก�าหนดมาตรการและแจ้งให้กรรมการและ
ผู้บริหารของบริษัททราบอย่างชัดเจนและเข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ 
ในการรายงานการถอืครองหลกัทรพัย์ในบรษิทัของตนเอง คูส่มรส 
และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ตลอดจนรายงานการเปลี่ยนแปลง
การถอืครองหลักทรพัย์ต่อส�านกังาน ก.ล.ต. ตามหน้าทีท่ีก่ฎหมาย
ก�าหนด รวมถึงก�าหนดให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัท
รายงานการถือครองหลักทรัพย์ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
เป็นประจ�าทุกไตรมาส และได้จัดให้มีการเปิดเผยการถือครอง 
หลักทรัพย์ของกรรมการบริษัทและผู้บริหารไว้ในหัวข้อ 14.  
หน้าที่ 92 ของรายงานประจ�าปีฉบับนี้

9. คณะกรรมการบริษัทได้ก�าหนดมาตรการและแจ้งให้กรรมการและ
ผู้บริหารของบริษัททราบอย่างชัดเจนเกี่ยวกับการห้ามกรรมการ
และผู้บริหารในการน�าข้อมูลภายในที่มีสาระส�าคัญของบริษัท  
ซึ่งยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนไปใช้เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ 
ให้ตนเองและผู้อื่น ซึ่งรวมถึงการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท 
โดยกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทซึ่งอยู่ในหน่วยงาน
ที่ทราบข้อมูลภายในที่เกี่ยวข้องด้วย

 นอกจากนี้ ได้ก�าหนดโทษส�าหรับกรณีที่มีการฝ่าฝืนในการน�า
ข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ให้ตนเองและผู้อื่นไว้ 
ในระเบียบของบริษัทโดยมีโทษตั้งแต่การตักเตือนด้วยวาจา 
จนถึงขั้นให้ออกจากงาน

 โดยรายละเอียดในเรื่องการดูแลการใช้ข้อมูลภายในได้แสดงไว้ 
ในเรื่องการใช้ข้อมูลภายในของหมวดการเปิดเผยข้อมูลและ 
ความโปร่งใสของรายงานการก�ากับดูแลกิจการนี้

10. คณะกรรมการบริษัทได้ก�าหนดนโยบายให้กรรมการและผู้บริหาร
ระดับสูงแจ้งต่อเลขานุการบริษัทเกี่ยวกับการซื้อขายหุ้นของบริษัท
ของตนเอง 1 วันล่วงหน้าก่อนท�าการซื้อขาย

11. ในการท�ารายการระหว่างกันต้องกระท�าอย่างยุติธรรม (Fair and 
at arm’s length) โดยค�านึงถึงราคาตามธุรกิจปกติหรือเป็น 
ราคาอ้างอิงกับราคาตลาด และค�านึงถึงประโยชน์ของบริษัท 
เป็นส�าคัญ รวมถึง คณะกรรมการบริษัทได้ก�ากับดูแลให้มี 
การปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และการเปิดเผยข้อมูล 
รายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทจดทะเบียนอย่างเคร่งครัดด้วย

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้ก�าหนดแนวทางอย่างชัดเจน 
ในการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับของ ตลท. และ
ส�านักงาน ก.ล.ต. อย่างเคร่งครัด และทบทวนสอบทานการปฏิบัติ 
ตามหลักการก�ากับดูแลกิจการอย่างสม�่าเสมอ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทุกราย
สามารถมั่นใจได้ว่าได้รับการปฏิบัติและใช้สิทธิที่มีของตนได้อย่าง 
เท่าเทียมและเป็นธรรมอย่างแน่นอน

ณ วันที ่30 กันยายน 2559 คณะกรรมการบริษทัไม่ได้รับข้อร้องเรยีนใด ๆ 
เกี่ยวกับการไม่ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน รวมถึงไม่มีการท�า
รายการระหว่างกันและการซื้อขายสินทรัพย์ที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
ที่ ตลท. และส�านักงาน ก.ล.ต. ก�าหนด และการกระท�าความผิดเกี่ยวกับ
การใช้ข้อมูลภายในของกรรมการและผู้บริหาร จึงแสดงให้เห็นได้ว่า 
แนวนโยบายหรือแนวทางปฏิบัติที่คณะกรรมการบริษัทได้ก�าหนดไว้ 
มีประสิทธิภาพในการดูแลจัดการเรื่องดังกล่าวอย่างเหมาะสม

บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความส�าคัญต่อเรื่องสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย 
(Stakeholders) ของบรษิทัทกุกลุม่ทัง้ภายในและภายนอก โดยตระหนัก
ดีว่าผู้มีส่วนได้เสียของบริษัททุกรายจะต้องได้รับการดูแลจากบริษัท
อย่างดีที่สุดตามสิทธิที่มีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยได้ก�าหนดให้มี
กระบวนการส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างบริษัทกับผู้มีส่วนได้เสีย
ในการสร้างความมั่นคงและยั่งยืนของกิจการ รวมถึงคณะกรรมการ
บริษัทมีนโยบายที่จะให้ความส�าคัญที่เท่าเทียมกัน และควบคู่กันไป
ระหว่างความส�าเร็จตามเป้าหมาย รูปแบบ และวิธีการที่ใช้ในการ 
ให้ได้มาซึ่งความส�าเร็จนั้น ๆ และเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายดังกล่าว  
คณะกรรมการบริษัทได้จัดท�าจรรยาบรรณโออิชิกรุ๊ป เพื่อให้กรรมการ  
ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนรับทราบถึงมาตรฐานการปฏิบัติที่บริษัท
คาดหวัง นับตั้งแต่การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่ง และสังคม
โดยส่วนรวม รวมทั้งต่อพนักงานด้วยกันเอง โดยเปิดเผยไว้บนเว็บไซต์
ของบริษัทในหัวข้อเกี่ยวกับโออิชิ หัวข้อย่อยการก�ากับดูแลกิจการ  
และคณะกรรมการบริษทัได้ก�าหนดให้มีกลไกและกระบวนการทีจ่ะตดิตาม
ดูแลให้มีการปฏิบัติอย่างเคร่งครัดและต่อเนื่อง
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นอกจากนี้ บริษัทตระหนักดีว่าผลการด�าเนินงานที่ดีของบริษัทเกิดขึ้น
จากการได้รับความสนับสนุนที่ดีจากผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ จึงได้
ก�าหนดนโยบายที่จะสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือระหว่างบริษัทกับผู้ที่ 
มีส่วนได้เสียในการสร้างสรรค์ประโยชน์ร่วมกัน และดูแลให้ความมั่นใจว่า 
ผู้มีส่วนได้เสียทุกรายจะได้รับการคุ้มครอง และปฏิบัติด้วยดี โดยได้ให้
ความส�าคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ซึ่งสรุปสาระส�าคัญดังนี้

1. ผู้ถือหุ้น

 บริษัทมุ่งมั่นในการด�าเนินธุรกิจบนพื้นฐานของความซื่อสัตย์สุจริต 
ยึดหลักปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม และจัดให้ 
มีการเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ อย่างสม�่าเสมอ ครบถ้วน ถูกต้อง 
และเท่าเทยีมกนั พร้อมทัง้ก�ากับดแูลป้องกันมใิห้กรรมการ ผูบ้รหิาร 
และพนักงานของบริษัทแสวงหาประโยชน์จากการใช้ข้อมูลที่ยังมิได้
เปิดเผยในทางมชิอบ รวมถงึบรหิารจดัการและตดัสนิใจในทางธุรกิจ
อย่างระมัดระวังและรอบคอบ เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายของบริษัท
ทัง้ในระยะสัน้และระยะยาวอย่างมปีระสทิธิภาพ และสร้างความเตบิโต
แก่ธุรกิจอย่างมั่นคงและยั่งยืนเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นโดยรวม

2. พนักงาน
 ในด้านการดูแลพนักงานซึ่งถือว่าเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่า 

บริษัทมีแนวนโยบายว่าพนักงานต้องได้รับการปฏิบัติที่เป็นธรรม 
ทั้งในด้านโอกาส ผลตอบแทน สวัสดิการ และการพัฒนาศักยภาพ 
พร้อมกับให้ความมั่นใจในคุณภาพชีวิต ความปลอดภัยและ 
สุขอนามัยในการท�างาน รวมถึงจัดให้มีกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ  
โดยในด้านผลตอบแทนบริษัทมีแนวทางการพิจารณาจาก 
ความสามารถ ประสิทธิภาพ และการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
เป็นส�าคัญโดยสอดคล้องกับผลประกอบการของบริษัท รวมถึง
สามารถแข่งขันได้ในอุตสาหกรรมเดียวกัน ส�าหรับการพัฒนา
ศักยภาพของพนักงานนั้น บริษัทได้จัดให้พนักงานเข้ารับการอบรม
ในหลักสูตรที่หลากหลายทั้งจากภายในและภายนอกองค์กร  
เพื่อส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงานซึ่งจะ 
เป็นประโยชน์แก่บรษิทัในระยะยาว รวมถงึบรษัิทถอืเป็นนโยบายท่ีส�าคญั
ในการจัดให้มีสถานที่ท�างานทั้งในส่วนส�านักงานและโรงงาน
อุตสาหกรรมที่มีความปลอดภัยและสุขอนามัยที่ดี โดยจัดให้มี 
การเก็บสถิติอัตราการเกิดอุบัติเหตุ อัตราการหยุดงาน และ 
อัตราการบาดเจ็บจากการท�างานเพื่อน�ามาวิเคราะห์และปรับปรุง
มาตรฐานด้านความปลอดภัยของพนักงานอย่างต่อเนื่องอีกด้วย 
โดย ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2559 อตัราการบาดเจบ็จนถงึขัน้หยดุงาน
มจี�านวน 19 คร้ัง ซึง่ลดลงจากจ�านวน 31 คร้ัง ในปี 2558 ตลอดจน
บริษัทค�านึงถึงหลักสิทธิมนุษยชนจึงไม่มีนโยบายเลือกปฏิบัติ 

และให้ความเสมอภาคทางโอกาสแก่พนกังานทุกคน รวมถงึพจิารณา
การจ้างงานโดยไม่จ�ากัดเชื้อชาติ สีผิว เพศ ศาสนา สัญชาติ  
และความคดิเห็นทางการเมือง โดยดแูลและปฏิบัตต่ิอพนกังานทกุคน
อย่างเป็นธรรมและให้ผลตอบแทนที่เหมาะสม นอกจากนี้ บริษัท 
ยงัจดัให้พนกังานได้มส่ีวนร่วมพฒันาชมุชนและสงัคมผ่านกิจกรรม
เพื่อสังคมและชุมชนที่หลากหลายอีกด้วย

3. ลูกค้า 
 
 บริษัทมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการอย่างต่อเนื่อง 

เพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า เอาใจใส่ และดูแลรับผิดชอบ 
ต่อลกูค้าอย่างดทีีส่ดุ โดยการรักษาคณุภาพ และมาตรฐานของสนิค้า
เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนระหว่างกัน รวมถึงจัดให้มีหน่วยงาน
หรือบุคคลเพื่อท�าหน้าที่รับข้อร้องเรียนของลูกค้า เพื่อให้สามารถ
ด�าเนินการแก้ไขข้อร้องเรียนดังกล่าวให้แก่ลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว

4. คู่ค้า

 บริษัทให้ความส�าคัญกับการคัดเลือกคู่ค้าโดยพิจารณาจากผลงาน 
ราคา ความน่าเชื่อถือ และไม่มีประวัติการกระท�าผิดด้านทุจริต
คอร์รัปชั่นและละเมิดสิทธิมนุษยชนเป็นส�าคัญ รวมถึง ปฏิบัติตาม
เงื่อนไขทางการค้าและข้อตกลงตามสัญญา โดยมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติ
ต่อคู่ค้าอย่างเสมอภาค และตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเป็นธรรม
โดยค�านึงถึงผลประโยชน์ร่วมกัน และเพื่อเป็นการป้องกันการทุจริต
จากคูค้่าและพนกังานท่ีเกีย่วข้อง บรษิทัจะพจิารณาตดัความสมัพนัธ์
กับคู่ค้าทันที หากพบการทุจริต ให้สินบนหรือประโยชน์ใด ๆ แก่ 
ผู้เกี่ยวข้องเพื่อให้เข้าท�าสัญญาหรือธุรกรรมใด ๆ กับบริษัท 

5. เจ้าหนี้
 
 บริษัทมีนโยบายในการปฏิบัติต่อเจ้าหนี้ทุกรายอย่างเป็นธรรม 

และเท่าเทียมกัน รวมถึงยึดมั่นในการปฏิบัติตามเงื่อนไข ข้อก�าหนด
เรื่องหลักประกัน และข้อตกลงในสัญญาที่ให้ไว้กับเจ้าหนี้ต่าง ๆ 
อย่างเคร่งครัด

6. คู่แข่งทางการค้า

 บรษิทัจะประพฤตปิฏบิตัติามกรอบกตกิาการแข่งขนัสากล และปฏบิตัิ
ต่อคู่แข่งทางการค้า ด้วยความเป็นธรรม ไม่ใช้วิธีการที่ไม่สุจริต 
และไม่ท�าลายชื่อเสียงของคู่แข่งขันทางการค้าด้วยวิธีการใด ๆ
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7. สังคมและชุมชน

 ในด้านสงัคม บรษิทัได้ตระหนกัถึงการเป็นส่วนหนึง่ของสงัคมในอนัทีจ่ะ
ต้องช่วยเหลือเกื้อกูลกันในสังคม เพื่อเป็นการตอบแทนสังคมทั้งใน
ท้องถิ่นที่บริษัทตั้งอยู่และในระดับประเทศ บริเวณโดยรอบพื้นที่ที่
โรงงานอตุสาหกรรมและร้านอาหารของบรษัิทตัง้อยูจ่ะมกีารสร้างงาน
และสร้างโอกาสให้แก่ชมุชน รวมทัง้การให้ความส�าคญัต่อความต้องการ
ของชมุชนโดยได้เข้าร่วมกจิกรรมการช่วยเหลอืและพฒันาชุมชนต่าง ๆ 
อย่างต่อเนือ่ง ส�าหรับการตอบแทนสงัคมในวงกว้าง บรษิทัจดักิจกรรม
เพื่อส่งเสริมคุณภาพของสังคมด้านต่าง ๆ รวมทั้งการบริจาค 
เพื่อสาธารณประโยชน์อย่างต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลานาน

 
8. สิ่งแวดล้อม 

 ส�าหรบัด้านสิง่แวดล้อม บรษิทัได้ให้ความส�าคัญในอนัทีจ่ะสร้างค่านยิม
และจติส�านกึในการรกัษาสิง่แวดล้อมและใช้ทรพัยากรอย่างมคุีณค่า
โดยเริม่ต้นจากจดุเลก็ ๆ ไปจนถงึภาพรวมขององค์กร ผ่านการอบรม 
การจัดกจิกรรม การรณรงค์และการปลกูฝังค่านยิมการใช้ทรพัยากร
อย่างคุ้มค่าภายในองค์กรทีห่ลากหลาย เช่น การรณรงค์การลดปริมาณ
การใช้กระดาษในส�านกังาน การปิดไฟในเวลาพกัหรอืเมือ่ไม่มกีารใช้งาน 
และการดแูลให้การด�าเนินกระบวนการผลติเป็นมติรกบัสภาพแวดล้อม
และชุมชนมากทีส่ดุ รวมถงึโรงงานของบรษัิททกุแห่งได้รบัการรบัรอง
มาตรฐาน ISO 14001 ซึง่เป็นมาตรฐานทีจ่ะท�าให้องค์กรได้ตระหนกั 
ถึงความส�าคัญของการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อให้เกิดการพัฒนา 
สิ่งแวดล้อมควบคู่กับการพัฒนาธุรกิจ โดยมุ่งเน้นในการป้องกัน
มลพษิ (Prevention of Pollution) และมกีารพัฒนาปรบัปรงุอย่าง
ต่อเนื่องด้วย ตลอดจน บริษัทได้จัดให้มีการอบรมด้านสิ่งแวดล้อม
และระบบมาตรฐานดงักล่าวโดยเชญิวิทยากรท้ังภายในและภายนอก
บริษัท เพื่อให้ความรู้และสร้างค่านิยมที่ดีเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมแก่
พนกังานของบรษิทั โดย ณ วนัที ่30 กนัยายน 2559 บรษิทัจดัการ
อบรมแก่พนกังานในหลกัสตูรทีเ่กีย่วข้องกับด้านสิง่แวดล้อมท้ังจาก
ภายในและภายนอกองค์กร รวมทั้งสิ้นจ�านวน 15 หลักสูตร  
คิดเป็นชั่วโมงอบรมเฉลี่ย 6.3 ชั่วโมงต่อคน

 นอกจากนี้ บริษัทยังตระหนักถึงการส่งเสริมการใช้ทรัพยากร 
อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน โดยในกระบวนการผลิตของบริษัท
ได้พัฒนาและเลือกใช้นวัตกรรมการผลิตด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัย 
เพื่อลดปริมาณทรัพยากรต่าง ๆ ที่ใช้ในกระบวนการผลิตให้มี 
การใช้ประโยชน์ได้อย่างสงูสดุและเตม็ประสทิธภิาพ รวมถงึมีการบริหาร
จัดการวัตถุดิบอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อลดปริมาณการสูญเสีย 
และสิ้นเปลืองทรัพยากรโดยไม่จ�าเป็นอีกด้วย โดยการด�าเนินการ
ตามแนวทางการใช้ทรพัยากรอย่างมปีระสทิธิภาพ ปรากฏในหน้า 29 
ของรายงานประจ�าปีฉบับนี้

9. หน่วยราชการและองค์กรที่เกี่ยวข้อง 

 บริษัทยึดถือการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องในด้านต่าง ๆ 
อย่างเคร่งครดัทัง้ต่อสิง่แวดล้อม ความปลอดภยั แรงงาน การจดัการ
ด้านภาษีอากรและบัญชี รวมทั้งกฎ ระเบียบ และประกาศต่าง ๆ  
ของทางราชการที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของบริษัทด้วย

ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 บริษัทไม่มีการปฏิบัติฝ่าฝืนกฎหมาย 
ด้านแรงงาน การจ้างงาน การแข่งขันทางการค้าและสิ่งแวดล้อม 
แต่อย่างใด

นอกเหนือจากแนวทางการด�าเนินการดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการ
บริษัทได้ก�าหนดแนวทางการด�าเนินการในด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
ความรับผิดชอบต่อสังคม และการดูแลและปกป้องสิทธิประโยชน์ของ 
ผู้มีส่วนได้เสีย ดังนี้

1. แนวทางด�าเนินการเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน

 บริษัทเคารพในสิทธิมนุษยชนของพนักงานและผู้มีส่วนได้เสียอื่น ๆ 
โดยจะไม่เลือกปฏิบัติต่อบุคคลใด ๆ ที่มีความแตกต่างทางแนวคิด 
เชื้อชาติ สัญชาติ สีผิว ศาสนา เพศ ความพึงพอใจทางเพศ 
วัฒนธรรมหรือสถานภาพอื่นใดที่ถือเป็นสิทธิมนุษยชน รวมถึง 
จะน�าแนวทางปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนที่เหมาะสมมาปรับใช้กับ
องค์กรและจะไม่ให้การสนับสนุนหรือมีส่วนร่วมใด ๆ กับบุคคล 
และกิจกรรมที่มีความเกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนด้วย

2. แนวทางด�าเนินการเกี่ยวกับการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

 ในการด�าเนินธุรกิจ บริษัทตระหนักและให้ความส�าคัญกับการ
สร้างสรรค์และพฒันาทรัพย์สนิทางปัญญาของบริษทัอย่างต่อเนือ่ง 
เนือ่งจากงานสร้างสรรค์เหล่านัน้ถือเป็นทรพัย์สนิและสร้างมลูค่าเพิม่
ให้แก่บรษิทั โดยทีบ่รษิทัได้ขอขึน้ทะเบยีนลขิสทิธิ ์และยืน่ขอจดทะเบยีน
เครื่องหมายการค้าทั้งในและต่างประเทศเพื่อรักษาสิทธิของบริษัท 
และจากการสร้างสรรค์และพัฒนาในทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าว 
บริษัทจึงไม่มีนโยบายหรือความจ�าเป็นในการละเมิดทรัพย์สิน 
ทางปัญญาของบุคคลอื่น 



รายงานประจ�าปี 2559
บริษัท โออิชิ กรุ ๊ป จ�ากัด (มหาชน)

130

3. แนวทางด�าเนินการเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

 บริษัทมีนโยบายที่ชัดเจนและสนับสนุนการต่อต้านการทุจริต  
การให้สินบนหรือคอร์รัปชั่นไม่ว่ากรณีใด ๆ และให้ความร่วมมือหรือ
เข้าร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 
ตามความเหมาะสม พร้อมกันนี้ บริษัทได้ก�าหนดให้กรรมการ  
ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนของบริษัทต้องไม่เข้าไปมีส่วนร่วม 
ในการคอร์รปัชัน่ การให้หรอืรบัสนิบนจากเจ้าหน้าทีข่องรฐัและเอกชน 
ทัง้ทางตรงและทางอ้อมเพือ่ให้ได้มาหรอืคงไว้ซึง่ธรุกจิหรอืข้อได้เปรยีบ
ทางการแข่งขนั หรือใช้ประโยชน์จากการบรจิาค และการท�าสาธาณกุศล
ไปเพื่อประโยชน์หรือสนับสนุนการทุจริตคอร์รัปชั่นอย่างเด็ดขาด 
นอกจากนี้ เพื่อเป็นการเน้นย�้าเจตนารมณ์และนโยบายของบริษัท 
ในด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น บริษัทได้ออกประกาศ 
เรื่องการแจ้งเบาะแสการกระท�าทุจริตและการจ่ายเงินรางวัลแก่ 
ผู้แจ้งเบาะแส เพื่อให้พนักงานทุกคนตระหนักถึงความส�าคัญ 
และยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต รวมถึงปฏิบัติงานด้วยความ 
ไม่ประมาทเลินเล่อ หรือบกพร่องต่อหน้าที่ ซึ่งเป็นการเปิดโอกาส
และเอื้อประโยชน์ต่อการกระท�าผิดทุจริตต่อหน้าที่ อันอาจส่งผลให้
บริษัทได้รับผลกระทบและความเสียหายอย่างร้ายแรงได้

 บริษัทยังคงมุ่งมั่นพัฒนาการด�าเนินการด้านการป้องกัน 
และต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นอย่างต่อเนื่อง ผ่านการสอบทาน 
ความครบถ้วนเพียงพอของกระบวนการทั้งหมดจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และการประเมินและก�าหนดแนวทางบริหารจัดการ 
ความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชั่นที่อาจเกิดขึ้นโดยคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง ซึ่งมีการรายงานความเสี่ยงที่มีนัยส�าคัญไปยัง
คณะกรรมการบริษัทในทุกไตรมาส 

 โดยในปี 2559 บริษัทจัดให้หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน  
ในฐานะผู้ปฏิบัติงานสนับสนุนคณะกรรมการตรวจสอบในการ
ด�าเนินการด้านการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น  
เข้าร่วมอบรมในหลักสูตร  Anti-Corruption: The Practical 
Guide (ACPG) รุ่นที่ 30/2016 ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย หรือ IOD โดยหลักสูตรดังกล่าวเป็นหลักสูตร
ที่ครอบคลุมการวางระบบ กระบวนการและขั้นตอนต่าง ๆ ในการ
ป้องกันการทุจริต เพื่อน�ามาเป็นแนวทางสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ด้านการป้องกนัการทจุรติคอร์รปัชัน่ของบรษิทั และเพือ่ให้การจดัการ
อบรม เผยแพร่และให้ข้อมูลในเรื่องดังกล่าวแก่ผู้ปฏิบัติงานและ
พนักงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ บริษัท 
มีแนวนโยบายที่จะจัดให้เจ้าหน้าที่ในส่วนงานที่เกี่ยวข้องได้เข้ารับ
การอมรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านดังกล่าว 
อย่างต่อเนื่องตามความเหมาะสมอีกด้วย

4. แนวทางด�าเนินการเกี่ยวกับการแจ้งเบาะแสและร้องเรียน

 บรษิทัได้จัดให้มีมาตรการก�ากับดแูลและช่องทางส�าหรบัผูมี้ส่วนได้เสยี
ทุกฝ่ายซึ่งรวมถึงพนักงานในการแจ้งเบาะแส หรือการร้องเรียน
การกระท�าที่สงสัยว่ามีการฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับ หรือนโยบายการก�ากับดูแลกิจการ รวมถึง 
การรายงานทางการเงินที่ไม่ถูกต้อง หรือระบบควบคุมภายใน 
ที่บกพร่องต่อคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง ผ่านช่องทาง 
ที่หลากหลาย โดยเปิดเผยช่องทางผ่านเว็บไซต์ของบริษัทในหัวข้อ
นักลงทุนสัมพันธ์ ดังนี้

ช่องทางการแจ้งเบาะแสหรือการร้องเรียน
อีเมล์ : auditcommittee@oishigroup.com
ไปรษณีย์ :  คณะกรรมการตรวจสอบ 
 บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) 
 เลขที่ 57 อาคารปาร์ค เวนเชอร์ ชั้น 19  
 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี  
 เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

นอกจากนี้ บริษัทได้ก�าหนดแนวทางในการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสหรือ 
ผูร้้องเรยีน โดยถอืว่าข้อมลูของผู้แจ้งเบาะแสหรอืผู้ร้องเรยีนเป็นความลับ 
และบริษัทจะไม่เปิดเผยชื่อผู้แจ้งเบาะแสหรือร้องเรียน เว้นแต่ เป็นการ
เปิดเผยตามที่กฎหมายและหน่วยงานก�ากับดูแลที่เกี่ยวข้องก�าหนด 
รวมถึง ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 
25 กุมภาพันธ์ 2558 ได้มีมติอนุมัติระเบียบการรับเรื่องร้องเรียนหรือ
เบาะแสและการให้ความคุ้มครองตามนโยบายการก�ากับดูแลกิจการของ
บริษทัและบริษทัย่อย โดยมีผลใช้บังคบัตัง้แต่วันที ่25 กุมภาพนัธ์ 2558 
เพื่อให้การด�าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนและแจ้งเบาะแสของบริษัท
และบริษัทย่อย มีแบบแผนที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพ มีความคล่องตัว 
และมีมาตรฐานสากลทัดเทียมกับบริษัทชั้นน�าอื่น ๆ ตลอดจนสร้าง
ความเชื่อมั่นแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย รวมถึงพนักงานว่าจะได้รับ 
การป้องกันจากการถูกกลั่นแกล้ง ให้โทษหรือปฏิบัติอย่างไม่เหมาะสม
อันเนื่องมาจากการร้องเรียนหรือให้เบาะแสแก่กลุ่มบริษัทโออิชิ เว้นแต่ 
การกระท�าดังกล่าวได้กระท�าโดยไม่สุจริตหรือมีเจตนามุ่งร้ายท�าลาย
บริษัทหรือบุคคลอื่น หรือผิดกฎหมายหรือระเบียบวินัยของบริษัท 

คณะกรรมการบรษิทัมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบซึง่ประกอบด้วย
กรรมการอสิระ เป็นผูด้แูลและก�าหนดแนวปฏบิตัเิกีย่วกบัการบรหิารจดัการ
เรือ่งร้องเรยีนหรอืข้อมูลเบาะแสท่ีผ่านเข้ามาตามช่องทางดงักล่าวข้างต้น 
รวมถงึมอบหมายให้หน่วยงานตรวจสอบภายใน ซึง่เป็นหน่วยงานทีม่คีวาม
เป็นอิสระในการปฏิบัติงานและรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
ปฏิบัติหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 
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ในการคัดกรอง บริหารจัดการและตรวจสอบข้อร้องเรียนหรือเบาะแส 
หากมมีลูความจรงิจะน�าเสนอผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
เพือ่พจิารณา แนะน�าแนวทางการแก้ไข หรอืรายงานต่อคณะกรรมการบรษิทั
ต่อไป โดยภายหลงัการพจิารณาด�าเนนิการ แก้ไข ปรบัปรงุตามข้อร้องเรียน
หรือเบาะแสที่ได้รับมาแล้ว บริษัทจะแจ้งการด�าเนินการให้ผู้แจ้งเบาะแส
หรือผู้ร้องเรียนที่บริษัทสามารถติดต่อได้ทราบตามขั้นตอนและภายใน
ระยะเวลาที่เหมาะสม 

ทั้งนี้ หากมีกรณีที่เรื่องที่ร้องเรียนหรือการให้เบาะแสได้กระท�าด้วย
เจตนาที่ดี ปราศจากการมุ่งร้ายท�าลายชื่อเสียงของบริษัทหรือบุคคล 
ทีเ่ก่ียวข้อง และบรษิทัถกูศาลพิจารณาแล้วว่าได้ละเมดิสทิธติามกฎหมาย
ของบุคคลนั้นจริง บุคคลนั้นย่อมมีสิทธิที่จะได้รับการชดเชยจากบริษัท
ตามความเหมาะสม พอสมควรแก่เหตุ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่
กฎหมายก�าหนด

ณ วนัที ่30 กนัยายน 2559 ไม่มผีูร้้องเรยีน หรอืให้เบาะแสผ่านช่องทาง 
การแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนของบริษัทแต่อย่างใด

อย่างไรก็ดี จากแนวนโยบายที่ชัดเจนและความมุ่งมั่นในอันที่จะปฏิบัติ
ตามข้อก�าหนดของกฎหมายและกฎระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้
มั่นใจได้ว่าสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายจะได้รับการดูแลอย่างดีที่สุด
จากบริษทั ณ วนัที ่30 กนัยายน 2559 บรษัิทไม่มกีารให้ความช่วยเหลือ
ทางการเงินแก่บริษัทอื่นที่มิใช่บริษัทย่อย ไม่มีการฝ่าฝืนกฎหมาย 
ด้านแรงงาน ผู้บริโภค การแข่งขันทางการค้าและสิ่งแวดล้อมอย่างมี 
นัยส�าคัญ และไม่มีการด�าเนินการจากหน่วยงานก�ากับดูแลในเรื่อง 
การประกาศหรือเปิดเผยข้อมูลเหตุการณ์ส�าคัญที่ไม่ถูกต้อง รวมถึง 
ไม่มีการฟ้องร้องระหว่างบริษัทและบริษัทย่อยกับคู่ค้า เจ้าหนี้ และ 
คู่แข่งทางการค้าแต่อย่างใดด้วย

การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

1. การเปิดเผยข้อมูล 
 บริษัทให้ความส�าคัญกับการเปิดเผยข้อมูลส�าคัญที่เกี่ยวข้องกับ

บริษัท ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่มิใช่ข้อมูลทางการเงิน  
รวมถึงข้อมูลอื่นที่ส�าคัญอันอาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์
ของบริษัทอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส และน่าเชื่อถือ 
แก่ผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม จึงได้ก�าหนด
แนวทางในการเปิดเผยข้อมูลซึ่งครอบคลุมการสื่อสารทุกช่องทาง
ของบริษัทดังนี้ 

1. คณะกรรมการบริษัทดูแลรับผิดชอบการเปิดเผยข้อมูลและ
สารสนเทศของบริษัท รวมถึงรายงานทางการเงิน ข้อมูลที่ไม่ใช่
ข้อมูลทางการเงินและสารสนเทศเรื่องอื่น ๆ ตามเกณฑ์ที่กฎหมาย 
ตลท. และส�านักงาน ก.ล.ต. ก�าหนด ให้มีความถูกต้อง ชัดเจน  
ครบถ้วน โปร่งใส ด้วยภาษาที่กระชับ เข้าใจง่าย มีการเปิดเผย 

สารสนเทศที่ส�าคัญทั้งด้านบวกและด้านลบ และผ่านการพิจารณา 
กลั่นกรองตามขั้นตอนที่ก�าหนด โดยค�านึงถึงความจ�าเป็นในการ
รักษาข้อมูลที่เป็นความลับทางธุรกิจ กลยุทธ์ในการด�าเนินธุรกิจ 
หรอืข้อมลูทีห่ากเปิดเผยแล้วอาจท�าให้เสยีประโยชน์ และความสามารถ
ในการแข่งขันด้วย

2. คณะกรรมการบริษัทดูแลรับผิดชอบก�ากับดูแลให้การรายงาน
ข้อมูลและผลการปฏิบัติงานต่าง ๆ ตามแบบแสดงรายการข้อมูล
ประจ�าปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ�าปี (แบบ 56-2) เป็นไป
อย่างครบถ้วน ถูกต้อง และตรงตามรอบระยะเวลาตามที่กฎหมาย
และกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ของ ตลท. ส�านกังาน ก.ล.ต. หรอืหน่วยงานอืน่
ทีเ่ก่ียวข้องก�าหนด รวมถึงเปิดเผยข้อมูลดงักล่าวบนเว็บไซต์ของบรษิทั 
เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับข้อมูลอย่างถูกต้อง
และเท่าเทียมกัน 

3. คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อรายงานทางการเงิน 
ของบริษัทที่จัดท�าขึ้น โดยจัดให้มีรายงานความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงินแสดงควบคู่กับ
รายงานของผู้สอบบัญชีในรายงานประจ�าปีฉบับนี้ ในหน้าที่ 119 
และ 158 พร้อมทั้ง ก�ากับดูแลให้ฝ่ายจัดการมีการจัดท�างบการเงิน  
และข้อมูลทางการเงินให้ถูกต้อง ครบถ้วนภายใต้หลักการบัญชี 
ที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย และเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี 
ที่ก�าหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่ง
ประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสม และถือปฏิบัติ
อย่างสม�่าเสมอ รวมถึงการใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวัง ตลอดจน
การพิจารณาความสมเหตุสมผลในการจัดท�า และการเปิดเผย
ข้อมูลส�าคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 

 บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ�ากัด ได้รับแต่งตั้งจาก 
ทีป่ระชมุสามญัผู้ถอืหุน้ประจ�าปี 2559 ให้เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษัิท
ส�าหรบังบการเงนิส�าหรบังวด 9 เดอืน สิน้สดุวนัที ่30 กนัยายน 2559 
โดยผู้สอบบัญชีของบริษัทมีความรู้ มีความช�านาญในวิชาชีพ  
มีคุณสมบัติครบถ้วน มีความเป็นอิสระและไม่มีความขัดแย้งทาง 
ผลประโยชน์ จึงมั่นใจได้ว่างบการเงินของบริษัทมีความถูกต้องและ
น่าเชื่อถือ ส�าหรับบริษัทย่อยบางบริษัทในต่างประเทศที่มิได้แต่งตั้ง
ผู้สอบบัญชีจากส�านักสอบบัญชีเดียวกันกับบริษัทอันเนื่องมาจาก
ข้อจ�ากดับางประการ แต่บรษิทัมข้ีอก�าหนดและมาตรการด�าเนินการ
ที่เหมาะสมเพื่อให้สามารถจัดท�างบการเงินรวมได้ทันตามก�าหนด
เวลา ซึ่งในปีที่ผ่านมาบริษัทสามารถจัดท�าและน�าส่งงบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะกิจการต่อหน่วยงานก�ากับดูแลที่เกี่ยวข้อง 
ได้อย่างครบถ้วนและภายในระยะเวลาที่ก�าหนดเวลาทุกประการ

 นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังได้ตระหนักถึงความส�าคัญของ
ระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ ว่าสามารถท�าให้บริษัท
สามารถด�าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีรายงานข้อมูลทาง 
การเงินที่ถูกต้องครบถ้วน อีกทั้ง ยังเป็นการป้องกันไม่ให้เกิด 
การทุจริต และการด�าเนินงานที่ผิดปกติอย่างมีสาระส�าคัญ จึงได้
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จัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อท�าหน้าที่สอบทาน และดูแลให้
บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบที่เหมาะสม  
และมปีระสิทธภิาพ อกีทัง้ดูแลให้มรีายงานทางการเงนิมคีวามถูกต้อง
และเพยีงพอ จงึได้จดัให้มรีะบบการควบคมุภายในอย่างมปีระสทิธภิาพ 
เพือ่ให้มัน่ใจได้ว่ารายงานและการบนัทกึข้อมูลทางบญัชมีคีวามถกูต้อง 
ครบถ้วนและเพยีงพอ และเพือ่เป็นการสร้างความมัน่ใจให้กบัผูถื้อหุน้ 
คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ 
ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับระบบ
การควบคุมภายใน และความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 
เกี่ยวกับเรื่องนี้ได้ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 
ซึง่ได้แสดงในรายงานประจ�าปีนี ้ในหน้าที ่120-121 รวมถงึได้แสดง
ความเห็นต่องบการเงินว่างบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย  
ณ วันที ่30 กนัยายน 2559 เป็นรายงานท่ีมคีวามถูกต้อง ครบถ้วน 
และเชื่อถือได้

4. บรษิทัได้ก�าหนดให้มหีน่วยงานนกัลงทุนสมัพนัธ์เพือ่ท�าหน้าทีต่ดิต่อ 
สือ่สารและให้ข้อมลูกบันกัลงทนุสถาบนั ผูถ้อืหุน้ รวมท้ังนกัวิเคราะห์
ทีเ่ก่ียวข้องอย่างถกูต้อง เท่าเทยีมและเป็นธรรม โดยเปิดเผยช่องทาง 
ในการติดต่อสื่อสารกับนักลงทุนสัมพันธ์บนเว็บไซต์ของบริษัท 
ในหัวข้อนักลงทุนสัมพันธ์ รวมถึงจัดให้มีหน่วยงานที่ท�าหน้าที่ 
เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการด�าเนินงานและโครงการต่าง ๆ 
ของบริษัทต่อสื่อมวลชนเพื่อให้สาธารณชนได้รับข้อมูลที่ส�าคัญ 
ของบริษัทอย่างถูกต้อง

5. บรษิทัได้จดัให้มช่ีองทางการเปิดเผยข้อมลูซึง่เป็นช่องทางท่ีผูถื้อหุ้น 
นักลงทุนและสาธารณชนทั่วไป สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย 
และมีความเท่าเทยีมกนัในการรับทราบข้อมลูของบรษิทั โดยมข้ีอมลู 
ทั้งในรูปแบบภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รวมถึงบริษัทได้จัดให้มี
เวบ็ไซต์ของบรษัิทเพือ่เป็นอกีช่องทางหนึง่ในการเผยแพร่ข้อมลูต่าง ๆ 
ที่ส�าคัญของบริษัทและมุ่งมั่นที่จะจัดให้เว็บไซต์ของบริษัทสามารถ 
ใช้งานและมีข้อมูลที่เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ เพื่อให้นักลงทุนและผู้สนใจ
ทั่วไปสามารถเข้าถึงข้อมูลของบริษัทได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว  
และเท่าเทียมกัน ทั้งนี้ รูปแบบข้อมูลที่น�าเสนอบนเว็บไซต์ของบริษัท 
อาจมคีวามแตกต่างกบัข้อมลูทีไ่ด้เผยแพร่ไปแล้วขึน้อยูก่บัข้อจ�ากดั
และเทคโนโลยีในการพัฒนาเว็บไซต์ แต่เนื้อหาส�าคัญของข้อมูล 
จะไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยส�าคัญ

 ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 บริษัทจัดให้มีการแถลงข่าวเกี่ยวกับ
ผลประกอบการและทิศทางการด�าเนินธุรกิจและการเข้าร่วม
กิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน (Opportunity Day)  
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�านวน 1 ครั้ง รวมถึง 
การพบปะนักวิเคราะห์ในทุกไตรมาสด้วย

2. การดแูลการใช้ข้อมลูภายในและความขดัแย้งทางผลประโยชน์

 2.1 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

 บรษิทัถอืว่าการดแูลเรือ่งการใช้ข้อมลูภายในเป็นความรบัผดิชอบส�าคัญ
ของกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานของบรษิทัทีต้่องเกบ็รกัษาข้อมลู
ความลบัของบรษิทัอย่างเคร่งครดั โดยเฉพาะข้อมลูภายในทีย่งัไม่เปิดเผย
ต่อสาธารณะหรือข้อมูลผลกระทบต่อการด�าเนินธุรกิจ หรือราคาหุ้น 
โดยได้ก�าหนดท่ีจะไม่ให้ใช้โอกาส หรอืข้อมูลทีไ่ด้จากการเป็นกรรมการ 
ผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัทในการหาประโยชน์ส่วนตัว รวมถึง
มีการจ�ากัดการรับรู้ข้อมูลได้เฉพาะกรรมการและผู้บริหารระดับสูง 
ทีเ่ก่ียวข้องของบรษัิทเท่านัน้ นอกจากน้ี บรษิทัได้ก�าหนดให้ผูบ้รหิาร
รายงานการถือหลักทรัพย์ และการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์
ต่อส�านกังาน ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญตัหิลกัทรพัย์
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 รวมถึงบริษัทได้มีการก�าหนด
นโยบายอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรก�าหนดในการห้ามกรรมการ  
ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ซึ่งอยู่ในหน่วยงานที่รับทราบ
ข้อมูลภายใน รวมถึงสามี ภรรยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 
ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทก่อนการประกาศงบการเงินต่อ
สาธารณชนไม่น้อยกว่า 1 เดือน หากผู้บริหารหรือพนักงานคนใด
กระท�าผิดวินัยจะต้องได้รับโทษ ซึ่งมีตั้งแต่การตักเตือน จนถึง 
การเลิกจ้าง รวมถึงการด�าเนินคดีตามกฎหมาย โดยได้จัดท�า
ประกาศและแจ้งให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท 
ทราบเป็นการล่วงหน้าด้วยทุกครั้ง

 2.2 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

 คณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารของบริษัทได้ระมัดระวังถึงความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นโดยได้ถือปฏิบัติและดูแลมิให้
กรรมการ ผูบ้ริหารหรอืผู้ทีเ่กีย่วข้องน�าข้อมลูภายในของบรษัิทไปใช้
เพือ่ประโยชน์ส่วนตน นอกจากนี ้ได้ก�าหนดให้กรรมการและผูบ้รหิาร
ของบริษัทต้องรายงานการมีส่วนได้เสียของตนตามหลักเกณฑ์ 
ที่กฎหมายและคณะกรรมการบริษัทก�าหนด

 ในการเข้าท�ารายการระหว่างกันของบริษัทซึ่งเกิดกับบุคคลที่อาจ 
มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจมีความ 
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต คณะกรรมการบริษัทได้ก�าหนด
แนวทางด�าเนินการตามที่กฎหมายและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ก�าหนดไว้
อย่างเคร่งครัด รวมถึงมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็น 
ผูใ้ห้ความเหน็เกีย่วกับความจ�าเป็น และความเหมาะสมของรายการนัน้ 
ในกรณีทีค่ณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความช�านาญในการพิจารณา
รายการระหว่างกันทีอ่าจเกิดข้ึน คณะกรรมการตรวจสอบอาจว่าจ้าง
ผู้เชี่ยวชาญอิสระ หรือผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นผู้ให้ความเห็น
เกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อน�าไปประกอบการตัดสินใจ
ของคณะกรรมการบริษัทหรือผู้ถือหุ้นตามแต่กรณีไป และเพื่อเป็น 
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การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น  
คณะกรรมการบริษทัได้ก�าหนดนโยบายและแนวปฏบิตัใินการป้องกนั
มใิห้กรรมการ และพนกังานของบรษัิท แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน 
โดยก�าหนดให้กรรมการ และพนักงานหลีกเลี่ยงการท�ารายการ 
ที่เกี่ยวโยงกับตนเองที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
กับบริษัท

 
 นอกจากนี้ เพื่อเป็นการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

บริษัทได้ก�าหนดนโยบายในการดูแลรายการที่อาจก่อให้เกิดความ
ขดัแย้งทางผลประโยชน์ไว้อย่างชดัเจน โดยในกรณทีีก่รรมการบรษิทั
ที่มีส่วนได้เสียในวาระใด ๆ กรรมการท่านนั้นจะไม่มีสิทธิออกเสียง 
หรอืมส่ีวนร่วมในการพจิารณาวาระดงักล่าว รวมทัง้ก�าหนดนโยบาย
และวิธีการดูแลไม่ให้ผู้บริหาร และผู้ที่เกี่ยวข้องน�าข้อมูลภายใน 
ของบริษัทไปใช้ประโยชน์ส่วนตัวด้วย

ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 ไม่มีกรณีที่หน่วยงานก�ากับดูแลด�าเนินการ
กับบริษัทในเรื่องการประกาศหรือเปิดเผยข้อมูลเหตุการณ์ส�าคัญ 
ทีไ่ม่ถกูต้องและการสัง่ให้แก้ไขงบการเงนิ รวมถงึ บรษิทัไม่มกีารส่งรายงาน
ทางการเงินทั้งรายไตรมาสและรายปีล่าช้า และไม่ได้รับข้อร้องเรียนใด ๆ 
เกี่ยวกับการกระท�าความผิดเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลภายในของกรรมการ
และผู้บริหาร หรือการปฏิบัติที่ไม่ถูกต้องการดูแลเรื่องความขัดแย้ง 
ทางผลประโยชน์ จึงแสดงให้เห็นได้ว่าแนวนโยบายหรือแนวทางปฏิบัติ 
ที่คณะกรรมการบริษัทได้ก�าหนดไว้มีประสิทธิภาพในการดูแลจัดการ
เรื่องดังกล่าวอย่างเหมาะสม

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบที่ส�าคัญ 
ในการก�ากับดูแลให้การบริหารจัดการเป็นไปตามเป้าหมาย และแนวทาง
ที่จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น ขณะเดียวกันก็ค�านึงถึง 
ผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายด้วย การก�าหนดโครงสร้าง 
คณุสมบตั ิและขอบเขตอ�านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการบริษทัทีเ่หมาะสม
จะเป็นประโยชนต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน รวมถึงบุคคลที่จะ 
ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทต้องเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ 
ประสบการณ์ วิสัยทัศน์ และความซื่อสัตย์ ตลอดจนสามารถอุทิศเวลา
ให้กับบริษัทเพื่อที่จะสามารถปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทได้ 
อย่างเต็มที่ และมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจเพื่อให้เกิดประโชน์สูงสุด 
แก่บริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม พร้อมทั้ง คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้ 
มีคณะกรรมการหรือคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ เพื่อศึกษา พิจารณา 
กลั่นกรอง และปฏิบัติงานสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
บริษัทให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และเพื่อให้การปฏิบัติงานของ 
คณะกรรมการบริษัทเป็นไปโดยชัดเจนและมีประสิทธิภาพ จึงก�าหนด
โครงสร้าง กรอบการท�างาน และอ�านาจหน้าที่ความรับผิดชอบของ 
คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ไว้ดังนี้ 

1. โครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท 

 คณะกรรมการบริษทัประกอบด้วยกรรมการทีมี่ความรู ้ความสามารถ 
ประสบการณ์ ความซือ่สตัย์ และมีคณุสมบตัติามทีก่ฎหมายก�าหนด 
เป็นจ�านวนไม่น้อยกว่า 5 คน ตามที่ข้อบังคับของบริษัทก�าหนดไว้ 

 ณ วันที ่16 พฤศจิกายน 2559 คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วย
กรรมการจ�านวน 9 คน แบ่งออกเป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 1 คน 
กรรมการทีไ่ม่มีต�าแหน่งในการบริหารงาน 8 คน ซึง่ในจ�านวนดงักล่าว
เป็นกรรมการอสิระ 4 คน โดยรายละเอยีดเก่ียวกับคณะกรรมการบรษิทั 
ปรากฏในหัวข้อ 11. โครงสร้างการจัดการ ในหน้าที่ 53-65 ของ
รายงานประจ�าปีฉบับนี้

 ทั้งนี้ กรรมการอิสระของบริษัทมีคุณสมบัติเกี่ยวกับความเป็นอิสระ  
ตามข้อก�าหนดของกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์
และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง รายละเอียดคุณสมบัติกรรมการอิสระ
ปรากฏในหัวข้อ 11. โครงสร้างการจัดการ ในหน้าที่ 53-65 ของ
รายงานประจ�าปีฉบับนี้

2. การสรรหากรรมการบริษัท

 คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาเป็น 
ผู้พิจารณาสรรหากรรมการบริษัทโดยพิจารณาคัดสรรบุคคล 
ผู้มีคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์การท�างาน 
ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงพิจารณาถึงองค์ประกอบ อายุ เพศ  
ความหลากหลายในโครงสร้าง อาทิ ทักษะ วิชาชีพ ความเชี่ยวชาญ
เฉพาะด้าน และทักษะที่ยังขาดอยู่ เป็นต้น รวมถึงความสอดคล้อง
กบักลยทุธ์ในการด�าเนนิธรุกจิของบริษทัมาเป็นเกณฑ์ในการพจิารณา
สรรหากรรมการบริษัทด้วย ตลอดจนต้องมีคุณสมบัติของการเป็น
กรรมการหรือกรรมการอิสระ (แล้วแต่กรณี) ตามที่กฎหมายบริษัท
มหาชนจ�ากัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
กฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและข้อบังคับของบริษัทก�าหนดไว้ 

 เม่ือคณะกรรมการสรรหาพจิารณาคดัเลือกบุคคลทีมี่ความเหมาะสมแล้ว
จะน�าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น 
เพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ การแต่งตั้งกรรมการบริษัท 
โดยทีป่ระชุมผูถื้อหุ้นเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวธีิการตามทีข้่อบงัคบั
ของบริษัทและกฎหมายที่เกี่ยวข้องก�าหนดไว้

3. บทบาท หน้าที ่และความรบัผดิชอบของคณะกรรมการบรษิทั

 คณะกรรมการบรษิทัมคีวามรบัผดิชอบต่อผูถ้อืหุน้ในการปฏบิตัหิน้าที่
อย่างซื่อสัตย์ สุจริต โดยอุทิศเวลา ใช้ความรู้ ความสามารถ และ
ประสบการณ์เพื่อประโยชน์ต่อการด�าเนินธุรกิจของบริษัท รวมถึง 
ให้ค�าแนะน�าและก�ากับดูแลให้บริษัทมีการด�าเนินงาน ภายใต้กรอบ
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ของกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัทและมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นอย่างเคร่งครัด ตลอดจน
พิจารณาความเหมาะสม ให้ค�าแนะน�า ก�าหนด และอนุมัติวิสัยทัศน์ 
และกลยุทธ์ ตลอดจน เป้าหมายและนโยบายการด�าเนินงานของ
บริษัทให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน รวมทั้ง 
ติดตาม ควบคุม และก�ากับดูแลการบริหารและการด�าเนินงานของ
บริษัทให้เป็นไปตามนโยบาย กลยุทธ์ แผนงาน และเป้าหมายที่
ก�าหนดไว้ โดยค�านงึถึงและระมดัระวงัผลประโยชน์ของผูมี้ส่วนได้เสยี 
ทุกฝ่าย อย่างสม�่าเสมอ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทพิจารณา ก�าหนด และจัดให้มีระบบ 
การรายงานทางการเงินและบัญชี การตรวจสอบภายใน การบริหาร
ความเสีย่ง และการควบคมุภายในทีเ่หมาะสม เพยีงพอ และเชือ่ถอืได้ 
เพื่อให้การปฏิบัติงาน มีความครบถ้วนถูกต้อง และเป็นไปตาม 
ข้อก�าหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงรับผิดชอบและดูแลให้มี
การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม และรักษาผลประโยชน์ของ 
ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม พร้อมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูล
อย่างถูกต้อง ครบถ้วนและทันเวลา 

 อีกทั้ง ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการหรือเข้าเป็นหุ้นส่วนหรือ
กรรมการในกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับ
กิจการของบริษัทและบริษัทย่อย รวมถึง ในกรณีที่กรรมการ หรือ
บคุคลทีอ่าจมคีวามขดัแย้ง หรอืมส่ีวนได้เสีย หรอือาจมคีวามขดัแย้ง
ทางผลประโยชน์อืน่ใดกบับรษิทัหรอืบรษิทัย่อย (ตามข้อบงัคบับรษัิท 
กฎหมาย และตามที่ส�านักงาน ก.ล.ต. และตลท. ประกาศก�าหนด) 
ทีม่ส่ีวนได้เสยีในเรือ่งใดก�าหนดให้บคุคลดงักล่าว ไม่มสีทิธอิอกเสยีง
ลงคะแนนในเรื่องนั้น ๆ 

 การปฏิบัติหน้าที่ หรือการอนุมัติกิจการใดที่กฎหมายก�าหนดให้ต้อง 
ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทต้องปฏิบัติ 
ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขต่าง ๆ ที่กฎหมายก�าหนดให้ครบถ้วน

 คณะกรรมการบรษิทัมอี�านาจมอบหมายแต่งต้ังกรรมการบรษิทัคนหนึง่
หรือหลายคน เป็นรองประธานกรรมการได้ตามความเหมาะสม

 คณะกรรมการบริษัทมีอ�านาจมอบหมายแต่งตั้งกรรมการหรือ 
ผูบ้รหิารของบรษิทัจ�านวนหนึง่ให้เป็นกรรมการบรหิาร เพือ่ด�าเนนิการ
อย่างหนึ่งอย่างใดหรือหลายอย่างแทนคณะกรรมการบริษัทได้  
โดยในการมอบอ�านาจนั้นจะต้องอยู่ภายใต้ขอบเขตอ�านาจของ 
คณะกรรมการบริษัท และมีการก�าหนดขอบเขตอ�านาจหน้าที่ของ
ผูร้บัมอบอ�านาจไว้อย่างชดัเจน ตลอดจนการแต่งตัง้คณะอนกุรรมการ
เพือ่ปฏบิตังิานสนบัสนนุการปฏบิตัหิน้าทีข่องคณะกรรมการบริษทัได้ 
โดยคณะกรรมการบริษัทมีอ�านาจในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงขอบเขต 
อ�านาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อยได้ตาม 
ที่จ�าเป็นหรือเห็นสมควร

 คณะกรรมการบริษัทมีอ�านาจมอบหมายแต่งตั้งกรรมการคนหนึ่ง
ท�าหน้าที่กรรมการผู้จัดการ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่คณะกรรมการ
บริษัทก�าหนด โดยคณะกรรมการบริษัทมีอ�านาจในการแก้ไข
เปลี่ยนแปลงขอบเขต อ�านาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการได้ 
ตามที่จ�าเป็นหรือเห็นสมควร

 ทั้งนี้ การมอบอ�านาจดังกล่าวอนุมัติรายการดังกล่าวข้างต้น  
จะต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอ�านาจ หรือมอบอ�านาจช่วงให้ 
ผู้ได้รับมอบอ�านาจสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจ 
มคีวามขดัแย้ง มส่ีวนได้เสยี หรืออาจมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์
อื่นใด (ตามกฎหมาย ข้อบังคับบริษัท ส�านักงาน ก.ล.ต. และตลท. 
ประกาศก�าหนด) กับบริษัทหรือบริษัทย่อย ยกเว้น เป็นการอนุมัติ
การเข้าท�ารายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่ 
คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนุมัติไว้ ทั้งนี้ ผู้ที่มีส่วนได้เสีย 
ในเรื่องดังกล่าวไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น 

4. บทบาทหน้าทีแ่ละความรบัผิดชอบของประธานกรรมการบรษิทั

 ประธานกรรมการบริษัทมีบทบาทและหน้าที่ที่ส�าคัญ ดังนี้ 

 1. รับผิดชอบในฐานะผู้น�าของคณะกรรมการบริษัทในการก�ากับ
ดูแล ติดตาม ให้การบริหารงานของบริษัทให้บรรลุวัตถุประสงค์
ตามนโยบายที่ก�าหนดไว้

 2. ท�าหน้าที่ประธานในการประชุมคณะกรรมการบริษัท 
และการประชุมผู้ถือหุ้น

 3. เป็นผูล้งคะแนนเสยีงชีข้าดในกรณทีีท่ีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั 
มีการลงคะแนนเสียงเท่ากัน

 4. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่กฎหมายก�าหนด

5. การประชุมคณะกรรมการบรษิทั และคณะกรรมการชุดย่อย

 การประชุมคณะกรรมการบริษัท

 คณะกรรมการบริษัทได้ก�าหนดให้มีการประชุมปกติเป็นประจ�า 
ทุกไตรมาส และสามารถก�าหนดให้มีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมได้
ตามความจ�าเป็น โดยเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณา
ก�าหนดการประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย
ไว้เป็นการล่วงหน้าตลอดทั้งปี เพื่อให้กรรมการสามารถจัดสรรเวลา
ในการเข้าร่วมประชุมได้อย่างเหมาะสม ในการประชุมคณะกรรมการ
บริษัท ประธานกรรมการบริษัทหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากประธาน
กรรมการจะจัดส่งหนังสือเชิญประชุม พร้อมทั้งเอกสารการประชุม 
ที่ครบถ้วน เพียงพอให้แก่กรรมการบริษัทแต่ละท่านล่วงหน้า 
อย่างน้อย 7 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ มีเหตุจ�าเป็นเร่งด่วน 
เพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัทจะแจ้งนัดประชุมโดยวิธีอื่น
และก�าหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้
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 โดยในการประชุมคณะกรรมการบริษัทแต่ละครั้งต้องมีกรรมการ
บริษัทมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ�านวนกรรมการบริษัท
ทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม และประธานกรรมการบริษัท 
ท�าหน้าที่ประธานในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ในกรณีที่ประธาน
กรรมการบริษัทไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้
รองประธานกรรมการเป็นประธาน หากไม่มีรองประธานกรรมการ
หรอืมีแต่ไม่สามารถปฏบิตัหิน้าทีไ่ด้ให้กรรมการบรษิทัเลอืกกรรมการ
ที่มาประชุมคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

 คณะกรรมการบริษัทก�าหนดให้เลขานุการบริษัทท�าหน้าที่บันทึก 
การประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร และหลังจากที่ผ่านการรับรอง 
จากคณะกรรมการบริษัท รายงานการประชุมจะถูกจัดเก็บไว้พร้อม
ส�าหรับกรรมการบริษัท และผู้เกี่ยวข้องสามารถตรวจสอบได้ 
ตลอดเวลา 

 ทั้งนี้ แม้การประชุมคณะกรรมการบริษัทจะก�าหนดไว้เป็นประจ�า 
ทุกไตรมาสแต่ในระหว่างที่ไม่มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท  
ฝ่ายจัดการก็ได้มีการน�าส่งรายงานผลการด�าเนินการให้แก่
กรรมการทุกท่านทราบทางอีเมล์ด้วยเป็นประจ�าทุกเดือน

 การประชุมคณะกรรมการชุดย่อย

 การประชุมคณะกรรมการชุดย่อยได้มีการก�าหนดการประชุมไว้เป็น 
การล่วงหน้าทั้งปี และสามารถก�าหนดการประชุมเพิ่มเติมได้ตาม 
ความจ�าเป็นเช่นกัน รวมถึง มีการจัดท�าบันทึกและจัดท�ารายงาน
การประชุมไว้ทุกครั้งด้วย 

 โดยจ�านวนครั้งการจัดประชุมและรายละเอียดการเข้าร่วมประชุม
ของกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยของกรรมการบริษัท 
แต่ละท่าน ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2559 สรุปได้ดังนี้

รายละเอียดการเข้าประชุมของกรรมการบริษัท(1)

รายชื่อ คณะกรรมการ
บริษัท
จ�านวน

การประชุม/
การเข้าร่วม

ประชุม

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

จ�านวน
การประชุม/
การเข้าร่วม

ประชุม

คณะกรรมการ
บริหาร
จ�านวน

การประชุม/
การเข้าร่วม

ประชุม

คณะกรรมการ
สรรหา
จ�านวน

การประชุม/
การเข้าร่วม

ประชุม

คณะกรรมการ
ก�าหนด 

ค่าตอบแทน 
จ�านวน 

การประชุม/
การเข้าร่วม

ประชุม

คณะกรรมการ
บริหาร 

ความเสี่ยง
จ�านวน 

การประชุม/
การเข้าร่วม

ประชุม

คณะกรรมการ
ก�ากับดูแล
กิจการที่ดี

จ�านวน 
การประชุม/
การเข้าร่วม

ประชุม

การประชุม
กรรมการที่

ไม่เป็นผู้บริหาร
(Non

Executive 
Director)

จ�านวน 
การประชุม/
การเข้าร่วม

ประชุม

นายประสิทธิ์ โฆวิไลกูล 6/6 - - 4/4 4/4 - - 1/1

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

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

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

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

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

นายอวยชัย ตันทโอภาส 5/6 - 11/11 - - - - -

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

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

หมายเหตุ 
(1) กรณีกรรมการมิได้เข้าร่วมประชุมในการประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยตามข้อมูลที่ปรากฏดังตารางข้างต้นเนื่องจากมีเหตุจ�าเป็น กรรมการที่มิได ้

เข้าร่วมประชุมจะได้แจ้งลาการประชุมล่วงหน้าทุกครั้ง
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6. ภาวะผูน้�าและวสิยัทัศน์

 คณะกรรมการบรษิทัเป็นผูใ้ห้ความเหน็ชอบต่อการก�าหนดวสิยัทศัน์ 
ภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจ และงบประมาณของบริษัท  
โดยก�าหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยไตรมาส
ละครั้ง เพื่อติดตามผลด�าเนินงานของบริษัท และรับทราบ 
การด�าเนินการที่ส�าคัญของฝ่ายจัดการ รวมถึงได้จัดให้มีกลไก 
ในการก�ากับดูแล ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของ 
ผู้บริหารว่าเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ ทั้งระยะสั้นและระยะยาว 

 คณะกรรมการบริษัทได้ก�าหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจที่เหมาะสม 
และสอดคล้องกับการด�าเนนิธรุกจิของบรษิทั รวมถงึทบทวนอยูเ่สมอ
เพื่อให้วิสัยทัศน์และพันธกิจของกลุ่มบริษัทมีความเหมาะสมและ
สอดคล้องกับสถานการณ์และสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน โดยเปิดเผย
ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท ในหัวข้อเกี่ยวกับโออิชิ หัวข้อย่อยวิสัยทัศน์
และพันธกิจ ดังนี้

 วิสัยทัศน์

 “เป็นผู้น�าและสร้างสรรค์ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มสไตล์ญี่ปุ่น  
เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของคนรุ่นใหม่”

 พันธกิจ

 1. รักษาคุณภาพการผลิตและการบริการธุรกิจ ทางด้านอาหาร  
เบเกอรี ่และเครือ่งด่ืมเพือ่สขุภาพ มุง่มัน่สร้างและรกัษาความนยิม
ของผู้บริโภค ในสินค้าของ “โออิชิ” ให้มีความต่อเนื่อง อีกทั้ง 
ให้ความส�าคัญกับการผลิตสินค้าให้ได้มาตรฐาน มีการจัดการ 
ด้านสุขลักษณะที่ดี

 2. เลือกใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพปลอดภัยและสร้างความพึงพอใจ
สูงสุดแก่ลูกค้า เพื่อให้ได้รับการยอมรับ จากทั้งตลาดภายใน
ประเทศและต่างประเทศ 

 3. ปรับปรุงกระบวนการผลิตอย่างต่อเนื่อง โดยการน�าเทคโนโลยี 
ที่ทันสมัยมาใช้ในกระบวนการผลิต การวิจัย และการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ 

 4. เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและการแข่งขันในด้านราคาและ
ด้านคณุภาพ กบัคูแ่ข่งขัน ทัง้ในและต่างประเทศ ซ่ึงเป็นส่วนหนึง่
ที่ช่วยผลักดันให้เศรษฐกิจของประเทศไทยมีความเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจมากขึ้น

 โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2559 ซึ่งประชุมเมื่อ 
วันที่ 16 พฤศจิกายน 2559 ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าวิสัยทัศน์และ
พันธกิจดังกล่าวข้างต้นยังคงมีความเหมาะสมกับการด�าเนินธุรกิจ
ของบริษัท

 นอกจากนี ้กลุ่มบรษิทัได้ก�าหนด “วสิยัทศัน์ 2020” ซ่ึงประกอบด้วย
กลยุทธ์หลัก 5 ประการ ได้แก่ 1. การเติบโตอย่างมีประสิทธิภาพ 
(Growth) 2. ความหลากหลายของตลาดและผลติภณัฑ์ (Diversity) 
3. การสร้างตราสินค้าที่ตรงใจผู้บริโภค (Brand) 4. การขาย 
และการกระจายสินค้าที่เข้มแข็งและครอบคลุม (Reach) และ  
5. ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism) ซึ่งวิสัยทัศน์ดังกล่าว
เป็นแนวทาง แผนและเป้าหมายธุรกิจระยะยาวเพื่อให้ทุกกลุ่มธุรกิจ
ภายใต้กลุม่บรษิทั ใช้เป็นแนวทางเพือ่ให้การด�าเนนิการและการก�าหนด
เป้าหมายทางธุรกิจเป็นไปในแนวทางเดียวกัน อันเป็นการสร้าง
ความแข็งแกร่ง การจัดสรรและบริหารจัดการทรัพยากรร่วมกัน
อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน  
และสร้างผลตอบแทนที่ยั่งยืนให้กับผู้ถือหุ้นของแต่ละกลุ่มบริษัท  
รวมถึงเป็นการสร้างโอกาสให้แก่บุคลากรภายใต้กลุ่มบริษัทในการ
พัฒนาศักยภาพและโอกาสที่ดีในการท�างานอีกด้วย

7. การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

 บริษัทก�าหนดแนวนโยบายในการจัดโครงสร้างคณะกรรมการของ
บริษทัทัง้กรรมการอสิระ กรรมการทีเ่ป็นผูบ้ริหาร และกรรมการทีไ่ม่ใช่
ผูบ้ริหารอย่างเหมาะสม เพือ่ให้การปฏิบัตงิานของคณะกรรมการบรษิทั
มีการตรวจสอบและถ่วงดุลระหว่างกันอย่างเหมาะสม

 นอกจากนี้ บริษัทยังมีนโยบายส่งเสริมให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 
มีการประชุมร่วมกันเองตามความเหมาะสม โดยไม่มีฝ่ายจัดการ
หรอืผู้บรหิารเข้าร่วมประชมุ เพือ่เปิดโอกาสให้กรรมการทีไ่ม่เป็นผู้บรหิาร 
ได้อภปิราย หารอืประเดน็ปัญหาต่าง ๆ ทีเ่กีย่วข้องกบัการด�าเนนิธรุกจิ 
หรือเรื่องอื่นใดตามที่เห็นสมควร โดยในการประชุมให้กรรมการ 
ที่ไม่เป็นผู้บริหารเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

 ในปี 2559 กรรมการทีไ่ม่เป็นผูบ้ริหาร (Non Executive Director)  
ได้ประชุมร่วมกันโดยไม่มีฝ่ายจัดการและผู้บริหารเข้าร่วมประชุม 
จ�านวน 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2559

8. การรวมหรือแยกต�าแหน่ง

 ประธานกรรมการบริษัทและกรรมการผู้จัดการของบริษัทเป็นคนละ
บุคคลกัน เพื่อแบ่งแยกหน้าที่ในการก�ากับดูแล และหน้าที่ในการ
บริหารจัดการออกจากกันอย่างชัดเจน โดยประธานกรรมการ 
ท�าหน้าที่เป็นผู้น�าคณะกรรมการบริษัทในการพิจารณาและให้ 
ความเห็นชอบในนโยบายภาพรวม เช่น วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ 
และนโยบายก�ากับดูแลกิจการ ในขณะที่กรรมการผู้จัดการเป็นผู้น�า
คณะผู้บริหารและฝ่ายจัดการ มีหน้าที่ในการบริหารจัดการบริษัท
ตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทก�าหนดไว้
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9. วาระการด�ารงต�าแหน่งของกรรมการบริษัท

 ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ�าปีทุกครั้ง ให้กรรมการบริษัท 
ซึ่งอยู่ในต�าแหน่งนานที่สุดออกจากต�าแหน่งจ�านวน 1 ใน 3 ของ
จ�านวนกรรมการบริษัททั้งหมด ถ้าจ�านวนกรรมการบริษัทแบ่งออก
ให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ กใ็ห้ออกโดยจ�านวนทีใ่กล้ท่ีสดุกบัอัตราส่วน
หนึง่ในสาม ทัง้นี ้กรรมการบรษิทัทีพ้่นจากต�าแหน่งตามวาระดงักล่าว
อาจได้รับการเสนอชื่อต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง 
ให้กลับเข้าด�ารงต�าแหน่งต่อไปได้ ยกเว้น กรรมการอิสระที่ไม่ควร 
มีวาระการด�ารงต�าแหน่งตดิต่อกันเกนิกว่า 3 วาระ หรอื 9 ปี เว้นแต่ 
กรรมการอสิระท่านใดมคีวามเหมาะสมทีจ่ะด�ารงต�าแหน่งนานกว่านัน้ 
คณะกรรมการบริษัทอาจพิจารณาความเป็นอิสระ ความเหมาะสม 
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ และชี้แจงเหตุผลพร้อมผลการ
ปฏิบัติหน้าที่ต่อผู้ถือหุ้นเพื่อประกอบการพิจารณาเลือกกรรมการ
อิสระที่ด�ารงต�าแหน่งกรรมการอิสระติดต่อกันเกินกว่า 3 วาระ  
หรือ 9 ปี ดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระของบริษัทต่อไปได้

 นอกจากการพ้นจากต�าแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการบริษัทจะพ้น
จากต�าแหน่งตามเหตุที่กฎหมายหรือข้อบังคับของบริษัทก�าหนดไว้ 
และในกรณทีีต่�าแหน่งกรรมการบรษิทัว่างลงเพราะเหตอุืน่นอกจาก 
ถงึคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทเลือกบุคคลซึ่งมี
คุณสมบัติและไม่ต้องห้ามตามกฎหมาย เข้าเป็นกรรมการบริษัท
แทน เว้นแต่ วาระของกรรมการบริษัทจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน 
โดยกรรมการบริษัทที่ได้รับแต่งตั้งใหม่จะมีวาระการด�ารงต�าแหน่ง
เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการบริษัทซึ่งตนแทน ทั้งนี้ 
การแต่งตั้งดังกล่าวต้องผ่านมติอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท
ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ�านวนกรรมการบริษัท 
ที่ยังเหลืออยู่

10. การประเมินผลงานของคณะกรรมการบริษัท

 บริษัทมีแนวนโยบายให้คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการ 
ชุดย่อยทุกคณะ มีการประเมินตนเองอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง  
เพื่อใช้ประโยชน์ในการพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่ของ
กรรมการบรษิทั โดยทีป่ระชมุคณะกรรมการบริษทั คร้ังที ่7/2558 
ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2558 ได้มีมติอนุมัติแบบ 
การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทฉบับแก้ไข ทั้งแบบ
รายคณะและรายบุคคล ซึ่งมีหลักเกณฑ์การประเมินสอดคล้องกับ
ตัวอย่างแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย เพื่อให้กรรมการบริษัทใช้ในการประเมินการ
ปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท ส�าหรับปี 2558 เป็นต้นไป 

 ทั้งนี้ ในปี 2559 คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย
ทุกคณะได้มีการประเมินการปฏิบัติงานทั้งแบบรายคณะและ 
รายบุคคล

11. การก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

 คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีระบบการพิจารณาและก�าหนด 
ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ภายใต้กระบวนการที่เหมาะสมและ
สามารถตรวจสอบได้อันจะสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น

 ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการก�าหนด 
ค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและ 
คณะกรรมการชุดย่อยทุกรูปแบบ ทั้งในรูปแบบของค่าตอบแทน
รายเดือนและบ�าเหนจ็กรรมการ รวมถงึค่าตอบแทนในรปูแบบอืน่ ๆ 
(ถ้าหากมี) เพื่อน�าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณา
ทบทวนความเหมาะสมก่อนน�าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น 
เพื่อพิจารณาอนุมัติตามล�าดับต่อไป

 โดยในการก�าหนดค่าตอบแทนแก่กรรมการบริษัทในทุกรูปแบบ  
คณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาเปรียบเทียบ
อ้างอิงจากบริษัทในอุตสาหกรรมและธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกัน 
โดยค่าตอบแทนต้องมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับภาระ
หน้าที่ ผลการปฏบัติงานและความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย 
รวมถึงสามารถจูงใจให้กรรมการที่มีคุณสมบัติและความสามารถ
มาเป็นกรรมการของบริษัทหรือปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุวัตถุประสงค์ 
เป้าหมายและทิศทางธุรกิจที่บริษัทก�าหนดไว้ได้
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12. การปฐมนิเทศ

 คณะกรรมการบรษิทัก�าหนดให้มกีารปฐมนิเทศกรรมการใหม่ทกุคน 
เพื่อให้กรรมการใหม่รับทราบความคาดหวังที่บริษัทมีต่อบทบาท 
หน้าที ่ความรบัผดิชอบของกรรมการบรษิทั นโยบายและแนวปฏบิตัิ
ในการก�ากบัดแูลกจิการของบรษัิท ตลอดจนสร้างความรู ้ความเข้าใจ
ในธุรกิจ กลยุทธ์ ผลิตภัณฑ์ แผนธุรกิจและการด�าเนินงานต่าง ๆ  
ของบรษัิท รวมถงึการเยีย่มชมหน่วยปฏบิตักิารด้านต่าง ๆ ของบรษิทั
เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการบริษัท

13. การพัฒนากรรมการบริษัท

 บรษิทัมนีโยบายส่งเสรมิ และสนับสนนุให้กรรมการของบรษิทัทกุคน 
เข้าร่วมการสัมมนาและศึกษาในหลักสูตรการอบรมต่าง ๆ ที่เป็น
ประโยชน์ซึ่งจัดขึ้นโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
(Thai Institute of Directors Association) หรือ IOD และ
ตลท. รวมถึงองค์กรอิสระหรือหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อเสริมสร้าง
ความรู้ และเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น 

โดยในปี 2559 กรรมการบริษัทได้เข้าอบรมในหลักสูตรซึ่งจัดขึ้นโดย IOD โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายชื่อ ต�าแหน่ง หลักสูตร

นายวิกรม คุ้มไพโรจน์ กรรมการอิสระ 
ประธานกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการสรรหา
กรรมการก�าหนดค่าตอบแทน
กรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

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

นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช กรรมการอิสระ 
กรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการก�าหนดค่าตอบแทน
ประธานกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

Driving Company Success with 
IT Governance (ITG 2/2559)
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14.  แผนการสืบทอดต�าแหน่ง

 บรษัิทจดัให้มีการจดัท�าและตดิตามความคบืหน้าของแผนสบืทอด
ต�าแหน่งที่ครอบคลุมต�าแหน่งกรรมการผู้จัดการและผู้บริหาร
ระดับสูง เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีผู้บริหารที่มีความรู้ความสามารถ 
และประสบการณ์อันสามารถสืบทอดต�าแหน่งที่ส�าคัญต่อไป 
ในอนาคต และจดัให้มกีารทบทวนและรายงานแผนสบืทอดต�าแหน่ง
ตามความเหมาะสม ทัง้นี ้เพือ่เป็นการส่งเสรมิและเตรยีมความพร้อม
แก่ผู้บริหารระดับสูงในการสืบทอดงานหรือต�าแหน่งที่ส�าคัญ 
ของบริษัท บริษัทจะจัดให้ผู้บริหารระดับสูงเริ่มเข้ารับการอบรม 
ในหลักสูตร Director Certification Program (DCP) หรือ 
Director Accreditation Program (DAP) ซึ่งจัดโดยสมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of 
Directors Association) เพือ่สร้างพืน้ฐานความเข้าใจในหลกัเกณฑ์
การปฏิบตัหิน้าที ่และความรบัผดิชอบของกรรมการบรษัิทจดทะเบยีน 
ซึ่งนอกจากจะเป็นการเตรียมความพร้อมแล้ว ยังเป็นประโยชน์แก่
ผู้บริหารในการปฏิบัติงานสนับสนุนคณะกรรมการบริษัทด้วย

15. เลขานุการบริษัท

 คณะกรรมการบรษิทัได้แต่งตัง้เลขานกุารบรษิทัเพือ่ให้เป็นไปตามที่
กฎหมายและหลกัการก�ากบัดแูลกจิการทีด่กี�าหนด โดยมขีอบเขต 
อ�านาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

 1. มีอ�านาจหน้าที่ในการติดต่อและลงนามในเอกสารที่จะแจ้ง 
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 2. มีหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่กฎหมายหลักทรัพย์ 
และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการก�ากับตลาดทุน  
และหน่วยงานก�ากับดูแลที่เกี่ยวข้องก�าหนด

16. คณะอนุกรรมการ/คณะกรรมการชุดย่อย

 คณะกรรมการบรษิทัได้แต่งตัง้คณะกรรมการชดุย่อยจ�านวน 6 ชดุ  
เพื่อช่วยในการก�ากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท คือ  
คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการก�าหนด
ค่าตอบแทน และคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี  
โดยองค์ประกอบ คุณสมบัติ การประชุม วาระการด�ารงต�าแหน่ง 
และขอบเขต หน้าที ่และความรบัผดิชอบของคณะกรรมการชุดย่อย
แต่ละชุด จะเป็นไปตามท่ีคณะกรรมการบรษัิทได้ก�าหนดไว้ในกฎบัตร 
หรือค�าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการชุดนั้น ๆ 

 นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทก�าหนดให้มีการเปิดเผย 
รายละเอียดโครงสร้าง องค์ประกอบ บทบาทหน้าที่และความ 
รบัผดิชอบ การปฏิบตังิาน การเข้าร่วมประชุม จ�านวนค่าตอบแทน
ของคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการ รวมถึงกรรมการ
ผูมี้อ�านาจลงนามผกูพนับริษทัไว้ในหัวข้อ 11 โครงสร้างการจดัการ
ในหน้า 53-65  ของรายงานประจ�าปีฉบับนี้

17. การสื่อสารและส่งเสริมการปฏิบัติตามนโยบายการก�ากับ
ดูแลกิจการและจรรยาบรรณของบริษัท

 คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความส�าคัญในการเผยแพร่ 
และสนับสนุนส่งเสริมให้เกิดการรับรู้ ความเข้าใจ และความร่วมมือ
ของทกุคนองค์กร ในอนัทีจ่ะยดึถอืและปฏบิตัติามนโยบายการก�ากบั
ดูแลกิจการและจรรยาบรรณของบริษัทอย่างเคร่งครัด เพื่อให้
บรรลุวัตถุประสงค์และความมุ่งหมายในการพัฒนาและยกระดับ
การก�ากับดูแลกิจการของบริษัท

 คณะกรรมการบริษัทจึงได้ก�าหนดนโยบายให้มีการสื่อสารให้
พนักงานทราบถึงนโยบายการก�ากับดูแลกิจการและจรรยาบรรณ
ของบริษัทอย่างต่อเนื่อง รวมถึงจัดให้มีกิจกรรมที่ส่งเสริมความรู้
ความเข้าใจและกระบวนการในการติดตามการปฏิบัติตาม 
แนวนโยบายและจรรยาบรรณของบริษัทอย่างต่อเนื่อง เพื่อน�ามา
ปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาให้การปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ต่าง ๆ  
เป็นในแนวทางหรือความมุ่งหมายเดียวกันทั้งองค์กร

18. ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน

 คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่
ครอบคลุมทุกด้าน เพื่อให้การปฏิบัติงานของบริษัทเป็นไปตาม
เป้าหมาย ข้อบังคับ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมถึงได้จัดให้มีกลไก
การตรวจสอบ และถ่วงดุลที่มีประสิทธิภาพอย่างเพียงพอในการ
ปกป้อง รักษา และดูแลเงินทุนของผู้ถือหุ้น และสินทรัพย์ของ
บริษัท ก�าหนดล�าดับชั้นของการอนุมัติ และความรับผิดชอบของ
ผู้บริหารและพนักงาน ก�าหนดระเบียบการปฏิบัติงานอย่างเป็น 
ลายลักษณ์อักษร ก�าหนดให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายใน 
ท�าหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานให้เป็นไป
อย่างถูกต้อง รัดกุม ป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น และเป็นไป 
ตามที่กฎ และระเบียบต่าง ๆ ก�าหนดไว้ รวมทั้งคณะกรรมการ
ตรวจสอบท�าหน้าที่ก�ากับดูแลการด�าเนินงานและบริหารงานของ
บริษัท เพื่อให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ 
ระบบรายงานทางการเงินที่น่าเชื่อถือ โดยพิจารณาจาก 
ผลการปฏิบัติงานที่ได้รับรายงานโดยตรงจากหน่วยงาน 
ตรวจสอบภายในของบริษัท
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 บริษัทได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงานตรวจสอบภายใน 
มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบ และถ่วงดุล 
ได้อย่างเตม็ที ่โดยให้ขึน้ตรงและรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ 
เพือ่ให้มัน่ใจได้ว่าการปฏบิตังิานของบรษิทัได้ด�าเนินการตามแนวทาง
ที่ก�าหนดไว้อย่างเคร่งครัดและมีประสิทธิภาพ โดยในการประชุม
คณะกรรมการตรวจสอบที่จัดขึ้นแต่ละครั้ง หัวหน้าหน่วยงาน
ตรวจสอบภายในจะรายงานผลการตรวจสอบที่ส�าคัญให้ 
คณะกรรมการตรวจสอบรบัทราบ นอกจากนี ้คณะกรรมการตรวจสอบ
จะมกีารส่งรายงานความเหน็และข้อเสนอแนะให้ฝ่ายบรหิารรบัทราบว่า
ควรปรับปรุงงานในด้านใดบ้าง รวมถึงเป็นหน่วยงานที่สนับสนุน
การปฏบิตังิานของคณะกรรมการตรวจสอบเกีย่วกบัเรือ่งร้องเรียน
และการแจ้งเบาะแสทัง้จากบคุคลภายในและภายนอกบริษัทด้วย

19. การบริหารความเสี่ยง

 คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักถึงความส�าคัญในการบริหาร 
และจัดการความเสี่ยงต่าง ๆ อันอาจเกิดขึ้นกับบริษัท โดยได้จัด 
ให้มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งประกอบด้วยกรรมการ  
และผู้บริหารครอบคลุมทุกหน่วยงานที่ส�าคัญของบริษัท  
เพื่อรับผิดชอบด้านการประเมิน และการบริหารจัดการความเสี่ยง
ของทั้งองค์กร รวมถึงความเสี่ยงต่อการทุจริตคอร์รัปชั่น  
ซึ่งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะร่วมปรึกษาหารือ  
เพื่อประเมินปัจจัยความเสี่ยงหลัก ความเสี่ยงรอง และความเสี่ยง
ที่ไม่มีนัยส�าคัญ พร้อมแนะน�าแนวทางแก้ไข วิธีการบริหารจัดการ 
หรือบรรเทาผลลบจากปัจจัยความเสี่ยงประเภทต่าง ๆ และ 
มีการติดตามความคืบหน้าในการด�าเนินการอย่างเหมาะสม 
และต่อเนื่อง รวมถึงจัดท�าเป็นรายงานของคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงเพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส 
และในรายงานประจ�าปีด้วย ส�าหรับความเสี่ยงที่ถือเป็นความเสี่ยง
หลักของบริษัทปรากฏในหัวข้อ 7 ปัจจัยความเสี่ยงในหน้า 40-43 
ของรายงานประจ�าปีฉบับนี้

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้ก�าหนดเป็นนโยบายการก�ากับ 
ดูแลกิจการ และจริยธรรมธุรกิจกลุ่มโออิชิกรุ๊ป เป็นแนวทางในการ
ด�าเนินธุรกิจส�าหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท  
ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจะทบทวนและปรับปรุงหลักการดูแลกิจการ
อยู่เสมอ โดยคณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการก�ากับดูแล
กิจการที่ดี เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท 
ในด้านการก�ากับดูแลกิจการ ซึ่งคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี 
ได้ทบทวนและปรับปรุงนโยบายการก�ากับดูแลกิจการ ให้เหมาะสมกับ
การเปลี่ยนแปลงซึ่งอาจเกิดจากการด�าเนินธุรกิจ สภาพแวดล้อม 
สถานการณ์ รวมทัง้กฎ ระเบียบและข้อบังคบัต่าง ๆ ทีเ่ปล่ียนแปลงไปด้วย 
ซึ่งนโยบายการก�ากับดูแลกิจการฉบับปรับปรุง มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 
11 พฤศจิกายน 2557 และได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทในหัวข้อ
เกี่ยวกับโออิชิ หัวข้อย่อยการก�ากับดูแลกิจการ

อย่างไรก็ดี ในปี 2559 คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท
ได้ด�าเนินการและปฏิบัติตามนโยบายการก�ากับดูแลกิจการ จริยธรรม
ธุรกิจกลุ่มโออิชิกรุ๊ป และมีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติ 
ตามนโยบายดังกล่าวอย่างสม�่าเสมอ รวมถึงในปีที่ผ่านมาบริษัท  
ไม่มีการกระท�าผิดกฎหมาย และกฎระเบียบใด ๆ ของส�านักงาน ก.ล.ต.  
และตลท. อีกทั้ง บริษัทได้รับผลการประเมินการก�ากับดูแลกิจการ 
บริษัทจดทะเบียนปี 2559 ซึ่งประเมินโดยสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทยในระดับ “ดีมาก” อีกด้วย 
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นโยบายและการด�าเนนิงานของบรษิทัด้านความรบัผิดชอบ
ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืนของกิจการ 
และสังคมโดยรวม (CSR-IN-PROCESS)

จากความทุ่มเทของ บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) หรือบริษัท  
ในการด�าเนินกิจการด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมในทุก ๆ ด้าน  
ทั้งในด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนใส่ใจในคุณภาพชีวิตของ
พนักงาน โดยยึดหลัก “ความปลอดภัยต้องควบคู่ไปกับการท�างาน”  
ในปี 2559 โรงงานผลติเครือ่งดืม่โออชิ ิภายในนคิมอตุสาหกรรมนวนคร 
จึงได้รับรางวัล “สถานประกอบการดีเด่นด้านความปลอดภัยฯ  
ระดับประเทศประจ�าปี 2559” จากกระทรวงแรงงาน ในฐานะโรงงาน
ผลติเครือ่งดืม่ทีไ่ด้มาตรฐานสากลทัง้ในด้านการผลติและสภาพแวดล้อม
ในการท�างาน ซึ่งถือเป็นความภาคภูมิใจของบริษัท และเป็นแรงผลักดัน 
ให้บริษัทไม่หยุดยั้งที่จะพัฒนาสินค้าและบริการให้มีมาตรฐาน  
พร้อมคนืก�าไรให้กบัสงัคมด้วยการจดักจิกรรมเพือ่สงัคมหลากหลายรปูแบบ 
โดยบริษทัได้น�าแนวปฏบิติัด้านความรบัผดิชอบต่อสิง่แวดล้อมและสงัคม
มาใช้เป็นส่วนหนึ่งในการบริหารจัดการกระบวนการทางธุรกิจ (CSR- 
In-Process) โดยได้ก�าหนดเป็นนโยบายและมีการด�าเนินการดังนี้

1. การก�ากับดูแลกิจการที่ดี
บริษัทจัดให้มีโครงสร้างและกระบวนการของความสัมพันธ์ระหว่าง 
คณะกรรมการ ฝ่ายจัดการ และผู้ถือหุ้น เพื่อสร้างความสามารถ 
ในการแข่งขัน น�าไปสู่ความเจริญเติบโตและเพิ่มมูลค่าให้กับผู้ถือหุ้น 
ในระยะยาว โดยค�านึงถึงผู้มีส่วนได้เสียอื่น โดยบริษัทได้จัดให้มีนโยบาย
การก�ากับดูแลกิจการ โดยเปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทในหัวข้อ 

เกี่ยวกับโออิชิ หัวข้อย่อยการก�ากับดูแลกิจการ ซึ่งประกอบด้วย  
5 หมวดหลักพอสรุปได้ดังนี้ 

1.1  สิทธิของผู้ถือหุ้น
 บริษัทตระหนักดีว่าผู้ถือหุ้นเป็นผู้มีสิทธิในความเป็นเจ้าของบริษัท 

โดยควบคุมบริษัทผ่านการแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้ 
ท�าหน้าที่แทนตน บริษัทจึงให้ความส�าคัญต่อสิทธิของผู้ถือหุ้น 
ทุกกลุ่มไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นรายย่อย ผู้ลงทุน
ต่างชาติ หรือผู้ลงทุนประเภทสถาบัน รวมถึงมีเจตนารมณ์ 
ที่ชัดเจนที่จะไม่กระท�าการใด ๆ อันเป็นการลิดรอนสิทธิขั้นพื้นฐาน
ของผู้ถือหุ้น และอ�านวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นในการใช้สิทธิ 
ในเรื่องต่าง ๆ ที่ผู้ถือหุ้นสมควรได้รับด้วย 

1.2  การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
 บรษิทัให้ความส�าคญัต่อการปฏบิตัต่ิอผูถ้อืหุน้ทกุรายอย่างเท่าเทยีม

และเป็นธรรม ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ลงทุนสถาบัน  
ผู้ลงทุนต่างชาติและผู้ถือหุ้นรายย่อย จึงก�าหนดแนวนโยบาย 
ในการดแูล ปกป้องและสนับสนนุให้ผูถื้อหุน้ทกุรายได้รบัการปฏิบติั
อย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม เพื่อสร้างความมั่นใจและเชื่อมั่น 
แก่ผู้ถือหุ้นซึ่งถือเป็นปัจจัยที่ส�าคัญในการร่วมลงทุนในบริษัท 
ต่อไปในอนาคต
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1.3  บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
 บริษัทได้ให้ความส�าคัญต่อเรื่องสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย 

(Stakeholders) ของบริษัททุกกลุ่มทั้งภายในและภายนอก  
โดยตระหนักดีว่าผู้มีส่วนได้เสียของบริษัททุกรายจะต้องได้รับ 
การดูแลจากบริษัทอย่างดีที่สุดตามสิทธิที่มีตามกฎหมาย 
ที่เกี่ยวข้อง โดยได้ก�าหนดให้มีกระบวนการส่งเสริมให้เกิดความ 
ร่วมมือระหว่างบริษัทกับผู้มีส่วนได้เสียในการสร้างความมั่นคง
และยั่งยืนของกิจการ รวมถึงคณะกรรมการบริษัทมีนโยบาย 
ที่จะให้ความส�าคัญที่เท่าเทียมกัน และควบคู่กันไประหว่าง 
ความส�าเร็จตามเป้าหมาย รูปแบบ และวิธีการที่ใช้ในการให้ได้มา
ซึ่งความส�าเร็จนั้น ๆ และเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายดังกล่าว  
คณะกรรมการบริษัทได้จัดท�าจรรยาบรรณโออิชิกรุ๊ป เพื่อให้
กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนรับทราบถึงมาตรฐาน 
การปฏิบัติที่บริษัทคาดหวัง นับตั้งแต่การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น
ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่ง และสังคมโดยส่วนรวม รวมทั้งต่อพนักงาน
ด้วยกันเอง โดยเปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทในหัวข้อเกี่ยวกับ
โออิชิ หัวข้อย่อยการก�ากับดูแลกิจการ และคณะกรรมการบริษัท
ได้ก�าหนดให้มีกลไกและกระบวนการทีจ่ะติดตามดแูลให้มกีารปฏบิตัิ
อย่างเคร่งครัดและต่อเนื่อง ผู้มีส่วนได้เสียทุกรายจึงเชื่อมั่นได้ว่า
จะได้รับการคุ้มครอง และการปฏิบัติที่ดีจากบริษัท 

1.4  การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
 บริษัทเปิดเผยข้อมูลส�าคัญที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ทั้งข้อมูล

ทางการเงินและข้อมูลที่มิใช่ข้อมูลทางการเงินอย่างถูกต้อง  
ครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใสผ่านช่องทางที่เข้าถึงข้อมูลได้ง่าย  

มคีวามเท่าเทียมกนัและน่าเชือ่ถอืรวมถงึ บรษิทัจดัให้มกีระบวนการ
ดูแลการใช้ข้อมูลภายในและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่มี
ประสิทธภิาพ โดยในปี 2559 บรษัิทไม่มกีารส่งรายงานทางการเงนิ
ทั้งรายไตรมาสและรายปีล่าช้า และไม่ได้รับข้อร้องเรียนใด ๆ  
เกี่ยวกับการกระท�าความผิดเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลภายในของ
กรรมการและผูบ้ริหาร หรือการปฏิบัตทิีไ่ม่ถูกต้อง ในเร่ืองทีเ่กีย่วกบั
การดูแลเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์ จึงแสดงให้เห็นได้ว่า
แนวนโยบายหรือแนวทางปฏิบัตทิีบ่ริษทัได้ก�าหนดไว้มีประสทิธิภาพ 
ในการดูแลจัดการเรื่องดังกล่าวอย่างเหมาะสม

1.5  ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
 บริษัทก�าหนดโครงสร้าง คุณสมบัติ และขอบเขตอ�านาจหน้าที่

ของคณะกรรมการบริษัทอย่างเหมาะสมและเป็นประโยชน์ 
ต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน รวมถึงบุคคลที่จะได้รับแต่งตั้ง
เป็นกรรมการบริษทัต้องเป็นผูมี้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์  
วสิยัทศัน์ และความซือ่สัตย์ ตลอดจนสามารถอุทศิเวลาให้กับบริษทั
เพื่อที่จะสามารถปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทได้อย่างเต็มที่ 
รวมถึงมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจเพื่อให้เกิดประโชน์สูงสุด
แก่บริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัท
ได้จัดให้มีคณะกรรมการหรือคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ  
เพื่อศึกษา พิจารณา กลั่นกรอง และปฏิบัติงานสนบัสนนุ 
การปฏบิตังิานของคณะกรรมการบรษิทัให้มปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ 
และเพือ่ให้การปฏบิตังิานของคณะกรรมการบรษิทัเป็นไปโดยชดัเจน
และมีประสิทธิภาพก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้มีส่วนได้เสีย 
ที่เกี่ยวข้องทุกกลุ่ม 
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 ส�าหรับรายละเอียดเกี่ยวกับการปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแล
กจิการท่ีด ีได้แสดงไว้ในรายงานการปฏบิตัติามหลกัการก�ากับดแูล
กิจการที่ดี หน้า 123-140 ของรายงานประจ�าปีฉบับนี้ 

2. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม
บริษัทและบริษัทย่อยด�าเนินธุรกิจอย่างถูกต้องตามกฎหมายและ 
กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง มีความโปร่งใส ให้ข้อมูลที่ส�าคัญอย่างครบถ้วน 
ตรวจสอบได้ และปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจและนโยบายการก�ากับ
ดูแลกิจการของบริษัทอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
จรรยาบรรณธุรกิจ และมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม  
รวมทั้งใช้กลยุทธ์ในการแข่งขันทางธุรกิจอย่างเป็นธรรม สร้างสรรค์
ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพได้มาตรฐานระดับสากล เพื่อสร้างความเชื่อมั่น
และภาพลักษณ์ที่ดีในสายตาผู้บริโภคนอกเหนือจากการได้รับประโยชน์
สงูสดุทัง้ด้านคณุภาพและราคา พร้อมปฏบิตัต่ิอผู้มส่ีวนเกีย่วข้องทกุฝ่าย
อย่างเป็นธรรมและเท่าเทียม โดยค�านึงถึงประโยชน์และผลกระทบ 
ที่จะเกิดขึ้นกับผู้ถือหุ้น พนักงาน ชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม คู่ค้า ลูกค้า
และประชาชน หน่วยงานภาครฐั และผูม้ส่ีวนได้เสยีอืน่ๆ อย่างเท่าเทยีมกนั 
เพราะผู้มีส่วนได้เสียเหล่านั้นถือเป็นส่วนร่วมและองค์ประกอบที่ส�าคัญ 
ที่จะสนับสนุน ส่งเสริม และเกื้อกูลให้การด�าเนินธุรกิจของบริษัท 
ประสบความส�าเร็จและมีความเจริญเติบโตก้าวหน้าอย่างยั่งยืน
นอกจากนี้ บริษัทมีการก�าหนดแนวนโยบายและเจตนารมณ์อย่างชัดเจน
ที่จะต่อต้านและไม่สนับสนุน การทุจริตและคอร์รัปชั่น ทั้งภายใน 
และภายนอกองค์กรทุกรูปแบบ โดยถือเป็นส่วนหนึ่งของจริยธรรมธุรกิจ 
และนโยบายด้านการก�ากับดแูลกจิการของบรษัิท ตลอดจนมกีระบวนการ
การป้องกันการทุจริตและคอร์รัปชั่นผ่านระบบการควบคุมภายใน 

และการตรวจสอบภายในท่ีมีประสทิธิภาพ รวมถึงกระบวนการบริหารจดัการ
ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการทุจริตและคอร์รัปชั่นอย่างเป็นระบบด้วย

3. การต่อต้านทุจริต
บริษัทด�าเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส ยึดมั่นในความถูกต้อง โดยจัดให้มี
แนวทางด�าเนินการเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ซึ่งเป็น 
ส่วนหนึ่งของนโยบายการก�ากับดูแลกิจการของบริษัท รวมถึงสนับสนุน
กิจกรรมการให้ความรู้ สร้างค่านิยมและปลูกฝังให้ผู้บริหารและพนกังาน
ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง รวมถึงยืนหยัดที่จะ 
ไม่ใช้กลวิธีการทุจริตใด ๆ เพื่อหาผลประโยชน์ และไม่สนับสนุนให้มี 
การสร้างความส�าเร็จของงานภายใต้การท�างานที่ทุจริต โดยบริษัท 
มีกระบวนการและแนวทางด�าเนินการเพื่อป้องกันและต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชั่น ดังนี้

1.1 การบริหารจัดการความเสี่ยงของกิจการ โดยระบุความเสี่ยง 
และสาเหตุของการทุจริตแล้วด�าเนินการปฏิบัติแก้ไขและป้องกัน 
อย่างแข็งขัน ตลอดจนรักษาและปฏิบัติตามแนวทางด�าเนินการ
เกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น รวมถึงมีการทบทวน
แนวทางด�าเนินการต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง 

1.2 การสร้างความเชื่อมั่นด้วยการแสดงภาวะผู้น�าของกิจการ 
ในการเป็นแบบอย่างของการต่อต้านการทุจริต รวมทั้งสนับสนุน 
และก�ากับดูแลให้มีการปฏิบัติตามแนวทางด�าเนินการเกี่ยวกับ 
การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นอย่างต่อเนื่องและเคร่งครัด
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1.3 ส่งเสรมิ อบรม ปลกูจติส�านกึ สร้างค่านยิมและทศันคติให้พนกังาน
มีความซื่อสัตย์สุจริต 

1.4 การสร้างและรักษาระบบต่อต้านการทจุรติคอร์รปัชัน่ทีม่ปีระสทิธภิาพ 
โดยจัดให้มีการตรวจสอบและถ่วงดุลการใช้อ�านาจอย่างเหมาะสม 
รวมถึงจัดให้มีช่องทางการสื่อสารส�าหรับแจ้งเบาะแสและข้อร้อง
เรียน แนวทางด�าเนินการเกี่ยวกับการแจ้งเบาะแสและร้องเรียน  
ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายการก�ากับดูแลกิจการ และก�าหนด 
ให้มีระเบียบการรับเรื่องร้องเรียนหรือเบาะแสและการให้ความ
คุ้มครองตามนโยบายการก�ากับดูแลกิจการของของบริษัท 
และบริษัทย่อย เพื่อให้มั่นใจได้ว่าเบาะแสและข้อร้องเรียนต่าง ๆ  
จะได้รับการบริหารจัดการอย่างถูกต้องและเป็นระบบ ตลอดจน 
ผูแ้จ้งเบาะแสและร้องเรยีนทกุคน รวมถงึพนกังานจะได้รบัการดแูล
และคุ้มครองอย่างเหมาะสมด้วย

 
1.5 การสนับสนุนให้พนักงานและคู่ค้ารายงานการละเมิดนโยบาย 

ของกิจการและการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมผ่านช่องทางและภายใต้
แนวทางการด�าเนินการตามที่ระบุในข้อ 1.4 

1.6 การด�าเนนิการด้านการต่อต้านทจุริตคอร์รปัช่ันด้วยการสนบัสนนุ
หรือร่วมเป็นภาคีกับองค์กร หรือกิจการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องให้ปฏิบัติ
การต่อต้านการทุจริตในลักษณะเดียวกัน

4. การเคารพสิทธิมนุษยชน
บริษัทยึดมั่นในวัฒนธรรมองค์กรและจริยธรรมทางธุรกิจของบริษัท 
ในการเคารพในสิทธิมนุษยชน โดยก�าหนดให้มีแนวทางด�าเนินการ 
เกีย่วกบัการละเมดิสทิธมินษุยชน ซึง่เป็นส่วนหนึง่ของนโยบายการก�ากบั
ดูแลกิจการของบริษัท โดยแสดงให้เห็นเจตนารมย์ที่ชัดเจนและแน่วแน่ 
ทีจ่ะไม่ให้การสนบัสนนุหรอืท�าธรุกจิกบัผูป้ระกอบการทีม่คีวามเกีย่วข้องกบั
การละเมิดสิทธิมนุษยชน รวมถึงการปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเท่าเทียม 
เป็นธรรมและส่งเสรมิความเสมอภาค โดยจดัให้มสีวสัดกิาร ความปลอดภยั 
สุขอนามัยในสถานที่ท�างาน และการก�าหนดค่าตอบแทนอย่างเหมาะสม 
ตลอดจนไม่ใช้แรงงานเด็กทุกรูปแบบ

5. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม
เพือ่รกัษาหลกัธรรมาภบิาลในการด�าเนนิธรุกจิ บริษัทได้ปฏบิตัต่ิอพนกังาน
อย่างเป็นธรรมและเป็นไปตามทีก่ฎหมายและกฎเกณฑ์ทีเ่กีย่วข้องก�าหนด 
กล่าวคือ เคารพสิทธิในการท�างานตามหลักสิทธิมนุษยชนไม่มีการเลือก
ปฏิบัติ จัดให้มีความเสมอภาคกันในกระบวนการคัดกรองและจัดสรร
บุคลากรให้เหมาะสมกับต�าแหน่งงาน พร้อมพิจารณาสิทธิประโยชน์  
ทั้งรายได้และสวัสดิการต่าง ๆ อย่างเหมาะสม รวมถึงส่งเสริมโอกาส 
และความก้าวหน้าในการท�างานให้กับพนักงาน โดยส่งเสริมการเรียนรู้
และพัฒนาศักยภาพของพนักงานเพื่อยกระดับการท�างานให้เป็น 
มืออาชีพมากยิ่งขึ้น 
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6. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค
บริษัทมุ่งพัฒนาผลิตภัณฑ์และการบริการที่ได้มาตรฐานระดับสูง  
ไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้บริโภคและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  
โดยให้ความส�าคัญต่อการบริหารจัดการด้านการผลิตและให้บริการ 
ในทุกขั้นตอน ส�าหรับธุรกิจอาหาร “ครัวกลาง” ของบริษัทถือเป็น
โรงงานผลิตอาหารที่ได้มาตรฐานระดับโลก เพราะทุกขั้นตอนการผลิต
ได้มาตรฐานเทียบเท่าระดับสินค้าส่งออกในตลาดโลก ภายใต้ระบบ 
การบรหิารจดัการคณุภาพสนิค้าและบริการทีไ่ด้รบัการรบัรองระดบัสากล 
ได้แก่ ระบบ GMP/HACCP และระบบ BRC (British Retail Consortium) 
ซึ่งเป็นระบบคุณภาพด้านความปลอดภัยทางอาหาร (Food Safety) 
ด้วยผลการประเมินระดับดีเยี่ยม (เกรด A)  อีกทั้งได้รับการขึ้นทะเบียน
เป็นสถานประกอบการเพือ่การส่งออกจากกรมประมง ด้วยผลการประเมิน
ระดับดีเยี่ยม (โรงงานระดับ 1) นอกจากนั้น บริษัทได้ใช้กลยุทธ์  
“QSC + 2Vs” หมายถึงคุณภาพของอาหารที่ผ่านการปรุงแต่ง 
อย่างถูกสุขลักษณะ ผ่านการคัดสรรเลือกใช้วัตถุดิบธรรมชาติที่สะอาด 
สด ใหม่ ปลอดภัย โดยกลุ่มบริษัทโออิชิเป็นบริษัทแรกในภูมิภาคเอเชีย 
ที่น�าระบบการบริหารจัดการคุณภาพสินค้าและบริการ “IQHSM” 
(Integrated Quality Hygiene Safety Management) หรือ 
“คณุภาพสขุลกัษณะและความปลอดภยัของอาหารเชงิบรูณาการสากล” 
มาบริหารจัดการภายในร้านอาหารของกลุ่มบริษัทโออิชิตั้งแต่ปี 2551 
เป็นต้นมา ส่งผลให้ได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐานของ ISO 9001 
(2008) Codex GMP/GHP 2003 และ Codex HACCP 2003  
ในระดับสากล

ส�าหรับธุรกิจเครื่องดื่ม บริษัทถือเป็นต้นแบบผู้ประกอบการในเมืองไทย
ที่น�าเทคโนโลยีการผลิตและบรรจุเย็นแบบปลอดเชื้อ (Cold Aseptic 
Filling) จากประเทศญี่ปุ่นมาใช้ในกระบวนการผลิตเครื่องดื่มชาเขียว 
“โออิชิ กรีนที” โดยวัตถุดิบใบชาเขียวคุณภาพจากธรรมชาติที่ผ่าน
กระบวนการผลิตด้วยเทคโนโลยดีงักล่าว จะยงัคงไว้ซึง่รสชาตแิละคุณค่า
ตามวิถีการชงชาแบบต้นต�ารับญี่ปุ่น อีกทั้งยังถือเป็นโรงงานแห่งแรก 
ในประเทศไทยที่น�าเทคโนโลยีการผลิตแบบกรอง 2 ชั้นในห้องฆ่าเชื้อ 
(Double Clean Room) มาใช้ ซึ่งนับเป็นกระบวนการผลิตภายใต้
สภาพแวดล้อมที่สะอาดที่สุดเทียบเท่าห้องผ่าตัดในโรงพยาบาล 

นอกจากนี้ โรงงานผลิตเครื่องดื่มโออิชิภายในนิคมอุตสาหกรรมนวนคร 
จงัหวัดปทมุธานีและโรงงานอตุสาหกรรม จงัหวดัสระบุร ีได้รบัการรบัรอง
มาตรฐานสากลตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร TAS 
9023-2007 GMP Codex Alimentarius รวมถึงได้รับการรับรอง
มาตรฐานระดับสากลในระบบอื่น ๆ ได้แก่ ระบบการวิเคราะห์อันตราย
และจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม TAS 9024-2007 HACCP Codex 
Alimentarius ระบบการจัดการคุณภาพ ISO9001:2008 (Quality 
Management System) ระบบการจัดการความปลอดภัยในอาหาร 
ISO22000:2005 (Food Safety Management System) ระบบ 
การจดัการสิง่แวดล้อม ISO14001:2004 (Environment Management 
System) มาตรฐานอาหารฮาลาล HALAL Food Standards  
และอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 3 Green Industry ตลอดจนได้รับ 
การรับรองมาตรฐานองค์การอาหารและยาของสหรัฐอเมริกา LACF 
USFDA กล่าวคือ อาหารในภาชนะบรรจุปิดสนิทที่มีความเป็นกรดต�่า 
อีกทั้งโรงงานผลิตเครื่องดื่มโออิชิที่จังหวัดสระบุรียังได้รับการรับรอง
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มาตรฐานความปลอดภัยด้านอาหารระดับสากล BRC Issue 6 Global 
Standard For Food Safety เพิ่มเติมอีกด้วย ผู้บริโภคจึงสามารถ
มั่นใจและเชื่อมั่นได้ว่าการบริโภคผลิตภัณฑ์และใช้บริการต่าง ๆ ของ
บริษัทนั้น ผู้บริโภคจะได้รับความปลอดภัยในระดับสูงภายใต้มาตรฐาน
ระดับสากลดังกล่าวข้างต้น

7. การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม
นับเป็นระยะเวลากว่า 10 ปี ที่บริษัทเข้าไปด�าเนินกิจการภายในเขตนิคม
อุตสาหกรรมนวนคร จังหวัดปทุมธานี เขตนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร 
จังหวัดชลบุรี รวมถึงภายในเขตอ�าเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี และ 
อ�าเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี ซึ่งก่อให้เกิดและสร้างการจ้างงานในพื้นที่
นั้น ๆ เป็นจ�านวนมาก ช่วยให้ชาวบ้านในชุมชนมีอาชีพและรายได้ 
อันเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความมั่นคงให้กับชุมชน 

นอกจากนี้ บริษัทยังสร้างแนวร่วมองค์กรให้มีส่วนร่วมในการแสดง
ความรับผิดชอบต่อสังคม โดยรณรงค์ให้พนักงานของบริษัท โออิชิ  
เทรดดิ้ง จ�ากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่อยู่ในพื้นที่บริเวณโรงงานช่วยกัน
พัฒนาและให้ความรู้แก่ชุมชนด้านสิ่งแวดล้อมของชุมชน ผ่านกิจกรรม
การต่าง ๆ เพื่อกระตุ้นการมีส่วนร่วมของชุมชนในการด�าเนินงาน 
ด้านสังคม และเพื่อให้เกิดพลังเครือข่ายขับเคลื่อน ผลักดันให้ชุมชน 
และสังคมช่วยกันพัฒนาและดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

8. การจัดการสิ่งแวดล้อม
หนึง่ในนโยบายส�าคญัของบรษิทั นอกจากพฒันากระบวนการด�าเนนิงาน
ให้มีประสิทธิภาพสงูสดุแล้ว บริษทัยงัให้ความส�าคญักับการบริหารจดัการ
ด้านสิ่งแวดล้อมอย่างรับผิดชอบและยั่งยืน ทั้งการป้องกันมลภาวะ  
ลดการใช้พลังงาน และการใช้ทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด  
โดยกระบวนการด�าเนินการต่าง ๆ ดังกล่าว นอกจากได้รับประโยชน์ 
ด้านสิ่งแวดล้อมแล้ว บริษัทยังได้ประโยชน์ด้านการลดค่าใช้จ่าย 
อีกทางหนึ่งด้วย ดังนี้

• โรงงานผลิตชาเขียวโออิชิ กรีนที ภายในนิคมอุตสาหกรรมนวนคร 
เป็นโรงงานที่ออกแบบบนพื้นฐานของการเป็นโรงงานสีเขียว 
เพื่อสิ่งแวดล้อมที่มีความทันสมัยระดับโลก น�าเทคโนโลยีที่ช่วย
ประหยัดพลังงานมาใช้กับโครงสร้างตัวอาคาร อาทิ การใช้ระบบ
ปรับอากาศแบบ Econo-Pilot Cooling System แบบเดียวกับ 
ที่ใช้ในอุตสาหกรรมของประเทศญี่ปุ่น และการใช้ผนังเบาเพื่อช่วย
ลดการดูดซับความร้อนจากภายนอกอาคาร ช่วยประหยัดพลังงาน 
ได้สูงสุดถึงร้อยละ 50 อีกทั้งยังออกแบบอาคารบางส่วนเป็นแบบ
โปร่งแสง เพื่อให้สามารถใช้แสงธรรมชาติภายในตัวอาคารให้ได้ 
มากทีส่ดุ จงึช่วยลดการใช้ไฟฟ้าได้อย่างมปีระสทิธิภาพ นอกจากนัน้ 
ยังน�าแนวคิดในการปรับปรุง หรือที่เรียกว่า “Kaizen” มาใช้ 
ในกระบวนการผลิต ได้แก่ 
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 - การเปลี่ยนต้นก�าลังของลมที่ใช้ในการเป่าขวดชาหลังออกจาก
ห้องบรรจุจากระบบ Air Compressor มาเป็น Hi-Speed 
Motor Blower สามารถช่วยลดการสูญเสียพลังงานไฟฟ้า
และลดค่าใช้จ่ายได้มูลค่ากว่าแสนบาทต่อปี 

 - ติดตั้งอุปกรณ์เพื่อน�าน�้า Condensate ในกระบวนการต้มชา 
กลับมา reuse ใช้ในระบบ boiler เพื่อผลิต Steam ส�าหรับใช้
ในกระบวนการผลิต  โดยนอกจากน�้า Condensate ที่ถูกน�า
กลับมาใช้จะมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ในกระบวนการ
ผลติแล้ว ยงัสามารถช่วยลดการใช้พลงังานจากการ Pre-heat 
น�้าก่อนเข้าสู่ boiler ได้เป็นอย่างดี 

 - ติดตั้งอุปกรณ์ VSD เพื่อควบคุมการจ่ายกระแสไฟฟ้าของ 
High Pressure Pump ให้สัมพันธ์กับปริมาณการผลิตน�้า RO 
ส่งผลให้ประหยัดไฟฟ้าในขั้นตอนการผลิตน�้า RO โดยที่ยัง
สามารถคงคุณภาพของน�้าผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 

 - การเปลี่ยนหลอดไฟจากหลอด T8 เป็นหลอด LED ช่วยลด
ปริมาณการใช้กระแสไฟฟ้าได้กว่าร้อยละ 60 

 - ติดตั้งอุปกรณ์ปั๊มส�าหรับน�าน�้าเหลือทิ้งจากกระบวนการผลิต 
น�้า RO ซึ่งยังมีคุณภาพตามเกณฑ์ น�ากลับมาใช้ในการ 
ลดอุณหภูมิของระบบท�าความเย็น สามารถช่วยลดการใช้น�้า 
ในระบบท�าความเย็นได้ 

 - ปรับลด pressure ของ Air compressor ของเครื่องเป่าขวด
จาก 40 bar เป็น 34 bar ช่วยลดการใช้ไฟฟ้าของ Air 
compressor โดยคุณภาพของขวดยังอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 
ที่ก�าหนด

• ครัวกลางที่อ�าเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี เป็นโรงงานและสถานที่
ผลิตวัตถุดิบที่ได้มาตรฐานระดับสากล โดยท�าหน้าที่ทั้งการเตรียม
อาหารสดที่ใช้ส่งเป็นวัตถุดิบให้ร้านอาหารญี่ปุ่นในกลุ่มบริษัทโออิชิ
และการผลิตผลิตภัณฑ์เกี๊ยวซ่าและแซนวิช รวมถึงการผลิต
ผลิตภัณฑ์ปรุงรสต่าง ๆ เช่น ซอส น�้าจิ้ม และน�้าซุป เป็นต้น  
โดยทีค่รวักลางมกีารใช้น�า้ในปรมิาณทีส่งูบริษทัจงึให้ความส�าคัญกบั 
“การจัดการระบบบ�าบัดน�้าเสีย” โดยของเสียทั้งหมดจะถูกส่งไปยัง
บ่อรวมน�้าเสียของโรงงาน หรือที่เรียกว่า “บ่อปรับสภาพ” 
(Equalization Tank) ซึ่งท�าหน้าที่ปรับค่า pH และปรับสภาพ 
น�้าเสียรวมให้มีความสม�่าเสมอ แล้วจึงส่งไปบ�าบัดต่อที่บ่อเติม
ออกซิเจน หรือ “บ่อเติมอากาศ” (Aerated Lagoon) โดยใช้ 
เครื่องเติมอากาศ (Aerator) แบบทุ่นลอยเติมออกซิเจนในน�้า 
ให้มีปริมาณเพียงพอ เพื่อย่อยสลายสารอินทรีย์ในน�้าเสียได้ 
ตามธรรมชาติ หลังจากนั้นจึงส่งต่อไปยัง “บ่อตกตะกอน” 
(Polishing Pond) เพื่อปรับสภาพน�้าทิ้งและช่วยท�าให้สิ่งสกปรก 
ที่อยู่ในน�้าเสียตกตะกอน แล้วจึงน�าน�้าที่ผ่านการบ�าบัดไปใช้รีไซเคิล
ต่อด้วยการใช้รดน�า้ต้นไม้ภายในโรงงาน ปัจจบุนัได้ท�าการลดพลงังาน
ไฟฟ้าในกระบวนการเติมอากาศโดยการเปิดพัดลมเติมอากาศ
จ�านวน 3 เครื่อง และปิดไว้ 2 เครื่อง โดยที่คุณภาพของน�้าเสีย 
ที่ออกจากบ่อเติมอากาศยังอยู่ในเกณฑ์ควบคุม นอกจากนั้น  
ยังปรับปรุงวิธีการ Operate Boiler เพื่อลดการใช้ก๊าซ LPG  
ส่งผลให้ลดการน�าเข้าก๊าซ LPG จาก 4 รอบต่อเดือน เหลือเพียง  
3 รอบต่อเดือน รวมถึงได้ท�าการปรับเพิ่ม set point ของระบบ 
chiller จากอุณหภูมิน�้าเย็นที่ก�าหนดไว้ 7 องศาเซลเซียส เป็น  
8 องศาเซลเซียส ซึ่งเพียงพอที่จะสร้างลมเย็นหมุนเวียนไปใช้ 
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ในการรักษาระดับของอุณหภูมิห้องที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส 
ท�าให้อัตราการใช้ไฟฟ้าของ chiller ลดลงประมาณร้อยละ 17  
ซึง่ถอืเป็นการลดการใช้และช่วยประหยดัพลงังาน รวมถงึลดค่าใช้จ่าย
ได้หลายแสนบาทต่อปี

9. นวัตกรรมและการเผยแพร่นวัตกรรมจากการด�าเนินความ
 รับผิดชอบต่อสังคม 
เพื่อให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ หรือ Roadmap ของประเทศไทยหรือ 
“ประเทศไทย 4.0” ซึ่งเป็นรูปแบบเศรษฐกิจใหม่ที่ต้องการปรับเปลี่ยน
โครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ “เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม”  
ในส่วนของบริษัทแม้จะมีสถานะเป็นผู้น�าในด้านอาหารและเครื่องดื่ม
สไตล์ญี่ปุ่นแล้วก็ตาม แต่บริษัทไม่หยุดยั้งที่จะน�าเอาเทคโนโลยีใหม่ ๆ 
มาสร้างสรรค์นวัตกรรมต่าง ๆ เพื่อตอบสนองและสร้างความพึงพอใจ
สูงสุดกับผู้บริโภคตามยุคสมัย และเป็นนวัตกรรมที่มีความรับผิดชอบ
ต่อสงัคม โดยเฉพาะอย่างยิง่ในด้านสิง่แวดล้อม อาทเิช่น การผลติผลติภณัฑ์
แบบขวดพลาสตกิ PET ด้วยเทคโนโลยกีารผลิตและบรรจุเยน็ทีทั่นสมยั 
(Cold Aseptic Filling) ส่งผลให้ลดการใช้พลาสติกน้อยลงได้ถึง 
ร้อยละ 30 เมื่อเปรียบเทียบกับการผลิตแบบบรรจุร้อน (Hot Filling) 
ซึ่งถือเป็นการลดการใช้ทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพ นอกจากนี้  
ด้วยบรรจภุณัฑ์ท่ีมนี�า้หนกัเบาขึน้จากการใช้พลาสตกิท่ีน้อยลง ยังส่งผล
ให้สามารถลดการใช้พลังงานและเชื้อเพลิงในการขนส่งได้เป็นอย่างมาก
อีกด้วย อันถือเป็นการประหยัดและลดการใช้ทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพ
อย่างมาก นอกจากนี ้บริษทัเชือ่ว่าการพฒันานวตักรรมทีด่อีย่างต่อเน่ือง
จะช่วยสร้างความสมดุลระหว่างชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม ควบคู่ไปกับ
การเติบโตของกิจการอย่างมั่นคงและยั่งยืน

การบริจาคและการช่วยเหลือสังคมในรูปแบบต่าง ๆ  
นอกเหนือจากการด�าเนินธุรกิจปกติ  
(CSR- AFTER- PROCESS)

ในปี 2559 บริษัทยังคงครองต�าแหน่งผู้น�าด้านธุรกิจอาหาร 
และเครื่องดื่มสไตล์ญี่ปุ่น และมีความเติบโตเป็นอย่างมากทั้งในด้าน 
ยอดขายและด้านภาพลักษณ์ตราสินค้า จากการสร้างสรรค์นวัตกรรม
ผลิตภัณฑ์ กิจกรรมทางการตลาด และบริการที่ทันสมัย มีคุณค่า  
และได้มาตรฐานระดับสากล ภายใต้นวัตกรรมการผลิตที่ทันสมัย 
และพิถีพิถันในแบบฉบับญี่ปุ่น ขณะเดียวกันบริษัทยังคงยึดมั่น 
และสร้างสรรค์กิจกรรมเพื่อสังคมที่สอดคล้องกับแก่นแท้ของแบรนด์ 
(Brand Essence) ได้แก่ (1) ความเป็นผู้น�าในด้านนวัตกรรมส�าหรับ
ตลาดแมสมาร์เก็ตระดับพรีเมี่ยม (Mass Premium Market Lead 
Innovation) (2) ความมีคุณภาพในแบบฉบับญี่ปุ่นอันไร้ที่ติ 
(Uncompromised Japanese Quality) (3) ความสนกุแบบสร้างสรรค์ 
(Playful creativity) ประกอบกับต้องมีความสอดคล้องกับบุคลิก 
ของแบรนด์ (Brand Character) ได้แก่ (1) ความใจดี (Generous)  
(2) ความสนุกสนานในแบบฉบับที่ไม่เหมือนใคร (Playful)  
(3) ความซื่อสัตย์และความจริงใจ (Sincere) นอกจากนั้น บริษัท 
ยังสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมหลากหลายรูปแบบอย่างต่อเนื่อง 
ภายใต้โครงการ “ให้” ทั้งด้านการศึกษา สิ่งแวดล้อม การส่งเสริม
คุณภาพชีวิตคนในสังคม การพัฒนาเด็กและเยาวชน ตลอดจน 
การให้ความช่วยเหลือแบบเร่งด่วนเมื่อเกิดภัยพิบัติ ทั้งในประเทศ 
และต่างประเทศ 
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โดยสรุปกิจกรรมที่บริษัทได้ด�าเนินการในปีที่ผ่านมา ดังนี้

1) กิจกรรมด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชน

 โครงการ “อิ่มจัง”
 บริษัทมุ่งเน้นปลูกฝังคนดี ด้วยการเสริมสร้างคุณธรรมให้กับ

เยาวชน ผ่านการใช้ผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มโออิชิเป็น
เคร่ืองมอืส�าคญั โดยได้จดัโครงการ “อิม่จัง” ซึง่เชญิชวนพนกังาน
ที่มีจิตอาสาไปร่วมเลี้ยงอาหารมื้อพิเศษให้กับเด็ก ๆ ที่โรงเรียน 
วัดเอนกดิษฐาราม จังหวัดนนทบุรี พร้อมจัดกิจกรรมสันทนาการ
สนุก ๆ สอดแทรกคุณธรรม อาทิ การเล่าและแสดงละครนิทาน 
การประดิษฐ์ “ดินสอน้องซื่อสัตย์” เพื่อเขียนเรียงความหัวข้อ 
“เด็กดี...ต้องซื่อสัตย์” ส่งเข้าประกวดชิงรางวัลทุนการศึกษา 
จากบริษัท และปิดท้ายด้วยการให้น้อง ๆ ชมวีดิโอเรื่องราวดี ๆ  
ที่น่าเอาเป็นเยี่ยงอย่าง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องความมีวินัย มีคุณธรรม 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของความซื่อสัตย์ซึ่งสอดคล้องกับ
แนวคิดความเป็นองค์กรธรรมาภิบาลของบริษัท
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2) กิจกรรมด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของคนในสังคม

2.1 “โออิชิ” สนับสนุนงานศิริราชเพื่อแผ่นดิน โครงการ “ท�าดีได้ 
ด้วยปลายนิ้ว” 

 การมีส่วนได้ท�าให้คนไทยมีสุขภาพที่ดีเป็นแนวคิดส�าคัญของ
บริษัท บริษัทจึงให้การสนับสนุนโครงการ “ท�าดีได้ ด้วยปลายนิ้ว” 
ของโรงพยาบาลศิริราชที่ต้องการระดมทุนส�าหรับสร้าง  
“อาคารนวมินทรบพิตร ๘๔ พรรษา” โดยจัดส่งรถบริการอาหาร 
Food Truck พร้อมน�าผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มไปจ�าหน่าย 
ภายในงานให้กับผูมี้จติศรัทธา ณ ลานพาร์คพารากอน ศนูย์การค้า
สยามพารากอน ระหว่างวันที ่17 - 19 พฤษภาคม 2559 ทีผ่่านมา 
โดยได้รบัความสนใจจากผูม้จีติศรทัธาทีม่าร่วมงานเป็นจ�านวนมาก 
และรายได้จากการจ�าหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ทั้งหมด 
โดยไม่หักค่าใช้จ่ายมอบเพื่อสมทบทุนส�าหรับสร้างอาคารดังกล่าว
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2.2 แบ่งปันสังคมกับโครงการ “คนละ Hand We Can Help”
 บริษัทร่วมสนับสนุนกิจกรรมการกุศลของบริษัท ทีซีซี แลนด์  

แอสเสท เวิรด์  จ�ากัด (“ทีซีซี แลนด์”) ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่มธุรกิจ  
ภายใต้กจิกรรม “คนละ Hand… We can help 2016” โดยไปร่วม
ออกบูธจ�าหน่ายสินค้าในราคาพิเศษ ซึ่งได้รับความสนใจจาก 
กลุ่มลูกค้าผู้มีจิตศรัทธามาร่วมซื้อผลิตภัณฑ์โออิชิ ทั้งอาหาร 
และเครื่องดื่มอย่างมากมาย โดยมอบรายได้ทั้งหมดโดยไม่หัก 
ค่าใช้จ่ายให้กับทีซีซี แลนด์ เพื่อน�าไปช่วยเหลือมูลนิธิและ 
โครงการต่าง ๆ ได้แก่ มูลนิธิพระดาบสใน “โครงการพระดาบส
จังหวัดชายแดนภาคใต้” มูลนิธิโรงพยาบาลอานันทมหิดล 
ใน “โครงการแพทย์ทหารบกใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้” 
มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. เพื่อเด็กและเยาวชนในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ 
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีใน “โครงการ 
คืนรอยยิ้มสู่...เด็กชายแดนใต้” และมูลนิธิอะมีรุลมุอ์มินีน 
เพื่อเด็กก�าพร้า 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
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2.3 “โออิชิ” มอบเครื่องดื่มสนับสนุนโครงการของต�ารวจทางหลวง
รณรงค์ขับขี่ปลอดภัยช่วงสงกรานต์

 จากปัญหาอุบัติเหตุจากการขับขี่ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่มี 
 ให้เห็นอยู่เสมอ บริษัทจึงร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการรณรงค์สร้าง 
 ความปลอดภยัในการขบัขีช่่วงเทศกาลสงกรานต์มาอย่างต่อเน่ือง 
 โดยมอบเคร่ืองดืม่โออชิิจ�านวนกว่าหนึง่หม่ืนขวดให้กับกองบงัคับการ 
 ต�ารวจทางหลวง เพื่อน�าเครื่องดื่มไปแจกให้กับผู้เดินทางจ�านวน 
 กว่าหนึ่งหมื่นคนเพื่อเพิ่มความสดชื่นขณะขับขี่ ณ หน่วยบริการ 
 ต�ารวจ 4 จุดหลัก เช่น หน่วยบริการต�ารวจทางหลวงวังน้อย  
 จังหวัดอยุธยา และหน่วยบริการต�ารวจทางหลวงวังมะนาว   
 จังหวัดเพชรบุรี 
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2.4 พนักงานโออิชิร่วมใจบริจาคโลหิต
 ปัจจุบันประเทศไทยยังประสบภาวะการขาดแคลนโลหิตส�าหรับ 
 ใช้ในกรณเีร่งด่วนอยูเ่สมอ ๆ พนกังานในส่วนโรงงานผลติเครือ่งดืม่
 โออิชิที่โรงงานนิคมอุตสาหกรรมนวนครจึงร่วมใจกันบริจาคโลหิต
 ทุกรอบระยะเวลา 3 เดือน โดยมีโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ 
 เฉลิมพระเกียรติมาตั้งจุดรับบริจาคภายในโรงงาน ซึ่งในแต่ละครั้ง
 มีพนักงานจ�านวนประมาณ 80-100 คนให้ความร่วมมือร่วมใจ 
 ในการบริจาคโลหิต เพื่อหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้เป็นส่วนหนึ่ง 
 ที่จะต่อชีวิตให้กับผู้คนในสังคมไทย
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3) กิจกรรมด้านการศึกษา

3.1  มอบทุนค่ายนักศึกษา
 การส่งเสริมด้านการศึกษา เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่โครงการ “ให้” 
 ของบริษัทให้การสนับสนุนมาอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการจัด
 กิจกรรมค่ายต่าง ๆ ให้แก่เยาวชนที่เสียสละ รู้จักใช้เวลาว่าง
 ให้เป็นประโยชน์ และท�าความดีเพื่อสังคม บริษัทจึงมอบเงินและ
 เครื่องดื่มโออิชิเพื่อสนับสนุน “โครงการค่ายแนะแนวการศึกษา 
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์” ที่จัดขึ้นเพื่อแนะแนวการวางแผน
 การศึกษาและเตรียมความพร้อมสอบเข้าศึกษาต่อในระดับ
 อุดมศึกษาให้กับน้อง ๆ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 ซึ่งทั้งเครื่องดื่มและเงินสนับสนุนได้น�าไปใช้ประโยชน์ในโครงการ
 ได้เป็นอย่างดี

3.2  มอบทุนการศึกษาบุตรพนักงาน
 บริษัทตระหนักถึงความส�าคัญของคุณภาพชีวิตบุคลากรภายใน
 องค์กร โดยเฉพาะเรื่องการศึกษาจึงได้มอบทุนการศึกษาให้บุตร
 ของพนักงานมาอย่างต่อเนื่อง จ�านวนปีละกว่า 80 ทุนการศึกษา 
 เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างอนาคตที่ดีให้กับเยาวชน อีกทั้งยัง 
 ช่วยสร้างขวัญก�าลังใจให้แก่พนักงานอีกด้วย
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4) กิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม

4.1  โออิชิสอนน้องรักษ์โลก
 พนกังานในส่วนโรงงานของกลุม่บรษิทัโออชิ ิทัง้ส่วนการผลติอาหาร

และเครื่องดื่มรวมจ�านวน 4 โรงงาน พร้อมใจกันไปท�ากิจกรรม 
เพื่อสังคมที่โรงเรียนหมู่บ้านเด็ก จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งเป็น 
สถานศกึษาทีช่่วยเหลือเดก็ด้อยโอกาส ก�าพร้าและยากจนทัว่ประเทศ  
ให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาพัฒนาทักษะชีวิตด้านความรู้ 
และงานอาชีพตามศักยภาพของเด็ก โดยทีมจิตอาสาของ 
กลุ่มบริษัทโออิชิได้ไปช่วยสาธิตและท�าเกษตรธรรมชาติ  
ปลูกผักสวนครัว และสอนน้อง ๆ ท�ากระถางพร้อมปลูกต้นไม้ 
ในกระถางดังกล่าว เพื่อน�าไปปลูกบริเวณที่พักของตนเอง 
เพื่อเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับโรงเรียนและชุมชน
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เสนอ ผู้ถือหุ้นบริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ�ำกัด (มหำชน)

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของ
บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (กลุ่มบริษัท) และ
ของเฉพาะบริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) (บริษัท) ตามล�าดับ 
ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงิน
เฉพาะกจิการ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2559 งบก�าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จรวม
และงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลง
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
เฉพาะกจิการ และงบกระแสเงนิสดรวมและงบกระแสเงนิสดเฉพาะกิจการ 
ส�าหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุซึ่งประกอบ
ด้วยสรุปนโยบายการบัญชีที่ส�าคัญและเรื่องอื่นๆ

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ

ผูบ้รหิารเป็นผูรั้บผดิชอบในการจดัท�าและการน�าเสนองบการเงนิรวม
และงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านีโ้ดยถกูต้องตามทีค่วรตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายใน
ที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจ�าเป็นเพื่อให้สามารถจัดท�างบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะกิจการที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อ
ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือ 
ข้อผิดพลาด

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี

ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม
และงบการเงนิเฉพาะกจิการดงักล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า 
ข้าพเจ้าได้ปฏบัิตงิานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ซึง่ก�าหนด
ให้ข้าพเจ้าปฏิบัติตามข้อก�าหนดด้านจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผน
และปฏิบตังิานตรวจสอบเพือ่ให้ได้ความเชือ่มัน่อย่างสมเหตสุมผลว่า
งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการปราศจากการแสดงข้อมลู
ที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญหรือไม่

การตรวจสอบรวมถงึการใช้วธิกีารตรวจสอบเพือ่ให้ได้มาซึง่หลักฐาน
การสอบบญัชเีกีย่วกบัจ�านวนเงนิและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงนิ 
วิธีการตรวจสอบที่เลือกใช้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้สอบบัญชี  
ซึง่รวมถงึการประเมนิความเสีย่งจากการแสดงข้อมลูทีข่ดัต่อข้อเท็จจริง
อันเป็นสาระส�าคัญของงบการเงิน ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือ 
ข้อผดิพลาดในการประเมนิความเสีย่งดงักล่าว ผูส้อบบญัชพีจิารณา
การควบคุมภายในทีเ่กีย่วข้องกบัการจดัท�าและการน�าเสนองบการเงิน
โดยถูกต้องตามที่ควรของกิจการ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบ 
ที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดง
ความเห็นต่อประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกิจการ  
การตรวจสอบรวมถงึการประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชี
ที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชี

รำยงำนของ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญำต

ที่จัดท�าขึ้นโดยผู้บริหาร รวมทั้งการประเมินการน�าเสนองบการเงิน
โดยรวม

ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและ
เหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

ความเห็น

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการข้างต้นนี้
แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการของกลุ่มบรษัิทและ
บริษทั ตามล�าดบั ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2559 ผลการด�าเนนิงานรวม
และผลการด�าเนินงานเฉพาะกิจการและกระแสเงินสดรวมและกระแส
เงินสดเฉพาะกิจการ ส�าหรับงวดเก้าเดือนสิน้สดุวันเดยีวกัน โดยถกูต้อง
ตามที่ควรในสาระส�าคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เรื่องอื่นๆ

ข้าพเจ้าขอให้ข้อสังเกตเกี่ยวกับการที่บริษัทได้เปลี่ยนแปลงรอบ 
ระยะเวลาบัญชีจากสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม เป็นสิ้นสุดวันที่ 30 
กันยายน ส่งผลให้งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบก�าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวม
และงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะกิจการ และ 
งบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ ส�าหรับงวด
สิน้สดุวนัที ่30 กันยายน 2559 ครอบคลุมระยะเวลาเก้าเดือนเท่านัน้ 
ขณะที่ข้อมูลเปรียบเทียบเป็นข้อมูลส�าหรับระยะเวลาสิบสองเดือน 
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งท�าให้ข้อมูลที่น�าเสนอในรอบ 
ระยะเวลาดังกล่าวไม่สามารถเปรียบเทียบกันได้ ดังนั้นกลุ่มบริษัท
และบริษัทได้น�าเสนอข้อมูลเพิ่มเติมในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ข้อ 33 ในรปูแบบของงบก�าไรขาดทนุเบด็เสรจ็รวมและงบก�าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสด
เฉพาะกิจการ และข้อมูลส่วนงานด�าเนินงาน ส�าหรับงวดเก้าเดือน 
สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558 ซึ่งข้าพเจ้าไม่ได้ตรวจสอบและ 
ไม่ได้แสดงความเห็นต่อข้อมูลเพิ่มเติมดังกล่าว

(นิตยำ เชษฐโชติรส)
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เลขทะเบียน 4439

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ�ากัด
กรุงเทพมหานคร
16 พฤศจิกายน 2559
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บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบแสดง
ฐำนะกำรเงิน

(บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน 31 ธันวาคม

สินทรัพย์ หมายเหตุ 2559 2558 2559 2558

สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 5 593,642,994 595,203,961 545,272,624 543,349,414 

เงินลงทุนชั่วคราว 3,660,000 3,660,000 - -

ลูกหนี้การค้า 4, 6 424,361,216  534,440,367 120,392,096 34,907,364 

ลูกหนี้อื่น 4 134,013,498 79,764,748  83,045,676  60,198,627 

เงินปันผลค้างรับจากบริษัทย่อย 4 - - -  167,999,600 

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย 4 - -  1,957,000,000  2,222,000,000 

สินค้าคงเหลือ 7 490,477,966 392,815,488 46,228,230 49,692,399 

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 71,385,141 27,503,513 7,628,345 6,440,867 

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 1,717,540,815 1,633,388,077 2,759,566,971 3,084,588,271 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินลงทุนในบริษัทย่อย 8 - - 680,106,680 669,772,780 

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 9 7,154,977,277 7,003,042,563 478,214,113 675,470,996 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 39,100,834 27,981,567 16,677,278 14,633,423 

สิทธิการเช่า 46,816,609 51,335,400 28,571,420 30,429,851 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 10 45,524,407 106,087,440 8,000,799 17,485,011 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 4, 11 274,118,701 267,038,841 191,896,357 191,315,593 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 7,560,537,828 7,455,485,811 1,403,466,647 1,599,107,654 

รวมสินทรัพย์ 9,278,078,643 9,088,873,888 4,163,033,618 4,683,695,925 
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดง
ฐำนะกำรเงิน

(บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน 31 ธันวาคม

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 2559 2558 2559 2558

หนี้สินหมุนเวียน
เจ้าหนี้การค้า 4, 13 970,381,185 1,003,950,281 284,693,944 290,272,421 

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน

 ที่ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี 12 500,000,000 600,000,000 - 600,000,000 

หุ้นกู้ที่ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี 12 - 1,000,000,000 - 1,000,000,000 

เจ้าหนี้ค่าสินทรัพย์ 92,804,634 179,630,746 17,175,381 12,614,543 

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย 4, 12 - - 51,000,000 51,000,000 

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินที่ถึง

 ก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี 12 22,695,972 19,813,943 - -

เจ้าหนี้อื่น 4, 14 942,155,471 561,003,174 314,663,501 241,588,970 

ภาษีเงินได้ค้างจ่าย 3,101,318 5,183 - -

หนี้สินหมุนเวียนอื่น 44,626,412 51,705,914 21,729,212 21,842,775 

รวมหนี้สินหมุนเวียน 2,575,764,992 3,416,109,241 689,262,038 2,217,318,709 

หนี้สินไม่หมุนเวียน
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 12 - 500,000,000 - -

หุ้นกู้ 12 2,000,000,000 1,000,000,000 2,000,000,000 1,000,000,000 

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน 12 12,969,127 30,261,296 - -

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
 ที่ก�าหนดไว้ 15 66,177,623 53,310,772  44,928,556  36,785,499 

หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น 14,223,906 5,963,795 - -

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 2,093,370,656 1,589,535,863 2,044,928,556 1,036,785,499 

รวมหนี้สิน 4,669,135,648 5,005,645,104 2,734,190,594 3,254,104,208 
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดง
ฐำนะกำรเงิน

(บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน 31 ธันวาคม

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 2559 2558 2559 2558

ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุ้น 16

 ทุนจดทะเบียน 375,000,000 375,000,000 375,000,000 375,000,000 

 ทุนที่ออกและช�าระแล้ว 375,000,000 375,000,000 375,000,000 375,000,000 

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ 16 609,402,184 609,402,184 609,402,184 609,402,184 

ก�าไรสะสม

 จัดสรรเป็นทุนส�ารองตามกฎหมาย 17 37,500,000 37,500,000 37,500,000 37,500,000 

 ยังไม่ได้จัดสรร 3,412,897,006 3,007,913,342 406,940,840 407,689,533 

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น 17 

 ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (2,051,939) (1,731,036) - -

 ส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน 164,735,468 36,859,415 - -

รวมส่วนของบริษัทใหญ่ 4,597,482,719 4,064,943,905 1,428,843,024 1,429,591,717 

ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุม 11,460,276 18,284,879 - -

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 4,608,942,995 4,083,228,784 1,428,843,024 1,429,591,717 

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 9,278,078,643 9,088,873,888 4,163,033,618 4,683,695,925 
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
ส�าหรับงวด

เก้าเดือน
สิ้นสุดวันที่

30 กันยายน

ส�าหรับปี
สิ้นสุดวันที่

31 ธันวาคม

ส�าหรับงวด
เก้าเดือน

สิ้นสุดวันที่
30 กันยายน

ส�าหรับปี
สิ้นสุดวันที่

31 ธันวาคม

หมายเหตุ 2559 2558 2559 2558

รายได้ 4, 18
รายได้จากการขาย 25 10,284,232,588 12,793,312,277 3,865,633,789 5,449,378,661 
รายได้จากการให้บริการ 25 114,873,268 85,501,446 - -
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย 8 - - 419,999,000 461,998,900 
ดอกเบี้ยรับ 3,694,923 1,040,259 64,508,809 84,389,451 
รายได้อื่น 105,623,842 83,306,634 49,627,255 59,426,157 
รวมรายได้ 10,508,424,621 12,963,160,616 4,399,768,853 6,055,193,169 

ค่าใช้จ่าย 4, 18
ต้นทุนขาย 7 6,499,421,615 8,370,058,241 2,249,823,166 3,266,249,614 
ต้นทุนการให้บริการ 107,778,407 76,756,570 - -
ค่าใช้จ่ายในการขาย 19 1,263,452,060 1,667,607,157 463,788,058 697,126,985 
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 20 1,657,114,736 2,036,687,719 1,141,878,633 1,606,913,191 
ต้นทุนทางการเงิน 23 60,850,181 105,534,748  52,582,844  80,170,104 
รวมค่าใช้จ่าย 9,588,616,999 12,256,644,435 3,908,072,701 5,650,459,894 

ก�าไรก่อนภาษีเงินได้ 919,807,622 706,516,181 491,696,152 404,733,275 
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้ 24 (39,550,886) (2,780,722)  (11,927,168)  10,500,013 
ก�าไรส�าหรับงวด/ปี 880,256,736 703,735,459 479,768,984 415,233,288 

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบก�ำไรขำดทุน
เบ็ดเสร็จ
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบก�ำไรขำดทุน
เบ็ดเสร็จ

(บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
ส�าหรับงวด

เก้าเดือน
สิ้นสุดวันที่

30 กันยายน

ส�าหรับปี
สิ้นสุดวันที่

31 ธันวาคม

ส�าหรับงวด
เก้าเดือน

สิ้นสุดวันที่
30 กันยายน

ส�าหรับปี
สิ้นสุดวันที่

31 ธันวาคม

หมายเหตุ 2559 2558 2559 2558

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
รายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทรายการใหม่
 เข้าไปไว้ในก�าไรหรือขาดทุน
การตีมูลค่าที่ดินใหม่ 9 159,845,066 - - -
ก�าไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลัก
 คณิตศาสตร์ประกันภัยส�าหรับโครงการ
 ผลประโยชน์พนักงานที่ก�าหนดไว้ 15 (5,193,895) 30,172,161 (2,990,846) 19,683,503 
ภาษีเงินได้เกี่ยวกับองค์ประกอบของ
 ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 24 (30,880,289) (4,790,816) 598,169 (3,933,342)

123,770,882 25,381,345 (2,392,677) 15,750,161 
รายการที่อาจถูกจัดประเภทรายการใหม่
 เข้าไปไว้ในก�าไรหรือขาดทุน
ผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยนจากการ
 แปลงค่าหน่วยงานต่างประเทศ (188,407) 399,759 - -
ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นส�าหรับงวด/
 ปี - สุทธิจากภาษีเงินได้ 123,582,475 25,781,104 (2,392,677) 15,750,161 
ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส�าหรับงวด/ปี 1,003,839,211  729,516,563  477,376,307  430,983,449 

การแบ่งปันก�าไร
 ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ 887,213,835 712,191,013 479,768,984 415,233,288 
 ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุม (6,957,099)  (8,455,554) - -
ก�าไรส�าหรับงวด/ปี 880,256,736  703,735,459  479,768,984  415,233,288 

การแบ่งปันก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
 ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ 1,010,663,814 738,015,070 477,376,307 430,983,449 
 ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุม (6,824,603)  (8,498,507) - -
ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส�าหรับงวด/ปี 1,003,839,211  729,516,563  477,376,307  430,983,449 

ก�าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 26 4.73 3.80 2.56 2.21 
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแส
เงินสด

(บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
ส�าหรับงวด

เก้าเดือน
สิ้นสุดวันที่

30 กันยายน

ส�าหรับปี
สิ้นสุดวันที่

31 ธันวาคม

ส�าหรับงวด
เก้าเดือน

สิ้นสุดวันที่
30 กันยายน

ส�าหรับปี
สิ้นสุดวันที่

31 ธันวาคม

หมายเหตุ 2559 2558 2559 2558

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมด�ำเนินงำน
ก�าไรส�าหรับงวด/ปี 880,256,736 703,735,459 479,768,984 415,233,288 
รายการปรับปรุง
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย 9 766,898,567 983,453,241 237,367,567 349,331,580 
ตัดจ�าหน่ายสินค้าล้าสมัยและเสื่อมสภาพ 7 23,307,287 16,110,488 - 2,310,168 
ดอกเบี้ยรับ (3,694,923) (1,040,259) (64,508,809) (84,389,451)
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย 4, 8 - - (419,999,000) (461,998,900)
ต้นทุนทางการเงิน 23 60,850,181 105,534,748 52,582,844 80,170,104 
(ก�าไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง 433,099 4,682,633 109,676 (3,499)
ขาดทุนจากการจ�าหน่ายและตัดจ�าหน่ายอาคารและ
   อุปกรณ์ 2,169,346 29,561,069 2,099,814 28,596,494 
ขาดทุนจากการจ�าหน่ายและตัดจ�าหน่าย
   สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - 25,318 - -
กลับรายการภาษีเงินได้ค้างจ่าย - 532,451 - -
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานที่ก�าหนดไว้ 15 7,158,171 14,382,748 4,893,711 10,341,133 
(รายได้) ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 24 39,550,886 2,780,722 11,927,168 (10,500,013)

1,776,929,350 1,859,758,618 304,241,955 329,090,904 

การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำาเนินงาน
ลูกหนี้การค้า 110,044,363 (23,016,488) (85,484,732) 19,615,043 
ลูกหนี้อื่น (54,555,820) 77,628,415 (21,870,975) (6,071,598)
สินค้าคงเหลือ (120,969,765) 32,993,703 3,464,169 21,858,383 
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น (43,591,332) 22,841,427 (1,187,478) 4,864,482 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (1,837,686) (15,799,609) 121,332 12,152,392 
เจ้าหนี้การค้า (34,073,452) (175,162,791) (5,578,477) (186,196,632)
เจ้าหนี้อื่น 387,949,320 (350,357,384) 77,684,398 (169,436,081)
หนี้สินหมุนเวียนอื่น (7,079,502) (1,645,692) (113,563) 1,019,414 
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น 8,260,111 (23,183,711)  -  - 
เงินสดได้มาจากกิจกรรมด�าเนินงาน 2,021,075,587 1,404,056,488 271,276,629 26,896,307 
ภาระผูกพันผลประโยชน์ที่ก�าหนดไว้รับโอน 15 801,194 139,688 1,383,824 576,418 
ภาระผูกพันผลประโยชน์ที่ก�าหนดไว้โอนออก 15 (286,411) (861,490) (1,125,323) (5,268,528)
จ่ายผลประโยชน์พนักงานที่ก�าหนดไว้ 15 -  (2,228,521)  - (796,980)
รับคืนภาษีเงินได้จ่ายล่วงหน้า 379,419 -  -  - 
จ่ายภาษีเงินได้ (12,393,599) (6,930,643) (2,546,883) (2,071,393)
เงินสดสุทธิได้มำจำกกิจกรรมด�ำเนินงำน 2,009,576,190 1,394,175,522 268,988,247 19,335,824 
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแส
เงินสด

(บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
ส�าหรับงวด

เก้าเดือน
สิ้นสุดวันที่

30 กันยายน

ส�าหรับปี
สิ้นสุดวันที่

31 ธันวาคม

ส�าหรับงวด
เก้าเดือน

สิ้นสุดวันที่
30 กันยายน

ส�าหรับปี
สิ้นสุดวันที่

31 ธันวาคม

หมายเหตุ 2559 2558 2559 2558

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมลงทุน
รับดอกเบี้ย 1,983,346 1,040,259 63,423,059 87,426,601 
รับเงินปันผล - - 587,998,600 293,999,300 
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อยเพิ่มขึ้น 4 - - (5,582,302,000) (4,870,427,000)
รับช�าระคืนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย 4 - -  5,847,302,000  4,862,427,000 
เงินสดจ่ายส�าหรับเงินลงทุนในบริษัทย่อย 8 - -  (10,333,900) -
เงินสดรับจากทุนของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุม
   ในบริษัทย่อย -  19,512,090  - -
ซื้ออาคารและอุปกรณ์ (839,521,998) (769,355,962) (34,473,935) (84,070,918)
ขายอาคารและอุปกรณ์ 1,420,486 8,676,925 1,153,852 8,285,732 
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน (16,827,201) (7,629,764) (4,571,704) (2,612,807)
ขายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 20,705 -  56,702  242,774 
เงินสดสุทธิได้มำจำก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน (852,924,662) (747,756,452) 868,252,674 295,270,682 

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมจัดหำเงิน
จ่ายดอกเบี้ย (63,578,880)  (100,659,174)  (57,192,711)  (78,864,089)
จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท 27 (478,125,000)  (300,000,000) (478,125,000) (300,000,000)
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 650,000,000  8,370,000,000  - -
ช�าระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน (650,000,000)  (9,243,000,000)  - -
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย 4 - -  -  24,783,000 
ช�าระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย 4 - -  -  (62,783,000)
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - 500,000,000  - -
ช�าระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน (600,000,000)  (400,000,000)  (600,000,000)  (400,000,000)
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ 1,000,000,000  1,000,000,000  1,000,000,000  1,000,000,000 
ช�าระคืนหุ้นกู้ (1,000,000,000) -  (1,000,000,000) -
จ่ายช�าระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน (16,320,208) (19,951,684)  - -
เงินสดสุทธิได้มำจำก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหำเงิน (1,158,024,088) (193,610,858) (1,135,317,711) 183,135,911 

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ (1,372,560) 452,808,212 1,923,210 497,742,417 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม 595,203,961 141,995,990 543,349,414 45,606,997 
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินตราต่างประเทศ
   คงเหลือสิ้นงวด (188,407) 399,759 - -
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ณ วันที่ 30 กันยำยน/
   31 ธันวำคม 5 593,642,994 595,203,961 545,272,624 543,349,414 

รำยกำรที่ไม่ใช่เงินสด
เจ้าหนี้ค่าสินทรัพย์ 92,804,634 179,630,746 17,175,381 12,614,543 
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หมำยเหตุ สำรบัญ

1 ข้อมูลทั่วไป

2 เกณฑ์การจัดท�างบการเงิน

3 นโยบายการบัญชีที่ส�าคัญ

4 บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

5 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

6 ลูกหนี้การค้า

7 สินค้าคงเหลือ

8 เงินลงทุนในบริษัทย่อย

9 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

10 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

11 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

12 หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย

13 เจ้าหนี้การค้า

14 เจ้าหนี้อื่น

15 ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานที่ก�าหนดไว้

16 ทุนเรือนหุ้น

17 ส�ารอง

18 ส่วนงานด�าเนินงาน

19 ค่าใช้จ่ายในการขาย

20 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

21 ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน

22 ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ

23 ต้นทุนทางการเงิน

24 ภาษีเงินได้

25 สิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุน

26 ก�าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

27 เงินปันผล

28 เครื่องมือทางการเงิน

29 ภาระผูกพันกับบุคคลหรือกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

30 เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน

31 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ยังไม่ได้ใช้

32 การจัดประเภทรายการใหม่

33 ข้อมูลเพิ่มเติม
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
 
งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกงบการเงินจากคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2559

1. ข้อมูลทั่วไป
 
 บรษิทั โออชิ ิกรุป๊ จ�ากดั (มหาชน) “บรษิทั” เป็นนติบิคุคลทีจ่ดัตัง้ข้ึนในประเทศไทย และมีทีอ่ยูจ่ดทะเบียนตัง้อยูเ่ลขที ่57 อาคารปาร์ค เวนเชอร์ 

ชั้นที่ 19-20 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
 
 บริษัทจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อเดือนสิงหาคม 2547 
 
 บริษัทใหญ่ในระหว่างงวดได้แก่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ�ากัด (มหาชน) ซึ่งเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทย
 
 บริษัทด�าเนินธุรกิจหลักเกี่ยวกับร้านอาหารญี่ปุ่นและจัดจ�าหน่ายเครื่องดื่ม กลุ่มบริษัทด�าเนินธุรกิจหลักเกี่ยวกับการผลิตและจัดจ�าหน่ายอาหาร

และเครื่องดื่ม ร้านอาหารญี่ปุ่นและอาหารว่าง รายละเอียดของบริษัทย่อย ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 และ 31 ธันวาคม 2558 ได้เปิดเผยไว้
ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 8

2. เกณฑ์กำรจัดท�ำงบกำรเงิน
 
(ก) เกณฑ์กำรถือปฏิบัติ
 
 งบการเงินนี้จัดท�าขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงแนวปฏิบัติทางการบัญชีที่ประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบัญชีฯ  

(“สภาวิชาชีพบัญชี”) กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง 
 
 สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกและปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินหลายฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่รอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลัง 

วันที่ 1 มกราคม 2559 ในเบื้องต้นการปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่นั้น มีผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
นโยบายการบัญชีของกลุ่มบริษัทในบางเรื่องการเปลี่ยนแปลงนี้ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส�าคัญต่องบการเงิน

 
 นอกเหนือจากมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่ข้างต้น สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกและปรับปรุงมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินฉบับอื่น ๆ ซึ่งมีผลบังคับส�าหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2560 เป็นต้นไป และไม่ได้มีการน�ามาใช้
ส�าหรับการจัดท�างบการเงินนี้ มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่ที่เกี่ยวกับการด�าเนินงานของกลุ่มบริษัทได้เปิดเผย 
ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 31

 
(ข) เกณฑ์กำรวัดมูลค่ำ
 
 งบการเงินนี้จัดท�าขึ้นโดยถือหลักเกณฑ์การบันทึกตามราคาทุนเดิม ยกเว้นรายการดังต่อไปนี้
 
 รำยกำร เกณฑ์กำรวัดมูลค่ำ
 เครื่องมือทางการเงินที่เป็นตราสารอนุพันธ์ มูลค่ายุติธรรม
 ที่ดิน ราคาประเมินใหม่
 ภาระผูกพันผลประโยชน์ที่ก�าหนดไว้ มูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชน์ที่ก�าหนดไว้ 
   ได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3 (ฑ)
 
(ค) สกุลเงินที่ใช้ในกำรด�ำเนินงำนและน�ำเสนองบกำรเงิน 
 
 งบการเงินนี้จัดท�าและแสดงหน่วยเงินตราเป็นเงินบาท ซึ่งเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการด�าเนินงานของบริษัท ข้อมูลทางการเงินทั้งหมดมีการปัดเศษ

ในหมายเหตุประกอบงบการเงินเพื่อให้แสดงเป็นหลักพันบาท ยกเว้นที่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น
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(ง) กำรใช้วิจำรณญำณและกำรประมำณกำร 
 
 ในการจดัท�างบการเงนิให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ผู้บรหิารต้องใช้วจิารณญาณ การประมาณและข้อสมมตฐิานหลายประการ 

ซึ่งมีผลกระทบต่อการก�าหนดนโยบายการบัญชีและการรายงานจ�านวนเงินที่เกี่ยวกับสินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ และค่าใช้จ่าย ผลที่เกิดขึ้นจริง
อาจแตกต่างจากที่ประมาณไว้

 
 ประมาณการและข้อสมมติฐานที่ใช้ในการจัดท�างบการเงินจะได้รับการทบทวนอย่างต่อเนื่อง การปรับประมาณการทางบัญชีจะบันทึกโดยวิธี

เปลี่ยนทันทีเป็นต้นไป
 
 ข้อสมมติฐานและความไม่แน่นอนของการประมาณการ
 
 ข้อมูลเกี่ยวกับความไม่แน่นอนของการประมาณการที่ส�าคัญ ซึ่งมีความเสี่ยงอย่างมีนัยส�าคัญที่เป็นเหตุให้ต้องมีการปรับปรุงจ�านวนเงินที่รับรู้ 

ในงบการเงิน ซึ่งประกอบด้วยหมายเหตุประกอบงบการเงินต่อไปนี้
 
 หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3 (ถ) และ 10 ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
 หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 10 การใช้ประโยชน์ของขาดทุนทางภาษี
 หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 15 การวัดมูลค่าของภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานที่ก�าหนดไว้
 หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 28 การตีมูลค่าของเครื่องมือทางการเงิน
 
 การวัดมูลค่ายุติธรรม
 
 นโยบายการบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลของกลุ่มบริษัทหลายข้อก�าหนดให้มีการวัดมูลค่ายุติธรรมทั้งสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินและ
 ไม่ใช่ทางการเงิน
 
 กลุม่บรษิทัก�าหนดกรอบแนวคดิของการควบคมุเกีย่วกับการวดัมูลค่ายตุธิรรม กรอบแนวคดินีร้วมถึงกลุ่มผูป้ระเมินมูลค่าซึง่มีความรับผดิชอบ

โดยรวมต่อการวัดมูลค่ายุติธรรมที่มีนัยส�าคัญ รวมถึงการวัดมูลค่ายุติธรรมระดับ 3 และรายงานโดยตรงต่อผู้บริหารสูงสุดทางด้านการเงิน
 
 กลุ่มผู้ประเมินมูลค่ามีการทบทวนข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ และปรับปรุงการวัดมูลค่าที่มีนัยส�าคัญอย่างสม�่าเสมอ หากมีการใช้ข้อมูล 

จากบุคคลที่สามเพื่อวัดมูลค่ายุติธรรม เช่น ราคาจากนายหน้า หรือการตั้งราคา กลุ่มผู้ประเมินได้ประเมินหลักฐานที่ได้มาจากบุคคลที่สาม 
ทีส่นบัสนนุข้อสรปุเกีย่วกบัการวดัมลูค่ารวมถงึการจดัระดับช้ันของมูลค่ายตุธิรรมว่าเป็นไปตามทีก่�าหนดไว้ในมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ
อย่างเหมาะสม 

 
 ถ้ามีประเด็นปัญหาของการวัดมูลค่าที่มีนัยส�าคัญจะถูกรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบของกลุ่มบริษัท
 
 เมื่อวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์หรือหนี้สิน กลุ่มบริษัทได้ใช้ข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ให้มากที่สุดเท่าที่จะท�าได้มูลค่ายุติธรรมเหล่านี้ 

ถูกจัดประเภทในแต่ละล�าดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมตามข้อมูลที่ใช้ในการประเมินมูลค่า ดังนี้
 
 • ข้อมูลระดับ 1 เป็นราคาเสนอซื้อขาย (ไม่ต้องปรับปรุง) ในตลาดที่มีสภาพคล่องส�าหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกัน
 • ข้อมูลระดับ 2 เป็นข้อมูลอื่นที่สังเกตได้โดยตรง (เช่น ราคาขาย) หรือโดยอ้อม (เช่น ได้มาจากราคา) ส�าหรับสินทรัพย์นั้นหรือหนี้สินนั้น 

  นอกเหนือจากราคาเสนอซื้อขายซึ่งรวมอยู่ในข้อมูลระดับ 1
 • ข้อมูลระดับ 3 เป็นข้อมูลส�าหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่ไม่ได้มาจากข้อมูลที่สังเกตได้ (ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้)
 
 หากข้อมูลที่น�ามาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์หรือหนี้สินถูกจัดประเภทล�าดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมที่แตกต่างกัน การวัด 

มูลค่ายุติธรรมโดยรวมจะถูกจัดประเภทในภาพรวมในระดับเดียวกันตามล�าดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมของข้อมูลที่อยู่ในระดับต�่าสุดที่มีนัยส�าคัญ
ส�าหรับการวัดมูลค่ายุติธรรมโดยรวม

 
 กลุ่มบริษัทรับรู้การโอนระหว่างล�าดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานที่เกิดการโอนขึ้น
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 ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อสมมติฐานที่ใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม อยู่ในหมายเหตุประกอบงบการเงินดังต่อไปนี้
 
 • หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 9 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
 • หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 28 เครื่องมือทางการเงิน
 
(จ) กำรเปลี่ยนแปลงรอบระยะเวลำบัญชี 
 
 ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทบริษัท เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติการเปลี่ยนแปลงรอบระยะเวลาบัญชี

ของบริษัทจากเริ่มต้นวันที่ 1 มกราคม และสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม เป็นเริ่มต้นวันที่ 1 ตุลาคม และสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน ต่อมาในการ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2559 ผู้ถือหุ้นได้อนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงรอบ 
ระยะเวลาบัญชี โดยบริษัทได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงรอบระยะเวลาบัญชีดังกล่าวกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และได้รับ 
การอนุมัติจากกรมสรรพากรแล้ว ส่งผลให้รอบระยะเวลาบัญชีแรกที่เปลี่ยนแปลงของบริษัทสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559 โดยงบการเงิน
ส�าหรับงวดสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559 ได้ถูกจัดท�าส�าหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2559  
ดังนั้นตัวเลขซึ่งแสดงเปรียบเทียบในงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นและงบกระแสเงินสด จึงไม่สามารถ
เปรียบเทียบกันได้

3. นโยบำยกำรบัญชีที่ส�ำคัญ
 
 นโยบายการบัญชีที่น�าเสนอดังต่อไปนี้ได้ถือปฏิบัติโดยสม�่าเสมอส�าหรับงบการเงินทุกรอบระยะเวลาที่รายงาน 
 
(ก) เกณฑ์ในกำรจัดท�ำงบกำรเงินรวม
   
 งบการเงินรวมประกอบด้วยงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย (รวมกันเรียกว่า “กลุ่มบริษัท”)
   
 บริษัทย่อย
   
 บริษัทย่อยเป็นกิจการที่อยู่ภายใต้การควบคุมของกลุ่มบริษัท การควบคุมเกิดขึ้นเมื่อกลุ่มบริษัทเปิดรับหรือมีสิทธิในผลตอบแทนผันแปร 

จากการเกีย่วข้องกับกจิการนัน้และมคีวามสามารถในการใช้อ�านาจเหนอืกิจการนัน้ท�าให้เกิดผลกระทบต่อจ�านวนเงินผลตอบแทนของกลุม่บรษัิท 
งบการเงินของบริษัทย่อยได้รวมอยู่ในงบการเงินรวม นับแต่วันที่มีการควบคุมจนถึงวันที่การควบคุมสิ้นสุดลง

 ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำานาจควบคุม
   
 การเปลี่ยนแปลงส่วนได้เสียในบริษัทย่อยของกลุ่มบริษัทที่ไม่ท�าให้กลุ่มบริษัทสูญเสียอ�านาจการควบคุมจะบันทึกบัญชีโดยถือเป็นรายการ 

ในส่วนของเจ้าของ
   
 การสูญเสียอำานาจควบคุม
   
 เมื่อกลุ่มบริษัทสูญเสียการควบคุมในบริษัทย่อย กลุ่มบริษัทตัดรายการสินทรัพย์และหนี้สินของบริษัทย่อยนั้นออก รวมถึงส่วนได้เสีย 

ที่ไม่มีอ�านาจควบคุมและส่วนประกอบอื่นในส่วนของเจ้าของที่เกี่ยวข้องกับบริษัทย่อยนั้น ก�าไรหรือขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการสูญเสียการควบคุม
ในบริษัทย่อยรับรู้ในก�าไรหรือขาดทุน ส่วนได้เสียในบริษัทย่อยเดิมที่ยังคงเหลืออยู่ให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่สูญเสียการควบคุม

   
 การตัดรายการในงบการเงินรวม
   
 ยอดคงเหลอืและรายการบัญชรีะหว่างกจิการในกลุม่ รวมถงึรายได้หรอืค่าใช้จ่ายท่ียงัไม่เกดิขึน้จริงซึง่เป็นผลมาจากรายการระหว่างกจิการในกลุ่ม 

ถูกตัดรายการในการจัดท�างบการเงินรวม 
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(ข) เงินตรำต่ำงประเทศ 
   
 รายการบัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
   
 รายการบัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการด�าเนินงานของแต่ละบริษัทในกลุ่มบริษัท โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน  

ณ วันที่เกิดรายการ
   
 สนิทรพัย์และหนีส้นิทีเ่ป็นตวัเงนิและเป็นเงนิตราต่างประเทศ ณ วนัทีร่ายงาน แปลงค่าเป็นสกุลเงินท่ีใช้ใน การด�าเนนิงานโดยใช้อัตราแลกเปลีย่น 

ณ วันนั้น 
   
 สินทรัพย์และหนี้สินที่ไม่เป็นตัวเงินซึ่งเกิดจากรายการบัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศซึ่งบันทึกตามเกณฑ์ ราคาทุนเดิม แปลงค่าเป็นสกุลเงิน 

ที่ใช้ในการด�าเนินงานโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ
   
 ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นจากการแปลงค่า ให้รับรู้เป็นก�าไรหรือขาดทุนในงวดบัญชีนั้น
   
 หน่วยงานในต่างประเทศ 
   
 สินทรัพย์และหนี้สินของหน่วยงานในต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่รายงาน
   
 รายได้และค่าใช้จ่ายของหน่วยงานในต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนที่ใกล้เคียงกับอัตรา ณ วันที่เกิดรายการ
   
 ผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดจากการแปลงค่า บันทึกในก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และแสดงเป็นรายการผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยน 

ในส่วนของผู้ถือหุ้น จนกว่ามีการจ�าหน่ายเงินลงทุนนั้นออกไป ยกเว้นผลต่างจากการแปลงค่าที่ถูกปันส่วนให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุม
   
 เมื่อหน่วยงานต่างประเทศถูกจ�าหน่ายส่วนได้เสียทั้งหมดหรือเพียงบางส่วนที่ท�าให้สูญเสียการควบคุม ความมีอิทธิพลอย่างมีสาระส�าคัญหรือ

การควบคุมร่วมกัน ผลสะสมของผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานต่างประเทศนั้นต้องถูกจัดประเภทเป็นก�าไรหรือขาดทุน
โดยเป็นส่วนหนึ่งของก�าไรขาดทุนจากการจ�าหน่าย หากกลุ่มบริษัทจ�าหน่ายส่วนได้เสียในบริษัทย่อยเพียงบางส่วนแต่ยังคงมีการควบคุม  
ผลสะสมต้องถูกปันสัดส่วนให้กับส่วนของผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอ�านาจควบคุม

   
 รายการที่เป็นตัวเงินที่เป็นลูกหนี้หรือเจ้าหนี้กับหน่วยงานในต่างประเทศ ซึ่งรายการดังกล่าวมิได้คาดหมายว่าจะมีแผนการช�าระหนี้หรือ 

ไม่มีความเป็นไปได้ว่าจะช�าระเงินในอนาคตอันใกล้ ก�าไรและขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนจากรายการทางการเงินดังกล่าวจะถูกพิจารณาเป็น 
ส่วนหนึ่งของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ และรับรู้ในก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และแสดงเป็นรายการผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยน 
ในส่วนของผู้ถือหุ้น จนกว่ามีการจ�าหน่ายเงินลงทุนนั้นออกไป

   
(ค) เครื่องมือทำงกำรเงินที่เป็นตรำสำรอนุพันธ์
   
 เครือ่งมอืทางการเงนิทีเ่ป็นตราสารอนพุนัธ์ได้ถกูน�ามาใช้เพือ่จัดการความเสีย่งท่ีเกดิจากการเปล่ียนแปลงในอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ 

ที่เกิดจากกิจกรรมลงทุน เครื่องมือทางการเงินที่เป็นตราสารอนุพันธ์ไม่ได้มีไว้เพื่อค้า อย่างไรก็ตาม ตราสารอนุพันธ์ที่ไม่เข้าเงื่อนไขการก�าหนด
ให้เป็นเครื่องมือป้องกันความเสี่ยงถือเป็นรายการเพื่อค้า

   
 เครื่องมือทางการเงินที่เป็นตราสารอนุพันธ์จะถูกบันทึกบัญชีเมื่อเริ่มแรกด้วยมูลค่ายุติธรรม ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการท�ารายการดังกล่าวบันทึก

ในก�าไรหรือขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น การวัดมูลค่าใหม่ภายหลังการบันทึกครั้งแรกใช้มูลค่ายุติธรรม ก�าไรหรือขาดทุนจากการวัดมูลค่าใหม่ให้เป็น
มูลค่ายุติธรรมบันทึกในก�าไรหรือขาดทุนทันที

   
 หากมีราคาตลาด มูลค่ายุติธรรมของสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าถือตามราคาตลาดของสัญญาล่วงหน้า ณ วันที่รายงาน  

ในกรณีที่ไม่มีราคาตลาด ให้ประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยการคิดลดจากผลต่างระหว่างราคาล่วงหน้าตามสัญญา กับราคาล่วงหน้าของสัญญา
ปัจจบุนั ณ วนัท่ีรายงานท่ีครบก�าหนดในวนัเดยีวกนั โดยใช้อัตราดอกเบ้ียประเภททีใ่ช้กบัธรุกรรมการเงนิทีป่ลอดความเสีย่ง เช่น พนัธบตัรรฐับาล
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 การป้องกันความเสี่ยงจากมูลค่ายุติธรรม
   
 ในกรณีที่เครื่องมือทางการเงินที่เป็นตราสารอนุพันธ์ถูกใช้ในการป้องกันความเสี่ยงต่อการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ หนี้สิน 

หรอืข้อผกูมดัท่ียงัไม่มีการรบัรู ้(หรอืเฉพาะส่วนท่ีเจาะจงของสนิทรพัย์ หนีสิ้น หรอืข้อผกูมดั) ก�าไรหรือขาดทนุจากการตรีาคาตามมลูค่ายุตธิรรม
หรือองค์ประกอบที่เป็นเงินตราต่างประเทศของเครื่องมือทางการเงินที่ใช้ป้องกันความเสี่ยงถูกบันทึกในก�าไรหรือขาดทุน รายการที่ได้รับ 
การป้องกันความเสี่ยง ตีราคาตามมูลค่ายุติธรรมเพื่อให้สอดคล้องกับความเสี่ยงที่มีการป้องกัน ก�าไรหรือขาดทุนที่เกิดขึ้นถูกบันทึกในก�าไร
หรือขาดทุน

   
(ง) เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
   
 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดในงบกระแสเงินสดประกอบด้วย ยอดเงินสด ยอดเงินฝากธนาคารประเภท เผื่อเรียก และเงินลงทุนระยะสั้น 

ที่มีสภาพคล่องสูง เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารซึ่งจะต้องช�าระคืนเมื่อทวงถามถือเป็นส่วนหนึ่งของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
ในงบกระแสเงินสด

   
(จ) ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่น
   
 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นแสดงในราคาตามใบแจ้งหนี้หักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
   
 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญประเมินโดยการวิเคราะห์ประวัติการช�าระหนี้ และการคาดการณ์เกี่ยวกับการช�าระหนี้ในอนาคตของลูกค้า ลูกหนี้จะถูก 

ตัดจ�าหน่ายบัญชีเมื่อทราบว่าเป็นหนี้สูญ
   
(ฉ) สินค้ำคงเหลือ
   
 สินค้าคงเหลือแสดงในราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต�่ากว่า
   
 ต้นทุนของสินค้าค�านวณโดยวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน�้าหนัก ต้นทุนสินค้าประกอบด้วยราคาทุนที่ซื้อ ต้นทุนแปลงสภาพหรือต้นทุนอื่นเพื่อให้สินค้า 

อยู่ในสถานที่และสภาพปัจจุบัน ในกรณีของสินค้าส�าเร็จรูปและสินค้าระหว่างผลิตที่ผลิตเอง ต้นทุนสินค้าค�านวณโดยการใช้ต้นทุนมาตรฐาน 
ซึ่งได้รับการปรับปรุงให้ใกล้เคียงกับราคาทุนถัวเฉลี่ย รวมการปันส่วนของค่าโสหุ้ยการผลิตอย่างเหมาะสมโดยค�านึงถึงระดับก�าลังการผลิต 
ตามปกติ

   
 มูลค่าสุทธิที่จะได้รับเป็นการประมาณราคาที่จะขายได้จากการด�าเนินธุรกิจปกติหักด้วยค่าใช้จ่ายที่จ�าเป็นโดยประมาณในการขาย
   
(ช) เงินลงทุน
   
 เงินลงทุนในบริษัทย่อย
   
 เงินลงทุนในบริษัทย่อยในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทบันทึกบัญชีโดยใช้วิธีราคาทุน 
   
 เงินลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล
   
 เงินลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลซึ่งเป็นตราสารหนี้ซึ่งกลุ่มบริษัทตั้งใจและสามารถถือจนครบก�าหนดจัดประเภทเป็นเงินลงทุนที่จะถือจนครบ

ก�าหนด เงินลงทุนที่จะถือจนครบก�าหนดแสดงในราคาทุนตัดจ�าหน่ายหักด้วยขาดทุนจาก การด้อยค่าของเงินลงทุน ผลต่างระหว่างราคาทุน 
ที่ซื้อมากับมูลค่าไถ่ถอนของตราสารหนี้จะถูกตัดจ่ายโดยวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุของตราสารหนี้ที่เหลือ

   
 การจำาหน่ายเงินลงทุน
   
 เมือ่มกีารจ�าหน่ายเงนิลงทนุ ผลต่างระหว่างจ�านวนเงนิสทุธิทีไ่ด้รบัและมลูค่าตามบญัชแีละรวมถงึก�าไรหรอืขาดทนุสะสมจากการตีราคาหลกัทรพัย์

ที่เกี่ยวข้องที่เคยบันทึกในส่วนของผู้ถือหุ้น จะถูกบันทึกในก�าไรหรือขาดทุน
   
 ในกรณีที่กลุ่มบริษัทจ�าหน่ายบางส่วนของเงินลงทุนที่ถืออยู่ การค�านวณต้นทุนส�าหรับเงินลงทุนที่จ�าหน่ายไปและเงินลงทุนที่ยังถืออยู่ใช้วิธี 

ถัวเฉลี่ยถ่วงน�้าหนัก โดยปรับใช้กับมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนที่เหลืออยู่ทั้งหมด
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(ซ) ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์
   
 การรับรู้และการวัดมูลค่า
   
 สินทรัพย์ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของกิจการ
   
 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์แสดงด้วยราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและขาดทุนจากการด้อยค่า ยกเว้นที่ดินที่แสดงด้วยราคาที่ตีใหม่  

ราคาที่ตีใหม่หมายถึงมูลค่ายุติธรรมซึ่งก�าหนดจากเกณฑ์การใช้งานของสินทรัพย์ที่มีอยู่จริง ณ วันที่มีการตีราคาใหม่หักด้วยค่าเผื่อ 
การด้อยค่าของสินทรัพย์

   
 ราคาทุนรวมถึงต้นทุนทางตรงที่เกี่ยวข้องกับการได้มาของสินทรัพย์ และต้นทุนทางตรงอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาสินทรัพย์เพื่อให้

สินทรัพย์นั้นอยู่ในสภาพที่พร้อมจะใช้งานได้ตามความประสงค์ ต้นทุนในการรื้อถอน การขนย้าย การบูรณะสถานที่ตั้งของสินทรัพย์และ 
ต้นทุนการกู้ยืม ส�าหรับเครื่องมือที่ควบคุมโดยลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ซึ่งไม่สามารถท�างานได้โดยปราศจากลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์นั้นให้ถือว่าลิขสิทธิ์
ซอฟต์แวร์ดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของอุปกรณ์

   
 ส่วนประกอบของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์แต่ละรายการที่มีอายุการให้ประโยชน์ไม่เท่ากันต้องบันทึกแต่ละส่วนประกอบที่มีนัยส�าคัญ 

แยกต่างหากจากกัน 
   
 ก�าไรหรือขาดทุนจากการจ�าหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ คือผลต่างระหว่างสิ่งตอบแทนสุทธิที่ได้รับจากการจ�าหน่ายกับมูลค่าตามบัญชี 

ของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ โดยรับรู้สุทธิเป็นรายได้อื่นในก�าไรหรือขาดทุน เมื่อมีการขายสินทรัพย์ที่ตีราคาใหม่ จ�านวนเงินที่บันทึกอยู่ 
ในส่วนเกินทุนจากการตีราคาของสินทรัพย์จะถูกโอนไปยังก�าไรสะสม

   
 สินทรัพย์ที่เช่า
   
 การเช่าซึง่กลุม่บรษิทัได้รบัส่วนใหญ่ของความเสีย่งและผลตอบแทนจากการครอบครองทรัพย์สนิทีเ่ช่านัน้ๆ ให้จดัประเภทเป็นสญัญาเช่าการเงนิ 

ส่วนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ได้มาโดยท�าสัญญาเช่าการเงินบันทึกเป็นสินทรัพย์ด้วยมูลค่ายุติธรรมหรือมูลค่าปัจจุบันของจ�านวนเงินขั้นต�่า 
ที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าแล้วแต่จ�านวนใดจะต�่ากว่าหักด้วยค่าเสื่อมราคาสะสมและขาดทุนจากการด้อยค่า ค่าเช่าที่ช�าระจะแยกเป็นส่วนที่เป็น 
ค่าใช้จ่ายทางการเงินและส่วนที่จะหักจากหนี้ตามสัญญา เพื่อท�าให้อัตราดอกเบี้ยแต่ละงวดเป็นอัตราคงที่ส�าหรับยอดคงเหลือของหนี้สิน  
ค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบันทึกโดยตรงในก�าไรหรือขาดทุน

   
 สินทรัพย์ที่ตีราคาใหม่
   
 การตีราคาใหม่ด�าเนินการโดยผู้เชี่ยวชาญในการประเมินราคาที่มีความเป็นอิสระอย่างสม�่าเสมอ กลุ่มบริษัทมีนโยบายในการประเมินราคาที่ดิน

ทุกๆ ห้าปี หรือเมื่อมีปัจจัยที่มีผลกระทบอย่างมีสาระส�าคัญต่อมูลค่าที่ดิน เพื่อให้มั่นใจว่าราคาตามบัญชีของที่ดินที่ได้รับการประเมิน 
ไม่แตกต่างอย่างเป็นสาระส�าคัญจากมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่รายงาน

   
 มลูค่าของสนิทรพัย์ส่วนทีตี่เพิม่ขึน้จะบนัทกึไปยงัก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนและแสดงเป็น “ส่วนเกินทนุจากการตรีาคาสนิทรัพย์” ในองค์ประกอบอ่ืน

ของส่วนของผู้ถือหุ้น ยกเว้นกรณีที่เคยประเมินมูลค่าของสินทรัพย์ลดลงและรับรู้ขาดทุนในก�าไรหรือขาดทุนของสินทรัพย์ชิ้นเดียวกันนั้นแล้ว 
ในกรณีที่มูลค่าของสินทรัพย์ลดลงจากการตีราคาใหม่จะบันทึกในก�าไรหรือขาดทุนส�าหรับมูลค่าที่ลดลงเฉพาะจ�านวนที่ลดลงมากกว่าส่วนเกิน
ทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ที่เคยบันทึกไว้ครั้งก่อนในก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นของสินทรัพย์ชิ้นเดียวกันนั้น ในกรณีที่มีการจ�าหน่ายสินทรัพย์ 
ที่ตีราคาใหม่ ส่วนเกินทุนจากการตีราคาของสินทรัพย์ที่จ�าหน่ายจะโอนโดยตรงไปยังก�าไรสะสมและไม่รวมในการค�านวณก�าไรหรือขาดทุนจาก
การจ�าหน่ายสินทรัพย์

      
 ต้นทุนที่เกิดขึ้นในภายหลัง
   
 ต้นทุนในการเปลี่ยนแทนส่วนประกอบจะรับรู้เป็นส่วนหนึ่งของมูลค่าตามบัญชีของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ถ้ามีความเป็นไปได้ 

ค่อนข้างแน่ที่กลุ่มบริษัทจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากรายการนั้น และสามารถวัดมูลค่าต้นทุนของรายการนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ 
ชิ้นส่วนที่ถูกเปลี่ยนแทนจะถูกตัดจ�าหน่ายตามมูลค่าตามบัญชี ต้นทุนที่เกิดขึ้นในการซ่อมบ�ารุงที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่เกิดขึ้นเป็นประจ�า 
จะรับรู้ในก�าไรหรือขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น
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 ค่าเสื่อมราคา
   
 ค่าเสือ่มราคาค�านวณจากมลูค่าเส่ือมสภาพของรายการอาคารและอปุกรณ์ ซ่ึงประกอบด้วยราคาทนุของสนิทรพัย์หรือต้นทนุในการเปลีย่นแทนอืน่ 

หักด้วยมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย์ 
   
 ค่าเสื่อมราคาบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในก�าไรหรือขาดทุน ค�านวณโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์อายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของส่วนประกอบ 

ของสินทรัพย์แต่ละรายการ ประมาณการอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ แสดงได้ดังนี้
   
 ส่วนปรับปรุงที่ดิน 5-10 ปี
 อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 5-30 ปี
 ส่วนตกแต่ง อุปกรณ์ส�านักงานและเครื่องตกแต่ง 3-10 ปี
 ระบบภายใน 5-20 ปี
 เครื่องมือและเครื่องจักรใช้ในการผลิต 3-20 ปี
 เครื่องใช้ในร้านอาหาร 5 ปี
 ยานพาหนะ 5 ปี
   
 กลุ่มบริษัทไม่คิดค่าเสื่อมราคาส�าหรับที่ดินและสินทรัพย์ที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างและติดตั้ง
   
 วิธีการคิดค่าเสื่อมราคา อายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์และมูลค่าคงเหลือ ถูกทบทวนอย่างน้อยที่สุดทุกสิ้นรอบปีบัญชี และปรับปรุง 

ตามความเหมาะสม
   
(ณ) สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
   
 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่กลุ่มบริษัทซื้อมาและมีอายุการใช้งานจ�ากัด แสดงในราคาทุนหักค่าตัดจ�าหน่ายสะสมและผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม
   
 รายจ่ายภายหลังการรับรู้รายการ
   
 รายจ่ายภายหลังการรับรู้รายการจะรับรู้เป็นสินทรัพย์เมื่อก่อให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต โดยรวมเป็นสินทรัพย์ที่สามารถระบุได้
 ที่เกี่ยวข้องนั้น ค่าใช้จ่ายอื่นรับรู้ในก�าไรหรือขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น
   
 ค่าตัดจำาหน่าย
   
 ค่าตัดจ�าหน่ายค�านวณจากราคาทุนของสินทรัพย์หรือจ�านวนอื่นที่ใช้แทนราคาทุนหักด้วยมูลค่าคงเหลือ
   
 ค่าตัดจ�าหน่ายรับรู้ในก�าไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงซึ่งโดยส่วนใหญ่จะสะท้อนรูปแบบที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต 

จากสินทรัพย์นั้นตามระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์จากสินทรัพย์ไม่มีตัวตน โดยเริ่มตัดจ�าหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเมื่อสินทรัพย์นั้น
พร้อมที่จะให้ประโยชน์ ระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์ส�าหรับปีปัจจุบันและปีเปรียบเทียบแสดงได้ดังนี้

      
 ค่าลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ 10 ปี
   
 วิธีการตัดจ�าหน่าย ระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์และมูลค่าคงเหลือ จะได้รับการทบทวนทุกสิ้นรอบปีบัญชีและปรับปรุงตามความเหมาะสม 
   
(ญ) สิทธิกำรเช่ำ
   
 สิทธิการเช่าพื้นที่อาคารแสดงในราคาทุนหักค่าตัดจ�าหน่ายสะสมและผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม 
   
 ค่าตัดจ�าหน่ายบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในก�าไรหรือขาดทุน ค�านวณโดยวิธีเส้นตรงตามระยะเวลาสิทธิที่ได้รับตามสัญญา
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(ฎ) กำรด้อยค่ำ
   
 ยอดสินทรัพย์ตามบัญชีของกลุ่มบริษัทได้รับการทบทวน ณ ทุกวันที่รายงานว่ามีข้อบ่งชี้เรื่องการด้อยค่าหรือไม่ ในกรณีที่มีข้อบ่งชี้จะท�า 

การประมาณมูลค่าสินทรัพย์ที่คาดว่าจะได้รับคืน ส�าหรับสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการใช้งานไม่ทราบแน่นอนหรือยังไม่พร้อมใช้งาน  
จะประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนทุกปี ในช่วงเวลาเดียวกัน

   
 ขาดทุนจากการด้อยค่ารับรู้เมื่อมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ หรือมูลค่าตามบัญชีของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิด เงินสดสูงกว่ามูลค่าที่จะได้

รับคืน ขาดทุนจากการด้อยค่าบันทึกในก�าไรหรือขาดทุน เว้นแต่เมื่อมีการกลับรายการ การประเมินมูลค่าของสินทรัพย์เพิ่มของสินทรัพย์ 
ชิ้นเดียวกันที่เคยรับรู้ในส่วนของผู้ถือหุ้นและมีการด้อยค่าในเวลาต่อมา ในกรณีนี้ให้รับรู้ในส่วนของผู้ถือหุ้น

   
 การคำานวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน
   
 มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงินหมายถึง มูลค่าจากการใช้ของสินทรัพย์หรือมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์

หักต้นทุนในการขายแล้วแต่มูลค่าใดจะสูงกว่า ในการประเมินมูลค่าจากการใช้ของสินทรัพย์ ประมาณการกระแสเงินสดที่จะได้รับในอนาคต 
จะคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบันโดยใช้อัตราคิดลดก่อนค�านึงภาษีเงินได้เพื่อให้สะท้อนมูลค่าที่อาจประเมินได้ในตลาดปัจจุบัน ซึ่งแปรไปตามเวลาและ
ความเสี่ยงที่มีต่อสินทรัพย์ ส�าหรับสินทรัพย์ที่ไม่ก่อให้เกิดกระแสเงินสดรับโดยอิสระจากสินทรัพย์อื่น จะพิจารณามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน 
รวมกับหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดที่สินทรัพย์นั้นเกี่ยวข้องด้วย

   
 การกลับรายการด้อยค่า
   
 ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน ที่เคยรับรู้ในงวดก่อนจะถูกประเมิน ณ ทุกวันที่ที่ออกรายงานว่ามีข้อบ่งชี้ 

เรื่องการด้อยค่าหรือไม่ ขาดทุนจากการด้อยค่าจะถูกกลับรายการ หากมีการเปลี่ยนแปลงประมาณการที่ใช้ในการค�านวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้ 
รับคืน ขาดทุนจากการด้อยค่าจะถูกกลับรายการเพียงเท่าที่มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ไม่เกินกว่ามูลค่าตามบัญชีภายหลังหักค่าเสื่อมราคา
หรือค่าตัดจ�าหน่าย เสมือนหนึ่งไม่เคยมีการบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่ามาก่อน

   
(ฏ) หนี้สินที่มีภำระดอกเบี้ย
   
 หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยรับรู้ตามที่ระบุไว้ในสัญญา
   
(ฐ) เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่น
   
 เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นแสดงในราคาทุน
   
(ฑ) ผลประโยชน์ของพนักงำน 
   
 โครงการสมทบเงิน
   
 ภาระผูกพันในการสมทบเข้าโครงการสมทบเงินจะถูกรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายพนักงานในก�าไรหรือขาดทุนในรอบระยะเวลาที่พนักงานได้ท�างานให้กับ

กิจการ
   
 โครงการผลประโยชน์ที่กำาหนดไว้
   
 ภาระผูกพันสุทธิของกลุ่มบริษัทจากโครงการผลประโยชน์ที่ก�าหนดไว้ถูกค�านวณแยกต่างหากเป็นรายโครงการจากการประมาณผลประโยชน์ 

ในอนาคตที่เกิดจากการท�างานของพนักงานในงวดปัจจุบันและงวดก่อนๆ ผลประโยชน์ดังกล่าวได้มีการคิดลดกระแสเงินสดเพื่อให้เป็นมูลค่า
ปัจจุบัน
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 การค�านวณภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์ที่ก�าหนดไว้นั้นจัดท�าโดยนักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่ได้รับอนุญาตเป็นประจ�าทุกปี  
โดยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ ผลจากการค�านวณอาจท�าให้กลุ่มบริษัทมีสินทรัพย์เกิดขึ้น ซึ่งการรับรู้เป็นสินทรัพย์จะใช้มูลค่า
ปัจจบุนัของประโยชน์เชงิเศรษฐกจิทีม่ใีนรปูของการได้รบัคนืในอนาคตจากโครงการหรือการหักการสมทบเข้าโครงการในอนาคต ในการค�านวณ
มูลค่าปัจจุบันของประโยชน์เชิงเศรษฐกิจได้มีการพิจารณาถึงความต้องการเงินทุนขั้นต�่าส�าหรับโครงการต่างๆ ของกลุ่มบริษัท

   
 ในการวัดมูลค่าใหม่ของหนี้สินผลประโยชน์ที่ก�าหนดไว้สุทธิ ก�าไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยจะถูกรับรู้

รายการในก�าไรขาดทนุเบด็เสรจ็อืน่ทนัท ีกลุม่บรษิทัก�าหนดดอกเบ้ียจ่ายของหนีส้นิผลประโยชน์ทีก่�าหนดไว้สทุธิโดยใช้อัตราคดิลดทีใ่ช้วดัมลูค่า
ภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ ณ ต้นปี โดยค�านึงถึงการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในหนี้สินผลประโยชน์ที่ก�าหนดไว้สุทธิซึ่งเป็นผลมาจากการ
สมทบเงนิและการจ่ายช�าระผลประโยชน์ ดอกเบีย้จ่ายสทุธิและค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ทีเ่ก่ียวข้องกับโครงการผลประโยชน์รับรู้รายการในก�าไรหรือขาดทุน

   
 เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงผลประโยชน์ของโครงการหรือการลดขนาดโครงการ การเปลี่ยนแปลงในผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับการบริการในอดีต 

หรอื ก�าไรหรอืขาดทนุจากการลดขนาดโครงการต้องรบัรู้ในก�าไรหรือขาดทนุทนัท ีกลุ่มบริษทัรับรู้ก�าไรและขาดทนุจากการจ่ายช�าระผลประโยชน์
พนักงานเมื่อเกิดขึ้น

   
 ผลประโยชน์ระยะยาวอื่น 
   
 ภาระผูกพันสุทธิของกลุ่มบริษัทที่เป็นผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานเป็นผลประโยชน์ในอนาคตที่เกิดจากการท�างานของพนักงาน 

ในงวดปัจจุบันและงวดก่อนๆ ซึ่งผลประโยชน์นี้ได้คิดลดกระแสเงินสดเพื่อให้เป็นมูลค่าปัจจุบัน การวัดมูลค่าใหม่จะรับรู้ในก�าไรหรือขาดทุน 
เมื่อเกิดขึ้น 

   
 ผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้าง 
   
 ผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้างจะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายเมื่อวันใดวันหนึ่งต่อไปนี้เกิดขึ้นก่อน เมื่อกลุ่มบริษัทไม่สามารถยกเลิกข้อเสนอการให้ผลประโยชน์ 

ดังกล่าวได้อีกต่อไป หรือเมื่อกลุ่มบริษัทรับรู้ต้นทุนส�าหรับการปรับโครงสร้าง หากระยะเวลาการจ่ายผลประโยชน์เกินกว่า 12 เดือน นับจาก 
วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน ผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้างจะถูกคิดลดกระแสเงินสด

   
 ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน
   
 ผลประโยชน์ระยะสัน้ของพนกังานรับรูเ้ป็นค่าใช้จ่ายเมือ่พนกังานท�างานให้ หนีส้นิรับรูด้้วยมูลค่าทีค่าดว่าจะจ่ายช�าระ หากกลุม่บรษิทัมภีาระผกูพนั

ตามกฎหมายหรือภาระผูกพันโดยอนุมานที่จะต้องจ่ายอันเป็นผลมาจากการที่พนักงานได้ท�างานให้ในอดีตและภาระผูกพันนี้สามารถประมาณ 
ได้อย่างสมเหตุสมผล

   
(ฒ) ประมำณกำรหนี้สิน
   
 ประมาณการหนี้สินจะรับรู้ก็ต่อเมื่อกลุ่มบริษัทมีภาระหนี้สินตามกฎหมายที่เกิดขึ้นในปัจจุบันหรือที่ก่อตัวขึ้น อันเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีต 

และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจะต้องถูกจ่ายไปเพื่อช�าระภาระหนี้สินดังกล่าว ประมาณการหนี้สินพิจารณาจาก
การคิดลดกระแสเงินสดที่จะจ่ายในอนาคตโดยใช้อัตราคิดลดในตลาดปัจจุบันก่อนค�านึงถึงภาษีเงินได้ เพื่อให้สะท้อนจ�านวนที่อาจประเมินได้ 
ในตลาดปัจจุบัน ซึ่งแปรไปตามเวลาและความเสี่ยงที่มีต่อหนี้สิน ประมาณการหนี้สินส่วนที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากเวลาที่ผ่านไปรับรู้เป็นต้นทุนทาง 
การเงิน 
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(ณ) รำยได้
   
 รายได้ที่รับรู้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและแสดงสุทธิจากส่วนลดการค้าและส่วนลดพิเศษ
   
 การขายสินค้าและให้บริการ
   
 รายได้รับรู้ในก�าไรหรือขาดทุนเมื่อได้โอนความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของสินค้าที่มีนัยส�าคัญไปให้กับผู้ซื้อแล้ว และจะไม่รับรู้

รายได้ถ้าฝ่ายบริหารยังมีการควบคุมหรือบริหารสินค้าที่ขายไปแล้วนั้น หรือมีความไม่แน่นอนที่มีนัยส�าคัญในการได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ
จากการขายสินค้าหรือให้บริการนั้น ไม่อาจวัดมูลค่าของจ�านวนรายได้และต้นทุนที่เกิดขึ้นได้อย่างน่าเชื่อถือ หรือมีความเป็นไปได้ค่อนข้าง
แน่นอนที่จะต้องรับคืนสินค้า รายได้จากการให้บริการรับรู้เมื่อมีการให้บริการ

   
 เงินปันผลรับ
   
 เงินปันผลรับบันทึกในก�าไรหรือขาดทุนในวันที่กลุ่มบริษัทมีสิทธิได้รับเงินปันผล
   
 ดอกเบี้ยรับและรายได้อื่น
   
 ดอกเบี้ยรับและรายได้อื่นบันทึกในก�าไรหรือขาดทุนตามเกณฑ์คงค้าง
   
(ด) ต้นทุนทำงกำรเงิน
   
 ดอกเบี้ยจ่ายและค่าใช้จ่ายในท�านองเดียวกันบันทึกในก�าไรหรือขาดทุนในงวดที่ค่าใช้จ่ายดังกล่าวเกิดขึ้น ยกเว้นในกรณีที่มีการบันทึกเป็นต้น

ทุนส่วนหนึ่งของสินทรัพย์ อันเป็นผลมาจากการใช้เวลายาวนานในการจัดหา ก่อสร้าง หรือการผลิตสินทรัพย์ดังกล่าวก่อนที่จะน�ามาใช้เองหรือ 
เพื่อขาย ดอกเบี้ยซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของค่าปีตามสัญญาเช่าการเงินบันทึกในก�าไรหรือขาดทุนโดยใช้วิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง

   
(ต) สัญญำเช่ำด�ำเนินงำน
   
 รายจ่ายภายใต้สัญญาเช่าด�าเนินงานบันทึกในก�าไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า ประโยชน์ที่ได้รับตามสัญญาเช่า จะรับรู้ 

ในก�าไรหรือขาดทุนเป็นส่วนหนึ่งของค่าเช่าทั้งสิ้นตามสัญญาตลอดอายุสัญญาเช่า
   
 ค่าเช่าทีอ่าจเกดิขึน้ต้องน�ามารวมค�านวณจ�านวนเงนิขัน้ต�า่ทีต้่องจ่ายตามระยะเวลาทีค่งเหลือของสญัญาเช่า เม่ือได้รับการยืนยนัการปรับค่าเช่า
   
 การจำาแนกประเภทสัญญาเช่า
   
 ณ วันที่เริ่มต้นข้อตกลง กลุ่มบริษัทจะพิจารณาว่าข้อตกลงดังกล่าวประกอบด้วยสัญญาเช่า หรือมีสัญญาเช่าเป็นส่วนประกอบหรือไม่  

โดยพิจารณาจากสินทรัพย์ที่มีลักษณะเฉพาะเจาะจง ถ้าการปฏิบัติตามข้อตกลงนั้นขึ้นอยู่กับการใช้สินทรัพย์ที่มีลักษณะเฉพาะเจาะจง  
และข้อตกลงนั้นจะน�าไปสู่สิทธิในการใช้สินทรัพย์ ถ้าท�าให้กลุ่มบริษัทมีสิทธิในการควบคุมการใช้สินทรัพย์

   
 ณ วันที่เริ่มต้นข้อตกลง หรือมีการประเมินข้อตกลงใหม่ กลุ่มบริษัทแยกค่าตอบแทนส�าหรับสัญญาเช่า และส่วนที่เป็นองค์ประกอบอื่นโดยใช้

มูลค่ายุติธรรมเป็นเกณฑ์ในการแยก หากกลุ่มบริษัทสรุปว่าเป็นสัญญาเช่าการเงิน แต่ไม่สามารถแบ่งแยกจ�านวนดังกล่าวได้อย่างน่าเชื่อถือ  
ให้รับรู้สินทรัพย์และหนี้สินในจ�านวนที่เท่ากับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่มีลักษณะเฉพาะเจาะจงนั้น หลังจากนั้นจ�านวนหนี้สินจะลดลง 
ตามจ�านวนที่จ่าย และต้นทุนทางการเงินตามนัยจากหนี้สินจะรับรู้โดยใช้อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมส่วนเพิ่มของกลุ่มบริษัท
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(ถ) ภำษีเงินได้
   
 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ส�าหรับปีประกอบด้วยภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ภาษีเงินได้ ของงวดปัจจุบันและภาษีเงินได้

รอการตัดบัญชีรับรู้ในก�าไรหรือขาดทุน เว้นแต่ในส่วนที่เกี่ยวกับรายการที่รับรู้โดยตรงในส่วนของผู้ถือหุ้นหรือก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
   
 ภาษเีงนิได้ของงวดปัจจุบนัได้แก่ภาษทีีค่าดว่าจะจ่ายช�าระหรอืได้รบัช�าระ โดยค�านวณจากก�าไรหรอืขาดทนุประจ�าปีทีต้่องเสยีภาษ ีโดยใช้อตัราภาษี

ที่ประกาศใช้หรือที่คาดว่ามีผลบังคับใช้ ณ วันที่รายงาน ตลอดจนการปรับปรุงทางภาษีที่เกี่ยวกับรายการในปีก่อนๆ 
   
 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีบันทึกโดยค�านวณจากผลแตกต่างชั่วคราวที่เกิดขึ้นระหว่างมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สินและจ�านวนที่ใช้

เพื่อความมุ่งหมายทางภาษี ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะไม่ถูกรับรู้เมื่อเกิดจากผลแตกต่างชั่วคราวต่อไปนี้ การรับรู้สินทรัพย์หรือหนี้สิน 
ในครั้งแรกซึ่งเป็นรายการที่ไม่ใช่การรวมธุรกิจและรายการนั้นไม่มีผลกระทบต่อก�าไรขาดทุนทางบัญชีหรือทางภาษี และผลแตกต่างที่เกี่ยวข้อง
กับเงินลงทุนในบริษัทย่อยหากเป็นไปได้ว่าจะไม่มีการกลับรายการในอนาคตอันใกล้ 

   
 การวัดมลูค่าของภาษเีงินได้รอการตดับญัชต้ีองสะท้อนถงึผลกระทบทางภาษทีีจ่ะเกดิจากลกัษณะวิธีการที ่กลุม่บรษิทัคาดว่าจะได้รบัผลประโยชน์

จากสินทรัพย์หรือจะจ่ายช�าระหนี้สินตามมูลค่าตามบัญชี ณ วันที่สิ้นรอบระยะเวลาที่รายงาน 
   
 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีวัดมูลค่าโดยใช้อัตราภาษีที่คาดว่าจะใช้กับผลแตกต่างชั่วคราวเมื่อมีการกลับรายการ โดยใช้อัตราภาษีที่ประกาศใช้

หรือที่คาดว่ามีผลบังคับใช้ ณ วันที่รายงาน 
   
 ในการก�าหนดมูลค่าของภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี กลุ่มบริษัทต้องค�านึงถึงผลกระทบของสถานการณ์ทางภาษี

ทีไ่ม่แน่นอนและอาจท�าให้จ�านวนภาษทีีต้่องจ่ายเพิม่ขึน้ และมีดอกเบีย้ทีต้่องช�าระ กลุ่มบริษทัเช่ือว่าได้ตัง้ภาษเีงินได้ค้างจ่ายเพยีงพอส�าหรบัภาษี
เงินได้ที่จะจ่ายในอนาคต ซึ่งเกิดจากการประเมินผลกระทบจากหลายปัจจัย รวมถึงการตีความทางกฎหมายภาษีและจากประสบการณ์ในอดีต 
การประเมินนี้อยู่บนพื้นฐานการประมาณการและข้อสมมติฐานและอาจจะเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจเกี่ยวกับเหตุการณ์ในอนาคต ข้อมูลใหม่ๆ 
อาจจะท�าให้กลุ่มบริษัทเปลี่ยนการตัดสินใจโดยขึ้นอยู่กับความเพียงพอของภาษีเงินได้ค้างจ่ายที่มีอยู่ การเปลี่ยนแปลงในภาษีเงินได้ค้างจ่าย 
จะกระทบต่อค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ในงวดที่เกิดการเปลี่ยนแปลง

   
 สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสามารถหักกลบได้เมื่อกิจการมีสิทธิตามกฎหมายที่จะน�าสินทรัพย์

ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันมาหักกลบกับหนี้สินภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและภาษีเงินได้นี้ประเมินโดยหน่วยงานจัดเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกัน
ส�าหรับหน่วยภาษีเดียวกันหรือหน่วยภาษีต่างกัน ส�าหรับหน่วยภาษีต่างกันนั้นกิจการมีความตั้งใจจะจ่ายช�าระหนี้สินและสินทรัพย์ภาษีเงินได้
ของงวดปัจจุบันด้วยยอดสุทธิหรือตั้งใจจะรับคืนสินทรัพย์และจ่ายช�าระหนี้สินในเวลาเดียวกัน 

   
 สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะบันทึกต่อเมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าก�าไรเพื่อเสียภาษีในอนาคตจะมีจ�านวนเพียงพอกับ 

การใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวดังกล่าว สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะถูกทบทวน ณ ทุกวันที่รายงานและจะถูกปรับลดลง 
เท่าที่ประโยชน์ทางภาษีจะมีโอกาสถูกใช้จริง

   
(ท) ก�ำไรต่อหุ้น
   
 กลุ่มบริษัทแสดงก�าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานส�าหรับหุ้นสามัญ ก�าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานค�านวณโดยการหารก�าไรหรือขาดทุนของผู้ถือหุ้นสามัญของ

บริษัทด้วยจ�านวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน�้าหนักที่ออกจ�าหน่ายระหว่างปี
   
(ธ) รำยงำนทำงกำรเงินจ�ำแนกตำมส่วนงำน
   
 ผลการด�าเนินงานของส่วนงานที่รายงานต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหารของกลุ่มบริษัท (ผู้มีอ�านาจตัดสินใจสูงสุดด้านการด�าเนินงาน) จะแสดง

ถึงรายการที่เกิดขึ้นจากส่วนงานด�าเนินงานนั้นโดยตรงรวมถึงรายการที่ได้รับการปันส่วนอย่างสมเหตุสมผล
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4. บุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
   
 เพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดท�างบการเงิน บุคคลหรือกิจการเป็นบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับกลุ่มบริษัท หากกลุ่มบริษัทมีอ�านาจควบคุม

หรือควบคุมร่วมกันทั้งทางตรงและทางอ้อมหรือมีอิทธิพลอย่างมีนัยส�าคัญต่อบุคคลหรือกิจการในการตัดสินใจทางการเงินและการบริหาร 
หรือในทางกลับกัน หรือกลุ่มบริษัทอยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันหรืออยู่ภายใต้อิทธิพลอย่างมีนัยส�าคัญเดียวกันกับบุคคลหรือกิจการนั้น  
การเกี่ยวข้องกันนี้อาจเป็นรายบุคคลหรือเป็นกิจการ

   
 ความสัมพันธ์ที่มีกับบริษัทย่อยได้เปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 8 ส�าหรับความสัมพันธ์กับผู้บริหารส�าคัญและบุคคลหรือกิจการ

ที่เกี่ยวข้องกันซึ่งมีรายการบัญชีกับกลุ่มบริษัท มีดังนี้

ชื่อกิจกำร
ประเทศที่จัดตั้ง
/สัญชำติ ลักษณะควำมสัมพันธ์

ผู้บริหารส�าคัญ ไทย บุคคลที่มีอ�านาจและความรับผิดชอบการวางแผน สั่งการและ
ควบคุมกิจกรรมต่างๆ ของกิจการไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งนี้ 
รวมถึงกรรมการของ 
กลุ่มบริษัท (ไม่ว่าจะท�าหน้าที่ในระดับบริหารหรือไม่)

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ�ากัด (มหาชน) ไทย บริษัทใหญ่และมีกรรมการร่วมกัน

บริษัท แสงโสม จ�ากัด ไทย บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่

บริษัท สุราบางยี่ขัน จ�ากัด ไทย บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่

บริษัท สุรากระทิงแดง (1998) จ�ากัด ไทย บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่

บริษัท กาญจนสิงขร จ�ากัด ไทย บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่

บริษัท สุราพิเศษภัทรลานนา จ�ากัด ไทย บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่

บริษัท เบียร์ไทย (1991) จ�ากัด (มหาชน) ไทย บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่

บริษัท เบียร์ทิพย์ บริวเวอร์รี่ (1991) จ�ากัด ไทย บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่

บริษัท คอสมอส บริวเวอรี่ (ประเทศไทย) จ�ากัด ไทย บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่

บริษัท กฤตยบุญ จ�ากัด ไทย บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่

บริษัท โมเดิร์นเทรด แมนเนจเม้นท์ จ�ากัด ไทย บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่

บริษัท ป้อมบูรพา จ�ากัด ไทย บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่

บริษัท ป้อมคลัง จ�ากัด ไทย บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่

บริษัท ป้อมโชค จ�ากัด ไทย บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่

บริษัท ป้อมกิจ จ�ากัด ไทย บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่

บริษัท ป้อมเจริญ จ�ากัด ไทย บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่

บริษัท ป้อมพลัง จ�ากัด ไทย บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่

บริษัท ป้อมนคร จ�ากัด ไทย บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่

บริษัท ป้อมทิพย์ (2012) จ�ากัด ไทย บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่

บริษัท น�ายุค จ�ากัด ไทย บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่
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ชื่อกิจกำร
ประเทศที่จัดตั้ง
/สัญชำติ ลักษณะควำมสัมพันธ์

บริษัท น�าธุรกิจ จ�ากัด ไทย บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่

บริษัท น�าเมือง จ�ากัด ไทย บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่

บริษัท น�านคร จ�ากัด ไทย บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่

บริษัท น�าพลัง จ�ากัด ไทย บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่

บริษัท น�ากิจการ จ�ากัด ไทย บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่

บริษัท น�ารุ่งโรจน์ จ�ากัด ไทย บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่

บริษัท น�าทิพย์ จ�ากัด ไทย บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่

บริษัท แคชแวน แมนเนจเม้นท์ จ�ากัด ไทย บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ เอ็นเนอร์ยี่ จ�ากัด ไทย บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ โลจิสติก จ�ากัด ไทย บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ เทรนนิ่ง จ�ากัด ไทย บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ มาร์เก็ตติ้ง จ�ากัด ไทย บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่

บริษัท แพนอินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย จ�ากัด ไทย บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่

บริษัท ไทยดริ้งค์ จ�ากัด ไทย บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่

บริษัท โฮเรก้า แมเนจเม้นท์ จ�ากัด ไทย บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่

บริษัท ฟู้ด ออฟ เอเชีย จ�ากัด ไทย บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่

บริษัท ทศภาค จ�ากัด ไทย บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่

บริษัท ช้างอินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด ไทย บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่

บริษัท เอส.พี.เอ็มอาหารและเครื่องดื่ม จ�ากัด ไทย บริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัทใหญ่

บริษัท เสริมสุข จ�ากัด (มหาชน) ไทย บริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัทใหญ่

บริษัท เสริมสุข เบเวอร์เรจ จ�ากัด ไทย บริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัทใหญ่

บริษัท แม๊กซ์ เอเชีย จ�ากัด ไทย บริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัทใหญ่

Super Brands Company Pte. Ltd. สิงคโปร์ บริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัทใหญ่

บริษัท เพ็ทฟอร์ม (ไทยแลนด์) จ�ากัด ไทย บริษัทร่วมของบริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัทใหญ่

บริษัท เอฟแอนด์เอ็น แดรี่ส์ (ประเทศไทย) จ�ากัด ไทย บริษัทร่วมของบริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัทใหญ่

บริษัท เอฟแอนด์เอ็น ยูไนเต็ด จ�ากัด ไทย บริษัทร่วมของบริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัทใหญ่

F&N Beverages Marketing Sdn. Bhd. มาเลเซีย บริษัทร่วมของบริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัทใหญ่

F&N Beverages Manufacturing Sdn. Bhd. มาเลเซีย บริษัทร่วมของบริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัทใหญ่

F&N Foods Pte. Ltd. สิงคโปร์ บริษัทร่วมของบริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัทใหญ่

F&N Interflavine Pte. Ltd. สิงคโปร์ บริษัทร่วมของบริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัทใหญ่
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บริษัท เลิศรัฐการ จ�ากัด ไทย กรรมการและผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม

บริษัท นอร์ธปาร์ค กอล์ฟแอนด์สปอร์ตคลับ จ�ากัด ไทย กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทใหญ่ 
เป็นกรรมการและถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม

บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จ�ากัด (มหาชน) ไทย กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทใหญ่ 
ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม

บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ ฟู้ดส์ จ�ากัด ไทย กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทใหญ่ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม

บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ โลจิสติกส์ จ�ากัด ไทย กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทใหญ่ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม

บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จ�ากัด (มหาชน) ไทย กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทใหญ่ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม

บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จ�ากัด (มหาชน) ไทย กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทใหญ่ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม

บริษัท อาคเนย์แคปปิตอล จ�ากัด ไทย กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทใหญ่ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม

บริษัท ทิพย์พัฒน อาร์เขต จ�ากัด ไทย กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทใหญ่ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม

บริษัท ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี จ�ากัด ไทย กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทใหญ่ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม

บริษัท เอฟ แอนด์ บี อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด ไทย กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทใหญ่ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม

บริษัท ทีซีซี โฮเทลคอลเล็คชั่น จ�ากัด ไทย กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทใหญ่ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม

บริษัท บิสซิเนส โพรเซส เอาท์ซอร์สซิ่ง จ�ากัด ไทย กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทใหญ่ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม

บริษัท เดอะ สตรีท รีเทล ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด ไทย กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทใหญ่ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม

บริษัท ทีซีซีซีแอล ลาดพร้าว จ�ากัด ไทย กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทใหญ่ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม

บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกระดาษบางปะอิน จ�ากัด ไทย กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทใหญ่ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม

บริษัท บิ๊กซี ซูปเปอร์เซ็นเตอร์ จ�ากัด (มหาชน) ไทย กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทใหญ่ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม

บริษัท พิษณุโลก บิ๊กซี จ�ากัด ไทย กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทใหญ่ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม

บริษัท อุตสาหกรรมน�้าตาลชลบุรี จ�ากัด ไทย กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทใหญ่ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม

บริษัท ทีซีซี โลจิสติกส์ แอนด์ แวร์เฮ้าส์ จ�ากัด ไทย กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทใหญ่ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม

บริษัท พิเศษกิจ จ�ากัด ไทย กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทใหญ่ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม

บริษัท แปซิฟิก เลเช่อร์ (ประเทศไทย) จ�ากัด ไทย กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทใหญ่ถือหุ้นทางอ้อม

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ไทยรีเทลอินเวสเม้นต์ ไทย กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทใหญ่ 
ถือหน่วยลงทุนส่วนใหญ่ทางอ้อม

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า
 ไทยคอมเมอร์เชียลอินเวสเม้นต์

ไทย กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทใหญ่ 
ถือหน่วยลงทุนทางอ้อม

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ 
 โกลเด้นเวนเจอร์

ไทย กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทใหญ่ 
ถือหน่วยลงทุนทางอ้อม
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 นโยบายการก�าหนดราคาส�าหรับรายการแต่ละประเภทอธิบายได้ดังต่อไปนี้

รำยกำร นโยบำยกำรก�ำหนดรำคำ 

ซื้อขายสินค้า ราคาทุนบวกก�าไรส่วนเพิ่ม/ ราคาที่ตกลงกันตามสัญญา

รายได้จากการให้บริการ ราคาที่ตกลงกันตามสัญญา

ซื้อขายสินทรัพย์ถาวร มูลค่าสุทธิทางบัญชี/ ราคาที่ตกลงร่วมกัน

ค่าเช่ารับและค่าเช่าจ่าย ราคาที่ตกลงกันตามสัญญา

รายได้ค่าบริหารจัดการ ราคาที่ตกลงกันตามสัญญา

ค่าบริหารงาน ราคาที่ตกลงกันตามสัญญา

ดอกเบี้ยรับและดอกเบี้ยจ่าย อัตราดอกเบี้ยใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยของสถาบันการเงิน

เงินปันผลรับ ตามสิทธิ์ที่จะได้รับเงินปันผล

รายได้และค่าใช้จ่ายอื่น ราคาที่ตกลงร่วมกัน

 รายการที่ส�าคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันส�าหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559 และส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
2558 สรุปได้ดังนี้

(พันบาท)

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส�าหรับงวด

เก้าเดือน
สิ้นสุดวันที่

30 กันยายน

ส�าหรับปี
สิ้นสุดวันที่

31 ธันวาคม

ส�าหรับงวด
เก้าเดือน

สิ้นสุดวันที่
30 กันยายน

ส�าหรับปี
สิ้นสุดวันที่

31 ธันวาคม

2559 2558 2559 2558

บริษัทใหญ่
รายได้จากการขายสินค้า 833 2,181 578 523

ค่าบริหารงาน 7,020 9,360 7,020 9,360

บริษัทย่อย
รายได้จากการขายสินค้า - - 1,898 7,041

เงินปันผลรับ - - 419,999 461,999

ดอกเบี้ยรับ - - 61,581 83,993

รายได้ค่าบริหารจัดการ - - 14,564 20,317

รายได้อื่น - - 14,808 17,753

ขายอุปกรณ์ - - 509 3,646

ซื้อสินค้า - - 211,624 121,814
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(พันบาท)

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส�าหรับงวด

เก้าเดือน
สิ้นสุดวันที่

30 กันยายน

ส�าหรับปี
สิ้นสุดวันที่

31 ธันวาคม

ส�าหรับงวด
เก้าเดือน

สิ้นสุดวันที่
30 กันยายน

ส�าหรับปี
สิ้นสุดวันที่

31 ธันวาคม

2559 2558 2559 2558

บริษัทย่อย
ซื้ออุปกรณ์ - - 1,306 1,528

รายจ่ายค่าเช่า - - 4,215 5,558

ดอกเบี้ยจ่าย - - 526 821

ค่าใช้จ่ายอื่น - - 16,660 14,601

ผู้บริหำรส�ำคัญ
ค่าตอบแทนผู้บริหารส�าคัญ
ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน 39,992 45,959 38,402 44,764

ผลประโยชน์หลังออกจากงาน 460 739 429 676

รวมค่ำตอบแทนผู้บริหำรส�ำคัญ 40,452 46,698 38,831 45,440

กิจกำรอื่นที่เกี่ยวข้องกัน
รายได้จากการขายสินค้า 4,876,214 5,777,333 284,299 382,770

รายได้จากการให้บริการ 36,560 30,037 - -
รายได้อื่น 61,066 23,429 5,496 10,945

ซื้อสินค้า 784,212 893,958 133,323 207,522

ซื้ออุปกรณ์ 6,794 11,963 15 502

ค่าบริหารงาน 1,590 - 1,590 -
รายจ่ายค่าเช่า 89,308 72,610 45,620 35,749

ค่าใช้จ่ายอื่น 385,431 190,842 82,118 37,641

 ค่ำตอบแทนกรรมกำร

 ในการประชุมสามัญประจ�าปีของผู้ถือหุ้นของบริษัทเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2559 ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและ
เงินบ�าเหน็จประจ�าปี 2559 เป็นจ�านวนเงินไม่เกิน 10 ล้านบาท และ 29 ล้านบาท ตามล�าดับ

 ในการประชุมสามัญประจ�าปีของผู้ถือหุ้นของบริษัทเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2558 ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและ
เงินบ�าเหน็จประจ�าปี 2558 เป็นจ�านวนเงินไม่เกิน 10 ล้านบาท และ 21 ล้านบาท ตามล�าดับ

 ยอดคงเหลือกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 และ 31 ธันวาคม 2558 มีดังนี้
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(พันบาท)

ลูกหนี้กำรค้ำ - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
 30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน 31 ธันวาคม

2559 2558 2559 2558

บริษัทใหญ่ 1,590 1,554 18 39

บริษัทย่อย - - 106 572

กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน 197,313 281,657 35,580 26,835

รวม 198,903 283,211 35,704 27,446

(พันบาท)

ลูกหนี้อื่น - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
 30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน 31 ธันวาคม

2559 2558 2559 2558

บริษัทย่อย - - 60,730 42,152

กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน 43,396 20,808 3,269 3,268

รวม 43,396 20,808 63,999 45,420

 ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 และ 31 ธันวาคม 2558 จัดตามประเภทสกุลเงินตราได้ดังนี้
(พันบาท)

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
 30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน 31 ธันวาคม

2559 2558 2559 2558

สกุลเงินบาท 4,425 20,808 58,300 44,180

สกุลเงินริงกิตมาเลเซีย 38,971 - - -
สกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา - - 5,699 1,240

รวม 43,396 20,808 63,999 45,420
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(พันบาท)

เงินปันผลค้ำงรับจำกบริษัทย่อย งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
 30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน 31 ธันวาคม

2559 2558 2559 2558

บริษัทย่อย - - - 168,000

 เงินปันผลค้างรับจากบริษัทย่อยทั้งหมดของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 เป็นสกุลเงินบาท

(พันบาท)

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย  อัตรำดอกเบี้ย งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน 31 ธันวาคม

2559 2558 2559 2558 2559 2558
(ร้อยละต่อปี)

บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จ�ากัด 2.51 4.00 - - 1,822,000 2,029,000

บริษัท โออิชิ ราเมน จ�ากัด 2.51 4.00 - - 135,000 193,000

รวม - - 1,957,000 2,222,000

 รายการเคลือ่นไหวของเงนิให้กู้ยมืระยะส้ันแก่บรษัิทย่อยส�าหรบังวดเก้าเดอืนสิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2559 และส�าหรบัปีส้ินสดุวนัที ่31 ธนัวาคม 
2558 มีดังนี้

(พันบาท)

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส�าหรับงวด

เก้าเดือน
สิ้นสุดวันที่

30 กันยายน

ส�าหรับปี
สิ้นสุดวันที่

31 ธันวาคม

ส�าหรับงวด
เก้าเดือน

สิ้นสุดวันที่
30 กันยายน

ส�าหรับปี
สิ้นสุดวันที่

31 ธันวาคม

2559 2558 2559 2558

ณ วันที่ 1 มกราคม - - 2,222,000 2,214,000

เพิ่มขึ้น - - 5,582,302 4,870,427

ลดลง - - (5,847,302) (4,862,427)
ณ วันที่ 30 กันยำยน/ 31 ธันวำคม - - 1,957,000 2,222,000
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เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อยทั้งหมดของบริษัท ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 และ 31 ธันวาคม 2558 เป็นสกุลเงินบาท

(พันบาท)

เงินมัดจ�ำจ่ำย - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
 30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน 31 ธันวาคม

2559 2558 2559 2558

กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน 27,488 14,445 19,669 9,334

(พันบาท)

เจ้ำหนี้กำรค้ำ - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
 30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน 31 ธันวาคม

2559 2558 2559 2558

บริษัทย่อย - - 37,815 13,320

กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน 132,352 139,254 17,471 46,487

รวม 132,352 139,254 55,286 59,807

(พันบาท)

เงินกู้ยืมระยะสั้นจำกบริษัทย่อย  อัตรำดอกเบี้ย งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน 31 ธันวาคม

2559 2558 2559 2558 2559 2558
(ร้อยละต่อปี)

บริษัท โออิชิ สแน็ค จ�ากัด 1.375 1.375 - - 51,000 51,000
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 รายการเคลือ่นไหวของเงนิกูย้มืระยะสัน้จากบรษิทัย่อยส�าหรับงวดเก้าเดอืนสิน้สดุวนัที ่30 กนัยายน 2559 และส�าหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 
2558 มีดังนี้

(พันบาท)

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส�าหรับงวด

เก้าเดือน
สิ้นสุดวันที่

30 กันยายน

ส�าหรับปี
สิ้นสุดวันที่

31 ธันวาคม

ส�าหรับงวด
เก้าเดือน

สิ้นสุดวันที่
30 กันยายน

ส�าหรับปี
สิ้นสุดวันที่

31 ธันวาคม

2559 2558 2559 2558

ณ วันที่ 1 มกราคม - - 51,000 89,000

เพิ่มขึ้น - - - 24,783

ลดลง - - - (62,783)
ณ วันที่ 30 กันยำยน/ 31 ธันวำคม - - 51,000 51,000

 เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อยทั้งหมดของบริษัท ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 และ 31 ธันวาคม 2558 เป็นสกุลเงินบาท

(พันบาท)

เจ้ำหนี้อื่น - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
 30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน 31 ธันวาคม

2559 2558 2559 2558

บริษัทใหญ่ 840 1,669 839 1,669

บริษัทย่อย - - 43,217 42,853

กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน 354,992 148,399 55,637 23,019

รวม 355,832 150,068 99,693 67,541
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(พันบาท)

ภำระผูกพันกับบุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
 30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน 31 ธันวาคม

2559 2558 2559 2558

ภำระผูกพันรำยจ่ำยฝ่ำยทุน
สัญญาที่ยังไม่ได้รับรู้
ค�าสั่งซื้อที่ผู้ขายสินค้าหรือวัสดุตกลงแล้ว - 295 - -

จ�ำนวนเงินขั้นต่�ำที่ต้องจ่ำยในอนำคตทั้งสิ้นภำยใต้
 สัญญำเช่ำด�ำเนินงำนที่บอกเลิกไม่ได้
ภายในหนึ่งปี 39,386 28,755 27,230 20,814

หลังจากหนึ่งปี แต่ไม่เกินห้าปี 37,693 48,102 34,035 41,224

หลังจากห้าปี 498 - 2,200 3,214

รวม 77,577 76,857 63,465 65,252

ภำระผูกพันอื่นๆ
สัญญาบริการ 118,762 136,048 48,397 47,860

สัญญาว่าจ้างโฆษณา 448 - - -
ค�าสั่งซื้อที่ผู้ขายสินค้าหรือวัสดุตกลงแล้ว 94 20,020 - 1

อื่นๆ 2,769 50 2,764 3

รวม 122,073 156,118 51,161 47,864

 สัญญำที่ส�ำคัญภำยใต้ภำระผูกพันตำมสัญญำเช่ำด�ำเนินงำนที่บอกเลิกไม่ได้

 สัญญาเช่าทรัพย์สิน

 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2558 บริษัทได้ท�าสัญญาเช่าพื้นที่ในอาคารกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันแห่งหนึ่ง สัญญามีก�าหนดระยะเวลาสามปี  
มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2558 ถึงวันที่ 14 พฤษภาคม 2561 และสามารถต่ออายุสัญญาเช่าต่อไปได้อีกคราวละสามปี  
โดยต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสามเดือน ก่อนสัญญาครบก�าหนด โดยบริษัทมีภาระผูกพันที่จะ
ต้องจ่ายค่าเช่าเป็นรายเดือนในอัตราที่ก�าหนดไว้ในสัญญา

 เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2558 บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จ�ากัด “ผู้เช่า” ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทได้ท�าสัญญาเช่าที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 
ในจังหวัดสระบุรีกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันแห่งหนึ่ง “ผู้ให้เช่า” สัญญามีก�าหนดระยะเวลาสามปี มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2558 ถึง
วันที่ 31 สิงหาคม 2561 และหากผู้เช่าประสงค์จะต่ออายุสัญญาให้แจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้แก่ผู้ให้เช่าก่อนระยะเวลาของสัญญาจะสิ้นสุด
ลงไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนครบก�าหนดสัญญา และผู้ให้เช่าตกลงจะให้ผู้เช่าเช่าที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างต่อไปอีกคราวละสองปี นับแต่วันที่ 
ครบก�าหนดสัญญาหรือระยะเวลาที่ต่อออกไปแต่ละคราว โดยบริษัทย่อยดังกล่าวมีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายค่าเช่าเป็นรายเดือนตามอัตรา 
ที่ระบุไว้ในสัญญา
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 เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2558 บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จ�ากัด “ผู้เช่า” ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทได้ท�าสัญญาเช่าอาคารโรงงานในจังหวัดชลบุรี
กบับรษิทัทีเ่กีย่วข้องกนัแห่งหนึง่ “ผูใ้ห้เช่า” สญัญามกี�าหนดระยะเวลาสามปี มีผลบังคบัใช้ตัง้แต่วนัที ่1 กันยายน 2558 ถึงวนัที ่31 สงิหาคม 
2561 และหากผูเ้ช่าประสงค์จะต่ออายสุญัญาให้แจ้งเป็นลายลกัษณ์อักษรให้แก่ผูใ้ห้เช่าก่อนระยะเวลาของสญัญาจะสิน้สดุลงไม่น้อยกว่า 30 วนั 
ก่อนครบก�าหนดสัญญา และผู้ให้เช่าตกลงจะให้ผู้เช่าเช่าอาคารโรงงานต่อไปอีกคราวละหนึ่งปี นับแต่วันที่ครบก�าหนดสัญญาหรือระยะเวลา 
ที่ต่อออกไปแต่ละคราว โดยบริษัทย่อยดังกล่าวมีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายค่าเช่าเป็นรายเดือนตามอัตราที่ระบุไว้ในสัญญา

 เมือ่วนัที ่1 ตลุาคม 2558 บรษัิทและบรษัิทย่อยของบรษิทัได้ท�าสญัญาเช่าพืน้ท่ีกบับรษัิททีเ่กีย่วข้องกนัแห่งหน่ึง สญัญามกี�าหนดระยะเวลาสามปี  
มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561 และหากฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดจะต่ออายุสัญญาให้แจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร
แก่อีกฝ่ายหนึ่งก่อนระยะเวลาของสัญญาจะสิ้นสุดลงไม่น้อยกว่าเจ็ดเดือน ก่อนครบก�าหนดสัญญา ให้ถือว่าสัญญาฉบับนี้มีผลใช้บังคับต่อไป
อีกคราวละสามปี นับแต่วันที่ครบก�าหนดสัญญาหรือระยะเวลาที่ต่อออกไปแต่ละคราว โดยบริษัทและบริษัทย่อยดังกล่าวมีภาระผูกพันที่จะต้อง 
จ่ายค่าเช่าเป็นรายเดือนตามอัตราที่ระบุไว้ในสัญญา

 บริษัทและบริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จ�ากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทได้ท�าสัญญาเช่ารถยนต์หลายฉบับกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันแห่งหนึ่ง  
สัญญามีก�าหนดระยะเวลาห้าปี ซึ่งจะสิ้นสุดในระหว่างปี 2559 ถึงปี 2564 โดยบริษัทและบริษัทย่อยดังกล่าวมีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายค่าเช่า
เป็นรายเดือนตามอัตราที่ระบุไว้ในสัญญา

 บันทึกข้อตกลงเช่าช่วงพื้นที่อาคาร

 บริษัทได้ท�าบันทึกข้อตกลงกับบริษัท โออิชิ ราเมน จ�ากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท เพื่อเช่าช่วงพื้นที่อาคารห้างสรรพสินค้าสองแห่ง  
ซึ่งบริษัทย่อยดังกล่าวเป็นเจ้าของสิทธิการเช่าพื้นที่อาคารดังกล่าว โดยบริษัทมีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายค่าเช่าเป็นรายเดือนตามอัตราที่ระบุไว้
ในสัญญา

 สัญญำอื่นๆ

 สัญญาแต่งตั้งผู้จัดจำาหน่ายสินค้า

 เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2556 บริษัทและบริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จ�ากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทได้ท�าสัญญาแต่งตั้งให้บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
หลายแห่งเป็นผู้จัดจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์พร้อมดื่มให้กับบริษัทและบริษัทย่อยดังกล่าว โดยสัญญามีผลบังคับใช้เป็นระยะเวลาสามปี ตั้งแต่วันที่  
1 มกราคม 2557 และสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และหากฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดประสงค์จะต่ออายุสัญญาออกไป ให้แจ้งแก่อีกฝ่ายหนึ่ง 
ทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่าหกเดือน ก่อนวันครบก�าหนดระยะเวลาดังกล่าว 

 เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2558 บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จ�ากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทได้ท�าสัญญาแต่งตั้งให้บริษัทที่เกี่ยวข้องกันแห่งหนึ่ง 
เป็นผู้จดัจ�าหน่ายสนิค้าประเภทชาเขยีวให้กับบรษิทัย่อยดงักล่าว โดยสัญญามกี�าหนดระยะเวลาสามปี มผีลบงัคับใช้ตัง้แต่วนัที ่1 มนีาคม 2558 
จนถงึวนัที ่28 กมุภาพนัธ์ 2561 ทัง้นี ้หากฝ่ายหนึง่ฝ่ายใดมไิด้แจ้งการไม่ต่ออายุสญัญาให้แก่อกีฝ่ายหนึง่ทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษรล่วงหน้า
ไม่น้อยกว่า 90 วัน ก่อนครบก�าหนดระยะเวลาของสัญญาดังกล่าว หรือระยะเวลาที่ต่อออกไปแต่ละคราว ให้ถือว่าสัญญาฉบับนี้มีผลบังคับใช้ 
ต่อไปอีกคราวละหนึ่งปี นับแต่วันที่ครบก�าหนดระยะเวลาของสัญญา หรือวันที่ครบก�าหนดระยะเวลาที่ต่อออกไปแต่ละคราว

 เมือ่วนัที ่1 เมษายน 2559 บรษิทั โออชิ ิเทรดดิง้ จ�ากัด ซึง่เป็นบริษทัย่อยของบริษทัได้ท�าสญัญาแต่งตัง้ให้บริษทัเป็นผูจ้ดัจ�าหน่ายผลิตภณัฑ์
อาหารแช่เยน็ อาหารแช่แขง็และผลติภณัฑ์ในกลุม่เบเกอรี ่โดยสญัญามผีลบงัคบัใช้เป็นระยะเวลาสามปี ตัง้แต่วนัที ่1 เมษายน 2559 และ 
สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562 และในกรณีที่บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จ�ากัด ไม่แจ้งการไม่ต่ออายุสัญญาให้บริษัททราบเป็นลายลักษณ์อักษร 
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 90 วนั ก่อนครบก�าหนดสญัญาให้ถือว่าสญัญาฉบับนีมี้ผลบังคบัใช้ต่อไปอีกคราวละหนึง่ปี นบัแต่วนัทีค่รบก�าหนดสญัญา
หรือระยะเวลาที่ต่อออกไปแต่ละคราว
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 สัญญาผลิตและจัดจำาหน่ายสินค้า

 เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2555 บริษัทได้ท�าสัญญาแต่งตั้งให้บริษัทที่เกี่ยวข้องกันแห่งหนึ่งเป็นผู้ผลิตและจัดจ�าหน่ายชาเขียวพร้อมดื่มแบบ 
ขวดแก้วคืนขวด ในราคาและเงื่อนไขตามที่ระบุในสัญญา โดยสัญญามีก�าหนดระยะเวลาห้าปี มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2555 และ
สิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 และหากฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดประสงค์จะไม่ต่ออายุสัญญาให้แจ้งเป็นหนังสือแก่อีกฝ่ายหนึ่ง ก่อนครบก�าหนด 
ระยะเวลาของสัญญาไม่น้อยกว่า 90 วัน ให้ถือว่าสัญญาฉบับนี้มีผลผูกพันตามข้อสัญญาเดิมต่อไปอีกคราวละห้าปี

 เมือ่วนัที ่1 กรกฎาคม 2558 บรษิทั โออชิ ิเทรดดิง้ จ�ากดั ซึง่เป็นบริษทัย่อยของบริษทัได้ท�าสญัญาเพือ่ผลิตและจดัจ�าหน่ายเคร่ืองด่ืมสมนุไพร 
ให้กับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันแห่งหนึ่ง ในราคาและเงื่อนไขตามที่ระบุในสัญญา โดยสัญญามีก�าหนดระยะเวลาสามปี มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่  
1 กรกฎาคม 2558 และสิน้สดุวนัที ่30 มถินุายน 2561 และหากฝ่ายหนึง่ฝ่ายใดประสงค์จะไม่ต่ออายสุญัญาให้แจ้งเป็นหนงัสอืแก่อีกฝ่ายหนึง่ 
ก่อนครบก�าหนดระยะเวลาของสัญญาไม่น้อยกว่าหกเดือน ให้ถือว่าสัญญาฉบับนี้มีผลผูกพันตามข้อสัญญาเดิมต่อไปอีกคราวละสามปี

 สัญญาให้บริการด้านการบริหารงาน

 เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2555 บริษัทได้ท�าสัญญาให้บริการด้านการบริหารงานกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันแห่งหนึ่ง ซึ่งให้บริการด้านการบริหาร
และจัดการธุรกิจแก่บริษัท สัญญามีก�าหนดระยะเวลาหนึ่งปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2555 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และหากฝ่ายหนึ่ง
ฝ่ายใดไม่มีการแจ้งยกเลิกสัญญาให้ทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่าสามเดือน ก่อนครบก�าหนดสัญญา ให้ถือว่าสัญญาฉบับนี้ 
มีผลบังคับใช้ต่อไปอีกคราวละหนึ่งปี นับแต่วันที่ครบก�าหนดสัญญาหรือระยะเวลาที่ต่อออกไปแต่ละคราว โดยบริษัทมีภาระผูกพันที่จะต้องจ่าย
ค่าตอบแทนเป็นรายเดือนตามอัตราที่ระบุไว้ในสัญญา

 เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 บริษัทได้ท�าสัญญา Management Service Agreement กับ Oishi Myanmar Limited ซึ่งเป็นบริษัทย่อย
ทางอ้อมในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ เพื่อให้บริการด้านการบริหารและจัดการธุรกิจแก่ Oishi Myanmar Limited สัญญามีผลบังคับ
ใช้ตั้งแต่วันที่ 10 กรกฎาคม 2557 เป็นต้นไป จนกว่าคู่สัญญาจะตกลงให้สัญญาสิ้นสุดหรือสัญญาสิ้นสุดลงด้วยเหตุใดเหตุหนึ่งตามที่ระบุไว้ 
ในสัญญา โดยบริษัทตกลงเรียกเก็บค่าตอบแทนรายเดือนตามอัตราที่ระบุไว้ในสัญญา

 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2558 บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จ�ากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทได้ท�าสัญญาให้บริการด้านการบริหารงานกับบริษัท 
ทีเ่ก่ียวข้องกนัแห่งหนึง่ เพ่ือการให้บริการด้านการบรหิารแก่บรษิทัย่อยดงักล่าว สญัญามผีลใช้บงัคบัตัง้แต่วนัที ่1 พฤษภาคม 2558 เป็นต้นไป 
และหากคู่สัญญาฝ่ายใดประสงค์จะเลิกสัญญาให้แจ้งให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่าสองเดือน โดยบริษัทย่อย 
ดังกล่าวมีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายค่าตอบแทนเป็นรายเดือนตามอัตราที่ระบุไว้ในสัญญา

 เมือ่วนัที ่ 28 เมษายน 2559 บรษิทัได้ท�าสญัญาให้บรกิารด้านการบริหารงานกับบริษทัทีเ่ก่ียวข้องกันแห่งหนึง่เพือ่การให้บริการด้านการบรหิาร
แก่บริษัท สัญญามีผลบังคับใช้เป็นระยะเวลาหนึ่งปี ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2559 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 และหากฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด 
ไม่มีการแจ้งการไม่ต่ออายุสัญญาให้ทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนครบก�าหนดสัญญา ให้ถือว่าสัญญาฉบับนี้ 
มีผลบังคับใช้ต่อไปอีกคราวละหนึ่งปี นับแต่วันที่ครบก�าหนดสัญญาหรือระยะเวลาที่ต่อออกไปแต่ละคราว โดยบริษัทมีภาระผูกพันที่จะต้อง 
จ่ายค่าตอบแทนเป็นรายเดือนตามอัตราที่ระบุไว้ในสัญญา

 เมือ่วนัที ่1 พฤษภาคม 2559 บรษิทัได้ท�าสญัญาให้บรกิารด้านการบริหารงานกับบริษทัทีเ่กีย่วข้องกันแห่งหนึง่เพือ่การให้บริการด้านการบรหิาร
แก่บริษัท สัญญามีผลบังคับใช้เป็นระยะเวลาหนึ่งปี ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2559 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2560 และหากฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด 
ไม่มีการแจ้งการไม่ต่ออายุสัญญาให้ทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนครบก�าหนดสัญญา ให้ถือว่าสัญญาฉบับนี้ 
มีผลบังคับใช้ต่อไปอีกคราวละหนึ่งปี นับแต่วันที่ครบก�าหนดสัญญาหรือระยะเวลาที่ต่อออกไปแต่ละคราว โดยบริษัทมีมีภาระผูกพันที่จะต้อง 
จ่ายค่าตอบแทนเป็นรายเดือนตามอัตราที่ระบุไว้ในสัญญา
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 สัญญาซื้อขาย

 เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2558 บริษัทได้ท�าสัญญาซื้อขายไอศกรีมกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันแห่งหนึ่ง ในราคาและเงื่อนไขตามที่ระบุในสัญญา 
โดยสัญญามีอายุสามปี มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน 2558 และสิ้นสุดวันที่ 15 มิถุนายน 2561

 เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2558 บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จ�ากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทได้ท�าสัญญาซื้อขวดพีอีทีบรรจุร้อนกับบริษัทที่เกี่ยวข้อง
กันแห่งหนึ่ง ตามปริมาณที่บริษัทย่อยก�าหนดในราคาเป็นไปตามที่ระบุในสัญญา โดยสัญญามีก�าหนดระยะเวลาสามปี มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 
1 กันยายน 2558 สิ้นสุดวันที่ 31 สิงหาคม 2561

 เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2559 บริษัทได้ท�าสัญญาซื้อขายเครื่องดื่มชาเขียวโซดากระป๋องกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันแห่งหนึ่งตามปริมาณที่ 
บริษัทก�าหนดในราคาเป็นไปตามที่ระบุในสัญญา โดยสัญญามีก�าหนดระยะเวลาหนึ่งปีมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 20 พฤษภาคม 2559  
สิ้นสุดวันที่ 19 พฤษภาคม 2560 และหากฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดไม่แจ้งความประสงค์ไม่ต่ออายุสัญญาให้ทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษร 
ไม่น้อยกว่าสามเดือน ก่อนวันสิ้นสุดของสัญญา ให้ถือว่าสัญญาฉบับนี้มีผลบังคับใช้ต่อไปอีกคราวละหนึ่งปี นับแต่วันที่ครบก�าหนดระยะเวลา
การซื้อขายหรือวันที่ครบก�าหนดระยะเวลาที่ต่อออกไปแต่ละคราว 

 สัญญาสิทธิการดำาเนินกิจการ

 เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2559 บริษัทได้ท�าสัญญาให้สิทธิในการด�าเนินกิจการสาขาร้านอาหารของกลุ่มบริษัทภายในประเทศไทย กับบริษัท 
ที่เกี่ยวข้องกันแห่งหนึ่ง โดยมีรายละเอียดการให้สิทธิและค่าตอบแทนตามที่ระบุในสัญญา สัญญามีก�าหนดระยะเวลา 10 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่  
1 มีนาคม 2559 เป็นต้นไป และหากฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดไม่ได้ขอเลิกสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 90 วัน ก่อนครบก�าหนด
สัญญา ให้ถือว่าสัญญาฉบับนี้มีผลบังคับใช้ต่อไปอีกคราวละ 5 ปี นับแต่วันที่ครบก�าหนดสัญญาหรือระยะเวลาที่ต่อออกไปแต่ละคราว

 สัญญาให้บริการบริหารคลังสินค้า

 เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2558 บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จ�ากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทได้ท�าสัญญาให้บริการบริหารคลังสินค้า สัญญา 
มกี�าหนดระยะเวลาสามปี เริม่ตัง้แต่วนัที ่1 ธนัวาคม 2557 ถึงวนัที ่30 พฤศจกิายน 2560 และหากฝ่ายหนึง่ฝ่ายใดไม่มีการแจ้งยกเลิกสญัญา
ให้ทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนครบก�าหนดสัญญา ให้ถือว่าสัญญาฉบับนี้มีผลบังคับใช้ต่อไปอีกคราวละหนึ่งปี 
นับแต่วันที่ครบก�าหนดสัญญาหรือระยะเวลาที่ต่อออกไปแต่ละคราว โดยบริษัทมีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายค่าตอบแทนเป็นรายเดือนตามอัตรา 
ที่ระบุไว้ในสัญญา

 สัญญาจ้างบริการ

 บริษัทได้ท�าสัญญาจ้างบริการกับบริษัท โออิชิ ราเมน จ�ากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท เพื่อการให้บริการเกี่ยวกับธุรกิจร้านอาหาร สัญญา 
มีก�าหนดระยะเวลาหนึ่งปี มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558 โดยมีอัตราค่าบริการรวมเป็นจ�านวนเงิน 
ไม่เกิน 18,000,000 บาท ตลอดอายุสัญญา ต่อมาเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2559 คู่สัญญาตกลงต่ออายุสัญญาออกไปอีกหนึ่งปี ภายใต้ 
ข้อตกลงและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญาเดิมทุกประการ

 สัญญาจ้างผลิต

 เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2559 บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จ�ากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทได้ท�าสัญญารับจ้างผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มประเภทนม
กบับรษิทัทีเ่กีย่วข้องกนัแห่งหนึง่ ในราคาและเงือ่นไขตามทีร่ะบุในสญัญา โดยสญัญามีก�าหนดระยะเวลาห้าปี มีผลบงัคบัใช้ตัง้แต่วนัที ่1 ตลุาคม 
2558 ถงึวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 และหากฝ่ายหนึง่ฝ่ายใดไม่มีการแจ้งยกเลกิสัญญาให้ทราบล่วงหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษรไม่น้อยกว่า 180 วนั 
ก่อนวันที่ครบก�าหนดสัญญา ให้ถือว่าสัญญาฉบับนี้มีผลบังคับใช้ต่อไปอีกคราวละหนึ่งปี นับแต่วันที่ครบก�าหนดอายุสัญญา

 บันทึกข้อตกลงให้สิทธิจำาหน่ายเครื่องดื่ม

 เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2559 บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จ�ากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทได้ท�าบันทึกข้อตกลงเพื่อรับสิทธิในการจ�าหน่ายเครื่องดื่ม 
“โออิชิ” ภายในศูนย์การประชุม กับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันแห่งหนึ่งตามรายละเอียดและเงื่อนไขที่ระบุในบันทึกข้อตกลง โดยบันทึกข้อตกลงมีระยะ
เวลาสองปี มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2559 และสิ้นสุดวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561
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5. เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
(พันบาท)

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
 30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน 31 ธันวาคม

2559 2558 2559 2558

เงินสดในมือ 17,610 26,232 12,439 19,538

เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน 24,787 13,546 462 525

เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์ 551,246 555,426 532,372 523,286

รวม 593,643 595,204 545,273 543,349

 ยอดเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 และ 31 ธันวาคม 2558 จัดตามประเภทสกุลเงินตราได้ดังนี้

(พันบาท)

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
 30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน 31 ธันวาคม

2559 2558 2559 2558

สกุลเงินบาทและสกุลเงินที่ใช้
 ในการด�าเนินงานของบริษัทย่อย 578,668 591,490 545,273 543,349

สกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา 14,975 3,714 - -
รวม 593,643 595,204 545,273 543,349
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6. ลูกหนี้กำรค้ำ
(พันบาท)

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
 30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน 31 ธันวาคม

หมายเหตุ 2559 2558 2559 2558

กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 4 198,903 283,211 35,704 27,446

บุคคลหรือกิจการอื่นๆ 225,458 251,229 84,688 7,461

รวม 424,361 534,440 120,392 34,907

 การวิเคราะห์อายุของลูกหนี้การค้า มีดังนี้
(พันบาท)

ภำระผูกพันกับบุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
 30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน 31 ธันวาคม

2559 2558 2559 2558

กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
ยังไม่ครบก�าหนดช�าระ 197,109 283,041 35,654 27,446

เกินก�าหนดช�าระ:
 น้อยกว่า 3 เดือน 120 163 50 -
 3 - 6 เดือน 69 3 - -
 6 - 12 เดือน 1,535 4 - -
 มากกว่า 12 เดือน 70 - - -
รวม 198,903 283,211 35,704 27,446

บุคคลหรือกิจกำรอื่นๆ
ยังไม่ครบก�าหนดช�าระ 146,356 141,501 71,482 7,461

เกินก�าหนดช�าระ:
 น้อยกว่า 3 เดือน 74,795 108,577 12,781 -
 3 - 6 เดือน 3,145 46 425 -
 6 - 12 เดือน 143 558 - -
 มากกว่า 12 เดือน 1,019 547 - -
รวม 225,458 251,229 84,688 7,461

รวมทั้งสิ้น 424,361 534,440 120,392 34,907

 โดยปกติระยะเวลาการให้สินเชื่อแก่ลูกค้าของกลุ่มบริษัทมีระยะเวลาตั้งแต่ 30 วัน ถึง 60 วัน
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 ยอดลูกหนี้การค้า ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 และ 31 ธันวาคม 2558 จัดตามประเภทสกุลเงินตราได้ดังนี้
(พันบาท)

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
 30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน 31 ธันวาคม

2559 2558 2559 2558

สกุลเงินบาท 411,371 525,691 120,392 34,907

สกุลเงินริงกิตมาเลเซีย 10,463 6,280 - -
สกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา 2,527 2,469 - -
รวม 424,361 534,440 120,392 34,907

7. สินค้ำคงเหลือ
(พันบาท)

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
 30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน 31 ธันวาคม

2559 2558 2559 2558

สินค้าส�าเร็จรูป 164,021 99,619 1,061 1,257

สินค้าระหว่างผลิต 11,269 4,158 - -
วัตถุดิบ 276,789 264,989 39,392 45,216

วัสดุสิ้นเปลืองเพื่อการผลิต 44,996 37,254 5,775 5,521

497,075 406,020 46,228 51,994

หัก ค่าเผื่อสินค้าล้าสมัยและเสื่อมสภาพ (6,597) (13,205) - (2,302)
รวม 490,478 392,815 46,228 49,692
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(พันบาท)

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส�าหรับงวด

เก้าเดือน
สิ้นสุดวันที่

30 กันยายน

ส�าหรับปี
สิ้นสุดวันที่

31 ธันวาคม

ส�าหรับงวด
เก้าเดือน

สิ้นสุดวันที่
30 กันยายน

ส�าหรับปี
สิ้นสุดวันที่

31 ธันวาคม

2559 2558 2559 2558

ต้นทุนของสินค้าคงเหลือที่บันทึกเป็นค่าใช้จ่าย 
 และได้รวมในบัญชีต้นทุนขาย
- ต้นทุนขาย 6,476,115 8,353,947 2,249,823 3,263,940

- ตัดจ�าหน่ายสินค้าล้าสมัยและเสื่อมสภาพ 29,915 18,680 2,302 6,024

- กลับรายการค่าเผื่อสินค้าล้าสมัยและเสื่อมสภาพ (6,608) (2,569) (2,302) (3,714)
สุทธิ 6,499,422 8,370,058 2,249,823 3,266,250

8. เงินลงทุนในบริษัทย่อย
(พันบาท)

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส�าหรับงวด

เก้าเดือน
สิ้นสุดวันที่

30 กันยายน

ส�าหรับปี
สิ้นสุดวันที่

31 ธันวาคม

2559 2558

ณ วันที่ 1 มกราคม 669,773 669,773

เพิ่มทุนในบริษัทย่อย 10,334 -
ณ วันที่ 30 กันยำยน/ 31 ธันวำคม 680,107 669,773

 เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2559 Oishi International Holdings Limited ซึ่งเป็นบริษัทย่อยทางตรงของบริษัทในเขตบริหารพิเศษฮ่องกง 
แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ได้เพิ่มทุนที่ออกและช�าระแล้วเป็นจ�านวน 11.70 ล้านเหรียญฮ่องกง (11,700,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ  
1 เหรียญฮ่องกง) จากเดิม 9.40 ล้านเหรียญฮ่องกง (9,400,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 เหรียญฮ่องกง) โดยได้มีการช�าระมูลค่าหุ้น
ส่วนที่เพิ่มขึ้นแล้วในเดือนกันยายน 2559 

 เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2559 Oishi F&B (Singapore) Pte. Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัทในประเทศสิงคโปร์ ได้เพิ่มทุนที่ออก
และช�าระแล้วเป็นจ�านวน 1.90 ล้านเหรยีญสงิคโปร์ (1,900,000 ล้านหุ้น มลูค่าหุน้ทีต่ราไว้หุน้ละ 1 เหรียญสงิคโปร์) จากเดมิ 1.52 ล้านเหรยีญ
สิงคโปร์ (1,520,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 เหรียญสิงคโปร์) โดยได้มีการช�าระมูลค่าหุ้นส่วนที่เพิ่มขึ้นแล้วในเดือนกันยายน 2559 
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 กำรวัดมูลค่ำยุติธรรม

 ลำาดับชั้นมูลค่ายุติธรรม 

 มูลค่ายุติธรรมของที่ดินถูกประเมินโดยผู้ประเมินราคาทรัพย์สินอิสระจากภายนอก ซึ่งมีคุณสมบัติในวิชาชีพที่เหมาะสมและมีประสบการณ์ 
ในการประเมินราคาทรัพย์สินประเภทดังกล่าว

 การวดัมลูค่ายตุธิรรมของทีด่นิจ�านวน 663 ล้านบาท ในงบการเงินรวม ถูกจดัล�าดับช้ันการวดัมูลค่ายตุธิรรม อยูใ่นระดับที ่3 จากเกณฑ์ข้อมลู
ที่น�ามาใช้ในเทคนิคการประเมินมูลค่ายุติธรรม 

 มูลค่ายุติธรรมระดับ 3

 ตารางต่อไปนี้แสดงการกระทบยอดยกมาและยกไปส�าหรับมูลค่ายุติธรรมระดับ 3
(ล้านบาท)

งบกำรเงินรวม

ยอดยกมา ณ วันที่ 1 มกราคม 2559 503

ก�ำไรที่รับรู้ในก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
 ก�าไรจากจากการตีมูลค่าที่ดินใหม่ 160

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยำยน 2559 663

 เทคนิคการประเมินมูลค่าและข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ที่มีนัยสำาคัญ

 เทคนิคการประเมินมูลค่าและข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ที่มีนัยส�าคัญที่ใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรมของที่ดินแสดงในตารางดังต่อไปนี้

เทคนิคกำรประเมินมูลค่ำ ข้อมูลที่ไม่สำมำรถสังเกตได้ที่มีนัยส�ำคัญ

ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงข้อมูลที่ 
ไม่สำมำรถสังเกตได้ที่มีนัยส�ำคัญ 
และกำรวัดมูลค่ำยุติธรรม

วิธีการเปรียบเทียบราคาตลาด ราคาเสนอขายและราคาซื้อขายจริงของ  
 ที่ดินเปรียบเทียบที่คล้ายคลึงกันปรับ 
 ด้วยปัจจัยความต่าง

มูลค่ายุติธรรมที่ประมาณการไว้ 
 จะเพิ่มขึ้น (ลดลง) หากราคาต่อ
 พื้นที่สูงขึ้น (ลดลง)
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10. ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี 
 สินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 และ 31 ธันวาคม 2558 มีดังนี้ 

(พันบาท)

งบกำรเงินรวม

สินทรัพย์ หนี้สิน
30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน 31 ธันวาคม

2559 2558 2559 2558

รวม 86,708 115,302 (41,184) (9,215)
การหักกลบรายการของภาษี (41,184) (9,215) 41,184 9,215

สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีสุทธิ 45,524 106,087 - -

(พันบาท)

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

สินทรัพย์ หนี้สิน
30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน 31 ธันวาคม

2559 2558 2559 2558

สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี 8,001 17,485 - -
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 รายการเคลื่อนไหวของสินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีรวมที่เกิดขึ้นในระหว่างงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559 และ
ระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีดังนี้

(พันบาท)

งบกำรเงินรวม

บันทึกเป็น (รายจ่าย) / รายได้ใน

ณ วันที่ 
1 มกราคม

2559

ก�าไรหรือ
ขาดทุน 

(หมายเหตุ 24)
ก�าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น 

ณ วันที่ 
30 กันยายน

2559

สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
สินค้าคงเหลือ 464 (65) - 399
หนี้สินผลประโยชน์พนักงานที่ก�าหนดไว้ 8,490 940 1,089 10,519
ยอดขาดทุนทางภาษียกไป 106,348 (31,035) - 75,313
อื่นๆ - 477 - 477
รวม 115,302 (29,683) 1,089 86,708

หนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน (9,215) - (31,969) (41,184)

สุทธิ 106,087 (29,683) (30,880) 45,524

(พันบาท)

งบกำรเงินรวม

บันทึกเป็น (รายจ่าย) / รายได้ใน

ณ วันที่ 
1 มกราคม

2558

ก�าไรหรือ
ขาดทุน 

(หมายเหตุ 24)
ก�าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น 

ณ วันที่ 
31 ธันวาคม

2558

สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
สินค้าคงเหลือ 1,224 (760) - 464
หนี้สินผลประโยชน์พนักงานที่ก�าหนดไว้ 12,447 834 (4,791) 8,490
ยอดขาดทุนทางภาษียกไป 108,130 (1,782) - 106,348
รวม 121,801 (1,708) (4,791) 115,302

หนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน (9,215) - - (9,215)

สุทธิ 112,586 (1,708) (4,791) 106,087
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(พันบาท)

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

บันทึกเป็น (รายจ่าย) / รายได้ใน

ณ วันที่ 1 
มกราคม 

2559

ก�าไรหรือ
ขาดทุน 

(หมายเหตุ 24)
ก�าไรขาดทุน 
เบ็ดเสร็จอื่น 

ณ วันที่
30 กันยายน

2559

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สินค้าคงเหลือ 460 (460) - -
หนี้สินผลประโยชน์ที่ก�าหนดไว้ 6,649 754 598 8,001

ยอดขาดทุนทางภาษียกไป 10,376 (10,376) - -
รวม 17,485 (10,082) 598 8,001

(พันบาท)

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

บันทึกเป็น (รายจ่าย) / รายได้ใน

ณ วันที่ 
1 มกราคม 

2558

ก�าไรหรือ
ขาดทุน 

(หมายเหตุ 24)
ก�าไรขาดทุน 
เบ็ดเสร็จอื่น 

ณ วันที่ 
31 ธันวาคม

2558

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สินค้าคงเหลือ 1,203 (743) - 460

หนี้สินผลประโยชน์พนักงานที่ก�าหนดไว้ 9,715 867 (3,933) 6,649

ยอดขาดทุนทางภาษียกไป - 10,376 - 10,376

รวม 10,918 10,500 (3,933) 17,485
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11. สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
(พันบาท)

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน 31 ธันวาคม

หมายเหตุ 2559 2558 2559 2558

กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
เงินมัดจ�าจ่าย 4 27,488 14,445 19,669 9,334

บุคคลหรือกิจกำรอื่นๆ
เงินมัดจ�าจ่าย 212,742 217,438 155,857 158,507

ลูกหนี้กรมสรรพากร 33,336 28,094 16,095 15,394

อื่นๆ 553 7,062 275 8,081

รวม 274,119 267,039 191,896 191,316

12. หนี้สินที่มีภำระดอกเบี้ย
(พันบาท)

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน 31 ธันวาคม

หมายเหตุ 2559 2558 2559 2558

ส่วนที่หมุนเวียน
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
 ที่ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี
 ส่วนที่ไม่มีหลักประกัน 500,000 600,000 - 600,000

หุ้นกู้ที่ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี
 ส่วนที่ไม่มีหลักประกัน - 1,000,000 - 1,000,000

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย 
 ส่วนที่ไม่มีหลักประกัน 4 - - 51,000 51,000

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินที่ถึงก�าหนด
 ช�าระภายในหนึ่งปี 22,696 19,814 - -

รวมหนี้สินที่มีดอกเบี้ยระยะสั้น 522,696 1,619,814 51,000 1,651,000
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(พันบาท)

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน 31 ธันวาคม

หมายเหตุ 2559 2558 2559 2558

ส่วนที่ไม่หมุนเวียน
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
 ส่วนที่ไม่มีหลักประกัน - 500,000 - -

หุ้นกู้
 ส่วนที่ไม่มีหลักประกัน 2,000,000 1,000,000 2,000,000 1,000,000

รวมเงินกู้ยืมระยะยาว 2,000,000 1,500,000 2,000,000 1,000,000

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน 12,969 30,261 - -

รวมหนี้สินที่มีดอกเบี้ยไม่หมุนเวียน 2,012,969 1,530,261 2,000,000 1,000,000

รวมทั้งสิ้น 2,535,665 3,150,075 2,051,000 2,651,000

 ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 ลักษณะที่ส�าคัญและรายละเอียดของเงินกู้ยืมของกลุ่มบริษัทมีดังนี้

 เงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงินและหุ้นกู้

 (ก) สัญญาเงินกู้ระยะยาวกับสถาบันการเงิน

  บริษัทย่อยของบริษัทมีสัญญาเงินกู้ระยะยาวกับสถาบันการเงินแห่งหนึ่ง โดยมีเงินต้นจ�านวน 500 ล้านบาท มีก�าหนดช�าระคืน 
เป็นรายเดือนจ�านวนห้างวด งวดละ 100 ล้านบาท เริ่มช�าระคืนงวดแรกในเดือนกุมภาพันธ์ 2560 ดอกเบี้ยก�าหนดช�าระเป็นรายเดือน 
ในอัตราคงที่ร้อยละ 2.25 ต่อปี ทั้งนี้ บริษัทย่อยต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อก�าหนดบางประการตามที่ระบุไว้ในสัญญาเงินกู้ยืม

 (ข) หุ้นกู้

  ในปี 2555 ผู้ถือหุ้นของบริษัทได้อนุมัติให้บริษัทได้ออกและเสนอขายหุ้นกู้มีวงเงินไม่เกิน 3,000 ล้านบาท โดยมีระยะเวลาไม่เกิน 10 ปี 
โดยในกรณีที่บริษัทได้ไถ่ถอนหรือช�าระคืนหุ้นกู้ที่ได้ออกภายในวงเงินข้างต้นแล้ว บริษัทสามารถออกหุ้นกู้ทดแทนเพิ่มเติมอีกได้ภายใต้
เงื่อนไขและวงเงินที่ก�าหนดไว้ (Revolving) 

  ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 บริษัทมีหุ้นกู้ที่ออกแล้วชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่มีประกัน ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ 
เป็นจ�านวน 2,000 ล้านบาท (2,000,000 หน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท) โดยครบก�าหนดเวลาไถ่ถอนในวันที่ 9 ธันวาคม 
2561 และวันที่ 6 กรกฎาคม 2562 และมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.51 ต่อปี และร้อยละ 2.20 ต่อปี ตามล�าดับ ซึ่งมีก�าหนดจ่ายช�าระดอก
เบี้ยทุกๆ หกเดือน 

  บริษัทต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ก�าหนดและด�ารงอัตราส่วนของหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้นตลอดอายุของหุ้นกู้
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 หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยซึ่งไม่รวมหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินแสดงตามระยะเวลาครบก�าหนดการจ่ายช�าระ ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 และ 
31 ธันวาคม 2558 ได้ดังนี้

(พันบาท)

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน 31 ธันวาคม

2559 2558 2559 2558

ครบก�าหนดภายในหนึ่งปี 500,000 1,600,000 51,000 1,651,000

ครบก�าหนดหลังจากหนึ่งปี แต่ไม่เกินห้าปี 2,000,000 1,500,000 2,000,000 1,000,000

รวม 2,500,000 3,100,000 2,051,000 2,651,000

 ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 กลุ่มบริษัทและบริษัทมีวงเงินสินเชื่อซึ่งยังไม่ได้เบิกใช้เป็นจ�านวนเงินรวม 3,023.86 ล้านบาท และ  
3.25 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา และ 2,660.12 ล้านบาท ตามล�าดับ (31 ธันวาคม 2558: 4,380.94 ล้านบาท และ 19.65 ล้านเหรียญ
สหรัฐอเมริกา และ 2,860.12 ล้านบาท ตามลำาดับ)

 หนี้สินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน

 หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 และ 31 ธันวาคม 2558 มีรายละเอียดดังนี้
(พันบาท)

งบกำรเงินรวม 

30 กันยายน 2559 31 ธันวาคม 2558

มูลค่า
อนาคตของ
จ�านวนเงิน

ขั้นต่�า
ที่ต้องจ่าย ดอกเบี้ย

มูลค่า
ปัจจุบันของ
จ�านวนเงิน

ขั้นต่�า
ที่ต้องจ่าย

มูลค่า
อนาคตของ
จ�านวนเงิน

ขั้นต่�า
ที่ต้องจ่าย ดอกเบี้ย

มูลค่า
ปัจจุบันของ
จ�านวนเงิน

ขั้นต่�า
ที่ต้องจ่าย

ครบก�าหนดช�าระ
 ภายในหนึ่งปี 24,183 (1,487) 22,696 22,214 (2,400) 19,814

ครบก�าหนดช�าระ
 หลังจากหนึ่งปีแต่ไม่เกินห้าปี 13,188 (219) 12,969 31,477 (1,216) 30,261

รวม 37,371 (1,706) 35,665 53,691 (3,616) 50,075

 หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยทั้งหมดของกลุ่มบริษัทและบริษัท ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 และ 31 ธันวาคม 2558 เป็นสกุลเงินบาท
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13. เจ้ำหนี้กำรค้ำ
(พันบาท)

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน 31 ธันวาคม

หมายเหตุ 2559 2558 2559 2558

กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 4 132,352 139,254 55,286 59,807

บุคคลหรือกิจการอื่นๆ 838,029 864,696 229,408 230,465

รวม 970,381 1,003,950 284,694 290,272

 ยอดเจ้าหนี้การค้า ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 และ 31 ธันวาคม 2558 จัดตามประเภทสกุลเงินตราได้ดังนี้
(พันบาท)

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน 31 ธันวาคม

2559 2558 2559 2558

สกุลเงินบาทและสกุลเงินที่ใช้ใน
 การด�าเนินงานของบริษัทย่อย 970,070 1,003,858 284,694 290,272

สกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา 261 92 - -
สกุลเงินยูโร 50 - - -
รวม 970,381 1,003,950 284,694 290,272
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14. เจ้ำหนี้อื่น
(พันบาท)

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน 31 ธันวาคม

หมายเหตุ 2559 2558 2559 2558

กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน 4 355,832 150,068 99,693 67,541

บุคคลหรือกิจกำรอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายพนักงาน 177,788 86,712 99,156 64,981

ค่าใช้จ่ายทางการตลาด 200,300 78,524 15,124 5,438

ค่าสาธารณูปโภค 52,617 45,208 22,735 17,213

เงินประกันผลงาน 22,852 34,832 4,409 9,989

รายได้รับล่วงหน้า 13,267 13,746 13,209 13,676

อื่นๆ 119,499 151,913 60,338 62,751

รวม 942,155 561,003 314,664 241,589

 ยอดเจ้าหนี้อื่น ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 และ 31 ธันวาคม 2558 จัดตามประเภทสกุลเงินตราได้ดังนี้
(พันบาท)

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน 31 ธันวาคม

2559 2558 2559 2558

สกุลเงินบาทและสกุลเงินที่ใช้ใน
 การด�าเนินงานของบริษัทย่อย 887,991 557,282 314,664 241,589

สกุลเงินริงกิตมาเลเซีย 49,196 2,896 - -
สกุลเงินเหรียญสิงคโปร์ 4,968 825 - -
รวม 942,155 561,003 314,664 241,589
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15. ภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำนที่ก�ำหนดไว้
(พันบาท)

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน 31 ธันวาคม

2559 2558 2559 2558

งบแสดงฐำนะกำรเงิน
ภำระผูกพันในงบแสดงฐำนะกำรเงินส�ำหรับ
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
- โครงการจ่ายชดเชยตามกฎหมายแรงงานไทย 66,178 53,311 44,929 36,785

(พันบาท)

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส�าหรับงวด

เก้าเดือน
สิ้นสุดวันที่

30 กันยายน

ส�าหรับปี
สิ้นสุดวันที่

31 ธันวาคม

ส�าหรับงวด
เก้าเดือน

สิ้นสุดวันที่
30 กันยายน

ส�าหรับปี
สิ้นสุดวันที่

31 ธันวาคม

2559 2558 2559 2558

งบก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ
รับรู้ในก�ำไรหรือขำดทุน
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
- โครงการจ่ายชดเชยตามกฎหมายแรงงานไทย 7,158 14,383 4,894 10,341

รับรู้ในก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
(ก�าไร) ขาดทุนจากการประมาณการตามหลัก
 คณิตศาสตร์ประกันภัยที่รับรู้ในระหว่างงวด/ ปี 5,194 (30,172) 2,991 (19,684)
(ก�าไร) ขาดทุนสะสมจากการประมาณการตาม
 หลักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่รับรู้ 7,374 2,180 (1,484) (4,475)

 โครงกำรจ่ำยชดเชยตำมกฎหมำยแรงงำนไทย 

 กลุ่มบริษัทและบริษัทจัดการโครงการบ�าเหน็จบ�านาญพนักงานตามข้อก�าหนดของพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541  
ในการให้ผลประโยชน์เมื่อเกษียณแก่พนักงานตามสิทธิและอายุงาน

 โครงการผลประโยชน์ที่ก�าหนดไว้ของกลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ได้แก่ ความเสี่ยงของ 
ช่วงชีวิต และความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย
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 การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์ที่ก�าหนดไว้
(พันบาท)

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส�าหรับงวด

เก้าเดือน
สิ้นสุดวันที่

30 กันยายน

ส�าหรับปี
สิ้นสุดวันที่

31 ธันวาคม

ส�าหรับงวด
เก้าเดือน

สิ้นสุดวันที่
30 กันยายน

ส�าหรับปี
สิ้นสุดวันที่

31 ธันวาคม

2559 2558 2559 2558

ภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์ที่ก�าหนดไว้
 ณ วันที่ 1 มกราคม 53,311 72,051 36,785 51,617

รับรู้ในก�ำไรหรือขำดทุน
ต้นทุนบริการปัจจุบัน 5,999 12,005 4,094 8,638

ดอกเบี้ยจากภาระผูกพัน 1,159 2,378 800 1,703

7,158 14,383 4,894 10,341

รับรู้ในก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
(ก�าไร) ขาดทุนจากการประมาณการตามหลัก
 คณิตศาสตร์ประกันภัย 5,194 (30,172) 2,991 (19,684)

5,194 (30,172) 2,991 (19,684)
อื่นๆ
รับโอนจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 801 140 1,384 576

โอนออกไปยังบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (286) (862) (1,125) (5,268)
ผลประโยชน์จ่าย - (2,229) - (797)

515 (2,951) 259 (5,489)
ภำระผูกพันของโครงกำรผลประโยชน์ที่ก�ำหนดไว้
 ณ วันที่ 30 กันยำยน/ 31 ธันวำคม 66,178 53,311 44,929 36,785
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 (ก�าไร) ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่รับรู้ในก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นเกิดขึ้นจาก
(พันบาท)

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส�าหรับงวด

เก้าเดือน
สิ้นสุดวันที่

30 กันยายน

ส�าหรับปี
สิ้นสุดวันที่

31 ธันวาคม

ส�าหรับงวด
เก้าเดือน

สิ้นสุดวันที่
30 กันยายน

ส�าหรับปี
สิ้นสุดวันที่

31 ธันวาคม

2559 2558 2559 2558

สมมติฐานประชากร - (32,648) - (20,092)
สมมติฐานทางการเงิน 2,852 (3,568) 1,810 (2,268)
การปรับปรุงจากประสบการณ์ 2,342 6,044 1,181 2,676

รวม 5,194 (30,172) 2,991 (19,684)

 ข้อสมมติในกำรประมำณกำรตำมหลักคณิตศำสตร์ประกันภัย

 ข้อสมมติหลักในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ณ วันที่รายงาน (แสดงโดยวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน�้าหนัก) ได้แก่
(ร้อยละ)

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน 31 ธันวาคม

2559 2558 2559 2558

อัตราคิดลด 2.50 2.90 2.50 2.90

การเพิ่มขึ้นของเงินเดือนในอนาคต 5.00 5.00 5.00 5.00

 ข้อสมมติฐานเกี่ยวกับอัตรามรณะในอนาคตถือตามข้อมูลทางสถิติที่เผยแพร่ทั่วไปและตารางมรณะ 

 ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 ระยะเวลาถัวเฉลี่ยถ่วงน�้าหนักของภาระผูกพันผลประโยชน์ที่ก�าหนดไว้เป็น 13 ปี (31 ธันวาคม 2558: 15 ปี)
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 กำรวิเครำะห์ควำมอ่อนไหว

 การเปลี่ยนแปลงในแต่ละข้อสมมติฐานที่เกี่ยวข้องในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่อาจเป็นไปได้อย่างสมเหตุสมผล  
ณ วันที่รายงาน โดยถือว่าข้อสมมติฐานอื่นๆ คงที่ จะมีผลกระทบต่อภาระผูกพันผลประโยชน์ที่ก�าหนดไว้เป็นจ�านวนเงินดังต่อไปนี้

(พันบาท)

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

ภำระผูกพันของโครงกำรผลประโยชน์ 
 ณ วันที่ 30 กันยำยน 2559 เพิ่มขึ้น ลดลง เพิ่มขึ้น ลดลง
อัตราคิดลด (เปลี่ยนแปลงร้อยละ 0.5) (3,538) 3,833 (2,245) 2,428

การเพิ่มขึ้นของเงินเดือนในอนาคต (เปลี่ยนแปลงร้อยละ 0.5) 3,720 (3,472) 2,356 (2,204)

 แม้ว่าการวิเคราะห์นี้ไม่ได้ค�านึงการกระจายตัวแบบเต็มรูปแบบของกระแสเงินสดที่คาดหวังภายใต้โครงการดังกล่าว แต่ได้แสดงประมาณการ
ความอ่อนไหวของข้อสมมติฐานต่างๆ

16. ทุนเรือนหุ้น
(บาท) (พันหุ้น/พันบาท)

งบกำรเงินรวม / งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

ส�าหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่
มูลค่าหุ้น 30 กันยายน 2559 31 ธันวาคม 2558

ต่อหุ้น จ�านวนหุ้น จ�านวนเงิน จ�านวนหุ้น จ�านวนเงิน

ทุนจดทะเบียน
ณ วันที่ 1 มกราคม
- หุ้นสามัญ 2 187,500 375,000 187,500 375,000

ณ วันที่ 30 กันยำยน/ 31 ธันวำคม
- หุ้นสำมัญ 2 187,500 375,000 187,500 375,000

ทุนที่ออกและช�ำระแล้ว
ณ วันที่ 1 มกราคม
- หุ้นสามัญ 2 187,500 375,000 187,500 375,000

ณ วันที่ 30 กันยำยน/ 31 ธันวำคม
- หุ้นสำมัญ 2 187,500 375,000 187,500 375,000

 ส่วนเกินมูลค่ำหุ้น

 ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 51 ในกรณีที่บริษัทเสนอขายหุ้นสูงกว่ามูลค่าหุ้นที่จดทะเบียนไว้ 
บริษัทต้องน�าค่าหุ้นส่วนเกินนี้ตั้งเป็นทุนส�ารอง (“ส่วนเกินมูลค่าหุ้น”) ส่วนเกินมูลค่าหุ้นนี้จะน�าไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได้
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17. ส�ำรอง
 ส�ารองประกอบด้วย

 กำรจัดสรรก�ำไร และ/หรือ ก�ำไรสะสม

 ส�ำรองตำมกฎหมำย
 ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริษัทจะต้องจัดสรรทุนส�ารอง (“ส�ารองตามกฎหมาย”) 

อย่างน้อยร้อยละ 5 ของก�าไรสุทธิประจ�าปีหลังจากหักขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าส�ารองดังกล่าวมีจ�านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของ 
ทุนจดทะเบียน เงินส�ารองนี้จะน�าไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได้

 องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น

 ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงิน
 ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงนิแสดงในส่วนของเจ้าของประกอบด้วยผลต่างการแปลงค่าทัง้หมดจากงบการเงินของหน่วยงานในต่างประเทศ

 ผลต่ำงจำกกำรเปลี่ยนแปลงในกำรตีรำคำสินทรัพย์ใหม่
 ผลต่างจากการเปลีย่นแปลงในการตีราคาสนิทรพัย์ใหม่แสดงในส่วนของเจ้าของประกอบด้วยผลรวมของ การเปลีย่นแปลงสทุธิของการตรีาคา

ที่ดินที่แสดงในงบการเงินด้วยการตีราคาใหม่จนกระทั่งมีการขายหรือจ�าหน่าย

 กำรเคลื่อนไหวในทุนส�ำรอง
 การเคลื่อนไหวในทุนส�ารองแสดงรายการในงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

18. ส่วนงำนด�ำเนินงำน
 กลุม่บรษิทัม ี2 ส่วนงานทีร่ายงาน ดงัรายละเอยีดข้างล่าง ซึง่เป็นหน่วยงานธุรกิจทีส่�าคญัของกลุ่มบริษทั หน่วยงานธุรกิจทีส่�าคญันีผ้ลิตสนิค้า

และให้บริการที่แตกต่างกัน และมีการบริหารจัดการแยกต่างหาก เนื่องจากใช้เทคโนโลยีและกลยุทธ์ทางการตลาดที่แตกต่างกัน ผู้มีอ�านาจ
ตัดสินใจสูงสุดด้านการด�าเนินงานสอบทานรายงานการจัดการภายในของแต่ละหน่วยงานธุรกิจที่ส�าคัญอย่างน้อยทุกไตรมาส การด�าเนินงาน
ของแต่ละส่วนงานที่รายงานของกลุ่มบริษัทโดยสรุปมีดังนี้

 • ส่วนงานอาหาร ร้านอาหารญี่ปุ่น บะหมี่ราเมน อาหารว่างและอาหารส�าเร็จรูปแช่แข็ง
 • ส่วนงานเครื่องดื่ม  ผลิตและจัดจ�าหน่ายเครื่องดื่มชาเขียว เครื่องดื่มกลิ่นผลไม้ เครื่องดื่มสมุนไพร และน�้าดื่ม

 ข้อมูลผลการด�าเนินงานของแต่ละส่วนงานที่รายงานได้รวมอยู่ดังข้างล่างนี้ ผลการด�าเนินงานวัดโดยใช้ก�าไรสุทธิของส่วนงาน ซึ่งน�าเสนอ 
ในรายงานการจัดการภายในและสอบทานโดยผู้มีอ�านาจตัดสินใจสูงสุดด้านการด�าเนินงานของกลุ่มบริษัท ผู้บริหารเชื่อว่าการใช้ก�าไรสุทธิ 
ในการวัดผลการด�าเนินงานนั้น เป็นข้อมูลที่เหมาะสมในการประเมินผลการด�าเนินงานของส่วนงานและสอดคล้องกับกิจการอื่นที่ด�าเนินธุรกิจ 
ในอุตสาหกรรมเดียวกัน
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 ข้อมูลเกี่ยวกับส่วนงำนที่รำยงำน
(ล้านบาท)

ส่วนงำนอำหำร ส่วนงำนเครื่องดื่ม รวม
ส�าหรับงวด

เก้าเดือน
สิ้นสุดวันที่

30 กันยายน

ส�าหรับปี
สิ้นสุดวันที่

31 ธันวาคม

ส�าหรับงวด
เก้าเดือน

สิ้นสุดวันที่
30 กันยายน

ส�าหรับปี
สิ้นสุดวันที่

31 ธันวาคม

ส�าหรับงวด
เก้าเดือน

สิ้นสุดวันที่
30 กันยายน

ส�าหรับปี
สิ้นสุดวันที่

31 ธันวาคม

2559 2558 2559 2558 2559 2558

รายได้จากการขาย
  - กิจการอื่น 4,897 6,570 510 444 5,407 7,014

  - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 9 2 4,868 5,777 4,877 5,779

รายได้จากการให้บริการ
  - กิจการอื่น - - 78 56 78 56

  - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - - 37 30 37 30

ดอกเบี้ยรับ 3 1 1 - 4 1

รายได้อื่น 24 39 82 44 106 83

รวมรำยได้ 4,933 6,612 5,576 6,351 10,509 12,963

ต้นทุนขาย 2,806 3,941 3,693 4,429 6,499 8,370

ต้นทุนการให้บริการ - - 108 77 108 77

ค่าใช้จ่ายในการขาย 581 794 683 873 1,264 1,667

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 1,444 1,802 213 235 1,657 2,037

ต้นทุนทางการเงิน - - 61 105 61 105

รวมค่ำใช้จ่ำย 4,831 6,537 4,758 5,719 9,589 12,256

ก�ำไรก่อนภำษีเงินได้ 102 75 818 632 920 707

(ค่าใช้จ่าย) รายได้ภาษีเงินได้ (21) (12) (19) 9 (40) (3)
ก�ำไรส�ำหรับงวด/ปี 81 63 799 641 880 704

กำรแบ่งปันก�ำไร
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ 88 71 799 641 887 712

ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่
ไม่มีอ�านาจควบคุม (7) (8) - - (7) (8)
ก�ำไรส�ำหรับงวด/ปี 81 63 799 641 880 704

รายจ่ายฝ่ายทุน 166 445 603 200 769 645

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย 388 508 379 475 767 983
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(ล้านบาท)

ส่วนงำนอำหำร ส่วนงำนเครื่องดื่ม รวม
30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน 31 ธันวาคม

2559 2558 2559 2558 2559 2558

สินทรัพย์และหนี้สิน
สินค้าคงเหลือ 137 208 353 185 490 393

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 1,877 2,013 5,278 4,990 7,155 7,003

สินทรัพย์อื่น 785 804 848 889 1,633 1,693

รวมสินทรัพย์ 2,799 3,025 6,479 6,064 9,278 9,089

เจ้าหนี้การค้า 456 512 514 492 970 1,004

หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย - - 2,536 3,150 2,536 3,150

หนี้สินอื่น 494 420 669 432 1,163 852

รวมหนี้สิน 950 932 3,719 4,074 4,669 5,006

 ส่วนงำนภูมิศำสตร์

 กลุ่มบริษัทมีฐานการด�าเนินธุรกิจส่วนใหญ่อยู่ในประเทศไทย โดยส่วนหนึ่งของสินค้าที่ผลิตได้จะส่งไปจ�าหน่ายโดยตรงหรือผ่านทางบริษัทย่อย
ในต่างประเทศให้กับลูกค้าภายนอก ส�าหรับฐานการด�าเนินธุรกิจในต่างประเทศจะเป็นของบริษัทย่อย

 ในการน�าเสนอการจ�าแนกส่วนงานภูมิศาสตร์ รายได้แยกตามเขตภูมิศาสตร์ได้ก�าหนดจากสถานที่ตั้งของลูกค้า สินทรัพย์แยกตามสถานที่ตั้ง
ทางภูมิศาสตร์ของสินทรัพย์
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 ข้อมูลจ�ำแนกตำมเขตภูมิศำสตร์

 รายละเอียดข้อมูลทางการเงินจ�าแนกตามเขตภูมิศาสตร์ในงบการเงินรวม ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 และ 31 ธันวาคม 2558 และ 
ส�าหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันายน 2559 และส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีดังนี้

(ล้านบาท)
งบกำรเงินรวม

รายได้
ส�าหรับงวด

เก้าเดือน
สิ้นสุดวันที่

ส�าหรับปี
สิ้นสุดวันที่ ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน 31 ธันวาคม

2559 2558 2559 2558

ประเทศไทย 9,942 12,525 7,125 6,966

ต่างประเทศ 567 438 30 37

รวม 10,509 12,963 7,155 7,003

 
 ลูกค้ำรำยใหญ่

 รายได้จากลูกค้ารายใหญ่จากส่วนงานอาหารและเครื่องดื่มของกลุ่มบริษัทเป็นเงินประมาณ 5,508 ล้านบาท  
(31 ธันวาคม 2558 : 6,398 ล้านบาท) จากรายได้รวมของกลุ่มบริษัท

19. ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำย
(พันบาท)

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส�าหรับงวด

เก้าเดือน
สิ้นสุดวันที่

30 กันยายน

ส�าหรับปี
สิ้นสุดวันที่

31 ธันวาคม

ส�าหรับงวด
เก้าเดือน

สิ้นสุดวันที่
30 กันยายน

ส�าหรับปี
สิ้นสุดวันที่

31 ธันวาคม

2559 2558 2559 2558

ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการขาย 702,476 941,697 100,055 217,476

ค่าเช่า 436,889 550,047 316,630 447,985

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากร 55,134 81,919 27,979 21,134

ค่าขนส่ง 33,588 49,371 6,425 651

อื่นๆ 35,365 44,573 12,699 9,881

รวม 1,263,452 1,667,607 463,788 697,127
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20. ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร
(พันบาท)

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส�าหรับงวด

เก้าเดือน
สิ้นสุดวันที่

30 กันยายน

ส�าหรับปี
สิ้นสุดวันที่

31 ธันวาคม

ส�าหรับงวด
เก้าเดือน

สิ้นสุดวันที่
30 กันยายน

ส�าหรับปี
สิ้นสุดวันที่

31 ธันวาคม

2559 2558 2559 2558

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากร 839,327 1,057,906 629,533 868,672

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย 286,636 365,220 178,264 261,750

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับส�านักงาน 246,360 308,085 180,012 259,448

อื่นๆ 284,792 305,477 154,070 217,043

รวม 1,657,115 2,036,688 1,141,879 1,606,913

21. ค่ำใช้จ่ำยผลประโยชน์ของพนักงำน
(พันบาท)

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส�าหรับงวด

เก้าเดือน
สิ้นสุดวันที่

30 กันยายน

ส�าหรับปี
สิ้นสุดวันที่

31 ธันวาคม

ส�าหรับงวด
เก้าเดือน

สิ้นสุดวันที่
30 กันยายน

ส�าหรับปี
สิ้นสุดวันที่

31 ธันวาคม

หมายเหตุ 2559 2558 2559 2558

เงินเดือนและค่าแรง 1,015,855 1,326,546 613,422 863,191

เงินบ�าเหน็จตอบแทนกรรมการ 25,000 21,000 25,000 21,000

ต้นทุนบ�าเหน็จบ�านาญ - โครงการ
 ผลประโยชน์พนักงานที่ก�าหนดไว้ 15 7,158 14,383 4,894 10,341

ต้นทุนบ�าเหน็จบ�านาญ
 - โครงการสมทบเงิน 10,578 12,334 6,643 8,714

อื่นๆ 363,508 436,300 143,978 181,245

รวม 1,422,099 1,810,563 793,937 1,084,491



บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน

ร�ยง�นประจำ�ปี 2559
บริษัท โออิชิ กรุ ๊ป จำ�กัด (มห�ชน)

223

 โครงการผลประโยชน์พนักงานที่กำาหนดไว้
 
 รายละเอียดของโครงการผลประโยชน์พนักงานที่ก�าหนดไว้ได้เปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 15
 
 โครงการสมทบเงิน
 
 กลุม่บรษิทัได้จดัตัง้กองทนุส�ารองเลีย้งชพีส�าหรบัพนกังานของกลุม่บริษทับนพืน้ฐานความสมัครใจของพนกังาน ในการเป็นสมาชิกของกองทุน 

โดยพนกังานจ่ายเงนิสะสมในอตัราร้อยละ 2 ถงึอตัราร้อยละ 5 ของเงินเดอืนทกุเดอืน และกลุม่บรษิทัจ่ายสมทบในอตัราร้อยละ 2 ถงึอตัราร้อยละ 5 
ของเงินเดือนของพนักงานทุกเดือน กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพนี้ได้จดทะเบียนเป็นกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพตามข้อก�าหนดของกระทรวงการคลัง 
และจัดการกองทุนโดยผู้จัดการกองทุนที่ได้รับอนุญาต

22. ค่ำใช้จ่ำยตำมลักษณะ
 
 งบการเงินได้รวมการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายตามหน้าที่ ค่าใช้จ่ายตามลักษณะได้เปิดเผยตามข้อก�าหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบับต่างๆ ดังนี้
(พันบาท)

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส�าหรับงวด

เก้าเดือน
สิ้นสุดวันที่

30 กันยายน

ส�าหรับปี
สิ้นสุดวันที่

31 ธันวาคม

ส�าหรับงวด
เก้าเดือน

สิ้นสุดวันที่
30 กันยายน

ส�าหรับปี
สิ้นสุดวันที่

31 ธันวาคม

หมายเหตุ 2559 2558 2559 2558

การเปลี่ยนแปลงในสินค้าส�าเร็จรูป
 และสินค้าระหว่างผลิต (71,513) 3,633 196 8,030

วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป 4,627,340 6,395,448 1,531,577 2,868,782

ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน 1,396,563 1,810,132 793,896 1,084,491

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย 739,510 978,462 237,367 349,332

ค่าโฆษณาและส่งเสริมการขาย 19 702,476 941,697 100,055 217,476

ค่าเช่า 530,731 594,393 366,461 482,888

ก�าลังการผลิตว่างเปล่า 61,668 7,098 - -
ต้นทุนทางการเงิน 23 60,850 104,892 52,583 80,170

อื่นๆ 1,540,992 1,420,889 825,938 559,291

รวมค่ำใช้จ่ำย 9,588,617 12,256,644 3,908,073 5,650,460
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23. ต้นทุนทำงกำรเงิน
(พันบาท)

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส�าหรับงวด

เก้าเดือน
สิ้นสุดวันที่

30 กันยายน

ส�าหรับปี
สิ้นสุดวันที่

31 ธันวาคม

ส�าหรับงวด
เก้าเดือน

สิ้นสุดวันที่
30 กันยายน

ส�าหรับปี
สิ้นสุดวันที่

31 ธันวาคม

หมายเหตุ 2559 2558 2559 2558

ดอกเบี้ยจ่ำย
บริษัทย่อย 4 - - 526 821

สถาบันการเงิน 60,850 105,535 52,057 79,349

รวม 60,850 105,535 52,583 80,170

24. ภำษีเงินได้
 ภำษีเงินได้ที่รับรู้ในก�ำไรหรือขำดทุน

(พันบาท)

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส�าหรับงวด

เก้าเดือน
สิ้นสุดวันที่

30 กันยายน

ส�าหรับปี
สิ้นสุดวันที่

31 ธันวาคม

ส�าหรับงวด
เก้าเดือน

สิ้นสุดวันที่
30 กันยายน

ส�าหรับปี
สิ้นสุดวันที่

31 ธันวาคม

หมายเหตุ 2559 2558 2559 2558

ภำษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน
ส�าหรับงวดปัจจุบัน 11,511 1,073 2,687 -
ภาษีงวดก่อนๆ ที่บันทึกสูงไป (1,643)  - (842) -

9,868 1,073 1,845 -
ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี 10

การเปลี่ยนแปลงของผลต่างชั่วคราว (1,352) (74) (294) (124)
ขาดทุนทางภาษีที่สามารถใช้ได้ 31,035 1,782 10,376 (10,376)

29,683 1,708 10,082 (10,500)
รวมค่ำใช้จ่ำย (รำยได้) ภำษีเงินได้ 39,551 2,781 11,927 (10,500)
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 ภำษีเงินได้ที่รับรู้ในก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 
(พันบาท)

งบกำรเงินรวม
ส�าหรับงวดเก้าเดือน ส�าหรับปี

สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

ก่อน
ภาษีเงินได้

ค่าใช้จ่าย 
(รายได้)

ภาษีเงินได้
สุทธิจาก

ภาษีเงินได้
ก่อน

ภาษีเงินได้
รายได้

ภาษีเงินได้
สุทธิจาก

ภาษีเงินได้

การตีราคาที่ดิน 159,845 (31,969) 127,876 - - -
ก�าไร (ขาดทุน) จากการ
 ประมาณการตามหลัก
 คณิตศาสตร์ประกันภัย (5,194) 1,089 (4,105) 30,172 (4,791) 25,381

รวม 154,651 (30,880) 123,771 30,172 (4,791) 25,381

(พันบาท)

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ส�าหรับงวดเก้าเดือน ส�าหรับปี

สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

ก่อน
ภาษีเงินได้

ค่าใช้จ่าย 
ภาษีเงินได้

สุทธิจาก
ภาษีเงินได้

ก่อน
ภาษีเงินได้

รายได้
ภาษีเงินได้

สุทธิจาก
ภาษีเงินได้

ก�าไร (ขาดทุน) จากการ
 ประมาณการตามหลัก
 คณิตศาสตร์ประกันภัย (2,991) 598 (2,393) 19,684 (3,933) 15,751
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 กำรกระทบยอดเพื่อหำอัตรำภำษีที่แท้จริง 

งบกำรเงินรวม
ส�าหรับงวดเก้าเดือน ส�าหรับปี

สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

อัตราภาษี
(ร้อยละ) (พันบาท)

อัตราภาษี
(ร้อยละ) (พันบาท)

ก�าไรก่อนภาษีเงินได้รวม 919,808 706,516

จ�านวนภาษีตามอัตราภาษีเงินได้ 20.00 183,962 20.00 141,303

รายได้ที่ไม่ต้องเสียภาษี (139,408) (142,590)
ค่าใช้จ่ายทางภาษีที่ถือเป็นรายจ่ายได้เพิ่มขึ้น (7,501) (1,005)
ค่าใช้จ่ายต้องห้ามทางภาษี 924 2,421

ภาษีงวดก่อนๆ ที่บันทึกสูงไป (1,643)  -
ผลขาดทุนในปีปัจจุบันที่ไม่รับรู้เป็นสินทรัพย์
 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 3,217 2,652

รวม 4.30 39,551 0.39 2,781

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ส�าหรับงวดเก้าเดือน ส�าหรับปี

สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

อัตราภาษี
(ร้อยละ) (พันบาท)

อัตราภาษี
(ร้อยละ) (พันบาท)

ก�าไรก่อนภาษีเงินได้รวม 491,696 404,733

จ�านวนภาษีตามอัตราภาษีเงินได้ 20.00 98,339 20.00 80,947

รายได้ที่ไม่ต้องเสียภาษี (84,000) (92,400)
ค่าใช้จ่ายทางภาษีที่ถือเป็นรายจ่ายได้เพิ่มขึ้น (1,659) (1,005)
ค่าใช้จ่ายต้องห้ามทางภาษี 89 1,958

ภาษีงวดก่อนๆ ที่บันทึกสูงไป (842) -
รวม 2.43 11,927 (2.59) (10,500)

 กำรลดอัตรำภำษีเงินได้นิติบุคคล

 พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร ฉบับที่ 42 พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 3 มีนาคม 2559 ให้ปรับลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล 
เหลืออัตราร้อยละ 20 ของก�าไรสุทธิส�าหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2559 เป็นต้นไป
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25. สิทธิประโยชน์จำกกำรส่งเสริมกำรลงทุน
 คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนอนุมัติให้บริษัทย่อยแห่งหนึ่งของบริษัท ได้รับสิทธิประโยชน์หลายประการในฐานะผู้ได้รับการส่งเสริมการลงทุน 

ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 ซึ่งพอสรุปสาระส�าคัญได้ดังนี้

 (1) ให้ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าและภาษีส�าหรับเครื่องจักรที่ได้รับอนุมัติโดยคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

 (2) ให้ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลส�าหรับก�าไรสุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริม มีก�าหนดเวลา 8 ปี นับแต่วันที่ 
เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการนั้น กรณีมีผลขาดทุนระหว่างเวลาที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลให้น�าไปหักออกจากก�าไรสุทธิ 
ที่เกิดภายหลังจากระยะเวลาที่ได้รับยกเว้นไม่เกิน 5 ปี นับแต่วันพ้นก�าหนด และ

 (3) ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องน�าเงินปันผลที่ได้รับจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนไปรวมค�านวณเพื่อเสียภาษีเงินได้

 เนือ่งจากเป็นกจิการทีไ่ด้รบัการส่งเสรมิการลงทนุ บรษิทัย่อยดงักล่าวจะต้องปฏบิตัติามเง่ือนไขและข้อก�าหนดตามทีร่ะบไุว้ในบตัรส่งเสรมิการลงทุน

 รายได้ที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนและที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนสรุปได้ดังนี้

(พันบาท)

งบกำรเงินรวม
ส�าหรับงวดเก้าเดือน ส�าหรับปี

สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

กิจการ
ที่ได้รับ

การส่งเสริม

กิจการ
ที่ไม่ได้รับ

การส่งเสริม รวม

กิจการ
ที่ได้รับ

การส่งเสริม

กิจการ
ที่ไม่ได้รับ

การส่งเสริม รวม

ขายและให้บริการในประเทศ 3,431,873 6,444,233 9,876,106 4,356,971 8,094,495 12,451,466

ขายและให้บริการต่างประเทศ 275,737 247,263 523,000 220,577 206,771 427,348

รวมรำยได้ 3,707,610 6,691,496 10,399,106 4,577,548 8,301,266 12,878,814

(พันบาท)

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ส�าหรับงวดเก้าเดือน ส�าหรับปี

สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

กิจการ
ที่ได้รับ

การส่งเสริม

กิจการ
ที่ไม่ได้รับ

การส่งเสริม รวม

กิจการ
ที่ได้รับ

การส่งเสริม

กิจการ
ที่ไม่ได้รับ

การส่งเสริม รวม

ขายในประเทศ - 3,865,634 3,865,634 - 5,449,379 5,449,379
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26. ก�ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐำน
 ก�าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานส�าหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559 และส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ค�านวณจาก 

ก�าไรส�าหรับงวด/ปีที่เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทและจ�านวนหุ้นสามัญที่ออกจ�าหน่ายแล้วระหว่างงวด/ปี โดยแสดงการค�านวณดังนี้

(ล้านบาท/ล้านหุ้น)

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส�าหรับงวด

เก้าเดือน
สิ้นสุดวันที่

30 กันยายน

ส�าหรับปี
สิ้นสุดวันที่

31 ธันวาคม

ส�าหรับงวด
เก้าเดือน

สิ้นสุดวันที่
30 กันยายน

ส�าหรับปี
สิ้นสุดวันที่

31 ธันวาคม

2559 2558 2559 2558

ก�าไรที่เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นสามัญ
 ของบริษัท (ขั้นพื้นฐาน) 887.21 712.19 479.77 415.23

จ�านวนหุ้นสามัญที่ออกจ�าหน่ายแล้ว  187.50 187.50 187.50 187.50

ก�ำไรต่อหุ้น (ขั้นพื้นฐำน) (บำท) 4.73 3.80 2.56 2.21

27. เงินปันผล
 ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทของบริษัทเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2559 คณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติการจัดสรรก�าไรเป็นเงินปันผล

ระหว่างกาลในอตัราหุน้ละ 1.10 บาท เป็นจ�านวนเงนิทัง้สิน้ 206.25 ล้านบาท เงินปันผลดังกล่าวได้จ่ายให้แก่ผูถ้อืหุ้นในเดือนกันยายน 2559

 ในการประชุมสามัญประจ�าปีของผู้ถือหุ้นของบริษัท เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2559 ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการจัดสรรก�าไรเป็นเงินปันผลในอัตรา 
หุ้นละ 2 บาท เป็นจ�านวนเงินทั้งสิ้น 375 ล้านบาท ทั้งนี้ในเดือนกันยายน 2558 บริษัทได้มีการจ่ายปันผลระหว่างกาลไปแล้วในอัตราหุ้นละ 
0.55 บาท เป็นจ�านวนเงิน 103.13 ล้านบาท คงเหลือการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 1.45 บาท รวมเป็นเงิน 271.88 ล้านบาท  
ซึ่งได้จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วในเดือนพฤษภาคม 2559

 ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทของบริษัทเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2558 คณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติการจัดสรรก�าไรเป็นเงินปันผล
ระหว่างกาลในอตัราหุน้ละ 0.55 บาท เป็นจ�านวนเงนิทัง้สิน้ 103.13 ล้านบาท เงินปันผลดังกล่าวได้จ่ายให้แก่ผูถ้อืหุ้นในเดือนกันยายน 2558

 ในการประชุมสามัญประจ�าปีของผู้ถือหุ้นของบริษัทเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2558 ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการจัดสรรก�าไรเป็นเงินปันผลในอัตรา 
หุ้นละ 1.60 บาท เป็นจ�านวนเงินทั้งสิ้น 300 ล้านบาท ทั้งนี้ในเดือนกันยายน 2557 บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วในอัตราหุ้นละ 
0.55 บาท เป็นจ�านวนเงิน 103.13 ล้านบาท คงเหลือการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 1.05 บาท รวมเป็นเงิน 196.88 ล้านบาท เงินปันผล
ดังกล่าวได้จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วในเดือนพฤษภาคม 2558
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28. เครื่องมือทำงกำรเงิน
 นโยบำยกำรจัดกำรควำมเสี่ยงทำงด้ำนกำรเงิน

 กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงจากการด�าเนินธุรกิจตามปกติจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยและอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ  
และจากการไม่ปฏิบัติตามข้อก�าหนดตามสัญญาของคู่สัญญา กลุ่มบริษัทไม่มีการถือหรือออกเครื่องมือทางการเงินที่เป็นตราสารอนุพันธ์  
เพื่อการเก็งก�าไรหรือการค้า 

 การจัดการความเสี่ยงเป็นส่วนที่ส�าคัญของธุรกิจของกลุ่มบริษัท กลุ่มบริษัทมีระบบในการควบคุมให้มีความสมดุลของระดับความเสี่ยงให้เป็น 
ที่ยอมรับได้ โดยพิจารณาระหว่างต้นทุนที่เกิดจากความเสี่ยงและต้นทุนของการจัดการความเสี่ยง ฝ่ายบริหารได้มีการควบคุมกระบวนการ 
การจัดการความเสี่ยงของกลุ่มบริษัทอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มั่นใจว่า มีความสมดุลระหว่างความเสี่ยงและการควบคุมความเสี่ยง

 กำรบริหำรจัดกำรทุน

 นโยบายของคณะกรรมการบริษัทคือ การรักษาระดับเงินทุนให้มั่นคงเพื่อรักษานักลงทุน เจ้าหนี้และความเชื่อมั่น ของตลาดและก่อให้เกิดการ
พัฒนาของธุรกิจในอนาคต คณะกรรมการได้มีการก�ากับดูแลผลตอบแทนจากการลงทุน ซึ่งกลุ่มบริษัทพิจารณาจากสัดส่วนของผลตอบแทน
จากกิจกรรมด�าเนินงานต่อส่วนของเจ้าของรวม ซึ่งไม่รวมส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุม อีกทั้งยังก�ากับดูแลระดับการจ่ายเงินปันผลให้แก่ 
ผู้ถือหุ้นสามัญ

 ควำมเสี่ยงด้ำนอัตรำดอกเบี้ย

 ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยหมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดในอนาคตของอัตราดอกเบี้ย ในตลาด ซึ่งส่งผลกระทบ
ต่อการด�าเนินงานและกระแสเงินสดของกลุ่มบริษัท เนื่องจากดอกเบี้ยของหลักทรัพย์ที่เป็นตราสารหนี้และเงินกู้ยืมส่วนใหญ่มีอัตราคงที่  
กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยที่เกิดจากเงินกู้ยืม (ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 12) กลุ่มบริษัทได้ลดความเสี่ยงดังกล่าว 
โดยท�าให้แน่ใจว่าดอกเบี้ยที่เกิดจากเงินกู้ยืมส่วนใหญ่มีอัตราคงที่
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 อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงของหนี้สินทางการเงินที่มีภาระดอกเบี้ย ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 และ 31 ธันวาคม 2558  
และระยะที่ครบก�าหนดช�าระหรือก�าหนดอัตราใหม่มีดังนี้

งบกำรเงินรวม

อัตรดอกเบี้ย
ที่แท้จริง ภายใน 1 ปี

หลังจาก 1 ปี
แต่ภายใน 5 ปี รวม

(ร้อยละต่อปี) (พันบาท)

ปี 2559

หมุนเวียน
 เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
  ที่ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี 2.25 500,000 - 500,000

 หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินที่ถึง
  ก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี 5.82 22,696 - 22,696

ไม่หมุนเวียน
 หุ้นกู้ 2.20 - 2.51 - 2,000,000 2,000,000

 หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน 5.82 - 12,969 12,969

รวม 522,696 2,012,969 2,535,665

ปี 2558

หมุนเวียน
 เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
  ที่ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี 3.85 600,000 - 600,000

 หุ้นกู้ที่ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี 4.00 1,000,000 - 1,000,000

 หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินที่ถึง
  ก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี 5.82 19,814 - 19,814

ไม่หมุนเวียน
 เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 2.25 - 500,000 500,000

 หุ้นกู้ 2.51 - 1,000,000 1,000,000

 หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน 5.82 - 30,261 30,261

รวม 1,619,814 1,530,261 3,150,075
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งบการเงินรวม

อัตรดอกเบี้ย
ที่แท้จริง ภายใน 1 ปี

หลังจาก 1 ปี
แต่ภายใน 5 ปี รวม

(ร้อยละต่อปี) (พันบาท)

ปี 2559

หมุนเวียน
 เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย 1.375 51,000 - 51,000

ไม่หมุนเวียน
 หุ้นกู้ 2.20 - 2.51 - 2,000,000 2,000,000

รวม 51,000 2,000,000 2,051,000

ปี 2558

หมุนเวียน
 เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
  ที่ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี 3.85 600,000 - 600,000

 หุ้นกู้ที่ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี 4.00 1,000,000 - 1,000,000

 เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย 1.375 51,000 - 51,000

ไม่หมุนเวียน
 หุ้นกู้ 2.51 - 1,000,000 1,000,000

รวม 1,651,000 1,000,000 2,651,000

 ควำมเสี่ยงจำกเงินตรำต่ำงประเทศ
 
 กลุม่บรษิทัมคีวามเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ ซึง่เกิดจากการท�าสัญญาซือ้เคร่ืองจกัร โดยในระหว่างงวดกลุ่มบริษัทได้ท�าสญัญา

ซือ้เงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า ซึง่รายการดงักล่าวจะมอีายไุม่เกินหนึง่ปี เพือ่ป้องกันความเสีย่งจากสญัญาดงักล่าว และกลุ่มบริษัทยงัมีความเส่ียง
จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ซึ่งเกิดจากการซื้อสินค้าและการขายสินค้าที่เป็นเงินตราต่างประเทศที่ไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงไว้  
โดยความเสี่ยงจากเงินตราต่างประเทศดังกล่าวไม่เป็นสาระส�าคัญ ณ วันที่รายงาน
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 ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 และ 31 ธันวาคม 2558 กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศอันเป็นผลมาจากการมี
สินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นเงินตราต่างประเทศดังนี้

(พันบาท)

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน 31 ธันวาคม

หมายเหตุ 2559 2558 2559 2558

เงินเยนญี่ปุ่น
เจ้าหนี้ค่าสินทรัพย์ - (55,707) - -
ยอดบัญชีในงบแสดงฐำนะกำรเงินที่มีควำมเสี่ยง - (55,707) - -

สัญญาซื้อเงินตราต่างประเทศ - 54,886 - -
ยอดควำมเสี่ยงคงเหลือสุทธิ - (821) - -

เงินยูโร
เจ้าหนี้การค้า 13 (50) - - -
เจ้าหนี้ค่าสินทรัพย์ (19,052) (16,143) - -
ยอดบัญชีในงบแสดงฐำนะกำรเงินที่มีควำมเสี่ยง (19,102) (16,143) - -

สัญญาซื้อเงินตราต่างประเทศ - 16,040 - -
ยอดควำมเสี่ยงคงเหลือสุทธิ (19,102) (103) - -

เงินเหรียญสหรัฐอเมริกำ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 5 14,975 3,714 - -
ลูกหนี้การค้า 6 2,527 2,469 - -
ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 4 - - 5,699 1,240

เจ้าหนี้การค้า 13 (261) (92) - -
ยอดบัญชีในงบแสดงฐำนะกำรเงินที่มีควำมเสี่ยง 17,241 6,091 5,699 1,240

เงินเหรียญสิงคโปร์
เจ้าหนี้อื่น 14 (4,968) (825) - -
ยอดบัญชีในงบแสดงฐำนะกำรเงินที่มีควำมเสี่ยง (4,968) (825) - -

เงินริงกิตมำเลเซีย
ลูกหนี้การค้า 6 10,463 6,280 - -
ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 4 38,971 - - -
เจ้าหนี้อื่น 14 (49,196) (2,896) - -
ยอดบัญชีในงบแสดงฐำนะกำรเงินที่มีควำมเสี่ยง 238 3,384 - -
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 ควำมเสี่ยงทำงด้ำนสินเชื่อ

 ความเสี่ยงทางด้านสินเชื่อคือ ความเสี่ยงที่ลูกค้าหรือคู่สัญญาไม่สามารถช�าระหนี้แก่กลุ่มบริษัทตามเงื่อนไขที่ตกลงไว้เมื่อครบก�าหนด

 ฝ่ายบริหารได้ก�าหนดนโยบายทางด้านสินเชื่อเพื่อควบคุมความเสี่ยงทางด้านสินเชื่อดังกล่าวโดยสม�่าเสมอ โดยการวิเคราะห์ฐานะทางการเงิน
ของลูกค้าทุกรายที่ขอวงเงินสินเชื่อในระดับหนึ่งๆ ณ วันที่รายงานไม่พบว่ามีความเสี่ยงจากสินเชื่อที่เป็นสาระส�าคัญ ความเสี่ยงสูงสุด 
ทางด้านสินเชื่อแสดงไว้ในราคาตามบัญชีของสินทรัพย์ทางการเงิน แต่ละรายการในงบแสดงฐานะการเงิน อย่างไรก็ตาม เนื่องจากกลุ่มบริษัท 
มีฐานลูกค้าจ�านวนมาก ฝ่ายบริหารไม่ได้คาดว่าจะเกิดผลเสียหายที่มีสาระส�าคัญจากการเก็บหนี้ไม่ได้ 

 ควำมเสี่ยงจำกสภำพคล่อง

 กลุ่มบริษัทมีการควบคุมความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องโดยการรักษาระดับของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดให้เพียงพอ 
ต่อการด�าเนินงานของกลุ่มบริษัท และเพื่อท�าให้ผลกระทบจากความผันผวนของกระแสเงินสดลดลง

 มูลค่ำตำมบัญชีและมูลค่ำยุติธรรม

 ณ วนัที ่30 กนัยายน 2559 และ 31 ธนัวาคม 2558 มลูค่ายตุธิรรมของสนิทรัพย์และหนีส้นิทางการเงินมีมูลค่าใกล้เคียงกับมูลค่าตามบญัชี
ทุกรายการ ยกเว้นรายการดังต่อไปนี้

(ล้านบาท)

งบกำรเงินรวม 

มูลค่าตามบัญชี มูลค่ายุติธรรม

หมุนเวียน ไมห่มนุเวยีน รวม ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 รวม

30 กันยำยน 2559

หนี้สินทำงกำรเงินที่
 ไม่ได้วัดมูลค่ำด้วย
  มูลค่ำยุติธรรม
เงินกู้ยืมระยะยาวจาก
 สถาบันการเงิน 500 - 500 - 500 - 500

หุ้นกู้ - 2,000 2,000 - 2,012 - 2,012

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน 23 13 36 - - 36 36
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(ล้านบาท)

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

มูลค่าตามบัญชี มูลค่ายุติธรรม

หมุนเวียน ไม่หมนุเวยีน รวม ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 รวม

30 กันยำยน 2559

หนี้สินทำงกำรเงินที่
 ไม่ได้วัดมูลค่ำด้วย
 มูลค่ำยุติธรรม
หุ้นกู้ - 2,000 2,000 - 2,012 - 2,012

(ล้านบาท)

งบกำรเงินรวม 

มูลค่าตามบัญชี มูลค่ายุติธรรม

หมุนเวียน ไม่หมนุเวยีน รวม ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 รวม

31 ธันวำคม 2558

หนี้สินทำงกำรเงินที่
 ไม่ได้วัดมูลค่ำด้วย
 มูลค่ำยุติธรรม
เงินกู้ยืมระยะยาวจาก
 สถาบันการเงิน 600 500 1,100 - 1,099

 
- 1,099

หุ้นกู้ 1,000 1,000 2,000 - 2,014 - 2,014

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน 20 30 50 - - 52 52

หนี้สินทำงกำรเงินที่
 วัดมูลค่ำด้วย
 มูลค่ำยุติธรรม
สัญญาซื้อเงินตราต่างประเทศ 
 เป็นรายการหนี้สิน 0.1 - 0.1 - 0.1 - 0.1
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(ล้านบาท)

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

มูลค่าตามบัญชี มูลค่ายุติธรรม

หมุนเวียน ไม่หมนุเวยีน รวม ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 รวม

31 ธันวำคม 2558

หนี้สินทำงกำรเงิน
เงินกู้ยืมระยะยาวจาก
 สถาบันการเงิน 600 - 600 - 600 - 600

หุ้นกู้ 1,000 1,000 2,000 - 2,014 - 2,014

 มลูค่ายติุธรรมของสนิทรพัย์และหนีส้นิทางการเงนิส่วนทีห่มนุเวยีนเป็นมลูค่าทีใ่กล้เคยีงกบัมูลค่าตามบญัช ีเนือ่งจากเครือ่งมอืทางการเงนิเหล่านัน้ 
จะครบก�าหนดในระยะเวลาอันสั้น

 มูลค่ายุติธรรมระดับ 2 ส�าหรับตราสารอนุพันธ์ที่ซื้อขายนอกตลาดหลักทรัพย์ อ้างอิงราคาจากนายหน้า โดยการคิดลดกระแสเงินสดใน
อนาคตที่คาดการณ์ไว้ด้วยอัตราดอกเบี้ยในตลาดส�าหรับเครื่องมือทางการเงินที่เหมือนกัน ณ วันที่วัดมูลค่า มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือ
ทางการเงินสะท้อนผลกระทบของความเสี่ยงด้านเครดิตและได้รวมการปรับปรุงความเสี่ยงด้านเครดิตของกลุ่มบริษัทและคู่สัญญาตามความ
เหมาะสม

 เครื่องมือทำงกำรเงินที่ไม่ได้วัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม 

ประเภท เทคนิคกำรประเมินมูลค่ำ

เงินกู้ยืม วิธีคิดลดกระแสเงินสด
หุ้นกู้ อ้างอิงราคาจากนายหน้า
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน วิธีคิดลดกระแสเงินสด
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29. ภำระผูกพันกับบุคคลหรือกิจกำรที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
(พันบาท)

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน 31 ธันวาคม

2559 2558 2559 2558

ภำระผูกพันรำยจ่ำยฝ่ำยทุน
สัญญาที่ยังไม่ได้รับรู้
เครื่องจักรและอุปกรณ์ 289,003 96,958 14,898 3,717

อาคารและสิ่งปลูกสร้างอื่น 23,933 2,235 - -
รวม 312,936 99,193 14,898 3,717

 ภาระผูกพันรายจ่ายฝ่ายทุนส่วนใหญ่มาจากโครงการเครื่องบรรจุขวด PET แบบ Cold-Aseptic-Filling Line 4
(พันบาท)

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน 31 ธันวาคม

2559 2558 2559 2558

จ�ำนวนขั้นต่�ำที่ต้องจ่ำยในอนำคตทั้งสิ้นภำยใต ้
 สัญญำเช่ำด�ำเนินงำนที่บอกเลิกไม่ได้
ภายในหนึ่งปี 190,935 231,075 126,237 170,555

หลังจากหนึ่งปี แต่ไม่เกินห้าปี 124,470 194,187 81,717 120,387

หลังจากห้าปี 6,636 8,150 6,636 8,150

รวม 322,041 433,412 214,590 299,092
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 สัญญำที่ส�ำคัญภำยใต้ภำระผูกพันตำมสัญญำเช่ำด�ำเนินงำนที่บอกเลิกไม่ได้

 สัญญาเช่าพื้นที่

 บริษัทได้ท�าสัญญาเช่าพื้นที่เพื่อประกอบกิจการร้านอาหารกับบริษัทในประเทศหลายแห่ง สัญญามีก�าหนดระยะเวลาระหว่างหนึ่งปี ถึงสามปี  
ซึ่งจะครบก�าหนดในระหว่างปี 2559 ถึงปี 2562 โดยบริษัทมีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายค่าเช่าเป็นรายเดือนในอัตราคงที่หรืออัตราร้อยละ 
ของยอดรายได้ตามเงื่อนไขที่ก�าหนดไว้ในสัญญา

 บริษัท โออิชิ ราเมน จ�ากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทได้ท�าสัญญาเช่าพื้นที่เพื่อประกอบกิจการร้านอาหารกับบริษัทในประเทศหลายแห่ง 
สัญญามีก�าหนดระยะเวลาระหว่างหนึ่งปี ถึงสามปี ซึ่งจะครบก�าหนดในระหว่างปี 2559 ถึงปี 2562โดยบริษัทย่อยดังกล่าวมีภาระผูกพัน 
ที่จะต้องจ่ายค่าเช่าเป็นรายเดือนในอัตราคงที่หรืออัตราร้อยละของยอดรายได้ตามเงื่อนไขที่ก�าหนดไว้ในสัญญา

 สัญญาเช่ารถยก

 บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จ�ากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทได้ท�าสัญญาเช่ารถยกและอุปกรณ์กับบริษัทในประเทศ หลายแห่ง สัญญามีก�าหนด
ระยะเวลาสามปี ซึ่งจะครบก�าหนดในปี 2560 โดยบริษัทมีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายค่าเช่าเป็นรายเดือนตามอัตราที่ระบุไว้ในสัญญา

 สัญญาเช่าอาคารโกดังเก็บสินค้า

 บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จ�ากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทได้ท�าสัญญาเช่าอาคารเพื่อใช้เป็นพื้นที่เก็บสินค้ากับบริษัทในประเทศแห่งหนึ่ง สัญญา
มีก�าหนดระยะเวลาหนึ่งปี ซึ่งจะครบก�าหนดในปี 2560 โดยบริษัทมีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายค่าเช่าเป็นรายเดือนตามอัตราที่ระบุไว้ในสัญญา

(พันบาท)

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน 31 ธันวาคม

2559 2558 2559 2558

ภำระผูกพันอื่นๆ
สัญญาบริการ 447,553 499,481 289,532 339,115

เลตเตอร์ออฟเครดิต 170,257 73,177 - -
หนังสือค้�าประกันจากธนาคาร 35,880 35,880 - -
สัญญาว่าจ้างโฆษณา 3,416 2,052 - -
ค�าสั่งซื้อที่ผู้ขายสินค้าหรือวัสดุตกลงแล้ว 1,933 15,177 - -
สัญญาซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า - 70,927 - -
อื่นๆ 22,292 14,243 1,988 438

รวม 681,331 710,937 291,520 339,553
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 สัญญำอื่นๆ

 สัญญาซื้อขายวัตถุดิบและวัสดุบรรจุภัณฑ์

 เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2557 บริษัทและบริษัท โออิชิ ราเมน จ�ากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทได้ท�าสัญญาซื้อขายวัตถุดิบและวัสดุ 
บรรจุภัณฑ์กับบริษัทในประเทศแห่งหนึ่ง ให้เป็นผู้ด�าเนินการกระจายสินค้าสู่ร้านค้าในเครือและควบคุมการบริหารวัตถุดิบและวัสดุบรรจุภัณฑ์ 
ให้แก่บริษัทและบริษัทย่อยของบริษัท โดยบริษัทและบริษัทย่อยตกลงที่จะช�าระค่าบริการตามอัตราที่ระบุไว้ในสัญญา สัญญาดังกล่าวจะสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2559

 สัญญาว่าจ้างขนส่งสินค้า

 เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2553 บริษัทและบริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จ�ากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทได้ท�าสัญญาว่าจ้างขนส่งสินค้ากับบริษัท 
ในประเทศแห่งหนึ่ง เพื่อขนส่งสินค้าจากโรงงานผลิตสินค้าไปยังปลายทางที่ก�าหนด โดยมีอัตราค่าขนส่งสินค้าตามที่ระบุไว้ในสัญญา สัญญา 
มีก�าหนดระยะเวลาสามปี มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2553 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ต่อมาเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2553 
บรษิทัและบรษิทัย่อยดงักล่าวได้มกีารเปลีย่นแปลงสญัญาเป็นระยะเวลาสองปี ตัง้แต่วนัที ่1 กรกฎาคม 2553 สิน้สดุวนัที ่30 มิถุนายน 2555 
และเมื่อครบก�าหนดระยะเวลาของสัญญาแล้ว คู่สัญญาไม่แจ้งบอกเลิกล่วงหน้า ให้ถือว่าสัญญาต่อออกไปอีกคราวละหนึ่งปี

 สัญญาซื้อขายก๊าซธรรมชาติ

 เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2552 บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จ�ากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทได้ท�าสัญญาซื้อขายก๊าซธรรมชาติกับบริษัทในประเทศ
แห่งหนึ่ง โดยบริษัทย่อยดังกล่าวตกลงที่จะจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆ และปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ก�าหนดไว้ในสัญญา สัญญาดังกล่าวมีก�าหนด 
ระยะเวลาเจ็ดปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 21 ธันวาคม 2552 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 และหากฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดประสงค์จะต่ออายุสัญญา 
ให้แจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรแก่อีกฝ่ายหนึ่งก่อนระยะเวลาของสัญญาจะสิ้นสุดลงไม่น้อยกว่า 90 วัน

 สัญญาผลิตสินค้า

 เมือ่วนัที ่1 พฤษภาคม 2558 บรษัิท โออชิิ เทรดด้ิง จ�ากัด ซึง่เป็นบรษิทัย่อยของบรษัิท ได้ท�าสญัญาผลิตสนิค้าให้กบับรษิทัในประเทศแห่งหน่ึง 
ในราคาและเงื่อนไขตามที่ระบุในสัญญา โดยสัญญามีอายุห้าปี มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2558 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2563

30. เหตุกำรณ์ภำยหลังรอบระยะเวลำรำยงำน
 (ก) เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2559 Oishi Myanmar Limited ซึ่งเป็นบริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัทในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์  

ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 4.50 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา (4,500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 เหรียญสหรัฐอเมริกา)  
จากเดิม 2.10 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา (2,100,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 เหรียญสหรัฐอเมริกา) โดยได้มีการช�าระ 
มูลค่าหุ้นส่วนที่เพิ่มขึ้นบางส่วนจ�านวน 0.60 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกาในเดือนตุลาคม 2559 รวมมีทุนที่ออกและช�าระแล้วเป็น  
2.70 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา

 (ข) ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทของบริษัทเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2559 คณะกรรมการบริษัทได้มีมติให้ความเห็นชอบ 
การจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 2.50 บาท เป็นจ�านวนเงินทั้งสิ้น 468.75 ล้านบาท ทั้งนี้ในเดือนกันยายน 2559 บริษัทได้จ่าย
เงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วในอัตราหุ้นละ 1.10 บาท เป็นจ�านวนเงิน 206.25 ล้านบาท คงเหลือการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ  
1.40 บาท รวมเป็นเงิน 262.50 ล้านบาท เงินปันผลดังกล่าวจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นในปี 2560
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31. มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่ยังไม่ได้ใช้ 
 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่หลายฉบับได้มีการประกาศและยังไม่มีผลบังคับใช้ และไม่ได้น�ามาใช้ในการจัดท�า 

งบการเงินนี้ มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่เหล่านี้อาจเกี่ยวข้องกับการด�าเนินงานของกลุ่มบริษัท และถือปฏิบัติกับ 
งบการเงนิส�าหรบัรอบระยะเวลาบญัชทีีเ่ริม่ในหรอืหลงัวนัที1่ มกราคม 2560 กลุ่มบริษทัไม่มีแผนทีจ่ะน�ามาตรฐานการรายงานทางการเงนิเหล่านี้
มาใช้ก่อนวันถือปฏิบัติ

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน เรื่อง

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2559) สินค้าคงเหลือ
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2559) งบกระแสเงินสด
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2559) นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2559) เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2559) ภาษีเงินได้
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2559) ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2559) สัญญาเช่า
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2559) รายได้
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2559) ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2559) ต้นทุนการกู้ยืม
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2559) การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 26 (ปรับปรุง 2559) การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์เมื่อออกจากงาน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2559) งบการเงินเฉพาะกิจการ
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2559) ก�าไรต่อหุ้น
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2559) การด้อยค่าของสินทรัพย์
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2559) ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 
 (ปรับปรุง 2559)

การรวมธุรกิจ

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 8 
 (ปรับปรุง 2559) 

ส่วนงานด�าเนินงาน

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12 
 (ปรับปรุง 2559) 

การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียในกิจการอื่น

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 
 (ปรับปรุง 2559)

การวัดมูลค่ายุติธรรม

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 15 
 (ปรับปรุง 2559)

สัญญาเช่าด�าเนินงาน-สิ่งจูงใจที่ให้แก่ผู้เช่า

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 25 
 (ปรับปรุง 2559)

ภาษีเงินได้-การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรือของผู้ถือหุ้น
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มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน เรื่อง

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 
 (ปรับปรุง 2559)

การประเมินเนื้อหาสัญญาเช่าที่ท�าขึ้นตามรูปแบบกฎหมาย

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 1
 (ปรับปรุง 2559)

การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการรื้อถอน การบูรณะ และหนี้สิน 
ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4   
 (ปรับปรุง 2559)

การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5   
 (ปรับปรุง 2559)

สิทธิในส่วนได้เสียจากกองทุนรื้อถอน การบูรณะ และการปรับปรุง 
สภาพแวดล้อม

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10  
 (ปรับปรุง 2559)

งบการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13  
 (ปรับปรุง 2559)

โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 14  
 (ปรับปรุง 2559)

ข้อจ�ากัดสินทรัพย์ตามโครงการผลประโยชน์ ข้อก�าหนดเงินทุนขั้นต่�า 
และปฏิสัมพันธ์ของรายการเหล่านี้ ส�าหรับมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 
(ปรับปรุง 2559) เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 21  
 (ปรับปรุง 2559)

เงินที่น�าส่งรัฐ

ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ฉบับที่ 5/2559 แนวปฏิบัติทางการบัญชีส�าหรับการตัดรายการสินทรัพย์ทางการเงิน 
และหนี้สินทางการเงิน

 กลุ่มบริษัทได้ประเมินในเบื้องต้นถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่องบการเงินรวมหรืองบการเงินเฉพาะกิจการจาก การถือปฏิบัติตามมาตรฐาน 
การรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่นี้ ซึ่งคาดว่าไม่มีผลกระทบที่มีสาระส�าคัญต่องบการเงินในงวดที่ถือปฏิบัติ
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32. กำรจัดประเภทรำยกำรใหม่
 รายการบางรายการในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งรวมอยู่ในงบการเงินเพื่อวัตถุประสงค์ในการเปรียบเทียบของงวด 

2559 ได้มีการจัดประเภทรายการใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับการน�าเสนอในงบการเงินส�าหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559

(พันบาท)

2558

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ก่อนการจัด
ประเภทใหม่

การจัด
ประเภทใหม่

หลังการจัด
ประเภทใหม่

ก่อนการจัด
ประเภทใหม่

การจัด
ประเภทใหม่

หลังการจัด
ประเภทใหม่

งบก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ
 ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่
 31 ธันวำคม 2558

ค่าใช้จ่ายในการขาย 1,546,438 121,169 1,667,607 666,112 31,015 697,127

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 2,157,857 (121,169) 2,036,688 1,637,928 (31,015) 1,606,913

- -

 การจัดประเภทรายการใหม่นี้เนื่องจากผู้บริหารเห็นว่ามีความเหมาะสมกับธุรกิจของกลุ่มบริษัทมากกว่า
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33. ข้อมูลเพิ่มเติม
 ตามที่อธิบายในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 2 (จ) เรื่องการเปลี่ยนแปลงรอบระยะเวลาบัญชีงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

ส�าหรบังวดเก้าเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 กนัยายน 2559 ได้ถูกจดัท�าและน�าเสนอเป็นครัง้แรกส�าหรบัรอบระยะเวลาใหม่ตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม 2559 
ถึงวันที่ 30 กันยายน 2559 ซึ่งเป็นไปตามรูปแบบการน�าเสนองบการเงินตามที่ก�าหนดไว้

 เพื่อประโยชน์ต่อผู้ใช้งบการเงินในการเปรียบเทียบและวิเคราะห์งบการเงิน กลุ่มบริษัทและบริษัทจึงได้จัดท�าข้อมูลเพิ่มเติม ซึ่งไม่ได้ตรวจสอบ  
ในรูปแบบของงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ 
และข้อมูลทางการเงินจ�าแนกตามส่วนงานส�าหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

(พันบาท)

งบก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

2559 2558 2559  2558

(ไม่ไดต้รวจสอบ) (ไม่ไดต้รวจสอบ)

รำยได้
รายได้จากการขาย 10,284,233 9,591,896 3,865,634 4,213,431

รายได้จากการให้บริการ 114,873 49,637 - - 
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย - - 419,999 293,999

ดอกเบี้ยรับ 3,695 626 64,509 61,611

รายได้อื่น 105,624 62,500 49,627 45,696

รวมรำยได้ 10,508,425 9,704,659 4,399,769 4,614,737

ค่ำใช้จ่ำย
ต้นทุนขาย 6,499,421 6,316,932 2,249,823 2,549,495

ต้นทุนการให้บริการ 107,779 47,906 - - 
ค่าใช้จ่ายในการขาย 1,263,452 1,267,585 463,788 545,616

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 1,657,115 1,528,142 1,141,879 1,218,260

ต้นทุนทางการเงิน 60,850 80,137 52,583 59,358

รวมค่ำใช้จ่ำย 9,588,617 9,240,702 3,908,073 4,372,729

ก�ำไรก่อนภำษีเงินได้ 919,808 463,957 491,696 242,008

รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้ (39,551) (3,130) (11,927) 6,848

ก�ำไรส�ำหรับงวด 880,257 460,827 479,769 248,856
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(พันบาท)

งบก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

2559 2558 2559  2558

(ไม่ไดต้รวจสอบ) (ไม่ไดต้รวจสอบ)

ก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
รำยกำรที่จะไม่ถูกจัดประเภทรำยกำรใหม่เข้ำไปไว้
 ในก�ำไรหรือขำดทุน  
การตีมูลค่าที่ดินใหม่ 159,845 - - -
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์
 ประกันภัยส�าหรับโครงการผลประโยชน์ที่ก�าหนดไว้ (5,194) - (2,991) -
ภาษีเงินได้เกี่ยวกับองค์ประกอบของก�าไรขาดทุน
 เบ็ดเสร็จอื่น (30,880) - 598 -

123,771 - (2,393) -

รำยกำรที่อำจถูกจัดประเภทรำยกำรใหม่เข้ำไปไว้
ในก�ำไรหรือขำดทุน
ผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่า
 หน่วยงานต่างประเทศ (189) 259  - -
ก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส�ำหรับงวด - สุทธิจำกภำษีเงินได้ 123,582 259 (2,393) -
ก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมส�ำหรับงวด 1,003,839 461,086 477,376 248,856

กำรแบ่งปันก�ำไร
 ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ 887,214 467,139 479,769 248,856

 ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุม (6,957) (6,312) - -
ก�ำไรส�ำหรับงวด 880,257 460,827 479,769 248,856

กำรแบ่งปันก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวม
 ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ 1,010,664 467,515 477,376 248,856

 ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุม (6,825) (6,429) - -
ก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมส�ำหรับงวด 1,003,839 461,086 477,376 248,856

ก�ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐำน (บำท) 4.73 2.49 2.56 1.33
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กระแสเงินสดจำกกิจกรรมด�ำเนินงำน
ก�าไรส�าหรับงวด 880,257 460,827 479,769 248,856

รายการปรับปรุง
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย 766,899 730,186 237,367 265,803

ตัดจ�าหน่ายสินค้าล้าสมัยและเสื่อมสภาพ 23,307 2,617 - 7

ดอกเบี้ยรับ (3,695) (626) (64,509) (61,611)
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย - - (419,999) (293,999)
ต้นทุนทางการเงิน 60,850 80,137 52,583 59,358

(ก�าไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง 433 17,480 110 (2)
ขาดทุนจากการจ�าหน่ายและตัดจ�าหน่าย
 อาคารและอุปกรณ์ 2,169 28,406 2,100 27,562

ขาดทุนจากการจ�าหน่ายและตัดจ�าหน่าย
 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - 2 - -
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานที่ก�าหนดไว้ 7,158 10,787 4,894 7,756

(รายได้) ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 39,551 3,130 11,927 (6,849)
1,776,929 1,332,946 304,242 246,881

การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำาเนินงาน
ลูกหนี้การค้า 110,044 89,631 (85,485) 48,998

ลูกหนี้อื่น (54,556) 57,545 (21,871) (24,981)
สินค้าคงเหลือ (120,970) 9,180 3,464 25,581

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น (43,591) 17,647 (1,187) 3,964

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (1,837) (11,350) 121 10,672

เจ้าหนี้การค้า (34,073) (223,419) (5,578) (227,925)
เจ้าหนี้อื่น 387,949 (202,169) 77,684 (97,388)
หนี้สินหมุนเวียนอื่น (7,079) (7,436) (113) (3,804)
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น 8,260 (13,700) - -
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด�าเนินงาน 2,021,076 1,048,875 271,277 (18,002)
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานที่ก�าหนดไว้รับโอน 801 - 1,384 -
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานที่ก�าหนดไว้โอนออก (286) - (1,125) -
จ่ายผลประโยชน์พนักงานที่ก�าหนดไว้ - (1,192) - -
รับคืนภาษีเงินได้จ่ายล่วงหน้า 379 - - -
จ่ายภาษีเงินได้ (12,394) (3,396) (2,547) (1,497)
เงินสดสุทธิได้มำจำก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด�ำเนินงำน 2,009,576 1,044,287 268,989 (19,499)
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กระแสเงินสดจำกกิจกรรมลงทุน
รับดอกเบี้ย 1,983 626 63,423 61,913

รับเงินปันผล - - 587,999 293,999

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อยเพิ่มขึ้น - - (5,582,302) (3,039,637)
รับช�าระคืนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย - - 5,847,302 3,144,137

เงินสดจ่ายส�าหรับเงินลงทุนในบริษัทย่อย - - (10,334) -
เงินสดรับจากทุนของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจ
 ควบคุมในบริษัทย่อย - 19,512 - -
ซื้ออาคารและอุปกรณ์ (839,522) (632,904) (34,474) (68,982)
ขายอาคารและอุปกรณ์ 1,420 7,006 1,154 6,625

ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน (16,827) (2,654) (4,572) (618)
ขายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 21 - 57 243

เงินสดสุทธิได้มำจำก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน (852,925) (608,414) 868,253 397,680

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมจัดหำเงิน
จ่ายดอกเบี้ย (63,579) (87,713) (57,193) (69,466)
จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท (478,125) (300,000) (478,125) (300,000)
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 650,000 6,437,000 - -
ช�าระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน (650,000) (7,063,000) - -
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย - - - 24,783

ช�าระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย - - - (62,783)
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - 500,000 - -
ช�าระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน (600,000) - (600,000) -
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ 1,000,000 - 1,000,000 -
ช�าระคืนหุ้นกู้ (1,000,000) - (1,000,000) -
จ่ายช�าระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน (16,320) (14,680) - -
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหำเงิน (1,158,024) (528,393) (1,135,318) (407,466)
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งบกระแสเงินสด งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

2559 2558 2559  2558

(ไม่ไดต้รวจสอบ) (ไม่ไดต้รวจสอบ)

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ (1,373) (92,520) 1,924 (29,285)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม 595,204 141,996 543,349 45,607

ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนของ
 เงินตราต่างประเทศคงเหลือสิ้นงวด (188) 259 - -
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ณ วันท่ี 30 กันยำยน 593,643 49,735 545,273 16,322

รำยกำรที่ไม่ใช่เงินสด
เจ้าหนี้ค่าสินทรัพย์ 92,805 156,824 17,175 12,873
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 ข้อมูลตำมส่วนงำนที่รำยงำน
(ล้านบาท)

ส�ำหรับงวดเก้ำเดือนสิ้นสุดวันที่ ส่วนงำนอำหำร ส่วนงำนเครื่องดื่ม รวม

 30 กันยำยน 2559 2558 2559 2558 2559 2558

(ไม่ได้
ตรวจสอบ)

(ไม่ได้
ตรวจสอบ)

(ไม่ได้
ตรวจสอบ)

รายได้จากการขาย
 - กิจการอื่น 4,897 4,925 510 292 5,407 5,217

 - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 9 1 4,868 4,374 4,877 4,375

รายได้จากการให้บริการ
 - กิจการอื่น - - 78 31 78 31

 - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - - 37 19 37 19

ดอกเบี้ยรับ 3 - 1 1 4 1

รายได้อื่น 24 34 82 28 106 62

รวมรำยได้ 4,933 4,960 5,576 4,745 10,509 9,705

ต้นทุนขาย 2,806 2,970 3,693 3,347 6,499 6,317

ต้นทุนการให้บริการ - - 108 48 108 48

ค่าใช้จ่ายในการขาย 581 599 683 669 1,264 1,268

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 1,444 1,359 213 169 1,657 1,528

ต้นทุนทางการเงิน - - 61 80 61 80

รวมค่ำใช้จ่ำย 4,831 4,928 4,758 4,313 9,589 9,241

ก�ำไรก่อนภำษีเงินได้ 102 32 818 432 920 464

(ค่าใช้จ่าย) รายได้ภาษีเงินได้ (21) (7) (19) 4 (40) (3)
ก�ำไรส�ำหรับงวด 81 25 799 436 880 461

กำรแบ่งปันก�ำไร
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ 88 31 799 436 887 467

ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่
 ไม่มีอ�านาจควบคุม (7) (6) - - (7) (6)
ก�ำไรส�ำหรับงวด 81 25 799 436 880 461

รายจ่ายฝ่ายทุน 166 327 603 138 769 465

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย 388 378 379 352 767 730
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