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บริษทั โออิชิ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบการเงินสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2560
และ
รายงานของผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอ ผู้ถือหุ้นบริษทั โออิชิ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
ความเห็น
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงิ นรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการของบริ ษ ทั .โออิ ชิ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) และบริ ษ ทั ย่อย
(กลุ่มบริ ษทั ) และของเฉพาะบริ ษทั .โออิชิ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) (บริ ษทั ) ตามลําดับ ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงินรวม
และงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิ จการ ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 งบกําไรขาดทุ นเบ็ดเสร็ จรวมและงบกําไรขาดทุ น
เบ็ดเสร็ จเฉพาะกิ จการ งบแสดงการเปลี่ ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ื อหุ ้นรวมและงบแสดงการเปลี่ ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ื อหุ ้น
เฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุ
ซึ่งประกอบด้วยสรุ ปนโยบายการบัญชีที่สาํ คัญและเรื่ องอื่น ๆ
ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการข้างต้นนี้ แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการ
ของกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ตามลําดับ ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 ผลการดําเนินงานรวมและผลการดําเนินงานเฉพาะกิจการ
และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดียวกันโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสําคัญตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
เกณฑ์ ใ นการแสดงความเห็น
ข้า พเจ้า ได้ ป ฏิ บ ัติ ง านตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญ ชี ความรั บ ผิ ด ชอบของข้า พเจ้า ได้ ก ล่ า วไว้ใ นวรรค
ความรั บ ผิดชอบของผูส้ อบบัญ ชี ต่อการตรวจสอบงบการเงิ น รวมและงบการเงิ น เฉพาะกิ จการในรายงานของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้ามีความเป็ นอิ สระจากกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ตามข้อกําหนดจรรยาบรรณของผูป้ ระกอบวิชาชี พบัญชี ที่กาํ หนดโดย
สภาวิชาชีพบัญชี ในส่ วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ และข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิตาม
ความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่น ๆ ซึ่ งเป็ นไปตามข้อกําหนดเหล่านี้ ข้าพเจ้าเชื่ อว่าหลักฐานการสอบบัญชี ที่ขา้ พเจ้า
ได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

เรื่ องสําคัญในการตรวจสอบ
เรื่ องสํ า คัญ ในการตรวจสอบคื อ เรื่ องต่ า งๆ ที่ มี นั ย สํ า คัญ ที่ สุ ด ตามดุ ล ยพิ นิ จ เยี่ ย งผู ้ป ระกอบวิ ช าชี พ ของข้า พเจ้า ใน
การตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสําหรับงวดปั จจุบนั ข้าพเจ้าได้นาํ เรื่ องเหล่านี้ มาพิจารณาในบริ บท
ของการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ขา้ พเจ้า
ไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสําหรับเรื่ องเหล่านี้
มูลค่าสิ นค้าคงเหลือ
อ้างถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3 และ 7
เรื่ องสํ าคัญในการตรวจสอบ
ได้ ตรวจสอบเรื่ องดังกล่ าวอย่ างไร
ลักษณะธุ รกิ จของกลุ่ มบริ ษทั นั้นเป็ นสิ น ค้าบริ โภคที่ มี วิธีการตรวจสอบสําหรับกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ของข้าพเจ้า
การแข่ งขัน สู ง และมี ค วามเสี่ ย งในการเสื่ อ มสภาพ ซึ่ ง รวมถึง
สิ นค้าคงเหลือจะต้องแสดงในราคาทุนหรื อมูลค่าสุ ทธิ ที่
จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะตํ่ากว่า ดังนั้น ผูบ้ ริ หารต้องใช้  การทําความเข้าใจเกี่ ย วกับ นโยบายและวิ ธี ก ารที่ ฝ่ าย
บริ ห ารใช้ในการประมาณมู ล ค่ าสุ ท ธิ ที่ จ ะได้รั บ ของ
วิ จ ารณญาณและสมมติ ฐ านที่ เกี่ ย วข้อ งกับ การขายใน
สิ น ค้าคงเหลื อ พิ จ ารณาการออกแบบและระบบการ
อนาคตตามปกติของธุรกิจในการวัดมูลค่าสิ นค้าคงเหลือ
ควบคุ มที่ กาํ หนดโดยกลุ่ มบริ ษทั และบริ ษทั ตลอดจน
ข้า พเจ้า จึ ง เห็ น ว่ าเรื่ อ งดัง กล่ า วเป็ นเรื่ อ งสํ าคัญ ในการ
แผนการขาย
ตรวจสอบ


ทําการสุ่ มเลือกตัวอย่างรายการเพื่อทดสอบมูลค่าสุ ทธิ ที่
จะได้รับกับราคาขาย โดยการทดสอบการคํานวณต้นทุน
ต่ อ หน่ ว ย มู ล ค่ าสุ ท ธิ ที่ จะได้รับ สุ่ ม ทดสอบราคาขาย
สุ ทธิที่เกิดขึ้นจริ งภายหลังวันสิ้ นปี ตลอดจนค่าใช้จ่ายใน
การขายที่เกี่ยวข้องกับเอกสารที่เกี่ยวข้อง



ทําการสุ่ ม เลื อ กตัว อย่างรายการในรายงานอายุสิ น ค้า
คงเหลือเพื่อพิจารณาการจัดประเภทอายุสินค้าคงเหลือ



เข้า ร่ ว มการสั งเกตการณ์ ก ารตรวจนับ สิ น ค้าคงเหลื อ
ตลอดจนการพิจารณาถึงสภาพของสิ นค้าคงเหลือ
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มูลค่าของสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
อ้างถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3 และ 10
เรื่ องสํ าคัญในการตรวจสอบ
กลุ่มบริ ษทั รับรู ้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี จาก
ผลขาดทุนสะสม การใช้ประโยชน์จากสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้
รอการตัด บัญ ชี ข้ ึ น อยู่กับ กําไรทางภาษี ในอนาคตและ
ความสามารถของกลุ่มบริ ษทั ที่จะนําผลขาดทุนดังกล่าว
มาใช้ใ นอนาคต ผู ้บ ริ ห ารต้อ งใช้วิ จ ารณญาณในการ
ประมาณการกําไรทางภาษีในอนาคตเพื่อประมาณมูลค่า
ของสิ นทรั พ ย์ภ าษี เงิ น ได้ ร อการตัด บัญ ชี การบรรลุ
เป้ าห ม ายขอ งก ารป ระม าณ ก ารดั ง กล่ าวมี ความ
ไม่แน่นอน ทําให้ขา้ พเจ้าให้ความสําคัญกับเรื่ องนี้



พิ จ ารณาความเหมาะสมของการประมาณการเหล่ านี้
สําหรั บ สิ น ค้าคงเหลื อ แต่ ล ะประเภท และประเมิ น ว่า
ประมาณการได้แสดงข้อ มู ล อย่างมี อ คติ โดยผูบ้ ริ ห าร
หรื อไม่ การพิจารณาของข้าพเจ้าได้พิจารณาจากความ
ถูกต้องในอดีตของการประมาณการที่กลุ่มบริ ษทั จัดทํา
ในงวดก่อน การระบุและการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลง
ของสมมติ ฐ านจากงวดก่ อ นและการประเมิ น ความ
สมํ่ า เสมอของสมมติ ฐ านของสิ นค้ า ทั้ งหมดและ
เปรี ยบเทียบสมมติฐานกับข้อมูลสาธารณะที่มีอยู่



พิ จ ารณาถึ ง ความเพี ย งพอของการเปิ ดเผยข้อ มู ล ตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ได้ ตรวจสอบเรื่ องดังกล่ าวอย่ างไร
วิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้ารวมถึง
 ทําความเข้าใจเกี่ ยวกับกระบวนการการประมาณมูลค่า
ของสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
 พิจารณาสมมติฐานของฝ่ ายบริ หารที่ใช้ในการประมาณ
การกําไรทางภาษีในอนาคตของกลุ่มบริ ษทั ข้าพเจ้าได้
เปรี ยบเทียบข้อมูลสําคัญที่ใช้ในการจัดทําประมาณการ
กําไรทางภาษีในอนาคตของกลุ่มบริ ษทั กับข้อมูลที่มีอยู่
ในภายนอก เช่ น พยากรณ์ เศรษฐกิ จและข้อมูลในอดี ต
ของกลุ่มบริ ษทั และผลประกอบการและประเมินความ
อ่อนไหวต่อผลจากการเปลี่ยนแปลงในสมมติฐาน
 ทดสอบการคํานวณของประมาณการกระแสเงินสด
 พิ จ ารณาถึ ง ความเพี ย งพอของการเปิ ดเผยข้อ มู ล ตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย
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เรื่ องอื่ นๆ
ข้าพเจ้าขอให้ ข ้อ สั งเกตหมายเหตุ ป ระกอบงบการเงิ น ข้อ 2 เกี่ ย วกับ การที่ บ ริ ษ ัท ได้เปลี่ ย นแปลงรอบระยะเวลาบัญ ชี
จากสิ้ น สุ ด วัน ที่ 31 ธัน วาคม เป็ นสิ้ น สุ ด วัน ที่ 30 กัน ยายน ในปี 2559 ส่ ง ผลให้ ง บกํา ไรขาดทุ น เบ็ ด เสร็ จ รวมและ
งบกําไรขาดทุ น เบ็ด เสร็ จ เฉพาะกิ จการ งบแสดงการเปลี่ ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ื อ หุ ้น รวมและงบแสดงการเปลี่ ยนแปลง
ส่ วนของผูถ้ ื อ หุ ้น เฉพาะกิ จการ และงบกระแสเงิ นสดรวมและงบกระแสเงิ น สดเฉพาะกิ จการ สําหรั บงวดสิ้ น สุ ด วัน ที่
30 กันยายน 2560 ครอบคลุมระยะเวลาสิ บสองเดือน ขณะที่ขอ้ มูลเปรี ยบเทียบเป็นข้อมูลสําหรับระยะเวลาเก้าเดือนสิ้ นสุ ด
วัน ที่ 30 กัน ยายน 2559 ซึ่ งทํา ให้ ข ้อ มู ล ที่ นํา เสนอในรอบระยะเวลาดัง กล่ า วไม่ ส ามารถเปรี ย บเที ย บกัน ได้ ดัง นั้ น
กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ได้นาํ เสนอข้อมูลเพิ่มเติมในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 32 ในรู ปแบบของงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
รวมและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จเฉพาะกิจการ งบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ และข้อมูลส่ วนงาน
ดําเนิ นงาน สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2559 ซึ่ งข้าพเจ้าไม่ได้ตรวจสอบและไม่ได้แสดงความเห็นต่อข้อมูลเพิ่มเติม
ดังกล่าว
ข้ อมูลอื่ น
ผูบ้ ริ หารเป็ นผูร้ ับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วยข้อมูลซึ่ งรวมอยู่ในรายงานประจําปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงิน
รวมและงบการเงินเฉพาะกิจการและรายงานของผูส้ อบบัญชีที่อยูใ่ นรายงานนั้น
ความเห็ น ของข้าพเจ้าต่ อ งบการเงิ น รวมและงบการเงิ น เฉพาะกิ จ การไม่ ค รอบคลุ ม ถึ งข้อ มู ล อื่ น และข้าพเจ้าไม่ ไ ด้ใ ห้
ความเชื่อมัน่ ต่อข้อมูลอื่น
ความรั บผิดชอบของข้าพเจ้าที่ เกี่ ยวเนื่ องกับการตรวจสอบงบการเงิ น รวมและงบการเงิ น เฉพาะกิ จการคือ การอ่ านและ
พิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระสําคัญกับงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการหรื อกับความรู ้ที่ได้รับจาก
การตรวจสอบของข้าพเจ้า หรื อปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญหรื อไม่ หากใน
การปฏิ บตั ิงานดังกล่าว ข้าพเจ้าได้สรุ ปว่าข้อมูลอื่ นมี การแสดงข้อมูลที่ ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญ ข้าพเจ้าต้อง
รายงานข้อเท็จจริ งนั้น ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่พบว่ามีเรื่ องดังกล่าวที่ตอ้ งรายงาน
ความรั บผิดชอบของผู้บริ หารและผู้มหี น้ าที่ใ นการกํากับดูแลต่ องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ผูบ้ ริ ห ารมี ห น้าที่ รั บ ผิ ด ชอบในการจัด ทําและนําเสนองบการเงิ น รวมและงบการเงิ น เฉพาะกิ จ การเหล่ านี้ โดยถู ก ต้อ ง
ตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ ยวกับการควบคุมภายในที่ ผูบ้ ริ หารพิจารณาว่าจําเป็ น
เพื่อให้สามารถจัดทํางบการเงิ นรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการที่ ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ น
สาระสําคัญไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด
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ในการจัดทํางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ผูบ้ ริ หารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริ ษทั
และบริ ษทั ในการดําเนิ นงานต่อเนื่ อง เปิ ดเผยเรื่ องที่เกี่ยวกับการดําเนิ นงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์
การบัญชี สําหรับการดําเนิ นงานต่อเนื่ องเว้นแต่ผูบ้ ริ หารมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั หรื อหยุดดําเนิ นงาน
หรื อไม่สามารถดําเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้
ผูม้ ีหน้าที่ในการกํากับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่ องดูแลกระบวนการในการจัดทํารายงานทางการเงินของกลุ่มบริ ษทั และ
บริ ษทั
ความรั บผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามี ว ตั ถุ ป ระสงค์เพื่ อ ให้ ไ ด้ค วามเชื่ อ มั่น อย่างสมเหตุ ส มผลว่างบการเงิ น รวมและงบการเงิ น
เฉพาะกิจการโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญหรื อไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริ ตหรื อ
ข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผูส้ อบบัญชี ซ่ ึ งรวมความเห็ นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่ อมัน่ อย่างสมเหตุสมผลคื อ
ความเชื่อมัน่ ในระดับสู งแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบ
ข้อ มู ล ที่ ข ดั ต่ อ ข้อ เท็จ จริ ง อัน เป็ นสาระสําคัญ ที่ มี อ ยู่ได้เสมอไป ข้อ มู ล ที่ ข ดั ต่ อ ข้อ เท็ จ จริ งอาจเกิ ด จากการทุ จ ริ ต หรื อ
ข้อผิดพลาดและถื อว่ามี สาระสําคัญเมื่ อคาดการณ์ ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ ขดั ต่อข้อเท็จจริ งแต่ละรายการหรื อ
ทุ ก รายการรวมกัน จะมี ผ ลต่ อ การตัด สิ น ใจทางเศรษฐกิ จ ของผูใ้ ช้ง บการเงิ น จากการใช้งบการเงิ น รวมและงบการเงิ น
เฉพาะกิจการเหล่านี้
ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผูป้ ระกอบ
วิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบตั ิงานของข้าพเจ้ารวมถึง


ระบุ แ ละประเมิ น ความเสี่ ย งจากการแสดงข้อ มู ล ที่ ข ดั ต่ อ ข้อ เท็จ จริ งอัน เป็ นสาระสําคัญ ในงบการเงิ น รวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบตั ิงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อ
ตอบสนองต่อความเสี่ ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดง
ความเห็ น ของข้า พเจ้ า ความเสี่ ยงที่ ไ ม่ พ บข้อ มู ล ที่ ข ัด ต่ อ ข้อ เท็ จ จริ งอั น เป็ นสาระสํ า คัญ ซึ่ งเป็ นผลมาจาก
การทุจริ ตจะสู งกว่าความเสี่ ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาดเนื่ องจากการทุจริ ตอาจเกี่ยวกับการสมรู ้ร่วมคิด การปลอมแปลง
เอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริ งหรื อการแทรกแซงการ
ควบคุมภายใน



ทําความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับ
สถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิ ทธิ ผลของการควบคุมภายในของกลุ่ม
บริ ษทั และบริ ษทั
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ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชี ที่ผูบ้ ริ หารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชี และ
การเปิ ดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทําขึ้นโดยผูบ้ ริ หาร



สรุ ปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสาํ หรับการดําเนิ นงานต่อเนื่ องของผูบ้ ริ หารและจากหลักฐาน
การสอบบัญชีที่ได้รับ สรุ ปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสําคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรื อสถานการณ์ที่อาจเป็ นเหตุให้
เกิ ด ข้อ สงสั ย อย่า งมี นั ย สํ า คัญ ต่ อ ความสามารถของกลุ่ ม บริ ษ ัท และบริ ษ ัท ในการดํา เนิ น งานต่ อ เนื่ อ งหรื อ ไม่
ถ้าข้าพเจ้าได้ขอ้ สรุ ปว่ามีความไม่แน่ นอนที่มีสาระสําคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผูส้ อบบัญชี ของข้าพเจ้า
โดยให้ขอ้ สังเกตถึ งการเปิ ดเผยข้อมูลในงบการเงิ นรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการที่ เกี่ ยวข้อง หรื อถ้าการเปิ ดเผย
ข้อมูลดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุ ปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กบั หลักฐานการสอบ
บัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผูส้ อบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรื อสถานการณ์ในอนาคตอาจ
เป็ นเหตุให้กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ต้องหยุดการดําเนินงานต่อเนื่อง



ประเมิ นการนําเสนอโครงสร้ างและเนื้ อหาของงบการเงิ น รวมและงบการเงิ น เฉพาะกิ จการโดยรวม รวมถึ งการ
เปิ ดเผยข้อมูลว่างบการเงิ นรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการแสดงรายการและเหตุการณ์ ในรู ปแบบที่ ทาํ ให้มีการ
นําเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรื อไม่



ได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรื อกิจกรรม
ทางธุ รกิ จภายในกลุ่มบริ ษทั เพื่อแสดงความเห็ นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการกําหนดแนวทาง การ
ค ว บ คุ ม ดู แ ล แล ะก ารป ฏิ บั ติ งาน ต รวจส อ บ ก ลุ่ ม บ ริ ษั ท ข้ า พ เจ้ า เป็ น ผู ้ รั บ ผิด ช อ บ แต่ เพี ยงผู ้ เ ดี ยว
ต่อความเห็นของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผูม้ ีหน้าที่ในการกํากับดูแลในเรื่ องต่างๆที่สําคัญ ซึ่ งรวมถึงขอบเขตและช่ วงเวลาของการตรวจสอบ
ตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสําคัญที่ พบจากการตรวจสอบ รวมถึ งข้อบกพร่ องที่มีนัยสําคัญในระบบการควบคุ ม
ภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าได้ให้ ค าํ รั บ รองแก่ ผูม้ ี ห น้าที่ ในการกํากับ ดู แ ลว่าข้าพเจ้าได้ป ฏิ บ ัติ ต ามข้อ กําหนดจรรยาบรรณที่ เกี่ ย วข้อ งกับ
ความเป็ นอิสระและได้สื่อสารกับผูม้ ีหน้าที่ในการกํากับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ท้ งั หมดตลอดจนเรื่ องอื่นซึ่ งข้าพเจ้าเชื่อว่ามี
เหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็ นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ขา้ พเจ้าใช้เพื่อป้ องกันไม่ให้
ข้าพเจ้าขาดความเป็ นอิสระ
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จากเรื่ อ งที่ สื่ อ สารกับ ผู ม้ ี ห น้า ที่ ใ นการกํากับ ดู แ ล ข้าพเจ้าได้พิ จ ารณาเรื่ อ งต่ างๆ ที่ มี นัย สํ า คัญ ที่ สุ ด ในการตรวจสอบ
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปั จจุบนั และกําหนดเป็ นเรื่ องสําคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิ บาย
เรื่ องเหล่านี้ในรายงานของผูส้ อบบัญชีเว้นแต่กฎหมายหรื อข้อบังคับไม่ให้เปิ ดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับเรื่ องดังกล่าว หรื อใน
สถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่ อสารเรื่ องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทําดังกล่าว
สามารถคาดการณ์ ได้อย่างสมเหตุผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่ วนได้เสี ยสาธารณะจากการ
สื่ อสารดังกล่าว

(นิตยา เชษฐโชติรส)
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต
เลขทะเบียน 4439
บริ ษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด
กรุ งเทพมหานคร
16 พฤศจิกายน 2560
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บริษัท โออิชิ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบแสดงฐานะการเงิน

สิ นทรัพย์

งบการเงินรวม
30 กันยายน
2560
2559

หมายเหตุ

งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 กันยายน
2560
2559
(บาท)

สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชัว่ คราว
ลูกหนี้การค้า
ลูกหนี้อื่น
เงินปันผลค้างรับจากบริ ษทั ย่อย
เงินให้กยู้ ืมระยะสั้นแก่บริ ษทั ย่อย
สิ นค้าคงเหลือ
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพ ย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่ หมุนเวียน
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
สิ ทธิการเช่า
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพ ย์ไม่ หมุนเวียน
รวมสินทรัพ ย์

5
4, 6
4
4
4
7

8
9

10
4, 11

1,446,506,321
709,388,702
80,394,168
319,248,096
85,339,691
2,640,876,978

593,642,994
3,660,000
424,361,216
134,013,498
490,477,966
71,385,141
1,717,540,815

1,286,788,618
545,272,624
116,356,550
120,392,096
109,044,859
83,045,676
419,999,000
1,287,000,000 1,957,000,000
41,915,970
46,228,230
7,008,472
7,628,345
3,268,113,469 2,759,566,971

6,676,134,472
36,572,091
40,797,051
51,898,980
260,545,811
7,065,948,405

7,154,977,277
39,100,834
46,816,609
45,524,407
274,118,701
7,560,537,828

693,280,055
294,755,132
15,991,553
26,095,775
11,610,078
172,482,654
1,214,215,247

680,106,680
478,214,113
16,677,278
28,571,420
8,000,799
191,896,357
1,403,466,647

9,706,825,383

9,278,078,643

4,482,328,716

4,163,033,618

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท โออิชิ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบแสดงฐานะการเงิน

หนี้สินและส่ วนของผู้ถือหุ้น

งบการเงินรวม
30 กันยายน
2560
2559

หมายเหตุ

งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 กันยายน
2560
2559
(บาท)

หนี้สินหมุนเวียน
เจ้าหนี้การค้า
เงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
ที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี
เจ้าหนี้ค่าสิ นทรัพย์
เงินกูย้ ืมระยะสั้นจากบริ ษทั ย่อย
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินที่ถึง
กําหนดชําระภายในหนึ่งปี
เจ้าหนี้อื่น
ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนีส้ ินหมุนเวียน
หนี้สินไม่ หมุนเวียน
หุน้ กู้
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานที่กาํ หนดไว้
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
รวมหนีส้ ินไม่ หมุนเวียน
รวมหนีส้ ิน

4, 13

977,086,777

970,381,185

296,136,035

284,693,944

12
4
4, 12

135,103,040
-

500,000,000
92,804,634
-

9,998,875
-

17,175,381
51,000,000

12
4, 14

12,969,127
821,992,051
42,055,960
41,108,193
2,030,315,148

22,695,972
942,155,471
3,101,318
44,626,412
2,575,764,992

298,016,363
19,432,126
18,374,944
641,958,343

314,663,501
21,729,212
689,262,038

12
12
15

2,000,000,000
71,793,725
14,137,999
2,085,931,724
4,116,246,872

2,000,000,000
12,969,127
66,177,623
14,223,906
2,093,370,656
4,669,135,648

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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2,000,000,000 2,000,000,000
45,708,005
44,928,556
2,045,708,005 2,044,928,556
2,687,666,348 2,734,190,594

บริษัท โออิชิ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบแสดงฐานะการเงิน

หนี้สินและส่ วนของผู้ถือหุ้น

งบการเงินรวม
30 กันยายน
2560
2559

หมายเหตุ

งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 กันยายน
2560
2559
(บาท)

ส่ วนของผู้ถอื หุ้น
ทุนเรื อนหุน้
ทุนจดทะเบียน
ทุนที่ออกและชําระแล้ว
ส่วนเกินมูลค่าหุน้ สามัญ
กําไรสะสม
จัดสรรเป็ นทุนสํารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จดั สรร
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผูถ้ ือหุน้
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน
รวมส่ วนของบริษัทใหญ่
ส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม
รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนีส้ ินและส่ วนของผู้ถือหุ้น

16

16
17

375,000,000

375,000,000

375,000,000

375,000,000

375,000,000
609,402,184

375,000,000
609,402,184

375,000,000
609,402,184

375,000,000
609,402,184

37,500,000
4,393,710,358

37,500,000
3,412,897,006

37,500,000
772,760,184

37,500,000
406,940,840

(1,869,980)
(2,051,939)
164,735,468
164,735,468
5,578,478,030 4,597,482,719 1,794,662,368
12,100,481
11,460,276
5,590,578,511 4,608,942,995 1,794,662,368

1,428,843,024
1,428,843,024

9,706,825,383

4,163,033,618

17

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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9,278,078,643

4,482,328,716

บริษัท โออิชิ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
งบการเงินรวม
สําหรับงวด
สําหรับปี
เก้าเดือน
สิ้นสุดวันที่
สิ้นสุดวันที่
30 กันยายน
30 กันยายน
หมายเหตุ
2560
2559

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับงวด
สําหรับปี
เก้าเดือน
สิ้นสุดวันที่
สิ้นสุดวันที่
30 กันยายน
30 กันยายน
2560
2559
(บาท)

รายได้
รายได้จากการขาย
รายได้จากการให้บริ การ
เงินปันผลรับจากบริ ษทั ย่อย
ดอกเบี้ยรับ
รายได้อื่น
รวมรายได้

4, 18
25 13,370,759,475 10,284,232,588
25
180,048,611
114,873,268
8
5,293,206
3,694,923
120,989,533
105,623,842
13,677,090,825 10,508,424,621

ค่ าใช้ จ่าย
ต้นทุนขาย
ต้นทุนการให้บริ การ
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ต้นทุนทางการเงิน
รวมค่ าใช้ จ่าย

4, 18
7

กําไรก่อนภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กําไรสําหรับปี /งวด

19
20
23

24

4,793,825,076
722,558,208
59,311,241
57,426,315
5,633,120,840

3,865,633,789
419,999,000
64,508,809
49,627,255
4,399,768,853

8,264,625,702
122,843,796
1,649,905,703
2,094,929,046
53,673,645
12,185,977,892

6,499,421,615
107,778,407
1,263,452,060
1,657,114,736
60,850,181
9,588,616,999

2,709,466,725
661,433,510
1,356,130,499
47,765,475
4,774,796,209

2,249,823,166
463,788,058
1,141,878,633
52,582,844
3,908,072,701

1,491,112,933
(47,912,794)
1,443,200,139

919,807,622
(39,550,886)
880,256,736

858,324,631
(22,803,886)
835,520,745

491,696,152
(11,927,168)
479,768,984

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท โออิชิ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
งบการเงินรวม
สําหรับงวด
สําหรับปี
เก้าเดือน
สิ้นสุดวันที่
สิ้นสุดวันที่
30 กันยายน
30 กันยายน
หมายเหตุ
2560
2559

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับงวด
สําหรับปี
เก้าเดือน
สิ้นสุดวันที่
สิ้นสุดวันที่
30 กันยายน
30 กันยายน
2560
2559
(บาท)

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
รายการที่จะไม่ ถูกจัดประเภทรายการใหม่ เข้ าไปไว้
ในกําไรหรือขาดทุน
การตีมูลค่าที่ดินใหม่
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลัก
คณิ ตศาสตร์ประกันภัยสําหรับโครงการ
ผลประโยชน์พนักงานที่กาํ หนดไว้
ภาษีเงินได้เกี่ยวกับองค์ประกอบของกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็ จอื่น

-

9

159,845,066

-

-

15, 24

(3,092,684)

(5,193,895)

(1,189,251)

-2,990,846

24

962,991
(2,129,693)

(30,880,289)
123,770,882

237,850
-951,401

598,169
-2,392,677

รายการที่อาจถูกจัดประเภทรายการใหม่ เข้ าไปไว้
ในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง
ผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่า
หน่วยงานต่างประเทศ
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสําหรับปี /งวด - สุ ทธิจากภาษีเงินได้
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี /งวด

(151,805)
(188,407)
(2,281,498) 123,582,475
1,440,918,641 1,003,839,211

-951,401
834,569,344

-2,392,677
477,376,307

การแบ่ งปันกําไร
ส่วนที่เป็ นของบริ ษทั ใหญ่
ส่วนที่เป็ นของส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม
กําไรสําหรับปี /งวด

1,451,693,045
(8,492,906)
1,443,200,139

887,213,835
(6,957,099)
880,256,736

835,520,745
835,520,745

479,768,984
479,768,984

การแบ่ งปันกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนที่เป็ นของบริ ษทั ใหญ่
ส่วนที่เป็ นของส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี /งวด

1,449,745,311 1,010,663,814
(8,826,670)
(6,824,603)
1,440,918,641 1,003,839,211

834,569,344
834,569,344

477,376,307
477,376,307

4.46

2.56

กําไรต่ อหุ้นขั้นพืน้ ฐาน

7.74

26

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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4.73

บริษทั โออิชิ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น
งบการเงินรวม
องค์ประกอบอื่นของส่ วนของผูถ้ ือหุ น้

กําไรสะสม
ทุนเรื อนหุ น้
ที่ออกและ
ส่ วนเกิน
ทุนสํารอง
หมายเหตุ ชําระแล้ว มูลค่าหุ น้ สามัญ ตามกฎหมาย
สํ าหรับงวดเก้ าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2559
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2559

ยังไม่ได้
จัดสรร

รวมส่ วนของ
ส่ วนของ
ผลต่างจากการ ส่ วนเกินทุนจาก รวมองค์ประกอบอื่น
ผูถ้ ือหุ น้
ส่ วนได้เสี ยที่ไม่มี รวมส่ วนของ
แปลงค่างบการเงิน การตีราคาที่ดิน ของส่ วนของผูถ้ ือหุ น้
ของบริ ษทั
อํานาจควบคุม
ผูถ้ ือหุ น้
(บาท)

375,000,000

609,402,184

37,500,000

3,007,913,342

-

-

-

(478,125,000)
(478,125,000)

-

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสํ าหรับงวด
กําไรหรื อขาดทุน
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสํ าหรับงวด

-

-

-

887,213,835
(4,105,171)
883,108,664

(320,903)
(320,903)

127,876,053
127,876,053

127,555,150
127,555,150

887,213,835
123,449,979
1,010,663,814

(6,957,099)
880,256,736
132,496
123,582,475
(6,824,603) 1,003,839,211

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2559

375,000,000

609,402,184

37,500,000

3,412,897,006

(2,051,939)

164,735,468

162,683,529

4,597,482,719

11,460,276

รายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้ าส่ วนของผู้ถือหุ้น
เงินปั นผลให้ผถู ้ ือหุ น้ ของบริ ษทั
รวมรายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้ าส่ วนของผู้ถือหุ้น

27

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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(1,731,036)

36,859,415

-

35,128,379

-

4,064,943,905

(478,125,000)
(478,125,000)

18,284,879

-

4,083,228,784

(478,125,000)
(478,125,000)

4,608,942,995

บริษทั โออิชิ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น
งบการเงินรวม
องค์ประกอบอื่นของส่ วนของผูถ้ ือหุ น้

กําไรสะสม
ทุนเรื อนหุ น้
ที่ออกและ
ส่ วนเกิน
ทุนสํารอง
หมายเหตุ ชําระแล้ว มูลค่าหุ น้ สามัญ ตามกฎหมาย
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2560
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2559
รายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้ าส่ วนของผู้ถือหุ้น
การได้มาซึ่งส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม
เงินปั นผลให้ผถู ้ ือหุ น้ ของบริ ษทั
รวมรายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้ าส่ วนของผู้ถือหุ้น
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสํ าหรับปี
กําไรหรื อขาดทุน
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสํ าหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

27

ยังไม่ได้
จัดสรร

รวมส่ วนของ
ส่ วนของ
ผลต่างจากการ ส่ วนเกินทุนจาก รวมองค์ประกอบอื่น
ผูถ้ ือหุ น้
ส่ วนได้เสี ยที่ไม่มี รวมส่ วนของ
แปลงค่างบการเงิน การตีราคาที่ดิน ของส่ วนของผูถ้ ือหุ น้
ของบริ ษทั
อํานาจควบคุม
ผูถ้ ือหุ น้
(บาท)

375,000,000

609,402,184

37,500,000

3,412,897,006

-

-

-

(468,750,000)
(468,750,000)

-

-

-

-

-

-

1,451,693,045
(2,129,693)
1,449,563,352

181,959
181,959

-

-

375,000,000

609,402,184

37,500,000

4,393,710,358

(1,869,980)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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(2,051,939)

164,735,468

164,735,468

162,683,529

4,597,482,719

11,460,276

4,608,942,995

(468,750,000)
(468,750,000)

9,466,875
9,466,875

9,466,875
(468,750,000)
(459,283,125)

181,959
181,959

1,451,693,045
(1,947,734)
1,449,745,311

(8,492,906) 1,443,200,139
(333,764)
(2,281,498)
(8,826,670) 1,440,918,641

162,865,488

5,578,478,030

12,100,481

5,590,578,511

บริษัท โออิชิ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น
งบการเงินเฉพาะกิจการ
กําไรสะสม
ทุนเรื อนหุน้
ที่ออกและ
ชําระแล้ว

ส่ วนเกิน
มูลค่าหุน้ สามัญ

ทุนสํารอง
ตามกฎหมาย
(บาท)

375,000,000

609,402,184

37,500,000

-

-

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสํ าหรับงวด
กําไร
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสํ าหรับงวด

-

-

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2559

375,000,000

609,402,184

หมายเหตุ
สํ าหรับงวดเก้ าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2559
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2559
รายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้ าส่ วนของผู้ถือหุ้น
เงินปันผลให้ผถู ้ ือหุน้ ของบริ ษทั
รวมรายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้ าส่ วนของผู้ถือหุ้น

27

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้
15

ยังไม่ได้
จัดสรร

รวมส่ วนของ
ผูถ้ ือหุน้

407,689,533

1,429,591,717

-

(478,125,000)
(478,125,000)

(478,125,000)
(478,125,000)

-

479,768,984
(2,392,677)
477,376,307

479,768,984
(2,392,677)
477,376,307

406,940,840

1,428,843,024

37,500,000

บริษัท โออิชิ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น
งบการเงินเฉพาะกิจการ
กําไรสะสม

หมายเหตุ
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2560
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2559
รายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้ าส่ วนของผู้ถือหุ้น
เงินปันผลให้ผถู ้ ือหุน้ ของบริ ษทั
รวมรายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้ าส่ วนของผู้ถือหุ้น

27

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสํ าหรับปี
กําไร
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสํ าหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2560
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้
16

ทุนเรื อนหุน้
ที่ออกและ
ชําระแล้ว

ส่ วนเกิน
มูลค่าหุน้ สามัญ

ทุนสํารอง
ตามกฎหมาย
(บาท)

375,000,000

609,402,184

37,500,000

-

-

-

-

375,000,000

609,402,184

ยังไม่ได้
จัดสรร

รวมส่ วนของ
ผูถ้ ือหุน้

406,940,840

1,428,843,024

-

(468,750,000)
(468,750,000)

(468,750,000)
(468,750,000)

-

835,520,745
(951,401)
834,569,344

835,520,745
(951,401)
834,569,344

772,760,184

1,794,662,368

37,500,000

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบกระแสเงินสด
งบการเงินรวม
สําหรับงวด
สําหรับปี
เก้าเดือน
สิ้นสุ ดวันที่
สิ้นสุ ดวันที่
30 กันยายน
30 กันยายน
หมายเหตุ
2560
2559

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับงวด
สําหรับปี
เก้าเดือน
สิ้นสุ ดวันที่
สิ้นสุ ดวันที่
30 กันยายน
30 กันยายน
2560
2559
(บาท)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไรสําหรับปี /งวด
รายการปรั บปรุ ง
ค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจําหน่าย
ตัดจําหน่ายสิ นค้าล้าสมัยและเสื่ อมสภาพ
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
ดอกเบี้ยรับ
เงินปั นผลรับจากบริ ษทั ย่อย
ต้นทุนทางการเงิน
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริ ง
ขาดทุนจากการจําหน่ายและตัดจําหน่ายอาคารและ
อุปกรณ์
ขาดทุนจากการจําหน่ายและตัดจําหน่าย
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานที่กาํ หนดไว้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

7
8
4, 8
23

15
24

1,443,200,139

880,256,736

835,520,745

479,768,984

1,016,850,018
6,464,835
(5,293,206)
53,673,645
544,888

766,898,567
23,307,287
(3,694,923)
60,850,181
433,099

254,591,278
14,826,620
(59,311,241)
(722,558,208)
47,765,475
84,630

237,367,567
(64,508,809)
(419,999,000)
52,582,844
109,676

21,829,033

2,169,346

14,718,134

2,099,814

39,658
10,344,827
47,912,794
2,595,566,631

7,158,171
39,550,886
1,776,929,350

33,636
7,064,144
22,803,886
415,539,099

4,893,711
11,927,168
304,241,955

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบกระแสเงินสด
งบการเงินรวม
สําหรับงวด
สําหรับปี
เก้าเดือน
สิ้นสุ ดวันที่
สิ้นสุ ดวันที่
30 กันยายน
30 กันยายน
หมายเหตุ
2560
2559

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับงวด
สําหรับปี
เก้าเดือน
สิ้นสุ ดวันที่
สิ้นสุ ดวันที่
30 กันยายน
30 กันยายน
2560
2559
(บาท)

การเปลีย่ นแปลงในสิ นทรั พย์และหนีส้ ิ นดําเนินงาน
ลูกหนี้การค้า
ลูกหนี้อื่น
สิ นค้าคงเหลือ
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
เจ้าหนี้การค้า
เจ้าหนี้อื่น
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดําเนินงาน
ภาระผูกพันผลประโยชน์ที่กาํ หนดไว้รับโอน
ภาระผูกพันผลประโยชน์ที่กาํ หนดไว้โอนออก
จ่ายผลประโยชน์พนักงานที่กาํ หนดไว้
รับคืนภาษีเงินได้จ่ายล่วงหน้า
จ่ายภาษีเงินได้
เงินสดสุ ทธิได้ มาจากกิจกรรมดําเนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
รับดอกเบี้ย
รับเงินปั นผล
เงินให้กยู้ มื ระยะสั้นแก่บริ ษทั ย่อยเพิม่ ขึ้น
รับชําระคืนเงินให้กยู้ มื ระยะสั้นแก่บริ ษทั ย่อย
เงินสดจ่ายสําหรับเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
เงินสดรับจากการไถ่ถอนเงินลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล
ซื้ออาคารและอุปกรณ์
ขายอาคารและอุปกรณ์
ซื้อสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
ขายสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
เงินสดสุ ทธิได้ มาจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมลงทุน

15
15
15

4
4
8

(285,056,338)
53,939,115
164,765,035
(6,232,150)
(3,902,397)
6,690,557
(122,994,018)
(3,518,219)
(85,907)
2,399,172,309
624
(2,428,533)
(5,393,500)
17,046,875
(19,776,382)
2,388,621,393

110,044,363
(54,555,820)
(120,969,765)
(43,591,332)
(1,837,686)
(34,073,452)
387,949,320
(7,079,502)
8,260,111
2,021,075,587
801,194
(286,411)
379,419
(12,393,599)
2,009,576,190

4,035,546
(24,909,062)
4,312,260
619,873
5,389,273
11,442,091
(16,645,217)
(3,354,268)
396,429,595
653,616
(2,872,562)
(5,255,000)
13,596,018
(6,314,778)
396,236,889

(85,484,732)
(21,870,975)
3,464,169
(1,187,478)
121,332
(5,578,477)
77,684,398
(113,563)
271,276,629
1,383,824
(1,125,323)
(2,546,883)
268,988,247

4,884,415
3,660,000
(512,330,128)
7,853,367
(3,991,952)
1,601
(499,922,697)

1,983,346
(839,521,998)
1,420,486
(16,827,201)
20,705
(852,924,662)

58,136,489
302,559,208
-4,292,489,000
4,962,489,000
(27,999,995)
(95,374,616)
7,693,598
-2,364,172
145,989
912,796,501

63,423,059
587,998,600
-5,582,302,000
5,847,302,000
(10,333,900)
(34,473,935)
1,153,852
-4,571,704
56,702
868,252,674

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบกระแสเงินสด
งบการเงินรวม
สําหรับงวด
สําหรับปี
เก้าเดือน
สิ้นสุ ดวันที่
สิ้นสุ ดวันที่
30 กันยายน
30 กันยายน
หมายเหตุ
2560
2559

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับงวด
สําหรับปี
เก้าเดือน
สิ้นสุ ดวันที่
สิ้นสุ ดวันที่
30 กันยายน
30 กันยายน
2560
2559
(บาท)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
จ่ายดอกเบี้ย
จ่ายเงินปั นผลให้ผถู ้ ือหุ ้นของบริ ษทั
เงินสดรับจากทุนของส่ วนได้ส่วนเสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม
ในบริ ษทั ย่อย
เงินสดรับจากเงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
ชําระคืนเงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
ชําระคืนเงินกูย้ มื ระยะสั้นจากบริ ษทั ย่อย
ชําระคืนเงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
เงินสดรับจากการออกหุ ้นกู้
ชําระคืนหุ ้นกู้
จ่ายชําระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
เงินสดสุ ทธิใช้ ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน

27

4

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดเพิม่ ขึน้ (ลดลง) สุ ทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 ตุลาคม/ 1 มกราคม
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินตราต่างประเทศ
คงเหลือสิ้นปี / งวด
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน
5
รายการที่ไม่ ใช่ เงินสด
เจ้าหนี้ค่าสิ นทรัพย์

(53,704,467)
(468,750,000)

(63,578,880)
(478,125,000)

(47,767,396)
(468,750,000)

(57,192,711)
(478,125,000)

9,466,875
280,000,000
650,000,000
(280,000,000) (650,000,000)
(500,000,000) (600,000,000)
1,000,000,000
(1,000,000,000)
(22,695,972)
(16,320,208)
(1,035,683,564) (1,158,024,088)

(51,000,000)
(567,517,396)

(600,000,000)
1,000,000,000
(1,000,000,000)
(1,135,317,711)

853,015,132
593,642,994

(1,372,560)
595,203,961

741,515,994
545,272,624

1,923,210
543,349,414

(151,805)
1,446,506,321

(188,407)
593,642,994

1,286,788,618

545,272,624

135,103,040

92,804,634

9,998,875

17,175,381

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2560
หมายเหตุ

สารบัญ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

ข้อมูลทัว่ ไป
เกณฑ์การจัดทํางบการเงิน
นโยบายการบัญชีที่สาํ คัญ
บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้า
สิ นค้าคงเหลือ
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย
เจ้าหนี้การค้า
เจ้าหนี้อื่น
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานที่กาํ หนดไว้
ทุนเรื อนหุน้
สํารอง
ส่ วนงานดําเนินงาน
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน
ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ
ต้นทุนทางการเงิน
ภาษีเงินได้
สิ ทธิประโยชน์จากการส่ งเสริ มการลงทุน
กําไรต่อหุน้ ขั้นพื้นฐาน
เงินปันผล
เครื่ องมือทางการเงิน
ภาระผูกพันกับบุคคลหรื อกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
20

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2560
หมายเหตุ

สารบัญ

31
32

มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ยงั ไม่ได้ใช้
ข้อมูลเพิ่มเติม

21

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2560
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้
งบการเงินนี้ได้รับอนุมตั ิให้ออกงบการเงินจากคณะกรรมการบริ ษทั เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2560
1

ข้ อมูลทัว่ ไป
บริ ษทั โออิชิ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) “บริ ษทั ” เป็ นนิ ติบุคคลที่จดั ตั้งขึ้นในประเทศไทย และมีที่อยู่จดทะเบียนตั้งอยู่
ห้อ งเลขที่ บี 3601 อาคารซี ดับ เบิ้ ล ยู ทาวเวอร์ ชั้น 36 เลขที่ 90 ถนนรั ช ดาภิ เษก แขวงห้ว ยขวาง เขตห้ ว ยขวาง
กรุ งเทพมหานคร ประเทศไทย (เดิ ม ตั้ง อยู่เลขที่ 57 อาคารปาร์ ค เวนเชอร์ ชั้น ที่ 19-20 ถนนวิท ยุ แขวงลุม พินี
เขตปทุมวัน กรุ งเทพมหานคร ประเทศไทย)
บริ ษทั จดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อเดือนสิ งหาคม 2547
บริ ษทั ใหญ่ในระหว่างปี ได้แก่ บริ ษทั ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน) ซึ่งเป็ นนิติบุคคลที่จดั ตั้งขึ้นในประเทศไทย
บริ ษทั ดําเนิ นธุ รกิ จหลักเกี่ ยวกับร้ านอาหารญี่ ปุ่นและจัดจําหน่ ายเครื่ องดื่ ม กลุ่มบริ ษทั ดําเนิ นธุ รกิ จหลักเกี่ ยวกับ
การผลิตและจัดจําหน่ ายอาหารและเครื่ องดื่ ม ร้านอาหารญี่ปุ่นและอาหารว่าง รายละเอียดของบริ ษทั ย่อย ณ วันที่
30 กันยายน 2560 และ 2559 ได้เปิ ดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 8

2

เกณฑ์ การจัดทํางบการเงิน

(ก) เกณฑ์ การถือปฏิบตั ิ
งบการเงิ น นี้ จัด ทํา ขึ้ น ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น รวมถึ ง แนวปฏิ บ ตั ิ ท างการบัญ ชี ที่ ป ระกาศใช้
โดยสภาวิช าชี พ บัญ ชี ฯ (“สภาวิช าชี พ บัญ ชี ”) กฎระเบี ย บและประกาศคณะกรรมการกํา กับ หลัก ทรั พ ย์แ ละ
ตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง
สภาวิช าชี พ บัญ ชี ไ ด้อ อกและปรั บ ปรุ ง มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น หลายฉบับ ซึ่ ง มี ผ ลบัง คับ ใช้ต้ ัง แต่
รอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2559 ในเบื้องต้นการปฏิบตั ิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ที่ อ อกและปรั บ ปรุงใหม่ น้ ั น มี ผ ลให้ เ กิ ด การเปลี่ ย นแปลงนโยบายการบัญ ชี ข องกลุ่ ม บริ ษัท ในบางเรื่ อง
การเปลี่ยนแปลงนี้ไม่มีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสําคัญต่องบการเงิน
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นอกเหนื อ จากมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ที่ อ อกและปรั บ ปรุ ง ใหม่ ข ้า งต้น สภาวิ ช าชี พ บัญ ชี ไ ด้อ อก
และปรับปรุ งมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่น ๆ ซึ่ งมีผลบังคับสําหรับรอบระยะเวลาบัญชี ที่เริ่ มในหรื อ
หลังวันที่ 1 มกราคม 2560 เป็นต้นไป และไม่ได้มีการนํามาใช้สําหรับการจัดทํางบการเงินนี้ มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิ น ที่ออกและปรั บปรุ ง ใหม่ที่เกี่ ยวกับการดําเนิ น งานของกลุ่ม บริ ษทั ได้เปิ ดเผยในหมายเหตุประกอบ
งบการเงินข้อ 31
(ข) เกณฑ์ การวัดมูลค่ า
งบการเงินนี้จดั ทําขึ้นโดยถือหลักเกณฑ์การบันทึกตามราคาทุนเดิม ยกเว้นรายการดังต่อไปนี้
รายการ
เครื่ องมือทางการเงินที่เป็ นตราสารอนุพนั ธ์
ที่ดิน
หนี้สินผลประโยชน์ที่กาํ หนดไว้

เกณฑ์ การวัดมูลค่ า
มูลค่ายุติธรรม
การตีราคาใหม่
มูลค่าปั จจุบนั ของภาระผูกพันผลประโยชน์ที่กาํ หนดไว้
ซึ่งได้เปิ ดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3 (ฑ)

(ค) สกุลเงินทีใ่ ช้ ในการดําเนินงานและนําเสนองบการเงิน
งบการเงิ นนี้ จดั ทําและแสดงหน่ วยเงิ นตราเป็ นเงินบาท ซึ่ งเป็ นสกุลเงินที่ ใช้ในการดําเนิ นงานของบริ ษทั ข้อมู ล
ทางการเงินทั้งหมดมีการปั ดเศษในหมายเหตุประกอบงบการเงิ นเพื่อให้แสดงเป็ นหลักพันบาท ยกเว้นที่ ระบุไว้
เป็ นอย่างอื่น
(ง)

การใช้ วจิ ารณญาณและการประมาณการ
ในการจัดทํางบการเงินให้เป็ นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ ริ หารต้องใช้วิจารณญาณ การประมาณ
และข้อสมมติหลายประการ ซึ่ งมีผลกระทบต่อการกําหนดนโยบายการบัญชีและการรายงานจํานวนเงินที่เกี่ยวกับ
สิ นทรัพย์ หนี้สิน รายได้ และค่าใช้จ่าย ผลที่เกิดขึ้นจริ งอาจแตกต่างจากที่ประมาณไว้
ประมาณการและข้อสมมติที่ใช้ในการจัดทํางบการเงินจะได้รับการทบทวนอย่างต่อเนื่อง การปรับประมาณการทาง
บัญชีจะบันทึกโดยวิธีเปลี่ยนทันทีเป็ นต้นไป
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ข้ อสมมติและความไม่ แน่ นอนของการประมาณการ
ข้อมูลเกี่ยวกับความไม่แน่ นอนของการประมาณการที่สาํ คัญ ซึ่ งมีความเสี่ ยงอย่างมีนยั สําคัญที่เป็ นเหตุให้ตอ้ งมี
การปรับปรุ งจํานวนเงินที่รับรู ้ในงบการเงิน ซึ่งประกอบด้วยหมายเหตุประกอบงบการเงินต่อไปนี้
หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3 (ถ) และ 10
หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 10
หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 15
หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 28

ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบนั และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
การใช้ประโยชน์ของขาดทุนทางภาษี
การวัดมูลค่าของภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานที่กาํ หนดไว้
การตีมูลค่าของเครื่ องมือทางการเงิน

การวัดมูลค่ ายุติธรรม
นโยบายการบัญชีและการเปิ ดเผยข้อมูลของกลุ่มบริ ษทั หลายข้อกําหนดให้มีการวัดมูลค่ายุติธรรมทั้งสิ นทรัพย์และ
หนี้สินทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงิน
กลุ่มบริ ษทั กําหนดกรอบแนวคิดของการควบคุมเกี่ยวกับการวัดมูลค่ายุติธรรม กรอบแนวคิดนี้รวมถึงกลุ่มผูป้ ระเมิน
มู ลค่าซึ่ งมี ความรั บ ผิดชอบโดยรวมต่ อการวัดมู ลค่ายุติธรรมที่ มีนัยสําคัญ รวมถึ งการวัดมู ลค่ายุติธรรมระดับ 3
และรายงานโดยตรงต่อผูบ้ ริ หารสู งสุ ดทางด้านการเงิน
กลุ่ ม ผู ้ป ระเมิ น มู ล ค่ า มี ก ารทบทวนข้อ มู ล ที่ ไ ม่ ส ามารถสั ง เกตได้ และปรั บ ปรุ งการวัด มู ล ค่ า ที่ มี นั ย สํ า คัญ
อย่างสมํ่าเสมอ หากมีการใช้ขอ้ มูลจากบุคคลที่สามเพื่อวัดมูลค่ายุติธรรม เช่ น ราคาจากนายหน้า หรื อการตั้งราคา
กลุ่ ม ผูป้ ระเมิ น ได้ป ระเมิ น หลัก ฐานที่ ไ ด้ม าจากบุ ค คลที่ ส ามที่ ส นับ สนุ น ข้อ สรุ ป เกี่ ย วกับ การวัด มู ล ค่ า รวมถึ ง
การจัดระดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมว่าเป็ นไปตามที่กาํ หนดไว้ในมาตรฐานการรายงานทางการเงินอย่างเหมาะสม
ถ้ามีประเด็นปั ญหาของการวัดมูลค่าที่มีนยั สําคัญจะถูกรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบของกลุ่มบริ ษทั
เมื่อวัดมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์หรื อหนี้สิน กลุ่มบริ ษทั ได้ใช้ขอ้ มูลที่สามารถสังเกตได้ให้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้
มูลค่ายุติธรรมเหล่านี้ถูกจัดประเภทในแต่ละลําดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมตามข้อมูลที่ใช้ในการประเมินมูลค่า ดังนี้



ข้อมูลระดับ 1 เป็ นราคาเสนอซื้ อขาย (ไม่ตอ้ งปรับปรุ ง) ในตลาดที่มีสภาพคล่องสําหรับสิ นทรัพย์หรื อหนี้ สิน
อย่างเดียวกัน
ข้อมูลระดับ 2 เป็ นข้อมูลอื่นที่สังเกตได้โดยตรง (เช่ น ราคาขาย) หรื อโดยอ้อม (เช่ น ได้มาจากราคา) สําหรับ
สิ นทรัพย์น้ นั หรื อหนี้สินนั้นนอกเหนือจากราคาเสนอซื้อขายซึ่งรวมอยูใ่ นข้อมูลระดับ 1
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ข้อมูลระดับ 3 เป็ นข้อมูลสําหรั บสิ นทรั พย์หรื อหนี้ สินที่ ไม่ได้มาจากข้อมูลที่ สังเกตได้ (ข้อมูลที่ ไม่สามารถ
สังเกตได้)

หากข้อมูลที่นาํ มาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์หรื อหนี้ สินถูกจัดประเภทลําดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม
ที่แ ตกต่างกัน การวัด มูล ค่ายุติธ รรมโดยรวมจะถูก จัด ประเภทในภาพรวมในระดับ เดีย วกัน ตามลําดับ ชั้น ของ
มูลค่ายุติธรรมของข้อมูลที่อยูใ่ นระดับตํ่าสุ ดที่มีนยั สําคัญสําหรับการวัดมูลค่ายุติธรรมโดยรวม
กลุ่มบริ ษทั รับรู ้การโอนระหว่างลําดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงานที่เกิดการโอนขึ้น
ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อสมมติที่ใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม อยูใ่ นหมายเหตุประกอบงบการเงินดังต่อไปนี้



หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 9
หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 28

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
เครื่ องมือทางการเงิน

(จ) การเปลีย่ นแปลงรอบระยะเวลาบัญชี
ในการประชุ ม คณะกรรมการบริ ษ ัท เมื่ อ วัน ที่ 25 กุ ม ภาพัน ธ์ 2559 คณะกรรมการบริ ษ ัท ได้อ นุ ม ัติ ก าร
เปลี่ยนแปลงรอบระยะเวลาบัญชีของบริ ษทั จากเริ่ มต้นวันที่ 1 มกราคม และสิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม เป็ นเริ่ มต้นวันที่
1 ตุ ลาคม และสิ้ น สุ ดวัน ที่ 30 กัน ยายน ต่ อมาในการประชุ ม สามัญ ผูถ้ ื อหุ ้น ประจําปี เมื่ อวัน ที่ 27 เมษายน 2559
ผูถ้ ื อ หุ ้น ได้อ นุ ม ตั ิ ก ารแก้ไ ขข้อ บัง คับ ของบริ ษ ทั ที่ เกี่ ย วกับ การเปลี่ ย นแปลงรอบระยะเวลาบัญชี โดยบริ ษ ทั ได้
จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงรอบระยะเวลาบัญชี ดงั กล่าวกับกรมพัฒนาธุ รกิ จการค้า กระทรวงพาณิ ชย์ และได้รับการ
อนุมตั ิจากกรมสรรพากรแล้ว ส่ งผลให้รอบระยะเวลาบัญชีแรกที่เปลี่ยนแปลงของบริ ษทั สิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2559
โดยงบการเงิ น สํ าหรั บ งวดสิ้ น สุ ด วัน ที่ 30 กัน ยายน 2559 ได้ถู ก จัด ทําสําหรั บ รอบระยะเวลาเก้าเดื อ นเท่ านั้น
ดังนั้นตัวเลขซึ่ งแสดงเปรี ยบเที ยบในงบกําไรขาดทุ นเบ็ด เสร็ จ งบแสดงการเปลี่ ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ื อหุ ้นและ
งบกระแสเงินสด จึงไม่สามารถเปรี ยบเทียบกันได้
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3

นโยบายการบัญชีทสี่ ํ าคัญ
นโยบายการบัญชีที่นาํ เสนอดังต่อไปนี้ได้ถือปฏิบตั ิโดยสมํ่าเสมอสําหรับงบการเงินทุกรอบระยะเวลาที่รายงาน

(ก) เกณฑ์ ในการจัดทํางบการเงินรวม
งบการเงินรวมประกอบด้วยงบการเงินของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย (รวมกันเรี ยกว่า “กลุ่มบริ ษทั ”)
บริ ษทั ย่ อย
บริ ษทั ย่อยเป็ นกิ จการที่อยู่ภายใต้การควบคุมของกลุ่มบริ ษทั การควบคุมเกิ ดขึ้นเมื่อกลุ่มบริ ษทั เปิ ดรับหรื อมีสิทธิ
ในผลตอบแทนผันแปรจากการเกี่ ยวข้องกับกิ จการนั้นและมีความสามารถในการใช้อาํ นาจเหนื อกิ จการนั้นทําให้
เกิดผลกระทบต่อจํานวนเงินผลตอบแทนของกลุ่มบริ ษทั งบการเงินของบริ ษทั ย่อยได้รวมอยูใ่ นงบการเงินรวม นับแต่
วันที่มีการควบคุมจนถึงวันที่การควบคุมสิ้ นสุ ดลง
ส่ วนได้ เสียที่ไ ม่ มอี าํ นาจควบคุม
การเปลี่ยนแปลงส่ วนได้เสี ยในบริ ษทั ย่อยของกลุ่มบริ ษทั ที่ไม่ทาํ ให้กลุ่มบริ ษทั สู ญเสี ยอํานาจการควบคุมจะบันทึก
บัญชีโดยถือเป็ นรายการในส่ วนของเจ้าของ
การสูญเสียอํานาจควบคุม
เมื่อกลุ่มบริ ษทั สู ญเสี ยการควบคุมในบริ ษทั ย่อย กลุ่มบริ ษทั ตัดรายการสิ นทรัพย์และหนี้ สินของบริ ษทั ย่อยนั้นออก
รวมถึงส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุมและส่ วนประกอบอื่นในส่ วนของเจ้าของที่เกี่ยวข้องกับบริ ษทั ย่อยนั้น กําไร
หรื อขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการสู ญเสี ยการควบคุมในบริ ษทั ย่อยรับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุน ส่ วนได้เสี ยในบริ ษทั ย่อยเดิม
ที่ยงั คงเหลืออยูใ่ ห้วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่สูญเสี ยการควบคุม
การตัดรายการในงบการเงินรวม
ยอดคงเหลือและรายการบัญชีระหว่างกิจการในกลุ่ม รวมถึงรายได้หรื อค่าใช้จ่ายที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริ งซึ่ งเป็ นผลมาจาก
รายการระหว่างกิจการในกลุ่ม ถูกตัดรายการในการจัดทํางบการเงินรวม
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(ข) เงินตราต่ างประเทศ
รายการบัญชีที่เป็ นเงินตราต่ างประเทศ
รายการบัญชี ที่เป็ นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็ นสกุลเงินที่ใช้ในการดําเนิ นงานของแต่ละบริ ษทั ในกลุ่มบริ ษทั
โดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ
สิ น ทรั พ ย์แ ละหนี้ สิ น ที่ เป็ นตัว เงิ น และเป็ นเงิ น ตราต่ างประเทศ ณ วัน ที่ ร ายงาน แปลงค่ าเป็ นสกุ ล เงิ น ที่ ใช้ใ น
การดําเนินงานโดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยน ณ วันนั้น
สิ น ทรั พ ย์แ ละหนี้ สิ น ที่ ไ ม่ เป็ นตัว เงิ น ซึ่ งเกิ ด จากรายการบัญ ชี ที่ เป็ นเงิ น ตราต่ า งประเทศซึ่ งบัน ทึ ก ตามเกณฑ์
ราคาทุนเดิม แปลงค่าเป็ นสกุลเงินที่ใช้ในการดําเนินงานโดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นจากการแปลงค่า ให้รับรู ้เป็ นกําไรหรื อขาดทุนในงวดบัญชีน้ นั
หน่ วยงานในต่ างประเทศ
สิ นทรัพย์และหนี้สินของหน่วยงานในต่างประเทศแปลงค่าเป็ นเงินบาทโดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยน ณ วันที่รายงาน
รายได้และค่าใช้จ่ายของหน่ วยงานในต่างประเทศแปลงค่าเป็ นเงินบาทโดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยนที่ใกล้เคียงกับอัตรา
ณ วันที่เกิดรายการ
ผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดจากการแปลงค่า บันทึกในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น และแสดงเป็นรายการผลต่าง
จากอัตราแลกเปลี่ยนในส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ จนกว่ามีการจําหน่ายเงินลงทุนนั้นออกไป ยกเว้นผลต่างจากการแปลงค่าที่
ถูกปันส่ วนให้ส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม
เมื่อหน่วยงานต่างประเทศถูกจําหน่ายส่ วนได้เสี ยทั้งหมดหรื อเพียงบางส่ วนที่ทาํ ให้สูญเสี ยการควบคุม ความมีอิทธิพล
อย่างมี สาระสําคัญหรื อการควบคุ มร่ วมกัน ผลสะสมของผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ ยนที่ เกี่ ยวข้องกับหน่ วยงาน
ต่ างประเทศนั้น ต้อ งถู ก จัดประเภทเป็ นกําไรหรื อ ขาดทุ น โดยเป็ นส่ วนหนึ่ งของกําไรขาดทุ น จากการจําหน่ าย
หากกลุ่มบริ ษทั จําหน่ายส่ วนได้เสี ยในบริ ษทั ย่อยเพียงบางส่ วนแต่ยงั คงมีการควบคุม ผลสะสมต้องถูกปั นสัดส่ วน
ให้กบั ส่ วนของผูถ้ ือหุน้ ที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม
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รายการที่เป็นตัวเงินที่เป็นลูกหนี้ หรื อเจ้าหนี้ กบั หน่วยงานในต่างประเทศ ซึ่ งรายการดังกล่าวมิได้คาดหมายว่าจะมี
แผนการชําระหนี้ หรื อไม่มีความเป็นไปได้ว่าจะชําระเงินในอนาคตอันใกล้ กําไรและขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
จากรายการทางการเงินดังกล่าวจะถูกพิจารณาเป็นส่ วนหนึ่ งของเงินลงทุนสุ ทธิ ในหน่วยงานต่างประเทศ และรับรู ้
ในกําไรขาดทุ น เบ็ดเสร็ จอื่ น และแสดงเป็ นรายการผลต่ างจากอัตราแลกเปลี่ ยนในส่ วนของผูถ้ ื อหุ ้น จนกว่ามี
การจําหน่ายเงินลงทุนนั้นออกไป
(ค) เครื่องมือทางการเงินทีเ่ ป็ นตราสารอนุพนั ธ์
เครื่ องมื อ ทางการเงิ น ที่ เป็ นตราสารอนุ พ นั ธ์ได้ถูกนํามาใช้เพื่ อ จัดการความเสี่ ยงที่ เกิ ดจากการเปลี่ ยนแปลงใน
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่เกิดจากกิจกรรมลงทุน เครื่ องมือทางการเงินที่เป็ นตราสารอนุพนั ธ์ไม่ได้มีไว้
เพื่อค้า อย่างไรก็ตาม ตราสารอนุพนั ธ์ที่ไม่เข้าเงื่อนไข การกําหนดให้เป็ นเครื่ องมือป้องกันความเสี่ ยงถือเป็ นรายการ
เพื่อค้า
เครื่ องมือทางการเงินที่เป็ นตราสารอนุ พนั ธ์จะถูกบันทึกบัญชี เมื่อเริ่ มแรกด้วยมูลค่ายุติธรรม ค่าใช้จ่ายที่ เกิ ดจาก
การทํารายการดังกล่าวบันทึกในกําไรหรื อขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น การวัดมูลค่าใหม่ภายหลังการบันทึกครั้ งแรกใช้
มูลค่ายุติธรรม กําไรหรื อขาดทุนจากการวัดมูลค่าใหม่ให้เป็ นมูลค่ายุติธรรมบันทึกในกําไรหรื อขาดทุนทันที
หากมี ร าคาตลาด มู ล ค่ ายุติ ธรรมของสั ญ ญาซื้ อ ขายเงิ น ตราต่ างประเทศล่ วงหน้าถื อตามราคาตลาดของสั ญ ญา
ล่วงหน้า ณ วันที่รายงาน ในกรณี ที่ไม่มีราคาตลาด ให้ประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยการคิดลดจากผลต่างระหว่าง
ราคาล่วงหน้าตามสัญญา กับราคาล่วงหน้าของสัญญาปั จจุบนั ณ วันที่รายงานที่ครบกําหนดในวันเดียวกัน โดยใช้
อัตราดอกเบี้ยประเภทที่ใช้กบั ธุรกรรมการเงินที่ปลอดความเสี่ ยง เช่น พันธบัตรรัฐบาล
การป้องกันความเสี่ยงจากมูลค่ ายุติธรรม
ในกรณี ที่เครื่ องมือทางการเงินที่เป็ นตราสารอนุ พนั ธ์ถูกใช้ในการป้ องกันความเสี่ ยงต่อการเปลี่ยนแปลงในมูลค่า
ยุติธรรมของสิ นทรัพย์ หนี้ สิน หรื อข้อผูกมัดที่ ยงั ไม่มีการรับรู ้ (หรื อเฉพาะส่ วนที่ เจาะจงของสิ นทรั พย์ หนี้ สิน
หรื อข้อผูกมัด) กําไรหรื อขาดทุนจากการตีราคาตามมูลค่ายุติธรรมหรื อองค์ประกอบที่เป็นเงินตราต่างประเทศของ
เครื่ องมือทางการเงินที่ใช้ป้องกันความเสี่ ยงถูกบันทึกในกําไรหรื อขาดทุน รายการที่ได้รับการป้ องกันความเสี่ ยง
ตีราคาตามมูลค่ายุติธรรมเพื่อให้สอดคล้องกับความเสี่ ยงที่มีการป้ องกัน กําไรหรื อขาดทุนที่เกิ ดขึ้นถูกบันทึกใน
กําไรหรื อขาดทุน
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(ง)

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด
เงินสดและรายการเที ยบเท่ าเงินสดในงบกระแสเงิ นสดประกอบด้วย ยอดเงิ นสด ยอดเงิ นฝากธนาคารประเภท
เผื่อเรี ยก และเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสู ง เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารซึ่ งจะต้องชําระคืนเมื่อทวงถามถือเป็น
ส่ วนหนึ่งของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดในงบกระแสเงินสด

(จ) ลูกหนี้การค้ าและลูกหนี้อื่น
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นแสดงในราคาตามใบแจ้งหนี้หกั ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ
ค่ าเผื่อ หนี้ สงสั ยจะสู ญ ประเมิ น โดยการวิเคราะห์ ป ระวัติ ก ารชําระหนี้ และการคาดการณ์ เกี่ ยวกับ การชําระหนี้
ในอนาคตของลูกค้า ลูกหนี้จะถูกตัดจําหน่ายบัญชีเมื่อทราบว่าเป็ นหนี้สูญ
(ฉ) สินค้ าคงเหลือ
สิ นค้าคงเหลือวัดมูลค่าด้วยราคาทุนหรื อมูลค่าสุ ทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะตํ่ากว่า
ต้นทุนของสิ นค้าคํานวณโดยวิธีถวั เฉลี่ ยถ่วงนํ้าหนัก ต้นทุนสิ นค้าประกอบด้วยราคาทุนที่ซ้ื อ ต้นทุนแปลงสภาพ
หรื อต้นทุนอื่นเพื่อให้สินค้าอยู่ในสถานที่และสภาพปั จจุบนั ในกรณี ของสิ นค้าสําเร็ จรู ปและสิ นค้าระหว่างผลิตที่
ผลิ ตเอง ต้นทุนสิ นค้าคํานวณโดยการใช้ตน้ ทุ นมาตรฐานซึ่ งได้รับการปรั บปรุ งให้ใกล้เคียงกับราคาทุ นถัวเฉลี่ ย
รวมการปันส่ วนของค่าโสหุย้ การผลิตอย่างเหมาะสมโดยคํานึงถึงระดับกําลังการผลิตตามปกติ
มู ล ค่ า สุ ท ธิ ที่ จ ะได้รั บ เป็ นการประมาณราคาที่ จ ะขายได้จ ากการดํา เนิ น ธุ ร กิ จ ปกติ หั ก ด้ว ยค่ า ใช้จ่ า ยที่ จ ํา เป็ น
โดยประมาณในการขาย
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(ช) เงินลงทุน
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่ อย
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริ ษทั บันทึกบัญชีโดยใช้วิธีราคาทุน
เงินลงทุนในพันธบัตรรั ฐบาล
เงินลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลซึ่ งเป็นตราสารหนี้ ซ่ ึ งกลุ่มบริ ษทั ตั้งใจและสามารถถือจนครบกําหนดจัดประเภทเป็ น
เงินลงทุนที่จะถือจนครบกําหนด เงินลงทุนที่จะถือจนครบกําหนดแสดงในราคาทุนตัดจําหน่ ายหักด้วยขาดทุนจาก
การด้อยค่าของเงินลงทุน ผลต่างระหว่างราคาทุนที่ซ้ื อมากับมูลค่าไถ่ถอนของตราสารหนี้ จะถูกตัดจ่ายโดยวิธีอตั รา
ดอกเบี้ยที่แท้จริ งตลอดอายุของตราสารหนี้ที่เหลือ
การจําหน่ ายเงินลงทุน
เมื่อมีการจําหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างจํานวนเงินสุ ทธิที่ได้รับและมูลค่าตามบัญชีและรวมถึงกําไรหรื อขาดทุน
สะสมจากการตีราคาหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องที่เคยบันทึกในส่ วนของผูถ้ ือหุน้ จะถูกบันทึกในกําไรหรื อขาดทุน
ในกรณี ที่กลุ่มบริ ษทั จําหน่ ายบางส่ วนของเงินลงทุนที่ถืออยู่ การคํานวณต้นทุนสําหรับเงินลงทุนที่จาํ หน่ ายไปและ
เงินลงทุนที่ยงั ถืออยูใ่ ช้วิธีถวั เฉลี่ยถ่วงนํ้าหนัก โดยปรับใช้กบั มูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนที่เหลืออยูท่ ้ งั หมด
(ซ) ทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์
การรั บรู้ และการวัดมูลค่ า
สิ นทรั พย์ ที่เป็ นกรรมสิ ทธิ์ ของกิจการ
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์แสดงด้วยราคาทุนหักค่าเสื่ อมราคาสะสมและขาดทุนจากการด้อยค่า ยกเว้นที่ดินที่แสดง
ด้วยราคาที่ ตี ใหม่ ราคาที่ ตีใหม่ ห มายถึ งมู ลค่ายุติธรรมซึ่ งกําหนดจากเกณฑ์การใช้งานของสิ น ทรั พ ย์ที่มี อ ยู่จริ ง
ณ วันที่มีการตีราคาใหม่หกั ด้วยค่าเผือ่ การด้อยค่าของสิ นทรัพย์
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ราคาทุ น รวมถึ งต้น ทุ น ทางตรงที่ เกี่ ย วข้อ งกับ การได้ม าของสิ น ทรั พ ย์ และต้น ทุ น ทางตรงอื่ น ๆ ที่ เกี่ ย วข้อ งกับ
การจัดหาสิ นทรัพย์เพื่อให้สินทรัพย์น้ นั อยู่ในสภาพที่พร้อมจะใช้งานได้ตามความประสงค์ ต้นทุนในการรื้ อถอน
การขนย้าย การบูรณะสถานที่ต้ งั ของสิ นทรัพย์และต้นทุนการกูย้ มื สําหรับเครื่ องมือที่ควบคุมโดยลิขสิ ทธิ์ ซอฟต์แวร์
ซึ่ งไม่สามารถทํางานได้โดยปราศจากลิขสิ ทธิ์ ซอฟต์แวร์ น้ นั ให้ถือว่า ลิขสิ ทธิ์ ซอฟต์แวร์ ดงั กล่าวเป็ นส่ วนหนึ่ งของ
อุปกรณ์
ส่ วนประกอบของรายการที่ ดิน อาคารและอุ ปกรณ์ แต่ ละรายการที่ มีอายุการให้ประโยชน์ไม่เท่ ากันต้องบันทึ ก
แต่ละส่ วนประกอบที่มีนยั สําคัญแยกต่างหากจากกัน
กําไรหรื อ ขาดทุ น จากการจําหน่ ายที่ ดิ น อาคารและอุ ป กรณ์ คื อ ผลต่ างระหว่างสิ่ ง ตอบแทนสุ ท ธิ ที่ ไ ด้รั บ จาก
การจําหน่ายกับมูลค่าตามบัญชีของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ โดยรับรู ้สุทธิ เป็นรายได้อื่นในกําไรหรื อขาดทุน เมื่อมี
การขายสิ นทรัพย์ที่ตีราคาใหม่ จํานวนเงินที่บนั ทึกอยู่ในส่ วนเกินทุนจากการตีราคาของสิ นทรัพย์จะถูกโอนไปยัง
กําไรสะสม
สิ นทรั พย์ ที่เช่ า
การเช่าซึ่ งกลุ่มบริ ษทั ได้รับส่ วนใหญ่ของความเสี่ ยงและผลตอบแทนจากการครอบครองทรัพย์สินที่เช่านั้นๆ ให้จดั
ประเภทเป็นสัญญาเช่าการเงิน ส่ วนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ได้มาโดยทําสัญญาเช่าการเงินบันทึกเป็ นสิ นทรัพย์
ด้วยมู ลค่ายุติธรรมหรื อมู ลค่าปั จจุ บนั ของจํานวนเงิ นขั้น ตํ่าที่ ตอ้ งจ่ ายตามสัญ ญาเช่ าแล้วแต่ จาํ นวนใดจะตํ่ากว่า
หักด้วยค่าเสื่ อมราคาสะสมและขาดทุนจากการด้อยค่า ค่าเช่าที่ชาํ ระจะแยกเป็นส่ วนที่เป็นค่าใช้จ่ายทางการเงินและ
ส่ วนที่ จะหักจากหนี้ ตามสัญญา เพื่อทําให้อตั ราดอกเบี้ยแต่ละงวดเป็ นอัตราคงที่สําหรับยอดคงเหลื อของหนี้ สิน
ค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบันทึกโดยตรงในกําไรหรื อขาดทุน
สิ นทรั พย์ ที่ตีราคาใหม่
การตี ราคาใหม่ ดาํ เนิ น การโดยผูเ้ ชี่ ยวชาญในการประเมิ น ราคาที่ มีความเป็ นอิ ส ระอย่างสมํ่าเสมอ กลุ่ ม บริ ษ ทั มี
นโยบายในการประเมินราคาที่ดินทุกๆ ห้าปี หรื อเมื่อมีปัจจัยที่มีผลกระทบอย่างมีสาระสําคัญต่อมูลค่าที่ดิน เพื่อให้
มัน่ ใจว่าราคาตามบัญชี ของที่ดินที่ได้รับการประเมินไม่แตกต่างอย่างเป็ นสาระสําคัญจากมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่
รายงาน
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มูลค่าของสิ นทรัพย์ส่วนที่ตีเพิ่มขึ้นจะบันทึกไปยังกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่ นและแสดงเป็ น “ส่ วนเกิ นทุนจากการ
ตีราคาสิ นทรัพย์” ในองค์ประกอบอื่นของส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น ยกเว้นกรณี ที่เคยประเมินมูลค่าของสิ นทรัพย์ลดลงและ
รับรู ้ขาดทุนในกําไรหรื อขาดทุนของสิ นทรัพย์ชิ้นเดียวกันนั้นแล้ว ในกรณี ที่มูลค่าของสิ นทรัพย์ลดลงจากการตีราคาใหม่
จะบัน ทึ ก ในกําไรหรื อ ขาดทุ น สําหรั บ มู ล ค่ าที่ ล ดลงเฉพาะจํานวนที่ ล ดลงมากกว่าส่ วนเกิ น ทุ น จากการตี ร าคา
สิ นทรัพย์ที่เคยบันทึกไว้ครั้งก่อนในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นของสิ นทรัพย์ชิ้นเดียวกันนั้น ในกรณี ที่มีการจําหน่าย
สิ นทรัพย์ที่ตีราคาใหม่ ส่ วนเกินทุนจากการตีราคาของสิ นทรัพย์ที่จาํ หน่ายจะโอนโดยตรงไปยังกําไรสะสมและไม่รวม
ในการคํานวณกําไรหรื อขาดทุนจากการจําหน่ายสิ นทรัพย์
ต้ นทุนที่เกิดขึน้ ในภายหลัง
ต้น ทุ น ในการเปลี่ ย นแทนส่ วนประกอบจะรั บ รู ้ เป็ นส่ วนหนึ่ งของมู ลค่ าตามบัญ ชี ของรายการที่ ดิน อาคารและ
อุปกรณ์ ถ้ามีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ ที่กลุ่มบริ ษทั จะได้รับประโยชน์เชิ งเศรษฐกิ จในอนาคตจากรายการนั้น
และสามารถวัดมู ลค่ าต้น ทุ น ของรายการนั้น ได้อย่างน่ าเชื่ อถื อ ชิ้ น ส่ วนที่ ถู กเปลี่ ยนแทนจะถู กตัดจําหน่ ายตาม
มูลค่าตามบัญชี ต้นทุนที่เกิดขึ้นในการซ่ อมบํารุ งที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่เกิดขึ้นเป็ นประจําจะรับรู ้ในกําไรหรื อ
ขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น
ค่ าเสื่ อมราคา
ค่าเสื่ อมราคาคํานวณจากมูลค่าเสื่ อมสภาพของรายการอาคารและอุปกรณ์ ซึ่ งประกอบด้วยราคาทุนของสิ นทรัพย์
หรื อต้นทุนในการเปลี่ยนแทนอื่น หักด้วยมูลค่าคงเหลือของสิ นทรัพย์
ค่าเสื่ อมราคาบัน ทึ กเป็ นค่าใช้จ่ายในกําไรหรื อขาดทุ น คํานวณโดยวิธีเส้ นตรงตามเกณฑ์อายุการให้ประโยชน์
โดยประมาณของส่ ว นประกอบของสิ น ทรั พ ย์แ ต่ ล ะรายการ ประมาณการอายุก ารให้ ป ระโยชน์ ข องสิ น ทรั พ ย์
แสดงได้ดงั นี้
ส่ วนปรับปรุ งที่ดิน
อาคารและส่ วนปรับปรุ งอาคาร
ส่ วนตกแต่ง อุปกรณ์สาํ นักงานและเครื่ องตกแต่ง
ระบบภายใน
เครื่ องมือและเครื่ องจักรใช้ในการผลิต
เครื่ องใช้ในร้านอาหาร
ยานพาหนะ

5-10
5-30
3-10
5-20
3-20
5
5
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กลุ่มบริ ษทั ไม่คิดค่าเสื่ อมราคาสําหรับที่ดินและสิ นทรัพย์ที่อยูร่ ะหว่างการก่อสร้างและติดตั้ง
วิธีการคิดค่าเสื่ อมราคา อายุการให้ประโยชน์ของสิ นทรั พย์และมู ลค่าคงเหลื อ ถู กทบทวนอย่างน้อยที่ สุดทุกสิ้ น
รอบปี บัญชี และปรับปรุ งตามความเหมาะสม
(ณ) สินทรัพย์ ไม่ มีตัวตน
สิ นทรั พย์ไม่มีตวั ตนที่ กลุ่มบริ ษทั ซื้ อมาและมีอายุการใช้งานจํากัด แสดงในราคาทุนหักค่าตัดจําหน่ ายสะสมและ
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม
รายจ่ ายภายหลังการรั บรู้ รายการ
รายจ่ ายภายหลังการรั บรู ้ รายการจะรั บรู ้ เป็ นสิ นทรั พย์เมื่ อก่ อให้เกิ ดประโยชน์เชิ งเศรษฐกิ จในอนาคต โดยรวม
เป็ นสิ นทรัพย์ที่สามารถระบุได้ที่เกี่ยวข้องนั้น ค่าใช้จ่ายอื่นรับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น
ค่ าตัดจําหน่ าย
ค่าตัดจําหน่ายคํานวณจากราคาทุนของสิ นทรัพย์หรื อจํานวนอื่นที่ใช้แทนราคาทุนหักด้วยมูลค่าคงเหลือ
ค่ าตัด จําหน่ ายรั บ รู ้ ในกําไรหรื อ ขาดทุ น โดยวิ ธี เส้ น ตรงซึ่ งโดยส่ ว นใหญ่ จ ะสะท้อ นรู ป แบบที่ ค าดว่าจะได้รั บ
ประโยชน์เชิ งเศรษฐกิ จในอนาคตจากสิ นทรั พย์น้ ันตามระยะเวลาที่ คาดว่าจะได้รับประโยชน์จากสิ นทรัพย์ไม่มี
ตัวตน โดยเริ่ มตัดจําหน่ายสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนเมื่อสิ นทรัพย์น้ นั พร้อมที่จะให้ประโยชน์ ระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับ
ประโยชน์สาํ หรับปี ปัจจุบนั และปี เปรี ยบเทียบแสดงได้ดงั นี้
ค่าลิขสิ ทธิ์ซอฟต์แวร์

10 ปี

วิธีการตัดจําหน่าย ระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์และมูลค่าคงเหลือ จะได้รับการทบทวนทุกสิ้ นรอบปี บัญชี
และปรับปรุ งตามความเหมาะสม
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(ญ) สิทธิการเช่ า
สิ ทธิการเช่าพื้นที่อาคารแสดงในราคาทุนหักค่าตัดจําหน่ายสะสมและผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม
ค่าตัดจําหน่ายบันทึกเป็ นค่าใช้จ่ายในกําไรหรื อขาดทุน คํานวณโดยวิธีเส้นตรงตามระยะเวลาสิ ทธิที่ได้รับตามสัญญา
(ฎ) การด้ อยค่ า
ยอดสิ นทรัพย์ตามบัญชี ของกลุ่มบริ ษทั ได้รับการทบทวน ณ ทุกวันที่ รายงานว่ามีขอ้ บ่งชี้ เรื่ องการด้อยค่าหรื อไม่
ในกรณี ที่มีขอ้ บ่งชี้จะทําการประมาณมูลค่าสิ นทรัพย์ที่คาดว่าจะได้รับคืน สําหรับสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนที่มีอายุการใช้งาน
ไม่ทราบแน่นอนหรื อยังไม่พร้อมใช้งาน จะประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนทุกปี ในช่วงเวลาเดียวกัน
ขาดทุนจากการด้อยค่ารับรู ้ เมื่อมูลค่าตามบัญชี ของสิ นทรัพย์ หรื อมูลค่าตามบัญชี ของหน่ วยสิ นทรัพย์ที่ก่อให้เกิ ด
เงินสดสู งกว่ามูลค่าที่จะได้รับคืน ขาดทุนจากการด้อยค่าบันทึกในกําไรหรื อขาดทุน เว้นแต่เมื่อมีการกลับรายการ
การประเมินมูลค่าของสิ นทรัพย์เพิ่มของสิ นทรัพย์ชิ้นเดียวกันที่เคยรับรู ้ในส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ และมีการด้อยค่าในเวลา
ต่อมา ในกรณี น้ ีให้รับรู ้ในส่ วนของผูถ้ ือหุน้
การคํานวณมูลค่ าที่คาดว่ าจะได้ รับคืน
มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสิ นทรัพย์ที่ไม่ใช่ สินทรัพย์ทางการเงินหมายถึง มูลค่าจากการใช้ของสิ นทรัพย์หรื อ
มูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์หักต้นทุนในการขายแล้วแต่มูลค่าใดจะสู งกว่า ในการประเมินมูลค่าจากการใช้ของ
สิ นทรัพย์ ประมาณการกระแสเงินสดที่จะได้รับในอนาคตจะคิดลดเป็ นมูลค่าปั จจุบนั โดยใช้อตั ราคิดลดก่อนคํานึ ง
ภาษีเงินได้เพื่อให้สะท้อนมูลค่าที่อาจประเมินได้ในตลาดปั จจุบนั ซึ่ งแปรไปตามเวลาและความเสี่ ยงที่มีต่อสิ นทรัพย์
สําหรับสิ นทรัพย์ที่ไม่ก่อให้เกิดกระแสเงินสดรับโดยอิสระจากสิ นทรัพย์อื่น จะพิจารณามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน
รวมกับหน่วยสิ นทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดที่สินทรัพย์น้ นั เกี่ยวข้องด้วย
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การกลับรายการด้ อยค่ า
ขาดทุ น จากการด้อ ยค่ า ของสิ น ทรั พ ย์ที่ ไ ม่ ใ ช่ สิ น ทรั พ ย์ท างการเงิ น ที่ เ คยรั บ รู ้ ใ นงวดก่ อ นจะถู ก ประเมิ น
ณ ทุกวัน ที่ที่อ อกรายงานว่ามีขอ้ บ่ง ชี้ เรื่ อ งการด้อ ยค่าหรื อ ไม่ ขาดทุน จากการด้อ ยค่าจะถูก กลับ รายการ หากมี
การเปลี่ยนแปลงประมาณการที่ใช้ในการคํานวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน ขาดทุนจากการด้อยค่าจะถูกกลับรายการ
เพี ยงเท่ าที่ มูลค่าตามบัญ ชี ของสิ น ทรั พ ย์ไม่ เกิ น กว่ามู ลค่าตามบัญ ชี ภายหลังหักค่าเสื่ อมราคาหรื อค่าตัดจําหน่ าย
เสมือนหนึ่งไม่เคยมีการบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่ามาก่อน
(ฏ) หนี้สินทีม่ ีภาระดอกเบีย้
หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยรับรู ้ตามที่ระบุไว้ในสัญญา
(ฐ) เจ้ าหนี้การค้ าและเจ้ าหนี้อื่น
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นแสดงในราคาทุน
(ฑ) ผลประโยชน์ ของพนักงาน
โครงการสมทบเงิน
ภาระผูกพันในการสมทบเข้าโครงการสมทบเงิ น จะถู กรั บรู ้ เป็ นค่าใช้จ่ายพนักงานในกําไรหรื อขาดทุ น ในรอบ
ระยะเวลาที่พนักงานได้ทาํ งานให้กบั กิจการ
โครงการผลประโยชน์ ที่กาํ หนดไว้
ภาระผูกพันสุ ทธิของกลุ่มบริ ษทั จากโครงการผลประโยชน์ที่กาํ หนดไว้ถูกคํานวณแยกต่างหากเป็ นรายโครงการจาก
การประมาณผลประโยชน์ในอนาคตที่เกิดจากการทํางานของพนักงานในงวดปั จจุบนั และงวดก่อนๆ ผลประโยชน์
ดังกล่าวได้มีการคิดลดกระแสเงินสดเพื่อให้เป็ นมูลค่าปัจจุบนั
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การคํานวณภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์ที่กาํ หนดไว้น้ ันจัดทําโดยนักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยที่ ได้รับ
อนุ ญ าตเป็ นประจําทุ กปี โดยวิธีคิดลดแต่ละหน่ วยที่ ประมาณการไว้ ผลจากการคํานวณอาจทําให้กลุ่ มบริ ษทั มี
สิ นทรัพย์เกิดขึ้น ซึ่งการรับรู ้เป็ นสิ นทรัพย์จะใช้มูลค่าปั จจุบนั ของประโยชน์เชิงเศรษฐกิจที่มีในรู ปของการได้รับคืน
ในอนาคตจากโครงการหรื อการหักการสมทบเข้าโครงการในอนาคต ในการคํานวณมูลค่าปั จจุบนั ของประโยชน์
เชิงเศรษฐกิจได้มีการพิจารณาถึงความต้องการเงินทุนขั้นตํ่าสําหรับโครงการต่างๆ ของกลุ่มบริ ษทั
ในการวัดมูลค่าใหม่ของหนี้ สินผลประโยชน์ที่กาํ หนดไว้สุทธิ กําไรหรื อขาดทุนจากการประมาณการตามหลัก
คณิ ตศาสตร์ ประกันภัยจะถู กรั บรู ้ รายการในกําไรขาดทุ นเบ็ดเสร็ จอื่ นทันที กลุ่มบริ ษทั กําหนดดอกเบี้ ยจ่ ายของ
หนี้ สินผลประโยชน์ที่กาํ หนดไว้สุทธิ โดยใช้อตั ราคิดลดที่ใช้วดั มูลค่าภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ ณ ต้นปี
โดยคํานึ งถึ งการเปลี่ ยนแปลงใดๆ ในหนี้ สินผลประโยชน์ที่กาํ หนดไว้สุทธิ ซ่ ึ งเป็ นผลมาจากการสมทบเงินและ
การจ่ายชําระผลประโยชน์ ดอกเบี้ยจ่ายสุ ทธิ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการผลประโยชน์รับรู ้รายการใน
กําไรหรื อขาดทุน
เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงผลประโยชน์ของโครงการหรื อการลดขนาดโครงการ การเปลี่ยนแปลงในผลประโยชน์ที่
เกี่ยวข้องกับการบริ การในอดีต หรื อ กําไรหรื อขาดทุนจากการลดขนาดโครงการต้องรับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุนทันที
กลุ่มบริ ษทั รับรู ้กาํ ไรและขาดทุนจากการจ่ายชําระผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกิดขึ้น
ผลประโยชน์ ระยะยาวอื่ น
ภาระผูกพันสุ ทธิ ของกลุ่มบริ ษทั ที่เป็ นผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานเป็ นผลประโยชน์ในอนาคตที่เกิ ดจาก
การทํางานของพนัก งานในงวดปั จ จุบ นั และงวดก่อ นๆ ซึ่ ง ผลประโยชน์น้ี ไ ด้คิด ลดกระแสเงิน สดเพื่อ ให้เป็ น
มูลค่าปัจจุบนั การวัดมูลค่าใหม่จะรับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น
ผลประโยชน์ เมื่อเลิกจ้ าง
ผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้างจะรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายเมื่อวันใดวันหนึ่งต่อไปนี้เกิดขึ้นก่อน เมื่อกลุ่มบริ ษทั ไม่สามารถยกเลิก
ข้อ เสนอการให้ผ ลประโยชน์ ดังกล่ าวได้อี ก ต่ อ ไป หรื อ เมื่ อ กลุ่ ม บริ ษ ทั รั บ รู ้ ต ้น ทุ น สําหรั บ การปรั บโครงสร้ าง
หากระยะเวลาการจ่ายผลประโยชน์เกินกว่า 12 เดือน นับจากวันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน ผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้าง
จะถูกคิดลดกระแสเงินสด
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ผลประโยชน์ ระยะสั้นของพนักงาน
ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงานรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายเมื่อพนักงานทํางานให้ หนี้ สินรับรู ้ดว้ ยมูลค่าที่คาดว่าจะ
จ่ายชําระ หากกลุ่มบริ ษทั มีภาระผูกพันตามกฎหมายหรื อภาระผูกพันโดยอนุ มานที่จะต้องจ่ายอันเป็ นผลมาจาก
การที่พนักงานได้ทาํ งานให้ในอดีตและภาระผูกพันนี้สามารถประมาณได้อย่างสมเหตุสมผล
(ฒ) ประมาณการหนี้สิน
ประมาณการหนี้ สินจะรับรู ้ก็ต่อเมื่อกลุ่มบริ ษทั มีภาระผูกพันตามกฎหมายหรื อภาระผูกพันจากการอนุมานที่เกิดขึ้น
ในปั จจุบนั อันเป็ นผลมาจากเหตุการณ์ในอดี ตซึ่ งสามารถประมาณจํานวนของภาระผูกพันได้อย่างน่ าเชื่ อถือ และมี
ความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ นอนว่าประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจะต้องถูกจ่ายไปเพื่อชําระภาระหนี้ สินดังกล่าว ประมาณ
การหนี้สินพิจารณาจากการคิดลดกระแสเงินสดที่จะจ่ายในอนาคตโดยใช้อตั ราคิดลดในตลาดปั จจุบนั ก่อนคํานึ งถึง
ภาษีเงินได้ เพื่อให้สะท้อนจํานวนที่อาจประเมินได้ในตลาดปั จจุบนั ซึ่ งแปรไปตามเวลาและความเสี่ ยงที่มีต่อหนี้สิน
ประมาณการหนี้สินส่ วนที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากเวลาที่ผา่ นไปรับรู ้เป็ นต้นทุนทางการเงิน
(ณ) รายได้
รายได้ที่รับรู ้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและแสดงสุ ทธิจากส่ วนลดการค้าและส่ วนลดพิเศษ
การขายสิ นค้ าและให้ บริ การ
รายได้รับรู ้ ในกําไรหรื อขาดทุนเมื่ อได้โอนความเสี่ ยงและผลตอบแทนของความเป็ นเจ้าของสิ นค้าที่ มีนัยสําคัญ
ไปให้ กับ ผู ้ซ้ื อ แล้ว และจะไม่ รั บ รู ้ ร ายได้ถ้า ฝ่ ายบริหารยัง มี ก ารควบคุ ม หรื อ บริ ห ารสิ น ค้า ที่ ข ายไปแล้ว นั้ น
หรื อมีความไม่แน่นอนที่มีนยั สําคัญในการได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจากการขายสิ นค้าหรื อให้บริ การนั้น ไม่อาจ
วัดมูลค่าของจํานวนรายได้และต้นทุนที่เกิ ดขึ้นได้อย่างน่ าเชื่ อถือ หรื อมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ นอนที่จะต้อง
รับคืนสิ นค้า รายได้จากการให้บริ การรับรู ้เมื่อมีการให้บริ การ
เงินปั นผลรั บ
เงินปันผลรับบันทึกในกําไรหรื อขาดทุนในวันที่กลุ่มบริ ษทั มีสิทธิได้รับเงินปันผล
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ดอกเบีย้ รั บและรายได้ อื่น
ดอกเบี้ยรับและรายได้อื่นบันทึกในกําไรหรื อขาดทุนตามเกณฑ์คงค้าง
(ด) ต้ นทุนทางการเงิน
ดอกเบี้ยจ่ายและค่าใช้จ่ายในทํานองเดี ยวกันบันทึกในกําไรหรื อขาดทุนในงวดที่ค่าใช้จ่ายดังกล่าวเกิ ดขึ้น ยกเว้น
ในกรณี ที่มีการบันทึกเป็นต้นทุนส่ วนหนึ่ งของสิ นทรัพย์ อันเป็นผลมาจากการใช้เวลายาวนานในการจัดหา ก่อสร้าง
หรื อการผลิตสิ นทรัพย์ดงั กล่าวก่อนที่จะนํามาใช้เองหรื อเพื่อขาย ดอกเบี้ยซึ่ งเป็ นส่ วนหนึ่ งของค่าปี ตามสัญญาเช่ า
การเงิน บันทึกในกําไรหรื อขาดทุนโดยใช้วิธีอตั ราดอกเบี้ยที่แท้จริ ง
(ต)

สัญญาเช่ าดําเนินงาน
รายจ่ายภายใต้สัญญาเช่าดําเนินงานบันทึกในกําไรหรื อขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า ประโยชน์ที่ได้รับ
ตามสัญญาเช่า จะรับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุนเป็ นส่ วนหนึ่งของค่าเช่าทั้งสิ้ นตามสัญญาตลอดอายุสญ
ั ญาเช่า
ค่าเช่าที่อาจเกิดขึ้นต้องนํามารวมคํานวณจํานวนเงินขั้นตํ่าที่ตอ้ งจ่ายตามระยะเวลาที่คงเหลือของสัญญาเช่า เมื่อได้รับ
การยืนยันการปรับค่าเช่า
การจําแนกประเภทสัญญาเช่ า
ณ วันที่ เริ่ มต้นข้อตกลง กลุ่มบริ ษทั จะพิจารณาว่าข้อตกลงดังกล่าวประกอบด้วยสัญญาเช่ า หรื อมี สัญญาเช่ าเป็ น
ส่ วนประกอบหรื อไม่ โดยพิจารณาจากสิ นทรัพย์ที่มีลกั ษณะเฉพาะเจาะจง ถ้าการปฏิบตั ิตามข้อตกลงนั้นขึ้นอยูก่ บั
การใช้สินทรัพย์ที่มีลกั ษณะเฉพาะเจาะจง และข้อตกลงนั้นจะนําไปสู่ สิทธิ ในการใช้สินทรัพย์ ถ้าทําให้กลุ่มบริ ษทั
มีสิทธิในการควบคุมการใช้สินทรัพย์
ณ วันที่เริ่ มต้นข้อตกลง หรื อมีการประเมินข้อตกลงใหม่ กลุ่มบริ ษทั แยกค่าตอบแทนสําหรับสัญญาเช่า และส่ วนที่เป็ น
องค์ประกอบอื่นโดยใช้มูลค่ายุติธรรมเป็ นเกณฑ์ในการแยก หากกลุ่มบริ ษทั สรุ ปว่าเป็ นสัญญาเช่าการเงิน แต่ไม่สามารถ
แบ่ งแยกจํานวนดังกล่ าวได้อ ย่างน่ าเชื่ อ ถื อ ให้รับรู ้ สิ น ทรั พ ย์และหนี้ สิ น ในจํานวนที่ เท่ ากับ มู ล ค่ายุติธ รรมของ
สิ นทรัพย์ที่มีลกั ษณะเฉพาะเจาะจงนั้น หลังจากนั้นจํานวนหนี้ สินจะลดลงตามจํานวนที่จ่าย และต้นทุนทางการเงิน
ตามนัยจากหนี้สินจะรับรู ้โดยใช้อตั ราดอกเบี้ยเงินกูย้ มื ส่ วนเพิ่มของกลุ่มบริ ษทั
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(ถ) ภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สําหรับปี ประกอบด้วยภาษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ภาษีเงินได้
ของงวดปั จจุ บนั และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี รับรู ้ ในกําไรหรื อขาดทุน เว้นแต่ในส่ วนที่ เกี่ ยวกับรายการที่ รับรู ้
โดยตรงในส่ วนของผูถ้ ือหุน้ หรื อกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
ภาษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั ได้แก่ภาษีที่คาดว่าจะจ่ายชําระหรื อได้รับชําระ โดยคํานวณจากกําไรหรื อขาดทุนประจําปี
ที่ ตอ้ งเสี ยภาษี โดยใช้อตั ราภาษีที่ประกาศใช้หรื อที่ คาดว่ามี ผลบังคับใช้ ณ วันที่ รายงาน ตลอดจนการปรั บปรุ ง
ทางภาษีที่เกี่ยวกับรายการในปี ก่อนๆ
ภาษี เงิ น ได้ ร อการตั ด บั ญ ชี บ ั น ทึ ก โดยคํา นวณจากผลแตกต่ า งชั่ ว คราวที่ เกิ ด ขึ้ นระหว่ า งมู ล ค่ า ตามบั ญ ชี
ของสิ นทรัพย์แ ละหนี้ สิ น และจํา นวนที่ ใ ช้เ พื่ อ ความมุ่ ง หมายทางภาษี ภาษี เ งิ น ได้ร อการตัด บัญ ชี จ ะไม่ ถู ก รั บ รู ้
เมื่ อ เกิ ด จากผลแตกต่างชัว่ คราวต่อไปนี้ การรับรู ้ สินทรัพย์หรื อหนี้ สินในครั้งแรกซึ่ งเป็ นรายการที่ไม่ใช่ การรวม
ธุ รกิ จและรายการนั้นไม่มีผลกระทบต่อกําไรขาดทุนทางบัญชี หรื อทางภาษี และผลแตกต่างที่เกี่ ยวข้องกับเงินลงทุน
ในบริ ษทั ย่อยหากเป็ นไปได้วา่ จะไม่มีการกลับรายการในอนาคตอันใกล้
การวัด มู ล ค่ าของภาษี เงิ น ได้ร อการตัด บัญ ชี ต ้อ งสะท้อ นถึ ง ผลกระทบทางภาษี ที่ จ ะเกิ ด จากลัก ษณะวิ ธี ก ารที่
กลุ่ ม บริ ษ ัท คาดว่ า จะได้รั บ ผลประโยชน์ จ ากสิ น ทรั พ ย์ห รื อ จะจ่ า ยชํา ระหนี้ สิ น ตามมู ล ค่ า ตามบัญ ชี ณ วัน ที่
สิ้ นรอบระยะเวลาที่รายงาน
ภาษี เงินได้รอการตัดบัญชี วดั มูลค่าโดยใช้อตั ราภาษี ที่คาดว่าจะใช้กบั ผลแตกต่างชั่วคราวเมื่ อมี การกลับรายการ
โดยใช้อตั ราภาษีที่ประกาศใช้หรื อที่คาดว่ามีผลบังคับใช้ ณ วันที่รายงาน
ในการกําหนดมู ล ค่ าของภาษี เงิ น ได้ข องงวดปั จ จุ บ ัน และภาษี เงิ น ได้ร อการตัด บัญ ชี กลุ่ ม บริ ษ ัท ต้อ งคํานึ งถึ ง
ผลกระทบของสถานการณ์ทางภาษีที่ไม่แน่ นอนและอาจทําให้จาํ นวนภาษีที่ตอ้ งจ่ายเพิ่มขึ้น และมีดอกเบี้ยที่ตอ้ ง
ชําระ กลุ่ ม บริ ษ ทั เชื่ อ ว่าได้ต้ งั ภาษี เงิ น ได้ค า้ งจ่ ายเพี ยงพอสําหรั บ ภาษี เงิ น ได้ที่ จะจ่ ายในอนาคต ซึ่ งเกิ ด จากการ
ประเมินผลกระทบจากหลายปั จจัย รวมถึงการตีความทางกฎหมายภาษีและจากประสบการณ์ในอดีต การประเมินนี้
อยู่บ นพื้ น ฐานการประมาณการและข้อ สมมติ ฐานและข้อ สมมติ และอาจจะเกี่ ยวข้อ งกับ การตัดสิ น ใจเกี่ ยวกับ
เหตุ การณ์ ในอนาคต ข้อมู ล ใหม่ ๆ อาจจะทําให้กลุ่ มบริ ษทั เปลี่ ยนการตัดสิ น ใจโดยขึ้น อยู่กับความเพี ยงพอของ
ภาษีเงินได้คา้ งจ่ายที่มีอยู่ การเปลี่ยนแปลงในภาษีเงินได้คา้ งจ่ายจะกระทบต่อค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ในงวดที่เกิดการ
เปลี่ยนแปลง
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สิ นทรั พ ย์ภาษี เงิ นได้รอการตัดบัญ ชี และหนี้ สิน ภาษี เงิ นได้รอการตัดบัญ ชี สามารถหักกลบได้เมื่ อกิ จการมี สิท ธิ
ตามกฎหมายที่ จะนําสิ นทรั พย์ภาษี เงิ นได้ของงวดปั จจุ บนั มาหักกลบกับหนี้ สินภาษี เงิ นได้ของงวดปั จจุ บนั และ
ภาษีเงินได้น้ ี ประเมินโดยหน่ วยงานจัดเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกันสําหรับหน่ วยภาษีเดียวกันหรื อหน่ วยภาษีต่างกัน
สําหรับหน่ วยภาษีต่างกันนั้นกิ จการมีความตั้งใจจะจ่ายชําระหนี้ สินและสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั ด้วย
ยอดสุ ทธิหรื อตั้งใจจะรับคืนสิ นทรัพย์และจ่ายชําระหนี้สินในเวลาเดียวกัน
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะบันทึกต่อเมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่ากําไรเพื่อเสี ยภาษีในอนาคต
จะมีจาํ นวนเพียงพอกับการใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชัว่ คราวดังกล่าว สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี จะถูก
ทบทวน ณ ทุกวันที่รายงานและจะถูกปรับลดลงเท่าที่ประโยชน์ทางภาษีจะมีโอกาสถูกใช้จริ ง
(ท) กําไรต่ อหุ้น
กลุ่ มบริ ษทั แสดงกําไรต่อหุ ้นขั้นพื้นฐานสําหรั บหุ ้นสามัญ กําไรต่อหุ ้นขั้นพื้นฐานคํานวณโดยการหารกําไรหรื อ
ขาดทุนของผูถ้ ือหุน้ สามัญของบริ ษทั ด้วยจํานวนหุน้ สามัญถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักที่ออกจําหน่ายระหว่างปี
(ธ) รายงานทางการเงินจําแนกตามส่ วนงาน
ผลการดําเนิ นงานของส่ วนงานที่รายงานต่อประธานเจ้าหน้าที่บริ หารของกลุ่มบริ ษทั (ผูม้ ีอาํ นาจตัดสิ นใจสู งสุ ดด้าน
การดําเนิ นงาน) จะแสดงถึงรายการที่เกิดขึ้นจากส่ วนงานดําเนิ นงานนั้นโดยตรงรวมถึงรายการที่ได้รับการปั นส่ วน
อย่างสมเหตุสมผล
4

บุคคลหรื อกิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
เพื่ อ วัต ถุ ป ระสงค์ในการจัด ทํางบการเงิ น บุ ค คลหรื อ กิ จการเป็ นบุ ค คลหรื อ กิ จ การที่ เกี่ ยวข้อ งกัน กับ กลุ่ ม บริ ษ ทั
หากกลุ่มบริ ษทั มีอาํ นาจควบคุมหรื อควบคุมร่ วมกันทั้งทางตรงและทางอ้อมหรื อมีอิทธิ พลอย่างมีนยั สําคัญต่อบุคคล
หรื อกิ จการในการตัดสิ นใจทางการเงิ นและการบริ หารหรื อในทางกลับกัน หรื อกลุ่มบริ ษทั อยู่ภายใต้การควบคุ ม
เดียวกันหรื ออยูภ่ ายใต้อิทธิ พลอย่างมีนยั สําคัญเดียวกันกับบุคคลหรื อกิจการนั้น การเกี่ยวข้องกันนี้อาจเป็นรายบุคคล
หรื อเป็ นกิจการ
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ความสัมพันธ์ที่มีกบั บริ ษทั ย่อยได้เปิ ดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 8 สําหรับความสัมพันธ์กบั ผูบ้ ริ หาร
สําคัญและบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกันซึ่งมีรายการบัญชีกบั กลุ่มบริ ษทั มีดงั นี้
ชื่ อกิจการ

ประเทศทีจ่ ัดตั้ง ลักษณะความสั มพันธ์
/สั ญชาติ
ผูบ้ ริ หารสําคัญ
ไทย
บุคคลที่มีอาํ นาจและความรับผิดชอบการวางแผน
สั่งการและควบคุ มกิ จกรรมต่ างๆ ของกิ จการ
ไม่ ว่ า ทางตรงหรื อทางอ้ อ ม ทั้ งนี้ รวมถึ ง
กรรมการของกลุ่มบริ ษทั (ไม่ว่าจะทําหน้าที่ใน
ระดับบริ หารหรื อไม่)
บริ ษทั ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)
ไทย
บริ ษทั ใหญ่และมีกรรมการร่ วมกัน
บริ ษทั แสงโสม จํากัด
ไทย
บริ ษทั ย่อยทางตรงของบริ ษทั ใหญ่
บริ ษทั สุ รากระทิงแดง (1988) จํากัด
ไทย
บริ ษทั ย่อยทางตรงของบริ ษทั ใหญ่
บริ ษทั กาญจนสิ งขร จํากัด
ไทย
บริ ษทั ย่อยทางตรงของบริ ษทั ใหญ่
บริ ษทั สุ ราพิเศษภัทรลานนา จํากัด
ไทย
บริ ษทั ย่อยทางตรงของบริ ษทั ใหญ่
บริ ษทั ไทยโมลาส จํากัด
ไทย
บริ ษทั ย่อยทางตรงของบริ ษทั ใหญ่
บริ ษทั เบียร์ไทย (1991) จํากัด (มหาชน)
ไทย
บริ ษทั ย่อยทางตรงของบริ ษทั ใหญ่
บริ ษทั เบียร์ทิพย์ บริ วเวอร์รี่ (1991) จํากัด
ไทย
บริ ษทั ย่อยทางตรงของบริ ษทั ใหญ่
ไทย
บริ ษทั ย่อยทางตรงของบริ ษทั ใหญ่
บริ ษทั คอสมอส บริ วเวอรี่ (ประเทศไทย) จํากัด
บริ ษทั กฤตยบุญ จํากัด
ไทย
บริ ษทั ย่อยทางตรงของบริ ษทั ใหญ่
บริ ษทั โมเดิร์นเทรด แมนเนจเม้นท์ จํากัด
ไทย
บริ ษทั ย่อยทางตรงของบริ ษทั ใหญ่
บริ ษทั ป้อมบูรพา จํากัด
ไทย
บริ ษทั ย่อยทางตรงของบริ ษทั ใหญ่
บริ ษทั ป้อมคลัง จํากัด
ไทย
บริ ษทั ย่อยทางตรงของบริ ษทั ใหญ่
บริ ษทั ป้อมโชค จํากัด
ไทย
บริ ษทั ย่อยทางตรงของบริ ษทั ใหญ่
บริ ษทั ป้อมกิจ จํากัด
ไทย
บริ ษทั ย่อยทางตรงของบริ ษทั ใหญ่
บริ ษทั ป้อมเจริ ญ จํากัด
ไทย
บริ ษทั ย่อยทางตรงของบริ ษทั ใหญ่
บริ ษทั ป้อมพลัง จํากัด
ไทย
บริ ษทั ย่อยทางตรงของบริ ษทั ใหญ่
บริ ษทั ป้อมนคร จํากัด
ไทย
บริ ษทั ย่อยทางตรงของบริ ษทั ใหญ่
บริ ษทั ป้อมทิพย์ (2012) จํากัด
ไทย
บริ ษทั ย่อยทางตรงของบริ ษทั ใหญ่
บริ ษทั นํายุค จํากัด
ไทย
บริ ษทั ย่อยทางตรงของบริ ษทั ใหญ่
บริ ษทั นําธุรกิจ จํากัด
ไทย
บริ ษทั ย่อยทางตรงของบริ ษทั ใหญ่
บริ ษทั นําเมือง จํากัด
ไทย
บริ ษทั ย่อยทางตรงของบริ ษทั ใหญ่
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/สั ญชาติ
บริ ษทั นํานคร จํากัด
ไทย
บริ ษทั นําพลัง จํากัด
ไทย
บริ ษทั นํากิจการ จํากัด
ไทย
บริ ษทั นํารุ่ งโรจน์ จํากัด
ไทย
บริ ษทั นําทิพย์ จํากัด
ไทย
บริ ษทั แคชแวน แมนเนจเม้นท์ จํากัด
ไทย
บริ ษทั ไทยเบฟเวอเรจ เอ็นเนอร์ยี่ จํากัด
ไทย
บริ ษทั ไทยเบฟเวอเรจ โลจิสติก จํากัด
ไทย
บริ ษทั ไทยเบฟเวอเรจ เทรนนิ่ง จํากัด
ไทย
บริ ษทั ซี เอ ซี จํากัด
ไทย
บริ ษทั ไทยเบฟเวอเรจ มาร์เก็ตติ้ง จํากัด
ไทย
บริ ษทั แพนอินเตอร์เนชัน่ แนล (ประเทศไทย) จํากัด
ไทย
บริ ษทั ไทยดริ้ งค์ จํากัด
ไทย
บริ ษทั โฮเรก้า แมเนจเม้นท์ จํากัด
ไทย
บริ ษทั ฟู้ด ออฟ เอเชีย จํากัด
ไทย
บริ ษทั ทศภาค จํากัด
ไทย
ไทย
บริ ษทั ช้างอินเตอร์เนชัน่ แนล จํากัด
บริ ษทั เบฟเทค จํากัด
ไทย
บริ ษทั เอเอสเอ็ม แมนเนจเม้นท์ จํากัด
ไทย
บริ ษทั เอเย่นต์ แมนเนจเม้นท์ จํากัด
ไทย
บริ ษทั เสริ มสุ ข จํากัด (มหาชน)
ไทย
บริ ษทั เสริ มสุ ข เบเวอร์เรจ จํากัด
ไทย
บริ ษทั แม๊กซ์ เอเชีย จํากัด
ไทย
บริ ษทั เอส.พี.เอ็ม. อาหารและเครื่ องดื่ม จํากัด
ไทย
บริ ษทั เพ็ทฟอร์ม (ไทยแลนด์) จํากัด
ไทย
บริ ษทั เอฟแอนด์เอ็น แดรี่ ส์ (ประเทศไทย) จํากัด
ไทย
บริ ษทั เอฟแอนด์เอ็น ยูไนเต็ด จํากัด
ไทย
F&N Beverages Marketing Sdn. Bhd.
มาเลเซีย
F&N Beverages Manufacturing Sdn. Bhd.
มาเลเซีย
F&N Foods Pte. Ltd.
สิ งคโปร์
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บริ ษทั ย่อยทางตรงของบริ ษทั ใหญ่
บริ ษทั ย่อยทางตรงของบริ ษทั ใหญ่
บริ ษทั ย่อยทางตรงของบริ ษทั ใหญ่
บริ ษทั ย่อยทางตรงของบริ ษทั ใหญ่
บริ ษทั ย่อยทางตรงของบริ ษทั ใหญ่
บริ ษทั ย่อยทางตรงของบริ ษทั ใหญ่
บริ ษทั ย่อยทางตรงของบริ ษทั ใหญ่
บริ ษทั ย่อยทางตรงของบริ ษทั ใหญ่
บริ ษทั ย่อยทางตรงของบริ ษทั ใหญ่
บริ ษทั ย่อยทางตรงของบริ ษทั ใหญ่
บริ ษทั ย่อยทางตรงของบริ ษทั ใหญ่
บริ ษทั ย่อยทางตรงของบริ ษทั ใหญ่
บริ ษทั ย่อยทางตรงของบริ ษทั ใหญ่
บริ ษทั ย่อยทางตรงของบริ ษทั ใหญ่
บริ ษทั ย่อยทางตรงของบริ ษทั ใหญ่
บริ ษทั ย่อยทางตรงของบริ ษทั ใหญ่
บริ ษทั ย่อยทางตรงของบริ ษทั ใหญ่
บริ ษทั ย่อยทางตรงของบริ ษทั ใหญ่
บริ ษทั ย่อยทางตรงของบริ ษทั ใหญ่
บริ ษทั ย่อยทางตรงของบริ ษทั ใหญ่
บริ ษทั ย่อยทางอ้อมของบริ ษทั ใหญ่
บริ ษทั ย่อยทางอ้อมของบริ ษทั ใหญ่
บริ ษทั ย่อยทางอ้อมของบริ ษทั ใหญ่
บริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ย่อยทางอ้อมของบริ ษทั ใหญ่
บริ ษทั ร่ วมของบริ ษทั ย่อยทางอ้อมของบริ ษทั ใหญ่
บริ ษทั ร่ วมของบริ ษทั ย่อยทางอ้อมของบริ ษทั ใหญ่
บริ ษทั ร่ วมของบริ ษทั ย่อยทางอ้อมของบริ ษทั ใหญ่
บริ ษทั ร่ วมของบริ ษทั ย่อยทางอ้อมของบริ ษทั ใหญ่
บริ ษทั ร่ วมของบริ ษทั ย่อยทางอ้อมของบริ ษทั ใหญ่
บริ ษทั ร่ วมของบริ ษทั ย่อยทางอ้อมของบริ ษทั ใหญ่
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/สั ญชาติ
F&N Interflavine Pte. Ltd.
สิ งคโปร์
บริ ษทั ร่ วมของบริ ษทั ย่อยทางอ้อมของบริ ษทั ใหญ่
Fraser & Neave (Singapore) Pte. Limited
สิ งคโปร์
บริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ร่ วมของบริ ษทั ย่อยทางอ้อม
ของบริ ษทั ใหญ่
บริ ษทั อินเตอร์ โฮเรก้า จํากัด
ไทย
กรรมการและผู ถ้ ื อ หุ ้ น ของบริ ษ ัท ใหญ่ ถื อ หุ ้ น
ใหญ่ทางอ้อม
บริ ษทั ซีดบั เบิ้ลยู ทาวเวอร์ จํากัด
ไทย
กรรมการและผู ถ้ ื อ หุ ้ น ของบริ ษ ัท ใหญ่ ถื อ หุ ้ น
ใหญ่ทางอ้อม
บริ ษทั แอสเสท เวิรด์ รี เทล จํากัด
ไทย
กรรมการและผู ถ้ ื อ หุ ้ น ของบริ ษ ัท ใหญ่ ถื อ หุ ้ น
ใหญ่ทางอ้อม
ไทย
กรรมการและผู ถ้ ื อ หุ ้ น ของบริ ษ ัท ใหญ่ ถื อ หุ ้ น
บริ ษทั เลิศรัฐการ จํากัด
ใหญ่ทางอ้อม
บริ ษทั นอร์ธปาร์ค กอล์ฟแอนด์สปอร์ตคลับ จํากัด
ไทย
กรรมการและผูถ้ ื อหุ ้นรายใหญ่ของบริ ษทั ใหญ่
เป็ นกรรมการและถือหุน้ ใหญ่ทางอ้อม
บริ ษทั เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จํากัด (มหาชน)
ไทย
กรรมการและผูถ้ ื อหุ ้นรายใหญ่ของบริ ษทั ใหญ่
ถือหุน้ ใหญ่ทางอ้อม
บริ ษทั เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ ฟู้ดส์ จํากัด
ไทย
กรรมการและผูถ้ ื อหุ ้นรายใหญ่ของบริ ษทั ใหญ่
ถือหุน้ ใหญ่ทางอ้อม
บริ ษทั เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ โลจิสติกส์ จํากัด
ไทย
กรรมการและผูถ้ ื อหุ ้นรายใหญ่ของบริ ษทั ใหญ่
ถือหุน้ ใหญ่ทางอ้อม
บริ ษทั อาคเนย์ประกันภัย จํากัด (มหาชน)
ไทย
กรรมการและผูถ้ ื อหุ ้นรายใหญ่ของบริ ษทั ใหญ่
ถือหุน้ ใหญ่ทางอ้อม
บริ ษทั อาคเนย์ประกันชีวิต จํากัด (มหาชน)
ไทย
กรรมการและผูถ้ ื อหุ ้นรายใหญ่ของบริ ษทั ใหญ่
ถือหุน้ ใหญ่ทางอ้อม
บริ ษทั อาคเนย์แคปปิ ตอล จํากัด
ไทย
กรรมการและผูถ้ ื อหุ ้นรายใหญ่ของบริ ษทั ใหญ่
ถือหุน้ ใหญ่ทางอ้อม
บริ ษทั ทิพย์พฒั น อาร์เขต จํากัด
ไทย
กรรมการและผูถ้ ื อหุ ้นรายใหญ่ของบริ ษทั ใหญ่
ถือหุน้ ใหญ่ทางอ้อม
บริ ษทั รู เบียอุตสาหกรรม จํากัด
ไทย
กรรมการและผูถ้ ื อหุ ้นรายใหญ่ของบริ ษทั ใหญ่
ถือหุน้ ใหญ่ทางอ้อม
43

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2560
ชื่ อกิจการ

ประเทศทีจ่ ัดตั้ง ลักษณะความสั มพันธ์
/สั ญชาติ
บริ ษทั ทีซีซี โฮเทล แอสเสท แมนเนจเม้นท์ จํากัด
ไทย
กรรมการและผูถ้ ื อหุ ้นรายใหญ่ของบริ ษทั ใหญ่
ถือหุน้ ใหญ่ทางอ้อม
บริ ษทั ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี จํากัด
ไทย
กรรมการและผูถ้ ื อหุ ้นรายใหญ่ของบริ ษทั ใหญ่
ถือหุน้ ใหญ่ทางอ้อม
บริ ษทั เอฟ แอนด์ บี อินเตอร์เนชัน่ แนล จํากัด
ไทย
กรรมการและผูถ้ ื อหุ ้นรายใหญ่ของบริ ษทั ใหญ่
ถือหุน้ ใหญ่ทางอ้อม
บริ ษทั บิสซิเนส โพรเซส เอาท์ซอร์สซิ่ง จํากัด
ไทย
กรรมการและผูถ้ ื อหุ ้นรายใหญ่ของบริ ษทั ใหญ่
ถือหุน้ ใหญ่ทางอ้อม
บริ ษทั ยูนิเวนเจอร์ จํากัด (มหาชน)
ไทย
กรรมการและผูถ้ ื อหุ ้นรายใหญ่ของบริ ษทั ใหญ่
ถือหุน้ ใหญ่ทางอ้อม
บริ ษทั เดอะ สตรี ท รี เทล ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด
ไทย
กรรมการและผูถ้ ื อหุ ้นรายใหญ่ของบริ ษทั ใหญ่
ถือหุน้ ใหญ่ทางอ้อม
บริ ษทั ทีซีซีซีแอล ลาดพร้าว จํากัด
ไทย
กรรมการและผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ของบริ ษทั ใหญ่
ถือหุน้ ใหญ่ทางอ้อม
บริ ษทั โรงงานอุตสาหกรรมกระดาษบางปะอิน จํากัด
ไทย
กรรมการและผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ของบริ ษทั ใหญ่
ถือหุน้ ใหญ่ทางอ้อม
บริ ษทั ตลาดต่อยอด เออีซี จํากัด
ไทย
กรรมการและผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ของบริ ษทั ใหญ่
ถือหุน้ ใหญ่ทางอ้อม
บริ ษทั พรรณธิอร เทรดดิ้ง จํากัด
ไทย
กรรมการและผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ของบริ ษทั ใหญ่
ถือหุน้ ใหญ่ทางอ้อม
บริ ษทั บิ๊กซี ซูปเปอร์เซ็นเตอร์ จํากัด (มหาชน)
ไทย
กรรมการและผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ของบริ ษทั ใหญ่
ถือหุน้ ใหญ่ทางอ้อม
บริ ษทั บีเจซี สเปเชียลตี้ส์ จํากัด
ไทย
กรรมการและผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ของบริ ษทั ใหญ่
ถือหุน้ ใหญ่ทางอ้อม
บริ ษทั พิษณุโลก บิ๊กซี จํากัด
ไทย
กรรมการและผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ของบริ ษทั ใหญ่
ถือหุน้ ใหญ่ทางอ้อม
บริ ษทั อุตสาหกรรมนํ้าตาลชลบุรี จํากัด
ไทย
กรรมการและผูถ้ ื อหุ ้นรายใหญ่ของบริ ษทั ใหญ่
ถือหุน้ ใหญ่ทางอ้อม
บริ ษทั ทีซีซี โลจิสติกส์ แอนด์ แวร์เฮ้าส์ จํากัด
ไทย
กรรมการและผูถ้ ื อหุ ้นรายใหญ่ของบริ ษทั ใหญ่
ถือหุน้ ใหญ่ทางอ้อม
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บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2560
ชื่ อกิจการ

ประเทศทีจ่ ัดตั้ง ลักษณะความสั มพันธ์
/สั ญชาติ
บริ ษทั แปซิฟิก เลเช่อร์ (ประเทศไทย) จํากัด
ไทย
กรรมการและผูถ้ ื อหุ ้นรายใหญ่ของบริ ษทั ใหญ่
ถือหุน้ ทางอ้อม
กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ไทยรี เทลอินเวสเม้นต์
ไทย
กรรมการและผูถ้ ื อหุ ้นรายใหญ่ของบริ ษทั ใหญ่
ถือหน่วยลงทุนส่ วนใหญ่ทางอ้อม
กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์และสิ ทธิการเช่า
ไทย
กรรมการและผูถ้ ื อหุ ้นรายใหญ่ของบริ ษทั ใหญ่
ไทยคอมเมอร์เชียลอินเวสเม้นต์
ถือหน่วยลงทุนทางอ้อม
ไทย
กรรมการและผูถ้ ื อหุ ้นรายใหญ่ของบริ ษทั ใหญ่
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิ ทธิการเช่า
อสังหาริ มทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์
ถือหน่วยลงทุนทางอ้อม
บริ ษทั แผ่นดินธรรม พร็ อพเพอร์ต้ ี
ไทย
กรรมการและผูถ้ ื อหุ ้นรายใหญ่ของบริ ษทั ใหญ่
ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด
เป็ นญาติกบั ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ทางอ้อม
นโยบายการกําหนดราคาสําหรับรายการแต่ละประเภทอธิบายได้ดงั ต่อไปนี้
รายการ
ซื้อขายสิ นค้า
รายได้จากการให้บริ การ
ซื้อขายสิ นทรัพย์ถาวร
ค่าเช่ารับและค่าเช่าจ่าย
รายได้ค่าบริ หารจัดการ
ค่าบริ หารงาน
ดอกเบี้ยรับและดอกเบี้ยจ่าย
เงินปันผลรับ
รายได้และค่าใช้จ่ายอื่น

นโยบายการกําหนดราคา
ราคาทุนบวกกําไรส่ วนเพิ่ม / ราคาที่ตกลงกันตามสัญญา
ราคาที่ตกลงกันตามสัญญา
มูลค่าสุ ทธิทางบัญชี / ราคาที่ตกลงร่ วมกัน
ราคาที่ตกลงกันตามสัญญา
ราคาที่ตกลงกันตามสัญญา
ราคาที่ตกลงกันตามสัญญา
อัตราดอกเบี้ยใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยของสถาบันการเงิน
ตามสิ ทธิที่จะได้รับเงินปันผล
ราคาที่ตกลงร่ วมกัน
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บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2560
รายการที่สาํ คัญกับบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกันสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2560 และสําหรับงวดเก้าเดือน
สิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2559 สรุ ปได้ดงั นี้
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับงวด
สําหรับงวด
สําหรับปี
เก้าเดือน
สําหรับปี
เก้าเดือน
สิ้ นสุ ดวันที่
สิ้ นสุ ดวันที่
สิ้ นสุ ดวันที่
สิ้ นสุ ดวันที่
30 กันยายน 30 กันยายน 30 กันยายน 30 กันยายน
2560
2559
2560
2559
(พันบาท)
บริษทั ใหญ่
รายได้จากการขายสิ นค้า
รายได้อื่น
ค่าบริ หารงาน
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ

2,177
3
9,360
1,687

7,020
-

บริษทั ย่ อย
รายได้จากการขายสิ นค้า
เงินปันผลรับ
ดอกเบี้ยรับ
รายได้ค่าบริ หารจัดการ
รายได้อื่น
ขายอุปกรณ์
ซื้อสิ นค้า
ซื้ออุปกรณ์
รายจ่ายค่าเช่า
ดอกเบี้ยจ่าย
ค่าใช้จ่ายอื่น

-

-
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833

1,318
3
9,360
979

578
7,020
-

1,743
722,558
55,389
18,586
14,310
1,756
389,337
676
5,662
665
18,042

1,898
419,999
61,581
14,564
14,808
509
211,624
1,306
4,215
526
16,660

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2560
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับงวด
สําหรับงวด
สําหรับปี
เก้าเดือน
สําหรับปี
เก้าเดือน
สิ้ นสุ ดวันที่
สิ้ นสุ ดวันที่
สิ้ นสุ ดวันที่
สิ้ นสุ ดวันที่
30 กันยายน 30 กันยายน 30 กันยายน 30 กันยายน
2560
2559
2560
2559
(พันบาท)
ผู้บริหารสํ าคัญ
ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หารสําคัญ
ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
รวมค่ าตอบแทนผู้บริหารสํ าคัญ
กิจการอื่นทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
รายได้จากการขายสิ นค้า
รายได้จากการให้บริ การ
รายได้อื่น
ซื้อสิ นค้า
ซื้ออุปกรณ์
ค่าบริ หารงาน
รายจ่ายค่าเช่า
ค่าใช้จ่ายอื่น

51,838
445
52,283

39,992
460
40,452

43,470
338
43,808

38,402
429
38,831

6,110,007
48,452
46,814
1,031,658
9,615
2,342
122,638
453,897

4,876,214
36,560
61,066
784,212
6,794
2,850
89,308
384,171

188,642
24,344
134,214
1,027
662
61,057
142,666

284,299
5,496
133,323
15
1,590
45,620
82,118

ค่ าตอบแทนกรรมการ
ในการประชุ ม สามัญ ประจําปี ของผู ถ้ ื อ หุ ้ น ของบริ ษ ัท เมื่ อ วัน ที่ 25 มกราคม 2560 ผูถ้ ื อ หุ ้ น มี ม ติ อ นุ ม ัติ ก ารจ่ าย
ค่าตอบแทนกรรมการบริ ษทั และเงินบําเหน็จประจําปี 2560 เป็ นจํานวนเงินไม่เกิ น 10 ล้านบาท และ 34 ล้านบาท
ตามลําดับ
ในการประชุ ม สามัญ ประจําปี ของผู ถ้ ื อ หุ ้ น ของบริ ษ ัท เมื่ อ วัน ที่ 27 เมษายน 2559 ผู ถ้ ื อ หุ ้ น มี ม ติ อ นุ ม ัติ ก ารจ่ า ย
ค่าตอบแทนกรรมการบริ ษทั และเงินบําเหน็จประจําปี 2559 เป็ นจํานวนเงินไม่เกิ น 10 ล้านบาท และ 29 ล้านบาท
ตามลําดับ
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บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2560
ยอดคงเหลือกับบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 30 กันยายน มีดงั นี้
ลูกหนี้การค้ า - กิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน

บริ ษทั ใหญ่
บริ ษทั ย่อย
กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน
รวม
ลูกหนี้อื่น - กิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน

งบการเงินรวม
2560
2559
258
501,801
502,059

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559

(พันบาท)
1,590
181
143
197,313
36,862
198,903
37,186

งบการเงินรวม
2560
2559

18
106
35,580
35,704

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
(พันบาท)

บริ ษทั ย่อย
กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน
รวม

21,171
21,171

43,396
43,396

78,801
14,095
92,896

60,730
3,269
63,999

ลูกหนี้ อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 30 กันยายน จัดตามประเภทสกุลเงินตราได้ดงั นี้
งบการเงินรวม
2560
2559

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559

(พันบาท)
4,425
87,902
4,994
38,971
43,396
92,896

สกุลเงินบาท
สกุลเงินเหรี ยญสหรัฐอเมริ กา
สกุลเงินริ งกิตมาเลเซีย
รวม

21,171
21,171

เงินปันผลค้ างรับจากบริษทั ย่ อย

งบการเงินรวม
2560
2559

58,300
5,699
63,999

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
(พันบาท)

บริ ษทั ย่อย

-

-

เงินปันผลค้างรับจากบริ ษทั ย่อยทั้งหมดของบริ ษทั ณ วันที่ 30 กันยายน เป็ นสกุลเงินบาท
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419,999

-

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2560
เงินให้ ก้ยู มื ระยะสั้นแก่ บริษทั ย่ อย

บริ ษทั โออิชิ เทรดดิ้ง จํากัด
บริ ษทั โออิชิ ราเมน จํากัด
รวม

อัตราดอกเบีย้
2560
2559
(ร้ อยละต่ อปี )
2.51
2.51
2.51

งบการเงินรวม
2560
2559
-

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
(พันบาท)
1,287,000
1,822,000
135,000
1,287,000
1,957,000

รายการเคลื่อนไหวของเงินให้กูย้ ืมระยะสั้นแก่บริ ษทั ย่อยสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2560 และสําหรับงวด
เก้าเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2559 มีดงั นี้
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับงวด
สําหรับงวด
สําหรับปี
เก้าเดือน
สําหรับปี
เก้าเดือน
สิ้ นสุ ดวันที่ สิ้ นสุ ดวันที่ สิ้ นสุ ดวันที่ สิ้ นสุ ดวันที่
30 กันยายน 30 กันยายน 30 กันยายน 30 กันยายน
2560
2559
2560
2559
(พันบาท)
1,957,000
2,222,000
4,292,489
5,582,302
(4,962,489) (5,847,302)
1,287,000
1,957,000

ณ วันที่ 1 ตุลาคม/ 1 มกราคม
เพิ่มขึ้น
ลดลง
ณ วันที่ 30 กันยายน

เงินให้กยู้ มื ระยะสั้นแก่บริ ษทั ย่อยทั้งหมดของบริ ษทั ณ วันที่ 30 กันยายน เป็ นสกุลเงินบาท
เงินมัดจําจ่ าย - กิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน

งบการเงินรวม
2560
2559

กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน

29,584
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งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
(พันบาท)
27,488
20,387
19,669

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2560
เจ้ าหนี้การค้ า - กิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน

งบการเงินรวม
2560
2559

บริ ษทั ย่อย
กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน
รวม

142,546
142,546

เงินกู้ยมื ระยะสั้นจากบริษทั ย่ อย

บริ ษทั โออิชิ สแน็ค จํากัด

อัตราดอกเบีย้
2560
2559
(ร้อยละต่ อปี )
1.375

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
(พันบาท)
36,651
37,815
132,352
15,269
17,471
132,352
51,920
55,286

งบการเงินรวม
2560
2559
-

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
(พันบาท)
51,000

รายการเคลื่ อ นไหวของเงิ น กู้ยืม ระยะสั้ นจากบริ ษ ัท ย่อ ยสํ าหรั บ ปี สิ้ น สุ ด วัน ที่ 30 กัน ยายน 2560 และสํ าหรั บ
งวดเก้าเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2559 มีดงั นี้
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับงวด
สําหรับงวด
สําหรับปี
เก้าเดือน
สําหรับปี
เก้าเดือน
สิ้ นสุ ดวันที่ สิ้ นสุ ดวันที่ สิ้ นสุ ดวันที่ สิ้ นสุ ดวันที่
30 กันยายน 30 กันยายน 30 กันยายน 30 กันยายน
2560
2559
2560
2559
(พันบาท)
51,000
51,000
(51,000)
51,000

ณ วันที่ 1 ตุลาคม/ 1 มกราคม
ลดลง
ณ วันที่ 30 กันยายน

เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากบริ ษทั ย่อยทั้งหมดของบริ ษทั ณ วันที่ 30 กันยายน เป็ นสกุลเงินบาท
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บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2560
เจ้ าหนี้อื่น - กิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน

งบการเงินรวม
2560
2559

บริ ษทั ใหญ่
บริ ษทั ย่อย
กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน
รวม

4,229
187,028
191,257

เจ้ าหนี้ค่าสินทรัพย์ – กิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน

งบการเงินรวม
2560
2559

กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน
รวม

1,182
1,182

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
(พันบาท)
840
2,500
839
43,308
43,217
354,992
36,608
55,637
355,832
82,416
99,693
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
(พันบาท)
-

เจ้าหนี้ค่าสิ นทรัพย์ - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 30 กันยายน เป็ นสกุลเงินบาท
งบการเงินรวม
2560
2559

ภาระผูกพันกับบุคคลหรือกิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน

จํานวนเงินขัน้ ตํ่าทีต่ ้ องจ่ ายในอนาคตทัง้ สิ้นภายใต้
สัญญาเช่ าดําเนินงานทีบ่ อกเลิกไม่ ได้
ภายในหนึ่งปี
หลังจากหนึ่งปี แต่ไม่เกินห้าปี
หลังจากห้าปี
รวม
ภาระผูกพันอื่นๆ
สัญญาบริ การ
คําสัง่ ซื้อที่ผขู ้ ายสิ นค้าหรื อวัสดุตกลงแล้ว
สัญญาว่าจ้างโฆษณา
อื่นๆ
รวม
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งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
(พันบาท)

40,370
47,080
87,450

39,386
37,693
498
77,577

28,822
44,703
73,525

27,230
34,035
2,200
63,465

73,425
29,471
226
755
103,877

118,762
94
448
2,769
122,073

34,518
755
35,273

48,397
2,764
51,161

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2560
สัญญาสําคัญทีท่ าํ กับบุคคลหรือกิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
สัญญาเช่ าทรั พย์ สิน
เมื่ อ วัน ที่ 15 พฤษภาคม 2558 บริ ษ ัท ได้ท าํ สั ญ ญาเช่ าพื้ น ที่ ในอาคารกับ บริ ษ ัท ที่ เกี่ ย วข้อ งกัน แห่ งหนึ่ ง สั ญ ญา
มีกาํ หนดระยะเวลาสามปี มีผลบังคับใช้ต้ งั แต่วนั ที่ 15 พฤษภาคม 2558 ถึงวันที่ 14 พฤษภาคม 2561 และสามารถ
ต่ อ อายุสั ญ ญาเช่ าต่ อ ไปได้อี ก คราวละสามปี โดยต้อ งแจ้งเป็ นลายลัก ษณ์ อ ัก ษรให้ อี ก ฝ่ ายหนึ่ งทราบล่ ว งหน้า
ไม่น้อยกว่าสามเดื อน ก่ อนสัญญาครบกําหนด โดยบริ ษทั มีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายค่าเช่ าเป็ นรายเดื อนในอัตรา
ที่กาํ หนดไว้ในสัญญา
เมื่ อ วัน ที่ 31 สิ ง หาคม 2558 บริ ษ ัท โออิ ชิ เทรดดิ้ ง จํา กัด “ผู ้เช่ า ” ซึ่ งเป็ นบริ ษ ัท ย่อ ยของบริษัท ได้ท ํา สั ญ ญา
เช่าที่ดินพร้อมสิ่ งปลูกสร้างในจังหวัดสระบุรีกบั บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกันแห่งหนึ่ง “ผูใ้ ห้เช่า” สัญญามีกาํ หนดระยะเวลา
สามปี มีผลบังคับใช้ต้ งั แต่วนั ที่ 1 กันยายน 2558 ถึงวันที่ 31 สิ งหาคม 2561 และหากผูเ้ ช่าประสงค์จะต่ออายุสัญญา
ให้แจ้งเป็ นลายลักษณ์อกั ษรให้แก่ผใู ้ ห้เช่าก่อนระยะเวลาของสัญญาจะสิ้ นสุ ดลงไม่นอ้ ยกว่า 30 วัน ก่อนครบกําหนด
สัญญา และผูใ้ ห้เช่ าตกลงจะให้ผูเ้ ช่ าเช่ าที่ ดินพร้ อมสิ่ งปลูกสร้ างต่อไปอี กคราวละสองปี นับแต่วนั ที่ ครบกําหนด
สัญญาหรื อระยะเวลาที่ต่อออกไปแต่ละคราว โดยบริ ษทั ย่อยดังกล่าวมีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายค่าเช่าเป็นรายเดือน
ตามอัตราที่ระบุไว้ในสัญญา
เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2558 บริ ษทั โออิชิ เทรดดิ้ ง จํากัด “ผูเ้ ช่ า” ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ได้ทาํ สัญญาเช่ าอาคาร
โรงงานในจังหวัดชลบุรีกบั บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกันแห่ งหนึ่ ง “ผูใ้ ห้เช่า” สัญญามีกาํ หนดระยะเวลาสามปี มีผลบังคับใช้
ตั้งแต่วนั ที่ 1 กันยายน 2558 ถึงวันที่ 31 สิ งหาคม 2561 และหากผูเ้ ช่าประสงค์จะต่ออายุสัญญาให้แจ้งเป็ นลายลักษณ์
อักษรให้แก่ผูใ้ ห้เช่ าก่อนระยะเวลาของสัญญาจะสิ้ นสุ ดลงไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนครบกําหนดสัญญา และผูใ้ ห้เช่ า
ตกลงจะให้ผเู ้ ช่าเช่าอาคารโรงงานต่อไปอีกคราวละหนึ่ งปี นับแต่วนั ที่ครบกําหนดสัญญาหรื อระยะเวลาที่ต่อออกไป
แต่ละคราว โดยบริ ษทั ย่อยดังกล่าวมีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายค่าเช่าเป็ นรายเดือนตามอัตราที่ระบุไว้ในสัญญา
เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2558 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ได้ทาํ สัญญาเช่ าพื้นที่กบั บริ ษทั ที่เกี่ ยวข้องกันแห่ งหนึ่ ง
สัญญามีกาํ หนดระยะเวลาสามปี มีผลบังคับใช้ต้ งั แต่วนั ที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561 และหากฝ่ าย
หนึ่ งฝ่ ายใดจะต่ ออายุสัญ ญาให้แจ้งเป็ นลายลักษณ์ อกั ษรแก่ อีกฝ่ ายหนึ่ งก่ อนระยะเวลาของสัญ ญาจะสิ้ น สุ ดลง
ไม่ น้ อ ยกว่ า เจ็ ด เดื อ น ก่ อ นครบกําหนดสั ญ ญา ให้ ถื อ ว่ าสั ญ ญาฉบับ นี้ มี ผ ลใช้บ ัง คับ ต่ อ ไปอี ก คราวละสามปี
นับแต่วนั ที่ ครบกําหนดสัญญาหรื อระยะเวลาที่ ต่อออกไปแต่ละคราว โดยบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยดังกล่าวมี ภาระ
ผูกพันที่จะต้องจ่ายค่าเช่าเป็ นรายเดือนตามอัตราที่ระบุไว้ในสัญญา ทั้งนี้ คู่สญ
ั ญาทุกฝ่ ายตกลงยกเลิกสัญญาดังกล่าว
ข้างต้น โดยให้มีผลในวันที่ 31 พฤษภาคม 2560
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เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2560 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ได้ทาํ สัญญาเช่าช่วงพื้นที่อาคารสํานักงานแบบตกแต่ง
แล้วเสร็ จและสัญญาบริ การกับบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกันแห่ งหนึ่ ง สัญญามีกาํ หนดระยะเวลาสามปี มีผลบังคับใช้ต้ งั แต่
วันที่ 23 พฤษภาคม 2560 ถึงวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 โดยบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยดังกล่าวมีภาระผูกพันที่จะต้องจ่าย
ค่าเช่าและค่าบริ การตามอัตราที่ระบุไว้ในสัญญา ซึ่ง ณ ปัจจุบนั สัญญาดังกล่าวอยูใ่ นขั้นตอนการพิจารณาลงนามจาก
บริ ษทั และคู่สญ
ั ญา
เมื่อวันที่ 1 สิ งหาคม 2560 บริ ษทั โออิชิ เทรดดิ้ง จํากัด “ผูใ้ ห้เช่า” ซึ่งเป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ได้ทาํ สัญญาเช่าพื้นที่
ภายในโรงงานนิ คมอุตสาหกรรมนวนคร จังหวัดปทุมธานี กับบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกันแห่ งหนึ่ ง “ผูเ้ ช่า” โดยสัญญามี
กําหนดระยะเวลาสามปี มีผลบังคับใช้ต้ งั แต่วนั ที่ 1 สิ งหาคม 2560 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 และมีเงื่อนไขและ
อัตราค่าเช่าเป็ นรายเดือนตามที่ระบุไว้ในสัญญา
บริ ษทั และบริ ษทั โออิชิ เทรดดิ้ง จํากัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ได้ทาํ สัญญาเช่ ารถยนต์หลายฉบับกับบริ ษทั
ที่เกี่ยวข้องกันแห่ งหนึ่ ง สัญญามีกาํ หนดระยะเวลาห้าปี ซึ่ งจะสิ้ นสุ ดในระหว่างปี 2560.ถึงปี 2564.โดยบริ ษทั และ
บริ ษทั ย่อยดังกล่าวมีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายค่าเช่าเป็ นรายเดือนตามอัตราที่ระบุไว้ในสัญญา
บันทึกข้ อตกลงเช่ าช่ วงพืน้ ที่อาคาร
บริ ษทั ได้ทาํ บันทึ กข้อตกลงกับบริ ษทั โออิ ชิ ราเมน จํากัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั เพื่อเช่ าช่ วงพื้นที่ อาคาร
ห้ า งสรรพสิ น ค้า สองแห่ ง ซึ่ งบริ ษ ัท ย่อ ยดัง กล่ า วเป็ นเจ้า ของสิ ท ธิ ก ารเช่ า พื้ น ที่ อ าคารดัง กล่ า ว โดยบริ ษ ัท มี
ภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายค่าเช่าเป็ นรายเดือนตามอัตราที่ระบุไว้ในสัญญา
สัญญาอื่นๆ
สัญญาแต่ งตั้งผู้จัดจําหน่ ายสิ นค้ า
เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2559 บริ ษทั และบริ ษทั โออิชิ เทรดดิ้ง จํากัด ซึ่ งเป็นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ได้ทาํ สัญญาแต่งตั้ง
ให้ บ ริ ษ ัท ที่ เกี่ ย วข้อ งกัน หลายแห่ ง เป็ นผู จ้ ัด จําหน่ ายผลิ ต ภัณ ฑ์ พ ร้ อ มดื่ ม ให้ กับ บริ ษ ัท และบริ ษ ัท ย่อ ยดัง กล่ า ว
โดยสั ญ ญามี ผ ลบังคับ ใช้เป็ นระยะเวลาสามปี ตั้งแต่ ว นั ที่ 1 มกราคม 2560 และสิ้ น สุ ด วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2562
และหากฝ่ ายหนึ่ งฝ่ ายใดประสงค์จะต่ออายุสัญญาออกไป ให้แจ้งแก่อีกฝ่ ายหนึ่งทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อกั ษร
ไม่นอ้ ยกว่าหกเดือน ก่อนวันครบกําหนดระยะเวลาดังกล่าว
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เมื่ อ วัน ที่ .1.มี น าคม 2558.บริษัท โออิ ชิ เทรดดิ้ ง จํา กัด ซึ่ งเป็ นบริ ษัท ย่ อ ยของบริ ษัท ได้ท ํา สั ญ ญาแต่ ง ตั้ง ให้
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกันแห่ งหนึ่ งเป็นผูจ้ ดั จําหน่ายสิ นค้าประเภทชาเขียวให้กบั บริ ษทั ย่อยดังกล่าว โดยสัญญามีกาํ หนด
ระยะเวลาสามปี มีผลบังคับใช้ต้ งั แต่วนั ที่ 1 มีนาคม 2558 จนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 ทั้งนี้ หากฝ่ ายหนึ่ งฝ่ ายใด
มิได้แจ้งการไม่ต่ออายุสัญญาให้แก่ อีกฝ่ ายหนึ่ งทราบเป็ นลายลักษณ์ อกั ษรล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 90 วัน ก่ อนครบ
กําหนดระยะเวลาของสัญญาดังกล่าว หรื อระยะเวลาที่ต่อออกไปแต่ละคราว ให้ถือว่าสัญญาฉบับนี้ มีผลบังคับใช้
ต่อไปอีกคราวละหนึ่ งปี นับแต่วนั ที่ครบกําหนดระยะเวลาของสัญญา หรื อวันที่ครบกําหนดระยะเวลาที่ต่อออกไป
แต่ละคราว
เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2559 บริ ษทั โออิชิ เทรดดิ้ง จํากัด ซึ่งเป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ได้ทาํ สัญญาแต่งตั้งให้บริ ษทั เป็ น
ผูจ้ ดั จําหน่ ายผลิ ตภัณ ฑ์อาหารแช่ เย็น อาหารแช่ แข็งและผลิ ตภัณฑ์ในกลุ่มเบเกอรี่ โดยสัญญามี ผลบังคับใช้เป็ น
ระยะเวลาสามปี ตั้งแต่วนั ที่ 1 เมษายน 2559 และสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2562 และในกรณี ที่บริ ษทั โออิชิ เทรดดิ้ง จํากัด
ไม่แจ้งการไม่ต่ออายุสัญญาให้บริ ษทั ทราบเป็ นลายลักษณ์อกั ษรล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 90 วัน ก่อนครบกําหนดสัญญา
ให้ถือว่าสัญญาฉบับนี้ มีผลบังคับใช้ต่อไปอี กคราวละหนึ่ งปี นับแต่วนั ที่ ครบกําหนดสัญญาหรื อระยะเวลาที่ ต่อ
ออกไปแต่ละคราว
สัญญาผลิตและจัดจําหน่ ายสิ นค้ า
เมื่ อวันที่ 1 สิ งหาคม 2555 บริ ษทั ได้ทาํ สัญญาแต่งตั้งให้บริ ษทั ที่ เกี่ ยวข้องกันแห่ งหนึ่ งเป็ นผูผ้ ลิ ตและจัดจําหน่ าย
ชาเขียวพร้อมดื่มแบบขวดแก้วคืนขวด ในราคาและเงื่อนไขตามที่ระบุในสัญญา โดยสัญญามีกาํ หนดระยะเวลาห้าปี
มีผลบังคับใช้ต้ งั แต่วนั ที่ 1 สิ งหาคม 2555 และสิ้ นสุ ดวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 และหากฝ่ ายหนึ่ งฝ่ ายใดประสงค์จะ
ไม่ ต่ อ อายุสั ญ ญาให้ แ จ้งเป็ นหนังสื อ แก่ อี ก ฝ่ ายหนึ่ ง ก่ อ นครบกําหนดระยะเวลาของสั ญ ญาไม่ น้อ ยกว่า 90 วัน
ให้ ถื อ ว่าสั ญ ญาฉบับ นี้ มี ผ ลผูก พัน ตามข้อ สั ญ ญาเดิ ม ต่ อ ไปอี ก คราวละห้ าปี ต่ อ มาเมื่ อ วัน ที่ 26 กรกฎาคม 2560
บริ ษทั ได้ทาํ สัญญาใหม่กบั คู่สัญญา ในราคาและเงื่อนไขตามที่ระบุในสัญญา โดยสัญญามีกาํ หนดระยะเวลาหนึ่ งปี
มีผลบังคับใช้ต้ งั แต่วนั ที่ 1 สิ งหาคม 2560 และสิ้ นสุ ดวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 คู่สัญญาฝ่ ายหนึ่ งฝ่ ายใดประสงค์จะ
ไม่ต่ออายุสญ
ั ญาให้แจ้งเป็ นหนังสื อแก่อีกฝ่ ายหนึ่ง ก่อนครบกําหนดระยะเวลาของสัญญาไม่นอ้ ยกว่า 90 วัน
เมื่ อ วัน ที่ 1 กรกฎาคม 2558.บริ ษทั โออิ ชิ เทรดดิ้ ง จํากัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษ ทั ได้ทาํ สัญ ญาเพื่ อผลิ ตและ
จัด จําหน่ ายเครื่ อ งดื่ ม สมุ น ไพรให้ กับ บริ ษ ัท ที่ เกี่ ย วข้อ งกัน แห่ งหนึ่ ง ในราคาและเงื่ อ นไขตามที่ ร ะบุ ในสั ญ ญา
โดยสัญญามีกาํ หนดระยะเวลาสามปี มีผลบังคับใช้ต้ งั แต่วนั ที่ 1 กรกฎาคม 2558 และสิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2561
และหากฝ่ ายหนึ่ งฝ่ ายใดประสงค์จะไม่ต่ออายุสัญญาให้แจ้งเป็นหนังสื อแก่อีกฝ่ ายหนึ่ ง ก่อนครบกําหนดระยะเวลา
ของสัญญาไม่นอ้ ยกว่าหกเดือน ให้ถือว่าสัญญาฉบับนี้มีผลผูกพันตามข้อสัญญาเดิมต่อไปอีกคราวละสามปี
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สัญญาให้ บริ การด้ านการบริ หารงาน
เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2555 บริ ษทั ได้ทาํ สัญญาให้บริ การด้านการบริ หารงานกับบริ ษทั ที่ เกี่ ยวข้องกันแห่ งหนึ่ ง
ซึ่ งให้ บ ริการด้า นการบริหารและจัด การธุ ร กิ จ แก่ บ ริ ษัท สั ญ ญามี ก ํา หนดระยะเวลาหนึ่ งปี เริ่ มตั้ง แต่ ว ัน ที่
1 มกราคม 2555 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และหากฝ่ ายหนึ่ งฝ่ ายใดไม่มีการแจ้งยกเลิกสัญญาให้ทราบล่วงหน้าเป็น
ลายลักษณ์อกั ษรไม่นอ้ ยกว่าสามเดือน ก่อนครบกําหนดสัญญา ให้ถือว่าสัญญาฉบับนี้มีผลบังคับใช้ต่อไปอีกคราวละ
หนึ่ งปี นับแต่วนั ที่ครบกําหนดสัญญาหรื อระยะเวลาที่ต่อออกไปแต่ละคราว โดยบริ ษทั มีภาระผูกพันที่จะต้องจ่าย
ค่าตอบแทนเป็ นรายเดือนตามอัตราที่ระบุไว้ในสัญญา
เมื่ อ วัน ที่ 10 กรกฎาคม 2557 บริ ษ ัท ได้ท ํา สั ญ ญา Management Service Agreement กับ Oishi Myanmar Limited
ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยทางอ้อมในสาธารณรัฐแห่ งสหภาพเมียนมาร์ เพื่อให้บริ การด้านการบริ หารและจัดการธุ รกิ จแก่
Oishi Myanmar Limited สัญญามีผลบังคับใช้ต้ งั แต่วนั ที่ 10 กรกฎาคม 2557 เป็ นต้นไป จนกว่าคู่สัญญาจะตกลงให้
สั ญ ญาสิ้ นสุ ด หรื อสั ญ ญาสิ้ น สุดลงด้ ว ยเหตุ ใ ดเหตุ ห นึ่ งตามที่ ร ะบุ ไ ว้ใ นสั ญ ญา โดยบริ ษัท ตกลงเรี ยกเก็ บ
ค่าตอบแทนรายเดือนตามอัตราที่ระบุไว้ในสัญญา
เมื่ อ วัน ที่ 29 เมษายน 2558 บริ ษ ัท โออิ ชิ เทรดดิ้ ง จํา กัด ซึ่ งเป็ นบริ ษ ัท ย่อ ยของบริ ษ ัท ได้ท ํา สั ญ ญาให้ บ ริ ก าร
ด้านการบริ หารงานกับบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกันแห่ งหนึ่ง เพื่อการให้บริ การด้านการบริ หารแก่บริ ษทั ย่อยดังกล่าว สัญญา
มี ผ ลใช้ บ ั ง คับ ตั้ งแต่ ว ัน ที่ 1.พฤษภาคม 2558 เป็ นต้ น ไป และหากคู่ สั ญ ญาฝ่ ายใดประสงค์ จ ะเลิ ก สั ญ ญา
ให้แจ้งให้อีกฝ่ ายหนึ่งทราบล่วงหน้าเป็ นลายลักษณ์อกั ษรไม่นอ้ ยกว่าสองเดือน โดยบริ ษทั ย่อยดังกล่าวมีภาระผูกพัน
ที่จะต้องจ่ายค่าตอบแทนเป็ นรายเดือนตามอัตราที่ระบุไว้ในสัญญา
เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2559 บริ ษทั ได้ทาํ สัญญาให้บริ การด้านการบริ หารงานกับบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกันแห่ งหนึ่ งเพื่อ
การให้บริ การด้านการบริ หารแก่บริ ษทั สัญญามีผลบังคับใช้เป็ นระยะเวลาหนึ่ งปี ตั้งแต่วนั ที่ 1 มิถุนายน 2559 ถึง
วันที่ 31 พฤษภาคม 2560 และหากฝ่ ายหนึ่งฝ่ ายใดไม่มีการแจ้งการไม่ต่ออายุสญ
ั ญาให้ทราบล่วงหน้าเป็ นลายลักษณ์
อักษรไม่ น้อยกว่า 30 วัน ก่ อนครบกําหนดสัญ ญา ให้ถือว่าสัญ ญาฉบับ นี้ มีผลบังคับ ใช้ต่อไปอี กคราวละหนึ่ งปี
นับ แต่ ว นั ที่ ค รบกําหนดสั ญ ญาหรื อ ระยะเวลาที่ ต่ อ ออกไปแต่ ล ะคราว โดยบริ ษ ัท มี ภ าระผูก พัน ที่ จ ะต้อ งจ่ าย
ค่าตอบแทนเป็ นรายเดื อนตามอัตราที่ ระบุ ไว้ในสัญ ญา ทั้งนี้ คู่สัญ ญาทุ กฝ่ ายตกลงยกเลิ กสัญญาดังกล่ าวข้างต้น
โดยให้มีผลในวันที่ 15 ธันวาคม 2559
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เมื่ อวันที่ 1 พฤษภาคม 2559 บริ ษทั ได้ทาํ สัญ ญาให้บริ การด้านการบริ หารงานกับบริ ษทั ที่ เกี่ ยวข้องกันแห่ งหนึ่ ง
เพื่อการให้บริ การด้านการบริ หารแก่บริ ษทั สัญญามีผลบังคับใช้เป็นระยะเวลาหนึ่งปี ตั้งแต่วนั ที่ 1 พฤษภาคม 2559
ถึงวันที่ 30 เมษายน 2560 และหากฝ่ ายหนึ่งฝ่ ายใดไม่มีการแจ้งการไม่ต่ออายุสญ
ั ญาให้ทราบล่วงหน้าเป็ นลายลักษณ์
อักษรไม่ น้อยกว่า 30 วัน ก่ อนครบกําหนดสัญ ญา ให้ถือว่าสัญ ญาฉบับ นี้ มีผลบังคับ ใช้ต่อไปอี กคราวละหนึ่ งปี
นั บ แต่ ว ัน ที่ ค รบกํา หนดสั ญ ญาหรื อ ระยะเวลาที่ ต่ อ ออกไปแต่ ล ะคราว โดยบริ ษ ัท มี มี ภ าระผู ก พัน ที่ จ ะต้อ ง
จ่ายค่าตอบแทนเป็ นรายเดือนตามอัตราที่ระบุไว้ในสัญญา ทั้งนี้ คู่สัญญาทุกฝ่ ายตกลงยกเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้น
โดยให้มีผลในวันที่ 16 ตุลาคม 2559
สัญญาซื ้อขาย
เมื่ อวัน ที่ 12.พฤษภาคม 2558.บริ ษ ทั ได้ท าํ สั ญ ญาซื้ อขายไอศกรี มกับบริ ษ ทั ที่ เกี่ ยวข้องกันแห่ งหนึ่ ง ในราคาและ
เงื่ อ นไขตามที่ ระบุ ในสั ญญา โดยสั ญญามี อายุสามปี มี ผลบังคับใช้ต้ ังแต่ ว นั ที่ 16.มิ ถุ นายน 2558 และสิ้ นสุ ดวันที่
15 มิถุนายน 2561
เมื่ อ วัน ที่ 1 กัน ยายน 2558 บริ ษ ทั โออิ ชิ เทรดดิ้ ง จํากัด ซึ่ งเป็ นบริ ษ ัท ย่อ ยของบริ ษ ัท ได้ท าํ สั ญ ญาซื้ อ ขวดพี อี ที
บรรจุร้อนกับบริ ษทั ที่ เกี่ ยวข้องกันแห่ งหนึ่ ง ตามปริ มาณที่บริ ษทั ย่อยกําหนดในราคาเป็ นไปตามที่ ระบุในสัญญา
โดยสัญญามีกาํ หนดระยะเวลาสามปี มีผลบังคับใช้ต้ งั แต่วนั ที่ 1 กันยายน 2558 สิ้ นสุ ดวันที่ 31 สิ งหาคม 2561
เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2559 บริ ษทั ได้ทาํ สัญญาซื้ อขายเครื่ องดื่ มชาเขียวโซดากระป๋ องกับบริ ษทั ที่ เกี่ ยวข้องกัน
แห่ งหนึ่ งตามปริ มาณที่บริ ษทั กําหนดในราคาเป็ นไปตามที่ระบุในสัญญา โดยสัญญามีกาํ หนดระยะเวลาหนึ่ งปี มีผล
บังคับใช้ต้ งั แต่ วนั ที่ 20 พฤษภาคม 2559 สิ้ น สุ ดวัน ที่ 19 พฤษภาคม 2560 และหากฝ่ ายหนึ่ งฝ่ ายใดไม่ แจ้งความ
ประสงค์ไม่ต่ออายุสัญญาให้ทราบล่วงหน้าเป็ นลายลักษณ์อกั ษรไม่น้อยกว่าสามเดื อน ก่อนวันสิ้ นสุ ดของสัญญา
ให้ถือว่าสัญญาฉบับนี้ มีผลบังคับใช้ต่อไปอีกคราวละหนึ่ งปี นับแต่วนั ที่ครบกําหนดระยะเวลาการซื้ อขายหรื อวันที่
ครบกําหนดระยะเวลาที่ ต่ อ ออกไปแต่ ล ะคราว ซึ่ ง ณ ปั จ จุ บ ัน สั ญ ญาใหม่ อ ยู่ใ นขั้น ตอนการพิ จ ารณาลงนาม
จากบริ ษทั และคู่สญ
ั ญา
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สัญญาสิ ทธิ การดําเนินกิจการ
เมื่ อ วัน ที่ 1 มี น าคม 2559 บริ ษ ัท ได้ท ํา สั ญ ญาให้ สิ ท ธิ ใ นการดํา เนิ น กิ จ การสาขาร้ า นอาหารของกลุ่ ม บริษัท
ภายในประเทศไทย กับบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกันแห่ งหนึ่ ง โดยมีรายละเอียดการให้สิทธิ และค่าตอบแทนตามที่ระบุใน
สัญญา สัญญามีกาํ หนดระยะเวลา 10 ปี เริ่ มตั้งแต่วนั ที่ 1 มีนาคม 2559 เป็ นต้นไป และหากฝ่ ายหนึ่ งฝ่ ายใดไม่ได้
ขอเลิ กสัญ ญาเป็ นลายลักษณ์ อ กั ษรล่ วงหน้าไม่ น้อยกว่า 90 วัน ก่ อนครบกําหนดสัญ ญา ให้ถือว่าสัญ ญาฉบับ นี้
มีผลบังคับใช้ต่อไปอีกคราวละห้าปี นับแต่วนั ที่ครบกําหนดสัญญาหรื อระยะเวลาที่ต่อออกไปแต่ละคราว
สัญญาให้ บริ การบริ หารคลังสิ นค้ า
เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2558 บริ ษทั โออิชิ เทรดดิ้ง จํากัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ได้ทาํ สัญญาให้บริ การบริ หาร
คลังสิ นค้า สัญญามีกาํ หนดระยะเวลาสามปี เริ่ มตั้งแต่วนั ที่ 1 ธันวาคม 2557 ถึงวันที่ 30.พฤศจิกายน 2560 และหาก
ฝ่ ายหนึ่ งฝ่ ายใดไม่ มี ก ารแจ้ ง ยกเลิ ก สั ญ ญาให้ ท ราบล่ ว งหน้ า เป็ นลายลั ก ษณ์ อั ก ษรไม่ น้ อ ยกว่ า 30 วัน
ก่อนครบกําหนดสัญญา ให้ถือว่าสัญญาฉบับนี้ มีผลบังคับใช้ต่อไปอีกคราวละหนึ่ งปี นับแต่วนั ที่ครบกําหนดสัญญา
หรื อระยะเวลาที่ต่อออกไปแต่ละคราว โดยบริ ษทั มีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายค่าตอบแทนเป็ นรายเดื อนตามอัตราที่
ระบุไว้ในสัญญา
สัญญาจ้ างบริ หารโรงงาน
เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2559 บริ ษทั โออิชิ เทรดดิ้ง จํากัด ซึ่ งเป็นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ได้ทาํ สัญญาจ้างบริ หารโรงงาน
กับบริ ษทั ที่เกี่ ยวข้องกันแห่ งหนึ่ ง เพื่อการให้บริ การด้านการบริ หารจัดการภายในโรงงานผลิตขวดพลาสติกพีอีที
โดยสัญ ญามี กาํ หนดระยะเวลาหนึ่ งปี เริ่ มตั้งแต่ วนั ที่ 1 ธัน วาคม 2559 ถึ งวันที่ 30 พฤศจิ กายน 2560 และมี อตั รา
ค่าตอบแทนเป็ นรายเดือนตามที่ระบุในสัญญา
สัญญาจ้ างบริ การ
บริ ษทั ได้ทาํ สัญญาจ้างบริ การกับ บริ ษทั โออิชิ ราเมน จํากัด ซึ่ งเป็นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั เพื่อการให้บริ การเกี่ยวกับ
ธุ รกิ จร้ านอาหาร โดยสัญญามีกาํ หนดระยะเวลาหนึ่ งปี เริ่ มตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559
และมี อ ตั ราค่าบริ การตามที่ ระบุ ในสัญ ญา ต่ อ มาเมื่ อวัน ที่ 1 มกราคม 2560 บริ ษ ทั ได้ท าํ สัญ ญาใหม่ กับคู่สัญ ญา
โดยสั ญ ญามี ก าํ หนดระยะเวลาหนึ่ งปี เริ่ ม ตั้งแต่ ว นั ที่ 1 มกราคม 2560 ถึ งวัน ที่ 31 ธัน วาคม 2560 และมี อ ัต รา
ค่าบริ การตามที่ระบุในสัญญา
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บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2560
สัญญาจ้ างผลิต
เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2559 บริ ษทั โออิชิ เทรดดิ้ง จํากัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ได้ทาํ สัญญารับจ้างผลิตผลิตภัณฑ์
เครื่ องดื่ ม ประเภทนมกั บ บริ ษั ท ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั น แห่ งหนึ่ ง ในราคาและเงื่ อ นไขตามที่ ร ะบุ ใ นสั ญ ญา โดย
สั ญ ญามี ก ําหนดระยะเวลาห้ าปี มี ผ ลบัง คับ ใช้ต้ ัง แต่ ว นั ที่ 1 ตุ ล าคม 2558 ถึ ง วัน ที่ 30 กัน ยายน 2563 และหาก
ฝ่ ายหนึ่ งฝ่ ายใดไม่มีการแจ้งยกเลิกสัญญาให้ทราบล่วงหน้าเป็ นลายลักษณ์อกั ษรไม่นอ้ ยกว่า 180 วัน ก่อนวันที่ครบ
กําหนดสัญญา ให้ถือว่าสัญญาฉบับนี้มีผลบังคับใช้ต่อไปอีกคราวละหนึ่งปี นับแต่วนั ที่ครบกําหนดอายุสญ
ั ญา
บันทึกข้ อตกลงให้ สิทธิ จาํ หน่ ายเครื่ องดื่ม
เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2559 บริ ษทั โออิชิ เทรดดิ้ง จํากัด ซึ่งเป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ได้ทาํ บันทึกข้อตกลงเพื่อรับสิ ทธิ
ในการจําหน่ ายเครื่ องดื่ ม “โออิชิ” ภายในศูนย์การประชุ ม กับบริ ษทั ที่เกี่ ยวข้องกันแห่ งหนึ่ งตามรายละเอียดและ
เงื่อนไขที่ระบุในบันทึกข้อตกลง โดยบันทึกข้อตกลงมีระยะเวลาสองปี มีผลบังคับใช้ต้ งั แต่วนั ที่ 1 มีนาคม 2559
และสิ้ นสุ ดวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561
สัญญาอนุญาตให้ ใ ช้ สิทธิ
เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2559 บริ ษทั ได้ทาํ สัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิกบั กิจการที่เกี่ยวข้องกันสองแห่ง เพื่อดําเนินกิจการ
ผลิตและจําหน่ายสิ นค้าภายใต้เครื่ องหมายการค้าของบริ ษทั ในประเทศมาเลเซี ย บรู ไนและสิ งคโปร์ โดยมีเงื่อนไข
และอัตราค่าตอบแทนตามที่ระบุในสัญญา โดยสัญญามีกาํ หนดระยะเวลา 2 ปี มีผลบังคับใช้ต้ งั แต่วนั ที่ 1 มกราคม
2558 ถึ งวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และเมื่ อครบกําหนดอายุสั ญ ญา ให้ สั ญ ญาต่ ออายุออกไปอี กสามปี จนถึ งวัน ที่
31 ธันวาคม 2562 ภายใต้ขอ้ ตกลงและเงื่อนไขที่ระบุในสัญญาเดิม
5

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด
งบการเงินรวม
2560
2559
เงินสดในมือ
เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน
เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์
รวม

22,482
17,731
1,406,293
1,446,506
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งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559

(พันบาท)
17,610
15,408
24,787
453
551,246
1,270,928
593,643
1,286,789

12,439
462
532,372
545,273

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2560
ยอดเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน จัดตามประเภทสกุลเงินตราได้ดงั นี้
งบการเงินรวม
2560
2559

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
(พันบาท)

สกุลเงินบาทและสกุลเงินที่ใช้
ในการดําเนินงานของบริ ษทั ย่อย
สกุลเงินเหรี ยญสหรัฐอเมริ กา
รวม
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1,439,476
7,030
1,446,506

578,668
14,975
593,643

1,286,789
1,286,789

545,273
545,273

ลูกหนีก้ ารค้ า

หมายเหตุ
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บุคคลหรื อกิจการอื่นๆ
รวม

4

งบการเงินรวม
2560
2559
502,059
207,330
709,389

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559

(พันบาท)
198,903
37,186
225,458
79,171
424,361
116,357

35,704
84,688
120,392

การวิเคราะห์อายุของลูกหนี้การค้า มีดงั นี้
งบการเงินรวม
2560
2559

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
(พันบาท)

กิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
ยังไม่ครบกําหนดชําระ
เกินกําหนดชําระ:
น้อยกว่า 3 เดือน
3 - 6 เดือน
6 - 12 เดือน
มากกว่า 12 เดือน
รวม

481,393

197,109

17,621

35,654

12,559
7,921
11
175
502,059

120
69
1,535
70
198,903

11,646
7,910
9
37,186

50
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35,704

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2560
งบการเงินรวม
2560
2559

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
(พันบาท)

บุคคลหรื อกิจการอื่นๆ
ยังไม่ครบกําหนดชําระ
เกินกําหนดชําระ:
น้อยกว่า 3 เดือน
3 - 6 เดือน
6 - 12 เดือน
มากกว่า 12 เดือน
รวม
รวมทั้งสิ้น

143,867

146,356

65,260

71,482

56,785
3,645
2,503
530
207,330
709,389

74,795
3,145
143
1,019
225,458
424,361

12,987
924
79,171
116,357

12,781
425
84,688
120,392

โดยปกติระยะเวลาการให้สินเชื่อแก่ลูกค้าของกลุ่มบริ ษทั มีระยะเวลาตั้งแต่ 30 วัน ถึง 60 วัน
ยอดลูกหนี้การค้า ณ วันที่ 30 กันยายน จัดตามประเภทสกุลเงินตราได้ดงั นี้
งบการเงินรวม
2560
2559
สกุลเงินบาท
สกุลเงินเหรี ยญสหรัฐอเมริ กา
สกุลเงินริ งกิตมาเลเซีย
รวม

703,523
4,612
1,254
709,389
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งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559

(พันบาท)
411,371
116,357
2,527
10,463
424,361 1
116,357

120,392
120,392

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2560
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สิ นค้ าคงเหลือ
งบการเงินรวม
2560
2559
สิ นค้าสําเร็ จรู ป
สิ นค้าระหว่างผลิต
วัตถุดิบ
วัสดุสิ้นเปลืองเพื่อการผลิต
หั ก ค่าเผือ่ สิ นค้าล้าสมัยและเสื่ อมสภาพ
สุ ทธิ

90,073
9,555
172,459
50,815
322,902
(3,654)
319,248

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559

(พันบาท)
164,021
1,088
11,269
276,789
35,006
44,996
5,822
497,075
41,916
(6,597)
490,478
41,916

1,061
39,392
5,775
46,228
46,228

งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับงวด
สําหรับงวด
สําหรับปี
เก้าเดือน
สําหรับปี
เก้าเดือน
สิ้ นสุ ดวันที่
สิ้ นสุ ดวันที่
สิ้ นสุ ดวันที่ สิ้ นสุ ดวันที่
30 กันยายน
30 กันยายน 30 กันยายน 30 กันยายน
2560
2559
2560
2559
(พันบาท)
ต้นทุนของสิ นค้าคงเหลือที่บนั ทึกเป็ นค่าใช้จ่าย
และได้รวมในบัญชีตน้ ทุนขาย
- ต้นทุนขาย
8,258,161
- ตัดจําหน่ายสิ นค้าล้าสมัยและเสื่ อมสภาพ
9,408
- กลับรายการค่าเผือ่ สิ นค้าล้าสมัยและเสื่ อมสภาพ
(2,943)
สุ ทธิ
8,264,626
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6,476,115
29,915
(6,608)
6,499,422

2,709,467
2,709,467

2,249,823
2,302
(2,302)
2,249,823

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2560
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เงินลงทุนในบริษทั ย่ อย
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับงวด
สําหรับปี
เก้าเดือน
สิ้ นสุ ดวันที่
สิ้ นสุ ดวันที่
30 กันยายน 30 กันยายน
2560
2559
(พันบาท)
680,107
669,773
10,334
28,000
(14,827)
693,280
680,107

ณ วันที่ 1 ตุลาคม/ 1 มกราคม
เพิ่มทุนในบริ ษทั ย่อย
ชําระเงินค่าหุน้
ค่าเผือ่ การด้อยค่า
ณ วันที่ 30 กันยายน

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2559 Oishi International Holdings Limited ซึ่ งเป็นบริ ษทั ย่อยทางตรงของบริ ษทั ในเขตบริ หาร
พิเศษฮ่ องกงแห่ งสาธารณรั ฐประชาชนจี น ได้เพิ่มทุ นที่ ออกและชําระแล้วเป็ นจํานวน 11.70 ล้านเหรี ยญฮ่ องกง
(11,700,000 หุ ้ น มู ล ค่ า หุ ้ น ที่ ต ราไว้หุ้ น ละ 1 เหรียญฮ่ อ งกง) จากเดิ ม 9.40 ล้า นเหรียญฮ่ อ งกง (9,400,000 หุ ้ น
มู ล ค่ า หุ ้ น ที่ ต ราไว้หุ้ น ละ 1 เหรี ยญฮ่ อ งกง) โดยได้ มี ก ารชํา ระมู ล ค่ า หุ ้ น ส่วนที่ เพิ่ ม ขึ้ นแล้ว เป็ นจํา นวนเงิ น
2.3 ล้านเหรี ยญฮ่องกงหรื อเทียบเท่ากับ 10.40 ล้านบาทในเดือนกันยายน 2559
เมื่ อวันที่ 14 กันยายน 2559 Oishi F&B (Singapore) Pte. Ltd. ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยทางอ้อมของบริ ษทั ในประเทศ
สิ งคโปร์ ได้เพิ่มทุนที่ออกและชําระแล้วเป็ นจํานวน 1.90 ล้านเหรี ยญสิ งคโปร์ (1,900,000 ล้านหุน้ มูลค่าหุน้ ที่ตราไว้
หุ ้ น ละ 1 เหรี ยญสิ งคโปร์ ) จากเดิ ม 1.52 ล้ า นเหรี ยญสิ งคโปร์ (1,520,000 หุ ้ น มู ล ค่ า หุ ้ น ที่ ต ราไว้หุ้ น ละ
1 เหรี ย ญสิ ง คโปร์ ) โดยได้มี ก ารชําระมู ล ค่ า หุ ้ น ส่ ว นที่ เพิ่ ม ขึ้ น แล้ว เป็ นจํา นวนเงิ น 0.38 ล้านเหรี ย ญสิ ง คโปร์
หรื อเทียบเท่ากับ 9.86 ล้านบาทในเดือนกันยายน 2559
เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2559 Oishi Myanmar Limited ซึ่ งเป็นบริ ษทั ย่อยทางอ้อมของบริ ษทั ในสาธารณรัฐแห่ งสหภาพ
เมี ย นมาร์ ได้ เพิ่ ม ทุ น จดทะเบี ย นเป็ น 4.50 ล้ า นเหรี ยญสหรั ฐ อเมริ กา (4,500,000 หุ ้ น มู ล ค่ า หุ ้ น ที่ ต ราไว้
หุ ้นละ 1 เหรี ยญสหรั ฐอเมริ กา) จากเดิ ม 2.10 ล้านเหรี ยญสหรัฐอเมริ กา (2,100,000 หุ ้น มูลค่าหุ ้นที่ ตราไว้หุ้นละ
1 เหรี ยญสหรัฐอเมริ กา) โดยได้มีการชําระมูลค่าหุ ้นส่ วนที่เพิ่มขึ้นบางส่ วนจํานวน 0.60 ล้านเหรี ยญสหรัฐอเมริ กา
หรื อ เที ย บเท่ า กับ 21.19 ล้า นบาทในเดื อ นตุ ล าคม 2559 รวมมี ทุ น ที่ อ อกและชํา ระแล้ว เป็ น 2.70 ล้า นเหรี ย ญ
สหรัฐอเมริ กา
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บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2560
เมื่อ วัน ที่ 10 สิ ง หาคม 2560 ที่ป ระชุม คณะกรรมการบริ ษ ทั โออิชิ กรุ ๊ ป จํากัด (มหาชน) (“บริ ษ ทั ”) ได้มีม ติ
อนุ มตั ิการดําเนิ นโครงการการจัดกลุ่มธุรกิจของบริ ษทั ย่อยภายในกลุ่มบริ ษทั โออิชิเพื่อให้มีความชัดเจน เกิดความ
คล่องตัวในด้านการบริ หารจัดการ และส่ งเสริ มศักยภาพในการดําเนิ นธุ รกิจของกลุ่มบริ ษทั โออิชิมากยิ่งขึ้น โดย
กําหนดให้บริ ษทั โออิชิ สแน็ค จํากัด (“โออิชิ สแน็ค”) ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั เป็ นผูด้ าํ เนิ นธุ รกิ จการผลิต
และจัด จําหน่ ายอาหารกึ่ งสําเร็ จ รู ป และอาหารสําเร็ จ รู ป รวมถึ ง การผลิ ต และจัด ส่ งวัต ถุ ดิ บ ด้านอาหารให้ แ ก่
ร้านอาหารต่างๆ ภายในกลุ่มบริ ษทั โออิชิ ซึ่ งในการดําเนิ นการดังกล่าว โออิชิ สแน็ค จะทําการซื้ อทรัพย์สินอัน
ได้แก่ ที่ดิน อาคาร เครื่ องจักรและวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อใช้ในการดําเนิ นธุ รกิจดังกล่าวจากบริ ษทั โออิชิ เทรดดิ้ง
จํากัด (“โออิชิ เทรดดิ้ง”) ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยเช่ นเดี ยวกัน ตามราคาประเมินจากผูป้ ระเมินราคาอิสระ โดยกําหนด
มูลค่าการดําเนินโครงการทั้งหมดประมาณ 950 ล้านบาท และมีกาํ หนดการระยะเวลาแล้วเสร็ จของโครงการประมาณ
เดื อนมี นาคม 2561 โดยโออิ ชิ สแน็ คจะมี การพิ จารณาดําเนิ น การเปลี่ ย นชื่ อ บริ ษ ทั และเพิ่ ม ทุ น จดทะเบี ยนเป็ น
1,000 ล้านบาท (10,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ที่ตราไว้หุน้ ละ 100 บาท) จากเดิม 80 ล้านบาท (800,000 หุ น้ มูลค่าหุ น้ ที่
ตราไว้หุ้นละ100 บาท)โดยจะมีการชําระมูลค่าหุ ้นเต็มจํานวนก่อนการดําเนิ นการเพิ่มทุนจดทะเบียน รวมมีทุนที่
ออกและชําระแล้วเป็ น 1,000 ล้านบาท เพื่ อรองรั บโครงการดังกล่ าว อย่างไรก็ตาม ณ วัน ที่ 30 กัน ยายน 2560
โออิชิ สแน็ค ยังไม่มีการดําเนินการใดๆ เกี่ยวกับการจัดกลุ่มธุรกิจดังกล่าวข้างต้น
เมื่ อ วัน ที่ 7 กัน ยายน 2560 บริ ษ ทั โออิ ชิ สแน็ ค จํากัด ได้รั บ ชําระค่ าหุ ้น เต็ม ตามจํานวนทุ น จดทะเบี ยนจํานวน
80 ล้านบาท (800,000 หุ ้น มูลค่าหุ ้นที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท) จากเดิม 52 ล้านบาท (800,000 หุ ้น มูลค่าหุ ้นที่ตราไว้
หุน้ ละ 100 บาท และมูลค่าหุน้ ที่ชาํ ระแล้วหุน้ ละ 65 บาท)
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บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2560
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 และ 2559 และเงินปันผลรับจากเงินลงทุนสําหรับปี และสําหรับงวดเก้าเดือนสิ้ นสุ ดวันเดียวกันตามลําดับ มีดงั นี้
งบการเงินเฉพาะกิจ การ
เงินปั นผลรับ
สําหรับงวด

สัดส่ วนความเป็ นเจ้าของ
ลักษณะธุรกิจ

2560

2559
(ร้ อยละ)

ทุนชําระแล้ว
2560

ราคาทุน

2559

2560

การด้อยค่า
2559

2560

ราคาทุน - สุ ทธิ
2559

(หลักพัน)

สําหรับปี

เก้าเดือน

สิ้ นสุ ดวันที่

สิ้ นสุ ดวันที่

30 กันยายน

30 กันยายน
2559

2560

2559

2560

(พันบาท)

บริ ษทั ย่ อยทางตรง
บริ ษทั โออิชิ เทรดดิ้ง จํากัด

ผลิตและจัดจําหน่ายอาหาร
และเครื่ องดื่ม

99.99

99.99

420,000 บาท

420,000 บาท

420,000

420,000

-

-

420,000

420,000

671,999

บริ ษทั โออิชิ ราเมน จํากัด

ร้านอาหารญี่ปุ่น

99.99

99.99

158,000 บาท

158,000 บาท

-

จัดจําหน่ายอาหาร

99.99

99.99

80,000 บาท

52,000 บาท

158,000
52,000

-

บริ ษทั โออิชิ สแน็ค จํากัด

158,000
80,000

-

-

158,000
80,000

158,000
52,000

50,559
-

Oishi International Holdings

จัดจําหน่ายเครื่ องดื่มใน
100.00

100.00

HKD 11,700

HKD 11,700

50,107

50,107

(14,827)

-

35,280

50,107

-

708,107

680,107

(14,827)

-

693,280

680,107

722,558

Limited

ต่างประเทศ

รวม
บริ ษทั ย่ อยทางอ้ อม
Oishi F&B (Singapore) Pte. Ltd. บริ หารตราสิ นค้าและ
Oishi Myanmar Limited

ให้คาํ ปรึ กษา

100.00

100.00

SGD 1,900

SGD 1,900

ร้านอาหารญี่ปุ่น

55.00

55.00

USD 2,700

USD 2,100

100.00

100.00

USD 50

USD 50

Oishi Group Limited Liability บริ การให้คาํ ปรึ กษาการ
Company

บริ หารด้านการตลาด
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419,999
419,999

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2560
บริ ษ ัท ย่อ ยทั้ง หมดดําเนิ น ธุ ร กิ จ ในประเทศไทยยกเว้น Oishi International Holdings Limited ซึ่ งดําเนิ น ธุ ร กิ จ ใน
ประเทศฮ่ อ งกงแห่ งสาธารณรั ฐ ประชาชนจี น Oishi F&B (Singapore) Pte. Ltd. ดําเนิ น ธุ รกิ จในประเทศสิ งคโปร์
Oishi Myanmar Limited ดํา เนิ น ธุ ร กิ จ ในสาธารณรั ฐ แห่ ง สหภาพเมี ย นมาร์ และ Oishi Group Limited Liability
Company ดําเนินธุรกิจในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
บริ ษทั ไม่มีเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ดังนั้นจึงไม่มีราคาที่เปิ ดเผยต่อสาธารณชน
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บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2560
9

ทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์

ราคาทุน/ ราคาประเมินใหม่
ณ วันที่ 1 มกราคม 2559
เพิ่มขึ้น
ส่ วนเกินทุนจากการตีราคา
โอน
จําหน่าย
ณ วันที่ 30 กันยายน 2559
และ วันที่ 1 ตุลาคม 2559
เพิ่มขึ้น
โอน
จําหน่าย
ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

งบการเงินรวม
เครื่ องมือ
อุปกรณ์
และเครื่ องจักร สํานักงานและ
ใช้ในการผลิต
เครื่ องตกแต่ง
(พันบาท)

ที่ดิน

ส่ วน
ปรับปรุ ง
ที่ดิน

อาคารและ
ส่ วนปรับปรุ ง
อาคาร

ส่ วนตกแต่ง

ระบบภายใน

503,281
159,845
-

24,623
-

1,945,214
4,986
28,732
-

877,021
4,266
26,886
(19,282)

1,723,108
9,472
60,415
(16,054)

5,213,284
28,565
55,960
(12,788)

663,126
663,126

24,623
13,700
38,323

1,978,932
17,141
118,744
(3,710)
2,111,107

888,891
2,735
45,998
(99,330)
838,294

1,776,941
7,591
107,773
(69,272)
1,823,033

5,285,021
55,568
678,846
(45,235)
5,974,200
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เครื่ องใช้ใน
ร้านอาหาร

ยานพาหนะ

สิ นทรัพย์
ระหว่างก่อสร้าง
และติดตั้ง

443,438
16,595
9,656
(8,711)

146,274
7,412
3,936
(3,455)

3,932
15
-

102,208
681,352
(187,043)
-

10,982,383
752,663
159,845
(1,458)
(60,290)

460,978
27,987
18,475
(48,362)
459,078

154,167
3,841
4,245
(13,661)
148,592

3,947
206
42
4,195

596,517
442,009
(991,101)
47,425

11,833,143
557,078
(3,278)
(279,570)
12,107,373

รวม

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2560

ค่ าเสื่อมราคา
ณ วันที่ 1 มกราคม 2559
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับงวด
โอน
จําหน่าย
ณ วันที่ 30 กันยายน 2559
และ วันที่ 1 ตุลาคม 2559
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับปี
โอน
จําหน่าย
ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

งบการเงินรวม
เครื่ องมือ
อุปกรณ์
และเครื่ องจักร สํานักงานและ
ใช้ในการผลิต
เครื่ องตกแต่ง
(พันบาท)

ที่ดิน

ส่ วน
ปรับปรุ ง
ที่ดิน

อาคารและ
ส่ วนปรับปรุ ง
อาคาร

ส่ วนตกแต่ง

ระบบภายใน

-

11,396
1,495
-

463,930
74,619
-

463,947
108,125
(4)
(18,653)

705,223
157,782
(259)
(15,614)

2,010,450
342,963
(858)
(12,026)

-

12,891
2,307
15,198

538,549
104,824
(1,608)
641,765

553,415
128,742
(69)
(86,534)
595,554

847,132
201,196
(5)
(63,217)
985,106

2,340,529
476,918
(124)
(42,874)
2,774,449
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สิ นทรัพย์
ระหว่างก่อสร้าง
และติดตั้ง

เครื่ องใช้ใน
ร้านอาหาร

ยานพาหนะ

246,231
53,566
(46)
(7,251)

75,034
17,996
(3,155)

3,129
146
-

-

3,979,340
756,692
(1,167)
(56,699)

292,500
67,445
(29)
(43,249)
316,667

89,875
22,584
(1,192)
(12,406)
98,861

3,275
363
3,638

-

4,678,166
1,004,379
(1,419)
(249,888)
5,431,238

รวม

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2560
งบการเงินรวม
เครื่ องมือ
อุปกรณ์
และเครื่ องจักร สํานักงานและ
ใช้ในการผลิต
เครื่ องตกแต่ง
(พันบาท)

ที่ดิน

ส่ วน
ปรับปรุ ง
ที่ดิน

อาคารและ
ส่ วนปรับปรุ ง
อาคาร

ส่ วนตกแต่ง

ระบบภายใน

503,281
503,281

13,227
13,227

1,481,284
1,481,284

413,074
413,074

1,017,885
1,017,885

3,136,452
66,382
3,202,834

ณ วันที่ 30 กันยายน 2559
และ วันที่ 1 ตุลาคม 2559
ภายใต้กรรมสิ ทธิ์ของ
กลุ่มบริ ษทั
663,126
ภายใต้สญ
ั ญาเช่าการเงิน
663,126

11,732
11,732

1,440,383
1,440,383

335,476
335,476

929,809
929,809

23,125
23,125

1,469,342
1,469,342

242,740
242,740

837,927
837,927

มูลค่ าสุ ทธิทางบัญชี
ณ วันที่ 1 มกราคม 2559
ภายใต้กรรมสิ ทธิ์ของ
กลุ่มบริ ษทั
ภายใต้สญ
ั ญาเช่าการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2560
ภายใต้กรรมสิ ทธิ์ของ
กลุ่มบริ ษทั
ภายใต้สญ
ั ญาเช่าการเงิน

663,126
663,126

สิ นทรัพย์
ระหว่างก่อสร้าง

เครื่ องใช้ใน
ร้านอาหาร

ยานพาหนะ

และติดตั้ง

197,207
197,207

71,240
71,240

803
803

102,208
102,208

6,936,661
66,382
7,003,043

2,881,614
62,878
2,944,492

168,478
168,478

64,292
64,292

672
672

596,517
596,517

7,092,099
62,878
7,154,977

3,141,539
58,212
3,199,751

142,411
142,411

49,731
49,731

557
557

47,425
47,425

6,617,923
58,212
6,676,135

รวม

ราคาทรัพย์สินของกลุ่มบริ ษทั ก่อนหักค่าเสื่ อมราคาสะสมของอาคารและอุปกรณ์ ซึ่ งได้คิดค่าเสื่ อมราคาเต็มจํานวนแล้ว แต่ยงั คงใช้งานจนถึง ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 มีจาํ นวน
1,776.98 ล้านบาท (2559: 1,411.21 ล้ านบาท)
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บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2560

ส่ วนตกแต่ง
ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2559
เพิ่มขึ้น
โอน
จําหน่าย
ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 และ วันที่ 1 ตุลาคม 2559
เพิ่มขึ้น
โอน
จําหน่าย
ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

614,620
3,947
1,882
(17,402)
603,047
2,248
24,085
(88,707)
540,673

ระบบภายใน

568,917
2,482
433
(14,983)
556,849
2,775
13,432
(65,727)
507,329

เครื่ องมือ
และเครื่ องจักร
ใช้ในการผลิต

540,281
7,238
464
(11,618)
536,365
10,100
9,090
(44,587)
510,968
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งบการเงินเฉพาะกิจการ
อุปกรณ์
สํานักงานและ
เครื่ องใช้ใน
เครื่ องตกแต่ง
ร้านอาหาร
(พันบาท)
245,329
11,708
293
(7,882)
249,448
15,858
9,373
(46,612)
228,067

98,641
5,908
402
(3,254)
101,697
2,427
3,520
(12,411)
95,233

ยานพาหนะ

320
320
320

สิ นทรัพย์
ระหว่างก่อสร้าง
และติดตั้ง

432
7,752
(3,474)
4,710
54,790
(59,500)
-

รวม

2,068,540
39,035
(55,139)
2,052,436
88,198
(258,044)
1,882,590

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2560

ส่ วนตกแต่ง

ระบบภายใน

เครื่ องมือ
และเครื่ องจักร
ใช้ในการผลิต

งบการเงินเฉพาะกิจการ
อุปกรณ์
สํานักงานและ
เครื่ องใช้ใน
เครื่ องตกแต่ง
ร้านอาหาร
(พันบาท)

ยานพาหนะ

สิ นทรัพย์
ระหว่างก่อสร้าง
และติดตั้ง

รวม

ค่ าเสื่อมราคา
ณ วันที่ 1 มกราคม 2559
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับงวด
โอน
จําหน่าย
ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 และ วันที่ 1 ตุลาคม 2559
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับปี
โอน
จําหน่าย
ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

406,461
71,748
(4)
(16,780)
461,425
76,254
1
(79,100)
458,580

391,550
62,907
(14,549)
439,908
64,061
(60,524)
443,445

369,208
58,676
(9)
(10,985)
416,890
62,326
(124)
(42,469)
436,623

162,019
28,700
13
(6,565)
184,167
33,427
154
(41,834)
175,914

63,511
11,007
(3,006)
71,512
13,177
(31)
(11,705)
72,953

มูลค่ าสุ ทธิทางบัญชี
ภายใต้ กรรมสิทธิ์ของบริ ษทั
ณ วันที่ 1 มกราคม 2559

208,159

177,367

171,073

83,310

35,130

-

432

675,471

ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 และ วันที่ 1 ตุลาคม 2559

141,622

116,941

119,475

65,281

30,185

-

4,710

478,214

82,093

63,884

74,345

52,153

22,280

-

-

294,755

ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

320
320
320

-

1,393,069
233,038
(51,885)
1,574,222
249,245
(235,632)
1,587,835

ราคาทรัพย์สินของบริ ษทั ก่อนหักค่าเสื่ อมราคาสะสมของอุปกรณ์ ซึ่งได้คิดค่าเสื่ อมราคาเต็มจํานวนแล้ว แต่ยงั คงใช้งานจนถึง ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 มีจาํ นวน 914.89 ล้านบาท
(2559: 609.64 ล้ านบาท)
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บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2560
การวัดมูลค่ ายุตธิ รรม
ลําดับชั้นมูลค่ ายุติธรรม
มู ล ค่ ายุติ ธ รรมของที่ ดิ น ถู ก ประเมิ น โดยผูป้ ระเมิ น ราคาทรั พ ย์สิ น อิ ส ระจากภายนอก ซึ่ งมี คุ ณ สมบัติ ในวิ ช าชี พ
ที่เหมาะสมและมีประสบการณ์ในการประเมินราคาทรัพย์สินประเภทดังกล่าว
การวัดมูลค่ายุติธรรมของที่ดินจํานวน 663 ล้านบาท ในงบการเงินรวม ถูกจัดลําดับชั้นการวัดมูลค่ายุติธรรม อยู่ใน
ระดับที่ 3 จากเกณฑ์ขอ้ มูลที่นาํ มาใช้ในเทคนิคการประเมินมูลค่ายุติธรรม
มูลค่ ายุติธรรมระดับ 3
ตารางต่อไปนี้แสดงการกระทบยอดยกมาและยกไปสําหรับมูลค่ายุติธรรมระดับ 3
งบการเงินรวม
สําหรับงวด
สําหรับปี
เก้าเดือน
สิ้ นสุ ดวันที่
สิ้ นสุ ดวันที่
30 กันยายน
30 กันยายน
2560
2559
(ล้ านบาท)
663
503

ยอดยกมา ณ วันที่ 1 ตุลาคม/ 1 มกราคม
กําไรทีร่ ับรู้ ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
กําไรจากจากการตีมูลค่าที่ดินใหม่
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน

663
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160
663

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2560
เทคนิคการประเมินมูลค่ าและข้ อมูลที่ไ ม่ สามารถสังเกตได้ ที่มนี ัยสําคัญ
เทคนิ คการประเมิ น มู ล ค่ าและข้อ มู ล ที่ ไม่ ส ามารถสั งเกตได้ที่ มี นัยสําคัญ ที่ ใช้ในการวัด มู ล ค่ ายุติ ธรรมของที่ ดิ น
แสดงในตารางดังต่อไปนี้

เทคนิคการประเมินมูลค่ า
วิธีการเปรี ยบเทียบราคาตลาด

10

ความสั มพันธ์ ระหว่ างข้ อมูลที่
ไม่ สามารถสั งเกตได้ ทมี่ ีนัยสํ าคัญ
ข้ อมูลทีไ่ ม่ สามารถสั งเกตได้ ทมี่ ีนัยสํ าคัญ
และการวัดมูลค่ ายุตธิ รรม
ราคาเสนอขายและราคาซื้อขายจริ งของ
มูลค่ายุติธรรมที่ประมาณการไว้
ที่ดินเปรี ยบเทียบที่คล้ายคลึงกันปรับ
จะเพิ่มขึ้น (ลดลง) หากราคาต่อ
ด้วยปัจจัยความต่าง
พื้นที่สูงขึ้น (ลดลง)

ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
สิ นทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน มีดงั นี้
งบการเงินรวม
สิ นทรัพย์

หนีส้ ิ น

2560

2559

รวม
การหักกลบรายการของภาษี
สิ นทรัพย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชีสุทธิ

93,083
(41,184)
51,899

(พันบาท)
86,708
(41,184)
(41,184)
41,184
45,524
-

สิ นทรัพย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สิ นทรัพย์
หนีส้ ิ น
2560
2559
2560
2559
(พันบาท)
11,610
8,001
-
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2560

2559
(41,184)
41,184
-

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2560
รายการเคลื่ อ นไหวของสิ น ทรั พ ย์แ ละหนี้ สิ น ภาษี เงิ น ได้ร อการตัด บัญ ชี ร วมที่ เกิ ด ขึ้ น ในระหว่างปี สิ้ น สุ ด วัน ที่
30 กันยายน 2560 และระหว่างงวดเก้าเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2559 มีดงั นี้

ณ วันที่
1 ตุลาคม
2559

งบการเงินรวม
บันทึกเป็ น (รายจ่าย) / รายได้ใน
กําไรหรื อ
ขาดทุน
กําไรขาดทุน
(หมายเหตุ 24) เบ็ดเสร็ จอื่น
(พันบาท)

สินทรัพย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
สิ นค้าคงเหลือ
หนี้สินผลประโยชน์พนักงานที่กาํ หนดไว้
ยอดขาดทุนทางภาษียกไป
อื่นๆ
รวม

399
10,519
75,313
477
86,708

329
80
4,189
814
5,412

หนี้สินภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ส่ วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน

(41,184)

-

สุ ทธิ

45,524

5,412

ณ วันที่
1 มกราคม
2559
สินทรัพย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
สิ นค้าคงเหลือ
หนี้สินผลประโยชน์พนักงานที่กาํ หนดไว้
ยอดขาดทุนทางภาษียกไป
อื่นๆ
รวม

464
8,490
106,348
115,302
73

963
963

728
11,562
79,502
1,291
93,083

-

(41,184)

963

51,899

งบการเงินรวม
บันทึกเป็ น (รายจ่าย) / รายได้ใน
กําไรหรื อ
ขาดทุน
กําไรขาดทุน
(หมายเหตุ 24) เบ็ดเสร็ จอื่น
(พันบาท)
(65)
940
(31,035)
477
(29,683)

ณ วันที่
30 กันยายน
2560

1,089
1,089

ณ วันที่
30 กันยายน
2559

399
10,519
75,313
477
86,708

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2560

ณ วันที่
1 มกราคม
2559
หนี้สินภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ส่ วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน
สุ ทธิ

ณ วันที่
30 กันยายน
2559

(9,215)

-

(31,969)

(41,184)

106,087

(29,683)

(30,880)

45,524

ณ วันที่
1 ตุลาคม
2559
สินทรัพย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
หนี้สินผลประโยชน์ที่กาํ หนดไว้
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
อื่นๆ
รวม

งบการเงินรวม
บันทึกเป็ น (รายจ่าย) / รายได้ใน
กําไรหรื อ
ขาดทุน
กําไรขาดทุน
(หมายเหตุ 24) เบ็ดเสร็ จอื่น
(พันบาท)

8,001
8,001
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งบการเงินเฉพาะกิจการ
บันทึกเป็ น (รายจ่าย) / รายได้ใน
กําไรหรื อ
ขาดทุน
กําไรขาดทุน
(หมายเหตุ 24) เบ็ดเสร็ จอื่น
(พันบาท)
(213)
2,965
619
3,371

238
238

ณ วันที่
30 กันยายน
2560

8,026
2,965
619
11,610

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2560

ณ วันที่
1 มกราคม
2559
สินทรัพย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
สิ นค้าคงเหลือ
หนี้สินผลประโยชน์ที่กาํ หนดไว้
ยอดขาดทุนทางภาษียกไป
รวม
11

460
6,649
10,376
17,485

งบการเงินเฉพาะกิจการ
บันทึกเป็ น (รายจ่าย) / รายได้ใน
กําไรหรื อ
ขาดทุน
กําไรขาดทุน
(หมายเหตุ 24) เบ็ดเสร็ จอื่น
(พันบาท)
(460)
754
(10,376)
(10,082)

598
598

ณ วันที่
30 กันยายน
2559

8,001
8,001

สิ นทรัพย์ ไม่ หมุนเวียนอื่น

หมายเหตุ

งบการเงินรวม
2560
2559

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
(พันบาท)

กิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
เงินมัดจําจ่าย
บุคคลหรื อกิจการอื่นๆ
เงินมัดจําจ่าย
ลูกหนี้กรมสรรพากร
อื่นๆ
รวม

4

29,584

27,488

20,387

19,669

214,621
15,861
480
260,546

212,742
33,336
553
274,119

150,024
2,072
172,483

155,857
16,095
275
191,896
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บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2560
12

หนีส้ ิ นทีม่ ีภาระดอกเบีย้
งบการเงินรวม
2560
2559

หมายเหตุ

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
(พันบาท)

ส่ วนทีห่ มุนเวียน
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
ที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี
ส่ วนที่ไม่มีหลักประกัน
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากบริ ษทั ย่อย
ส่ วนที่ไม่มีหลักประกัน

-

500,000

-

-

-

-

-

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินที่ถึงกําหนด
ชําระภายในหนึ่งปี

12,969

22,696

-

รวมหนีส้ ิ นทีม่ ีดอกเบีย้ ระยะสั้น

12,969

522,696

-

2,000,000
2,000,000

2,000,000
2,000,000

2,000,000
2,000,000

2,000,000
2,000,000

-

-

ส่ วนทีไ่ ม่ หมุนเวียน
หุน้ กู้
ส่ วนที่ไม่มีหลักประกัน
รวมเงินกูย้ มื ระยะยาว

4

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน

-

12,969

51,000
51,000

รวมหนีส้ ิ นทีม่ ีดอกเบีย้ ไม่ หมุนเวียน

2,000,000

2,012,969

2,000,000

2,000,000

รวมทั้งสิ้น

2,012,969

2,535,665

2,000,000

2,051,000
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บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2560
ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 ลักษณะที่สาํ คัญและรายละเอียดของเงินกูย้ มื และหุน้ กูข้ องกลุ่มบริ ษทั มีดงั นี้
เงินกู้ยมื ระยะยาวจากสถาบันการเงินและหุ้นกู้
(ก) สัญญาเงินกูย้ มื ระยะยาวกับสถาบันการเงิน
บริ ษทั ย่อยของบริ ษทั มีสัญญาเงินกูย้ ืมระยะยาวกับสถาบันการเงินแห่ งหนึ่ ง โดยมีเงินต้นจํานวน 500 ล้านบาท
มีกาํ หนดชําระคืนเป็ นรายเดือนจํานวนห้างวด งวดละ 100 ล้านบาท เริ่ มชําระคืนงวดแรกในเดือนกุมภาพันธ์ 2560
ดอกเบี้ ยกําหนดชําระเป็ นรายเดื อนในอัตราคงที่ ร้อยละ 2.25 ต่อปี ทั้งนี้ บริ ษทั ย่อยต้องปฏิ บตั ิ ตามเงื่ อนไขและ
ข้อกําหนดบางประการตามที่ระบุไว้ในสัญญาเงินกูย้ มื
(ข) หุน้ กู้
ในปี 2555.ผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ได้อนุมตั ิให้บริ ษทั ได้ออกและเสนอขายหุ น้ กูม้ ีวงเงินไม่เกิน 3,000 ล้านบาท โดย
มี ระยะเวลาไม่เกิ น 10 ปี โดยในกรณี ที่บริ ษทั ได้ไถ่ ถอนหรื อชําระคืนหุ ้นกู้ที่ได้ออกภายในวงเงิ นข้างต้นแล้ว
บริ ษทั สามารถออกหุน้ กูท้ ดแทนเพิ่มเติมอีกได้ภายใต้เงื่อนไขและวงเงินที่กาํ หนดไว้ (Revolving)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 บริ ษทั มีหุ้นกูท้ ี่ออกแล้วชนิ ดระบุชื่อผูถ้ ือ ประเภทไม่มีประกัน ไม่ดอ้ ยสิ ทธิ และไม่มี
ผูแ้ ทนผูถ้ ื อหุ ้นกู้เป็ นจํานวน 2,000 ล้านบาท (2,000,000 หน่ วย มู ลค่าที่ ตราไว้หน่ วยละ 1,000 บาท) โดยครบ
กําหนดเวลาไถ่ถอนในวันที่ 9 ธันวาคม 2561 และวันที่ 6 กรกฎาคม 2562 และมีอตั ราดอกเบี้ยร้อยละ 2.51 ต่อปี
และร้อยละ 2.20 ต่อปี ตามลําดับ ซึ่ งมีกาํ หนดจ่ายชําระดอกเบี้ยทุกๆ หกเดือน ทั้งนี้ บริ ษทั มีวงเงินคงเหลือในการ
ออกหุน้ กูอ้ ีกเป็ นจํานวน 1,000 ล้านบาท
บริ ษทั ต้องปฏิบตั ิตามเงื่อนไขที่กาํ หนดและดํารงอัตราส่ วนของหนี้ สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น
ตลอดอายุของหุน้ กู้

77

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2560
หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยซึ่ งไม่รวมหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินแสดงตามระยะเวลาครบกําหนดการจ่ายชําระ ณ วันที่
30 กันยายน ได้ดงั นี้
งบการเงินรวม
2560
2559
ครบกําหนดภายในหนึ่งปี
ครบกําหนดหลังจากหนึ่งปี แต่ไม่เกินห้าปี
รวม

2,000,000
2,000,000

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559

(พันบาท)
500,000
2,000,000
2,000,000
2,500,000
2,000,000

51,000
2,000,000
2,051,000

ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 กลุ่มบริ ษทั มีวงเงินสิ นเชื่ อซึ่ งยังไม่ได้เบิกใช้เป็ นจํานวนเงินรวม 3,302.38 ล้านบาท และ
0.56 ล้านเหรี ยญสหรัฐอเมริ กา (2559: 3,023.86 ล้ านบาท และ 3.25 ล้ านเหรี ยญสหรั ฐอเมริ ก า) และบริ ษทั มีวงเงิน
สิ นเชื่อซึ่งยังไม่ได้เบิกใช้เป็ นจํานวนเงินรวม 2,873.45 ล้านบาท (2559: 2,660.12 ล้ านบาท)
หนี้สินตามสัญญาเช่ าการเงิน
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน มีรายละเอียดดังนี้
งบการเงินรวม
2560

ครบกําหนดชําระ
ภายในหนึ่งปี
ครบกําหนดชําระ
หลังจากหนึ่งปี
แต่ไ ม่เกินห้าปี
รวม

2559

มูลค่า
อนาคตของ
จํานวนเงิน
ขั้นตํ่า
ที่ตอ้ งจ่าย

มูลค่า
มูลค่า
ปัจจุบนั ของ อนาคตของ
จํานวนเงิน
จํานวนเงิน
ขั้นตํ่า
ขั้นตํ่า
ที่ตอ้ งจ่าย
ที่ตอ้ งจ่าย
(พันบาท)

ดอกเบี้ย

13,188

(219)

12,969

13,188

(219)

12,969

ดอกเบี้ย

มูลค่า
ปัจจุบนั ของ
จํานวนเงิน
ขั้นตํ่า
ที่ตอ้ งจ่าย

24,183

(1,487)

22,696

13,188
37,371

(219)
(1,706)

12,969
35,665

หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยทั้งหมดของกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ณ วันที่ 30 กันยายน เป็ นสกุลเงินบาท
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บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2560
13

เจ้ าหนีก้ ารค้ า

หมายเหตุ
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บุคคลหรื อกิจการอื่นๆ
รวม

4

งบการเงินรวม
2560
2559
142,546
834,541
977,087

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559

(พันบาท)
132,352
51,920
838,029
244,216
970,381
296,136

55,286
229,408
284,694

ยอดเจ้าหนี้การค้า ณ วันที่ 30 กันยายน จัดตามประเภทสกุลเงินตราได้ดงั นี้
งบการเงินรวม
2560
2559

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
(พันบาท)

สกุลเงินบาทและสกุลเงินที่ใช้ใน
การดําเนินงานของบริ ษทั ย่อย
สกุลเงินเหรี ยญสหรัฐอเมริ กา
สกุลเงินเหรี ยญฮ่องกง
สกุลเงินยูโร
รวม

976,757
257
51
22
977,087
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970,070
261
50
970,381

296,136
296,136

284,694
284,694

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2560
14

เจ้ าหนีอ้ ื่น

หมายเหตุ
กิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
บุคคลหรื อกิจการอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายพนักงาน
ค่าใช้จ่ายทางการตลาด
ค่าสาธารณูปโภค
รายได้รับล่วงหน้า
เงินประกันผลงาน
อื่นๆ
รวม

4

งบการเงินรวม
2560
2559

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559

191,257

(พันบาท)
355,832
82,416

206,587
181,764
49,360
24,286
15,005
153,733
821,992

177,788
200,300
52,617
13,267
22,852
119,499
942,155

116,563
13,837
16,289
13,382
5,631
49,898
298,016

99,693
99,156
15,124
22,735
13,209
4,409
60,338
314,664

ยอดเจ้าหนี้อื่น ณ วันที่ 30 กันยายน จัดตามประเภทสกุลเงินตราได้ดงั นี้
งบการเงินรวม
2560
2559

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
(พันบาท)

สกุลเงินบาทและสกุลเงินที่ใช้ใน
การดําเนินงานของบริ ษทั ย่อย
สกุลเงินริ งกิตมาเลเซีย
สกุลเงินเหรี ยญสิ งคโปร์
สกุลเงินเหรี ยญสหรัฐอเมริ กา
รวม

795,692
22,987
2,922
391
821,992
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887,991
49,196
4,968
942,155

297,777
239
298,016

314,664
314,664

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2560
15

ภาระผูกพันผลประโยชน์ พนักงานทีก่ าํ หนดไว้
งบการเงินรวม
2560
2559

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
(พันบาท)

งบแสดงฐานะการเงิน
ภาระผูกพันในงบแสดงฐานะการเงินสํ าหรับ
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
- โครงการจ่ายชดเชยตามกฎหมายแรงงานไทย

71,794

66,178

45,708

44,929

งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับงวด
สําหรับงวด
สําหรับปี
เก้าเดือน
สําหรับปี
เก้าเดือน
สิ้ นสุ ดวันที่ สิ้ นสุ ดวันที่ สิ้ นสุ ดวันที่ สิ้ นสุ ดวันที่
30 กันยายน 30 กันยายน 30 กันยายน 30 กันยายน
2560
2559
2560
2559
(พันบาท)
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
รับรู้ ในกําไรหรื อขาดทุน
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
- โครงการจ่ายชดเชยตามกฎหมายแรงงานไทย
รับรู้ ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลัก
คณิ ตศาสตร์ประกันภัยที่รับรู ้ในระหว่างปี / งวด
(กําไร) ขาดทุนสะสมจากการประมาณการตาม
หลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัยที่รับรู ้
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10,345

7,158

7,064

4,894

3,093

5,194

1,189

2,991

10,467

7,374

(295)

(1,484)

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2560
โครงการจ่ ายชดเชยตามกฎหมายแรงงานไทย
กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั จัดการโครงการบําเหน็จบํานาญพนักงานตามข้อกําหนดของพระราชบัญญัติคุม้ ครองแรงงาน
พ.ศ. 2541 ในการให้ผลประโยชน์เมื่อเกษียณแก่พนักงานตามสิ ทธิและอายุงาน
โครงการผลประโยชน์ที่กาํ หนดไว้ของกลุ่มบริ ษทั มีความเสี่ ยงจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย
ได้แก่ ความเสี่ ยงของช่วงชีวิต และความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบี้ย
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าปัจจุบนั ของภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์ที่กาํ หนดไว้
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับงวด
สําหรับงวด
สําหรับปี
เก้าเดือน
สําหรับปี
เก้าเดือน
สิ้ นสุ ดวันที่
สิ้ นสุ ดวันที่ สิ้ นสุ ดวันที่
สิ้ นสุ ดวันที่
30 กันยายน 30 กันยายน 30 กันยายน
30 กันยายน
2560
2559
2560
2559
(พันบาท)
ภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์ที่กาํ หนดไว้
ณ วันที่ 1 ตุลาคม/ 1 มกราคม
รับรู้ ในกําไรหรื อขาดทุน
ต้นทุนบริ การปั จจุบนั
ดอกเบี้ยจากภาระผูกพัน

66,178

53,311

44,929

36,785

8,691
1,654
10,345

5,999
1,159
7,158

5,941
1,123
7,064

4,094
800
4,894

3,093
3,093

5,194
5,194

1,189
1,189

2,991
2,991

รับรู้ ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลัก
คณิ ตศาสตร์ประกันภัย
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บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2560
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับงวด
สําหรับงวด
สําหรับปี
เก้าเดือน
สําหรับปี
เก้าเดือน
สิ้ นสุ ดวันที่
สิ้ นสุ ดวันที่ สิ้ นสุ ดวันที่
สิ้ นสุ ดวันที่
30 กันยายน 30 กันยายน 30 กันยายน
30 กันยายน
2560
2559
2560
2559
(พันบาท)
อื่นๆ
รับโอนจากบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
โอนออกไปยังบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
ผลประโยชน์จ่าย
ภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์ ทกี่ าํ หนดไว้
ณ วันที่ 30 กันยายน

1
(2,429)
(5,394)
(7,822)

801
(286)
515

654
(2,873)
(5,255)
(7,474)

1,384
(1,125)
259

71,794

66,178

45,708

44,929

ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัยที่รับรู ้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นเกิดขึ้นจาก

สมมติฐานประชากร
สมมติฐานทางการเงิน
การปรับปรุ งจากประสบการณ์
รวม

งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับงวด
สําหรับงวด
สําหรับปี
เก้าเดือน
สําหรับปี
เก้าเดือน
สิ้ นสุ ดวันที่ สิ้ นสุ ดวันที่
สิ้ นสุ ดวันที่
สิ้ นสุ ดวันที่
30 กันยายน 30 กันยายน 30 กันยายน
30 กันยายน
2560
2559
2560
2559
(พันบาท)
1,860
1,140
2,852
1,810
1,233
2,342
49
1,181
3,093
5,194
1,189
2,991
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บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2560
ข้ อสมมติในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ ประกันภัย
ข้อสมมติหลักในการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย ณ วันที่รายงาน (แสดงโดยวิธีถวั เฉลี่ยถ่วงนํ้าหนัก)
ได้แก่
งบการเงินรวม
2560
2559
อัตราคิดลด
การเพิม่ ขึ้นของเงินเดือนในอนาคต

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559

(ร้อยละ)
2.50
5.00

2.50
5.00

2.50
5.00

2.50
5.00

ข้อสมมติเกี่ยวกับอัตรามรณะในอนาคตถือตามข้อมูลทางสถิติที่เผยแพร่ ทวั่ ไปและตารางมรณะ
ณ วัน ที่ 30 กัน ยายน 2560 ระยะเวลาถัว เฉลี่ ย ถ่ ว งนํ้าหนัก ของภาระผูก พัน ผลประโยชน์ ที่ ก ําหนดไว้เป็ น 12 ปี
(2559: 13 ปี )
การวิเคราะห์ ความอ่ อนไหว
การเปลี่ ยนแปลงในแต่ละข้อสมมติที่เกี่ ยวข้องในการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยที่ อาจเป็ นไปได้
อย่างสมเหตุ ส มผล ณ วัน ที่ รายงาน โดยถื อ ว่าข้อ สมมติ อื่ น ๆ คงที่ จะมี ผ ลกระทบต่ อ ภาระผูก พัน ผลประโยชน์
ที่กาํ หนดไว้เป็ นจํานวนเงินดังต่อไปนี้
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ
(พันบาท)

ภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์
ณ วันที่ 30 กันยายน 2560
อัตราคิดลด (เปลี่ยนแปลงร้อยละ 0.5)
การเพิม่ ขึ้นของเงินเดือนในอนาคต (เปลี่ยนแปลง
ร้อยละ 0.5)

เพิ่มขึ้น
(4,054)

ลดลง
4,341

เพิ่มขึ้น
(2,499)

ลดลง
2,700

4,261

(3,980)

2,620

(2,453)

แม้ว่าการวิเคราะห์น้ ีไม่ได้คาํ นึ งการกระจายตัวแบบเต็มรู ปแบบของกระแสเงินสดที่คาดหวังภายใต้โครงการดังกล่าว
แต่ได้แสดงประมาณการความอ่อนไหวของข้อสมมติต่างๆ
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บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2560
16

ทุนเรื อนหุ้น

มูลค่าหุน้
ต่อหุน้
(บาท)

งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่
สําหรับงวดเก้าเดือนสิ้ นสุ ดวันที่
30 กันยายน 2560
30 กันยายน 2559
จํานวนหุน้
จํานวนเงิน
จํานวนหุน้
จํานวนเงิน
(พันหุ้น/พันบาท)

ทุนจดทะเบียน
ณ วันที่ 1 ตุลาคม/ 1 มกราคม
- หุน้ สามัญ
ณ วันที่ 30 กันยายน
- หุ้นสามัญ

2

187,500

375,000

187,500

375,000

2

187,500

375,000

187,500

375,000

หุ้นทีอ่ อกและชําระแล้ ว
ณ วันที่ 1 ตุลาคม/ 1 มกราคม
- หุน้ สามัญ
ณ วันที่ 30 กันยายน
- หุ้นสามัญ

2

187,500

375,000

187,500

375,000

2

187,500

375,000

187,500

375,000

ส่ วนเกินมูลค่ าหุ้น
ตามบทบัญญัติแห่ งพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 51 ในกรณี ที่บริ ษทั เสนอขายหุ ้นสู งกว่า
มูลค่าหุ ้นที่จดทะเบียนไว้ บริ ษทั ต้องนําค่าหุ ้นส่ วนเกินนี้ต้ งั เป็ นทุนสํารอง (“ส่ วนเกินมูลค่าหุ ้น”) ส่ วนเกินมูลค่าหุ ้นนี้
จะนําไปจ่ายเป็ นเงินปันผลไม่ได้
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บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2560
17

สํ ารอง
สํารองประกอบด้วย
การจัดสรรกําไร และ/หรือ กําไรสะสม
สํ ารองตามกฎหมาย
ตามบทบัญ ญัติ แ ห่ ง พระราชบัญ ญัติ บ ริ ษ ัท มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริ ษ ัท จะต้อ งจัด สรรทุ น สํารอง
(“สํารองตามกฎหมาย”) อย่างน้อยร้ อยละ 5 ของกําไรสุ ทธิ ประจําปี หลังจากหักขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่า
สํารองดังกล่าวมีจาํ นวนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เงินสํารองนี้จะนําไปจ่ายเป็ นเงินปันผลไม่ได้
องค์ ประกอบอื่นของส่ วนของผู้ถอื หุ้น
ผลต่ างจากการแปลงค่ างบการเงิน
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินแสดงในส่ วนของเจ้าของประกอบด้วยผลต่างการแปลงค่าทั้งหมดจากงบการเงิน
ของหน่วยงานในต่างประเทศ
ผลต่ างจากการเปลีย่ นแปลงในการตีราคาสิ นทรัพย์ ใหม่
ผลต่ า งจากการเปลี่ ย นแปลงในการตี ร าคาสิ น ทรั พ ย์ใ หม่ แ สดงในส่ ว นของเจ้า ของประกอบด้ว ยผลรวมของ
การเปลี่ยนแปลงสุ ทธิของการตีราคาที่ดินที่แสดงในงบการเงินด้วยการตีราคาใหม่จนกระทัง่ มีการขายหรื อจําหน่าย
การเคลื่อนไหวในทุนสํ ารอง
การเคลื่อนไหวในทุนสํารองแสดงรายการในงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุน้

86

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2560
18

ส่ วนงานดําเนินงาน
กลุ่มบริ ษทั มี 2 ส่ วนงานที่รายงาน ดังรายละเอียดข้างล่าง ซึ่ งเป็ นหน่วยงานธุรกิจที่สาํ คัญของกลุ่มบริ ษทั หน่วยงานธุรกิจ
ที่ สํ าคัญ นี้ ผลิ ต สิ น ค้าและให้ บ ริ ก ารที่ แ ตกต่ างกัน และมี ก ารบริ ห ารจัด การแยกต่ างหาก เนื่ อ งจากใช้เทคโนโลยี
และกลยุทธ์ทางการตลาดที่แตกต่างกัน ผูม้ ีอาํ นาจตัดสิ นใจสู งสุ ดด้านการดําเนิ นงานสอบทานรายงานการจัดการภายใน
ของแต่ละหน่ วยงานธุ รกิ จที่ สําคัญอย่างน้อยทุกไตรมาส การดําเนิ นงานของแต่ละส่ วนงานที่ รายงานของกลุ่มบริ ษทั
โดยสรุ ปมีดงั นี้



ส่ วนงานอาหาร
ส่ วนงานเครื่ องดื่ม

ร้านอาหารญี่ปุ่น บะหมี่ราเมน อาหารว่างและอาหารสําเร็ จรู ปแช่แข็ง
ผลิตและจัดจําหน่ายเครื่ องดื่มชาเขียว เครื่ องดื่มกลิ่นผลไม้ เครื่ องดื่มสมุนไพร และนํ้าดื่ม

ข้อมูลผลการดําเนิ นงานของแต่ละส่ วนงานที่รายงานได้รวมอยู่ดงั ข้างล่างนี้ ผลการดําเนิ นงานวัดโดยใช้กาํ ไรสุ ทธิ
ของส่ วนงาน ซึ่ งนําเสนอในรายงานการจัดการภายในและสอบทานโดยผูม้ ีอาํ นาจตัดสิ นใจสู งสุ ด ด้านการดําเนินงาน
ของกลุ่ ม บริ ษ ัท ผูบ้ ริ ห ารเชื่ อ ว่าการใช้ก ําไรสุ ท ธิ ในการวัด ผลการดําเนิ น งานนั้น เป็ นข้อ มู ล ที่ เหมาะสมในการ
ประเมินผลการดําเนินงานของส่ วนงานและสอดคล้องกับกิจการอื่นที่ดาํ เนินธุรกิจในอุตสาหกรรมเดียวกัน
ข้ อมูลเกีย่ วกับส่ วนงานทีร่ ายงาน
ส่ วนงานอาหาร
ส่ วนงานเครื่ องดื่ม
รวม
สําหรับงวด
สําหรับงวด
สําหรับงวด
สําหรับปี
เก้าเดือน สําหรับปี เก้าเดือน สําหรับปี เก้าเดือน
สิ้ นสุ ดวันที่ สิ้ นสุ ดวันที่ สิ้ นสุ ดวันที่ สิ้ นสุ ดวันที่ สิ้ นสุ ดวันที่ สิ้ นสุ ดวันที่
30 กันยายน 30 กันยายน 30 กันยายน 30 กันยายน 30 กันยายน 30 กันยายน
2560
2559
2560
2559
2560
2559
(ล้ านบาท)
รายได้จากการขาย
- กิจการอื่น
- กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
รายได้จากการให้บริ การ
- กิจการอื่น
- กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ดอกเบี้ยรับ
รายได้อื่น
รวมรายได้

6,419
78
4
29
6,530

4,897
9

840
6,034

510
4,868

7,259
6,112

5,407
4,877

-

132
48
1
92
7,147

78
37
1
82
5,576

132
48
5
121
13,677

78
37
4
106
10,509

3
24
4,933
87

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2560

ต้นทุนขาย
ต้นทุนการให้บริ การ
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ต้นทุนทางการเงิน
รวมค่ าใช้ จ่าย
กําไรก่ อนภาษีเงินได้
(ค่าใช้จ่าย) รายได้ภาษีเงินได้
กําไรสํ าหรับปี /งวด
การแบ่ งปันกําไร
ส่ วนที่เป็ นของบริ ษทั ใหญ่
ส่ วนที่เป็ นของส่ วนได้เสี ยที่
ไม่มีอาํ นาจควบคุม
กําไรสํ าหรับปี /งวด
รายจ่ายฝ่ ายทุน
ค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจําหน่าย

ส่ วนงานอาหาร
ส่ วนงานเครื่ องดื่ม
รวม
สําหรับงวด
สําหรับงวด
สําหรับงวด
สําหรับปี
เก้าเดือน สําหรับปี เก้าเดือน สําหรับปี เก้าเดือน
สิ้ นสุ ดวันที่ สิ้ นสุ ดวันที่ สิ้ นสุ ดวันที่ สิ้ นสุ ดวันที่ สิ้ นสุ ดวันที่ สิ้ นสุ ดวันที่
30 กันยายน 30 กันยายน 30 กันยายน 30 กันยายน 30 กันยายน 30 กันยายน
2560
2559
2560
2559
2560
2559
(ล้ านบาท)
3,564
2,806
4,701
3,693
8,265
6,499
123
108
123
108
841
581
809
683
1,650
1,264
1,862
1,444
233
213
2,095
1,657
53
61
53
61
6,267
4,831
5,919
4,758
12,186
9,589
263
(53)
210

102
(21)
81

1,228
5
1,233

818
(19)
799

1,491
(48)
1,443

920
(40)
880

219

88

1,233

799

1,452

887

(9)
210

(7)
81

1,233

799

(9)
1,443

(7)
880

205
473

166
388

356
544

603
379

561
1,017

769
767

88

-

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2560

สิ นทรัพย์ และหนีส้ ิ น
สิ นค้าคงเหลือ
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สิ นทรัพย์อื่น
สิ นทรัพย์ ส่วนงาน
ณ วันที่ 30 กันยายน
เจ้าหนี้การค้า
หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย
หนี้สินอื่น
หนีส้ ิ นส่ วนงาน
ณ วันที่ 30 กันยายน

ส่ วนงานอาหาร
2560
2559

ส่ วนงานเครื่ องดื่ม
2560
2559
(ล้ านบาท)

รวม
2560

113
1,579
1,221

137
1,877
785

206
5,097
1,491

353
5,278
848

319
6,676
2,712

490
7,155
1,633

2,913

2,799

6,794

6,479

9,707

9,278

466
548

456
494

511
2,013
578

514
2,536
669

977
2,013
1,126

970
2,536
1,163

1,014

950

3,102

3,719

4,116

4,669

2559

ส่ วนงานภูมิศาสตร์
กลุ่มบริ ษทั มีฐานการดําเนินธุรกิจส่ วนใหญ่อยูใ่ นประเทศไทย โดยส่ วนหนึ่ งของสิ นค้าที่ผลิตได้จะส่ งไปจําหน่ายโดยตรง
หรื อผ่ า นทางบริ ษั ท ย่ อ ยในต่ า งประเทศให้ กั บ ลู ก ค้ า ภายนอก สํ า หรั บ ฐานการดํ าเนิ นธุ ร กิ จ ในต่ า งประเทศ
จะเป็ นของบริ ษทั ย่อย
ในการนําเสนอการจําแนกส่ วนงานภู มิศาสตร์ รายได้แยกตามเขตภู มิศาสตร์ ได้กาํ หนดจากสถานที่ ต้ งั ของลู กค้า
สิ นทรัพย์แยกตามสถานที่ต้ งั ทางภูมิศาสตร์ของสิ นทรัพย์
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บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2560
ข้ อมูลจําแนกตามเขตภูมิศาสตร์
รายละเอี ยดข้อมู ลทางการเงิ นจําแนกตามเขตภู มิ ศาสตร์ ในงบการเงิ นรวม ณ วันที่ 30 กันยายน และสําหรั บปี สิ้ น สุ ด
วันที่ 30 กันยายน 2560 และสําหรับงวดเก้าเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2559 มีดงั นี้
งบการเงินรวม
รายได้
สําหรับปี
สิ้ นสุ ดวันที่
30 กันยายน
2560
ประเทศไทย
ต่างประเทศ
รวม

12,768
909
13,677

สําหรับงวด
เก้าเดือน
สิ้ นสุ ดวันที่
30 กันยายน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
2559
2560
2559
(ล้ านบาท)
9,942
6,659
7,125
567
17
30
6,676
7,155
10,509

ลูกค้ ารายใหญ่
รายได้จากลูกค้ารายใหญ่ จากส่ วนงานอาหารและเครื่ องดื่ มของกลุ่มบริ ษทั สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2560
เป็ นเงินประมาณ 6,950 ล้านบาท (สําหรั บงวดเก้ าเดือนสิ ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559: 5,508 ล้ านบาท) จากรายได้รวม
ของกลุ่มบริ ษทั
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บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2560
19

ค่ าใช้ จ่ายในการขาย
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับงวด
สําหรับงวด
สําหรับปี
เก้าเดือน
สําหรับปี
เก้าเดือน
สิ้ นสุ ดวันที่
สิ้ นสุ ดวันที่
สิ้ นสุ ดวันที่
สิ้ นสุ ดวันที่
30 กันยายน
30 กันยายน
30 กันยายน
30 กันยายน
2560
2559
2560
2559
(พันบาท)
ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์
และส่ งเสริ มการขาย
ค่าเช่า
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากร
ค่าขนส่ ง
อื่นๆ
รวม

20

890,026
575,356
84,419
46,276
53,829
1,649,906

702,476
436,889
55,134
33,588
35,365
1,263,452

181,434
396,715
41,356
15,577
26,352
661,434

100,055
316,630
27,979
6,425
12,699
463,788

ค่ าใช้ จ่ายในการบริหาร

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากร
ค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจําหน่าย
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสํานักงาน
ค่าจ้างและค่าบริ การ
ค่าเช่า
อื่นๆ
รวม

งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับงวด
สําหรับงวด
สําหรับปี
เก้าเดือน
สําหรับปี
เก้าเดือน
สิ้ นสุ ดวันที่
สิ้ นสุ ดวันที่
สิ้ นสุ ดวันที่
สิ้ นสุ ดวันที่
30 กันยายน
30 กันยายน
30 กันยายน
30 กันยายน
2560
2559
2560
2559
(พันบาท)
1,026,084
839,327
756,778
629,533
337,550
286,636
191,469
178,264
255,401
246,360
181,803
180,012
141,920
102,265
104,426
75,048
54,487
42,429
33,309
27,117
279,487
140,098
88,345
51,905
2,094,929
1,657,115
1,356,130
1,141,879
91

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2560
21

ค่ าใช้ จ่ายผลประโยชน์ ของพนักงาน

เงินเดือนและค่าแรง
เงินบําเหน็จตอบแทนกรรมการ
ต้นทุนบําเหน็จบํานาญ - โครงการ
ผลประโยชน์พนักงานที่กาํ หนดไว้
ต้นทุนบําเหน็จบํานาญ
- โครงการสมทบเงิน
อื่นๆ
รวม

งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับงวด
สําหรับงวด
สําหรับปี
เก้าเดือน
สําหรับปี
เก้าเดือน
สิ้ นสุ ดวันที่
สิ้ นสุ ดวันที่
สิ้ นสุ ดวันที่
สิ้ นสุ ดวันที่
30 กันยายน
30 กันยายน
30 กันยายน
30 กันยายน
หมายเหตุ
2560
2559
2560
2559
(พันบาท)
1,428,010
1,124,380
754,028
613,422
30,000
25,000
30,000
25,000
15

10,345

7,158

7,064

4,894

14,286
293,989
1,776,630

10,578
254,983
1,422,099

8,405
162,389
961,886

6,643
143,978
793,937

โครงการผลประโยชน์ พนักงานที่กาํ หนดไว้
รายละเอียดของโครงการผลประโยชน์พนักงานที่กาํ หนดไว้ได้เปิ ดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 15
โครงการสมทบเงิน
กลุ่มบริ ษทั ได้จดั ตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชี พสําหรับพนักงานของกลุ่มบริ ษทั บนพื้นฐานความสมัครใจของพนักงาน
ในการเป็นสมาชิกของกองทุน โดยพนักงานจ่ายเงินสะสมในอัตราร้อยละ 2 ถึงอัตราร้อยละ 5 ของเงินเดือนทุกเดือน
และกลุ่มบริ ษทั จ่ายสมทบในอัตราร้อยละ 2 ถึงอัตราร้อยละ 5 ของเงินเดือนของพนักงานทุกเดือน กองทุนสํารองเลี้ยง
ชีพนี้ ได้จดทะเบียนเป็ นกองทุนสํารองเลี้ยงชี พตามข้อกําหนดของกระทรวงการคลังและจัดการกองทุนโดยผูจ้ ดั การ
กองทุนที่ได้รับอนุญาต
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บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2560
22

ค่ าใช้ จ่ายตามลักษณะ
งบการเงิ น ได้รวมการวิเคราะห์ ค่าใช้จ่ายตามหน้าที่ ค่าใช้จ่ายตามลักษณะได้เปิ ดเผยตามข้อกําหนดในมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินฉบับต่างๆ ดังนี้
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับงวด
สําหรับงวด
สําหรับปี
เก้าเดือน
สําหรับปี
เก้าเดือน
สิ้ นสุ ดวันที่
สิ้ นสุ ดวันที่ สิ้ นสุ ดวันที่ สิ้ นสุ ดวันที่
30 กันยายน 30 กันยายน 30 กันยายน 30 กันยายน
หมายเหตุ
2560
2559
2560
2559
(พันบาท)
การเปลี่ยนแปลงในสิ นค้าสําเร็ จรู ป
และสิ นค้าระหว่างผลิต
วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน
ค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจําหน่าย
ค่าโฆษณาและส่ งเสริ มการขาย
ค่าเช่า
กําลังการผลิตว่างเปล่า
ต้นทุนทางการเงิน
อื่นๆ
รวมค่ าใช้ จ่าย

19

23

75,662
6,589,646
1,729,958
979,669
890,026
694,448
154,187
53,674
1,018,708
12,185,978
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(71,513)
4,627,340
1,396,563
739,510
702,476
530,731
61,668
60,850
1,540,992
9,588,617

(27)
1,884,226
961,886
254,591
181,434
458,871
47,765
986,050
4,774,796

196
1,531,577
793,896
237,367
100,055
366,461
52,583
825,938
3,908,073

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2560
23

ต้ นทุนทางการเงิน
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับงวด
สําหรับงวด
สําหรับปี
เก้าเดือน
สําหรับปี
เก้าเดือน
สิ้ นสุ ดวันที่
สิ้ นสุ ดวันที่ สิ้ นสุ ดวันที่ สิ้ นสุ ดวันที่
30 กันยายน 30 กันยายน 30 กันยายน 30 กันยายน
หมายเหตุ
2560
2559
2560
2559
(พันบาท)
ดอกเบีย้ จ่ าย
บริ ษทั ย่อย
สถาบันการเงิน
รวม

24

53,674
53,674

4

60,850
60,850

665
47,100
47,765

526
52,057
52,583

ภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้ ทรี่ ับรู้ในกําไรหรือขาดทุน
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับงวด
สําหรับงวด
สําหรับปี
เก้าเดือน
สําหรับปี
เก้าเดือน
สิ้ นสุ ดวันที่
สิ้ นสุ ดวันที่
สิ้ นสุ ดวันที่
สิ้ นสุ ดวันที่
30 กันยายน
30 กันยายน 30 กันยายน 30 กันยายน
2560
2559
2560
2559
(พันบาท)
ภาษีเงินได้ ของงวดปัจจุบนั
สําหรับงวดปัจจุบนั
ภาษีงวดก่อนๆ ที่บนั ทึกสู งไป

53,325
53,325

94

11,511
(1,643)
9,868

26,175
26,175

2,687
(842)
1,845

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2560
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับงวด
สําหรับงวด
สําหรับปี
เก้าเดือน
สําหรับปี
เก้าเดือน
สิ้ นสุ ดวันที่
สิ้ นสุ ดวันที่
สิ้ นสุ ดวันที่
สิ้ นสุ ดวันที่
30 กันยายน
30 กันยายน 30 กันยายน 30 กันยายน
2560
2559
2560
2559
(พันบาท)
ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
การเปลี่ยนแปลงของผลต่างชัว่ คราว
ขาดทุนทางภาษีที่สามารถใช้ได้

10
(1,223)
(4,189)
(5,412)
47,913

รวมค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้

(1,352)
31,035
29,683
39,551

(3,371)
(3,371)
22,804

(294)
10,376
10,082
11,927

ภาษีเงินได้ ทรี่ ับรู้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
งบการเงินรวม
สําหรับปี
สิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2560
ก่อน
ภาษีเงินได้
การตีราคาที่ดิน
ขาดทุนจากการ
ประมาณการตามหลัก
คณิ ตศาสตร์ประกันภัย
รวม

-

(3,093)
(3,093)

ค่าใช้จ่าย
ภาษีเงินได้
-

963
963
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สําหรับงวดเก้าเดือน
สิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2559
ค่าใช้จ่าย
สุ ทธิจาก
ก่อน
(รายได้)
สุ ทธิจาก
ภาษีเงินได้ ภาษีเงินได้ ภาษีเงินได้ ภาษีเงินได้
(พันบาท)
159,845
(31,969) 127,876

(2,130)
(2,130)

(5,194)
154,651

1,089
(30,880)

(4,105)
123,771

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2560
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปี
สําหรับงวดเก้าเดือน
สิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2560
สิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2559
ก่อน
ค่าใช้จ่าย
สุ ทธิจาก
ก่อน
ค่าใช้จ่าย
สุ ทธิจาก
ภาษีเงินได้ ภาษีเงินได้ ภาษีเงินได้ ภาษีเงินได้ ภาษีเงินได้ ภาษีเงินได้
(พันบาท)
ขาดทุนจากการ
ประมาณการตามหลัก
คณิ ตศาสตร์ประกันภัย

(1,189)

238

(951)

(2,991)

598

(2,393)

การกระทบยอดเพือ่ หาอัตราภาษีทแี่ ท้ จริง

กําไรก่อนภาษีเงินได้รวม
จํานวนภาษีตามอัตราภาษีเงินได้
รายได้ที่ไม่ตอ้ งเสี ยภาษี
ค่าใช้จ่ายทางภาษีที่ถือเป็ นรายจ่ายได้เพิ่มขึ้น
ค่าใช้จ่ายต้องห้ามทางภาษี
ภาษีงวดก่อนๆ ที่บนั ทึกสู งไป
ผลขาดทุนในปี ปัจจุบนั ที่ไม่รับรู ้เป็ นสิ นทรัพย์
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
รวม

งบการเงินรวม
สําหรับปี
สําหรับงวดเก้าเดือน
สิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2560 สิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2559
อัตราภาษี
อัตราภาษี
(ร้อยละ)
(พันบาท)
(ร้ อยละ)
(พันบาท)
1,491,113
919,808
20.00
298,223
20.00
183,962
(241,941)
(139,408)
(13,192)
(7,501)
921
924
(1,643)

3.21
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3,902
47,913

4.30

3,217
39,551

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2560

กําไรก่อนภาษีเงินได้รวม
จํานวนภาษีตามอัตราภาษีเงินได้
รายได้ที่ไม่ตอ้ งเสี ยภาษี
ค่าใช้จ่ายทางภาษีที่ถือเป็ นรายจ่ายได้เพิ่มขึ้น
ค่าใช้จ่ายต้องห้ามทางภาษี
ภาษีงวดก่อนๆ ที่บนั ทึกสู งไป
รวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปี
สําหรับงวดเก้าเดือน
สิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2560 สิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2559
อัตราภาษี
อัตราภาษี
(พันบาท)
(ร้ อยละ)
(พันบาท)
(ร้อยละ)
858,325
491,696
20.00
171,665
20.00
98,339
(144,512)
(84,000)
(4,703)
(1,659)
354
89
(842)
2.66
22,804
2.43
11,927

การลดอัตราภาษีเงินได้ นิติบคุ คล
พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร ฉบับที่ 42 พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 3 มีนาคม 2559 ให้ปรับลดอัตราภาษีเงินได้
นิ ติบุคคลเหลื ออัตราร้ อยละ 20 ของกําไรสุ ทธิ สําหรับรอบระยะเวลาบัญชี ที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2559
เป็ นต้นไป
25

สิ ทธิประโยชน์ จากการส่ งเสริมการลงทุน
คณะกรรมการส่ งเสริ มการลงทุนอนุมตั ิให้บริ ษทั ย่อยแห่ งหนึ่งของบริ ษทั ได้รับสิ ทธิ ประโยชน์หลายประการในฐานะ
ผูไ้ ด้รับการส่ งเสริ มการลงทุน ตามพระราชบัญญัติส่งเสริ มการลงทุน พ.ศ. 2520 ซึ่งพอสรุ ปสาระสําคัญได้ดงั นี้
(ก) ให้ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าและภาษีสาํ หรับเครื่ องจักรที่ได้รับอนุมตั ิโดยคณะกรรมการส่ งเสริ มการลงทุน
(ข) ให้ ไ ด้รั บ ยกเว้น ภาษี เงิ น ได้นิ ติ บุ ค คลสํ า หรั บ กําไรสุ ท ธิ ที่ ไ ด้จ ากการประกอบกิ จ การที่ ไ ด้รั บ การส่ ง เสริ ม
มีกาํ หนดเวลา 8 ปี นับแต่วนั ที่เริ่ มมีรายได้จากการประกอบกิ จการนั้น กรณี มีผลขาดทุนระหว่างเวลาที่ได้รับ
ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลให้นาํ ไปหักออกจากกําไรสุ ทธิ ที่เกิดภายหลังจากระยะเวลาที่ได้รับยกเว้นไม่เกิน 5 ปี
นับแต่วนั พ้นกําหนด และ
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บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2560
(ค) ให้ได้รับยกเว้นไม่ตอ้ งนําเงินปั นผลที่ได้รับจากกิจการที่ได้รับการส่ งเสริ มการลงทุนไปรวมคํานวณเพื่อเสี ย
ภาษีเงินได้
เนื่องจากเป็ นกิจการที่ได้รับการส่ งเสริ มการลงทุน บริ ษทั ย่อยดังกล่าวจะต้องปฏิบตั ิตามเงื่อนไขและข้อกําหนดตามที่
ระบุไว้ในบัตรส่ งเสริ มการลงทุน
รายได้ที่ได้รับการส่ งเสริ มการลงทุนและที่ไม่ได้รับการส่ งเสริ มการลงทุนสรุ ปได้ดงั นี้
งบการเงินรวม
สําหรับปี
สิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2560
กิจการ
กิจการ
ที่ได้รับ
ที่ไม่ได้รับ
การส่ งเสริ ม การส่ งเสริ ม
รวม
ขายและ
ให้บริ การใน
ประเทศ
ขายและ
ให้บริ การ
ต่างประเทศ
รวมรายได้

สําหรับงวดเก้าเดือน
สิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2559
กิจการ
กิจการ
ที่ได้รับ
ที่ไม่ได้รับ
การส่ งเสริ ม การส่ งเสริ ม
รวม
(พันบาท)

4,863,431

7,781,821

12,645,252

3,431,873

6,444,233

9,876,106

788,652
5,652,083

116,904
7,898,725

905,556
13,550,808

275,737
3,707,610

247,263
6,691,496

523,000
10,399,106
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บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2560
26

กําไรต่ อหุ้นขั้นพืน้ ฐาน
กําไรต่อหุน้ ขั้นพื้นฐานสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2560 และสําหรับงวดเก้าเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2559
คํานวณจากกําไรสําหรั บปี /งวดที่ เป็ นส่ วนของผูถ้ ื อหุ ้นสามัญของบริ ษทั และจํานวนหุ ้นสามัญที่ ออกจําหน่ ายแล้ว
ระหว่างปี /งวด โดยแสดงการคํานวณดังนี้
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับงวด
สําหรับงวด
สําหรับปี
เก้าเดือน
สําหรับปี
เก้าเดือน
สิ้ นสุ ดวันที่
สิ้ นสุ ดวันที่
สิ้ นสุ ดวันที่
สิ้ นสุ ดวันที่
30 กันยายน
30 กันยายน
30 กันยายน 30 กันยายน
2560
2559
2560
2559
(ล้ านบาท/ล้ านหุ้น)
กําไรที่เป็ นส่ วนของผูถ้ ือหุน้ สามัญ
ของบริ ษทั (ขั้นพื้นฐาน)
จํานวนหุน้ สามัญที่ออกจําหน่ายแล้ว
กําไรต่ อหุ้น (ขั้นพืน้ ฐาน) (บาท)
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1,451.69
187.50
7.74

887.21
187.50
4.73

835.52
187.50
4.46

479.77
187.50
2.56

เงินปันผล
ในการประชุ มคณะกรรมการบริ ษ ทั ของบริ ษ ทั เมื่ อวัน ที่ 11 พฤษภาคม 2560 คณะกรรมการบริ ษทั ได้มี มติ อ นุ ม ตั ิ
การจัดสรรกําไรเป็ นเงินปันผลระหว่างกาลในอัตราหุน้ ละ 1.10 บาท เป็ นจํานวนเงินทั้งสิ้ น 206.25 ล้านบาท เงินปันผล
ดังกล่าวได้จ่ายให้แก่ผถู ้ ือหุน้ ในเดือนมิถุนายน 2560
ในการประชุมสามัญประจําปี ของผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2560 ผูถ้ ือหุน้ มีมติอนุมตั ิการจัดสรรกําไรเป็ น
เงินปั นผลในอัตราหุ น้ ละ 2.50 บาท เป็ นจํานวนเงินทั้งสิ้ น 468.75 ล้านบาท ทั้งนี้ ในเดือนกันยายน 2559 บริ ษทั ได้มีการจ่าย
ปั นผลระหว่างกาลไปแล้วในอัตราหุ น้ ละ 1.10 บาท เป็นจํานวนเงิน 206.25 ล้านบาท คงเหลือการจ่ายเงินปั นผลในอัตรา
หุน้ ละ 1.40 บาท รวมเป็ นเงิน 262.50 ล้านบาท เงินปันผลดังกล่าวได้จ่ายให้แก่ผถู ้ ือหุน้ ในเดือนกุมภาพันธ์ 2560
ในการประชุ ม คณะกรรมการบริ ษ ัท ของบริ ษ ัท เมื่ อ วัน ที่ 9 สิ ง หาคม 2559 คณะกรรมการบริ ษ ัท ได้มี ม ติ อ นุ ม ัติ
การจัดสรรกําไรเป็ นเงินปันผลระหว่างกาลในอัตราหุน้ ละ 1.10 บาท เป็ นจํานวนเงินทั้งสิ้ น 206.25 ล้านบาท เงินปันผล
ดังกล่าวได้จ่ายให้แก่ผถู ้ ือหุน้ ในเดือนกันยายน 2559
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บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2560
ในการประชุมสามัญประจําปี ของผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2559 ผูถ้ ือหุน้ มีมติอนุมตั ิการจัดสรรกําไรเป็ น
เงินปันผลในอัตราหุน้ ละ 2 บาท เป็ นจํานวนเงินทั้งสิ้ น 375 ล้านบาท ทั้งนี้ในเดือนกันยายน 2558 บริ ษทั ได้มีการจ่ายปันผล
ระหว่างกาลไปแล้วในอัตราหุ น้ ละ 0.55 บาท เป็ นจํานวนเงิน 103.13 ล้านบาท คงเหลือการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุน้ ละ
1.45 บาท รวมเป็ นเงิน 271.88 ล้านบาท ซึ่ งได้จ่ายให้แก่ผถู ้ ือหุน้ ในเดือนพฤษภาคม 2559
28

เครื่ องมือทางการเงิน
นโยบายการจัดการความเสี่ยงทางด้ านการเงิน
กลุ่มบริ ษทั มีความเสี่ ยงจากการดําเนิ นธุ รกิจตามปกติจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยและอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ต่างประเทศ และจากการไม่ปฏิบตั ิตามข้อกําหนดตามสัญญาของคู่สัญญา กลุ่มบริ ษทั ไม่มีการถือหรื อออกเครื่ องมือ
ทางการเงินที่เป็ นตราสารอนุพนั ธ์ เพื่อการเก็งกําไรหรื อการค้า
การจัดการความเสี่ ยงเป็ นส่ วนที่สําคัญของธุ รกิ จของกลุ่มบริ ษทั กลุ่มบริ ษทั มีระบบในการควบคุมให้มีความสมดุล
ของระดับความเสี่ ยงให้เป็ นที่ยอมรับได้ โดยพิจารณาระหว่างต้นทุนที่เกิ ดจากความเสี่ ยงและต้นทุนของการจัดการ
ความเสี่ ยง ฝ่ ายบริ หารได้มีการควบคุมกระบวนการการจัดการความเสี่ ยงของกลุ่มบริ ษทั อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มนั่ ใจว่า
มีความสมดุลระหว่างความเสี่ ยงและการควบคุมความเสี่ ยง
การบริหารจัดการทุน
นโยบายของคณะกรรมการบริ ษทั คือ การรั กษาระดับเงินทุนให้มนั่ คงเพื่อรักษานักลงทุน เจ้าหนี้ และความเชื่ อมัน่
ของตลาดและก่อให้เกิดการพัฒนาของธุ รกิจในอนาคต คณะกรรมการได้มีการกํากับดูแลผลตอบแทนจากการลงทุน
ซึ่ งกลุ่ ม บริ ษ ทั พิ จารณาจากสั ด ส่ ว นของผลตอบแทนจากกิ จกรรมดําเนิ น งานต่ อส่ วนของเจ้าของรวม ซึ่ งไม่ ร วม
ส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม อีกทั้งยังกํากับดูแลระดับการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผถู ้ ือหุน้ สามัญ
ความเสี่ยงด้ านอัตราดอกเบีย้
ความเสี่ ยงด้านอัตราดอกเบี้ ยหมายถึ ง ความเสี่ ยงที่ เกิ ดจากการเปลี่ ยนแปลงที่ จะเกิ ดในอนาคตของอัตราดอกเบี้ ย
ในตลาด ซึ่ งส่ งผลกระทบต่อการดําเนิ นงานและกระแสเงินสดของกลุ่มบริ ษทั เนื่องจากดอกเบี้ยของหลักทรัพย์ที่เป็ น
ตราสารหนี้ แ ละเงิ น กู ้ยืม ส่ ว นใหญ่ มี อ ตั ราคงที่ กลุ่ ม บริ ษ ทั มี ค วามเสี่ ย งด้า นอัต ราดอกเบี้ ย ที่ เ กิ ด จากเงิ น กู ้ยืม
(ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 12) กลุ่มบริ ษทั ได้ลดความเสี่ ยงดังกล่าวโดยทําให้แน่ ใจว่าดอกเบี้ ยที่เกิดจาก
เงินกูย้ มื ส่ วนใหญ่มีอตั ราคงที่
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บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2560
อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริ งของหนี้สินทางการเงินที่มีภาระดอกเบี้ย ณ วันที่ 30 กันยายน และระยะที่ครบกําหนดชําระหรื อ
กําหนดอัตราใหม่มีดงั นี้

อัตราดอกเบี้ย
ที่แท้จริ ง
(ร้อยละต่ อปี )
ปี 2560
หมุนเวียน
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินที่ถึง
กําหนดชําระภายในหนึ่งปี
ไม่ หมุนเวียน
หุน้ กู้
รวม
ปี 2559
หมุนเวียน
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
ที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินที่ถึง
กําหนดชําระภายในหนึ่งปี
ไม่ หมุนเวียน
หุน้ กู้
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
รวม

ภายใน 1 ปี

งบการเงินรวม
หลังจาก 1 ปี
แต่ภายใน 5 ปี
(พันบาท)

5.82

12,969

2.20 - 2.51

12,969

2.25

500,000

-

500,000

5.82

22,696

-

22,696

2.20 - 2.51
5.82
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522,696

-

รวม

2,000,000
2,000,000

2,000,000
12,969
2,012,969

12,969
2,000,000
2,012,969

2,000,000
12,969
2,535,665

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2560

อัตราดอกเบี้ย
ที่แท้จริ ง
(ร้อยละต่ อปี )
ปี 2560
ไม่ หมุนเวียน
หุน้ กู้
รวม
ปี 2559
หมุนเวียน
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากบริ ษทั ย่อย
ไม่ หมุนเวียน
หุน้ กู้
รวม

2.20 - 2.51

งบการเงินเฉพาะกิจการ
หลังจาก 1 ปี
ภายใน 1 ปี แต่ภายใน 5 ปี
รวม
(พันบาท)

-

2,000,000
2,000,000

1.375

51,000

-

2.20 - 2.51

51,000

2,000,000
2,000,000

2,000,000
2,000,000

51,000
2,000,000
2,051,000

ความเสี่ยงจากเงินตราต่ างประเทศ
กลุ่ ม บริ ษ ทั มี ความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ ยนเงิ นตราต่ างประเทศ ซึ่ งเกิ ดจากการทําสัญ ญาซื้ อ เครื่ องจักร โดยใน
ระหว่างปี /งวดกลุ่ มบริ ษทั ได้ทาํ สัญญาซื้ อเงิ นตราต่ างประเทศล่ วงหน้า ซึ่ งรายการดังกล่ าวจะมี อายุไม่เกิ นหนึ่ งปี
เพื่อป้ องกันความเสี่ ยงจากสัญญาดังกล่าว และกลุ่มบริ ษทั ยังมีความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ ยนเงินตราต่างประเทศ
ซึ่ งเกิดจากการซื้ อสิ นค้าและการขายสิ นค้าที่เป็นเงินตราต่างประเทศที่ไม่ได้ป้องกันความเสี่ ยงไว้ โดยความเสี่ ยงจาก
เงินตราต่างประเทศดังกล่าวไม่เป็ นสาระสําคัญ ณ วันที่รายงาน
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บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2560
ณ วันที่ 30 กันยายน กลุ่มบริ ษทั มีความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ อันเป็ นผลมาจากการมีสินทรัพย์
และหนี้สินที่เป็ นเงินตราต่างประเทศดังนี้

หมายเหตุ
เงินเยนญีป่ ุ่ น
เจ้าหนี้ค่าสิ นทรัพย์
ยอดบัญชีในงบแสดงฐานะการเงินทีม่ ีความเสี่ยง
สัญญาซื้อเงินตราต่างประเทศ
ยอดความเสี่ ยงคงเหลือสุ ทธิ

งบการเงินรวม
2560
2559

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
(พันบาท)

(63,627)
(63,627)
62,910
(717)

-

-

-

13

(22)
(29,546)
(29,568)
29,330
(238)

(50)
(19,052)
(19,102)
(19,102)

-

-

เงินเหรียญสหรัฐอเมริกา
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้า
ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เจ้าหนี้การค้า
เจ้าหนี้อื่น
ยอดบัญชีในงบแสดงฐานะการเงินทีม่ ีความเสี่ยง

5
6
4
13
14

7,030
4,612
(257)
(391)
10,994

14,975
2,527
(261)
17,241

4,994
4,994

5,699
5,699

เงินเหรียญสิงคโปร์
เจ้าหนี้อื่น
ยอดบัญชีในงบแสดงฐานะการเงินทีม่ ีความเสี่ยง

14

(2,922)
(2,922)

(4,968)
(4,968)

(239)
(239)

-

เงินยูโร
เจ้าหนี้การค้า
เจ้าหนี้ค่าสิ นทรัพย์
ยอดบัญชีในงบแสดงฐานะการเงินทีม่ ีความเสี่ยง
สัญญาซื้อเงินตราต่างประเทศ
ยอดความเสี่ ยงคงเหลือสุ ทธิ
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บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2560

หมายเหตุ

งบการเงินรวม
2560
2559

เงินริงกิตมาเลเซีย
ลูกหนี้การค้า
ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เจ้าหนี้อื่น
ยอดบัญชีในงบแสดงฐานะการเงินทีม่ ีความเสี่ยง

6
4
14

1,254
(22,987)
(21,733)

เงินเหรียญฮ่ องกง
เจ้าหนี้การค้า
ยอดบัญชีในงบแสดงฐานะการเงินทีม่ ีความเสี่ยง

13

(51)
(51)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
(พันบาท)

10,463
38,971
(49,196)
238

-

-

-

-

-

ความเสี่ยงทางด้ านสินเชื่อ
ความเสี่ ยงทางด้านสิ นเชื่อคือ ความเสี่ ยงที่ลูกค้าหรื อคู่สัญญาไม่สามารถชําระหนี้แก่กลุ่มบริ ษทั ตามเงื่อนไขที่ตกลงไว้
เมื่อครบกําหนด
ฝ่ ายบริ ห ารได้กาํ หนดนโยบายทางด้านสิ น เชื่ อเพื่ อควบคุ มความเสี่ ยงทางด้านสิ น เชื่ อดังกล่ าวโดยสมํ่าเสมอ โดย
การวิเคราะห์ฐานะทางการเงินของลูกค้าทุกรายที่ขอวงเงินสิ นเชื่อในระดับหนึ่งๆ ณ วันที่รายงานไม่พบว่ามีความเสี่ ยง
จากสิ นเชื่ อที่เป็ นสาระสําคัญ ความเสี่ ยงสู งสุ ดทางด้านสิ นเชื่ อแสดงไว้ในราคาตามบัญชี ของสิ นทรัพย์ทางการเงิน
แต่ละรายการในงบแสดงฐานะการเงิน อย่างไรก็ตาม เนื่ องจากกลุ่มบริ ษทั มีฐานลูกค้าจํานวนมาก ฝ่ ายบริ หารไม่ได้
คาดว่าจะเกิดผลเสี ยหายที่มีสาระสําคัญจากการเก็บหนี้ไม่ได้
ความเสี่ยงจากสภาพคล่ อง
กลุ่มบริ ษทั มีการควบคุมความเสี่ ยงจากการขาดสภาพคล่องโดยการรักษาระดับของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ให้เพียงพอต่อการดําเนินงานของกลุ่มบริ ษทั และเพื่อทําให้ผลกระทบจากความผันผวนของกระแสเงินสดลดลง

104

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2560
มูลค่ าตามบัญชีและมูลค่ ายุติธรรม
ตารางดังต่อไปนี้ แสดงมูลค่าตามบัญชี และมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรั พย์ทางการเงินและหนี้ สินทางการเงินรวมถึ ง
ลําดับชั้นมูลค่ายุติธรรม แต่ไม่รวมถึงการแสดงข้อมูลมูลค่ายุติธรรมสําหรับสิ นทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน
ที่ไม่ได้วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมหากมูลค่าตามบัญชีใกล้เคียงกับมูลค่ายุติธรรมอย่างสมเหตุสมผล
งบการเงินรวม
มูลค่าตามบัญชี
หมุนเวียน ไม่หมุนเวียน
30 กันยายน 2560
หนี้สินทางการเงินที่
ไม่ ได้ วัดมูลค่ าด้ วย
มูลค่ ายุติธรรม
หุ น้ กู้
หนี้สินตามสัญญาเช่า
การเงิน
สัญญาซื้ อเงินตรา
ต่างประเทศเป็ น
รายการหนี้สิน

-

2,000

รวม

ระดับ 1
(ล้ านบาท)

มูลค่ายุติธรรม
ระดับ 2
ระดับ 3

รวม

2,000

-

2,013

-

2,013

13

-

13

-

13

-

13

2

-

2

-

2

-

2

งบการเงินเฉพาะกิจการ
มูลค่าตามบัญชี
หมุนเวียน ไม่หมุนเวียน
30 กันยายน 2560
หนี้สินทางการเงินที่
ไม่ ได้ วัดมูลค่ าด้ วย
มูลค่ ายุติธรรม
หุน้ กู้

-

2,000

รวม

2,000
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ระดับ 1
(ล้ านบาท)

-

มูลค่ายุติธรรม
ระดับ 2
ระดับ 3

2,013

-

รวม

2,013

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2560
งบการเงินรวม
มูลค่าตามบัญชี
หมุนเวียน ไม่หมุนเวียน
30 กันยายน 2559
หนี้สินทางการเงินที่
ไม่ ได้ วัดมูลค่ าด้ วย
มูลค่ ายุติธรรม
เงินกูย้ มื ระยะยาวจาก
สถาบันการเงิน
หุน้ กู้
หนี้สินตามสัญญาเช่า
การเงิน

รวม

ระดับ 1
(ล้ านบาท)

มูลค่ายุติธรรม
ระดับ 2
ระดับ 3

500
-

2,000

500
2,000

-

500
2,012

23

13

36

-

-

-

รวม

500
2,012
36

36

งบการเงินเฉพาะกิจการ
มูลค่าตามบัญชี
หมุนเวียน ไม่หมุนเวียน
30 กันยายน 2559
หนี้สินทางการเงินที่
ไม่ ได้ วัดมูลค่ าด้ วย
มูลค่ ายุติธรรม
หุน้ กู้

-

2,000

รวม

2,000

ระดับ 1
(ล้ านบาท)

-

มูลค่ายุติธรรม
ระดับ 2
ระดับ 3

2,012

-

รวม

2,012

มูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์และหนี้สินทางการเงินส่ วนที่หมุนเวียนเป็ นมูลค่าที่ใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชี เนื่องจาก
เครื่ องมือทางการเงินเหล่านั้นจะครบกําหนดในระยะเวลาอันสั้น
มูลค่ายุติธรรมระดับ 2 สําหรับตราสารอนุพนั ธ์ที่ซ้ือขายนอกตลาดหลักทรัพย์ อ้างอิงราคาจากนายหน้า โดยการคิดลด
กระแสเงินสดในอนาคตที่คาดการณ์ไว้ดว้ ยอัตราดอกเบี้ยในตลาดสําหรับเครื่ องมือทางการเงินที่เหมือนกัน ณ วันที่
วัด มู ล ค่ า มู ล ค่ ายุติ ธรรมของเครื่ อ งมื อ ทางการเงิ น สะท้อ นผลกระทบของความเสี่ ยงด้านเครดิ ตและได้ร วมการ
ั ญาตามความเหมาะสม
ปรับปรุ งความเสี่ ยงด้านเครดิตของกลุ่มบริ ษทั และคู่สญ
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บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2560
เครื่ องมือทางการเงินทีไ่ ม่ ได้ วดั มูลค่ าด้ วยมูลค่ ายุตธิ รรม
ประเภท
เงินกูย้ มื
หุน้ กู้
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
29

เทคนิคการประเมินมูลค่ า
วิธีคิดลดกระแสเงินสด
อ้างอิงราคาจากนายหน้า
วิธีคิดลดกระแสเงินสด

ภาระผูกพันกับบุคคลหรื อกิจการทีไ่ ม่ เกีย่ วข้ องกัน
งบการเงินรวม
2560
2559

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
(พันบาท)

ภาระผูกพันรายจ่ ายฝ่ ายทุน
สัญญาที่ยงั ไม่ ไ ด้ รับรู้
เครื่ องจักรและอุปกรณ์
อาคารและสิ่ งปลูกสร้างอื่น
รวม
จํานวนขัน้ ตํ่าทีต่ ้ องจ่ ายในอนาคตทัง้ สิ้น
ภายใต้ สัญญาเช่ าดําเนินงานทีบ่ อกเลิกไม่ ได้
ภายในหนึ่งปี
หลังจากหนึ่งปี แต่ไม่เกินห้าปี
หลังจากห้าปี
รวม

36,533
24,500
61,033

289,003
23,933
312,936

174,260
131,689
5,036
310,985

190,935
124,470
6,636
322,041
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1,039
1,039

125,233
105,266
5,036
235,525

14,898
14,898

126,237
81,717
6,636
214,590

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2560
สัญญาทีส่ ําคัญภายใต้ ภาระผูกพันตามสัญญาเช่ าดําเนินงานทีบ่ อกเลิกไม่ ได้
สัญญาเช่ าพืน้ ที่
บริ ษทั ได้ทาํ สัญญาเช่าพื้นที่เพื่อประกอบกิจการร้านอาหารกับบริ ษทั ในประเทศหลายแห่ ง สัญญามีกาํ หนดระยะเวลา
ระหว่างหนึ่ งปี ถึงสามปี ซึ่ งจะครบกําหนดในระหว่างปี 2560 ถึงปี 2563 โดยบริ ษทั มีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายค่าเช่า
เป็ นรายเดือนในอัตราคงที่หรื ออัตราร้อยละของยอดรายได้ตามเงื่อนไขที่กาํ หนดไว้ในสัญญา
บริ ษทั โออิชิ ราเมน จํากัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ได้ทาํ สัญญาเช่าพื้นที่เพื่อประกอบกิจการร้านอาหารกับบริ ษทั
ในประเทศหลายแห่ ง สัญญามีกาํ หนดระยะเวลาระหว่างหนึ่ งปี ถึงสามปี ซึ่ งจะครบกําหนดในระหว่างปี 2560 ถึ ง
ปี 2563โดยบริ ษทั ย่อยดังกล่าวมีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายค่าเช่าเป็ นรายเดือนในอัตราคงที่หรื ออัตราร้อยละของยอด
รายได้ตามเงื่อนไขที่กาํ หนดไว้ในสัญญา
สัญญาเช่ ารถยก
บริ ษทั โออิ ชิ เทรดดิ้ ง จํากัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ได้ทาํ สัญญาเช่ ารถยกและอุ ปกรณ์ กบั บริ ษทั ในประเทศ
หลายแห่ง สัญญามีกาํ หนดระยะเวลาสามปี ถึงห้าปี ซึ่ งจะครบกําหนดในระหว่างปี 2562 ถึงปี 2564 โดยบริ ษทั มีภาระ
ผูกพันที่จะต้องจ่ายค่าเช่าเป็ นรายเดือนตามอัตราที่ระบุไว้ในสัญญา
สัญญาเช่ าอาคารโกดังเก็บสิ นค้ า
บริ ษ ัท โออิ ชิ เทรดดิ้ ง จํา กัด ซึ่ งเป็ นบริ ษ ัท ย่อ ยของบริ ษ ัท ได้ท ํา สั ญ ญาเช่ า อาคารเพื่ อ ใช้ เป็ นพื้ น ที่ เก็ บ สิ น ค้า
กับบริ ษทั ในประเทศแห่งหนึ่ง สัญญามีกาํ หนดระยะเวลาหนึ่งปี ซึ่งจะครบกําหนดในปี 2561 โดยบริ ษทั มีภาระผูกพัน
ที่จะต้องจ่ายค่าเช่าเป็ นรายเดือนตามอัตราที่ระบุไว้ในสัญญา
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บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2560
งบการเงินรวม
2560
2559

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
(พันบาท)

ภาระผูกพันอื่นๆ
สัญญาบริ การ
เลตเตอร์ออฟเครดิต
หนังสื อคํ้าประกันจากธนาคาร
สัญญาว่าจ้างโฆษณา
คําสัง่ ซื้อที่ผขู ้ ายสิ นค้าหรื อวัสดุตกลงแล้ว
สัญญาซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
อื่นๆ
รวม

356,097
92,272
35,350
1,141
111,965
92,240
5,812
694,877

447,553
170,257
35,880
3,416
1,933
22,292
681,331

269,739
1,533
271,272

289,532
1,988
291,520

สัญญาอื่นๆ
สัญญาซื ้อขายวัตถุดิบและวัสดุบรรจุภัณฑ์
เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2557 บริ ษทั ได้ทาํ สัญญาซื้ อขายวัตถุดิบและวัสดุบรรจุภณ
ั ฑ์กบั บริ ษทั ในประเทศแห่ งหนึ่ ง
ให้เป็ นผูด้ าํ เนิ นการกระจายสิ นค้าสู่ ร้านค้าในเครื อและควบคุมการบริ หารวัตถุดิบและวัสดุบรรจุภณ
ั ฑ์ให้แก่ บริ ษทั
และให้สิทธิ บริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ใช้สิทธิ ภายใต้ขอ้ กําหนดและเงื่อนไขเดียวกัน โดยบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยตกลงที่จะ
ชําระค่าบริ การตามอัตราที่ ระบุไว้ในสัญญา สัญญาดังกล่าวสิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ต่อมาคู่สัญญาได้เข้าทํา
บันทึกข้อตกลงต่อสัญญาซื้ อขายวัตถุดิบและวัสดุบรรจุภณ
ั ฑ์ เพื่อต่ออายุสัญญาดังกล่าวออกไปอีกเป็ นระยะเวลาหนึ่ งปี
เริ่ มตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 โดยบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยตกลงที่ จะชําระค่าบริ การตาม
อัตราที่ระบุไว้ในบันทึกข้อตกลงดังกล่าว
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สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2560
สัญญาว่ าจ้ างขนส่ งสิ นค้ า
เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2553 บริ ษทั และบริ ษทั โออิชิ เทรดดิ้ง จํากัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ได้ทาํ สัญญาว่าจ้าง
ขนส่ ง สิ น ค้า กับ บริ ษ ัท ในประเทศแห่ ง หนึ่ ง เพื่ อ ขนส่ ง สิ น ค้า จากโรงงานผลิ ต สิ น ค้า ไปยัง ปลายทางที่ ก ํา หนด
โดยมีอตั ราค่าขนส่ งสิ นค้าตามที่ระบุไว้ในสัญญา สัญญามีกาํ หนดระยะเวลาสามปี มีผลบังคับใช้ต้ งั แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2553
สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ต่อมาเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2553 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยดังกล่าวได้มีการเปลี่ยนแปลงสัญญา
เป็ นระยะเวลาสองปี ตั้งแต่ วนั ที่ 1 กรกฎาคม 2553 สิ้ น สุ ดวัน ที่ 30.มิ ถุน ายน 2555 และเมื่ อครบกําหนดระยะเวลา
ของสัญญาแล้ว คู่สญ
ั ญาไม่แจ้งบอกเลิกล่วงหน้า ให้ถือว่าสัญญาต่อออกไปอีกคราวละหนึ่งปี
สัญญาซื ้อขายก๊ าซธรรมชาติ
เมื่ อ วัน ที่ 9 พฤศจิ ก ายน 2559 บริษัท โออิ ชิ เทรดดิ้ ง จํา กัด ซึ่ งเป็ นบริ ษัท ย่ อ ยของบริษัท ได้ท ํา สั ญ ญาซื้ อ ขาย
ก๊าซธรรมชาติกบั บริ ษทั ในประเทศแห่ งหนึ่ ง โดยบริ ษทั ย่อยดังกล่าวตกลงที่จะจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆ และปฏิบตั ิตาม
เงื่ อนไขที่ กาํ หนดไว้ในสัญญา สัญ ญาดังกล่ าวมี กาํ หนดระยะเวลาสองปี เริ่ มตั้งแต่วนั ที่ 1 ธันวาคม 2559 ถึ งวัน ที่
30 พฤศจิกายน 2561 และหากฝ่ ายหนึ่ งฝ่ ายใดประสงค์จะต่ออายุสัญญาให้แจ้งเป็ นลายลักษณ์อกั ษรแก่อีกฝ่ ายหนึ่ ง
ก่อนระยะเวลาของสัญญาจะสิ้ นสุ ดลงไม่นอ้ ยกว่า 90 วัน
สัญญาผลิตสิ นค้ า
เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2558 บริ ษทั โออิชิ เทรดดิ้ง จํากัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ได้ทาํ สัญญาผลิตสิ นค้าให้กบั
บริ ษทั ในประเทศแห่ งหนึ่ ง ในราคาและเงื่อนไขตามที่ระบุในสัญญา โดยสัญญามีอายุห้าปี มีผลบังคับใช้ต้ งั แต่วนั ที่
1 พฤษภาคม 2558 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2563
30

เหตุการณ์ ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
(ก) เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2560 บริ ษทั โออิชิ สแน็ค จํากัด ได้จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อบริ ษทั เป็ นบริ ษทั โออิชิ ฟู้ด เซอร์วิส
จํากัด และเพิ่มทุนจดทะเบี ยนจากเดิ มจํานวน 80 ล้านบาท (800,000 หุ ้น มูลค่าที่ ตราไว้หุ้นละ 100 บาท) เป็ น
1,000 ล้านบาท (10,000,000 หุ ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท) โดยเรี ยกชําระค่าหุ ้นเพิ่มทุนในคราวนี้ จาํ นวน
230 ล้านบาท (9,200,000 หุน้ มูลค่าที่เรี ยกชําระหุน้ ละ 25 บาท) รวมเป็ นทุนชําระแล้วจํานวน 310 ล้านบาท
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(ข) ในการประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั ของบริ ษทั เมื่อวันที่ 16.พฤศจิ กายน 2560 คณะกรรมการบริ ษทั ได้มีมติให้
ความเห็นชอบการจ่ายเงินปั นผลในอัตราหุ ้นละ 3.40 บาท เป็ นจํานวนเงินทั้งสิ้ น 637.50 ล้านบาท ทั้งนี้ ในเดือน
มิถุนายน 2560 บริ ษทั ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วในอัตราหุน้ ละ 1.10 บาท เป็ นจํานวนเงิน 206.25 ล้านบาท
คงเหลือการจ่ ายเงิ นปั นผลในอัตราหุ ้นละ 2.30.บาท รวมเป็ นเงิ น 431.25 ล้านบาท เงิ นปั นผลดังกล่าวจะจ่ าย
ให้แก่ ผูถ้ ื อหุ ้นในปี 2561
31

มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีย่ งั ไม่ ได้ ใช้
มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ ออกและปรั บปรุ ง 2559 และ 2560 หลายฉบับได้มีการประกาศและยังไม่มีผล
บังคับใช้ และไม่ได้นํามาใช้ในการจัดทํางบการเงิ น นี้ มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นที่ ออกและปรั บปรุ งใหม่
เหล่านี้อาจเกี่ยวข้องกับการดําเนินงานของกลุ่มบริ ษทั และถือปฏิบตั ิกบั งบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่ มใน
หรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2560 และ 2561 ตามลําดับ กลุ่มบริ ษทั ไม่มีแผนที่จะนํามาตรฐานการรายงานทางการเงิน
เหล่านี้มาใช้ก่อนวันถือปฏิบตั ิ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 2
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 7
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 10
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 23
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 24
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 26
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27

เรื่ อง
การนําเสนองบการเงิน
สิ นค้าคงเหลือ
งบกระแสเงินสด
นโยบายการบัญชี การเปลี่ ยนแปลงประมาณการทางบัญชี และ
ข้อผิดพลาด
เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
ภาษีเงินได้
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สัญญาเช่า
รายได้
ผลประโยชน์ของพนักงาน
ผลกระทบจากการเปลี่ ย นแปลงของอัต ราแลกเปลี่ ยนเงิ น ตรา
ต่างประเทศ
ต้นทุนการกูย้ มื
การเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์เมื่อออกจากงาน
งบการเงินเฉพาะกิจการ
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 33
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 8
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 15
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 25
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 1
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 4
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 5
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 10
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 13
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 14
ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ฉบับที่ 5/2559

เรื่ อง
กําไรต่อหุน้
การด้อยค่าของสิ นทรัพย์
ประมาณการหนี้ สิ น หนี้ สิ น ที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น และสิ น ทรั พ ย์ที่ อ าจ
เกิดขึ้น
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
การจ่ายโดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์
การรวมธุรกิจ
ส่ วนงานดําเนินงาน
งบการเงินรวม
การเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่ วนได้เสี ยในกิจการอื่น
การวัดมูลค่ายุติธรรม
สัญญาเช่าดําเนินงาน-สิ่ งจูงใจที่ให้แก่ผเู ้ ช่า
ภาษีเงินได้-การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรื อ
ของผูถ้ ือหุน้
การประเมินเนื้อหาสัญญาเช่าที่ทาํ ขึ้นตามรู ปแบบกฎหมาย
การเปลี่ ยนแปลงในหนี้ สินที่ เกิ ดขึ้นจากการรื้ อถอน การบูรณะ
และหนี้สินที่มีลกั ษณะคล้ายคลึงกัน
การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรื อไม่
สิ ทธิในส่ วนได้เสี ยจากกองทุนรื้ อถอน การบูรณะ และการ
ปรับปรุ งสภาพแวดล้อม
งบการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า
โปรแกรมสิ ทธิพิเศษแก่ลูกค้า
ข้อจํากัดสิ นทรัพย์ตามโครงการผลประโยชน์ ข้อกําหนดเงินทุน
ขั้น ตํ่าและปฏิ สั มพัน ธ์ ของรายการเหล่ านี้ สํ าหรั บมาตรฐาน
การบัญชี ฉบับที่ 19 เรื่ อง ผลประโยชน์ ของพนักงาน
แนวปฏิ บ ั ติ ท างการบั ญ ชี สํ า หรั บ การตัด รายการสิ นทรั พ ย์
ทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน
112

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2560
กลุ่ มบริ ษทั ได้ประเมิ นในเบื้ องต้นถึ งผลกระทบที่ อาจเกิ ดขึ้ นต่องบการเงิ น รวมหรื องบการเงิ น เฉพาะกิ จการจาก
การถื อ ปฏิ บ ัติ ต ามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ที่ อ อกและปรั บ ปรุ ง ใหม่ น้ ี ซึ่ งคาดว่ าไม่ มี ผ ลกระทบที่ มี
สาระสําคัญต่องบการเงินในงวดที่ถือปฏิบตั ิ
32

ข้ อมูลเพิม่ เติม
ตามที่อธิ บายในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 2 (จ) เรื่ องการเปลี่ยนแปลงรอบระยะเวลาบัญชีงบการเงินรวมและ
งบการเงิ นเฉพาะกิ จการสําหรั บงวดเก้าเดื อนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2559 ได้ถูกจัดทําและนําเสนอเป็ นครั้ งแรก
สําหรับรอบระยะเวลาใหม่ต้ งั แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2559 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2559 ซึ่ งเป็ นไปตามรู ปแบบการนําเสนอ
งบการเงินตามที่กาํ หนดไว้
เพื่อประโยชน์ต่อผูใ้ ช้งบการเงินในการเปรี ยบเทียบและวิเคราะห์งบการเงิน กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั จึงได้จดั ทําข้อมูล
เพิ่มเติม ซึ่ งไม่ได้ตรวจสอบ ในรู ปแบบของงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จเฉพาะกิจการ
งบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิ จการและข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่ วนงานสําหรับปี สิ้ นสุ ด
วันที่ 30 กันยายน 2559 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
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บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2560
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
2560
2559
(ไม่ได้ตรวจสอบ)
(ไม่ได้ตรวจสอบ)
(พันบาท)

รายได้
รายได้จากการขาย
รายได้จากการให้บริ การ
เงินปันผลรับจากบริ ษทั ย่อย
ดอกเบี้ยรับ
รายได้อื่น
รวมรายได้

13,370,759
180,049
5,293
120,990
13,677,091

13,485,650
150,737
4,110
126,429
13,766,926

4,793,825
722,558
59,311
57,427
5,633,121

5,101,582
587,999
87,287
63,357
5,840,225

ค่ าใช้ จ่าย
ต้นทุนขาย
ต้นทุนการให้บริ การ
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ต้นทุนทางการเงิน
รวมค่ าใช้ จ่าย

8,264,626
122,843
1,649,906
2,094,929
53,674
12,185,978

8,552,548
136,629
1,663,474
2,165,660
86,248
12,604,559

2,709,467
661,434
1,356,130
47,765
4,774,796

2,966,578
615,299
1,530,532
73,395
5,185,804

1,491,113
(47,913)
1,443,200

1,162,367
(39,201)
1,123,166

858,325
(22,804)
835,521

654,421
(8,275)
646,146

กําไรก่ อนภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กําไรสํ าหรับปี
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บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2560
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
2560
2559
(ไม่ได้ตรวจสอบ)
(ไม่ได้ตรวจสอบ)
(พันบาท)

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
รายการทีจ่ ะไม่ ถูกจัดประเภทรายการใหม่ เข้ าไปไว้
ในกําไรหรือขาดทุน
การตีมูลค่าที่ดินใหม่
กําไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลัก
คณิ ตศาสตร์ประกันภัยสําหรับโครงการ
ผลประโยชน์ที่กาํ หนดไว้
ภาษีเงินได้เกี่ยวกับองค์ประกอบของกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็ จอื่น

-

159,845

-

-

(3,093)

24,978

(1,189)

16,692

963
(2,130)

(35,671)
149,152

237
(952)

(3,335)
13,357

(151)
(2,281)
1,440,919

(48)
149,104
1,272,270

(952)
834,569

13,357
659,503

การแบ่ งปันกําไร
ส่ วนที่เป็ นของบริ ษทั ใหญ่
1,451,693
ส่ วนที่เป็ นของส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม
(8,493)
กําไรสํ าหรับปี
1,443,200

1,132,267
(9,101)
1,123,166

835,521
835,521

646,146
646,146

การแบ่ งปันกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ส่ วนที่เป็ นของบริ ษทั ใหญ่
1,449,745
ส่ วนที่เป็ นของส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม
(8,826)
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสํ าหรับปี
1,440,919

1,281,165
(8,895)
1,272,270

834,569
834,569

659,503
659,503

4.46

3.45

รายการทีอ่ าจถูกจัดประเภทรายการใหม่ เข้ าไปไว้
ในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง
ผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่า
หน่วยงานต่างประเทศ
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสํ าหรับปี - สุ ทธิจากภาษีเงินได้
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสํ าหรับปี

กําไรต่ อหุ้นขั้นพืน้ ฐาน (บาท)

7.74
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6.04

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2560
งบกระแสเงินสด

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไรสําหรับปี
รายการปรั บปรุ ง
ค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจําหน่าย
ตัดจําหน่ายสิ นค้าล้าสมัยและเสื่ อมสภาพ
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
ดอกเบี้ยรับ
เงินปันผลรับจากบริ ษทั ย่อย
ต้นทุนทางการเงิน
(กําไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริ ง
ขาดทุนจากการจําหน่ายและตัดจําหน่ายอาคาร
และอุปกรณ์
ขาดทุนจากการจําหน่ายและตัดจําหน่าย
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
กลับรายการภาษีเงินได้คา้ งจ่าย
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานที่กาํ หนดไว้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

การเปลีย่ นแปลงในสิ นทรั พย์ และหนีส้ ิ นดําเนินงาน
ลูกหนี้การค้า
ลูกหนี้อื่น
สิ นค้าคงเหลือ
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
เจ้าหนี้การค้า
เจ้าหนี้อื่น

งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
2560
2559
(ไม่ได้ตรวจสอบ)
(ไม่ได้ตรวจสอบ)
(พันบาท)
1,443,200

1,123,166

835,521

646,146

1,016,850
6,465
(5,293)
53,674
545

1,020,166
36,801
(4,110)
86,248
(12,364)

254,591
14,827
(59,311)
(722,558)
47,765
84

320,895
2,303
(87,287)
(587,999)
73,395
109

21,829

3,324

14,718

3,134

39

34

10,345
47,913
2,595,567

23
532
10,754
39,201
2,303,741

7,064
22,804
415,539

7,479
8,275
386,450

(285,057)
53,939
164,765
(6,232)
(3,902)
6,690
(122,994)

(2,603)
(34,473)
(97,156)
(38,397)
(6,288)
14,183
239,761

4,036
(24,909)
4,312
620
5,389
11,442
(16,645)

(114,868)
(2,963)
(259)
(287)
1,602
36,150
5,637
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บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2560
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

หนี้สินหมุนเวียนอื่น
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดําเนินงาน
ภาระผูกพันผลประโยชน์ที่กาํ หนดไว้รับโอน
ภาระผูกพันผลประโยชน์ที่กาํ หนดไว้โอนออก
จ่ายผลประโยชน์พนักงานที่กาํ หนดไว้
รับคืนภาษีเงินได้จ่ายล่วงหน้า
จ่ายภาษีเงินได้
เงินสดสุ ทธิได้ มาจากกิจกรรมดําเนินงาน

งบการเงินรวม
2560
2559
(ไม่ได้ตรวจสอบ)
(พันบาท)
(3,518)
(1,289)
(86)
(1,223)
2,399,172
2,376,256
1
941
(2,429)
(1,147)
(5,394)
(1,036)
17,047
379
(19,776)
(15,928)
2,388,621
2,359,465

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
รับดอกเบี้ย
รับเงินปันผล
เงินให้กยู้ มื ระยะสั้นแก่บริ ษทั ย่อยเพิม่ ขึ้น
รับชําระคืนเงินให้กยู้ มื ระยะสั้นแก่บริ ษทั ย่อย
เงินสดจ่ายสําหรับเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
เงินสดรับจากการไถ่ถอนเงินลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล
ซื้ออาคารและอุปกรณ์
ขายอาคารและอุปกรณ์
ซื้อสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
ขายสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
เงินสดสุ ทธิได้ มาจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมลงทุน

4,884
3,660
(512,330)
7,853
(3,992)
2
(499,923)
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2,397
(975,974)
3,091
(21,802)
21
(992,267)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
(ไม่ได้ตรวจสอบ)
(3,354)
396,430
654
(2,873)
(5,255)
13,596
(6,315)
396,237

4,711
316,173
1,960
(6,393)
(796)
(3,120)
307,824

58,136
302,559
(4,292,489)
4,962,489
(28,000)
(95,375)
7,694
(2,364)
146
912,796

88,937
587,999
(7,413,092)
7,565,592
(10,334)
(49,563)
2,815
(6,567)
57
765,844

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2560
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
2560
2559
(ไม่ได้ตรวจสอบ)
(ไม่ได้ตรวจสอบ)
(พันบาท)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
(53,704)
จ่ายดอกเบี้ย
จ่ายเงินปันผลให้ผถู ้ ือหุน้ ของบริ ษทั
(468,750)
เงินสดรับจากทุนของส่ วนได้ส่วนเสี ยที่ไม่มีอาํ นาจ
ควบคุมในบริ ษทั ย่อย
9,467
เงินสดรับจากเงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
280,000
ชําระคืนเงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
(280,000)
ชําระคืนเงินกูย้ มื ระยะสั้นจากบริ ษทั ย่อย
ชําระคืนเงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
(500,000)
เงินสดรับจากการออกหุน้ กู้
ชําระคืนหุน้ กู้
จ่ายชําระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
(22,696)
เงินสดสุ ทธิใช้ ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
(1,035,683)
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดเพิม่ ขึน้ สุ ทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 ตุลาคม
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินตรา
ต่างประเทศคงเหลือสิ้ นปี
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน

(76,526)
(478,125)

(47,767)
(468,750)

(66,592)
(478,125)

2,583,000
(2,830,000)
(1,000,000)
2,000,000
(1,000,000)
(21,592)
(823,243)

(51,000)
(567,517)

(1,000,000)
2,000,000
(1,000,000)
(544,717)

853,015
593,643

543,955
49,735

741,516
545,273

528,951
16,322

(152)
1,446,506

(47)
593,643

1,286,789

545,273

135,103

92,805

9,999

17,175

รายการทีไ่ ม่ ใช่ เงินสด
เจ้าหนี้ค่าสิ นทรัพย์
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บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2560
ข้ อมูลเกีย่ วกับส่ วนงานทีร่ ายงาน
สําหรั บปี สิ้ นสุ ดวันที่
30 กันยายน

รายได้จากการขาย
- กิจการอื่น
- กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
รายได้จากการให้บริ การ
- กิจการอื่น
- กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ดอกเบี้ยรับ
รายได้อื่น
รวมรายได้
ต้นทุนขาย
ต้นทุนการให้บริ การ
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ต้นทุนทางการเงิน
รวมค่ าใช้ จ่าย
กําไรก่ อนภาษีเงินได้
(ค่าใช้จ่าย) รายได้ภาษีเงินได้
กําไรสํ าหรับปี
การแบ่ งปันกําไร
ส่ วนที่เป็ นของบริ ษทั ใหญ่
ส่ วนที่เป็ นของส่ วนได้เสี ยที่
ไม่มีอาํ นาจควบคุม
กําไรสํ าหรับปี
รายจ่ายฝ่ ายทุน
ค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจําหน่าย

ส่ วนงานอาหาร
ส่ วนงานเครื่ องดื่ม
รวม
2560
2559
2560
2559
2560
2559
(ไม่ได้ตรวจสอบ)
(ไม่ได้ตรวจสอบ)
(ไม่ได้ตรวจสอบ)
(ล้ านบาท)
6,419
78
-

6,542
10

840
6,034

663
6,271

7,259
6,112

7,205
6,281

-

103
48
1
97
7,183

132
48
5
121
13,677

103
48
4
126
13,767

4
29
6,530

3
29
6,584

132
48
1
92
7,147

3,564
841
1,862
6,267

3,777
776
1,887
6,440

4,701
123
809
233
53
5,919

4,776
137
887
279
86
6,165

8,265
123
1,650
2,095
53
12,186

8,553
137
1,663
2,166
86
12,605

263
(53)
210

144
(25)
119

1,228
5
1,233

1,018
(14)
1,004

1,491
(48)
1,443

1,162
(39)
1,123

219

128

1,233

1,004

1,452

1,132

(9)
210

(9)
119

1,233

1,004

(9)
1,443

(9)
1,123

205
473

284
518

356
544

665
502

561
1,017

949
1,020
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