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บริษัท โออชิิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 

 

งบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 
และ 

รายงานของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 
 
 
 
 
 
 



 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
รำยงำนของผู้สอบบัญชีรับอนุญำต 
 

เสนอ ผู้ถือหุ้นบริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) 
 

ความเห็น 
 

ขา้พเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท.โออิชิ กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน )  และบริษัทย่อย  
)กลุ่มบริษทั( และของเฉพาะบริษทั.โออิชิ กรุ๊ป จ ากดั  (มหาชน )  )บริษทั( ตามล าดบั ซ่ึงประกอบดว้ย งบแสดงฐานะการเงินรวม
และงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2563 งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้น
เฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ ส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั รวมถึงหมายเหตุ 
ซ่ึงประกอบดว้ยสรุปนโยบายการบญัชีท่ีส าคญัและเร่ืองอ่ืน ๆ  
 

ขา้พเจา้เห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการขา้งตน้น้ีแสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการ
ของกลุ่มบริษทัและบริษทั ตามล าดบั ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 ผลการด าเนินงานรวมและผลการด าเนินงานเฉพาะกิจการ 
และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ ส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัโดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระส าคญัตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
 

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 
 

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรค 
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในรายงานของขา้พเจ้า 
ขา้พเจ้ามีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษทัและบริษทัตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีท่ีก าหนดโดย 
สภาวิชาชีพบญัชี ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตาม
ความรับผิดชอบดา้นจรรยาบรรณอ่ืน ๆ ซ่ึงเป็นไปตามขอ้ก าหนดเหล่าน้ี ขา้พเจา้เช่ือว่าหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีขา้พเจา้
ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้   
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เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ 
 
เ ร่ืองส าคัญในการตรวจสอบคือเร่ืองต่างๆ  ท่ีมีนัยส าคัญท่ีสุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผู ้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าใน  
การตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการส าหรับงวดปัจจุบนั ขา้พเจา้ไดน้ าเร่ืองเหล่าน้ีมาพิจารณาในบริบท
ของการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้  ทั้งน้ีขา้พเจา้
ไม่ไดแ้สดงความเห็นแยกต่างหากส าหรับเร่ืองเหล่าน้ี 
 
มูลค่าสินคา้คงเหลือ 
อา้งถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 5 และ 11 
เร่ืองส ำคัญในกำรตรวจสอบ ได้ตรวจสอบเร่ืองดังกล่ำวอย่ำงไร 
ลักษณะธุรกิจของกลุ่มบริษัทนั้ นด าเนินธุรกิจเก่ียวกับ
สินค้าบริโภคท่ีมีการแข่งขนัสูงและมีความเส่ียงในการ
เส่ือมสภาพ ซ่ึงสินคา้คงเหลือจะตอ้งแสดงในราคาทุนหรือ
มูลค่าสุทธิท่ีจะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต ่ากว่า ดังนั้ น 
ผูบ้ริหารตอ้งใชว้ิจารณญาณและสมมติฐานท่ีเก่ียวขอ้งกับ
การขายในอนาคตตามปกติของธุรกิจในการวัดมูลค่า
สินค้าคงเหลือ  ข้าพเจ้าจึงเห็นว่าเร่ืองดังกล่าวเป็นเร่ือง
ส าคญัในการตรวจสอบ 

วิธีการตรวจสอบส าหรับกลุ่มบริษทัและบริษทัของขา้พเจ้า
รวมถึง 

 
• การท าความเข้าใจเก่ียวกับนโยบายและวิธีการท่ีฝ่าย

บริหารใช้ในการประมาณมูลค่าสุทธิท่ีจะได้รับของ
สินค้าคงเหลือ พิจารณาการออกแบบและการน าการ
ควบคุมไปใช้ในกระบวนการ รวมถึงการจดัท าและการ
อนุมติัแผนการขาย 
 

• ท าการสุ่มเลือกตวัอย่างรายการเพื่อทดสอบมูลค่าสุทธิท่ี
จะไดรั้บกบัราคาขาย โดยการทดสอบการค านวณตน้ทุน
ต่อหน่วย มูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ สุ่มทดสอบราคาขายสุทธิ
ท่ีเกิดขึ้นจริงภายหลงัวนัส้ินปี ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการ
ขายท่ีเก่ียวขอ้งกบัเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

• ท าการสุ่มเลือกตัวอย่างรายการในรายงานอายุสินค้า
คงเหลือเพื่อพิจารณาการจดัประเภทอายสิุนคา้คงเหลือ 
 

• เข้าร่วมการสังเกตการณ์การตรวจนับสินค้าคงเหลือ
ตลอดจนการพิจารณาถึงสภาพของสินคา้คงเหลือ 
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• พิจารณาความเหมาะสมของการประมาณการเหล่าน้ี
ส าหรับสินค้าคงเหลือแต่ละประเภท และประเมินว่า
ประมาณการได้แสดงข้อมูลอย่างมีอคติโดยผู ้บริหาร
หรือไม่ การพิจารณาของขา้พเจ้าได้พิจารณาจากความ
ถูกตอ้งในอดีตของการประมาณการท่ีกลุ่มบริษทัจัดท า
ในงวดก่อน การระบุและการวิเคราะห์การเปล่ียนแปลง
ของสมมติฐานจากงวดก่อนและการประเมินความ
สม ่ า เสมอของสมมติฐานของสินค้าทั้ งหมดและ
เปรียบเทียบสมมติฐานกบัขอ้มูลสาธารณะท่ีมีอยู่ 
 

• พิจารณาถึงความเพียงพอของการเปิดเผยข้อมูลตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

 

ข้อมูลอ่ืน 
 

ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบต่อขอ้มูลอ่ืน ขอ้มูลอ่ืนประกอบดว้ยขอ้มูลซ่ึงรวมอยู่ในรายงานประจ าปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงิน
รวมและงบการเงินเฉพาะกิจการและรายงานของผูส้อบบญัชีท่ีอยูใ่นรายงานนั้น  
 

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอ่ืนและข้าพเจ้าไม่ได้ให้  
ความเช่ือมัน่ต่อขอ้มูลอ่ืน  
 

ความรับผิดชอบของขา้พเจ้าท่ีเก่ียวเน่ืองกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ  คือ การอ่านและ
พิจารณาว่าขอ้มูลอ่ืนมีความขดัแยง้ท่ีมีสาระส าคญักบังบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการหรือกบัความรู้ท่ีไดรั้บจาก
การตรวจสอบของขา้พเจา้ หรือปรากฏวา่ขอ้มูลอ่ืนมีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่ 
 

เม่ือขา้พเจา้ไดอ้่านรายงานประจ าปี หากขา้พเจา้สรุปไดว้่ามีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญั ขา้พเจา้
ตอ้งส่ือสารเร่ืองดงักล่าวกบัผูมี้หน้าท่ีในการก ากบัดูแลและขอให้ท าการแกไ้ข  ทั้งน้ี ขา้พเจา้ไม่พบว่ามีเร่ืองดงักล่าวท่ีตอ้ง
รายงาน 
 

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าท่ีในการก ากับดูแลต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 

ผูบ้ริหารมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการจัดท าและน าเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่าน้ีโดยถูกต้อง 
ตามท่ีควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายในท่ีผูบ้ริหารพิจารณาว่าจ าเป็น
เพื่อให้สามารถจัดท างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการท่ีปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็น
สาระส าคญัไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด  
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ในการจดัท างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ  ผูบ้ริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษทั
และบริษทัในการด าเนินงานต่อเน่ือง เปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการด าเนินงานต่อเน่ือง )ตามความเหมาะสม( และการใชเ้กณฑ์
การบญัชีส าหรับการด าเนินงานต่อเน่ืองเวน้แต่ผู ้บริหารมีความตั้งใจท่ีจะเลิกกลุ่มบริษทัและบริษทั หรือหยุดด าเนินงาน
หรือไม่สามารถด าเนินงานต่อเน่ืองต่อไปได ้
 
ผูมี้หน้าท่ีในการก ากบัดูแลมีหน้าท่ีในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจดัท ารายงานทางการเงินของกลุ่มบริษทัและ
บริษทั 
 
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวตัถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเช่ือมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและงบการเงิน 
เฉพาะกิจการโดยรวมปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือ
ขอ้ผิดพลาด และเสนอรายงานของผูส้อบบญัชีซ่ึงรวมความเห็นของขา้พเจ้าอยู่ด้วย ความเช่ือมัน่อย่างสมเหตุสมผลคือ 
ความเช่ือมัน่ในระดบัสูงแต่ไม่ไดเ้ป็นการรับประกนัวา่การปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถตรวจพบ
ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัท่ีมีอยู่ไดเ้สมอไป ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด
และถือว่า มีสาระส าคัญเ ม่ือคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการท่ีขัดต่อข้อ เท็จจริงแต่ ละรายการหรือ 
ทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินรวมและงบการเงิน  
เฉพาะกิจการเหล่าน้ี 
 
ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ไดใ้ชดุ้ลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผูป้ระกอบ
วิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบติังานของขา้พเจา้รวมถึง 
• ระบุและประเมินความเส่ียงจากการแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญในงบการเงิน รวมและ 

งบการเงินเฉพาะกิจการไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด ออกแบบและปฏิบติังานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อ
ตอบสนองต่อความเส่ียงเหล่านั้น และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดง
ความเห็นของข้าพเจ้า  ความเส่ียงท่ีไม่พบข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญซ่ึงเป็นผลมาจาก  
การทุจริตจะสูงกว่าความเส่ียงท่ีเกิดจากขอ้ผิดพลาดเน่ืองจากการทุจริตอาจเก่ียวกบัการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลง
เอกสารหลกัฐาน การตั้งใจละเวน้การแสดงขอ้มูล การแสดงขอ้มูลท่ีไม่ตรงตามขอ้เท็จจริงหรือการแทรกแซงการ
ควบคุมภายใน 
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• ท าความเขา้ใจในระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบท่ีเหมาะสมกบั
สถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุ่ม
บริษทัและบริษทั 

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีผูบ้ริหารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชีและ
การเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงจดัท าขึ้นโดยผูบ้ริหาร  

• สรุปเก่ียวกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑ์การบญัชีส าหรับการด าเนินงานต่อเน่ืองของผูบ้ริหารและจากหลกัฐาน
การสอบบญัชีท่ีไดรั้บ สรุปวา่มีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญัท่ีเก่ียวกบัเหตุการณ์หรือสถานการณ์ท่ีอาจเป็นเหตุให้
เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยส าคัญต่อความสามารถของกลุ่มบริษัทและบริษัทในการด าเนินงานต่อเน่ืองหรือไม่  
ถา้ขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญั ขา้พเจา้ตอ้งกล่าวไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ 
โดยใหข้อ้สังเกตถึงการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการท่ีเก่ียวขอ้ง หรือถา้การเปิดเผยขอ้มูล
ดงักล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของขา้พเจา้จะเปล่ียนแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจา้ขึ้นอยู่กบัหลกัฐานการสอบบญัชีท่ี
ไดรั้บจนถึงวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็น
เหตุใหก้ลุ่มบริษทัและบริษทัตอ้งหยดุการด าเนินงานต่อเน่ือง 

• ประเมินการน าเสนอโครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม รวมถึงการ
เปิดเผยขอ้มูลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบท่ีท าให้มีการ
น าเสนอขอ้มูลโดยถูกตอ้งตามท่ีควรหรือไม่ 

• ไดรั้บหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเหมาะสมอย่างเพียงพอเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรือกิจกรรม
ทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษทัเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ขา้พเจา้รับผิดชอบต่อการก าหนดแนวทาง การ
ควบคุ ม ดู แล  และกา รป ฏิบั ติ ง านตรวจสอบก ลุ่มบ ริษัท  ข้า พ เ จ้ า เ ป็ นผู ้ รั บผิ ดชอบแต่ เ พี ย งผู ้ เ ดี ย ว 
ต่อความเห็นของขา้พเจา้  

 
ขา้พเจา้ไดส่ื้อสารกบัผูมี้หน้าท่ีในการก ากบัดูแลในเร่ืองต่าง ๆ ท่ีส าคญั ซ่ึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบ
ตามท่ีได้วางแผนไว ้ประเด็นท่ีมีนัยส าคญัท่ีพบจากการตรวจสอบรวมถึงขอ้บกพร่องท่ีมีนัยส าคญัในระบบการควบคุม
ภายในหากขา้พเจา้ไดพ้บในระหวา่งการตรวจสอบของขา้พเจา้ 
 
ข้าพเจ้าได้ให้ค ารับรองแก่ผู ้มีหน้าท่ีในการก ากับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อก าหนดจรรยาบรรณท่ีเก่ียวข้องกับ 
ความเป็นอิสระและไดส่ื้อสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ทั้งหมดตลอดจนเร่ืองอ่ืนซ่ึงขา้พเจา้เช่ือว่ามี
เหตุผลท่ีบุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของขา้พเจา้และมาตรการท่ีขา้พเจา้ใชเ้พื่อป้องกนัไม่ให้
ขา้พเจา้ขาดความเป็นอิสระ 
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จากเร่ืองท่ีส่ือสารกับผูมี้หน้าท่ีในการก ากับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเร่ืองต่าง  ๆ ท่ีมีนัยส าคัญท่ีสุดในการตรวจสอบ 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปัจจุบนัและก าหนดเป็นเร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ  ขา้พเจา้ไดอ้ธิบาย
เร่ืองเหล่าน้ีในรายงานของผูส้อบบญัชีเวน้แต่กฎหมายหรือขอ้บงัคบัไม่ใหเ้ปิดเผยต่อสาธารณะเก่ียวกบัเร่ืองดงักล่าว หรือใน
สถานการณ์ท่ียากท่ีจะเกิดขึ้น ขา้พเจา้พิจารณาว่าไม่ควรส่ือสารเร่ืองดงักล่าวในรายงานของขา้พเจา้เพราะการกระท าดงักล่าว
สามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนได้เสียสาธารณะจากการ
ส่ือสารดงักล่าว  
 
 
 
 
)กนกอร ภูริปัญญวานิช( 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 

เลขทะเบียน 10512 
 

บริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากดั 

กรุงเทพมหานคร 

18 พฤศจิกายน 2563 
 



บริษทั โออชิิ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน 

สินทรัพย์ หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 8 1,126,748,904 710,184,677 167,852,118 32,643,323 

ลูกหนีการคา้ 7, 9 630,924,350 686,160,239 39,097,530 30,672,677 

ลูกหนีอืน 4, 7, 10 508,241,724 250,086,868 119,406,708    25,690,912       

เงินปันผลคา้งรับจากบริษทัยอ่ย 7 - - - 708,998,200 

เงินให้กูยื้มระยะสนัแก่บริษทัยอ่ย 7 - - 28,000,000 106,000,000 

สินคา้คงเหลือ 11 498,153,315 450,856,813 32,696,500 35,279,234 

สินทรัพยห์มุนเวียนอืน 55,113,464 38,344,765 12,565,811 6,660,821 

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 2,819,181,757 2,135,633,362 399,618,667 945,945,167 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 12 - - 1,581,075,270 1,590,081,072 

เงินให้กูยื้มระยะยาวแก่บริษทัยอ่ย 7 - - 100,000,000 -

ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 13 5,320,607,726 5,885,643,695 123,992,745 148,662,829 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 36,348,521 34,120,107 12,544,408 15,959,770 

สิทธิการเช่า 23,427,422 28,757,935 18,668,837 21,144,483 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 27 73,325,329 21,406,716 72,056,989 27,165,095 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน 7, 14 295,017,648 301,708,403 167,060,027 165,320,979 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 5,748,726,646 6,271,636,856 2,075,398,276 1,968,334,228 

รวมสินทรัพย์ 8,567,908,403 8,407,270,218 2,475,016,943 2,914,279,395 

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

30 กนัยายน 30 กนัยายน

(บาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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บริษทั โออชิิ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน 

หนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

หนีสินหมุนเวียน

เจา้หนีการคา้ 7, 16 509,674,128 613,356,994 125,659,792 161,260,053 

เจา้หนีค่าสินทรัพย์ 7 19,652,527 51,190,196 1,809,596 4,169,409 

เจา้หนีอืน 7, 17 836,255,283 847,592,391 262,055,922 281,195,752 

เงินกูย้ืมระยะสนัจากบริษทัยอ่ย 7 - - - 565,000,000 

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย - 26,607,938 - 4,224,026 

หนีสินหมุนเวียนอืน 32,395,325 36,414,197 9,544,492 12,151,597 

รวมหนีสินหมุนเวียน 1,397,977,263 1,575,161,716 399,069,802 1,028,000,837 

หนีสินไม่หมุนเวียน

หนีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 27 27,567,294 34,920,259 - -

ประมาณการหนีสินไม่หมุนเวียน

   สาํหรับผลประโยชน์พนกังาน 18 177,508,944 150,343,174 101,295,910    90,779,023       

หนีสินไม่หมุนเวียนอืน 7 3,676,572 7,282,263 478,820           345,495            

รวมหนีสินไม่หมุนเวียน 208,752,810 192,545,696 101,774,730 91,124,518 

รวมหนีสิน 1,606,730,073 1,767,707,412 500,844,532 1,119,125,355 

30 กนัยายน 30 กนัยายน

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

(บาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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บริษทั โออชิิ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน 

หนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

ส่วนของผู้ถอืหุ้น

ทุนเรือนหุน้ 19

   ทุนจดทะเบียน

    หุน้สามญัจาํนวน 375,000,000 หุน้ มูลค่า 1 บาทต่อหุน้ 

    (2562: หุ้นสามัญจาํนวน 187,500,000 หุ้น มูลค่า 2 บาทต่อหุ้น) 375,000,000 375,000,000 375,000,000 375,000,000 

   ทุนทีออกและชาํระแลว้

    หุน้สามญัจาํนวน 375,000,000 หุน้ มูลค่า 1 บาทต่อหุน้ 

    (2562: หุ้นสามัญจาํนวน 187,500,000 หุ้น มูลค่า 2 บาทต่อหุ้น) 375,000,000 375,000,000 375,000,000 375,000,000 

ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 19 609,402,184 609,402,184 609,402,184 609,402,184 

กาํไรสะสม

   จดัสรรเป็นทุนสาํรองตามกฎหมาย 20 37,500,000 37,500,000 37,500,000 37,500,000 

   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 5,778,125,036 5,451,551,835 952,270,227 773,251,856 

องคป์ระกอบอืนของส่วนของผูถื้อหุน้ 20 161,552,439 162,303,206 - -

รวมส่วนของบริษัทใหญ่ 6,961,579,659 6,635,757,225 1,974,172,411 1,795,154,040 

ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม (401,329) 3,805,581 - -

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 6,961,178,330 6,639,562,806 1,974,172,411 1,795,154,040 

รวมหนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 8,567,908,403 8,407,270,218 2,475,016,943 2,914,279,395 

(บาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

30 กนัยายน 30 กนัยายน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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บริษทั โออชิิ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

รายได้ 7, 21

รายไดจ้ากการขาย 10,809,196,195 13,569,287,856 2,720,498,153 4,238,681,847 

รายไดจ้ากการให้บริการ 197,952,064 61,593,761 - -

เงินปันผลรับจากบริษทัยอ่ย 12 - - 1,070,197,340 897,997,750 

ดอกเบียรับ 5,922,827 10,295,571 3,014,186 12,385,379 

ค่าสินไหมทดแทนจากเหตุการณ์อคัคีภยั 4 292,744,623 47,422,735 - -

รายไดอื้น 59,729,727 68,028,748 132,317,821 52,299,762 

รวมรายได้ 11,365,545,436 13,756,628,671 3,926,027,500 5,201,364,738 

ค่าใช้จ่าย 7, 21

ตน้ทุนขาย 7,248,189,759 8,757,476,854 1,629,815,891 2,386,452,344 

ตน้ทุนการใหบ้ริการ 140,035,146 58,980,756 - -

ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย 22 1,131,665,442 1,496,686,903 471,167,171 619,629,990 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 23 1,831,828,128 2,082,616,061 943,142,353 1,164,807,581 

ตน้ทุนบริการในอดีตสาํหรับผลประโยชน์ระยะยาว

   ของพนกังานจากการปรับปรุงพระราชบญัญติั

   คุม้ครองแรงงาน 18 - 21,769,959 - 12,948,662 

ค่าเสียหายจากเหตุการณ์อคัคีภยั 4 - 15,641,913 - -

ตน้ทุนทางการเงิน 26 156,198 20,779,707 4,546,521        23,747,170       

รวมค่าใช้จ่าย 10,351,874,673 12,453,952,153 3,048,671,936 4,207,585,747 

กาํไรก่อนภาษีเงนิได้ 1,013,670,763 1,302,676,518 877,355,564 993,778,991 

รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินได้ 27 52,280,719 (73,777,707) 40,300,374 (17,028,766)

กาํไรสําหรับปี 1,065,951,482 1,228,898,811 917,655,938 976,750,225 

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

(บาท)

สาํหรับปีสินสุดวนัที

30 กนัยายน

สาํหรับปีสินสุดวนัที

30 กนัยายน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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บริษทั โออชิิ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน

รายการทอีาจถูกจัดประเภทใหม่

   ไว้ในกาํไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ผลต่างของอตัราแลกเปลียนจากการแปลงค่า

   หน่วยงานต่างประเทศ (1,262,680) (351,487) - -

รวมรายการทอีาจถูกจัดประเภทใหม่

   ไว้ในกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั (1,262,680) (351,487) - -

รายการทจีะไม่ถูกจัดประเภทใหม่

    ไว้ในกาํไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ผลขาดทุนจากการวดัมูลค่าใหม่ของ

   ผลประโยชน์พนกังานทีกาํหนดไว้ 18, 27 (11,343,481) (26,481,556) (4,546,959) (15,548,510)

ภาษีเงินไดข้องรายการทีจะไม่ถูกจดัประเภทใหม่

   ไวใ้นกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั 27 3,272,863 5,296,311 909,392 3,109,702 

รวมรายการทจีะไม่ถูกจัดประเภทใหม่

   ไว้ในกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั (8,070,618) (21,185,245) -3,637,567 -12,438,808

ขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนสําหรับปี- สุทธิจากภาษีเงนิได้ (9,333,298) (21,536,732) (3,637,567) (12,438,808)

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 1,056,618,184 1,207,362,079 914,018,371 964,311,417

การแบ่งปันกาํไร (ขาดทุน)

   ส่วนทีเป็นของบริษทัใหญ่ 1,069,643,819 1,234,451,611 917,655,938 976,750,225 

   ส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม (3,692,337) (5,552,800) - -

กาํไรสําหรับปี 1,065,951,482    1,228,898,811   917,655,938    976,750,225     

การแบ่งปันกาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม

   ส่วนทีเป็นของบริษทัใหญ่ 1,060,822,434 1,212,862,045 914,018,371 964,311,417

   ส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม (4,204,250) (5,499,966) - -

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 1,056,618,184 1,207,362,079 914,018,371    964,311,417     

กาํไรต่อหุ้นขันพืนฐาน 28 2.85 3.29 2.45 2.60 

สาํหรับปีสินสุดวนัที

(บาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

30 กนัยายน

สาํหรับปีสินสุดวนัที

30 กนัยายน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

11



บริษทั โออิชิ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุน้ ส่วนเกินทุน รวมส่วนของ ส่วนของ

ทีออกและ ส่วนเกิน ทุนสาํรอง ยงัไม่ได้ การแปลงคา่ จากการ รวมองคป์ระกอบอืน ผูถื้อหุน้ ส่วนไดเ้สียทีไม่มี รวมส่วนของ

หมายเหตุ ชาํระแลว้ มูลคา่หุน้สามญั ตามกฎหมาย จดัสรร หน่วยงานตา่งประเทศ ตรีาคาทีดิน ของส่วนของผูถื้อหุน้ ของบริษทัใหญ่ อาํนาจควบคุม ผูถื้อหุน้

สําหรับปีสินสุดวนัที 30 กนัยายน 2562

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี1 ตุลาคม 2561 375,000,000 609,402,184 37,500,000 4,800,785,469 (2,027,941)            164,735,468 162,707,527 5,985,395,180 5,065,746 5,990,460,926 

รายการกบัผู้ถือหุ้นทีบนัทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

   การจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น

   เงินปันผลใหผู้ถื้อหุน้ของบริษทั 29 - - - (562,500,000) - - - (562,500,000) (2,250)           (562,502,250)

   การเปลยีนแปลงในส่วนได้เสียในบริษทัย่อย

   การไดม้าซึงส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม - - - - - - - - 4,242,051     4,242,051 

รวมรายการกบัผู้ถือหุ้นทีบนัทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น - - - (562,500,000) - - - (562,500,000) 4,239,801 (558,260,199)      

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จสําหรับปี

   กาํไรหรือขาดทุน - - - 1,234,451,611 - - - 1,234,451,611 (5,552,800) 1,228,898,811 

   กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน - - - (21,185,245)     (404,321)               - (404,321)              (21,589,566) 52,834          (21,536,732)        

รวมกาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จสําหรับปี - - - 1,213,266,366 (404,321)               - (404,321)              1,212,862,045  (5,499,966)    1,207,362,079    

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี30 กนัยายน 2562 375,000,000 609,402,184 37,500,000 5,451,551,835 (2,432,262) 164,735,468 162,303,206 6,635,757,225 3,805,581 6,639,562,806 

(บาท)

งบการเงนิรวม

กาํไรสะสม องคป์ระกอบอืนของส่วนของผูถื้อหุน้

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

12



บริษทั โออิชิ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุน้ ส่วนเกินทุน รวมส่วนของ ส่วนของ

ทีออกและ ส่วนเกิน ทุนสาํรอง ยงัไม่ได้ การแปลงคา่ จากการ รวมองคป์ระกอบอืน ผูถื้อหุน้ ส่วนไดเ้สียทีไม่มี รวมส่วนของ

หมายเหตุ ชาํระแลว้ มูลคา่หุน้สามญั ตามกฎหมาย จดัสรร หน่วยงานตา่งประเทศ ตรีาคาทีดิน ของส่วนของผูถื้อหุน้ ของบริษทัใหญ่ อาํนาจควบคุม ผูถื้อหุน้

สําหรับปีสินสุดวนัที 30 กนัยายน 2563

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี1 ตุลาคม 2562 375,000,000 609,402,184 37,500,000 5,451,551,835 (2,432,262)            164,735,468 162,303,206 6,635,757,225 3,805,581 6,639,562,806 

รายการกบัผู้ถือหุ้นทีบนัทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

   การจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น

   เงินปันผลใหผู้ถื้อหุน้ของบริษทั 29 - - - (735,000,000) - - - (735,000,000) (2,660)           (735,002,660)

รวมรายการกบัผู้ถือหุ้นทีบนัทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น - - - (735,000,000) - - - (735,000,000) (2,660) (735,002,660)      

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จสําหรับปี

   กาํไรหรือขาดทุน - - - 1,069,643,819 - - - 1,069,643,819 (3,692,337) 1,065,951,482 

   กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน - - - (8,070,618)       (750,767)               - (750,767)              (8,821,385) (511,913)       (9,333,298)          

รวมกาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จสําหรับปี - - - 1,061,573,201 (750,767)               - (750,767)              1,060,822,434  (4,204,250)    1,056,618,184    

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี30 กนัยายน 2563 375,000,000 609,402,184 37,500,000 5,778,125,036 (3,183,029) 164,735,468 161,552,439 6,961,579,659 (401,329) 6,961,178,330 

(บาท)

งบการเงนิรวม

กาํไรสะสม องคป์ระกอบอืนของส่วนของผูถื้อหุน้

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

13



บริษทั โออชิิ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุน้

ทีออกและ ส่วนเกิน ทุนสาํรอง ยงัไม่ได้ รวมส่วนของ

หมายเหตุ ชาํระแลว้ มูลค่าหุน้สามญั ตามกฎหมาย จดัสรร ผูถื้อหุน้

สําหรับปีสินสุดวันที 30 กนัยายน 2562

ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 ตุลาคม 2561 375,000,000 609,402,184 37,500,000 371,440,439 1,393,342,623 

รายการกบัผู้ถือหุ้นทีบันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

   การจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น

   เงินปันผลใหผู้ถื้อหุน้ของบริษทั 29 - - - (562,500,000) (562,500,000)

รวมรายการกบัผู้ถือหุ้นทีบันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น - - - (562,500,000) (562,500,000)      

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี

   กาํไร - - - 976,750,225 976,750,225 

   กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน - - - (12,438,808) (12,438,808)

รวมกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี - - - 964,311,417        964,311,417        

ยอดคงเหลือ ณ วันที 30 กนัยายน 2562 375,000,000 609,402,184 37,500,000 773,251,856 1,795,154,040 

(บาท)

งบการเงินเฉพาะกจิการ 

กาํไรสะสม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

14



บริษทั โออชิิ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุน้

ทีออกและ ส่วนเกิน ทุนสาํรอง ยงัไม่ได้ รวมส่วนของ

หมายเหตุ ชาํระแลว้ มูลค่าหุน้สามญั ตามกฎหมาย จดัสรร ผูถื้อหุน้

สําหรับปีสินสุดวันที 30 กนัยายน 2563

ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 ตุลาคม 2562 375,000,000 609,402,184 37,500,000 773,251,856 1,795,154,040 

รายการกบัผู้ถือหุ้นทีบันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

   การจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น

   เงินปันผลใหผู้ถื้อหุน้ของบริษทั 29 - - - (735,000,000) (735,000,000)

รวมรายการกบัผู้ถือหุ้นทีบันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น - - - (735,000,000) (735,000,000)      

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี

   กาํไร - - - 917,655,938 917,655,938 

   กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน - - - (3,637,567) (3,637,567)

รวมกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี - - - 914,018,371        914,018,371        

ยอดคงเหลือ ณ วันที 30 กนัยายน 2563 375,000,000 609,402,184 37,500,000 952,270,227 1,974,172,411 

งบการเงินเฉพาะกจิการ 

กาํไรสะสม

(บาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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บริษทั โออชิิ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงินสด

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดําเนินงาน

กาํไรสาํหรับปี 1,065,951,482 1,228,898,811 917,655,938 976,750,225 

ปรับรายการทีกระทบกาํไรเป็นเงินสดรับ (จ่าย)

ค่าเสือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 827,599,942 871,044,400 65,634,705 90,022,404

ค่าใชจ่้ายอืนซึงเกิดเนืองจากเหตุการณ์อคัคีภยั 4 - 15,641,913        - -

กลบัรายการผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าอาคารและอุปกรณ์ - (4,050,000)         - -

ตดัจาํหน่ายสินคา้ลา้สมยัและเสือมสภาพ 11 806,861             4,616,220           - -

ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 12 - - 10,005,602 9,221,782

ดอกเบียรับ (5,922,827) (10,295,571) (3,014,186) (12,385,379)

เงินปันผลรับจากบริษทัยอ่ย 7, 12 - - (1,070,197,340)  (897,997,750)     

ตน้ทุนทางการเงิน 26 156,198 20,779,707 4,546,521 23,747,170 

(กาํไร) ขาดทุนจากอตัราแลกเปลียนทียงัไม่เกิดขึนจริง (1,355,040) 434,634 63,424                378,577              

(กาํไร) ขาดทุนจากการจาํหน่ายและตดัจาํหน่ายอาคาร

   และอุปกรณ์ -871,176 -3,981,266 128,269 -45,816

(กาํไร) ขาดทุนจากการจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 6,168                 3,269                  (99,497)               2,285                  

กาํไรจากการขายเงินลงทุนอืน (176,737)           - (176,737)            -

ค่าสินไหมทดแทนจากเหตุการณ์อคัคีภยั 4, 7 (292,744,623)    (47,422,735)       - -

ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังานทีกาํหนดไว้ 18 18,173,799 15,361,450 10,669,680 9,539,851 

ตน้ทุนบริการในอดีตสาํหรับผลประโยชน์ระยะยาวของ

   พนกังานจากการปรับปรุงพระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน 18 - 21,769,959 - 12,948,662 

ค่าใชจ่้ายสาํหรับค่าตอบแทนพนกังานระยะยาว 1,391,784 1,168,769 307,218 260,380 

(รายได)้ ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 27 (52,280,719)      73,777,707        (40,300,374)       17,028,766         

1,560,735,112 2,187,747,267 (104,776,777) 229,471,157 

(บาท)

30 กนัยายน

สาํหรับปีสินสุดวนัที

30 กนัยายน

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

สาํหรับปีสินสุดวนัที

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี 16



บริษทั โออชิิ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงินสด    

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

การเปลียนแปลงในสินทรัพย์และหนีสินดาํเนินงาน

ลูกหนีการคา้ 55,718,299 (16,284,820) (8,424,853) 27,941,679 

ลูกหนีอืน 34,764,770 (14,234,335) (93,707,344) 310,253 

สินคา้คงเหลือ (48,103,363) (51,703,401) 2,582,734 4,707,542 

สินทรัพยห์มุนเวียนอืน (7,260,305) 45,802,523 (5,144,200) 1,774,746 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน (16,647,442) (12,426,817) (3,810,441) 8,962,613 

เจา้หนีการคา้ (103,682,867) (195,855,927) (35,600,262) (21,412,327)

เจา้หนีอืน (13,846,524) 21,722,759 (19,177,651) (35,045,295)

หนีสินหมุนเวียนอืน (4,018,645) 1,929,874 (2,607,105) (4,887,976)

หนีสินไม่หมุนเวียนอืน (3,524,295) (2,792,279) (173,893)            -

จ่ายผลประโยชน์พนกังานทีกาํหนดไว้ 18 (1,940,455)        (419,846)            (1,431,442)         (88,722)               

ภาระผกูพนัผลประโยชน์ทีกาํหนดไวรั้บโอน 18 288,453             10,771                3,088,695           721,518              

ภาระผกูพนัผลประโยชน์ทีกาํหนดไวโ้อนออก 18 (699,508)           (395,225)            (6,357,005)         (2,830,104)         

กระแสเงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) การดาํเนินงาน 1,451,783,230 1,963,100,544 (275,539,544) 209,625,084 

เงินชดเชยไดรั้บจากบริษทัประกนัภยั 4 - 750,000,000      - -

เงินสดจ่ายเพอืชดเชยเนืองจากเหตุการณ์อคัคีภยั - (36,191,073)       - -

รับคืนภาษีเงินไดจ่้ายล่วงหนา้ 23,338,197        2,101,204           2,071,393           -

ภาษีเงินไดจ่้ายออก (39,834,326) (69,518,361) (8,666,944)         (29,374,158)

กระแสเงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมดําเนินงาน 1,435,287,101 2,609,492,314 (282,135,095) 180,250,926 

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน

ดอกเบียรับ 6,102,812 13,192,093 3,014,186 15,346,380

เงินปันผลรับ - - 1,779,195,540    289,799,310       

เงินให้กูยื้มระยะสนัแก่บริษทัยอ่ยเพมิขึน 7 - - (550,000,000) (2,258,390,000)

เงินสดรับชาํระคืนจากเงินให้กูย้ืมระยะสนัแก่บริษทัยอ่ย 7 - - 628,000,000       2,762,390,000 

เงินให้กูยื้มระยะยาวแก่บริษทัยอ่ยเพมิขึน 7 - - (100,000,000) -

เงินสดจ่ายสาํหรับเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 12 - - (999,800)            (5,479,500)         

เงินสดจ่ายเพอืซือส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์ -284,724,444 -928,931,400 -40,002,046 -49,925,553

เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์ 3,973,981 22,888,548 1,781,978 2,660,623 

เงินสดจ่ายเพอืซือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน -9,384,300 -5,047,343 (1,545,200)         (3,053,340)         

เงินสดรับจากการขายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - 1,243 2,303,070           183                     

เงินสดจ่ายเพอืซือเงินลงทุน (200,000,000)    - (200,000,000)     -

เงินสดรับจากการขายเงินลงทุน 200,176,737     - 200,176,737       -

กระแสเงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมลงทุน (283,855,214) (897,896,859) 1,721,924,465 753,348,103 

สาํหรับปีสินสุดวนัที

30 กนัยายน

สาํหรับปีสินสุดวนัที

30 กนัยายน

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

(บาท)

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี 17



บริษทั โออชิิ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงินสด

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน

ดอกเบียจ่าย -156,198 -31,034,796 (4,580,575) (33,968,204)

เงินสดรับจากการออกหุน้ทุนของส่วนไดเ้สียที

   ไม่มีอาํนาจควบคุมในบริษทัยอ่ย - 4,242,051           - -

เงินปันผลจ่ายใหผู้ถื้อหุน้ของบริษทั 29 -735,000,000 -562,500,000 (735,000,000) (562,500,000)

เงินปันผลจ่ายใหส่้วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม -4,460 -690 - -

เงินสดรับจากเงินกูย้ืมระยะสนัจากบริษทัยอ่ย 7 - - 1,859,200,000    1,307,000,000    

เงินสดจ่ายเพอืชาํระคืนเงินกูย้ืมระยะสนัจากบริษทัยอ่ย 7 - - (2,424,200,000)  (742,000,000)     

เงินสดจ่ายจากการไถ่ถอนหุน้กู้ - (1,700,700,000)  - (1,700,700,000)  

กระแสเงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมจัดหาเงนิ (735,160,658)    (2,289,993,435)  (1,304,580,575)  (1,732,168,204)  

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพมิขึน (ลดลง) สุทธิ

   ก่อนผลกระทบของอตัราแลกเปลียน 416,271,229 (578,397,980) 135,208,795 (798,569,175)

ผลกระทบของอตัราแลกเปลียนทีมีต่อเงินสดและ

   รายการเทียบเท่าเงินสด (1,262,680) - - -

ผลกระทบของอตัราแลกเปลียนจากการแปลงค่า

   หน่วยงานต่างประเทศ 1,555,678 (351,487) - -

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดเพมิขึน (ลดลง) สุทธิ 416,564,227 (578,749,467) 135,208,795 (798,569,175)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 ตุลาคม 2562 / 2561 710,184,677 1,288,934,144 32,643,323 831,212,498 

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ณ 30 กนัยายน 8 1,126,748,904 710,184,677 167,852,118 32,643,323 

รายการทไีม่ใช่เงินสด

เจา้หนีค่าสินทรัพย์ 19,652,527 51,190,196 1,809,596 4,169,409

(บาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

สาํหรับปีสินสุดวนัที

30 กนัยายน

สาํหรับปีสินสุดวนัที

30 กนัยายน

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี 18



บริษัท โออชิิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 30 กันยำยน 2563 
 

 19 

z       

หมำยเหตุ  สำรบัญ 
   
1  ขอ้มูลทัว่ไป 
2  เกณฑก์ารจดัท างบการเงิน 
3  การเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี  
4  ผลกระทบจากเหตุการณ์อคัคีภยั 
5  นโยบายการบญัชีท่ีส าคญั 
6  ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือโคโรนา 2019 (Covid-19) 
7  บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
8  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
9  ลูกหน้ีการคา้ 
10  ลูกหน้ีอ่ืน 
11  สินคา้คงเหลือ 
12  เงินลงทุนในบริษทัย่อย 
13  ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
14  สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 
15  หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย 
16  เจา้หน้ีการคา้ 
17  เจา้หน้ีอ่ืน 
18  ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนส าหรับผลประโยชน์พนกังาน 
19  ทุนเรือนหุน้ 
20  ส ารอง 
21  ส่วนงานด าเนินงานและการจ าแนกรายได ้
22  ตน้ทุนในการจดัจ าหน่าย 
23  ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 
24  ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์ของพนกังาน 
25  ค่าใชจ่้ายตามลกัษณะ 
26  ตน้ทุนทางการเงิน 
27  ภาษีเงินได ้
28  ก าไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน 
29  เงินปันผล 
   



บริษัท โออชิิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 30 กันยำยน 2563 
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หมำยเหตุ  สำรบัญ 
   
30  เคร่ืองมือทางการเงิน 
31  ภาระผกูพนักบับุคคลหรือกิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 
32  เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
33  มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ียงัไม่ไดใ้ช ้
34  การจดัประเภทรายการใหม่ 

 



บริษัท โออชิิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 30 กันยำยน 2563 
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 
 
งบการเงินน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกงบการเงินจากคณะกรรมการบริษทัเม่ือวนัท่ี 18 พฤศจิกายน 2563 
 

1 ข้อมูลทั่วไป 
 
บริษทั โออิชิ กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) “บริษทั” เป็นนิติบุคคลท่ีจัดตั้งขึ้นในประเทศไทย และจดทะเบียนกับตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเม่ือเดือนสิงหาคม 2547 โดยมีท่ีอยูจ่ดทะเบียนของบริษทัตั้งอยูห่้องเลขท่ี บี 3601 อาคาร
ซีดบัเบ้ิลย ูทาวเวอร์ ชั้น 36 เลขท่ี 90 ถนนรัชดาภิเษก แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 
 
บริษทัใหญ่ในระหวา่งปีไดแ้ก่ บริษทั ไทยเบฟเวอเรจ จ ากดั (มหาชน) ซ่ึงเป็นนิติบุคคลท่ีจดัตั้งขึ้นในประเทศไทย 

  
บริษทัด าเนินธุรกิจหลกัเก่ียวกับร้านอาหารญ่ีปุ่ นและจัดจ าหน่ายเคร่ืองด่ืม กลุ่มบริษทัด าเนินธุรกิจหลกัเก่ียวกบั 
การผลิตและจดัจ าหน่ายอาหารและเคร่ืองด่ืม ร้านอาหารญ่ีปุ่ นและอาหารวา่ง โดยรายละเอียดของบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี  
30 กนัยายน 2563 และ 2562 ไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุขอ้ 12 
 

2 เกณฑ์กำรจัดท ำงบกำรเงิน 
 

(ก) เกณฑ์การถือปฏิบัติ 
 
งบการเงินน้ีจัดท าขึ้ นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงแนวปฏิบัติทางการบัญชีท่ีประกาศใช้ 
โดยสภาวิชาชีพบญัชีฯ กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้ง 

 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินหลายฉบบัไดมี้การออกและปรับปรุงใหม่ ซ่ึงมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่รอบระยะเวลาบญัชี
ท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2562 การถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่นั้น 
มีผลให้เกิดการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีของกลุ่มบริษทั ซ่ึงไม่มีผลกระทบอย่างมีสาระส าคญัต่องบการเงินของ
กลุ่มบริษทั ทั้งน้ีกลุ่มบริษทัไดป้ฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 เร่ือง รายได้จากสัญญาท่ีท ากับ
ลูกค้า (“TFRS 15”) เป็นคร้ังแรกแทนมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 18 เร่ือง รายได้ (“TAS 18”) มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 
11 เร่ือง สัญญาก่อสร้าง (“TAS 11”) และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวข้อง รายละเอียดของ
นโยบายการบญัชีไดเ้ปิดเผยในหมายเหตุขอ้ 5 (ณ)  

  



บริษัท โออชิิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 30 กันยำยน 2563 
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นอกจากน้ีกลุ่มบริษทัไม่ได้น ามาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่ซ่ึงยงัไม่มีผลบงัคบัใช ้
ในงวดปัจจุบนัมาถือปฏิบติัในการจดัท างบการเงินน้ีก่อนวนัท่ีมีผลบงัคบัใช ้มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออก
และปรับปรุงใหม่ท่ีเก่ียวกบัการด าเนินงานของกลุ่มบริษทัไดเ้ปิดเผยในหมายเหตุขอ้ 33 

 
(ข) สกุลเงินท่ีใช้ในการด าเนินงานและน าเสนองบการเงิน   

 
งบการเงินน้ีน าเสนอเป็นเงินบาทซ่ึงเป็นสกุลเงินท่ีใชใ้นการด าเนินงานของบริษทั  
 

(ค) การใช้วิจารณญาณและการประมาณการ 
 
ในการจดัท างบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ริหารใช้วิจารณญาณ การประมาณการ 
และขอ้สมมติหลายประการ ซ่ึงมีผลกระทบต่อการปฏิบติัตามนโยบายการบญัชีของกลุ่มบริษทั ทั้งน้ี ผลท่ีเกิดขึ้นจริง
อาจแตกต่างจากท่ีประมาณการไว ้ประมาณการและขอ้สมมติท่ีใชใ้นการจดัท างบการเงินจะไดรั้บการทบทวนอยา่ง
ต่อเน่ือง การปรับประมาณการทางบญัชีจะบนัทึกโดยวิธีเปล่ียนทนัทีเป็นตน้ไป 
 
ข้อสมมติและความไม่แน่นอนของการประมาณการ 
 
ขอ้มูลเกี่ยวกบัขอ้สมมติและความไม่แน่นอนของการประมาณการ ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2563 ซ่ึงมีความเส่ียง
อย่างมีนยัส าคญัที่อาจส่งผลให้ตอ้งมีการปรับปรุงมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินอย่างมีสาระส าคญัใน 
ปีบญัชีถดัไป ไดเ้ปิดเผยในหมายเหตุขอ้ต่อไปน้ี 
 
หมายเหตุขอ้ 4 ผลกระทบจากเหตุการณ์อคัคีภยั 
หมายเหตุขอ้ 5 (ท) และ 27 การรับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินได้ การคาดการณ์ก าไรทางภาษีในอนาคตท่ีจะน า 

ผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้กัภาษีและขาดทุนทางภาษีไปใชป้ระโยชน์ 
หมายเหตุขอ้ 18 การวดัมูลค่าภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวเ้ก่ียวกับ  

ขอ้สมมติหลกัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 
หมายเหตุขอ้ 30 การวัดมูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินท่ีน าข้อมูลท่ีไม่สามารถ  

สังเกตไดม้าใช ้
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3 กำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยกำรบัญชี  
 

ตั้งแต่วนัท่ี 1 ตุลาคม 2562 กลุ่มบริษทัไดถื้อปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 เร่ือง รายได้จากสัญญา
ท่ีท ากับลูกค้า (“TFRS 15”) เป็นคร้ังแรก TFRS 15 ก าหนดกรอบแนวคิดในการประเมินจ านวนเงิน และจงัหวะเวลา
ในการรับรู้รายได ้ 
 
ตาม TFRS 15 กลุ่มบริษทัรับรู้รายไดเ้ม่ือลูกคา้มีอ านาจควบคุมในสินคา้หรือบริการ ดว้ยจ านวนเงินท่ีสะทอ้นถึงส่ิง
ตอบแทนท่ีกลุ่มบริษทัคาดว่าจะมีสิทธิไดรั้บ ซ่ึงไม่รวมจ านวนเงินท่ีเก็บแทนบุคคลท่ีสาม ภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือภาษี
ขายอ่ืน ๆ และแสดงสุทธิจากส่วนลดการคา้ และส่วนลดตามปริมาณโดยมีการใชว้ิจารณญาณในการพิจารณาจงัหวะ
เวลาในการส่งมอบการควบคุม เพื่อประเมินว่าจะรับรู้รายได ้ณ เวลาใดเวลาหน่ึง หรือ รับรู้ตลอดช่วงเวลาหน่ึง 
ในขณะท่ี TAS 18 กลุ่มบริษัทรับรู้รายได้จากการขายสินค้าเ ม่ือได้โอนความเส่ียงและผลตอบแทนของ  
ความเป็นเจา้ของสินคา้ท่ีมีนัยส าคญัไปให้กบัผูซ้ื้อแลว้  และรับรู้รายไดจ้ากการให้บริการตามขั้นความส าเร็จของ
รายการ ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษทัจะไม่รับรู้รายไดถ้า้ฝ่ายบริหารยงัมีการควบคุมหรือบริหารสินคา้
ท่ีขายไปแลว้นั้นหรือมีความไม่แน่นอนท่ีมีนัยส าคญัในการไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจากการขายสินคา้หรือ
ใหบ้ริการนั้น   
 
กลุ่มบริษทัไดถื้อปฏิบติัตาม TFRS 15 โดยใช้วิธีรับรู้ผลกระทบสะสมของการเร่ิมใช้มาตรฐานฉบบัน้ี ณ วนัแรก 
ท่ีถือปฏิบติั (วนัท่ี 1 ตุลาคม 2562) ดงันั้น กลุ่มบริษทัจึงไม่ไดท้ าการปรับปรุงยอ้นหลงัขอ้มูลท่ีน าเสนอส าหรับปี 
2562 ซ่ึงไดแ้สดงไวต้ามท่ีไดเ้คยรายงานตาม TAS 18 และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้ง 
ทั้งน้ี ขอ้ก าหนดในการเปิดเผยขอ้มูลตาม TFRS 15 ไม่ไดถื้อปฏิบติักบัขอ้มูลท่ีแสดงเปรียบเทียบ   
 
รายละเอียดและจ านวนเงินของผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีไดแ้สดงไวด้งัต่อไปน้ี 
 

ก. โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ 
 
ตาม TAS 18 รายได้จะปันส่วนระหว่างคะแนนกับสินคา้โดยใช้วิธีมูลค่าคงเหลือ โดยจะปันส่วนส่ิงตอบแทนท่ี
ไดรั้บไปยงัคะแนนดว้ยมูลค่ายุติธรรมของคะแนนและปันส่วนมูลค่าคงเหลือให้กบัสินคา้ ตาม TFRS 15 ส่ิงตอบ
แทนท่ีไดรั้บจะปันส่วนตามสัดส่วนของราคาขายท่ีเป็นเอกเทศของสินคา้และคะแนน  
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ข. เงินท่ีจ่ายใหก้บัลูกคา้ 
 
กลุ่มบริษทัจ่ายค่าจดัวางสินคา้ ค่าจดังานแสดงสินคา้ หรือค่าโฆษณาใหก้บัร้านคา้ปลีก ตาม TAS 18 กลุ่มบริษทัรับรู้
จ านวนเงินดงักล่าวเป็นตน้ทุนในการจดัจ าหน่าย ตาม TFRS 15 ก าหนดให้กลุ่มบริษทัตอ้งพิจารณาว่า กลุ่มบริษทั
ไดรั้บสินคา้หรือบริการจากลูกคา้หรือไม่ หากไดรั้บสินคา้หรือบริการจากลูกคา้ กลุ่มบริษทับนัทึกการจ่ายช าระ
ดงักล่าวเป็นค่าใชจ่้ายเม่ือไดรั้บประโยชน์จากสินคา้หรือบริการนั้น ในทางกลบักนั หากกลุ่มบริษทัไม่ไดรั้บสินคา้
หรือบริการจากลูกคา้ กลุ่มบริษทัจะรับรู้การจ่ายช าระดงักล่าวเป็นส่วนหักจากรายได ้ทั้งน้ี หากจ านวนเงินท่ีจ่ายมี
มูลค่าสูงกวา่มูลค่ายติุธรรมของสินคา้หรือบริการท่ีไดรั้บ ส่วนเกินดงักล่าวจะรับรู้เป็นส่วนหักจากรายไดซ่ึ้งส่งผลให้
รายไดแ้ละตน้ทุนในการจดัจ าหน่ายลดลง 
 
ตารางต่อไปน้ีสรุปผลกระทบต่องบการเงินรวมจากการถือปฏิบติัตาม TFRS 15 เป็นคร้ังแรก 
 
 งบกำรเงินรวม  

งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จส ำหรับปีส้ินสุด 
วันที่ 30 กันยำยน 2563 

 
จ านวนเงิน 
ท่ีรายงาน  

 
รายการ
ปรับปรุง  

จ านวนเงินหาก
ไม่ไดถื้อปฏิบติั
ตาม TFRS 15 

 (ล้านบาท) 
รายไดจ้ากการขาย 10,809  (9)  10,818 
ตน้ทุนขาย  7,248  40  7,208 
ตน้ทุนในการจดัจ าหน่าย 1,132  (49)  1,181 
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4 ผลกระทบจำกเหตุกำรณ์อัคคีภัย 
 
เม่ือวนัท่ี 27 พฤศจิกายน 2560 บริษทั โออิชิ เทรดด้ิง จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยของบริษทัไดเ้กิดเหตุเพลิงไหมบ้ริเวณ
ส่วนการผลิตเคร่ืองด่ืมแบบ UHT ภายในโรงงานนิคมอุตสาหกรรมนวนคร จงัหวดัปทุมธานี เป็นผลให้ตอ้งหยุด 
การผลิตเคร่ืองด่ืมแบบ UHT และไดเ้ร่ิมด าเนินการผลิตในเดือนธันวาคม 2561 อย่างไรก็ดีบริษทัย่อยดงักล่าว ไดมี้
การท าประกนัภยั ความเส่ียงภยัทรัพยสิ์น ซ่ึงคุม้ครองโรงงาน สินทรัพย์ รวมถึงการประกนักรณีธุรกิจหยุดชะงักท่ี
ได้รับผลกระทบจากอัคคีภยั ซ่ึงจะชดเชยรายได้จากการด าเนินงานท่ีสูญเสียไปในช่วงเวลาดังกล่าว ผูบ้ริหาร  
บริษัทประกันภัย และเจ้าหน้าท่ีส ารวจภัยได้ท าการประเมินผลกระทบทั้ งหมดของความเสียหายตั้ งแต่เดือน
พฤศจิกายน 2560 ต่อมาในเดือนมีนาคม 2563 บริษทัประกนัภยัไดส้รุปค่าสินไหมทดแทนส าหรับความเสียหายต่อ
ทรัพยสิ์นเป็นจ านวนเงิน 1,008 ลา้นบาท กิจการจะรับรู้เงินชดเชยท่ีจะไดรั้บจากบริษทัประกนัภยัไดก็้ต่อเม่ือมีความ
แน่นอนท่ีจะไดรั้บเงินชดเชยนั้น โดยในเดือนมกราคม และกรกฎาคม 2562 บริษทัย่อยดงักล่าวไดรั้บเงินชดเชยค่า
สินไหมทดแทนบางส่วนจากบริษทัประกันภยัเป็นจ านวนเงินทั้งส้ิน 600 ลา้นบาท และ 150 ลา้นบาท ตามล าดบั 
อย่างไรก็ตาม ความเสียหายกรณีธุรกิจหยุดชะงกัท่ีไดรั้บผลกระทบจากอคัคีภยั  อยู่ระหว่างการด าเนินการสรุปค่า
สินไหมทดแทนท่ีจะจ่ายคืนให้กบับริษทัย่อยดงักล่าว ค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวขอ้งจากเหตุการณ์
อคัคีภยัไดถู้กบนัทึกในงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จของกลุ่มบริษทัดงัน้ี 

 
 งบกำรเงินรวม 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่30 กันยำยน 2563  2562 

 (ล้านบาท) 
ค่าสินไหมทดแทนจากบริษทัประกนัภยั 293  47 
สุทธค่ิำสินไหมทดแทน 293  47 
    
ค่าใชจ่้ายอ่ืนซ่ึงเกิดเน่ืองจากเหตุการณ์อคัคีภยั -  (16) 
รวมค่ำใช้จ่ำยที่เกี่ยวข้องจำกเหตุกำรณ์อัคคีภัย -  (16) 

สุทธิจำกเหตุกำรณ์อัคคีภัย 293  31 

 
 
 
 
 
 
 



บริษัท โออชิิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 30 กันยำยน 2563 
 

 26 

ลูกหน้ีเงินชดเชยจำกกำรประมำณกำรกำรประกันภัย 
 
รายการเคล่ือนไหวของลูกหน้ีเงินชดเชยจากการประมาณการการประกนัภยัส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 
และ 2562 มีดงัน้ี 
 

 งบกำรเงินรวม 

 2563  2562 

 (ล้านบาท) 
ณ วนัท่ี 1 ตุลาคม 2562 และ 2561 165  868 
เพิ่มขึ้น 293  47 
เงินชดเชยไดรั้บจากบริษทัประกนัภยั -  (750) 
ณ วันที่ 30 กันยำยน 458  165 

 
งบการเงินน้ียงัไม่รวมรายการปรับปรุงท่ีอาจเกิดขึ้น หากการประมาณความเสียหายและความคุม้ครองของการ
ประกนัภยัแลว้เสร็จ 
 

5 นโยบำยกำรบัญชีที่ส ำคัญ 
 

นโยบายการบญัชีท่ีน าเสนอดังต่อไปน้ีได้ถือปฏิบติัโดยสม ่าเสมอส าหรับงบการเงินทุกรอบระยะเวลาท่ีรายงาน 
ยกเวน้ท่ีไดก้ล่าวไวใ้นหมายเหตุขอ้ 3  

 
(ก) เกณฑ์ในกำรจัดท ำงบกำรเงินรวม 
 

งบการเงินรวมประกอบดว้ยงบการเงินของบริษทัและบริษทัยอ่ย (รวมกนัเรียกวา่ “กลุ่มบริษทั”) 
 
บริษัทย่อย 
 
บริษทัย่อยเป็นกิจการท่ีอยู่ภายใตก้ารควบคุมของกลุ่มบริษทั การควบคุมเกิดขึ้นเม่ือกลุ่มบริษทัเปิดรับหรือมีสิทธิ 
ในผลตอบแทนผนัแปรจากการเก่ียวขอ้งกบักิจการนั้นและมีความสามารถในการใชอ้ านาจเหนือกิจการนั้นท าให้
เกิดผลกระทบต่อจ านวนเงินผลตอบแทนของกลุ่มบริษทั งบการเงินของบริษทัย่อยไดร้วมอยูใ่นงบการเงินรวม นบัแต่
วนัท่ีมีการควบคุมจนถึงวนัท่ีการควบคุมส้ินสุดลง 
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 ส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม 
 

การเปล่ียนแปลงส่วนไดเ้สียในบริษทัย่อยของกลุ่มบริษทัท่ีไม่ท าให้กลุ่มบริษทัสูญเสียอ านาจการควบคุมจะบนัทึก
บญัชีโดยถือเป็นรายการในส่วนของเจา้ของ 

 
 การสูญเสียการควบคุม 

 
เม่ือกลุ่มบริษทัสูญเสียการควบคุมในบริษทัย่อย กลุ่มบริษทัตดัรายการสินทรัพยแ์ละหน้ีสินของบริษทัย่อยนั้นออก 
รวมถึงส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมและส่วนประกอบอ่ืนในส่วนของเจา้ของท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทัย่อยนั้น ก าไร
หรือขาดทุนท่ีเกิดขึ้นจากการสูญเสียการควบคุมในบริษทัยอ่ยรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน ส่วนไดเ้สียในบริษทัยอ่ยเดิม
ท่ียงัคงเหลืออยูใ่หว้ดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม ณ วนัท่ีสูญเสียการควบคุม 
 
การตัดรายการในงบการเงินรวม 
 
ยอดคงเหลือและรายการบญัชีระหวา่งกิจการในกลุ่ม รวมถึงรายไดห้รือค่าใชจ่้ายท่ียงัไม่เกิดขึ้นจริงซ่ึงเป็นผลมาจาก
รายการระหวา่งกิจการในกลุ่ม ถูกตดัรายการในการจดัท างบการเงินรวม 
 

(ข) เงินตรำต่ำงประเทศ 
 
รายการบัญชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ 
 
รายการบญัชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นสกุลเงินท่ีใชใ้นการด าเนินงานของแต่ละบริษทัในกลุ่มบริษทั 
โดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการ 
 
สินทรัพย์และหน้ีสินท่ีเป็นตัวเงินและเป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ีรายงาน แปลงค่าเป็นสกุลเงินท่ีใช้ใน 
การด าเนินงานโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนันั้น  
 
สินทรัพย์และหน้ีสินท่ีไม่เป็นตัวเงินซ่ึงเกิดจากรายการบัญชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศซ่ึงบันทึกตามเกณฑ ์
ราคาทุนเดิม แปลงค่าเป็นสกุลเงินท่ีใชใ้นการด าเนินงานโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการ 
 
ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนท่ีเกิดขึ้นจากการแปลงค่าใหรั้บรู้เป็นก าไรหรือขาดทุนในงวดบญัชีนั้น 
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หน่วยงานในต่างประเทศ  
 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินของหน่วยงานในต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีรายงาน 
 
รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายของหน่วยงานในต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียนท่ีใกลเ้คียงกบัอตัรา  
ณ วนัท่ีเกิดรายการ 
 
ผลต่างจากอตัราแลกเปล่ียนท่ีเกิดจากการแปลงค่า บนัทึกในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน และแสดงเป็นรายการผลต่าง
จากอตัราแลกเปล่ียนในส่วนของผูถื้อหุ้น จนกว่ามีการจ าหน่ายเงินลงทุนนั้นออกไป ยกเวน้ผลต่างจากการแปลงค่า 
ท่ีถูกปันส่วนใหส่้วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม 

 
เม่ือหน่วยงานต่างประเทศถูกจ าหน่ายส่วนไดเ้สียทั้งหมดหรือเพียงบางส่วนท่ีท าให้สูญเสียการควบคุม ความมีอิทธิพล
อย่างมีสาระส าคญัหรือการควบคุมร่วมกัน ผลสะสมของผลต่างจากอตัราแลกเปล่ียนท่ีเก่ียวข้องกับหน่วยงาน
ต่างประเทศนั้นต้องถูกจัดประเภทเป็นก าไรหรือขาดทุนโดยเป็นส่วนหน่ึงของก าไรขาดทุนจากการจ าหน่าย  
หากกลุ่มบริษทัจ าหน่ายส่วนไดเ้สียในบริษทัย่อยเพียงบางส่วนแต่ยงัคงมีการควบคุม ผลสะสมตอ้งถูกปันสัดส่วน
ใหก้บัส่วนของผูถื้อหุน้ท่ีไม่มีอ านาจควบคุม 
 
รายการท่ีเป็นตวัเงินท่ีเป็นลูกหน้ีหรือเจา้หน้ีกบัหน่วยงานในต่างประเทศ ซ่ึงรายการดงักล่าวมิไดค้าดหมายว่าจะมี
แผนการช าระหน้ีหรือไม่มีความเป็นไปไดว้่าจะช าระเงินในอนาคตอนัใกล ้ก าไรและขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน
จากรายการทางการเงินดงักล่าวจะถูกพิจารณาเป็นส่วนหน่ึงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ และรับรู้
ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน และแสดงเป็นรายการผลต่างจากอัตราแลกเปล่ียนในส่วนของผูถื้อหุ้น จนกว่ามี 
การจ าหน่ายเงินลงทุนนั้นออกไป 
 

(ค) เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 
 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดในงบกระแสเงินสดประกอบด้วย ยอดเงินสด ยอดเงินฝากธนาคารประเภท 
เผื่อเรียก เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารซ่ึงจะตอ้งช าระคืนเม่ือทวงถามถือเป็นส่วนหน่ึงของเงินสดและรายการเทียบเท่า
เงินสดในงบกระแสเงินสด 
 

(ง) ลูกหน้ีกำรค้ำและลูกหน้ีอื่น 
 
ลูกหน้ีแสดงในราคาตามใบแจ้งหน้ีหักค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ ซ่ึงประเมินโดยการวิเคราะห์ประวติัการช าระหน้ี  
หน้ีสูญจะถูกตดัจ าหน่ายเม่ือเกิดขึ้น 
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(จ) สินค้ำคงเหลือ 
 
สินคา้คงเหลือวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะต ่ากวา่ 
 
ตน้ทุนของสินคา้ค านวณโดยวิธีถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนัก ตน้ทุนสินคา้ประกอบดว้ยราคาทุนท่ีซ้ือ ตน้ทุนแปลงสภาพ 
หรือตน้ทุนอ่ืนเพื่อให้สินคา้อยู่ในสถานท่ีและสภาพปัจจุบนั ในกรณีของสินคา้ส าเร็จรูปและสินคา้ระหว่างผลิต 
ท่ีผลิตเอง ตน้ทุนสินคา้ค านวณโดยการใชต้น้ทุนมาตรฐานซ่ึงไดรั้บการปรับปรุงให้ใกลเ้คียงกบัราคาทุนถวัเฉล่ีย  
รวมการปันส่วนของค่าโสหุย้การผลิตอยา่งเหมาะสมโดยค านึงถึงระดบัก าลงัการผลิตตามปกติ 
 
มูลค่าสุทธิท่ีจะได้รับเป็นการประมาณราคาท่ีจะขายได้จากการด าเนินธุรกิจปกติหักด้วยค่าใช้จ่ายท่ีจ า เป็น
โดยประมาณในการขาย 
 

(ฉ) เงินลงทุน 
 
เงินลงทุนในบริษัทย่อย 
 
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทับนัทึกบญัชีโดยใชว้ิธีราคาทุน  
 
การจ าหน่ายเงินลงทุน 
 
เม่ือมีการจ าหน่ายเงินลงทุน  ผลต่างระหวา่งจ านวนเงินสุทธิท่ีไดรั้บและมูลค่าตามบญัชีและรวมถึงก าไรหรือขาดทุน
สะสมจากการตีราคาหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้งท่ีเคยบนัทึกในส่วนของผูถื้อหุน้ จะถูกบนัทึกในก าไรหรือขาดทุน 
 
ในกรณีท่ีกลุ่มบริษทัจ าหน่ายบางส่วนของเงินลงทุนท่ีถืออยู่ การค านวณตน้ทุนส าหรับเงินลงทุนท่ีจ าหน่ายไปและ
เงินลงทุนท่ียงัถืออยูใ่ชวิ้ธีถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั ปรับใชก้บัมูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุนท่ีเหลืออยูท่ั้งหมด 
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(ช) ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ 
 
การรับรู้และการวัดมูลค่า 
 
สินทรัพย์ท่ีเป็นกรรมสิทธ์ิของกิจการ 
 
อาคารและอุปกรณ์วัดมูลค่าด้วยราคาทุนหักค่าเส่ือมราคาสะสมและขาดทุนจากการด้อยค่า ยกเว้นท่ีดิน 
ท่ีวดัมูลค่าดว้ยราคาท่ีตีใหม่ ราคาท่ีตีใหม่หมายถึงมูลค่ายุติธรรมซ่ึงก าหนดจากเกณฑ์การใชง้านของสินทรัพยท่ี์มีอยู่จริง 
ณ วนัท่ีมีการตีราคาใหม่หกัดว้ยค่าเผื่อการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์
 
ราคาทุนรวมถึงต้นทุนทางตรงท่ีเก่ียวข้องกับการได้มาของสินทรัพย์ และต้นทุนทางตรงอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องกับ 
การจดัหาสินทรัพยเ์พื่อให้สินทรัพยน์ั้นอยู่ในสภาพท่ีพร้อมจะใชง้านไดต้ามความประสงค์ ตน้ทุนในการร้ือถอน 
การขนยา้ย การบูรณะสถานท่ีตั้งของสินทรัพยแ์ละตน้ทุนการกูย้ืม ส าหรับเคร่ืองมือท่ีควบคุมโดยลิขสิทธ์ิซอฟตแ์วร์
ซ่ึงไม่สามารถท างานไดโ้ดยปราศจากลิขสิทธ์ิซอฟตแ์วร์นั้นให้ถือว่า ลิขสิทธ์ิซอฟตแ์วร์ดงักล่าวเป็นส่วนหน่ึงของ
อุปกรณ์ 
 
ส่วนประกอบของรายการท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์แต่ละรายการท่ีมีอายุการให้ประโยชน์ไม่เท่ากันต้องบนัทึก 
แต่ละส่วนประกอบท่ีมีนยัส าคญัแยกต่างหากจากกนั  
 
ก าไรหรือขาดทุนจากการจ าหน่ายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ คือผลต่างระหว่างส่ิงตอบแทนสุทธิท่ีได้รับจาก 
การจ าหน่ายกบัมูลค่าตามบญัชีของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ โดยรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน เม่ือมีการขายสินทรัพย ์
ท่ีตีราคาใหม่ จ านวนเงินท่ีบนัทึกอยูใ่นส่วนเกินทุนจากการตีราคาของสินทรัพยจ์ะถูกโอนไปยงัก าไรสะสม 
 
สินทรัพย์ท่ีตีราคาใหม่ 
 
การตีราคาใหม่ด าเนินการโดยผู ้เช่ียวชาญในการประเมินราคาท่ีมีความเป็นอิสระอย่างสม ่าเสมอ กลุ่มบริษัท 
มีนโยบายในการประเมินราคาท่ีดินทุกๆ หา้ปี หรือเม่ือมีปัจจยัท่ีมีผลกระทบอยา่งมีสาระส าคญัต่อมูลค่าท่ีดิน เพื่อให้
มัน่ใจว่าราคาตามบญัชีของท่ีดินท่ีไดรั้บการประเมินไม่แตกต่างอย่างเป็นสาระส าคญัจากมูลค่ายุติธรรม ณ วนัท่ี
รายงาน 
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มูลค่าของสินทรัพยส่์วนท่ีตีเพิ่มขึ้นจะบนัทึกไปยงัก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนและแสดงเป็น “ส่วนเกินทุนจากการ 
ตีราคาสินทรัพย”์ ในองคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น ยกเวน้กรณีท่ีเคยประเมินมูลค่าของสินทรัพยล์ดลงและ
รับรู้ขาดทุนในก าไรหรือขาดทุนของสินทรัพยช้ิ์นเดียวกนันั้นแลว้ ในกรณีท่ีมูลค่าของสินทรัพยล์ดลงจากการตีราคาใหม่
จะบันทึกในก าไรหรือขาดทุนส าหรับมูลค่าท่ีลดลงเฉพาะจ านวนท่ีลดลงมากกว่าส่วนเกินทุนจากการตีราคา
สินทรัพยท่ี์เคยบนัทึกไวค้ร้ังก่อนในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนของสินทรัพยช้ิ์นเดียวกนันั้น ในกรณีท่ีมีการจ าหน่าย
สินทรัพยท่ี์ตีราคาใหม่ ส่วนเกินทุนจากการตีราคาของสินทรัพยท่ี์จ าหน่ายจะโอนโดยตรงไปยงัก าไรสะสมและไม่รวม
ในการค านวณก าไรหรือขาดทุนจากการจ าหน่ายสินทรัพย ์

 

 ต้นทุนท่ีเกิดขึน้ในภายหลัง 
 

ต้นทุนในการเปล่ียนแทนส่วนประกอบจะรับรู้เป็นส่วนหน่ึงของมูลค่าตามบัญชีของรายการท่ีดิน อาคารและ
อุปกรณ์ ถา้มีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ท่ีกลุ่มบริษทัจะไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากรายการนั้น  
และสามารถวดัมูลค่าตน้ทุนของรายการนั้นได้อย่างน่าเช่ือถือ ช้ินส่วนท่ีถูกเปล่ียนแทนจะถูกตดัจ าหน่ายตามมูลค่า 
ตามบญัชี ตน้ทุนท่ีเกิดขึ้นในการซ่อมบ ารุงท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ท่ีเกิดขึ้นเป็นประจ าจะรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน
เม่ือเกิดขึ้น 
 

ค่าเส่ือมราคา 
 

ค่าเส่ือมราคาค านวณจากมูลค่าเส่ือมสภาพของรายการอาคารและอุปกรณ์ ซ่ึงประกอบดว้ยราคาทุนของสินทรัพย์
หรือตน้ทุนในการเปล่ียนแทนอ่ืน หกัดว้ยมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย ์ 
 

ค่าเส่ือมราคาบนัทึกเป็นค่าใช้จ่ายในก าไรหรือขาดทุน ค านวณโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์อายุการให้ประโยชน์
โดยประมาณของส่วนประกอบของสินทรัพยแ์ต่ละรายการ ประมาณการอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย ์แสดง
ไดด้งัน้ี 
 

ส่วนปรับปรุงท่ีดิน 5-10 ปี 
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 5-30 ปี 
ส่วนตกแต่ง อุปกรณ์ส านกังานและเคร่ืองตกแต่ง 3-10 ปี 
ระบบภายใน 5-20 ปี 
เคร่ืองมือและเคร่ืองจกัรใชใ้นการผลิต 3-20 ปี 
เคร่ืองใชใ้นร้านอาหาร 5 ปี 
ยานพาหนะ 5 ปี 
 

กลุ่มบริษทัไม่คิดค่าเส่ือมราคาส าหรับท่ีดินและสินทรัพยท่ี์อยูร่ะหวา่งการก่อสร้างและติดตั้ง 
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วิธีการคิดค่าเส่ือมราคา อายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์และมูลค่าคงเหลือ ถูกทบทวนอย่างน้อยท่ีสุดทุกส้ิน 
รอบปีบญัชี และปรับปรุงตามความเหมาะสม 
 

(ซ) สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีกลุ่มบริษทัซ้ือมาและมีอายุการใชง้านจ ากดั วดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหกัค่าตดัจ าหน่ายสะสมและ 
ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสม 
 

รายจ่ายภายหลังการรับรู้รายการ 
 

รายจ่ายภายหลงัการรับรู้รายการจะรับรู้เป็นสินทรัพยเ์ม่ือก่อให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต โดยรวม 
เป็นสินทรัพยท่ี์สามารถระบุไดท่ี้เก่ียวขอ้งนั้น ค่าใชจ่้ายอ่ืนรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนเม่ือเกิดขึ้น 
 

ค่าตัดจ าหน่าย 
 

ค่าตดัจ าหน่ายค านวณจากราคาทุนของสินทรัพยห์รือจ านวนอ่ืนท่ีใชแ้ทนราคาทุนหกัดว้ยมูลค่าคงเหลือ 
 

ค่าตัดจ าหน่ายรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงซ่ึงโดยส่วนใหญ่จะสะท้อนรูปแบบท่ีคาดว่าจะได้รับ
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากสินทรัพย์นั้ นตามระยะเวลาท่ีคาดว่าจะได้รับประโยชน์จากสินทรัพย์ 
ไม่มีตวัตน โดยเร่ิมตดัจ าหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนเม่ือสินทรัพยน์ั้นพร้อมท่ีจะให้ประโยชน์ ระยะเวลาท่ีคาดว่า 
จะไดรั้บประโยชน์ส าหรับปีปัจจุบนัและปีเปรียบเทียบแสดงไดด้งัน้ี 
 

ค่าลิขสิทธ์ิซอฟตแ์วร์ 10  ปี 
 

วิธีการตดัจ าหน่าย ระยะเวลาท่ีคาดว่าจะไดรั้บประโยชน์และมูลค่าคงเหลือ จะไดรั้บการทบทวนทุกส้ินรอบปีบญัชี
และปรับปรุงตามความเหมาะสม  

 

(ฌ) สิทธิกำรเช่ำ 
 

สิทธิการเช่าพื้นท่ีอาคารวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหกัค่าตดัจ าหน่ายสะสมและผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสม  
 

ค่าตดัจ าหน่ายบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในก าไรหรือขาดทุน ค านวณโดยวิธีเส้นตรงตามระยะเวลาสิทธิท่ีไดรั้บตามสัญญา 
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(ญ) กำรด้อยค่ำ 
 
ยอดสินทรัพยต์ามบญัชีของกลุ่มบริษทัไดรั้บการทบทวน ณ ทุกวนัท่ีรายงานว่ามีขอ้บ่งช้ีเร่ืองการดอ้ยค่าหรือไม่  
ในกรณีท่ีมีขอ้บ่งช้ีจะท าการประมาณมูลค่าสินทรัพยท่ี์คาดว่าจะไดรั้บคืน ส าหรับสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีมีอายุการให้
ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอนหรือยงัไม่พร้อมใชง้าน จะประมาณมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนทุกปี ในช่วงเวลาเดียวกนั 
 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่ารับรู้เม่ือมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย ์หรือมูลค่าตามบญัชีของหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิด 
เงินสดสูงกว่ามูลค่าท่ีจะไดรั้บคืน ขาดทุนจากการดอ้ยค่าบนัทึกในก าไรหรือขาดทุน เวน้แต่เม่ือมีการกลบัรายการ 
การประเมินมูลค่าของสินทรัพยเ์พิ่มของสินทรัพยช้ิ์นเดียวกนัท่ีเคยรับรู้ในส่วนของผูถื้อหุ้นและมีการดอ้ยค่าในเวลา
ต่อมา ในกรณีน้ีใหรั้บรู้ในส่วนของผูถื้อหุน้ 

 
การค านวณมูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืน 
 
มูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนของสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่สินทรัพยท์างการเงิน หมายถึง มูลค่าจากการใชข้องสินทรัพยห์รือ
มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยห์ักตน้ทุนในการขายแลว้แต่มูลค่าใดจะสูงกว่า ในการประเมินมูลค่าจากการใช้ของ
สินทรัพย ์ประมาณการกระแสเงินสดท่ีจะไดรั้บในอนาคตจะคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนัโดยใชอ้ตัราคิดลดก่อนค านึง
ภาษีเงินไดเ้พื่อใหส้ะทอ้นมูลค่าท่ีอาจประเมินไดใ้นตลาดปัจจุบนั ซ่ึงแปรไปตามเวลาและความเส่ียงท่ีมีต่อสินทรัพย ์
ส าหรับสินทรัพยท่ี์ไม่ก่อให้เกิดกระแสเงินสดรับโดยอิสระจากสินทรัพยอ่ื์น จะพิจารณามูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืน
รวมกบัหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสดท่ีสินทรัพยน์ั้นเก่ียวขอ้งดว้ย 
 
การกลับรายการด้อยค่า 
 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่สินทรัพยท์างการเงิน ท่ีเคยรับรู้ในงวดก่อนจะถูกประเมิน ณ ทุกวนัท่ี 
ท่ีออกรายงานว่ามีขอ้บ่งช้ีเร่ืองการดอ้ยค่าหรือไม่ ขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะถูกกลบัรายการ หากมีการเปล่ียนแปลง
ประมาณการท่ีใชใ้นการค านวณมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืน ขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะถูกกลบัรายการเพียงเท่าท่ีมูลค่า
ตามบญัชีของสินทรัพยไ์ม่เกินกว่ามูลค่าตามบญัชีภายหลงัหักค่าเส่ือมราคาหรือค่าตดัจ าหน่าย เสมือนหน่ึงไม่เคยมี
การบนัทึกขาดทุนจากการดอ้ยค่ามาก่อน 
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(ฎ) หนี้สินที่มีภำระดอกเบี้ย 
 

หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียรับรู้ตามท่ีระบุไวใ้นสัญญา 
 

(ฏ) เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่น 
 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืนแสดงในราคาทุน 
 

(ฐ) ผลประโยชน์ของพนักงำน  
 

โครงการสมทบเงิน 
 

ภาระผกูพนัในการสมทบเขา้โครงการสมทบเงินจะถูกรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายพนกังานในก าไรหรือขาดทุนในรอบระยะเวลา
ท่ีพนกังานไดท้ างานใหก้บักิจการ 
 

โครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไว้ 
 

ภาระผกูพนัสุทธิของกลุ่มบริษทัจากโครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวถู้กค านวณแยกต่างหากเป็นรายโครงการจาก
การประมาณผลประโยชน์ในอนาคตท่ีเกิดจากการท างานของพนกังานในงวดปัจจุบนัและงวดก่อนๆ ผลประโยชน์
ดงักล่าวไดมี้การคิดลดกระแสเงินสดเพื่อใหเ้ป็นมูลค่าปัจจุบนั 
 

การค านวณภาระผูกพนัของโครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวน้ั้นจัดท าโดยนักคณิตศาสตร์ประกันภยัท่ีไดรั้บ
อนุญาตเป็นประจ าทุกปี โดยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว ้ผลจากการค านวณอาจท าให้กลุ่มบริษทั  
มีสินทรัพยเ์กิดขึ้น ซ่ึงการรับรู้เป็นสินทรัพยจ์ะใชมู้ลค่าปัจจุบนัของประโยชน์เชิงเศรษฐกิจท่ีมีในรูปของการไดรั้บคืน
ในอนาคตจากโครงการหรือการหักการสมทบเขา้โครงการในอนาคต ในการค านวณมูลค่าปัจจุบนัของประโยชน์
เชิงเศรษฐกิจไดมี้การพิจารณาถึงความตอ้งการเงินทุนขั้นต ่าส าหรับโครงการต่างๆ ของกลุ่มบริษทั 
 

ในการวดัมูลค่าใหม่ของหน้ีสินผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวสุ้ทธิ ก าไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลกั
คณิตศาสตร์ประกันภยัจะถูกรับรู้รายการในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนทนัที  กลุ่มบริษทัก าหนดดอกเบ้ียจ่ายของ
หน้ีสินผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวสุ้ทธิโดยใชอ้ตัราคิดลดท่ีใชว้ดัมูลค่าภาระผกูพนัตามโครงการผลประโยชน์ ณ ตน้ปี 
โดยค านึงถึงการเปล่ียนแปลงใดๆ ในหน้ีสินผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวสุ้ทธิซ่ึงเป็นผลมาจากการสมทบเงินและ 
การจ่ายช าระผลประโยชน์ ดอกเบ้ียจ่ายสุทธิและค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัโครงการผลประโยชน์รับรู้รายการ 
ในก าไรหรือขาดทุน 
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เม่ือมีการเปล่ียนแปลงผลประโยชน์ของโครงการหรือการลดขนาดโครงการ การเปล่ียนแปลงในผลประโยชน์  
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริการในอดีต หรือ ก าไรหรือขาดทุนจากการลดขนาดโครงการตอ้งรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนทนัที 
กลุ่มบริษทัรับรู้ก าไรและขาดทุนจากการจ่ายช าระผลประโยชน์พนกังานเม่ือเกิดขึ้น 

 
ผลประโยชน์เม่ือเลิกจ้าง 
 
ผลประโยชน์เม่ือเลิกจา้งจะรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายเม่ือวนัใดวนัหน่ึงต่อไปน้ีเกิดขึ้นก่อน เม่ือกลุ่มบริษทัไม่สามารถยกเลิก
ข้อเสนอการให้ผลประโยชน์ดังกล่าวได้อีกต่อไป หรือเม่ือกลุ่มบริษัทรับรู้ต้นทุนส าหรับการปรับโครงสร้าง  
หากระยะเวลาการจ่ายผลประโยชน์เกินกวา่ 12 เดือน นบัจากวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน ผลประโยชน์เม่ือเลิกจา้ง 
จะถูกคิดลดกระแสเงินสด 
 
ผลประโยชน์ระยะส้ันของพนักงาน 
 
ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนกังานรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายเม่ือพนกังานท างานให ้หน้ีสินรับรู้ดว้ยมูลค่าท่ีคาดวา่จะจ่ายช าระ 
หากกลุ่มบริษทัมีภาระผูกพนัตามกฎหมายหรือภาระผูกพนัโดยอนุมานท่ีจะตอ้งจ่ายอนัเป็นผลมาจากการท่ีพนักงาน
ไดท้ างานใหใ้นอดีตและภาระผกูพนัน้ีสามารถประมาณไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล 

 
(ฑ) ประมำณกำรหน้ีสิน 

 
ประมาณการหน้ีสินจะรับรู้ก็ต่อเม่ือกลุ่มบริษทัมีภาระผกูพนัตามกฎหมายหรือภาระผกูพนัจากการอนุมานท่ีเกิดขึ้น
ในปัจจุบนัอนัเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตซ่ึงสามารถประมาณจ านวนของภาระผูกพนัไดอ้ย่างน่าเช่ือถือ และ 
มีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่นอนว่าประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจะตอ้งถูกจ่ายไปเพื่อช าระภาระผูกพนัดงักล่าว ประมาณการ
หน้ีสินพิจารณาจากการคิดลดกระแสเงินสดท่ีจะจ่ายในอนาคตโดยใช้อตัราคิดลดในตลาดปัจจุบนัก่อนค านึงถึง 
ภาษีเงินได ้เพื่อใหส้ะทอ้นจ านวนท่ีอาจประเมินไดใ้นตลาดปัจจุบนัซ่ึงแปรไปตามเวลาและความเส่ียงท่ีมีต่อหน้ีสิน 
ประมาณการหน้ีสินส่วนท่ีเพิ่มขึ้นเน่ืองจากเวลาท่ีผา่นไปรับรู้เป็นตน้ทุนทางการเงิน 

 
(ฒ) กำรวัดมูลค่ำยุติธรรม  

 
มูลค่ายติุธรรม หมายถึง ราคาท่ีจะไดรั้บจากการขายสินทรัพยห์รือจะจ่ายเพื่อโอนหน้ีสินในรายการท่ีเกิดขึ้นในสภาพ
ปกติระหว่างผู ้ร่วมตลาด ณ วันท่ีวัดมูลค่า ซ่ึงเกิดขึ้ นในตลาดหลักหรือกรณีท่ีไม่มีตลาดหลักให้ใช้ตลาดท่ี 
ให้ประโยชน์สูงสุดซ่ึงกลุ่มบริษทัเขา้ถึง ณ วนัดงักล่าว ทั้งน้ีมูลค่ายุติธรรมของหน้ีสินได้สะท้อนผลกระทบของ
ความเส่ียงท่ีไม่สามารถปฏิบติัตามขอ้ก าหนดของภาระผกูพนั 
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กลุ่มบริษทัก าหนดกรอบแนวคิดของการควบคุมเก่ียวกบัการวดัมูลค่ายุติธรรม กรอบแนวคิดน้ีรวมถึงกลุ่มผูป้ระเมิน
มูลค่าซ่ึงมีความรับผิดชอบโดยรวมต่อการวดัมูลค่ายุติธรรมท่ีมีนยัส าคญั รวมถึงการวดัมูลค่ายุติธรรมระดบั 3 และ
รายงานโดยตรงต่อผูบ้ริหารสูงสุดทางดา้นการเงิน  
 
กลุ่มผูป้ระเมินมูลค่ามีการทบทวนข้อมูลท่ีไม่สามารถสังเกตได้ และปรับปรุงการวดัมูลค่าท่ีมีนัยส าคัญอย่าง
สม ่าเสมอ หากมีการใชข้อ้มูลจากบุคคลท่ีสามเพื่อวดัมูลค่ายุติธรรม เช่น ราคาจากนายหน้า หรือการตั้งราคา กลุ่มผู ้
ประเมินไดป้ระเมินหลกัฐานท่ีไดม้าจากบุคคลท่ีสามท่ีสนบัสนุนขอ้สรุปเก่ียวกบัการวดัมูลค่ารวมถึงการจดัล าดบั
ชั้นของมูลค่ายติุธรรมวา่เป็นไปตามท่ีก าหนดไวใ้นมาตรฐานการรายงานทางการเงินอยา่งเหมาะสม  
 
ประเด็นปัญหาของการวดัมูลค่าท่ีมีนยัส าคญัจะถูกรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบของกลุ่มบริษทั 
 
การวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยห์รือหน้ีสิน กลุ่มบริษทัใชข้อ้มูลท่ีสามารถสังเกตไดใ้ห้มากท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได ้
มูลค่ายติุธรรมเหล่าน้ีถูกจดัประเภทในแต่ละล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรมตามขอ้มูลท่ีใชใ้นการประเมินมูลค่า ดงัน้ี  
 
• ขอ้มูลระดบั 1  เป็นราคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องส าหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยา่งเดียวกนั 
• ข้อมูลระดับ  2  เป็นข้อมูลอ่ืนท่ีสังเกตได้โดยตรงหรือโดยอ้อมส าหรับสินทรัพย์นั้ นหรือหน้ีสินนั้ น

นอกเหนือจากราคาเสนอซ้ือขายซ่ึงรวมอยูใ่นขอ้มูลระดบั 1 
• ขอ้มูลระดบั 3  ขอ้มูลท่ีใชเ้ป็นขอ้มูลท่ีไม่สามารถสังเกตไดส้ าหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินนั้น 

 
หากขอ้มูลท่ีน ามาใชใ้นการวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยห์รือหน้ีสินถูกจดัประเภทล าดบัชั้นของมูลค่ายุติธรรมท่ี
แตกต่างกนั การวดัมูลค่ายุติธรรมโดยรวมจะถูกจดัประเภทในภาพรวมในระดบัเดียวกันตามล าดบัชั้นของมูลค่า
ยติุธรรมของขอ้มูลท่ีอยูใ่นระดบัต ่าสุดท่ีมีนยัส าคญัส าหรับการวดัมูลค่ายติุธรรมโดยรวม 
 
กลุ่มบริษทัรับรู้การโอนระหวา่งล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานท่ีเกิดการโอนขึ้น 
 

(ณ) รำยได้ 
 
นโยบำยกำรบัญชีส ำหรับกำรรับรู้รำยได้ในปี 2563 
 
รายไดรั้บรู้เม่ือลูกคา้มีอ านาจควบคุมในสินคา้หรือบริการด้วยจ านวนเงินท่ีสะทอ้นถึงส่ิงตอบแทนท่ีกลุ่มบริษทั    
คาดว่าจะมีสิทธิไดรั้บซ่ึงไม่รวมจ านวนเงินท่ีเก็บแทนบุคคลท่ีสาม ภาษีมูลค่าเพิ่มและแสดงสุทธิจากส่วนลดการคา้
และส่วนลดพิเศษ  
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การขายสินค้าและบริการ 
 
รายไดจ้ากการขายสินคา้รับรู้เม่ือลูกคา้มีอ านาจควบคุมในสินคา้ซ่ึงโดยทัว่ไปเกิดขึ้นเม่ือมีการส่งมอบสินคา้ให้กบั
ลูกคา้ ส าหรับสัญญาท่ีให้สิทธิลูกคา้ในการคืนสินคา้ รายไดจ้ะรับรู้ในจ านวนท่ีมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ใน
ระดบัสูงมากว่าจะไม่มีการกลบัรายการอยา่งมีนยัส าคญัของรายไดท่ี้รับรู้สะสม ดงันั้น รายไดท่ี้รับรู้จะปรับปรุงดว้ย
ประมาณการรับคืนสินคา้ซ่ึงประมาณการจากขอ้มูลในอดีต รายไดจ้ากการบริการรับรู้เม่ือมีการใหบ้ริการ  
 
โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า 
 

ส่ิงตอบแทนท่ีไดรั้บจะปันส่วนตามสัดส่วนของราคาขายท่ีเป็นเอกเทศของสินคา้และคะแนน จ านวนเงินท่ีปันส่วน
ใหก้บัคะแนนจะรับรู้เป็นหน้ีสินท่ีเกิดจากสัญญา และรับรู้รายไดเ้ม่ือลูกคา้ใชสิ้ทธิแลกคะแนนหรือเม่ือมีความน่าจะ
เป็นนอ้ยมากท่ีลูกคา้จะใชสิ้ทธิแลกคะแนนดงักล่าว ทั้งน้ี ราคาขายท่ีเป็นเอกเทศของคะแนนประมาณการโดยอา้งอิง
กบัส่วนลดท่ีให้แก่ลูกคา้และความน่าจะเป็นท่ีลูกคา้จะใชสิ้ทธิแลกคะแนน และจะไดรั้บการทบทวนการประมาณ
การดงักล่าว ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน 
 

นโยบำยกำรบัญชีส ำหรับกำรรับรู้รำยได้ในปี 2562 
 

รายไดท่ี้รับรู้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและแสดงสุทธิจากส่วนลดการคา้และส่วนลดพิเศษ 
 
การขายสินค้า 
 

รายไดรั้บรู้ในก าไรหรือขาดทุนเม่ือไดโ้อนความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของสินคา้ ท่ีมีนัยส าคญั 
ไปใหก้บัผูซ้ื้อแลว้ และจะไม่รับรู้รายไดถ้า้ฝ่ายบริหารยงัมีการควบคุมหรือบริหารสินคา้ท่ีขายไปแลว้นั้นหรือมีความ
ไม่แน่นอนท่ีมีนยัส าคญัในการไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจากการขายสินคา้นั้น ไม่อาจวดัมูลค่าของจ านวนรายได้
และตน้ทุนท่ีเกิดขึ้นไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ หรือมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่นอนท่ีจะตอ้งรับคืนสินคา้ 
 

การให้บริการ 
 

กลุ่มบริษทัรับรู้รายไดจ้ากการใหบ้ริการเม่ือมีการใหบ้ริการ 
 

โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า 
 

กลุ่มบริษทัมีโปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้  ลูกคา้จะไดรั้บรางวลัเป็นแตม้สะสม (คะแนน) ลูกคา้สามารถน าคะแนน
เป็นส่วนลดค่าสินคา้จากกลุ่มบริษทั  มูลค่ายุติธรรมของส่ิงตอบแทนท่ีไดรั้บหรือคา้งรับจากการขายเร่ิมแรกจะตอ้ง
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ปันส่วนระหว่างคะแนนและส่วนประกอบอ่ืนๆ ของรายการขายนั้น การปันส่วนไปยงัคะแนนใช้วิธีการประมาณ
โดยอา้งอิงจากมูลค่ายุติธรรมของรางวลัท่ีให้ลูกคา้ใช้สิทธิแลก ซ่ึงมูลค่ายุติธรรมน้ีประมาณโดยใช้มูลค่าส่วนลด
หรือมูลค่ารางวลัปรับปรุงดว้ยอตัราท่ีคาดวา่จะไม่ใชสิ้ทธิ โดยรับรู้เป็นรายไดร้อรับรู้และจะรับรู้เป็นรายไดเ้ม่ือลูกคา้
มาใชสิ้ทธิและกลุ่มบริษทัไดป้ฏิบติัตามสัญญาภาระผูกพนัท่ีจะจดัหาของรางวลันั้น จ านวนท่ีรับรู้เป็นรายไดข้ึ้นอยู่กบั
จ านวนของคะแนนท่ีลูกคา้ไดใ้ชสิ้ทธิในการแลกเป็นส่วนลดค่าสินคา้ ซ่ึงตอ้งสัมพนัธ์กบัจ านวนรวมของคะแนน 
ท่ีคาดว่าจะมีการใชสิ้ทธิ นอกจากน้ีรายไดร้อรับรู้จะรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนเม่ือมีความเป็นไปไดว้่าลูกคา้จะไม่น า
คะแนนมาใชสิ้ทธิอีกต่อไป 
 

(ด) รำยได้จำกกำรลงทุน 
 
รายไดจ้ากการลงทุนประกอบดว้ยเงินปันผลและดอกเบ้ียรับ โดยเงินปันผลรับบนัทึกในก าไรหรือขาดทุนในวนัท่ี
กลุ่มบริษทัมีสิทธิไดรั้บเงินปันผล และดอกเบ้ียรับบนัทึกในก าไรหรือขาดทุนตามเกณฑค์งคา้ง 
 

(ต) ต้นทุนทำงกำรเงิน 
 
ดอกเบ้ียจ่ายและค่าใช้จ่ายในท านองเดียวกนับนัทึกในก าไรหรือขาดทุนในงวดท่ีค่าใช้จ่ายดงักล่าวเกิดขึ้น ยกเวน้ 
ในกรณีท่ีมีการบนัทึกเป็นตน้ทุนส่วนหน่ึงของสินทรัพย ์อนัเป็นผลมาจากการใชเ้วลายาวนานในการจดัหา ก่อสร้าง 
หรือการผลิตสินทรัพยด์งักล่าวก่อนท่ีจะน ามาใชเ้องหรือเพื่อขาย 

 
(ถ) สัญญำเช่ำด ำเนินงำน 

 
รายจ่ายภายใต้สัญญาเช่าด าเนินงานบนัทึกในก าไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า ประโยชน์ 
ท่ีไดรั้บตามสัญญาเช่า จะรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนเป็นส่วนหน่ึงของค่าเช่าทั้งส้ินตามสัญญาตลอดอายสุัญญาเช่า 
 

(ท) ภำษีเงินได้ 
 
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินไดส้ าหรับปีประกอบดว้ยภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ภาษีเงินได้ 
ของงวดปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน  เวน้แต่ในส่วนท่ีเก่ียวกับรายการท่ีรับรู้
โดยตรงในส่วนของผูถื้อหุน้หรือก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 
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ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันได้แก่ภาษีท่ีคาดว่าจะจ่ายช าระหรือได้รับช าระ โดยค านวณจากก าไรหรือขาดทุน
ประจ าปีท่ีต้องเสียภาษี โดยใช้อตัราภาษีท่ีประกาศใช้หรือท่ีคาดว่ามีผลบงัคบัใช้ ณ วนัท่ีรายงาน ตลอดจนการ
ปรับปรุงทางภาษีท่ีเก่ียวกบัรายการในปีก่อนๆ 
 
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีบนัทึกโดยค านวณจากผลแตกต่างชัว่คราวท่ีเกิดขึ้นระหว่างมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย์
และหน้ีสินและจ านวนท่ีใช้เพื่อความมุ่งหมายทางภาษี ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะไม่ถูกรับรู้เม่ือเกิดจาก 
ผลแตกต่างชั่วคราวต่อไปน้ี การรับรู้สินทรัพยห์รือหน้ีสินในคร้ังแรกซ่ึงเป็นรายการท่ีไม่ใช่การรวมธุรกิจและ
รายการนั้นไม่มีผลกระทบต่อก าไรขาดทุนทางบญัชีหรือทางภาษี และผลแตกต่างท่ีเก่ียวขอ้งกบัเงินลงทุนในบริษทัย่อย
หากเป็นไปไดว้า่จะไม่มีการกลบัรายการในอนาคตอนัใกล ้  
 
การวัดมูลค่าของภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีต้องสะท้อนถึงผลกระทบทางภาษีท่ีจะเกิดจากลักษณะวิธีการท่ี  
กลุ่มบริษทัคาดว่าจะไดรั้บผลประโยชน์จากสินทรัพยห์รือจะจ่ายช าระหน้ีสินตามมูลค่าตามบญัชี ณ วนัท่ีส้ินรอบ
ระยะเวลาท่ีรายงาน   
 
ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีวดัมูลค่าโดยใช้อตัราภาษีท่ีคาดว่าจะใช้กับผลแตกต่างชัว่คราวเม่ือมีการกลบัรายการ 
โดยใชอ้ตัราภาษีท่ีประกาศใชห้รือท่ีคาดวา่มีผลบงัคบัใช ้ณ วนัท่ีรายงาน  
 
ในการก าหนดมูลค่าของภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี  กลุ่มบริษัทต้องค านึงถึง
ผลกระทบของสถานการณ์ทางภาษีท่ีไม่แน่นอนและอาจท าให้จ านวนภาษีท่ีตอ้งจ่ายเพิ่มขึ้น และมีดอกเบ้ียท่ีตอ้ง
ช าระ กลุ่มบริษทัเช่ือว่าได้ตั้งภาษีเงินได้คา้งจ่ายเพียงพอส าหรับภาษีเงินได้ท่ีจะจ่ายในอนาคต ซ่ึงเกิดจากการ
ประเมินผลกระทบจากหลายปัจจยั รวมถึงการตีความทางกฎหมายภาษีและจากประสบการณ์ในอดีต การประเมินน้ี
อยู่บนพื้นฐานการประมาณการและขอ้สมมติ และอาจจะเก่ียวขอ้งกับการตดัสินใจเก่ียวกับเหตุการณ์ในอนาคต 
ขอ้มูลใหม่ๆ อาจจะท าให้กลุ่มบริษทัเปล่ียนการตดัสินใจโดยขึ้นอยู่กบัความเพียงพอของภาษีเงินไดค้า้งจ่ายท่ีมีอยู่ 
การเปล่ียนแปลงในภาษีเงินไดค้า้งจ่ายจะกระทบต่อค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดใ้นงวดท่ีเกิดการเปล่ียนแปลง 
 
สินทรัพยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชีและหน้ีสินภาษีเงินได้รอการตดับญัชีสามารถหักกลบได้เม่ือกิจการมีสิทธิ 
ตามกฎหมายท่ีจะน าสินทรัพยภ์าษีเงินได้ของงวดปัจจุบนัมาหักกลบกับหน้ีสินภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบนัและ 
ภาษีเงินไดน้ี้ประเมินโดยหน่วยงานจดัเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกนัส าหรับหน่วยภาษีเดียวกนัหรือหน่วยภาษีต่างกนั 
ส าหรับหน่วยภาษีต่างกันนั้นกิจการมีความตั้งใจจะจ่ายช าระหน้ีสินและสินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัดว้ย
ยอดสุทธิหรือตั้งใจจะรับคืนสินทรัพยแ์ละจ่ายช าระหน้ีสินในเวลาเดียวกนั 
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สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะบนัทึกต่อเม่ือมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่วา่ก าไรเพื่อเสียภาษีในอนาคตจะมี
จ านวนเพียงพอกบัการใชป้ระโยชน์จากผลแตกต่างชัว่คราวดงักล่าว  ก าไรเพื่อเสียภาษีในอนาคตตอ้งพิจารณาถึง
การกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราวท่ีเก่ียวขอ้ง ดงันั้น ก าไรเพื่อเสียภาษีในอนาคตหลงัปรับปรุงการกลบัรายการผล
แตกต่างชัว่คราวท่ีพิจารณาจากแผนธุรกิจของแต่ละบริษทัยอ่ยในกลุ่มบริษทัแลว้อาจมีจ านวนไม่เพียงพอท่ีจะบนัทึก
สินทรัพยภ์าษีเงินไดท้ั้งจ านวน สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะถูกทบทวน ณ ทุกวนัท่ีรายงานและจะถูกปรับ
ลดลงเท่าท่ีประโยชน์ทางภาษีจะมีโอกาสถูกใชจ้ริง 

 
(ธ) ก ำไรต่อหุ้น 

 
กลุ่มบริษทัแสดงก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานส าหรับหุ้นสามญั ก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานค านวณโดยการหารก าไรหรือ
ขาดทุนของผูถื้อหุน้สามญัของบริษทัดว้ยจ านวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัท่ีออกจ าหน่ายระหวา่งปี 
 

(น) บุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน 
 
บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั หมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีมีอ านาจควบคุมหรือควบคุมร่วมกนัทั้งทางตรงและ
ทางออ้มหรือมีอิทธิพลอย่างมีสาระส าคญัในการตดัสินใจทางการเงินและการบริหารของกลุ่มบริษทั หรือ บุคคล
หรือกิจการท่ีอยู่ภายใตก้ารควบคุมเดียวกันหรืออยู่ภายใตอิ้ทธิพลอย่างมีสาระส าคญัเดียวกันกบักลุ่มบริษทั  หรือ 
กลุ่มบริษทัมีอ านาจควบคุมหรือควบคุมร่วมกนัทั้งทางตรงและทางออ้ม หรือมีอิทธิพลอย่างมีสาระส าคญัในการ
ตดัสินใจทางการเงินและการบริหารต่อบุคคลหรือกิจการนั้น 

 
(บ) รำยงำนทำงกำรเงินจ ำแนกตำมส่วนงำน 

 
ผลการด าเนินงานของส่วนงานท่ีรายงานต่อประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร (ผูมี้อ านาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการด าเนินงาน) 
ของกลุ่มบริษทั จะแสดงถึงรายการท่ีเกิดขึ้นจากส่วนงานด าเนินงานนั้นโดยตรงรวมถึงรายการท่ีไดรั้บการปันส่วน
อยา่งสมเหตุสมผล 
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6 ผลกระทบจำกกำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือโคโรนำ 2019 (Covid-19)  
 

ในเดือนมีนาคม 2563 ผูว้่าราชการกรุงเทพมหานครและส่วนงานราชการไดก้ าหนดให้มีการปิดสถานประกอบการ
ร้านอาหารหรือลดเวลาประกอบกิจการของกลุ่มบริษทัเป็นการชัว่คราว ตั้งแต่วนัท่ี 23 มีนาคม 2563 เพื่อจะจ ากดั
ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ส่งผลให้การด าเนินธุรกิจของกลุ่ม
บริษทัไดรั้บผลกระทบเป็นอยา่งมากในช่วงเดือนเมษายนถึงพฤษภาคม 2563 ท าใหก้ลุ่มบริษทัไม่สามารถขายสินคา้
และให้บริการกับลูกคา้ท่ีต้องการรับประทานอาหารภายในร้าน แต่สามารถให้ลูกคา้ซ้ือสินคา้และรับกลบั หรือ
ใหบ้ริการแบบส่งถึงบา้น  

 
สถานการณ์ดงักล่าวมีผลกระทบท าให้กลุ่มบริษทัตอ้งปิดสถานประกอบการชัว่คราวจ านวน 5 แห่งในเดือนมีนาคม 
2563 และปิดเพิ่มเติมอีก 2 แห่งในเดือนเมษายน 2563 ทั้งน้ีสถานประกอบการดงักล่าวไดเ้ปิดด าเนินงานตามปกติใน
เดือนพฤษภาคม 2563  

 
ผูบ้ริหารยงัคงติดตามสถานการณ์เหตุการณ์ดงักล่าวเพื่อให้มัน่ใจวา่พนกังานของกลุ่มบริษทัปลอดภยั ตลอดจนไดมี้
การปรับเปล่ียนรูปแบบการใหบ้ริการและด าเนินงานเพื่อตอบสนองต่อเหตุการณ์ดงักล่าว   

 
7 บุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน 
 

ความสัมพนัธ์ท่ีมีกบับริษทัยอ่ยไดเ้ปิดเผยในหมายเหตุขอ้ 12 บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัท่ีมีรายการระหว่างกนั
กบักลุ่มบริษทัและบริษทัในระหวา่งปี มีดงัต่อไปน้ี  
 
ช่ือกิจกำร ประเทศที่จัดตั้ง ลักษณะควำมสัมพนัธ์ 

 /สัญชำติ   
ผูบ้ริหารส าคญั ไทย บุคคลท่ีมีอ านาจและความรับผิดชอบการวางแผน 

สั่งการและควบคุมกิจกรรมต่างๆ ของกิจการ
ไม่วา่ทางตรงหรือทางออ้ม ทั้งน้ี รวมถึงกรรมการ
ของกลุ่มบริษทั (ไม่ว่าจะท าหน้าท่ีในระดับ
บริหารหรือไม่) 

บริษทั ไทยเบฟเวอเรจ จ ากดั (มหาชน) ไทย บริษทัใหญ่และมีกรรมการร่วมกนั 
บริษทั แสงโสม จ ากดั ไทย บริษทัยอ่ยทางตรงของบริษทัใหญ่ 
บริษทั สุราพิเศษภทัรลานนา จ ากดั ไทย บริษทัยอ่ยทางตรงของบริษทัใหญ่ 
บริษทั ยไูนเตด็ ไวน์เนอร่ี แอนด ์ดิสทิลเลอร่ี จ ากดั ไทย บริษทัยอ่ยทางตรงของบริษทัใหญ่ 
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ช่ือกิจกำร ประเทศที่จัดตั้ง ลักษณะควำมสัมพนัธ์ 
 /สัญชำติ   

บริษทั หลกัชยัคา้สุรา จ ากดั ไทย บริษทัยอ่ยทางตรงของบริษทัใหญ่ 
บริษทั เบียร์ไทย (1991) จ ากดั (มหาชน) ไทย บริษทัยอ่ยทางตรงของบริษทัใหญ่ 
บริษทั เบียร์ทิพย ์บริวเวอร์ร่ี (1991) จ ากดั ไทย บริษทัยอ่ยทางตรงของบริษทัใหญ่ 
บริษทั คอสมอส บริวเวอร่ี (ประเทศไทย) จ ากดั ไทย บริษทัยอ่ยทางตรงของบริษทัใหญ่ 
บริษทั กฤตยบุญ จ ากดั ไทย บริษทัยอ่ยทางตรงของบริษทัใหญ่ 
บริษทั โมเดิร์นเทรด แมนเนจเมน้ท ์จ ากดั ไทย บริษทัยอ่ยทางตรงของบริษทัใหญ่ 
บริษทั ป้อมบูรพา จ ากดั ไทย บริษทัยอ่ยทางตรงของบริษทัใหญ่ 
บริษทั ป้อมคลงั จ ากดั ไทย บริษทัยอ่ยทางตรงของบริษทัใหญ่ 
บริษทั ป้อมโชค จ ากดั ไทย บริษทัยอ่ยทางตรงของบริษทัใหญ่ 
บริษทั ป้อมกิจ จ ากดั ไทย บริษทัยอ่ยทางตรงของบริษทัใหญ่ 
บริษทั ป้อมเจริญ จ ากดั ไทย บริษทัยอ่ยทางตรงของบริษทัใหญ่ 
บริษทั ป้อมพลงั จ ากดั ไทย บริษทัยอ่ยทางตรงของบริษทัใหญ่ 
บริษทั ป้อมนคร จ ากดั ไทย บริษทัยอ่ยทางตรงของบริษทัใหญ่ 
บริษทั ป้อมทิพย ์(2012) จ ากดั ไทย บริษทัยอ่ยทางตรงของบริษทัใหญ่ 
บริษทั น ายคุ จ ากดั ไทย บริษทัยอ่ยทางตรงของบริษทัใหญ่ 
บริษทั น าธุรกิจ จ ากดั ไทย บริษทัยอ่ยทางตรงของบริษทัใหญ่ 
บริษทั น าเมือง จ ากดั ไทย บริษทัยอ่ยทางตรงของบริษทัใหญ่ 
บริษทั น านคร จ ากดั ไทย บริษทัยอ่ยทางตรงของบริษทัใหญ่ 
บริษทั น าพลงั จ ากดั ไทย บริษทัยอ่ยทางตรงของบริษทัใหญ่ 
บริษทั น ากิจการ จ ากดั ไทย บริษทัยอ่ยทางตรงของบริษทัใหญ่ 
บริษทั น ารุ่งโรจน์ จ ากดั ไทย บริษทัยอ่ยทางตรงของบริษทัใหญ่ 
บริษทั น าทิพย ์จ ากดั ไทย บริษทัยอ่ยทางตรงของบริษทัใหญ่ 
บริษทั แคชแวน แมนเนจเมน้ท ์จ ากดั ไทย บริษทัยอ่ยทางตรงของบริษทัใหญ่ 
บริษทั ไทยเบฟเวอเรจ เอน็เนอร์ยี ่จ  ากดั ไทย บริษทัยอ่ยทางตรงของบริษทัใหญ่ 
บริษทั ไทยเบฟเวอเรจ โลจิสติก จ ากดั ไทย บริษทัยอ่ยทางตรงของบริษทัใหญ่ 
บริษทั ไทยเบฟเวอเรจ เทรนน่ิง จ ากดั ไทย บริษทัยอ่ยทางตรงของบริษทัใหญ่ 
บริษทั ไทยเบฟเวอเรจ รีไซเคิล จ ากดั ไทย บริษทัยอ่ยทางตรงของบริษทัใหญ่ 
บริษทั ซี เอ ซี จ ากดั ไทย บริษทัยอ่ยทางตรงของบริษทัใหญ่ 
บริษทั ไทยเบฟเวอเรจ มาร์เก็ตต้ิง จ ากดั ไทย บริษทัยอ่ยทางตรงของบริษทัใหญ่ 
บริษทั แพนอินเตอร์เนชัน่แนล (ประเทศไทย) จ ากดั  ไทย บริษทัยอ่ยทางตรงของบริษทัใหญ่ 



บริษัท โออชิิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 30 กันยำยน 2563 
 

 43 

ช่ือกิจกำร ประเทศที่จัดตั้ง ลักษณะควำมสัมพนัธ์ 
 /สัญชำติ   

บริษทั ไทยดร้ิงค ์จ ากดั  ไทย บริษทัยอ่ยทางตรงของบริษทัใหญ่ 
บริษทั โฮเรกา้ แมเนจเมน้ท ์จ ากดั ไทย บริษทัยอ่ยทางตรงของบริษทัใหญ่ 
บริษทั ทศภาค จ ากดั ไทย บริษทัยอ่ยทางตรงของบริษทัใหญ่ 
บริษทั ชา้งอินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั ไทย บริษทัยอ่ยทางตรงของบริษทัใหญ่ 
บริษทั อาหารเสริม จ ากดั ไทย บริษทัยอ่ยทางตรงของบริษทัใหญ่ 
บริษทั เบฟเทค จ ากดั ไทย บริษทัยอ่ยทางตรงของบริษทัใหญ่ 

บริษทั เอเอสเอม็ แมนเนจเมน้ท ์จ ากดั ไทย บริษทัยอ่ยทางตรงของบริษทัใหญ่ 
บริษทั ซี.เอ.ไอ. จ ากดั ไทย บริษทัยอ่ยทางตรงของบริษทัใหญ่ 
บริษทั น ้าใจไทยเบฟ (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จ ากดั ไทย บริษทัยอ่ยทางตรงของบริษทัใหญ่ 
International Beverage Holdings Limited ฮ่องกง บริษทัยอ่ยทางตรงของบริษทัใหญ่ 
บริษทั ฟู้ด ออฟ เอเชีย จ ากดั ไทย บริษทัยอ่ยทางออ้มของบริษทัใหญ่ 
บริษทั ฮาวี ลอจิสติกส์ (ประเทศไทย) จ ากดั ไทย บริษทัยอ่ยทางออ้มของบริษทัใหญ่ 
บริษทั บางกอกอาร์ตเบียนนาเล่ แมนเนจเมน้ท ์จ ากดั ไทย บริษทัยอ่ยทางออ้มของบริษทัใหญ่ 
บริษทั เอส.พ.ีเอม็. อาหารและเคร่ืองด่ืม จ ากดั ไทย บริษทัยอ่ยของบริษทัยอ่ยทางออ้มของบริษทัใหญ่ 
บริษทั เสริมสุข จ ากดั (มหาชน) ไทย บริษทัยอ่ยของบริษทัยอ่ยทางออ้มของบริษทัใหญ่ 
บริษทั เสริมสุข เบเวอร์เรจ จ ากดั ไทย บริษทัยอ่ยของบริษทัยอ่ยทางออ้มของบริษทัใหญ่ 
บริษทั เคร่ืองด่ืมแรงเยอร์ (2008) จ ากดั ไทย บริษทัยอ่ยของบริษทัยอ่ยทางออ้มของบริษทัใหญ่ 
บริษทั แม๊กซ์ เอเชีย จ ากดั ไทย บริษทัยอ่ยของบริษทัยอ่ยทางออ้มของบริษทัใหญ่ 
บริษทั บิสโตร เอเชีย จ ากดั ไทย บริษทัยอ่ยของบริษทัยอ่ยทางออ้มของบริษทัใหญ่ 
บริษทั สะไปซ์ ออฟ เอเซีย จ ากดั ไทย บริษทัยอ่ยของบริษทัยอ่ยทางออ้มของบริษทัใหญ่ 
บริษทั เดอะ คิวเอสอาร์ ออฟ เอเชีย จ ากดั ไทย บริษทัยอ่ยของบริษทัยอ่ยทางออ้มของบริษทัใหญ่ 
Fraser & Neave, Limited สิงคโปร์ บริษทัร่วมของบริษทัยอ่ยทางออ้มของบริษทัใหญ่ 
บริษทั เพท็ฟอร์ม (ไทยแลนด)์ จ ากดั ไทย บริษทัร่วมของบริษทัยอ่ยของบริษทัย่อยทางออ้ม

ของบริษทัใหญ่ 
บริษทั เอฟแอนดเ์อ็น แดร่ีส์ (ประเทศไทย) จ ากดั ไทย บริษัทในเครือของบริษัทร่วมของบริษัทย่อย

ทางออ้มของบริษทัใหญ่ 
บริษทั เอฟแอนดเ์อ็น ยไูนเตด็ จ ากดั ไทย บริษัทในเครือของบริษัทร่วมของบริษัทย่อย

ทางออ้มของบริษทัใหญ่ 
F&N Beverages Marketing Sdn. Bhd. มาเลเซีย บริษัทในเครือของบริษัทร่วมของบริษัทย่อย

ทางออ้มของบริษทัใหญ่ 
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F&N Beverages Manufacturing Sdn. Bhd. มาเลเซีย บริษัทในเครือของบริษัทร่วมของบริษัทย่อย
ทางออ้มของบริษทัใหญ่ 

F&N Foods Pte. Ltd. สิงคโปร์ บริษัทในเครือของบริษัทร่วมของบริษัทย่อย
ทางออ้มของบริษทัใหญ่ 

Fraser & Neave (Singapore) Pte. Limited สิงคโปร์ บริษัทในเครือของบริษัทร่วมของบริษัทย่อย
ทางออ้มของบริษทัใหญ่ 

บริษทั อเดลฟอส จ ากดั ไทย กรรมการและผู ้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ถือ 
หุน้ใหญ่ทางตรง 

บริษทั อมรินทร์ บุ๊ค เซ็นเตอร์ จ ากดั ไทย กรรมการและผู ้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ถือ 
หุน้ใหญ่ทางออ้ม 

บริษทั นอร์ธปาร์ค กอลฟ์แอนดส์ปอร์ตคลบั จ ากดั ไทย กรรมการและผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษทัใหญ่
เป็นกรรมการและถือหุน้ใหญ่ทางออ้ม 

บริษทั สิริวนา จ ากดั ไทย กรรมการและผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษทัใหญ่
ถือหุน้ใหญ่ทางตรง 

บริษทั อินเตอร์ โฮเรกา้ จ ากดั ไทย กรรมการและผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษทัใหญ่
ถือหุน้ใหญ่ทางออ้ม 

บริษทั ซีดบัเบ้ิลย ูทาวเวอร์ จ ากดั ไทย กรรมการและผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษทัใหญ่
ถือหุน้ใหญ่ทางออ้ม 

บริษทั แอสเสท เวิรด ์รีเทล จ ากดั ไทย กรรมการและผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษทัใหญ่
ถือหุน้ใหญ่ทางออ้ม 

บริษทั เบอร์ล่ี ยคุเกอร์ จ ากดั (มหาชน) ไทย กรรมการและผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษทัใหญ่
ถือหุน้ใหญ่ทางออ้ม 

บริษทั อาคเนยป์ระกนัภยั จ ากดั (มหาชน) ไทย กรรมการและผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษทัใหญ่
ถือหุน้ใหญ่ทางออ้ม 

บริษทั อาคเนยป์ระกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน) ไทย กรรมการและผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษทัใหญ่
ถือหุน้ใหญ่ทางออ้ม 

บริษทั อาคเนยแ์คปปิตอล จ ากดั ไทย กรรมการและผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษทัใหญ่
ถือหุน้ใหญ่ทางออ้ม 

บริษทั ทิพยพ์ฒัน อาร์เขต จ ากดั ไทย กรรมการและผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษทัใหญ่
ถือหุน้ใหญ่ทางออ้ม 
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บริษทั อาหารสยาม จ ากดั (มหาชน) ไทย กรรมการและผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษทัใหญ่
ถือหุน้ใหญ่ทางออ้ม 

บริษทั ทีซีซี โฮเทล แอสเสท แมนเนจเมน้ท ์จ ากดั ไทย กรรมการและผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษทัใหญ่
ถือหุน้ใหญ่ทางออ้ม 

บริษทั ที.ซี.ซี. เทคโนโลย ีจ ากดั ไทย กรรมการและผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษทัใหญ่
ถือหุน้ใหญ่ทางออ้ม 

บริษทั เอฟ แอนด ์บี อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั ไทย กรรมการและผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษทัใหญ่
ถือหุน้ใหญ่ทางออ้ม 

บริษทั บิสซิเนส โพรเซส เอาทซ์อร์สซ่ิง จ ากดั ไทย กรรมการและผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษทัใหญ่
ถือหุน้ใหญ่ทางออ้ม 

บริษทั ยนิูเวนเจอร์ จ ากดั (มหาชน) ไทย กรรมการและผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษทัใหญ่
ถือหุน้ใหญ่ทางออ้ม 

บริษทั เดอะ สตรีท รีเทล ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั ไทย กรรมการและผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษทัใหญ่
ถือหุน้ใหญ่ทางออ้ม 

บริษทั โรงงานอุตสาหกรรมกระดาษบางปะอิน จ ากดั ไทย กรรมการและผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษทัใหญ่
ถือหุน้ใหญ่ทางออ้ม 

บริษทั พรรณธิอร เทรดด้ิง จ ากดั ไทย กรรมการและผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษทัใหญ่
ถือหุน้ใหญ่ทางออ้ม 

บริษทั บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จ ากดั (มหาชน) ไทย กรรมการและผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษทัใหญ่
ถือหุน้ใหญ่ทางออ้ม 

บริษทั บีเจซี สเปเชียลต้ีส์ จ ากดั ไทย กรรมการและผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษทัใหญ่
ถือหุน้ใหญ่ทางออ้ม 

บริษทั พิษณุโลก บ๊ิกซี จ ากดั ไทย กรรมการและผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษทัใหญ่
ถือหุน้ใหญ่ทางออ้ม 

บริษทั อุตสาหกรรมน ้าตาลชลบุรี จ ากดั ไทย กรรมการและผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษทัใหญ่
ถือหุน้ใหญ่ทางออ้ม 

บริษทั สุรเศรษฐ์ จ ากดั ไทย กรรมการและผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษทัใหญ่
ถือหุน้ใหญ่ทางออ้ม 

บริษทั ทีซีซี แลนด ์จ ากดั ไทย กรรมการและผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษทัใหญ่
ถือหุน้ใหญ่ทางออ้ม 
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บริษทั ทีซีซี แอสเซ็ทส์ (ประเทศไทย) จ ากดั ไทย กรรมการและผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษทัใหญ่
ถือหุน้ใหญ่ทางออ้ม 

บริษทั เอเชียบุ๊คส์ จ ากดั ไทย กรรมการและผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษทัใหญ่
ถือหุน้ใหญ่ทางออ้ม 

บริษทั อมรินทร์พร้ินต้ิง แอนด ์พบัลิชช่ิง จ ากดั  
    (มหาชน)  

ไทย กรรมการและผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษทัใหญ่
ถือหุน้ใหญท่างออ้ม 

บริษทั เกษมทรัพยภ์กัดี จ ากดั ไทย กรรมการและผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษทัใหญ่
ถือหุน้ใหญท่างออ้ม 

บริษทั เกษมทรัพยสิ์ริ จ ากดั ไทย กรรมการและผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษทัใหญ่
ถือหุน้ใหญท่างออ้ม 

บริษทั ไทย มาลายา กลาส จ ากดั ไทย กรรมการและผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษทัใหญ่
ถือหุน้ใหญท่างออ้ม 

บริษทั ธนสินธิ จ ากดั ไทย กรรมการและผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษทัใหญ่
ถือหุน้ใหญท่างออ้ม 

บริษทั แปซิฟิก เลเช่อร์ (ประเทศไทย) จ ากดั ไทย กรรมการและผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษทัใหญ่
ถือหุน้ทางออ้ม 

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยไ์ทยรีเทลอินเวสเมน้ต ์ ไทย กรรมการและผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษทัใหญ่
ถือหน่วยลงทุนส่วนใหญ่ทางออ้ม 

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยแ์ละสิทธิการเช่า 
   ไทยคอมเมอร์เชียลอินเวสเมน้ต ์

ไทย กรรมการและผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษทัใหญ่
ถือหน่วยลงทุนส่วนใหญ่ทางออ้ม 

ทรัสตเ์พื่อการลงทุนในสิทธิการเช่า
อสังหาริมทรัพยโ์กลเดน้เวนเจอร์ 

ไทย กรรมการและผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษทัใหญ่
ถือหน่วยลงทุนทางออ้ม 

 

นโยบายการก าหนดราคาส าหรับรายการแต่ละประเภทอธิบายไดด้งัต่อไปน้ี 
 

รำยกำร  นโยบำยกำรก ำหนดรำคำ   
ซ้ือขายสินคา้  ราคาท่ีตกลงร่วมกนัโดยอา้งอิงจากราคาตลาด 
รายไดจ้ากการใหบ้ริการ  ราคาท่ีตกลงกนัตามสัญญา 
ซ้ือขายสินทรัพยถ์าวร  ราคาท่ีตกลงร่วมกนั 
ซ้ือขายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน   ราคาท่ีตกลงร่วมกนั  
ค่าเช่ารับและค่าเช่าจ่าย  ราคาท่ีตกลงกนัตามสัญญา 
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รำยกำร  นโยบำยกำรก ำหนดรำคำ   
รายไดค้่าบริหารจดัการ  ราคาท่ีตกลงกนัตามสัญญา 
ค่าบริหารงาน  ราคาท่ีตกลงกนัตามสัญญา 
ดอกเบ้ียรับและดอกเบ้ียจ่าย  อตัราท่ีตกลงร่วมกนัโดยอา้งอิงจากอตัราดอกเบ้ียของสถาบนัการเงิน 
เงินปันผลรับ  ตามสิทธิท่ีจะไดรั้บเงินปันผล 
รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายอ่ืน  ราคาท่ีตกลงร่วมกนั 
ค่าสินไหมทดแทนจากเหตุการณ์อคัคีภยั  อตัรามาตรฐานท่ีผูรั้บประกนัก าหนด 
 
รายการท่ีส าคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัส าหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน สรุปไดด้งัน้ี 
 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่30 กันยำยน 2563  2562  2563  2562 
 (พันบาท) 
บริษัทใหญ่        
รายไดจ้ากการขายสินคา้ 1,808  824  348  202 
รายไดอ่ื้น 157  111  140  92 
ค่าบริหารงาน 12,624  9,360  12,624  9,360 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน 5,923  6,844  3,435  4,426 
        
บริษัทย่อย        
รายไดจ้ากการขายสินคา้ -  -  4,611  2,951 
เงินปันผลรับ -  -  1,070,197  897,998 
ดอกเบ้ียรับ -  -  1,856  6,515 
รายไดค้่าบริหารจดัการ -  -  108,259  18,699 
รายไดอ่ื้น -  -  12,117  16,542 
ขายอุปกรณ์ -  -  1,204  1,501 
ขายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน -  -  2,303  - 
ซ้ือสินคา้ -  -  33,356  54,653 
ซ้ืออุปกรณ์ -  -  143  44 
รายจ่ายคา่เช่า -  -  2,442  3,783 
ดอกเบ้ียจ่าย -  -  4,391  2,967 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน -  -  27,545  41,538 
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 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่30 กันยำยน 2563  2562  2563  2562 
 (พันบาท) 
ผู้บริหำรส ำคัญ        
ค่าตอบแทนผูบ้ริหารส าคญั        
   ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนกังาน 52,682  46,309  47,549  39,076 
   ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 717  609  558  466 
   ตน้ทุนบริการในอดีตส าหรับผลประโยชน์        
      ระยะยาวของพนกังานจากการปรับปรุง        
      พระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน -  1,681  -  1,171 
   รวมค่ำตอบแทนผู้บริหำรส ำคัญ 53,399  48,599  48,107  40,713 
        

กิจกำรอ่ืนที่เกี่ยวข้องกัน        
รายไดจ้ากการขายสินคา้ 4,756,783  5,118,260  276,018  224,059 
รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 16,383  3,812  -  - 
ค่าสินไหมทดแทนจากเหตุการณ์อคัคีภยั 292,745  47,423  -  - 
ขายอุปกรณ์ 2,784  21,547  -  - 
รายไดอ่ื้น 17,791  20,581  2,828  4,460 
ซ้ือสินคา้ 2,102,767  3,042,887  1,213,137  1,766,367 
ซ้ืออุปกรณ์ 3,723  10,698  181  182 
ค่าบริหารงาน 9,480  7,852  7,800  6,172 
รายจ่ายคา่เช่า 138,491  148,485  46,730  57,737 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน 441,953  485,986  125,605  178,869 
 

ค่ำตอบแทนกรรมกำร 
 

ในการประชุมสามัญประจ าปีของผู ้ถือหุ้นของบริษัทเม่ือวันท่ี 30 มกราคม 2563 ผูถื้อหุ้นมีมติอนุมัติการจ่าย 
ค่าตอบแทนกรรมการบริษทัและเงินบ าเหน็จประจ าปี 2563 เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 10 ลา้นบาท และ 32 ลา้นบาท 
ตามล าดบั 
 

ในการประชุมสามัญประจ าปีของผู ้ถือหุ้นของบริษัทเม่ือวันท่ี 30 มกราคม 2562 ผูถื้อหุ้นมีมติอนุมัติการจ่าย 
ค่าตอบแทนกรรมการบริษทัและเงินบ าเหน็จประจ าปี 2562 เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 10 ลา้นบาท และ 32 ลา้นบาท 
ตามล าดบั 
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ยอดคงเหลือกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 30 กนัยายน มีดงัน้ี 
 

ลูกหน้ีกำรค้ำ - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2563  2562  2563  2562 
 (พันบาท) 
บริษทัใหญ่ 721  271  196  129 
บริษทัยอ่ย -  -  219  237 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 506,630  570,364  34,921  23,708 
รวม 507,351  570,635  35,336  24,074 

  

ลูกหน้ีอื่น - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2563  2562  2563  2562 
 (พันบาท) 
บริษทัใหญ่ 15  7  15  7 
บริษทัยอ่ย -  -  106,381  9,511 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั* 463,286  194,609  1,728  2,115 
รวม 463,301  194,616  108,124  11,633 

 

*ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 กลุ่มบริษทัมีลูกหน้ีเงินชดเชยจากการประมาณการการประกนัภยักบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั
แห่งหน่ึง จ านวน 458 ลา้นบาท (2562: 165 ล้านบาท) โดยไดเ้ปิดเผยในหมายเหตุขอ้ 4  

 

เงินปันผลค้ำงรับจำกบริษัทย่อย งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2563  2562  2563  2562 
 (พันบาท) 
บริษทัยอ่ย -  -  -  708,998 

 

 อัตรำดอกเบีย้ งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ณ วนัท่ี        
เงินให้กู้ยืมระยะส้ัน 30 กนัยายน 1 ตุลาคม   เพิ่มขึ้น  ลดลง  30 กนัยายน 
 (ร้อยละต่อปี) (พันบาท) 
2563   
บริษทัยอ่ย 2.20 106,000  550,000  (628,000)  28,000 
         

2562         
บริษทัยอ่ย 2.20 - 2.51 610,000  2,258,390  (2,762,390)  106,000 



บริษัท โออชิิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
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 อัตรำดอกเบีย้ งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ณ วนัท่ี        
เงินให้กู้ยืมระยะยำว 30 กนัยายน 1 ตุลาคม   เพิ่มขึ้น  ลดลง  30 กนัยายน 
 (ร้อยละต่อปี) (พันบาท) 
2563   
บริษทัยอ่ย 2.20 -  100,000  -  100,000 

 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2563  2562  2563  2562 
 (พันบาท) 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 36,541  34,447  18,335  18,741 

 

เจ้ำหนี้กำรค้ำ - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2563  2562  2563  2562 
 (พันบาท) 
บริษทัยอ่ย -  -  3,159  5,414 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 235,465  309,573  112,549  138,207 
รวม 235,465  309,573  115,708  143,621 

 

 

เจ้ำหนีค่้ำสินทรัพย์ - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2563  2562  2563  2562 
 (พันบาท) 

กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 690  1,764  -  - 
 

เจ้ำหนี้อื่น - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2563  2562  2563  2562 
 (พันบาท) 

บริษทัใหญ่ 10,677  6,051  8,015  3,480 
บริษทัยอ่ย -  -  10,496  38,782 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 113,734  134,279  25,545  21,494 
รวม 124,411  140,330  44,056  63,756 
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 อัตรำดอกเบีย้ งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ณ วนัท่ี        
เงินกู้ยืมระยะส้ัน 30 กนัยายน 1 ตุลาคม  เพิ่มขึ้น  ลดลง  30 กนัยายน 
 (ร้อยละต่อปี) (พันบาท) 
2563   
บริษทัยอ่ย 2.20 565,000  1,859,200  (2,424,200)  - 
         
2562         
บริษทัยอ่ย 2.20 -  1,307,000  (742,000)  565,000 

 
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอื่น - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2563  2562  2563  2562 
 (พันบาท) 

บริษทัใหญ่ 1,499  1,580  339  345 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 74  475  -  - 
รวม 1,573  2,055  339  345 

 
ภำระผูกพนักับบุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
 2563  2562  2563  2562 
 (พันบาท) 
ภำระผูกพนัรำยจ่ำยฝ่ำยทุน        
สัญญาท่ียงัไม่ได้รับรู้        
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ -  2,306  -  - 

        

จ ำนวนเงินขั้นต ่ำที่ต้องจ่ำยในอนำคตทั้งส้ินภำยใต้
สัญญำเช่ำด ำเนินงำนที่บอกเลิกไม่ได้ 

       

ภายในหน่ึงปี 53,804  39,081  29,222  21,690 
หลงัจากหน่ึงปี แต่ไม่เกินหา้ปี 26,508  20,698  12,357  8,141 
รวม 80,312  59,779  41,579  29,831 
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ภำระผูกพนักับบุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
 2563  2562  2563  2562 
 (พันบาท) 
ภำระผูกพนัอื่นๆ        
สัญญาบริการ 70,160  98,837  17,158  20,102 
ค าสั่งซ้ือท่ีผูข้ายสินคา้หรือวสัดุตกลงแลว้ 51,465  34,259  25,296  4,422 
สัญญาวา่จา้งโฆษณา 12  4,711  12  167 
อ่ืนๆ 8,819  15,062  7,532  13,869 
รวม 130,456  152,869  49,998  38,560 
 

สัญญำส ำคัญที่ท ำกับบุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน 
 

สัญญาเช่าทรัพย์สิน  
  

บริษัทและบริษัท โออิชิ ราเมน จ ากัด ซ่ึงเป็นบริษัทย่อยของบริษัทได้ท าสัญญาเช่าพื้นท่ีเพื่อประกอบกิจการ
ร้านอาหารกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัหลายแห่ง สัญญามีก าหนดระยะเวลาหน่ึงถึงสามปี ซ่ึงจะครบก าหนดในระหว่าง
ปี 2563 ถึงปี 2566 โดยบริษทัและบริษทัยอ่ยดงักล่าวมีภาระผกูพนัท่ีจะตอ้งจ่ายค่าเช่าเป็นรายเดือนในอตัราคงท่ีหรือ
อตัราร้อยละของยอดรายไดต้ามเง่ือนไขท่ีก าหนดไวใ้นสัญญา 
 

บริษทั โออิชิ เทรดด้ิง จ ากดั “ผูเ้ช่า” ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัไดท้ าสัญญาเช่าท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างในจงัหวดั
สระบุรีกับกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกันแห่งหน่ึง “ผูใ้ห้เช่า” สัญญามีก าหนดระยะเวลาสามปี  มีผลบงัคบัใช้ตั้งแต่วนัท่ี  
1 กนัยายน 2561 และส้ินสุดวนัท่ี 31 สิงหาคม 2564 ทั้งน้ีหากผูเ้ช่าประสงค์จะต่ออายุสัญญาให้แจง้เป็นลายลกัษณ์
อกัษรให้แก่ผูใ้ห้เช่าก่อนระยะเวลาของสัญญาจะส้ินสุดลงไม่น้อยกว่า 30 วนั ก่อนครบก าหนดสัญญา และผูใ้ห้เช่า
ตกลงจะให้ผูเ้ช่าเช่าท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างต่อไปอีกคราวละสามปี นบัแต่วนัท่ีครบก าหนดสัญญาหรือระยะเวลา 
ท่ีต่อออกไปแต่ละคราว โดยบริษทัย่อยดงักล่าวมีภาระผกูพนัท่ีจะตอ้งจ่ายค่าเช่าเป็นรายเดือนตามอตัราท่ีระบุไวใ้น
สัญญา 
 

บริษทั โออิชิ เทรดด้ิง จ ากดั “ผูเ้ช่า” ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยของบริษทัไดท้ าสัญญาเช่าอาคารโรงงานในจงัหวดัชลบุรี  
กบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัแห่งหน่ึง “ผูใ้ห้เช่า” สัญญามีก าหนดระยะเวลาสามปี โดยสัญญามีก าหนดระยะเวลาสามปี 
มีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 1 กนัยายน 2561 และส้ินสุดวนัท่ี 31 สิงหาคม 2564 ทั้งน้ีหากผูเ้ช่าประสงคจ์ะต่ออายสุัญญา
ใหแ้จง้เป็นลายลกัษณ์อกัษรใหแ้ก่ผูใ้หเ้ช่าก่อนระยะเวลาของสัญญาจะส้ินสุดลงไม่น้อยกวา่ 30 วนั ก่อนครบก าหนด
สัญญา และผูใ้ห้เช่าตกลงจะให้ผูเ้ช่าเช่าอาคารโรงงานต่อไปอีกคราวละหน่ึงปี นบัแต่วนัท่ีครบก าหนดสัญญาหรือ
ระยะเวลาท่ีต่อออกไปแต่ละคราว โดยบริษทัยอ่ยดงักล่าวมีภาระผกูพนัท่ีจะตอ้งจ่ายค่าเช่าเป็นรายเดือนตามอตัราท่ีระบุไว้
ในสัญญา 
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เม่ือวนัท่ี 23 พฤษภาคม 2560 บริษทัและบริษทัย่อยของบริษทัไดท้ าสัญญาเช่าช่วงพื้นท่ีอาคารส านกังานแบบตกแต่ง
แลว้เสร็จและสัญญาบริการกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัแห่งหน่ึง สัญญามีก าหนดระยะเวลาสามปี มีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่
วนัท่ี 23 พฤษภาคม 2560 ถึงวนัท่ี 22 พฤษภาคม 2563 บริษทัและบริษทัยอ่ยดงักล่าวของบริษทัไดท้ าสัญญาใหม่กบั
คู่สัญญา โดยสัญญามีก าหนดระยะเวลาหน่ึงปีเจ็ดเดือน มีผลบังคับใช้ตั้ งแต่วนัท่ี 23 พฤษภาคม 2563 ถึงวนัท่ี  
31 ธนัวาคม 2564 โดยบริษทัและบริษทัย่อยดงักล่าวมีภาระผูกพนัท่ีจะตอ้งจ่ายค่าเช่าและค่าบริการตามอตัราท่ีระบุไว้
ในสัญญา 
 
เม่ือวนัท่ี 1 สิงหาคม 2560  บริษทั โออิชิ เทรดด้ิง จ ากดั “ผูใ้หเ้ช่า” ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัไดท้ าสัญญาเช่าพื้นท่ี 
ภายในโรงงานนิคมอุตสาหกรรมนวนคร จงัหวดัปทุมธานี  กบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัแห่งหน่ึง “ผูเ้ช่า” โดยสัญญา 
มีก าหนดระยะเวลาสามปี มีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 1 สิงหาคม 2560 ถึงวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2563 บริษทัยอ่ยดงักล่าว
ของบริษทัไดท้ าสัญญาใหม่กบัคู่สัญญา โดยสัญญามีก าหนดระยะเวลาสามปี มีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 1 สิงหาคม 2563 
ถึงวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2566  และมีเง่ือนไขและอตัราค่าเช่าเป็นรายเดือนตามท่ีระบุไวใ้นสัญญา 
 
บริษทัและบริษทั โออิชิ เทรดด้ิง จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยของบริษทั ไดท้ าสัญญาเช่ารถยนต์หลายฉบบักบักิจการ 
ท่ีเก่ียวขอ้งกนัแห่งหน่ึง สัญญามีก าหนดระยะเวลาสามปีถึงห้าปี ซ่ึงจะครบก าหนดในระหว่างปี 2563 ถึงปี 2567.
โดยบริษทัและบริษทัยอ่ยดงักล่าวมีภาระผกูพนัท่ีจะตอ้งจ่ายค่าเช่าเป็นรายเดือนตามอตัราท่ีระบุไวใ้นสัญญา 
 
บันทึกข้อตกลงเช่าช่วงพืน้ท่ีอาคาร 
 
บริษทัไดท้ าบนัทึกขอ้ตกลงกบับริษทั โออิชิ ราเมน จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยของบริษทั เพื่อเช่าช่วงพื้นท่ีอาคาร
หา้งสรรพสินคา้สองแห่ง ซ่ึงบริษทัย่อยดงักล่าวเป็นเจา้ของสิทธิการเช่าพื้นท่ีอาคารดงักล่าว โดยบริษทัมีภาระผูกพนั
ท่ีจะตอ้งจ่ายค่าเช่าเป็นรายเดือนตามอตัราท่ีระบุไวใ้นสัญญา 
 
สัญญาให้บริการระบบจัดจ าหน่ายออนไลน์ 
 
บริษทัและบริษทั โออิชิ ราเมน จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทั ไดท้ าสัญญาใหบ้ริการระบบจดัจ าหน่ายออนไลน์
กบับริษทั โออิชิ เดลิเวอร่ี จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทั โดยสัญญามีผลบงัคบัใชเ้ม่ือวนัท่ี 1 เมษายน 2563 และ
ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2565โดยมีรายละเอียดค่าบริการเป็นไปตามท่ีระบุในสัญญา และหากฝ่ายหน่ึงฝ่ายใดมิได้
แจง้การไม่ต่ออายุสัญญาเป็นลายลกัษณ์อกัษรล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วนั ก่อนครบก าหนดสัญญาให้ถือว่าสัญญา
ฉบบัน้ีมีผลบงัคบัใชต่้อไปอีกคราวละหน่ึงปี นบัตั้งแต่วนัท่ีครบก าหนดสัญญา 
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สัญญาซื้อขายซอส 
 
บริษทั โออิชิ ฟู้ด เซอร์วิส จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยของบริษทั ไดท้ าสัญญาซ้ือขายซอสกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัแห่งหน่ึง 
เพื่อจดัหา ผลิต และจ าหน่ายสินคา้ โดยสัญญามีก าหนดระยะเวลาหน่ึงปี มีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 
และส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ภายใตข้อ้ก าหนดและเง่ือนไขตามท่ีระบุในสัญญา 
 
สัญญำอื่นๆ 
 
สัญญาแต่งตั้งผู้จัดจ าหน่ายสินค้า 
 
บริษทัและบริษทั โออิชิ เทรดด้ิง จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยของบริษทัไดท้ าสัญญาแต่งตั้งให้กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกัน
หลายแห่งเป็นผูจ้ดัจ าหน่ายผลิตภณัฑพ์ร้อมด่ืมใหก้บับริษทัและบริษทัยอ่ยดงักล่าว โดยสัญญามีก าหนดระยะเวลาสาม
ปี มีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 และส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2565 และหากฝ่ายหน่ึงฝ่ายใดประสงค์จะต่อ
อายุสัญญาออกไป ให้แจ้งแก่อีกฝ่ายหน่ึงทราบล่วงหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษรไม่น้อยกว่าหกเดือน ก่อนวนัครบ
ก าหนดสัญญา 
 
บริษทั โออิชิ เทรดด้ิง จ ากัด ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยของบริษทัได้ท าสัญญาแต่งตั้งให้กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกันแห่งหน่ึง 
เป็นผูจ้ดัจ าหน่ายสินคา้ประเภทชาเขียวให้กบับริษทัยอ่ยดงักล่าว โดยสัญญามีก าหนดระยะเวลาสามปี มีผลบงัคบัใช้
ตั้งแต่วนัท่ี 1 มีนาคม 2561 และส้ินสุดวนัท่ี 28 กุมภาพนัธ์ 2564 ทั้งน้ี หากฝ่ายหน่ึงฝ่ายใดมิไดแ้จง้การไม่ต่ออายสุัญญา
ให้แก่อีกฝ่ายหน่ึงทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษรล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 90 วนั ก่อนครบก าหนดระยะเวลาของสัญญา
ดงักล่าว หรือระยะเวลาท่ีต่อออกไปแต่ละคราว ให้ถือว่าสัญญาฉบบัน้ีมีผลบงัคบัใชต่้อไปอีกคราวละหน่ึงปี นบัแต่
วนัท่ีครบก าหนดระยะเวลาของสัญญา หรือวนัท่ีครบก าหนดระยะเวลาท่ีต่อออกไปแต่ละคราว 
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เม่ือวนัท่ี 1 เมษายน 2559 บริษทั โออิชิ เทรดด้ิง จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยของบริษทัไดท้ าสัญญาแต่งตั้งให้บริษทั  
เป็นผูจ้ดัจ าหน่ายผลิตภณัฑ์อาหารแช่เยน็ อาหารแช่แข็งและผลิตภณัฑ์ในกลุ่มเบเกอร่ี โดยสัญญามีผลบงัคบัใชเ้ป็น
ระยะเวลาสามปี ตั้งแต่วนัท่ี 1 เมษายน 2559 และส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2562 และในกรณีท่ีบริษทั โออิชิ เทรดด้ิง จ ากดั 
ไม่แจง้การไม่ต่ออายสุัญญาใหบ้ริษทัทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษรล่วงหนา้ไม่น้อยกวา่ 90 วนั ก่อนครบก าหนดสัญญา
ให้ถือว่าสัญญาฉบบัน้ีมีผลบงัคบัใช้ต่อไปอีกคราวละหน่ึงปี นับแต่วนัท่ีครบก าหนดสัญญาหรือระยะเวลาท่ีต่อ
ออกไปแต่ละคราว ทั้งน้ีเม่ือวนัท่ี 28 ธันวาคม 2561 บริษทัย่อยดังกล่าวได้แจ้งความประสงค์ไม่ต่อสัญญาตาม
เง่ือนไข จึงมีผลใหส้ัญญาส้ินสุดลง ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562  
 
สัญญาผลิตและจัดจ าหน่ายสินค้า 
 
เม่ือวนัท่ี 25 มิถุนายน 2561 บริษทัได้ท าสัญญาแต่งตั้งให้กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกันเป็นผูผ้ลิตและจัดจ าหน่ายชาเขียว
พร้อมด่ืมแบบขวดแก้วคืนขวดในราคาและเง่ือนไขตามท่ีระบุในสัญญา โดยสัญญามีก าหนดระยะเวลาหน่ึงปี  
มีผลบงัคบัใช้ตั้งแต่วนัท่ี 1 สิงหาคม 2561 และส้ินสุดลงวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2562 ต่อมาเม่ือวนัท่ี 1 สิงหาคม 2562 
บริษัทได้ท าสัญญาใหม่กับคู่สัญญา ในราคาและเง่ือนไขตามท่ีระบุในสัญญา โดยสัญญามีก าหนดระยะเวลา  
หน่ึงปีสองเดือน มีผลบงัคบัใช้ตั้งแต่วนัท่ี 1 สิงหาคม 2562 และส้ินสุดลงวนัท่ี 30 กันยายน 2563 ต่อมาเม่ือวนัท่ี  
1 ตุลาคม 2563 บริษทัไดท้ าสัญญาใหม่กบัคู่สัญญา ในราคาและเง่ือนไขตามท่ีระบุในสัญญา โดยสัญญามีก าหนด
ระยะเวลาสองปี มีผลบงัคบัใช้ตั้งแต่วนัท่ี 1 ตุลาคม 2563 และส้ินสุดลงวนัท่ี 30 กนัยายน 2565 และหากคู่สัญญา 
ฝ่ายหน่ึงฝ่ายใดประสงค์จะไม่ต่ออายุสัญญาให้แจง้เป็นหนังสือแก่อีกฝ่ายหน่ึง ก่อนครบก าหนดระยะเวลาของสัญญา 
ไม่นอ้ยกวา่ 90 วนั โดย ณ ปัจจุบนัสัญญาใหม่อยูใ่นขั้นตอนการพิจารณาลงนามจากบริษทัและคู่สัญญา 
 
บริษทั โออิชิ เทรดด้ิง จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยของบริษทัไดท้ าสัญญาเพื่อผลิตและจดัจ าหน่ายเคร่ืองด่ืมสมุนไพร
ให้กบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัแห่งหน่ึง ในราคาและเง่ือนไขตามท่ีระบุในสัญญา โดยสัญญามีก าหนดระยะเวลาสามปี 
มีผลบงัคบัใช้ตั้งแต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2561 และส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และหากฝ่ายหน่ึงฝ่ายใดประสงค์ 
จะไม่ต่ออายุสัญญาให้แจง้เป็นหนังสือแก่อีกฝ่ายหน่ึงก่อนครบก าหนดระยะเวลาของสัญญาไม่น้อยกว่าหกเดือน
ไม่เช่นนั้นใหถื้อวา่สัญญาฉบบัน้ีมีผลผกูพนัตามขอ้สัญญาเดิมต่อไปอีกคราวละสามปี 
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สัญญาให้บริการด้านการบริหารงาน 
 
เม่ือวนัท่ี 29 พฤษภาคม 2555 บริษทัไดท้ าสัญญาให้บริการดา้นการบริหารงานกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกันแห่งหน่ึง  
ซ่ึงให้บริการดา้นการบริหารและจดัการธุรกิจแก่บริษทั สัญญามีก าหนดระยะเวลาหน่ึงปี เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2555 
ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 และหากฝ่ายหน่ึงฝ่ายใดไม่มีการแจง้ยกเลิกสัญญาใหท้ราบล่วงหนา้เป็นลายลกัษณ์อกัษร
ไม่น้อยกว่าสามเดือน ก่อนครบก าหนดสัญญา ให้ถือว่าสัญญาฉบบัน้ีมีผลบงัคบัใชต่้อไปอีกคราวละหน่ึงปี นบัแต่
วนัท่ีครบก าหนดสัญญาหรือระยะเวลาท่ีต่อออกไปแต่ละคราว โดยบริษทัมีภาระผูกพนัท่ีจะต้องจ่ายค่าตอบแทน 
เป็นรายเดือนตามอตัราท่ีระบุไวใ้นสัญญา 
 
เม่ือวันท่ี 10 กรกฎาคม 2557 บริษัทได้ท าสัญญา Management Service Agreement กับ Oishi Myanmar Limited  
ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยทางออ้มในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ เพื่อให้บริการดา้นการบริหารและจดัการธุรกิจแก่ 
Oishi Myanmar Limited สัญญามีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 10 กรกฎาคม 2557 เป็นตน้ไป จนกว่าคู่สัญญาจะตกลงให้
สัญญาส้ินสุดหรือสัญญาส้ินสุดลงดว้ยเหตุใดเหตุหน่ึงตามท่ีระบุไวใ้นสัญญา โดยบริษทัตกลงเรียกเก็บค่าตอบแทน
รายเดือนตามอตัราท่ีระบุไวใ้นสัญญา 
 
เม่ือวันท่ี 29 เมษายน 2558 บริษัท โออิชิ เทรดด้ิง จ ากัด ซ่ึงเป็นบริษัทย่อยของบริษัทได้ท าสัญญาให้บริการ 
ด้านการบริหารงานกับกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกันแห่งหน่ึง เพื่อการให้บริการด้านการบริหารแก่บริษทัย่อยดังกล่าว 
สัญญามีผลใชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 1.พฤษภาคม 2558 เป็นตน้ไป และหากคู่สัญญาฝ่ายใดประสงคจ์ะเลิกสัญญา ใหแ้จง้
ให้อีกฝ่ายหน่ึงทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่าสองเดือน โดยบริษทัย่อยดังกล่าวมีภาระผูกพนั  
ท่ีจะตอ้งจ่ายค่าตอบแทนเป็นรายเดือนตามอตัราท่ีระบุไวใ้นสัญญา 
 
สัญญาจ้างบริการ 
 
บริษทัได้ท าสัญญาจ้างบริการกับบริษทั โออิชิ เดลิเวอร่ี จ ากัด ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยของบริษทั เพื่อให้บริการงาน 
ดา้นการบญัชี และงานดา้นการปฏิบติัการ โดยสัญญามีก าหนดระยะเวลาสองปีหกเดือน มีผลบงัคบัใช้เม่ือวนัท่ี  
1 เมษายน 2563 ถึงวันท่ี  30 กันยายน 2565 โดยบริษัทตกลงเ รียกเ ก็บค่ าตอบแทนรายเดือนตามอัตรา 
ท่ีระบุไวใ้นสัญญา 
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สัญญาให้บริการท่ีปรึกษาทางธุรกิจ 
 
บริษทัได้ท าสัญญาให้บริการท่ีปรึกษาทางธุรกิจ กับ บริษทั โออิชิ เทรดด้ิง จ ากัด ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยของบริษัท  
เพื่อให้บริการด้านการบริหารและจัดการธุรกิจ โดยสัญญามีก าหนดระยะเวลาสามปี มีผลบงัคบัใช้ตั้ งแต่วันท่ี  
1 ตุลาคม 2562 ถึงวันท่ี  30 กันยายน 2565 โดยบริษัทตกลงเ รียกเ ก็บค่ าตอบแทนรายเ ดือนตามอัตรา  
ท่ีระบุไวใ้นสัญญา 
 
สัญญาซื้อขาย 
 
บริษทัได้ท าสัญญาซ้ือขายไอศกรีมกับกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกันแห่งหน่ึง ในราคาและเง่ือนไขตามท่ีระบุในสัญญา  
โดยสัญญามีอายสุามปี มีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2561 จนถึงวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564  
 
เม่ือวนัท่ี 1 กนัยายน 2561 บริษทั โออิชิ เทรดด้ิง จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยของบริษทัไดท้ าสัญญาซ้ือขวดพีอีทีบรรจุร้อน
กบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัแห่งหน่ึง ตามปริมาณท่ีบริษทัย่อยดงักล่าวก าหนดในราคาเป็นไปตามท่ีระบุในสัญญา โดย
สัญญามีก าหนดระยะเวลาหกเดือน มีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 1 กนัยายน 2561 ส้ินสุดวนัท่ี 28 กุมภาพนัธ์ 2562 ต่อมา
เม่ือวนัท่ี 27 มีนาคม 2562 บริษทัย่อยดงักล่าวไดท้ าสัญญาใหม่กบัคู่สัญญาในราคาและเง่ือนไขตามท่ีระบุในสัญญา  
โดยสัญญามีก าหนดระยะเวลาเจ็ดเดือน มีผลบงัคบัใช้ตั้งแต่วนัท่ี 1 มีนาคม 2562 ส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน 2562 
ต่อมาเม่ือวนัท่ี 1 ตุลาคม 2562 บริษทัยอ่ยดงักล่าวไดท้ าสัญญาใหม่กบัคู่สัญญา โดยสัญญามีก าหนดระยะเวลาหน่ึงปี   
มีผลบงัคบัใช้ตั้งแต่วนัท่ี 1 ตุลาคม 2562 และส้ินสุดลงวนัท่ี 30 กันยายน 2563 ต่อมาเม่ือวนัท่ี 24 กันยายน 2563 
บริษทัยอ่ยดงักล่าวของบริษทัไดท้ าสัญญาใหม่กบัคู่สัญญา โดยสัญญามีก าหนดระยะเวลาหน่ึงปี มีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่
วนัท่ี 1 ตุลาคม 2563 และส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 ซ่ึงมีราคาและเง่ือนไขเป็นไปตามสัญญาเดิมโดย ณ ปัจจุบนั
สัญญาใหม่อยูใ่นขั้นตอนการพิจารณาลงนามจากบริษทัและคู่สัญญา 
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เม่ือวนัท่ี 4 มิถุนายน 2561 บริษทัไดท้ าสัญญาซ้ือขายเคร่ืองด่ืมชาเขียวโซดากระป๋องกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัแห่งหน่ึง
ตามปริมาณท่ีบริษทัก าหนดในราคาเป็นไปตามท่ีระบุในสัญญา โดยสัญญามีก าหนดระยะเวลาหน่ึงปี มีผลบงัคบัใช้
ตั้งแต่วนัท่ี 20 พฤษภาคม 2561 ส้ินสุดวนัท่ี 19 พฤษภาคม 2562 ต่อมาเม่ือวนัท่ี 28 พฤษภาคม 2562 บริษทัได้ท า
สัญญาใหม่กับคู่สัญญาในราคาและเ ง่ือนไขตามท่ีระบุในสัญญา  โดยสัญญามีก าหนดระยะเวลาหน่ึงปี 
หน่ึงร้อยสามสิบสามวนั มีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 20 พฤษภาคม 2562 ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 ต่อมาเม่ือวนัท่ี 
1 ตุลาคม 2563 บริษทัไดท้ าสัญญาใหม่กบัคู่สัญญาในราคาและเง่ือนไขตามท่ีระบุในสัญญา  โดยสัญญามีก าหนด
ระยะเวลาสามปี มีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 1 ตุลาคม 2563 ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2566 และหากฝ่ายหน่ึงฝ่ายใดไม่
แจง้ความประสงคไ์ม่ต่ออายุสัญญาให้ทราบล่วงหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษรไม่น้อยกว่าสามเดือนก่อนวนัส้ินสุดของ
สัญญาให้ถือว่าสัญญาฉบบัน้ีมีผลบงัคบัใช้ต่อไปอีกคราวละหน่ึงปี นับแต่วนัท่ีครบก าหนดระยะเวลาการซ้ือขาย
หรือวนัท่ีครบก าหนดระยะเวลาท่ีต่อออกไปแต่ละคราว 
 

สัญญาสิทธิการด าเนินกิจการ 
 

เ ม่ือวันท่ี 1 มีนาคม 2559 บริษัทได้ท าสัญญาให้สิทธิในการด าเนินกิจการสาขาร้านอาหารของกลุ่มบริษัท
ภายในประเทศไทย กบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัแห่งหน่ึง โดยมีรายละเอียดการให้สิทธิและค่าตอบแทนตามท่ีระบุใน
สัญญา สัญญามีก าหนดระยะเวลาสิบปี เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 1 มีนาคม 2559 เป็นตน้ไป และหากฝ่ายหน่ึงฝ่ายใดไม่ได้ 
ขอเลิกสัญญาเป็นลายลกัษณ์อักษรล่วงหน้าไม่น้อยกว่า  90 วนั ก่อนครบก าหนดสัญญา ให้ถือว่าสัญญาฉบับน้ี  
มีผลบงัคบัใชต้่อไปอีกคราวละหา้ปี นบัแต่วนัท่ีครบก าหนดสัญญาหรือระยะเวลาท่ีต่อออกไปแต่ละคราว 
 

สัญญาให้บริการบริหารคลังสินค้า 
 

บริษทั โออิชิ เทรดด้ิง จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัไดท้ าสัญญาให้บริการบริหารคลงัสินคา้ โดยบริษทั โออิชิ 
เทรดด้ิง จ ากัด มีภาระผูกพนัท่ีจะต้องจ่ายค่าตอบแทนเป็นรายเดือนตามอตัราท่ีระบุไวใ้นสัญญา ต่อมาคู่สัญญา 
ไดเ้ขา้ท าบนัทึกเพิ่มเติมต่อทา้ยสัญญาให้บริการบริหารคลงัสินคา้ คร้ังท่ี 1 เพื่อต่ออายุสัญญาดงักล่าวออกไปอีก 
เป็นระยะเวลาหน่ึงปี เร่ิมตั้ งแต่วันท่ี 1 ธันวาคม 2560 ถึงวันท่ี 30 พฤศจิกายน 2561 โดยบริษัทย่อยดังกล่าว 
ตกลงท่ีจะจ่ายค่าตอบแทนเป็นรายเดือนตามท่ีระบุไวใ้นบันทึกเพิ่มเติมต่อท้ายสัญญาดังกล่าว ต่อมาเม่ือวนัท่ี  
7 พฤศจิกายน 2561 คู่สัญญาไดเ้ขา้ท าบนัทึกเพิ่มเติมต่อทา้ยสัญญาให้บริการบริหารคลงัสินคา้ คร้ังท่ี 2 เพื่อต่ออายุ
สัญญาดังกล่าวออกไปอีกเป็นระยะเวลาหน่ึงปี เร่ิมตั้ งแต่วนัท่ี 1 ธันวาคม 2561 ถึงวนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2562  
โดยบริษทัย่อยดงักล่าวตกลงท่ีจะจ่ายค่าตอบแทนเป็นรายเดือนตามอตัราท่ีระบุไวใ้นบนัทึกเพิ่มเติมต่อทา้ยสัญญา
ดังกล่าว ต่อมาเม่ือวนัท่ี 11 ธันวาคม 2562 บริษทัย่อยดังกล่าวไดท้ าสัญญาใหม่กับคู่สัญญา โดยสัญญามีก าหนด
ระยะเวลาสามปี มีผลบงัคบัใช้ตั้งแต่วนัท่ี 1 ธันวาคม 2562 และส้ินสุดวนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2565 โดยบริษทัย่อย
ดงักล่าวตกลงท่ีจะจ่ายค่าตอบแทนเป็นรายเดือนตามอตัราท่ีระบุในสัญญา 
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สัญญาจ้างบริการ 
 
บริษทัไดท้ าสัญญาจา้งบริการกบั บริษทั โออิชิ ราเมน จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทั เพื่อการใหบ้ริการเก่ียวกบั
ธุรกิจร้านอาหาร โดยสัญญามีก าหนดระยะเวลาหน่ึงปี เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2562 ถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 
และมีอตัราค่าบริการตามท่ีระบุในสัญญา ต่อมาคู่สัญญาไดต้กลงท าสัญญาใหม่ โดยสัญญามีก าหนดระยะเวลาหน่ึงปี 
มีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 และส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 โดยรายละเอียดค่าบริการเป็นไปตามท่ี
ระบุในสัญญา 
 
สัญญาจ้างผลิต 
 
เม่ือวนัท่ี 1 มีนาคม 2559 บริษทั โออิชิ เทรดด้ิง จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัไดท้ าสัญญารับจา้งผลิตผลิตภณัฑ์
เคร่ืองด่ืมประเภทนมกับกิจการท่ีเก่ียวข้องกันแห่งหน่ึง ในราคาและเง่ือนไขตามท่ีระบุในสัญญา โดยสัญญา 
มีก าหนดระยะเวลาห้าปี มีผลบังคับใช้ตั้ งแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2558 ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2563 ต่อมาเม่ือวันท่ี   
1 ตุลาคม 2563 บริษทัย่อยดงักล่าวของบริษทัไดท้ าสัญญาใหม่กบัคู่สัญญาในราคาและเง่ือนไขตามท่ีระบุในสัญญา  
โดยสัญญามีก าหนดระยะเวลาสามปี มีผลบงัคบัใช้ตั้งแต่วนัท่ี 1 ตุลาคม 2563 ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2566 และ
หากฝ่ายหน่ึงฝ่ายใดไม่มีการแจง้ยกเลิกสัญญาให้ทราบล่วงหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษรไม่น้อยกว่า  180 วนั ก่อนวนัท่ี
ครบก าหนดสัญญา ใหถื้อวา่สัญญาฉบบัน้ีมีผลบงัคบัใชต่้อไปอีกคราวละหน่ึงปี นบัแต่วนัท่ีครบก าหนดอายสุัญญา 
 
สัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ 
 
บริษทัไดท้ าสัญญาอนุญาตให้ใชสิ้ทธิกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัสองแห่ง เพื่อด าเนินกิจการผลิตและจ าหน่ายสินคา้
ภายใตเ้คร่ืองหมายการคา้ของบริษทัในประเทศมาเลเซีย บรูไนและสิงคโปร์ โดยมีเง่ือนไขและอตัราค่าตอบแทน
ตามท่ีระบุในสัญญา โดยสัญญามีก าหนดระยะเวลาสามปี จนถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 ต่อมาคู่สัญญาได้ตกลง 
ท าหนังสือขยายระยะเวลาสัญญาออกไปอีกสามเดือน จนถึงวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 เม่ือครบก าหนดอายุสัญญา 
คู่สัญญาได้ท าสัญญาใหม่ โดยมีก าหนดระยะเวลาห้าปีหกเดือน มีผลบงัคบัใช้ตั้งแต่วนัท่ี 1 เมษายน 2563 และ
ส้ินสุดลงในวนัท่ี 30 กนัยายน 2568 ภายใตข้อ้ตกลงและเง่ือนไขท่ีระบุในสัญญาเดิม  
 

  



บริษัท โออชิิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 30 กันยำยน 2563 
 

 60 

สัญญาซื้อขายวัตถดิุบและวัสดุบรรจุภัณฑ์  
 

เม่ือวนัท่ี 1 กนัยายน 2561 บริษทัไดท้ าสัญญาซ้ือขายวตัถุดิบและวสัดุบรรจุภณัฑ์กบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัแห่งหน่ึง ให้
เป็นผูด้  าเนินการกระจายสินคา้สู่ร้านคา้ในเครือและควบคุมการบริหารวตัถุดิบและวสัดุบรรจุภณัฑใ์หแ้ก่บริษทัและ
ให้สิทธิบริษทัย่อยของบริษทัใช้สิทธิภายใตข้อ้ก าหนดและเง่ือนไขเดียวกนั โดยบริษทัและบริษทัย่อยตกลงท่ีจะ
ช าระค่าบริการตามอตัราท่ีระบุไวใ้นสัญญา โดยสัญญามีก าหนดระยะเวลาหน่ึงปี เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 1 กนัยายน 2561 
ถึงวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 และคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายอาจตกลงต่อก าหนดระยะเวลาของสัญญาออกไปไดอี้กหน่ึงปี 
ต่อมาเม่ือวนัท่ี 1 ตุลาคม 2562 บริษทัไดท้ าสัญญาใหม่กบัคู่สัญญา โดยสัญญามีก าหนดระยะเวลาสามเดือน มีผล
บงัคบัใช้ตั้งแต่วนัท่ี 1 ตุลาคม 2562 และส้ินสุดวนัท่ี 31ธันวาคม 2562 ภายใต้ขอ้ก าหนดและเง่ือนไขตามท่ีระบุ 
ในสัญญา ต่อมาเม่ือวนัท่ี 1 ธันวาคม 2562 บริษทัไดท้ าสัญญาใหม่กบัคู่สัญญา โดยมีก าหนดระยะเวลาสองเดือน  
มีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 และส้ินสุดเม่ือวนัท่ี 29 กุมภาพนัธ์ 2563 ต่อมาวนัท่ี 1 มีนาคม 2563 บริษทั
ไดท้ าสัญญาใหม่กบัคู่สัญญา โดยมีก าหนดระยะเวลาสามปี มีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 1 มีนาคม 2563 และส้ินสุดลง
ในวนัท่ี 28 กุมภาพนัธ์ 2566 ภายใตข้อ้ก าหนดและเง่ือนไขตามท่ีระบุในสัญญา 
 

สัญญาบริการจัดซ้ือ/จัดจ้าง  
 

บริษทัและบริษทั โออิชิ ราเมน จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยของบริษทั ไดท้ าสัญญาบริการจดัซ้ือ/จดัจา้งกบับริษทั โออิชิ 
ฟู้ด เซอร์วิส จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยของบริษทัเพื่อการใช้บริการจดัซ้ือ/จัดจา้งและตรวจสอบคุณภาพสินคา้และ
บริการแก่บริษทัและบริษทัยอ่ยดงักล่าว โดยสัญญามีก าหนดระยะเวลาสามปี มีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 1 ตุลาคม 2562 
และส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2565 และหากฝ่ายหน่ึงฝ่ายใดมิไดแ้จง้การไม่ต่ออายสุัญญาเป็นลายลกัษณ์อกัษรล่วงหน้า
ไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั ก่อนครบก าหนดสัญญาให้ถือวา่สัญญาฉบบัน้ีมีผลบงัคบัใชต่้อไปอีกคราวละหน่ึงปี นบัตั้งแต่วนัท่ี
ครบก าหนดสัญญา 
 

สัญญาว่าจ้างขนส่งสินค้า  
 

บริษัท โออิชิ ฟู้ด เซอร์วิส จ ากัด ซ่ึงเป็นบริษัทย่อยของบริษทั ได้ท าสัญญาว่าจ้างขนส่งสินค้ากับกับ กิจการท่ี
เก่ียวขอ้งกนัแห่งหน่ึง โดยสัญญามีก าหนดระยะเวลาสองปี มีผลบงัคบัใช้เม่ือวนัท่ี 26 มิถุนายน 2562 และส้ินสุด
วนัท่ี 25 มิถุนายน 2564 โดยรายละเอียดค่าขนส่งเป็นไปตามท่ีระบุในสัญญา 

 

สัญญาซื้อขายเศษวัสดุเหลือใช้ 
 

บริษทัไดท้ าสัญญาซ้ือขายเศษวสัดุเหลือใชก้บักบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัแห่งหน่ึง โดยสัญญามีก าหนดระยะเวลาหน่ึงปี 
มีผลบงัคบัใชเ้ม่ือวนัท่ี 1 ตุลาคม 2562 และส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 โดยมีรายละเอียดราคาซ้ือขายเป็นไปตามท่ี
ระบุในสัญญา 



บริษัท โออชิิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 30 กันยำยน 2563 
 

 61 

8 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
 2563  2562  2563  2562 
 (พันบาท) 
เงินสดในมือ 12,585  15,969  6,147  8,690 
เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวนั 13,282  15,036  56  56 
เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย ์ 1,100,882  679,180  161,649  23,897 
รวม 1,126,749  710,185  167,852  32,643 

 

9 ลูกหนีก้ำรค้ำ 
 

  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 หมายเหตุ 2563  2562  2563  2562 
  (พันบาท) 
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 7 507,351   570,635   35,336   24,074  
บุคคลหรือกิจการอ่ืนๆ  123,573   115,525   3,762   6,599  
รวม  630,924   686,160   39,098   30,673  
 

การวิเคราะห์อายขุองลูกหน้ีการคา้ มีดงัน้ี 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
 2563  2562  2563  2562 
 (พันบาท) 
กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน        
ยงัไม่ครบก าหนดช าระ 467,051  504,336  34,931  23,900 
เกินก าหนดช าระ:        

นอ้ยกวา่ 3 เดือน 39,888  61,630  282  51 
3 - 6 เดือน 4  4,526  -  - 
6 - 12 เดือน 145  117  -  97 
มากกวา่ 12 เดือน 263  26  123  26 

รวม 507,351  570,635  35,336  24,074 
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 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
 2563  2562  2563  2562 
 (พันบาท) 

บุคคลหรือกิจกำรอ่ืนๆ        
ยงัไม่ครบก าหนดช าระ 100,426  89,419  2,637  5,595 
เกินก าหนดช าระ:        

นอ้ยกวา่ 3 เดือน 16,263  22,121  624  448 
3 - 6 เดือน  2,867  1,057  -  1 
6 - 12 เดือน 1,223  1,061  47  12 
มากกวา่ 12 เดือน 2,794  1,867  454  543 

รวม 123,573  115,525  3,762  6,599 

รวมทั้งส้ิน 630,924  686,160  39,098  30,673 

  
 โดยปกติระยะเวลาการใหสิ้นเช่ือแก่ลูกคา้ของกลุ่มบริษทัมีระยะเวลาตั้งแต่ 30 วนั ถึง 60 วนั 
 
10 ลูกหนีอ่ื้น 
 

  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 หมายเหตุ 2563  2562  2563  2562 
  (พันบาท) 
กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน 7 463,301  194,616  108,124  11,633 

บุคคลหรือกิจกำรอ่ืนๆ         
ค่าใชจ่้ายล่วงหนา้  16,032  30,495  6,375  10,255 
อ่ืนๆ  28,909  24,976  4,908  3,803 
รวม  508,242  250,087  119,407  25,691 
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11 สินค้ำคงเหลือ 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
 2563  2562  2563  2562 
 (พันบาท) 
สินคา้ส าเร็จรูป 206,011   187,538   1,526   1,039 
สินคา้ระหวา่งผลิต 11,886   12,070   -  - 
วตัถุดิบ 164,385   203,788   25,233   29,156 
วสัดุส้ินเปลืองเพื่อการผลิต 19,897   16,969   5,938   5,084 
อะไหล่ 96,716   43,807   -  - 
 498,895   464,172   32,697   35,279 
หัก ค่าเผื่อสินคา้ลา้สมยัและเส่ือมสภาพ (742)   (13,315)  -  - 
สุทธ ิ 498,153   450,857   32,697   35,279 

 
ตน้ทุนของสินคา้คงเหลือท่ีบนัทึกรวมใน 
   บญัชีตน้ทุนขาย 

      

- ตน้ทุนขาย 7,247,383  8,752,861  1,629,816   2,386,452 
- การปรับลดมูลค่าเป็นมูลค่าสุทธิท่ีคาดว่าจะ
ไดรั้บ 

 
807 

  
4,616 

  
- 

  
- 

สุทธ ิ 7,248,190  8,757,477  1,629,816   2,386,452 

 
12 เงินลงทุนในบริษัทย่อย 
 

   งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
     2563  2562 
     (พันบาท) 
ณ วนัท่ี 1 ตุลาคม 2562 และ 2561     1,590,081   1,593,823 
เพิ่มทุนในบริษทัย่อย     1,000   5,479 
ค่าเผื่อการดอ้ยค่า     (10,006)   (9,221) 
ณ วันที่ 30 กันยำยน     1,581,075   1,590,081 

 
ไม่มีการซ้ือและจ าหน่ายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยในระหวา่งปีส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 
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เม่ือวนัท่ี 14 ธันวาคม 2561 Oishi International Holdings Limited ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยทางตรงของบริษัท ได้เพิ่มทุน 
จดทะเบียนท่ีออกและช าระแลว้จากเดิมจ านวน 11.70 ลา้นเหรียญฮ่องกง (11,700,000 หุ้น มูลค่าหุ้นท่ีตราไวหุ้้นละ 1 
เหรียญฮ่องกง) เป็นจ านวน 13 ลา้นเหรียญฮ่องกง (13,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 เหรียญฮ่องกง) 
 
เม่ือวันท่ี 2 มกราคม 2562 Oishi F&B (Singapore) Pte. Ltd. ซ่ึงเป็นบริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัท ได้เพิ่มทุนจด
ทะเบียนท่ีออกและช าระแล้วจากเดิมจ านวน 1.90 ล้านเหรียญสิงคโปร์ (1,900,000 หุ้น มูลค่าหุ้นท่ีตราไวหุ้้นละ 1 
เหรียญสิงคโปร์) เป็นจ านวน 2.13 ลา้นเหรียญสิงคโปร์ (2,125,000 หุน้ มูลค่าหุน้ท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 เหรียญสิงคโปร์) 
 
เม่ือวนัท่ี 30 มกราคม 2562 Oishi Myanmar Limited ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยทางออ้มของบริษทั ไดเ้พิ่มทุนจดทะเบียนท่ี
ออกและช าระแลว้จากเดิมจ านวน 2.70 ลา้นเหรียญสหรัฐ (2,700,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 เหรียญสหรัฐ) เป็น
จ านวน 3.00 ลา้นเหรียญสหรัฐ (3,000,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 เหรียญสหรัฐ) 
 
เม่ือวนัท่ี 2 ตุลาคม 2562 กลุ่มบริษทัไดด้ าเนินการจดทะเบียนจดัตั้งบริษทั โออิชิ เดลิเวอร่ี จ ากดั กบักรมพฒันาธุรกิจ
การคา้ กระทรวงพาณิชย์ เพื่อประกอบกิจการพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ โดยมีทุนจดทะเบียนท่ีออกและช าระแล้ว 
จ านวน 1 ลา้นบาท (10,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 100 บาท) 
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เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 และ 2562 และเงินปันผลรับจากเงินลงทุนส าหรับแต่ละปี มีดงัน้ี 
 

 

บริษทัไม่มีเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์ดงันั้นจึงไม่มีราคาท่ีเปิดเผยต่อสาธารณชน 

   งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

  ประเทศท่ี สัดส่วนความเป็นเจา้ของ  ทุนช าระแลว้  ราคาทุน  การดอ้ยค่า  ราคาทุน - สุทธิ  เงินปันผลรับส าหรับปี 

 ลกัษณะธุรกิจ ด าเนินธุรกิจ 2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562 

   (ร้อยละ)  (หลักพัน)  (พันบาท) 

บริษัทย่อยทำงตรง                          

บริษทั โออิชิ เทรดดิ้ง จ ากดั  ผลิตและจดัจ าหน่าย               

    อาหารและเคร่ืองด่ืม 

 

ไทย 
 

99.99 

  

99.99 

  

420,000 บาท 

  

420,000 บาท 

  

420,000 

  

420,000 

  

- 
  

- 
  

420,000 

  

420,000 

  

991,198 

  

818,998 

บริษทั โออิชิ ราเมน จ ากดั ร้านอาหารญี่ปุ่น ไทย 99.99  99.99  158,000 บาท  158,000 บาท  158,000  158,000  -  -  158,000  158,000  78,999  79,000 

บริษทั โออิชิ ฟู้ด เซอร์วิส จ ากดั จดัจ าหน่ายอาหาร ไทย 99.99  99.99  1,000,000 บาท  1,000,000 บาท  999,998  999,998  -  -  999,998  999,998  -  - 

บริษทั โออิชิ เดลิเวอร่ี จ ากดั พาณิชยอ์ิเล็กทรอนิกส์ ไทย 99.99  -  1,000 บาท  -  1,000  -  -  -  1,000  -  -  - 

Oishi International Holdings 

   Limited 

จดัจ าหน่ายเคร่ืองด่ืมใน 

ต่างประเทศ 

 

ฮ่องกง 

 

100.00  

 

100.00  HKD 13,000  HKD 13,000  

 

55,586  

 

55,586 

  

(53,509) 

  

(43,503) 

  

2,077  

 

12,083  

 

- 
  

- 

รวม           1,634,584  1,633,584  (53,509)  (43,503)  1,581,075  1,590,081  1,070,197 897,998 
                         

บริษัทย่อยทำงอ้อม                          

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

ให้ค  าปรึกษา 

 

สิงคโปร์ 

 

100.00  

 

100.00  SGD 2,125  SGD 2,125  

           

  

  

Oishi Myanmar Limited ร้านอาหารญี่ปุ่น พม่า 55.00  55.00  USD 3,000  USD 3,000                 

Oishi Group Limited Liability 

   Company 

บริการให้ค  าปรึกษาการ

บริหารดา้นการตลาด 

 

เวียดนาม 

 

100.00  

 

100.00  USD 50  USD 50  
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13 ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ 
 

 งบกำรเงินรวม 
   ส่วน  อาคารและ      เคร่ืองมือ  อุปกรณ์      สินทรัพย ์   
    ปรับปรุง  ส่วนปรับปรุง      และเคร่ืองจกัร  ส านกังานและ  เคร่ืองใชใ้น    ระหว่างก่อสร้าง   
 ท่ีดิน  ท่ีดิน  อาคาร  ส่วนตกแต่ง  ระบบภายใน  ใชใ้นการผลิต  เคร่ืองตกแต่ง  ร้านอาหาร  ยานพาหนะ  และติดตั้ง  รวม 
 (พันบาท) 
รำคำทุน / รำคำประเมินใหม่                      
ณ วนัท่ี 1 ตุลาคม 2561 663,126  38,757  2,098,175  893,983  1,793,353  5,476,928  485,997  157,434  3,834  526,947  12,138,534 
เพ่ิมขึ้น -  443  4,082  17,463  17,998  51,389  24,235  3,238  59  726,090  844,997 
โอน -  632  132,589  63,880  148,603  812,253  27,396  10,829  -  (1,196,182)  - 
จ าหน่าย / ตดัจ าหน่าย -  -  (108,148)  (45,277)  (47,078)  (44,033)  (13,858)  (6,666)  -  (9,337)  (274,397) 
ณ วันที่ 30 กันยำยน 2562                      
  และ 1 ตุลำคม 2562 663,126  39,832  2,126,698  930,049  1,912,876  6,296,537  523,770  164,835  3,893  47,518  12,709,134 
เพ่ิมขึ้น -  -  5,846  3,429  26,526  34,886  14,590  3,886  -  164,024  253,187 
โอน -  -  20,836  50,568  49,070  43,415  20,829  6,478  -  (191,196)  - 
จ าหน่าย / ตดัจ าหน่าย -  -  (30,165)  (55,714)  (45,258)  (296,983)  (22,074)  (6,703)  (3)  -  (456,900) 
ณ วันที่ 30 กันยำยน 2563 663,126  39,832  2,123,215  928,332  1,943,214  6,077,855  537,115  168,496  3,890  20,346  12,505,421 
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 งบกำรเงินรวม 
   ส่วน  อาคารและ       เคร่ืองมือ  อุปกรณ์      สินทรัพย ์   
      ปรับปรุง  ส่วนปรับปรุง      และเคร่ืองจกัร  ส านกังานและ   เคร่ืองใชใ้น    ระหว่างก่อสร้าง   
 ท่ีดิน   ท่ีดิน  อาคาร    ส่วนตกแต่ง  ระบบภายใน  ใชใ้นการผลิต  เคร่ืองตกแต่ง   ร้านอาหาร    ยานพาหนะ  และติดตั้ง  รวม 
 (พันบาท) 
ค่ำเส่ือมรำคำและขำดทุน  
     จำกกำรด้อยค่ำ 

                     

ณ วนัท่ี 1 ตุลาคม 2561 -  18,310  842,397  685,009  1,108,081  3,077,620  360,800  114,364  3,487  4,565  6,214,633 

ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี -  3,179  96,898  92,407  161,207  434,049  52,960  18,331  94  -  859,125 

กลบัรายการขาดทุนจาก 
    การดอ้ยค่า* 

 
- 

  
- 

  
- 

  
- 

  
- 

  
- 

  
- 

  
- 

  
- 

  
(4,565) 

  
(4,565) 

จ าหน่าย / ตดัจ าหน่าย -  -  (108,148)  (44,543)  (39,874)  (33,095)  (13,619)  (6,424)  -  -  (245,703) 

ณ วันที่ 30 กันยำยน 2562                      

   และ 1 ตุลำคม 2562 -  21,489  831,147  732,873  1,229,414  3,478,574  400,141  126,271  3,581  -  6,823,490 

ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี -  3,203  98,871  78,609  156,189  413,394  49,403  15,414  37  -  815,120 

จ าหน่าย / ตดัจ าหน่าย -  -  (30,406)  (54,782)  (45,574)  (294,748)  (21,686)  (6,599)  (2)  -  (453,797) 

ณ วันที่ 30 กันยำยน 2563 -  24,692  899,612  756,700  1,340,029  3,597,220  427,858  135,086  3,616  -  7,184,813 

                      

 *บริษทัโออิชิ เทรดด้ิง จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยของบริษทัไดบ้นัทึกส ารองค่าเผื่อดอ้ยค่าอาคารและอุปกรณ์จากเหตุการณ์อคัคีภยัจ านวน 673 ลา้นบาท และบริษทัย่อยดงักล่าวได ้
มีการจ าหน่ายและตดัจ าหน่ายสินทรัพยใ์นระหวา่งปี 2563 จ านวน 171 ลา้นบาท (2562: จ านวน 89 ล้านบาท) 
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 งบกำรเงินรวม 
   ส่วน  อาคารและ       เคร่ืองมือ  อุปกรณ์      สินทรัพย ์   
      ปรับปรุง  ส่วนปรับปรุง      และเคร่ืองจกัร  ส านกังานและ   เคร่ืองใชใ้น    ระหว่างก่อสร้าง   
 ท่ีดิน   ท่ีดิน  อาคาร    ส่วนตกแต่ง  ระบบภายใน  ใชใ้นการผลิต  เคร่ืองตกแต่ง   ร้านอาหาร    ยานพาหนะ  และติดตั้ง  รวม 
 (พันบาท) 
มูลค่ำสุทธิทำงบัญชี                      
ภำยใต้กรรมสิทธ์ิของ
กลุ่มบริษัท 

                     

ณ วันที่ 1 ตุลำคม 2561 663,126  20,447  1,255,778  208,974  685,272  2,399,308  125,197  43,070  347  522,382  5,923,901 

ณ วันที่ 30 กันยำยน 2562 
และ 1 ตุลำคม 2562 

 
663,126 

  
18,343 

  
1,295,551 

  
197,176 

  
683,462 

  
2,817,963 

  
123,629 

  
38,564 

  
312 

  
47,518 

  
5,885,644 

ณ วันที่ 30 กันยำยน 2563 663,126  15,140  1,223,603  171,632  603,185  2,480,635  109,257  33,410  274  20,346  5,320,608 

 
ราคาทรัพยสิ์นของกลุ่มบริษทัก่อนหักค่าเส่ือมราคาสะสมของอาคารและอุปกรณ์ ซ่ึงไดค้ิดค่าเส่ือมราคาเต็มจ านวนแลว้ แต่ยงัคงใชง้านจนถึง ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 มีจ านวน 
2,913.59 ลา้นบาท (2562: 2,441.73 ล้านบาท) 
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 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
     เคร่ืองมือ  อุปกรณ ์      สินทรัพย ์   
     และเคร่ืองจกัร  ส านกังานและ  เคร่ืองใชใ้น    ระหว่างก่อสร้าง   
 ส่วนตกแต่ง  ระบบภายใน  ใชใ้นการผลิต  เคร่ืองตกแต่ง  ร้านอาหาร  ยานพาหนะ  และติดตั้ง  รวม 
 (พันบาท) 
รำคำทุน                
ณ วนัท่ี 1 ตุลาคม 2561 540,316  506,696  499,154  232,944  94,137  320  445  1,874,012 
เพ่ิมข้ึน 2,895  350  4,270  7,421  804  -  28,525  44,265 
โอน 7,993  4,153  10,491  4,082  2,251  -  (28,970)  - 
จ าหน่าย / ตดัจ าหน่าย (45,041)  (37,717)  (38,439)  (14,383)  (6,964)  -  -  (142,544) 
ณ วันท่ี 30 กันยำยน 2562 
   และ 1 ตุลำคม 2562 

 
506,163 

  
473,482 

  
475,476 

  
230,064 

  
90,228 

  
320 

  
- 

  
1,775,733 

เพ่ิมข้ึน 1,037  313  4,245  5,862  981  -  25,205  37,643 
โอน 7,151  5,251  7,050  3,977  1,776  -  (25,205)  - 
จ าหน่าย / ตดัจ าหน่าย (32,637)  (29,224)  (20,835)  (15,957)  (4,586)  -  -  (103,239) 
ณ วันท่ี 30 กันยำยน 2563 481,714  449,822  465,936  223,946  88,399  320  -  1,710,137 
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 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
     เคร่ืองมือ  อุปกรณ ์      สินทรัพย ์   
     และเคร่ืองจกัร  ส านกังานและ  เคร่ืองใชใ้น    ระหว่างก่อสร้าง   
 ส่วนตกแต่ง  ระบบภายใน  ใชใ้นการผลิต  เคร่ืองตกแต่ง  ร้านอาหาร  ยานพาหนะ  และติดตั้ง  รวม 
 (พันบาท) 
ค่ำเส่ือมรำคำ                
ณ วนัท่ี 1 ตุลาคม 2561 489,771  470,487  451,759  191,390  78,607  320  -  1,682,334 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี 23,128  17,177  21,341  16,438  6,582  -  -  84,666 
จ าหน่าย / ตดัจ าหน่าย (44,326)  (37,420)  (37,452)  (14,145)  (6,587)  -  -  (139,930) 
ณ วันท่ี 30 กันยำยน 2562 
   และ 1 ตุลำคม 2562 

 
468,573 

  
450,244 

  
435,648 

  
193,683 

  
78,602 

  
320 

  
- 

  
1,627,070 

ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี 15,418  9,918  15,291  14,475  5,300  -  -  60,402 
โอน -  -  (84)  84  -  -  -  - 
จ าหน่าย / ตดัจ าหน่าย (32,167)  (29,196)  (20,288)  (15,252)  (4,425)  -  -  (101,328) 
ณ วันท่ี 30 กันยำยน 2563 451,824  430,966  430,567  192,990  79,477  320  -  1,586,144 
                

มูลค่ำสุทธิทำงบัญชี                

ภำยใต้กรรมสิทธ์ิของบริษัท                

ณ วันท่ี 1 ตุลำคม 2561 50,545  36,209  47,395  41,554  15,530  -  445  191,678 

ณ วันท่ี 30 กันยำยน 2562 
   และ 1 ตุลำคม 2562 37,590  23,238  39,828  36,381  11,626  -  -  148,663 

ณ วันท่ี 30 กันยำยน 2563 29,890  18,856  35,369  30,956  8,922  -  -  123,993 
 

ราคาทรัพยสิ์นของบริษทัก่อนหกัค่าเส่ือมราคาสะสมของอุปกรณ์ ซ่ึงไดค้ิดค่าเส่ือมราคาเตม็จ านวนแลว้ แต่ยงัคงใชง้านจนถึง ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 มีจ านวน 1,433.45 ลา้นบาท 
(2562: 1,459.46 ล้านบาท) 
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กำรวัดมูลค่ำยุติธรรม 
 

ล าดับช้ันมูลค่ายติุธรรม  
 

มูลค่ายุติธรรมของท่ีดินถูกประเมินโดยผูป้ระเมินราคาทรัพย์สินอิสระจากภายนอก ซ่ึงมีคุณสมบัติในวิชาชีพ  
ท่ีเหมาะสมและมีประสบการณ์ในการประเมินราคาทรัพยสิ์นประเภทดงักล่าว 
 

การวดัมูลค่ายุติธรรมของท่ีดินจ านวน 663 ลา้นบาท ในงบการเงินรวม ถูกจดัล าดบัชั้นการวดัมูลค่ายุติธรรม อยู่ใน
ระดบัท่ี 3 จากเกณฑข์อ้มูลท่ีน ามาใชใ้นเทคนิคการประเมินมูลค่ายติุธรรม  
 

มูลค่ายติุธรรมระดับ 3 
 

ตารางต่อไปน้ีแสดงการกระทบยอดยกมาและยกไปส าหรับมูลค่ายติุธรรมระดบั 3 
 

 งบกำรเงินรวม 

 2563  2562 
 (ล้านบาท) 
ยอดยกมา ณ วนัท่ี 1 ตุลาคม 2562 และ 2561 663  663 
ก ำไรที่รับรู้ในก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน    
   ก าไรจากจากการตีมูลค่าท่ีดินใหม่ -  - 
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยำยน 663  663 

 

เทคนิคการประเมินมูลค่าและข้อมูลท่ีไม่สามารถสังเกตได้ท่ีมีนัยส าคัญ 
 

เทคนิคการประเมินมูลค่าและขอ้มูลท่ีไม่สามารถสังเกตไดท่ี้มีนยัส าคญัท่ีใชใ้นการวดัมูลค่ายุติธรรมของท่ีดิน  แสดง
ในตารางดงัต่อไปน้ี 
 

 
 
เทคนิคกำรประเมินมูลค่ำ 

 
 

ข้อมูลที่ไม่สำมำรถสังเกตได้ที่มีนัยส ำคัญ 

ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงข้อมูลที่ 
ไม่สำมำรถสังเกตได้ที่มีนัยส ำคัญ

และกำรวัดมูลค่ำยุติธรรม 
วิธีการเปรียบเทียบราคาตลาด ราคาเสนอขายและราคาซ้ือขายจริงของ

ท่ีดินเปรียบเทียบท่ีคล้ายคลึงกันปรับ
ดว้ยปัจจยัความต่าง 

มูลค่ายุติธรรมท่ีประมาณการไวจ้ะ
เพิ่มขึ้น (ลดลง) หากราคาต่อพื้นท่ี
สูงขึ้น (ลดลง) 

 



บริษัท โออชิิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
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14 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน 
 

  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
 หมายเหตุ 2563  2562  2563  2562 
  (พันบาท) 
กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน   
เงินมดัจ าจ่าย 7 36,541  34,447  18,335  18,741 
บุคคลหรือกิจกำรอ่ืนๆ   
เงินมดัจ าจ่าย  245,808  234,792  148,625  144,507 
ลูกหน้ีกรมสรรพากร  10,651  30,498  -  2,071 
อ่ืนๆ  2,018  1,971  100  2 
รวม  295,018  301,708  167,060  165,321 

 
15 หนีสิ้นที่มีภำระดอกเบีย้ 
 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 กลุ่มบริษทัมีวงเงินสินเช่ือซ่ึงยงัไม่ไดเ้บิกใช้เป็นจ านวนเงินรวม  2,975.95 ลา้นบาท และ 
1.50 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา (2562: 2,973.95 ล้านบาท และ 2.85 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา) และบริษทัมีวงเงิน
สินเช่ือซ่ึงยงัไม่ไดเ้บิกใชเ้ป็นจ านวนเงินรวม 2,685.95 ลา้นบาท (2562: 2,653.95 ล้านบาท) 
 

16 เจ้ำหนีก้ำรค้ำ 
 

  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
 หมายเหตุ 2563  2562  2563  2562 
  (พันบาท) 
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 7 235,465   309,573  115,708   143,621  
บุคคลหรือกิจการอ่ืนๆ  274,209   303,784  9,952   17,639  
รวม  509,674   613,357  125,660   161,260  

 
  



บริษัท โออชิิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
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17 เจ้ำหนีอ่ื้น 
 

  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
 หมายเหตุ 2563  2562  2563  2562 
  (พันบาท) 
กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน 7 124,411  140,330  44,056  63,756 

บุคคลหรือกิจกำรอ่ืนๆ         
ค่าใชจ่้ายพนกังาน  166,662  251,905  85,060  140,501 
ค่าสาธารณูปโภค  151,655  43,785  69,879  12,101 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่ายอ่ืน  126,001  97,325  13,655  11,698 
ค่าใชจ่้ายทางการตลาด  74,121  123,214  7,439  5,621 
รายไดรั้บล่วงหนา้  55,212  29,468  15,157  20,173 
ค่าเช่า  26,973  25,136  10,396  9,756 
เงินประกนัผลงาน  15,116  18,035  1,461  1,266 
ค่าซ่อมบ ารุง  14,981  2,941  -  - 
อ่ืนๆ  81,123  115,453  14,953  16,324 
รวม  836,255  847,592  262,056  281,196 

 

18 ประมำณกำรหนีสิ้นไม่หมุนเวียนส ำหรับผลประโยชน์พนักงำน 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
 2563  2562  2563  2562 
 (พันบาท) 
งบแสดงฐำนะกำรเงิน        
ประมำณกำรหนีสิ้นไม่หมุนเวียนส ำหรับ        
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน        
- โครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไว ้ 177,509  150,343  101,296  90,779 
  

ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่30 กันยำยน   
งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ  
รับรู้ในก ำไรหรือขำดทุน  
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน        
- โครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไว ้ 18,174  37,131  10,670  22,489 



บริษัท โออชิิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
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 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
 2563  2562  2563  2562 
 (พันบาท) 

รับรู้ในก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน        
ขาดทุนจากการประมาณตามหลกั        
   คณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีรับรู้ในระหวา่งปี 11,343  26,481  4,547  15,549 

ขาดทุนสะสมจากการประมาณตามหลกั 
   คณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีรับรู้ 58,599  47,255  24,644  20,097 
 

โครงกำรผลประโยชน์ที่ก ำหนดไว้   
 

กลุ่มบริษทัและบริษทัจดัการโครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวต้ามขอ้ก าหนดของพระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน 
พ.ศ. 2541 ในการให้ผลประโยชน์เม่ือเกษียณแก่พนักงานตามสิทธิและอายุงาน โครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไว้
ของกลุ่มบริษทัมีความเส่ียงจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ไดแ้ก่ ความเส่ียงของช่วงชีวิต และ
ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ีย 
 

มูลค่ำปัจจุบันของภำระผูกพนัตำมโครงกำร
ผลประโยชน์ 

 
งบกำรเงินรวม 

  
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2563  2562  2563  2562 
 (พันบาท) 
ณ วนัท่ี 1 ตุลาคม 2562 และ 2561 150,343  87,535  90,779  54,939 
        

รับรู้ในก ำไรหรือขำดทุน        
ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 15,768   12,301   9,217   7,639  
ตน้ทุนบริการในอดีต -   21,770  -   12,949  
ดอกเบ้ียจากภาระผกูพนั 2,406   3,060   1,453   1,901  
 18,174   37,131   10,670   22,489  
        

รับรู้ในก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน        
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกั        
   คณิตศาสตร์ประกนัภยั        

-   ขอ้สมมติทางการเงิน 2,085   15,620   1,117   9,030  
-   การปรับปรุงจากประสบการณ์  9,258   10,861   3,430   6,519  

 11,343   26,481   4,547   15,549 



บริษัท โออชิิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
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มูลค่ำปัจจุบันของภำระผูกพนัตำมโครงกำร
ผลประโยชน์ 

 
งบกำรเงินรวม 

  
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2563  2562  2563  2562 
 (พันบาท) 
อ่ืนๆ        
รับโอนจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 288   11  3,089   721 

โอนออกไปยงักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (699)   (395)  (6,357)   (2,830) 
ผลประโยชน์จ่าย (1,940)   (420)   (1,432)   (89)  
 (2,351)   (804)  (4,700)   (2,198) 
        

ณ วันที่ 30 กันยำยน 177,509  150,343  101,296  90,779 
 

เม่ือวนัท่ี 5 เมษายน 2562 พระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงานไดถู้กปรับปรุงให้นายจา้งตอ้งจ่ายค่าชดเชยให้ลูกจา้งท่ีถูก
เลิกจา้งเพิ่มเติม หากลูกจา้งท างานติดต่อกันครบ 20 ปีขึ้นไป ลูกจา้งมีสิทธิไดรั้บค่าชดเชยไม่น้อยกว่าค่าจา้งอตัรา
สุดทา้ย 400 วนักลุ่มบริษทัจึงแก้ไขโครงการผลประโยชน์เม่ือเกษียณแก่พนักงานในปี 2562 เพื่อให้สอดคล้องกับ
พระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงานฉบบัปรับปรุง จากการแกไ้ขโครงการดงักล่าวท าให้กลุ่มบริษทัรับรู้ประมาณการ
หน้ีสินผลประโยชน์เม่ือเกษียณอายแุละตน้ทุนบริการในอดีตเพิ่มขึ้น 
 

 ข้อสมมติในกำรประมำณกำรตำมหลักคณิตศำสตร์ประกันภัย 
 

ขอ้สมมติหลกัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั  ณ วนัท่ีรายงาน (แสดงโดยวิธีถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนัก)
ไดแ้ก่ 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2563  2562  2563  2562 
 (ร้อยละ) 
อตัราคิดลด 1.50  1.60  1.50  1.60 
การเพิ่มขึ้นของเงินเดือนในอนาคต 5.50  5.50  5.50  5.50 
 

ขอ้สมมติเก่ียวกบัอตัรามรณะในอนาคตถือตามขอ้มูลทางสถิติท่ีเผยแพร่ทัว่ไปและตารางมรณะ 
 

ณ วันท่ี 30 กันยายน 2563 ระยะเวลาถัวเฉล่ียถ่วงน ้ าหนักของภาระผูกพันผลประโยชน์ท่ีก าหนดไว้เป็น 10 ปี  
(2562: 10 ปี) 
 



บริษัท โออชิิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
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กำรวิเครำะห์ควำมอ่อนไหว 
 
การเปล่ียนแปลงในแต่ละขอ้สมมติท่ีเก่ียวขอ้งในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกันภยัท่ีอาจเป็นไปได้ 
อย่างสมเหตุสมผล ณ วันท่ีรายงาน โดยถือว่าข้อสมมติอ่ืนๆ คงท่ี จะมีผลกระทบต่อภาระผูกพนัของโครงการ
ผลประโยชน์เป็นจ านวนเงินดงัต่อไปน้ี 

 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 เพิ่มขึ้น  ลดลง  เพิ่มขึ้น  ลดลง 
 (พันบาท) 
ณ วันที่ 30 กันยำยน 2563  
อตัราคิดลด (เปล่ียนแปลงร้อยละ 0.5) (10,104)  10,944  (5,418)  5,851 
การเพิ่มขึ้นของเงินเดือนในอนาคต 

(เปล่ียนแปลงร้อยละ 0.5) 
 

10,461 
  

(9,780) 
  

5,593 
  

(5,244) 
        
ณ วันที่ 30 กันยำยน 2562        
อตัราคิดลด (เปล่ียนแปลงร้อยละ 0.5)  (8,846)   9,593    (5,077)   5,490  
การเพิ่มขึ้นของเงินเดือนในอนาคต 

(เปล่ียนแปลงร้อยละ 0.5) 
  

9,179 
   

(8,571) 
  

 5,254  
  

 (4,918) 
 
แมว้่าการวิเคราะห์น้ีไม่ไดค้  านึงการกระจายตวัแบบเตม็รูปแบบของกระแสเงินสดท่ีคาดหวงัภายใตโ้ครงการดงักล่าว 
แต่ไดแ้สดงประมาณการความอ่อนไหวของขอ้สมมติต่างๆ 

  



บริษัท โออชิิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
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19 ทุนเรือนหุ้น 
 

   งบกำรเงินรวม / งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 มูลค่าหุน้  2563  2562 
 ต่อหุน้  จ านวนหุน้  จ านวนเงิน  จ านวนหุน้  จ านวนเงิน 
 (บาท)  (พันหุ้น/พันบาท) 
ทุนจดทะเบียน          
ณ วนัท่ี 1 ตุลาคม 2562 และ 2561          
-  หุน้สามญั 2  187,500  375,000  187,500  375,000 
ลดมูลค่าหุน้          
-  จากหุน้ละ 2 บาท เป็นหุ้นละ 1 บาท 1  187,500  -  -  - 
ณ วันที่ 30 กันยำยน          
-  หุ้นสำมัญ 2  -  -  187,500  375,000 
-  หุ้นสำมัญ 1  375,000  375,000  -  - 
          

หุ้นที่ออกและช ำระแล้ว          
ณ วนัท่ี 1 ตุลาคม 2562 และ 2561          
-  หุน้สามญั 2  187,500  375,000  187,500  375,000 
ลดมูลค่าหุน้          
-  จากหุน้ละ 2 บาท เป็นหุ้นละ 1 บาท 1  187,500  -  -  - 
ณ วันที่ 30 กันยำยน          
-  หุ้นสำมัญ 2  -  -  187,500  375,000 
-  หุ้นสำมัญ 1  375,000  375,000  -  - 

 
ผูถื้อหุ้นสามัญจะได้รับสิทธิในการรับเงินปันผลจากการประกาศจ่ายเงินปันผลและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  
หน่ึงเสียงต่อหน่ึงหุน้ในท่ีประชุมของบริษทั    
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กำรลดมูลค่ำหุ้น  
 
ในการประชุมสามัญประจ าปีของผู ้ถือหุ้นของบริษัท เม่ือวันท่ี 30 มกราคม 2563 ท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติ 
การเปล่ียนแปลงมูลค่าหุ้นท่ีตราไวข้องบริษทั จากเดิมมูลค่าหุ้นละ 2 บาท เป็นมูลค่าหุ้นละ 1 บาท รวมถึงอนุมติัการ
แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษทั เพื่อให้สอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงมูลค่าหุ้นท่ีตราไวด้ังกล่าว ส่งผลให้
จ านวนหุ้นสามญัของบริษทั เพิ่มขึ้นจาก 187.50 ลา้นหุ้น เป็น 375.00 ลา้นหุ้น โดยมีทุนจดทะเบียนและทุนช าระแลว้
ของบริษัทจะยงัคงเดิมจ านวน 375.00 ล้านบาท บริษัทได้จดทะเบียนการเปล่ียนแปลงมูลค่าท่ีตราไว้ของหุ้น  
กบักระทรวงพาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 31 มกราคม 2563 
 
ส่วนเกินมูลค่ำหุ้น 
 
ตามบทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 51 ในกรณีท่ีบริษทัเสนอขายหุ้นสูงกว่า
มูลค่าหุน้ท่ีจดทะเบียนไว ้บริษทัตอ้งน าค่าหุ้นส่วนเกินน้ีตั้งเป็นทุนส ารอง (“ส่วนเกินมูลค่าหุ้น”) ส่วนเกินมูลค่าหุ้นน้ี
จะน าไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได ้
 

20 ส ำรอง 
 
ส ารองประกอบดว้ย 
 
กำรจัดสรรก ำไร และ/หรือ ก ำไรสะสม 
 
ส ำรองตำมกฎหมำย 
ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริษัทจะต้องจัดสรรทุนส ารอง 
(“ส ารองตามกฎหมาย”) อย่างน้อยร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปีหลงัจากหักขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่า
ส ารองดงักล่าวมีจ านวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เงินส ารองน้ีจะน าไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได ้
 
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น 
 
ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงิน 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินแสดงในส่วนของเจา้ของประกอบดว้ยผลต่างการแปลงค่าทั้งหมดจากงบการเงิน
ของหน่วยงานในต่างประเทศ 
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ผลต่ำงจำกกำรเปลี่ยนแปลงในกำรตีรำคำสินทรัพย์ใหม่ 
ผลต่างจากการเปล่ียนแปลงในการตีราคาสินทรัพย์ใหม่แสดงในส่วนของเจ้าของประกอบด้วยผลรวมของการ
เปล่ียนแปลงสุทธิของการตีราคาท่ีดินท่ีแสดงในงบการเงินดว้ยการตีราคาใหม่จนกระทัง่มีการขายหรือจ าหน่าย 
 
กำรเคล่ือนไหวในทุนส ำรอง 
การเคล่ือนไหวในทุนส ารองแสดงรายการในงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้น 

 
21 ส่วนงำนด ำเนินงำนและกำรจ ำแนกรำยได้ 

 
กลุ่มบริษทัมี 2 ส่วนงานท่ีรายงาน ดงัรายละเอียดขา้งล่าง ซ่ึงเป็นหน่วยงานธุรกิจท่ีส าคญัของกลุ่มบริษทั หน่วยงาน
ธุรกิจท่ีส าคญัน้ีผลิตสินคา้และให้บริการท่ีแตกต่างกนั และมีการบริหารจดัการแยกต่างหาก เน่ืองจากใช้เทคโนโลยี 
และกลยทุธ์ทางการตลาดท่ีแตกต่างกนั ผูมี้อ านาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการด าเนินงานสอบทานรายงานการจดัการภายใน
ของแต่ละหน่วยงานธุรกิจท่ีส าคญัอย่างน้อยทุกไตรมาส การด าเนินงานของแต่ละส่วนงานท่ีรายงานของกลุ่มบริษทั 
โดยสรุปมีดงัน้ี 

 
• ส่วนงานอาหาร ร้านอาหารญ่ีปุ่ น บะหม่ีราเมน อาหารวา่งและอาหารส าเร็จรูปแช่แขง็ 
• ส่วนงานเคร่ืองด่ืม  ผลิตและจดัจ าหน่ายเคร่ืองด่ืมชาเขียว เคร่ืองด่ืมกล่ินผลไม ้เคร่ืองด่ืมสมุนไพร และน ้าด่ืม 
 
ขอ้มูลผลการด าเนินงานของแต่ละส่วนงานท่ีรายงานไดร้วมอยู่ดงัขา้งล่างน้ี ผลการด าเนินงานวดัโดยใช้ก าไรสุทธิ 
ของส่วนงาน ซ่ึงน าเสนอในรายงานการจดัการภายในและสอบทานโดยผูมี้อ านาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการด าเนินงาน
ของกลุ่มบริษัท ผูบ้ริหารเช่ือว่าการใช้ก าไรสุทธิในการวัดผลการด าเนินงานนั้ นเป็นข้อมูลท่ีเหมาะสมในการ
ประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงานและสอดคลอ้งกบักิจการอ่ืนท่ีด าเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมเดียวกนั 
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ข้อมูลเกี่ยวกับส่วนงำนที่รำยงำน 
 

 งบกำรเงินรวม 

 ส่วนงำนอำหำร  ส่วนงำนเคร่ืองด่ืม  รวม 

ส ำหรับปีส้ินสุดวันที่ 30 กันยำยน 2563  2562  2563  2562  2563  2562 
 (ล้านบาท) 

ข้อมูลตำมส่วนงำนด ำเนินงำน            
รายไดจ้ากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 352  87  4,423  5,032  4,775  5,119 
รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 4,651  7,044  1,581  1,468  6,232  8,512 
รวมรำยได้ 5,003  7,131  6,004  6,500  11,007  13,631 
            

กำรจ ำแนกรำยได้            
ส่วนงำนภูมิศำสตร์หลัก            
ไทย 4,965  7,065  4,850  5,082  9,815  12,147 
ต่างประเทศ 38  66  1,154  1,418  1,192  1,484 
รวมรำยได้ 5,003  7,131  6,004  6,500  11,007  13,631 
            

จังหวะเวลำในกำรรับรู้รำยได้            
ณ เวลาใดเวลาหน่ึง 5,003  7,131  6,004  6,500  11,007  13,631 

            

รายไดอ่ื้น 23  23  37  45  60  68 
ค่าสินไหมทดแทนจากเหตุการณ์อคัคีภยั -  -  293  47  293  47 
ดอกเบ้ียรับ  -  2  6  8  6  10 
ดอกเบ้ียจ่าย -  -  -  21  -  21 
ค่าเส่ือมราคาและคา่ตดัจ าหน่าย 302  343  526  528  828  871 
ก าไร (ขาดทุน) ตามส่วนงานก่อนหัก

ภาษีเงินได ้
 

(243)  
 

451  1,257  852  1,014  1,303 
ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินได ้ (60)  91  8  (17)  (52)  74 
ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ (183)  360  1,249  869  1,066  1,229 

            

รายจ่ายฝ่ายทุน 202  293  61  557  263  850 
สินทรัพยส่์วนงาน  2,449  2,266  6,119  6,141  8,568  8,407 
หน้ีสินส่วนงาน 893  986  714  782  1,607  1,768 
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 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ส่วนงำนอำหำร  ส่วนงำนเคร่ืองด่ืม  รวม 

ส ำหรับปีส้ินสุดวันที่ 30 กันยำยน 2563  2562  2563  2562  2563  2562 
 (ล้านบาท) 

กำรจ ำแนกรำยได้            
ส่วนงำนภูมิศำสตร์หลัก            
ไทย 2,445  4,015  275  224  2,720  4,239 
ต่างประเทศ -  -  -  -  -  - 
รวมรำยได้ 2,445  4,015  275  224  2,720  4,239 
            

จังหวะเวลำในกำรรับรู้รำยได้            
ณ เวลาใดเวลาหน่ึง 2,445  4,015  275  224  2,720  4,239 

 
ส่วนงำนภูมิศำสตร์ 
 
กลุ่มบริษทัมีฐานการด าเนินธุรกิจส่วนใหญ่อยู่ในประเทศไทย โดยส่วนหน่ึงของสินคา้ท่ีผลิตไดจ้ะส่งไปจ าหน่ายโดยตรง
หรือผ่านทางบริษัทย่อยในต่างประเทศให้กับลูกค้าภายนอก ส าหรับฐานการด าเนินธุรกิจในต่างประเทศจะเป็นของ 
บริษทัยอ่ย 
 
ในการน าเสนอการจ าแนกส่วนงานภูมิศาสตร์  รายไดต้ามส่วนงานแยกตามท่ีตั้งทางภูมิศาสตร์ของลูกคา้ สินทรัพย์
ตามส่วนงานแยกตามสถานท่ีตั้งทางภูมิศาสตร์ของสินทรัพย ์
 
ข้อมูลเกี่ยวกับส่วนงำนภูมิศำสตร์ งบกำรเงินรวม 

 รำยได้  ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ 
 2563  2562  2563  2562 
 (ล้านบาท) 
ประเทศไทย 10,172  12,175  5,314  5,878 
ต่างประเทศ 1,194  1,582  7  8 
รวม 11,366  13,757  5,321  5,886 
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 ลูกค้ำรำยใหญ่ 
  
 รายไดจ้ากลูกคา้รายใหญ่จากส่วนงานอาหารและเคร่ืองด่ืมของกลุ่มบริษทัส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2563  

เป็นเงินประมาณ 3,923 ลา้นบาท (2562: 3,566 ล้านบาท) จากรายไดร้วมของกลุ่มบริษทั 
 

สิทธิประโยชน์จำกกำรส่งเสริมกำรลงทุน ประกำศส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุนที่ ป.14/2541 ลงวันที่ 30 

ธันวำคม 2541 
 

กลุ่มบริษทัไดรั้บบตัรส่งเสริมการลงทุนจากส านกังานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนส าหรับการผลิตเคร่ืองด่ืมจาก
พืช ผกั ผลไม ้บรรจุภาชนะผนึก จึงไดรั้บสิทธิประโยชน์หลายประการรวมถึงการยกเวน้และ/หรือลดหย่อนภาษีเงิน
ไดนิ้ติบุคคลส าหรับก าไรสุทธิท่ีไดจ้ากการประกอบกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมตามระยะเวลา เง่ือนไขและขอ้ก าหนด
ท่ีระบุในบตัรส่งเสริมการลงทุน 

  
งบกำรเงินรวม  

ส ำหรับปีส้ินสุดวันที่   
30 กันยำยน 

 
2563 

  
2562  

กิจการท่ี
ไดรั้บการ
ส่งเสริม  

กิจการท่ี
ไม่ไดรั้บ

การส่งเสริม  
 

รวม  

กิจการท่ี
ไดรั้บการ
ส่งเสริม  

กิจการท่ี
ไม่ไดรั้บ

การส่งเสริม  รวม 
 (ล้านบาท) 
ขายในประเทศ 4,067  5,748  9,815  4,199  7,948  12,147 
ขายต่างประเทศ 1,142  50  1,192  1,474  10  1,484 
รวม 5,209  5,798  11,007  5,673  7,958  13,631 
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22 ต้นทุนในกำรจัดจ ำหน่ำย 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
 2563  2562  2563  2562 
 (พันบาท) 
ค่าเช่าและคา่บริการพื้นท่ี 527,111   653,170   296,201   394,324  
ค่าโฆษณาประชาสัมพนัธ์        
   และส่งเสริมการขาย 396,526   655,000   86,298   153,169  
ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบับุคลากร 66,259   67,073   37,470   36,724  
ค่าขนส่ง 50,121   53,146   1,848   339  
ค่าธรรมเนียมและค่าบริการ 12,757   8,408   9,604   6,381  
อ่ืนๆ 78,891   59,890   39,746   28,693  
รวม 1,131,665   1,496,687   471,167   619,630  

 
23 ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
 2563  2562  2563  2562 
 (พันบาท) 
ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบับุคลากร 907,888  1,085,180  580,782  739,315 
ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัส านกังาน 239,006  279,199  132,354  170,186 
ค่าเส่ือมราคาและคา่ตดัจ าหน่าย 234,498  276,814  49,387  67,578 
ก าลงัการผลิตวา่งเปล่า 139,919  135,727  -  - 
ค่าจา้งและค่าบริการ 112,709  130,044  72,736  86,138 
ค่าเช่า 45,838  45,796  27,585  27,898 
อ่ืนๆ 151,970  129,856  80,298  73,693 
รวม 1,831,828  2,082,616  943,142  1,164,808 

 
  



บริษัท โออชิิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 30 กันยำยน 2563 
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24 ค่ำใช้จ่ำยผลประโยชน์ของพนักงำน 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
 หมายเหต ุ 2563  2562  2563  2562 
 (พันบาท) 
เงินเดือนและค่าแรง 1,388,155  1,540,851  624,459  758,912 
เงินบ าเหน็จตอบแทนกรรมการ 30,010  25,889  30,010  25,889 
โครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไว ้ 18 18,174  15,361  10,670  9,540 
ตน้ทุนบริการในอดีตส าหรับ
ผลประโยชน์ระยะยาวของ
พนกังานจากการปรับปรุง
พระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน 

 
 
 

18 

 
 
 

- 

  
 
 

21,770 

  
 
 

- 

  
 
 

12,949 
โครงการสมทบเงินท่ีก าหนดไว ้ 18,362  16,746  9,450  9,266 
อ่ืนๆ 280,000  387,671  113,900  212,154 
รวม 1,734,701  2,008,288  788,489  1,028,710 

 
โครงการสมทบเงินท่ีก าหนดไว้ 
 
กลุ่มบริษทัไดจ้ดัตั้งกองทุนส ารองเล้ียงชีพส าหรับพนักงานของกลุ่มบริษทับนพื้นฐานความสมคัรใจของพนักงาน 
ในการเป็นสมาชิกของกองทุน โดยพนกังานจ่ายเงินสะสมในอตัราร้อยละ 2 ถึงอตัราร้อยละ 5 ของเงินเดือนทุกเดือน 
และกลุ่มบริษทัจ่ายสมทบในอตัราร้อยละ 2 ถึงอตัราร้อยละ 5 ของเงินเดือนของพนกังานทุกเดือน กองทุนส ารองเล้ียง
ชีพน้ีไดจ้ดทะเบียนเป็นกองทุนส ารองเล้ียงชีพตามขอ้ก าหนดของกระทรวงการคลงัและจดัการกองทุนโดยผูจ้ัดการ
กองทุนท่ีไดรั้บอนุญาต 

  



บริษัท โออชิิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 30 กันยำยน 2563 
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25 ค่ำใช้จ่ำยตำมลักษณะ 
 

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จไดร้วมการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายตามหน้าท่ี ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะไดเ้ปิดเผยตามขอ้ก าหนด  
ในมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัต่างๆ ดงัน้ี 
 
  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
 หมายเหตุ 2563  2562  2563  2562 
  (พันบาท) 
การเปล่ียนแปลงในสินคา้ส าเร็จรูป 
   และสินคา้ระหวา่งผลิต 

  
(18,289) 

  
(10,373) 

  
(487) 

  
(222) 

วตัถุดิบและวสัดุส้ินเปลืองใชไ้ป  4,961,066  6,297,323  1,120,896  1,833,798 
ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์ของพนกังาน  1,695,694  1,976,588  788,489  1,028,710 
ค่าเส่ือมราคาและคา่ตดัจ าหน่าย  804,899  852,229  65,635  90,023 
ภาษีสรรพสามิตใชไ้ป  761,315  779,337  -  - 
ค่าเช่า  643,900  771,958  348,508  451,258 
ค่าสาธารณูปโภค  457,468  498,392  121,224  157,366 
ค่าโฆษณาประชาสัมพนัธ์และส่งเสริม
การขาย 

 
 

 
396,526 

  
655,000 

  
86,298 

  
153,169 

อะไหล่และค่าบ ารุงรักษา  177,429   236,384  30,903  36,035 
ก าลงัการผลิตวา่งเปล่า 23 139,919  135,727  -  - 
ค่าขนส่ง  56,544  60,317  3,270  1,782 
ตน้ทุนทางการเงิน 26 156  20,780  4,547  23,747 
ค่าความเสียหายจากเหตุการณ์ไฟไหม ้ 4 -  15,642  -  - 
อ่ืนๆ  275,248  164,648  479,389  431,920 
รวมค่ำใช้จ่ำย  10,351,875  12,453,952  3,048,672  4,207,586 

 
  



บริษัท โออชิิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 30 กันยำยน 2563 
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26 ต้นทุนทำงกำรเงิน 
 

  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
 หมายเหตุ 2563  2562  2563  2562 
  (พันบาท) 

ดอกเบี้ยจ่ำย         
บริษทัยอ่ย 7 -  -  4,391  2,967 
สถาบนัการเงิน  156  20,780  156  20,780 
รวม  156  20,780  4,547  23,747 

 
27 ภำษีเงินได้ 
 

ภำษีเงินได้ที่รับรู้ในก ำไรหรือขำดทุน  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  2563  2562  2563  2562 
  (พันบาท) 
ภำษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน         
ส าหรับงวดปัจจุบนั  35  57,368  -  23,576 
ภาษีงวดก่อนๆ ท่ีบนัทึกต ่าไป  3,683  5,927  3,683  851 
  3,718  63,295  3,683  24,427 
         
ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี         
การเปล่ียนแปลงของผลต่างชัว่คราว  (2,297)  (911)  (1,902)  (7,398) 
ขาดทุนทางภาษีท่ีสามารถใชไ้ด ้  (53,702)  11,394  (42,081)  - 
  (55,999)  10,483  (43,983)  (7,398) 

รวมภำษีเงินได้  (52,281)  73,778  (40,300)  17,029 

 
  



บริษัท โออชิิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 30 กันยำยน 2563 
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ภำษีเงินได้ที่รับรู้ในก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น  
 
 งบกำรเงินรวม 
 2563  2562 
 ก่อน 

ภาษีเงินได ้  
  

ภาษีเงินได ้  
สุทธิจาก 
ภาษีเงินได ้  

ก่อน 
ภาษีเงินได ้  

 
ภาษีเงินได ้  

สุทธิจาก 
ภาษีเงินได ้

 (พันบาท) 
ขาดทุนจากการ            
   ประมาณตามหลกั            
   คณิตศาสตร์ประกนัภยั (11,343)  3,272  (8,071)  (26,481)  5,296  (21,185) 

  
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2563  2562 
 ก่อน 

ภาษีเงินได ้  
 

ภาษีเงินได ้  
สุทธิจาก 
ภาษีเงินได ้  

ก่อน 
ภาษีเงินได ้  ภาษีเงินได ้  

สุทธิจาก 
ภาษีเงินได ้

 (พันบาท) 
ขาดทุนจากการ            
   ประมาณตามหลกั            
   คณิตศาสตร์ประกนัภยั (4,547)  909  (3,638)  (15,549)  3,110  (12,439) 

 
  



บริษัท โออชิิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 30 กันยำยน 2563 
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กำรกระทบยอดเพือ่หำอัตรำภำษีที่แท้จริง   
 
 งบกำรเงินรวม 
 2563  2562 
 อตัราภาษ ี

(ร้อยละ) 
  

(พันบาท) 
 อตัราภาษ ี
(ร้อยละ) 

  
(พันบาท) 

ก าไรก่อนภาษีเงินไดร้วม   1,013,671    1,302,677 

จ านวนภาษีตามอตัราภาษีเงินได ้ 20.00  202,734  20.00  260,535 
รายไดท่ี้ไม่ตอ้งเสียภาษี   (254,837)    (187,849) 
การลดภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั   (72)    - 
ค่าใชจ่้ายทางภาษีท่ีถือเป็นรายจ่ายไดเ้พิ่มขึ้น   (14,402)    (13,830) 
ค่าใชจ่้ายตอ้งหา้มทางภาษี   4,302    6,373 
ภาษีงวดก่อนๆ ท่ีบนัทึกต ่าไป   3,683    5,927 
ผลขาดทุนในปีปัจจุบนัท่ีไม่รับรู้เป็นสินทรัพย ์
   ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

   
1,749 

    
2,622 

การใชข้าดทุนทางภาษีท่ีเดิมไม่ไดบ้นัทึก   9,649    - 
อ่ืนๆ   (5,087)    - 
รวม (5.16)  (52,281)  5.66  73,778 

 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2563  2562 
 อตัราภาษ ี

(ร้อยละ) 
  

(พันบาท) 
 อตัราภาษ ี
(ร้อยละ) 

  
(พันบาท) 

ก าไรก่อนภาษีเงินไดร้วม   877,356    993,779 

จ านวนภาษีตามอตัราภาษีเงินได ้ 20.00  175,471  20.00  198,756 
รายไดท่ี้ไม่ตอ้งเสียภาษี   (214,039)    (179,599) 
ค่าใชจ่้ายทางภาษีท่ีถือเป็นรายจ่ายไดเ้พิ่มขึ้น   (3,517)    (3,377) 
ภาษีงวดก่อนๆ ท่ีบนัทึกต ่าไป   3,683    851 
ค่าใชจ่้ายตอ้งหา้มทางภาษี   2,286    398 
อ่ืนๆ   (4,184)    - 
รวม (4.59)  (40,300)  1.71  17,029 



บริษัท โออชิิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 30 กันยำยน 2563 
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  งบกำรเงินรวม 

ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี  สินทรัพย์  หนีสิ้น 
ณ วันที่ 30 กันยำยน  2563  2562  2563  2562 
  (พันบาท) 
รวม  96,942  37,671  (51,184)  (51,184) 
การหกักลบรายการของภาษี  (23,617)  (16,264)  23,617  16,264 
สินทรัพย์ (หนีสิ้น) ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีสุทธิ  73,325  21,407  (27,567)  (34,920) 

   
  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี  สินทรัพย์  หนีสิ้น 
ณ วันที่ 30 กันยำยน  2563  2562  2563  2562 
  (พันบาท) 
สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี  72,057  27,165  -  - 

 
รายการเคล่ือนไหวของภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีมีดงัน้ี 
 
 งบกำรเงินรวม 

   บนัทึกเป็น (รายจ่าย) / รายไดใ้น   

 ณ วันที่ 
1 ตุลำคม 

2562 

  
ก าไรหรือ
ขาดทุน 

  
ก าไรขาดทุน
เบด็เสร็จอ่ืน  

 ณ วันที่ 
30 กันยำยน 

2563 

 (พันบาท) 

สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี        
สินคา้คงเหลือ 14  (14)  -  - 
หน้ีสินผลประโยชน์พนกังานท่ีก าหนดไว ้ 24,075  708  3,272  28,055 
ยอดขาดทุนทางภาษยีกไป 10,493  53,702  -  64,195 
อ่ืนๆ 3,089  1,603  -  4,692 
รวม 37,671  55,999  3,272  96,942 

        
        
        



บริษัท โออชิิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 30 กันยำยน 2563 
 

 90 

 งบกำรเงินรวม 

   บนัทึกเป็น (รายจ่าย) / รายไดใ้น   

 ณ วันที่ 
1 ตุลำคม 

2562 

  
ก าไรหรือ
ขาดทุน 

  
ก าไรขาดทุน
เบด็เสร็จอ่ืน  

 ณ วันที่ 
30 กันยำยน 

2563 

 (พันบาท) 

หนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี        
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาท่ีดิน (41,184)  -  -  (41,184) 
ประมาณการค่าสินไหมทดแทนจาก        
   เหตุการณ์อคัคีภยั (10,000)  -  -  (10,000) 
รวม (51,184)  -  -  (51,184) 

        
สุทธ ิ (13,513)  55,999  3,272  45,758 

 

 งบกำรเงินรวม 
   บนัทึกเป็น (รายจ่าย) / รายไดใ้น   
 ณ วันที่ 

1 ตุลำคม 
2561 

  
ก าไรหรือ
ขาดทุน  

  
ก าไรขาดทุน
เบด็เสร็จอ่ืน  

 ณ วันที่ 
30 กันยำยน 

2562 
 (พันบาท) 
สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี        
สินคา้คงเหลือ 397  (383)  -  14 

หน้ีสินผลประโยชน์พนกังานท่ีก าหนดไว ้ 13,836  4,943  5,296  24,075 

ยอดขาดทุนทางภาษยีกไป 21,887  (11,394)  -  10,493 

อ่ืนๆ 382  2,707  -  3,089 

รวม 36,502  (4,127)  5,296  37,671 

        
        
        
        
        
        



บริษัท โออชิิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 30 กันยำยน 2563 
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 งบกำรเงินรวม 
   บนัทึกเป็น (รายจ่าย) / รายไดใ้น   
 ณ วันที่ 

1 ตุลำคม 
2561 

  
ก าไรหรือ
ขาดทุน  

  
ก าไรขาดทุน
เบด็เสร็จอ่ืน  

 ณ วันที่ 
30 กันยำยน 

2562 
 (พันบาท) 
หนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี        
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาท่ีดิน (41,184)  -  -  (41,184) 
ประมาณการค่าสินไหมทดแทนจาก        
   เหตุการณ์อคัคีภยั (3,644)  (6,356)  -  (10,000) 
รวม (44,828)  (6,356)  -  (51,184) 

        

สุทธ ิ (8,326)  (10,483)  5,296  (13,513) 

 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

  บนัทึกเป็น (รายจ่าย) / รายไดใ้น  

 ณ วันที่ 
1 ตุลำคม 

2562 

  
ก าไรหรือ
ขาดทุน  

  
ก าไรขาดทุน 
เบด็เสร็จอ่ืน  

 ณ วันที่ 
30 กันยำยน 

2563 
 (พันบาท) 

สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี        
หน้ีสินผลประโยชน์พนกังานท่ีก าหนดไว ้ 16,744  577  909  18,230 
เงินลงทุนในบริษทัย่อย 8,701  2,001  -  10,702 
ยอดขาดทุนทางภาษยีกไป -  42,081  -  42,081 
อ่ืนๆ 1,720  (676)  -  1,044 
รวม 27,165  43,983  909  72,057 
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 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

  บนัทึกเป็น (รายจ่าย) / รายไดใ้น  

 ณ วันที่  
1 ตุลำคม 

2561 

  
ก าไรหรือ
ขาดทุน  

  
ก าไรขาดทุน 
เบด็เสร็จอ่ืน  

 ณ วันที่  
30 กันยำยน 

2562 

 (พันบาท) 

สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี        
หน้ีสินผลประโยชน์พนกังานท่ีก าหนดไว ้ 9,721  3,913  3,110  16,744 
เงินลงทุนในบริษทัย่อย 6,856  1,845  -  8,701 
อ่ืนๆ 80  1,640  -  1,720 
รวม 16,657  7,398  3,110  27,165 

 
28 ก ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐำน 

 
ก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานส าหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน 2563 และ 2562 ค านวณจากก าไรส าหรับปีท่ีเป็น 
ส่วนของผูถื้อหุน้สามญัของบริษทัและจ านวนหุ้นสามญัท่ีออกจ าหน่ายแลว้ระหวา่งปี โดยแสดงการค านวณดงัน้ี 
 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
 2563  2562  2563  2562 
 (ล้านบาท/ล้านหุ้น) 
ก าไรท่ีเป็นส่วนของผูถื้อหุน้สามญั        
   ของบริษทั (ขั้นพื้นฐาน) 1,069.64  1,234.45  917.66  976.75 

จ านวนหุน้สามญัท่ีออกจ าหน่ายแลว้ 375.00  375.00  375.00  375.00 

ก ำไรต่อหุ้น (ขั้นพื้นฐำน) (บำท) 2.85  3.29  2.45  2.60 

 
ในการประชุมสามัญประจ าปีของผู ้ถือหุ้นของบริษัท เม่ือวันท่ี 30 มกราคม 2563 ท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติ 
การเปล่ียนแปลงมูลค่าหุน้ท่ีตราไวข้องบริษทั จากเดิมมูลค่าหุ้นละ 2 บาท เป็นมูลค่าหุ้นละ 1 บาท ส่งผลให้จ านวน
หุ้นสามญัของบริษทั เพิ่มขึ้นจาก 187.50 ลา้นหุ้น เป็น 375.00 ลา้นหุ้น โดยมีทุนจดทะเบียนและทุนช าระแลว้ของ
บริษทัจะยงัคงเดิมจ านวน 375.00 ลา้นบาท ดงันั้นบริษทัจึงไดป้รับปรุงจ านวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัใหม่เพื่อ
ใชใ้นการค านวณก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 โดยถือเสมือนว่าการเปล่ียนแปลง
มูลค่าหุน้ดงักล่าวเกิดขึ้นตั้งแต่วนัท่ี 1 ตุลาคม 2561 
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29 เงินปันผล 
 

 ในการประชุมคณะกรรมการบริษทัของบริษทัเม่ือวนัท่ี 13 พฤษภาคม 2563 คณะกรรมการบริษทัมีมติอนุมติัการจ่าย 
เงินปันผลระหว่างกาลจากก าไรสุทธิส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 ในอตัราหุ้นละ 0.51 บาท  
เป็นจ านวนเงิน 191.25 ลา้นบาท เงินปันผลดงักล่าวไดจ่้ายใหแ้ก่ผูถื้อหุ้นในเดือนมิถุนายน 2563 
 

ในการประชุมสามญัประจ าปีของผูถื้อหุ้นของบริษทัเม่ือวนัท่ี 30 มกราคม 2563 ผูถื้อหุ้นมีมติอนุมติัการจดัสรรก าไร
เป็นเงินปันผลในอตัราหุ้นละ 4 บาท เป็นจ านวนเงินทั้งส้ิน 750 ลา้นบาท ทั้งน้ีในเดือนพฤษภาคม 2562 บริษทัไดมี้
การจ่ายปันผลระหว่างกาลไปแลว้ในอตัราหุ้นละ 1.10 บาท เป็นจ านวนเงิน 206.25 ลา้นบาท คงเหลือการจ่ายเงินปัน
ผลในอตัราหุ้นละ 2.90 บาท รวมเป็นเงิน 543.75 ล้านบาท เงินปันผลดังกล่าวได้จ่ายให้แก่ผูถื้อหุ้นแล้วในเดือน
กุมภาพนัธ์ 2563  
 

ในการประชุมคณะกรรมการบริษทัของบริษทัเม่ือวนัท่ี  2 พฤษภาคม 2562 คณะกรรมการบริษทัมีมติอนุมติัการจ่าย 
เงินปันผลระหว่างกาลจากก าไรสุทธิส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2562 ในอตัราหุ้นละ 1.10 บาท  
เป็นจ านวนเงิน 206.25 ลา้นบาท เงินปันผลดงักล่าวไดจ่้ายใหแ้ก่ผูถื้อหุ้นในเดือนพฤษภาคม 2562 
 

ในการประชุมสามญัประจ าปีของผูถื้อหุ้นของบริษทัเม่ือวนัท่ี 30 มกราคม 2562 ผูถื้อหุ้นมีมติอนุมติัการจดัสรรก าไร
เป็นเงินปันผลในอตัราหุ้นละ 2.80 บาท เป็นจ านวนเงินทั้งส้ิน 525 ลา้นบาท ทั้งน้ีในเดือนมิถุนายน 2561 บริษทัไดมี้
การจ่ายปันผลระหว่างกาลไปแล้วในอัตราหุ้นละ  0.90 บาท เป็นจ านวนเงิน 168.75 ล้านบาท คงเหลือการจ่าย 
เงินปันผลในอัตราหุ้นละ  1.90 บาท รวมเป็นเงิน 356.25 ล้านบาท เงินปันผลดังกล่าวได้จ่ายให้แก่ผูถื้อหุ้นแล้ว 
ในเดือนกุมภาพนัธ์ 2562 
 

30 เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
 

นโยบำยกำรจัดกำรควำมเส่ียงทำงด้ำนกำรเงิน 
 

กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงจากการด าเนินธุรกิจตามปกติจากการเปล่ียนแปลงอตัราดอกเบ้ียและอตัราแลกเปล่ียนเงินตรา
ต่างประเทศ และจากการไม่ปฏิบติัตามขอ้ก าหนดตามสัญญาของคู่สัญญา กลุ่มบริษทัไม่มีการ ถือหรือออกตราสาร
อนุพนัธ์ เพื่อการเก็งก าไรหรือการคา้  

 

การจดัการความเส่ียงเป็นส่วนท่ีส าคญัของธุรกิจของกลุ่มบริษทั กลุ่มบริษทัมีระบบในการควบคุมให้มีความสมดุล
ของระดบัความเส่ียงให้เป็นท่ียอมรับได ้โดยพิจารณาระหว่างตน้ทุนท่ีเกิดจากความเส่ียงและตน้ทุนของการจดัการ
ความเส่ียง ฝ่ายบริหารไดมี้การควบคุมกระบวนการการจดัการความเส่ียงของกลุ่มบริษทัอยา่งต่อเน่ือง เพื่อใหม้ัน่ใจว่า
มีความสมดุลระหวา่งความเส่ียงและการควบคุมความเส่ียง 
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กำรบริหำรจัดกำรทุน 
 

นโยบายของคณะกรรมการบริษทั คือการรักษาระดบัเงินทุนให้มัน่คงเพื่อรักษาความเช่ือมัน่ของนกัลงทุน เจา้หน้ีและ
ตลาดและก่อให้เกิดการพฒันาของธุรกิจในอนาคต คณะกรรมการได้มีการก ากับดูแลผลตอบแทนจากการลงทุน  
ซ่ึงกลุ่มบริษทัพิจารณาจากสัดส่วนของผลตอบแทนจากกิจกรรมด าเนินงานต่อส่วนของเจา้ของรวม ซ่ึงไม่รวมส่วนไดเ้สีย
ท่ีไม่มีอ านาจควบคุม อีกทั้งยงัก ากบัดูแลระดบัการจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุ้นสามญั 
 
ควำมเส่ียงด้ำนอัตรำดอกเบี้ย 
 
ความเส่ียงด้านอตัราดอกเบ้ีย หมายถึงความเส่ียงท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดในอนาคตของอตัราดอกเบ้ีย 
ในตลาด ซ่ึงส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานและกระแสเงินสดของกลุ่มบริษทั เน่ืองจากดอกเบ้ียของเงินกูย้มืส่วนใหญ่
มีอตัราคงท่ี กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงดา้นอตัราดอกเบ้ียท่ีเกิดจากเงินกูย้ืม กลุ่มบริษทัไดล้ดความเส่ียงดงักล่าวโดยท าให้
แน่ใจวา่ดอกเบ้ียท่ีเกิดจากเงินกูย้มืส่วนใหญ่มีอตัราคงท่ี 
 
อตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงของเงินใหกู้ย้มื ณ วนัท่ี 30 กนัยายน และระยะท่ีครบก าหนดช าระหรือก าหนดอตัราใหม่มีดงัน้ี 

 
   งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 

อตัราดอกเบ้ีย 
ท่ีแทจ้ริง 

  
ภายใน 1 ปี 

 หลงัจาก 1 ปี 
แต่ภายใน 5 ปี 

  
รวม 

 (ร้อยละต่อปี)  (พันบาท) 
ปี 2563        
หมุนเวียน        
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่บริษทัยอ่ย 2.20  28,000  -  28,000 

ไม่หมุนเวียน        
เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บริษทัยอ่ย 2.20  -  100,000  100,000 

รวม   28,000  100,000  128,000 

 
ปี 2562        
หมุนเวียน        
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่บริษทัยอ่ย 2.20 - 2.51  106,000  -  106,000 

รวม   106,000  -  106,000 
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อตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงของหน้ีสินทางการเงินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย ณ วนัท่ี 30 กนัยายน และระยะท่ีครบก าหนดช าระหรือ
ก าหนดอตัราใหม่มีดงัน้ี 
 
   งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 

อตัราดอกเบ้ีย 
ท่ีแทจ้ริง 

  
ภายใน 1 ปี 

 หลงัจาก 1 ปี 
แต่ภายใน 5 ปี 

  
รวม 

 (ร้อยละต่อปี)  (พันบาท) 
ปี 2562        
หมุนเวียน        
เงินกูย้มืระยะสั้นจากบริษทัยอ่ย 2.20  565,000  -  565,000 

รวม   565,000  -  565,000 
 

ควำมเส่ียงจำกเงินตรำต่ำงประเทศ 
  

กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ซ่ึงเกิดจากการซ้ือสินคา้และการขายสินคา้ท่ีเป็น
เงินตราต่างประเทศท่ีไม่ไดป้้องกนัความเส่ียงไว ้โดยความเส่ียงจากเงินตราต่างประเทศดงักล่าวไม่เป็นสาระส าคญั  
ณ วนัท่ีรายงาน 

  

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ อนัเป็นผลมาจากการมีสินทรัพย์
และหน้ีสินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศดงัน้ี 
 

  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  2563  2562  2563  2562 
  (พันบาท) 
เงินเยนญ่ีปุ่ น         
เจา้หน้ีอ่ืน  (52)  (78)  -  (29) 
ยอดบัญชีในงบแสดงฐำนะกำรเงินที่มีควำมเส่ียง  (52)  (78)  -  (29) 
         

เงินยูโร         
ลูกหน้ีอ่ืน  -  271  -  - 
ยอดบัญชีในงบแสดงฐำนะกำรเงินที่มีควำมเส่ียง  -  271  -  - 
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  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  2563  2562  2563  2562 
  (พันบาท) 
         

เงินเหรียญสหรัฐอเมริกำ         
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  53,074  39,309  -  - 
ลูกหน้ีการคา้  7,854  11,849  -  - 
ลูกหน้ีอ่ืน  26  103  9,988  6,526 
เจา้หน้ีอ่ืน  (31,855)  (47,888)  -  - 
ยอดบัญชีในงบแสดงฐำนะกำรเงินที่มีควำมเส่ียง  29,099  3,373  9,988  6,526 
         

เงินเหรียญสิงคโปร์         
ลูกหน้ีการคา้  -  297  -  - 
เจา้หน้ีอ่ืน  (107)  (123)  (107)  (33) 
ยอดบัญชีในงบแสดงฐำนะกำรเงินที่มีควำมเส่ียง  (107)  174  (107)  (33) 
         

เงินริงกิตมำเลเซีย         
ลูกหน้ีการคา้  1,457  5,849  -  - 
ลูกหน้ีอ่ืน   -  308  -  - 
เจา้หน้ีอ่ืน  (8,139)  -  (8,139)  - 
ยอดบัญชีในงบแสดงฐำนะกำรเงินที่มีควำมเส่ียง  (6,682)  6,157  (8,139)  - 

 

ควำมเส่ียงทำงด้ำนสินเช่ือ 
 
ความเส่ียงทางดา้นสินเช่ือ คือผลขาดทุนท่ีอาจเกิดขึ้นจากการท่ีลูกคา้หรือคู่สัญญาไม่สามารถช าระหน้ีแก่กลุ่มบริษทั
ตามเง่ือนไขท่ีตกลงไวเ้ม่ือครบก าหนด 
 
ฝ่ายบริหารไดก้ าหนดนโยบายทางดา้นสินเช่ือเพื่อควบคุมความเส่ียงทางด้านสินเช่ือดงักล่าวโดยสม ่าเสมอ โดยการ
วิเคราะห์ฐานะทางการเงินของลูกคา้ทุกรายท่ีขอวงเงินสินเช่ือในระดบัหน่ึงๆ ณ วนัท่ีรายงานไม่พบวา่มีความเส่ียงจาก
สินเช่ือท่ีเป็นสาระส าคญั ความเส่ียงสูงสุดทางดา้นสินเช่ือแสดงไวใ้นราคาตามบญัชีของสินทรัพยท์างการเงินแต่ละ
รายการในงบแสดงฐานะการเงิน อยา่งไรก็ตามเน่ืองจากกลุ่มบริษทัมีฐานลูกคา้จ านวนมาก ฝ่ายบริหารไม่ไดค้าดวา่จะ
เกิดผลเสียหายท่ีมีสาระส าคญัจากการเก็บหน้ีไม่ได ้
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ควำมเส่ียงจำกสภำพคล่อง 
 
กลุ่มบริษทัมีการควบคุมความเส่ียงจากการขาดสภาพคล่องโดยการรักษาระดบัของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ใหเ้พียงพอต่อการด าเนินงานของกลุ่มบริษทั และเพื่อท าใหผ้ลกระทบจากความผนัผวนของกระแสเงินสดลดลง 
 
มูลค่ำตำมบัญชีและมูลค่ำยุติธรรม 
 
ตารางดงัต่อไปน้ีแสดงมูลค่าตามบญัชีและมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินรวมถึง
ล าดบัชั้นมูลค่ายุติธรรม แต่ไม่รวมถึงการแสดงขอ้มูลมูลค่ายุติธรรมส าหรับสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงิน
ท่ีไม่ไดว้ดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมหากมูลค่าตามบญัชีใกลเ้คียงกบัมูลค่ายติุธรรมอยา่งสมเหตุสมผล 

 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 มูลค่าตาม

บญัชี 
  

มูลค่ายติุธรรม 
   ระดบั 1  ระดบั 2  ระดบั 3  รวม 
 (ล้านบาท) 

30 กันยำยน 2563          
   สินทรัพย์ทำงกำรเงิน 
     ที่ไม่ได้วัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม 

         

เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่บริษทัย่อย 28  -  -  28  28 
เงินให้กูย้มืระยะยาวแก่บริษทัย่อย 100  -  -  100  100 

 
30 กันยำยน 2562          
   สินทรัพย์ทำงกำรเงินและหนี้สินทำงกำรเงิน 
      ที่ไม่ได้วัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม 

         

เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่บริษทัย่อย 106  -  -  106  106 
เงินกูย้ืมระยะสั้นจากบริษทัยอ่ย (565)  -  -  (565)  (565) 
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เคร่ืองมือทำงกำรเงินที่ไม่ได้วัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม  
 

มูลค่ายติุธรรมของเงินให้กูย้มืระยะสั้นและเงินให้กูย้มืระยะยาวแก่บริษทัยอ่ยดงักล่าวถูกจดัล าดบัชั้นเป็นระดบั 3 ของ
ล าดับชั้นมูลค่ายุติธรรม เน่ืองจากมูลค่ายุติธรรมของเงินให้กู้ยืมระยะสั้นและเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย
ดงักล่าวเป็นขอ้มูลส าหรับสินทรัพยท่ี์ไม่สามารถสังเกตได ้
 

มูลค่ายุติธรรมของเงินกูย้ืมระยะสั้นจากบริษทัย่อยดงักล่าวถูกจดัล าดบัชั้นเป็นระดบั 3 ของล าดบัชั้นมูลค่ายุติธรรม 

เน่ืองจากมูลค่ายติุธรรมของเงินกูย้มืระยะสั้นจากบริษทัยอ่ยดงักล่าวเป็นขอ้มูลส าหรับหน้ีสินท่ีไม่สามารถสังเกตได ้
 

31 ภำระผูกพนักับบุคคลหรือกิจกำรที่ไม่เกี่ยวข้องกัน 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
 2563  2562  2563  2562 
 (พันบาท) 

ภำระผูกพนัรำยจ่ำยฝ่ำยทุน        
สัญญาท่ียงัไม่ได้รับรู้        
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 11,700  65,273  889  5,282 
อาคารและส่ิงปลูกสร้างอ่ืน 2,162  18,724  -  - 
ระบบภายใน 6,594  -  -  - 
ส่วนตกแต่ง 4,404  -  -  - 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1,014  2,885  1,003  2,129 
รวม 25,874  86,882  1,892  7,411 

 

จ ำนวนเงินขั้นต ่ำที่ต้องจ่ำยในอนำคตทั้งส้ิน  
   ภำยใต้สัญญำเช่ำด ำเนินงำนที่บอกเลิกไม่ได้ 

       

ภายในหน่ึงปี 225,747  221,597  118,893  129,378 
หลงัจากหน่ึงปี แต่ไม่เกินหา้ปี 186,906  173,762  105,153  110,426 
หลงัจากหา้ปี 3,076  3,620  3,076  3,620 
รวม 415,729  398,979  227,122  243,424 
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สัญญำที่ส ำคัญภำยใต้ภำระผูกพนัตำมสัญญำเช่ำด ำเนินงำนที่บอกเลิกไม่ได้ 
 

สัญญาเช่าพืน้ท่ี 
 

บริษทัไดท้ าสัญญาเช่าพื้นท่ีเพื่อประกอบกิจการร้านอาหารกบับริษทัในประเทศหลายแห่ง สัญญามีก าหนดระยะเวลา
ระหวา่งหน่ึงปีถึงยีสิ่บส่ีปี ซ่ึงจะครบก าหนดในระหวา่งปี 2563 ถึงปี 2574 โดยบริษทัมีภาระผกูพนัท่ีจะตอ้งจ่ายค่าเช่า
เป็นรายเดือนในอตัราคงท่ีหรืออตัราร้อยละของยอดรายไดต้ามเง่ือนไขท่ีก าหนดไวใ้นสัญญา 

 

บริษทั โออิชิ ราเมน จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัไดท้ าสัญญาเช่าพื้นท่ีเพื่อประกอบกิจการร้านอาหารกบับริษทั
ในประเทศหลายแห่ง สัญญามีก าหนดระยะเวลาระหว่างหน่ึงปีถึงสามปี ซ่ึงจะครบก าหนดในระหว่างปี 2563  
ถึงปี 2566 โดยบริษทัยอ่ยดงักล่าวมีภาระผกูพนัท่ีจะตอ้งจ่ายค่าเช่าเป็นรายเดือนในอตัราคงท่ีหรืออตัราร้อยละของยอด
รายไดต้ามเง่ือนไขท่ีก าหนดไวใ้นสัญญา 
 

สัญญาเช่ารถยก 
 

บริษทั โออิชิ เทรดด้ิง จ ากดั และบริษทั โออิชิ ฟู้ด เซอร์วิส จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยของบริษทัไดท้ าสัญญาเช่ารถยก
และอุปกรณ์กบับริษทัในประเทศหลายแห่ง สัญญามีก าหนดระยะเวลาสามปีถึงห้าปี ซ่ึงจะครบก าหนดในระหว่างปี 
2564 ถึงปี 2566 โดยบริษทัยอ่ยดงักล่าวมีภาระผกูพนัท่ีจะตอ้งจ่ายค่าเช่าเป็นรายเดือนตามอตัราท่ีระบุไวใ้นสัญญา 
 

สัญญาเช่าอาคารโกดังเกบ็สินค้า 
 

บริษัท โออิชิ เทรดด้ิง จ ากัด ซ่ึงเป็นบริษัทย่อยของบริษัทได้ท าสัญญาเช่าอาคารเพื่อใช้เป็นพื้นท่ีเก็บสินค้ากับ 
บริษทัในประเทศแห่งหน่ึง สัญญามีก าหนดระยะเวลาสามปี ซ่ึงจะครบก าหนดในระหว่างปี 2565 โดยบริษทัย่อย
ดงักล่าวมีภาระผกูพนัท่ีจะตอ้งจ่ายค่าเช่าเป็นรายเดือนตามอตัราท่ีระบุไวใ้นสัญญา 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
 2563  2562  2563  2562 
 (พันบาท) 
ภำระผูกพนัอื่นๆ        
สัญญาบริการ 463,557  450,022  285,643  298,926 
ค าสั่งซ้ือท่ีผูข้ายสินคา้หรือวสัดุตกลงแลว้ 100,009  146,487  -  - 
หนงัสือค ้าประกนัจากธนาคาร 24,055  26,050  200  200 
สัญญาวา่จา้งโฆษณา 2,356  18,334  358  2,815 
อ่ืนๆ 68,679  69,533  8,228  10,239 
รวม 658,656  710,426  294,429  312,180 
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สัญญำอื่นๆ 
 

สัญญาว่าจ้างขนส่งสินค้า 
 

เม่ือวนัท่ี 1 กุมภาพนัธ์ 2553 บริษทั โออิชิ เทรดด้ิง จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยของบริษทัไดท้ าสัญญาว่าจา้งขนส่งสินคา้
กบับริษทัในประเทศแห่งหน่ึง เพื่อขนส่งสินคา้จากโรงงานผลิตสินคา้ไปยงัปลายทางท่ีก าหนด โดยมีอตัราค่าขนส่ง
สินคา้ตามท่ีระบุไวใ้นสัญญา สัญญามีก าหนดระยะเวลาสามปี มีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2553 ส้ินสุดวนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2555 ต่อมาเม่ือวนัท่ี 1 กรกฎาคม 2553 บริษทัยอ่ยดงักล่าวไดมี้การเปล่ียนแปลงสัญญาเป็นระยะเวลาสอง
ปี ตั้งแต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2553 ส้ินสุดวนัท่ี 30.มิถุนายน 2555 และเม่ือครบก าหนดระยะเวลาของสัญญาแลว้ คู่สัญญา
ไม่แจง้บอกเลิกล่วงหนา้ ใหถื้อวา่สัญญาต่อออกไปอีกคราวละหน่ึงปี 
 

สัญญาซ้ือขายก๊าซธรรมชาติ 
 

เม่ือวันท่ี 9 พฤศจิกายน 2559 บริษัท โออิชิ เทรดด้ิง จ ากัด ซ่ึงเป็นบริษัทย่อยของบริษัทได้ท าสัญญาซ้ือขาย 
ก๊าซธรรมชาติกบับริษทัในประเทศแห่งหน่ึง โดยบริษทัย่อยดงักล่าวตกลงท่ีจะจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆ และปฏิบติัตาม
เง่ือนไขท่ีก าหนดไวใ้นสัญญา สัญญาดังกล่าวมีก าหนดระยะเวลาสองปี เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 1 ธันวาคม 2559 ถึงวนัท่ี  
30 พฤศจิกายน 2561 และหากฝ่ายหน่ึงฝ่ายใดประสงค์จะต่ออายุสัญญาให้แจง้เป็นลายลกัษณ์อกัษรแก่อีกฝ่ายหน่ึง
ก่อนระยะเวลาของสัญญาจะส้ินสุดลงไม่น้อยกว่า 90 วนั ต่อมาเม่ือวนัท่ี 2 ตุลาคม 2561 คู่สัญญาได้เขา้ท าบนัทึก
ขอ้ตกลง ฉบบัท่ี 1 เพื่อต่ออายุสัญญาดงักล่าวออกไปอีกเป็นระยะเวลาสองปี เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 1 ธันวาคม 2561 ถึงวนัท่ี  
30 พฤศจิกายน 2563 โดยบริษทัยอ่ยดงักล่าวตกลงท่ีจะจ่ายค่าใชจ่้ายต่างๆ และปฏิบติัตามเง่ือนไขท่ีก าหนดในสัญญาเดิม 

 

สัญญาซื้อขาย 
 

เม่ือวนัท่ี 2 มกราคม 2562 บริษทัไดท้ าสัญญาซ้ือขายวตัถุดิบกบับริษทัในประเทศแห่งหน่ึงในราคาและเง่ือนไขตามท่ี
ระบุในสัญญา โดยมีก าหนดระยะเวลาหน่ึงปี เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2562 ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 ต่อมา
บริษทัไดท้ าสัญญาใหม่กบัคู่สัญญา โดยสัญญามีก าหนดระยะเวลาหน่ึงปี มีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 และ
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563  

 
สัญญาบริการขายอาหารผ่านช่องทางออนไลน์ 
 
บริษทัและบริษทั โออิชิ ราเมน จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยของบริษทั ไดท้ าสัญญาบริการเสนอขายอาหารผ่านช่องทาง
ออนไลน์กบับริษทัในประเทศหลายแห่ง โดยสัญญามีก าหนดระยะเวลาหน่ึงปี ซ่ึงจะครบก าหนดในระหว่างปี 2563 
ถึงปี 2564 โดยรายละเอียดขอ้ก าหนดและเง่ือนไขต่างๆเป็นไปตามท่ีระบุในสัญญา 
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สัญญาผลิตสินค้า 
 
เม่ือวนัท่ี 1 พฤษภาคม 2558 บริษทั โออิชิ เทรดด้ิง จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยของบริษทั ไดท้ าสัญญาผลิตสินคา้ให้กบั
บริษทัในประเทศแห่งหน่ึง ในราคาและเง่ือนไขตามท่ีระบุในสัญญา โดยสัญญามีอายุห้าปี มีผลบงัคบัใช้ตั้งแต่วนัท่ี 
1 พฤษภาคม 2558 ถึงวนัท่ี 30 เมษายน 2563 และเม่ือครบก าหนดอายสุัญญา มีการต่อสัญญาออกไปอีกหา้ปี ตั้งแต่วนัท่ี 
1 พฤษภาคม 2563 และส้ินสุดลงในวนัท่ี 30 เมษายน 2568 โดยขอ้ตกลงและเง่ือนไขเป็นไปตามท่ีระบุในสัญญาเดิม 
 
สัญญาซื้อขายซอส 
 
 บริษทั โออิชิ ฟู้ด เซอร์วิส จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยของบริษทั ไดท้ าสัญญาซ้ือขายซอสกบับริษทัในประเทศแห่งหน่ึง
เพื่อจดัหา ผลิต และจ าหน่ายสินคา้ โดยสัญญามีก าหนดระยะเวลาหน่ึงปี มีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 และ
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ภายใตข้อ้ก าหนดและเง่ือนไขตามท่ีระบุในสัญญา 

 
32 เหตุกำรณ์ภำยหลังรอบระยะเวลำรำยงำน 
 

ในการประชุมคณะกรรมการบริษทัของบริษทัเม่ือวนัท่ี 18 พฤศจิกายน 2563 คณะกรรมการบริษทัมีมติเสนอให้ท่ี
ประชุมสามญัประจ าปีของผูถื้อหุน้ของบริษทัอนุมติัการจดัสรรเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุ้นในอตัราหุน้ละ 1.45 บาท เป็น
จ านวนเงินทั้งส้ิน 543.75 ลา้นบาท ทั้งน้ี ในเดือนมิถุนายน 2563 บริษทัไดจ่้ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแลว้ในอตัรา
หุ้นละ 0.51 บาท เป็นจ านวนเงิน 191.25 ลา้นบาท คงเหลือการจ่ายเงินปันผลในอตัราหุ้นละ 0.94 บาท รวมเป็นเงิน 
352.50 ลา้นบาท  
 

33 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่ยังไม่ได้ใช้ 
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่ซ่ึงเก่ียวกบัการด าเนินงานของกลุ่มบริษทัและบริษทั และคาด
วา่จะมีผลกระทบท่ีมีสาระส าคญัต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ เม่ือน ามาถือปฏิบติัเป็นคร้ังแรก และจะ
มีผลบังคับใช้กับงบการเงินของกลุ่มบริษัทส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเร่ิมในหรือหลังวันท่ี 1 ตุลาคม 2563 มี
ดงัต่อไปน้ี 
 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน เร่ือง 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 7* การเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 9* เคร่ืองมือทางการเงิน 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 สัญญาเช่า 
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มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน เร่ือง 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 32* การแสดงรายการเคร่ืองมือทางการเงิน 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16* การป้องกันความเ ส่ียงของ เ งินลงทุน สุท ธิ ใน

หน่วยงานต่างประเทศ 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 19* การช าระหน้ีสินทางการเงินดว้ยตราสารทุน 
 

* มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวข้องกับเคร่ืองมือทางการเงิน 
 

(ก) มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่เกี่ยวข้องกับเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองมือทางการเงินน้ีให้ขอ้ก าหนดเก่ียวกบันิยามสินทรัพยท์าง
การเงินและหน้ีสินทางการเงินตลอดจนการรับรู้ การวดัมูลค่า การดอ้ยค่าและการตดัรายการ รวมถึงการบญัชีของ
อนุพนัธ์และการบญัชีป้องกันความเส่ียง เม่ือมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มน้ีมีผลบงัคบัใช้ จะท าให้
มาตรฐานการบญัชี การตีความมาตรฐานการบญัชีและแนวปฏิบติัทางการบญัชีบางฉบบัท่ีมีผลบงัคบัใช้อยู่ใน
ปัจจุบนัถูกยกเลิกไป ทั้งน้ีผูบ้ริหารพิจารณาถึงผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้นต่องบการเงินในงวดแรกท่ีถือปฏิบติัตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวข้างต้น  ซ่ึงการเปล่ียนแปลงดังกล่าวไม่มีผลกระทบอย่างเป็น
สาระส าคญัต่องบการเงิน 
 

(ข) มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 16 เร่ือง สัญญำเช่ำ 
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 (“TFRS 16”) ไดน้ าเสนอวิธีการบญัชีเดียวส าหรับผูเ้ช่า โดยผูเ้ช่าตอ้ง
รับรู้สินทรัพยสิ์ทธิการใช้และหน้ีสินตามสัญญาเช่า ซ่ึงยกเวน้การรับรู้รายการส าหรับสัญญาเช่าระยะสั้นและ
สินทรัพยอ์า้งอิงนั้นมีมูลค่าต ่า ส่วนการบญัชีส าหรับผูใ้ห้เช่าไม่แตกต่างจากมาตรฐานการบญัชีท่ีมีผลบงัคบัใชใ้น
ปัจจุบนั กล่าวคือ ผูใ้ห้เช่ายงัคงตอ้งจดัประเภทสัญญาเช่าเป็นสัญญาเช่าเงินทุนหรือสัญญาเช่าด าเนินงาน  เม่ือ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ีมีผลบงัคบัใช ้จะท าให้มาตรฐานการบญัชีและการตีความมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินบางฉบบัท่ีมีผลบงัคบัใชอ้ยูใ่นปัจจุบนัถูกยกเลิกไป  
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การประเมินผลกระทบเบ้ืองตน้ของการถือปฏิบติัตาม TFRS 16 เป็นคร้ังแรกต่องบการเงิน มีดงัน้ี 
 

งบแสดงฐำนะกำรเงิน งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
     ณ วันที่ 1 ตุลำคม  2563  2563 
 (พันบาท) 
สินทรัพยสิ์ทธิการใชเ้พิ่มขึ้น  414,199  237,164 
สิทธิการเช่าลดลง (23,427)  (18,669) 
หน้ีสินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น (358,075)  (200,357) 
ประมาณการร้ือถอนเพิ่มขึ้น (32,697)  (18,138) 

 
34 กำรจัดประเภทรำยกำรใหม่ 

 
รายการบางรายการในงบการเงินปี 2562 ไดมี้การจดัประเภทรายการใหม่เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการน าเสนองบการเงิน
ปี 2563 

 
  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  2562 
  ก่อนจดัประเภทใหม่  จดัประเภทใหม่  หลงัจดัประเภทใหม่ 
  (พันบาท) 
งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ       
ตน้ทุนขาย  2,351,221  35,231  2,386,452 
ตน้ทุนในการจดัจ าหน่าย  654,861  (35,231)  619,630 
    -   

 
การจดัประเภทรายการใหม่น้ีเน่ืองจากผูบ้ริหารเห็นวา่มีความเหมาะสมกบัธุรกิจของบริษทัมากกวา่ 
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