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บริษัท โออชิิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
 

งบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 
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 2564 งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้น
เฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ ส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั รวมถึงหมายเหตุ 
ซ่ึงประกอบดว้ยสรุปนโยบายการบญัชีท่ีส าคญัและเร่ืองอ่ืน ๆ  
 

ขา้พเจา้เห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการขา้งตน้น้ีแสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการ
ของกลุ่มบริษทัและบริษทั ตามล าดบั ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 ผลการด าเนินงานรวมและผลการด าเนินงานเฉพาะกิจการ 
และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ ส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัโดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระส าคญัตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
 

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 
 

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ใน วรรค 
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในรายงานของขา้พเจ้า 
ขา้พเจ้ามีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษทัและบริษทัตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีท่ีก าหนดโดย 
สภาวิชาชีพบญัชี ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตาม
ความรับผิดชอบดา้นจรรยาบรรณอ่ืน ๆ ซ่ึงเป็นไปตามขอ้ก าหนดเหล่าน้ี ขา้พเจา้เช่ือว่าหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีขา้พเจา้
ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้   
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เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ 
 
เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบคือเร่ืองต่าง  ๆ ท่ีมีนัยส าคัญท่ีสุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผู ้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าใน  
การตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการส าหรับงวดปัจจุบนั ขา้พเจา้ไดน้ าเร่ืองเหล่าน้ีมาพิจารณาในบริบท
ของการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้  ทั้งน้ีขา้พเจา้
ไม่ไดแ้สดงความเห็นแยกต่างหากส าหรับเร่ืองเหล่าน้ี 
 
มูลค่าสินคา้คงเหลือ 
อา้งถึงหมายเหตุขอ้ 6 และ 12 
เร่ืองส ำคัญในกำรตรวจสอบ ได้ตรวจสอบเร่ืองดังกล่ำวอย่ำงไร 
ลักษณะธุรกิจของกลุ่มบริษัทนั้ นด าเนินธุรกิจเก่ียวกับ
สินค้าบริโภคท่ีมีการแข่งขนัสูงและมีความเส่ียงในการ
เส่ือมสภาพ ซ่ึงสินคา้คงเหลือจะตอ้งแสดงในราคาทุนหรือ
มูลค่าสุทธิท่ีจะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต ่ากว่า ดังนั้ น 
ผูบ้ริหารตอ้งใชว้ิจารณญาณและสมมติฐานท่ีเก่ียวขอ้งกับ
การขายในอนาคตตามปกติของธุรกิจในการวัดมูลค่า
สินค้าคงเหลือ  ข้าพเจ้าจึงเห็นว่าเร่ืองดังกล่าวเป็นเร่ือง
ส าคญัในการตรวจสอบ 

วิธีการตรวจสอบส าหรับกลุ่มบริษทัของขา้พเจา้รวมถึง 
 

• 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 

 
ข้อมูลและเหตุการณ์ท่ีเน้น 

 
ขา้พเจ้าขอให้สังเกตหมายเหตุข้อ 4 ซ่ึงได้อธิบายถึงผลกระทบจากการปรับปรุงรายการทางบญัชีของปีก่อนเก่ียวกับ
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ ตวัเลขเปรียบเทียบท่ีน ามาแสดงเพื่อวตัถุประสงค์ในการเปรียบเทียบน ามาจากงบการเงินรวมท่ี
ตรวจสอบแลว้ ณ วนัท่ี และส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 และหลงัจากปรับปรุงรายการตามท่ีอธิบายไวใ้นหมายเหตุ
ขอ้ 4 ทั้งน้ี ความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินไม่ไดเ้ปล่ียนแปลงไปเน่ืองจากเร่ืองน้ี 
 
ข้อมูลอ่ืน 
 
ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบต่อขอ้มูลอ่ืน ขอ้มูลอ่ืนประกอบดว้ยขอ้มูลซ่ึงรวมอยู่ในรายงานประจ าปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงิน
รวมและงบการเงินเฉพาะกิจการและรายงานของผูส้อบบญัชีท่ีอยูใ่นรายงานนั้น  
 
ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอ่ืนและข้าพเจ้าไม่ได้ให้  
ความเช่ือมัน่ต่อขอ้มูลอ่ืน  
 
ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ท่ีเก่ียวเน่ืองกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการคือ  การอ่านและ
พิจารณาวา่ขอ้มูลอ่ืนมีความขดัแยง้ท่ีมีสาระส าคญักบังบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการหรือกบัความรู้ท่ีไดรั้บจาก
การตรวจสอบของขา้พเจา้ หรือปรากฏวา่ขอ้มูลอ่ืนมีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่ หากใน
การปฏิบติังานดงักล่าว ขา้พเจา้ไดส้รุปว่าขอ้มูลอ่ืนมีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญั ขา้พเจา้ตอ้ง
รายงานขอ้เทจ็จริงนั้น ทั้งน้ี ขา้พเจา้ไม่พบวา่มีเร่ืองดงักล่าวท่ีตอ้งรายงาน  
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ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าท่ีในการก ากับดูแลต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 
ผูบ้ริหารมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการจัดท าและน าเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่าน้ีโดยถูกต้อง 
ตามท่ีควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายในท่ีผูบ้ริหารพิจารณาว่าจ าเป็น
เพื่อให้สามารถจดัท างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการท่ีปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็น
สาระส าคญัไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด  
 
ในการจดัท างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ  ผูบ้ริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษทั
และบริษทัในการด าเนินงานต่อเน่ือง เปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการด าเนินงานต่อเน่ือง )ตามความเหมาะสม( และการใชเ้กณฑ์
การบญัชีส าหรับการด าเนินงานต่อเน่ืองเวน้แต่ผู ้บริหารมีความตั้งใจท่ีจะเลิกกลุ่มบริษทัและบริษทั หรือหยุดด าเนินงาน
หรือไม่สามารถด าเนินงานต่อเน่ืองต่อไปได ้
 
ผูมี้หน้าท่ีในการก ากับดูแลมีหน้าท่ีในการก ากับดูแลกระบวนการในการจัดท ารายงานทางการเงินของกลุ่มบริษทัและ
บริษทั 
 
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 
การตรวจสอบของขา้พเจ้ามีวตัถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเช่ือมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและงบการเงิน 
เฉพาะกิจการโดยรวมปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือ
ขอ้ผิดพลาด และเสนอรายงานของผูส้อบบญัชีซ่ึงรวมความเห็นของขา้พเจา้อยู่ด้วย ความเช่ือมัน่อย่างสมเหตุสมผลคือ 
ความเช่ือมัน่ในระดบัสูงแต่ไม่ไดเ้ป็นการรับประกนัว่าการปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถตรวจ
พบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอันเป็นสาระส าคญัท่ีมีอยู่ได้เสมอไป ขอ้มูลท่ีขดัต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือ
ขอ้ผิดพลาดและถือว่ามีสาระส าคญัเม่ือคาดการณ์ไดอ้ย่างสมเหตุสมผลว่ารายการท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงแต่ ละรายการหรือ 
ทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตดัสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินรวมและงบการเงิน  
เฉพาะกิจการเหล่าน้ี 
 
ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ไดใ้ชดุ้ลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผูป้ระกอบ
วิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบติังานของขา้พเจา้รวมถึง 
• ระบุและประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคญัในงบการเงิน รวมและ 

งบการเงินเฉพาะกิจการไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด ออกแบบและปฏิบติังานตามวิธีการตรวจสอบ
เพื่อตอบสนองต่อความเส่ียงเหล่านั้น และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการ
แสดงความเห็นของขา้พเจ้า ความเส่ียงท่ีไม่พบข้อมูลท่ีขัดต่อขอ้เท็จจริงอันเป็นสาระส าคญัซ่ึงเป็นผลมาจาก  
การทุจริตจะสูงกวา่ความเส่ียงท่ีเกิดจากขอ้ผิดพลาดเน่ืองจากการทุจริตอาจเก่ียวกบัการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลง
เอกสารหลกัฐาน การตั้งใจละเวน้การแสดงขอ้มูล การแสดงขอ้มูลท่ีไม่ตรงตามขอ้เท็จจริงหรือการแทรกแซงการ
ควบคุมภายใน 
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• ท าความเขา้ใจในระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบท่ีเหมาะสม
กบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของ
กลุ่มบริษทัและบริษทั 

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีผูบ้ริหารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชีและ
การเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงจดัท าขึ้นโดยผูบ้ริหาร  

• สรุปเก่ียวกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑก์ารบญัชีส าหรับการด าเนินงานต่อเน่ืองของผูบ้ริหารและจากหลกัฐาน
การสอบบญัชีท่ีไดรั้บ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญัท่ีเก่ียวกบัเหตุการณ์หรือสถานการณ์ท่ีอาจเป็นเหตุ
ให้เกิดขอ้สงสัยอย่างมีนัยส าคญัต่อความสามารถของกลุ่มบริษทัและบริษทัในการด าเนินงานต่อเน่ืองหรือไม่  
ถา้ขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญั ขา้พเจา้ตอ้งกล่าวไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ 
โดยให้ขอ้สังเกตถึงการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการท่ีเก่ียวขอ้ง หรือถา้การเปิดเผย
ขอ้มูลดงักล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของขา้พเจา้จะเปล่ียนแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจา้ขึ้นอยู่กบัหลกัฐานการสอบ
บญัชีท่ีไดรั้บจนถึงวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคต
อาจเป็นเหตุใหก้ลุ่มบริษทัและบริษทัตอ้งหยดุการด าเนินงานต่อเน่ือง 

• ประเมินการน าเสนอโครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม รวมถึงการ
เปิดเผยขอ้มูลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบท่ีท าให้มีการ
น าเสนอขอ้มูลโดยถูกตอ้งตามท่ีควรหรือไม่ 

• ได้รับหลักฐานการสอบบัญชีท่ีเหมาะสมอย่างเพียงพอเก่ียวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรือ
กิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษัทเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม  ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการก าหนด
แนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มบริษัท  ข้าพเจ้าเป็นผูรั้บผิดชอบแต่เพียงผู ้เดียว 
ต่อความเห็นของขา้พเจา้  

 
ขา้พเจา้ไดส่ื้อสารกบัผูมี้หน้าท่ีในการก ากบัดูแลในเร่ืองต่าง ๆ ท่ีส าคญั ซ่ึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบ
ตามท่ีไดว้างแผนไว ้ประเด็นท่ีมีนัยส าคญัท่ีพบจากการตรวจสอบรวมถึงขอ้บกพร่องท่ีมีนัยส าคญัในระบบการควบคุม
ภายในหากขา้พเจา้ไดพ้บในระหวา่งการตรวจสอบของขา้พเจา้ 
 
ข้าพเจ้าได้ให้ค ารับรองแก่ผูมี้หน้าท่ีในการก ากับดูแลว่าขา้พเจ้าได้ปฏิบัติตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณท่ีเก่ียวขอ้งกับ 
ความเป็นอิสระและไดส่ื้อสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ทั้งหมดตลอดจนเร่ืองอ่ืนซ่ึงขา้พเจา้เช่ือว่า
มีเหตุผลท่ีบุคคลภายนอกอาจพิจารณาวา่กระทบต่อความเป็นอิสระของขา้พเจา้และมาตรการท่ีขา้พเจา้ใชเ้พื่อป้องกนัไม่ให้
ขา้พเจา้ขาดความเป็นอิสระ 
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จากเร่ืองท่ีส่ือสารกับผูมี้หน้าท่ีในการก ากับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเร่ืองต่าง  ๆ ท่ีมีนัยส าคัญท่ีสุดในการตรวจสอบ 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปัจจุบนัและก าหนดเป็นเร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ  ขา้พเจา้ไดอ้ธิบาย
เร่ืองเหล่าน้ีในรายงานของผูส้อบบญัชีเวน้แต่กฎหมายหรือขอ้บงัคบัไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเก่ียวกบัเร่ืองดงักล่าว หรือ
ในสถานการณ์ท่ียากท่ีจะเกิดขึ้น ขา้พเจา้พิจารณาว่าไม่ควรส่ือสารเร่ืองดังกล่าวในรายงานของขา้พเจา้เพราะการกระท า
ดงักล่าวสามารถคาดการณ์ไดอ้ยา่งสมเหตุผลวา่จะมีผลกระทบในทางลบมากกวา่ผลประโยชน์ต่อส่วนไดเ้สียสาธารณะจาก
การส่ือสารดงักล่าว  
 
 
 
 
)สุรียรั์ตน์ ทองอรุณแสง( 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 

เลขทะเบียน 4409 
 

บริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากดั 

กรุงเทพมหานคร 

18 พฤศจิกายน 2564 



บริษทั โออชิิ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน 

สินทรัพย์ หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

(ปรับปรุงใหม่)

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 9 938,112,970 1,126,748,904 47,060,019 167,852,118 

เงินลงทุนในตราสารหนี 32 1,101,609,906 - 1,101,609,906 -

ลูกหนีการคา้ 8, 10 909,931,867 637,727,280 44,037,083 39,097,530 

ลูกหนีอืน 5, 8, 11 35,964,309 496,189,349 56,045,758      119,401,708     

เงินให้กูยื้มระยะสนัแก่บริษทัยอ่ย 8 - - - 28,000,000 

สินคา้คงเหลือ 12 383,591,481 498,153,315 32,136,268      32,696,500 

สินทรัพยห์มุนเวียนอืน 75,896,283 54,582,919 19,306,429 12,570,811 

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 3,445,106,816 2,813,401,767 1,300,195,463 399,618,667 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 13 - - 1,583,165,226 1,581,075,270 

เงินให้กูยื้มระยะยาวแก่บริษทัยอ่ย 8 - - 200,000,000 100,000,000 

ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 14 4,856,385,492 5,320,607,726 84,555,269 123,992,745 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 31,015,948 36,348,521 10,915,590 12,544,408 

สิทธิการเช่า - 23,427,422 - 18,668,837 

สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ 3, 16 329,446,024 - 185,766,437 -

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 29 158,010,799 73,325,329 134,408,004 72,056,989 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน 8, 15 289,174,819 295,017,648 166,914,377 167,060,027 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 5,664,033,082 5,748,726,646 2,365,724,903 2,075,398,276 

รวมสินทรัพย์ 9,109,139,898 8,562,128,413 3,665,920,366 2,475,016,943 

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

30 กนัยายน 30 กนัยายน

(บาท)

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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บริษทั โออชิิ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน 

หนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

(ปรับปรุงใหม่)

หนีสินหมุนเวียน

เจา้หนีการคา้ 8, 18 484,570,253 509,674,128 114,637,628 125,659,792 

เจา้หนีค่าสินทรัพย์ 8 11,136,373 19,652,527 1,103,161 1,809,596 

เจา้หนีอืน 8, 19 820,145,668 836,255,283 205,103,638 262,055,922 

ส่วนของหนีสินตามสัญญาเช่าทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 3, 17 165,279,236 - 95,011,340 -

เงินกูย้ืมระยะสนัจากบริษทัยอ่ย 8 - - 900,000,000 -

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย 63,983,767 47,253,261 - -

หนีสินหมุนเวียนอืน 44,238,123 32,395,325 7,495,499 9,544,492 

รวมหนีสินหมุนเวียน 1,589,353,420 1,445,230,524 1,323,351,266 399,069,802 

หนีสินไม่หมุนเวียน

หนีสินตามสัญญาเช่า 3, 17 133,596,654 - 68,112,760 -

หนีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 29 30,115,680 29,477,245 - -

ประมาณการหนีสินไม่หมุนเวียน

   สาํหรับผลประโยชน์พนกังาน 20 181,507,019 177,508,944 101,353,226    101,295,910     

ประมาณการรือถอน 40,637,511 - 21,651,827      -

หนีสินไม่หมุนเวียนอืน 8 2,026,521 3,676,572 377,586           478,820            

รวมหนีสินไม่หมุนเวียน 387,883,385 210,662,761 191,495,399 101,774,730 

รวมหนีสิน 1,977,236,805 1,655,893,285 1,514,846,665 500,844,532 

30 กนัยายน 30 กนัยายน

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

(บาท)

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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บริษทั โออชิิ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน 

หนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

(ปรับปรุงใหม่)

ส่วนของผู้ถอืหุ้น

ทุนเรือนหุน้ 21

   ทุนจดทะเบียน

    (หุ้นสามัญจาํนวน 375,000,000 หุ้น มูลค่า 1 บาทต่อหุ้น) 375,000,000 375,000,000 375,000,000 375,000,000 

   ทุนทีออกและชาํระแลว้

    (หุ้นสามัญจาํนวน 375,000,000 หุ้น มูลค่า 1 บาทต่อหุ้น) 375,000,000 375,000,000 375,000,000 375,000,000 

ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 21 609,402,184 609,402,184 609,402,184 609,402,184 

กาํไรสะสม

   จดัสรรเป็นทุนสาํรองตามกฎหมาย 22 37,500,000 37,500,000 37,500,000 37,500,000 

   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 5,816,676,075 5,723,181,834 1,129,171,517 952,270,227 

องคป์ระกอบอืนของส่วนของผูถื้อหุน้ 22 293,725,667 161,552,439 - -

รวมส่วนของบริษัทใหญ่ 7,132,303,926 6,906,636,457 2,151,073,701 1,974,172,411 

ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม (400,833) (401,329) - -

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 7,131,903,093 6,906,235,128 2,151,073,701 1,974,172,411 

รวมหนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 9,109,139,898 8,562,128,413 3,665,920,366 2,475,016,943 

(บาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

30 กนัยายน 30 กนัยายน

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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บริษทั โออชิิ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

(ปรับปรุงใหม่)

รายได้ 8, 23

รายไดจ้ากการขาย 9,599,338,992 10,809,196,195 2,208,157,416 2,720,498,153 

รายไดจ้ากการให้บริการ 218,968,882 197,952,064 - -

เงินปันผลรับจากบริษทัยอ่ย 13 - - 877,797,910 1,070,197,340 

ดอกเบียรับ 5,888,517 5,922,827 4,357,211 3,014,186 

ค่าสินไหมทดแทนจากเหตุการณ์อคัคีภยั 5 2,651,369 292,744,623 - -

รายไดอื้น 69,611,812 59,729,727 130,205,815 132,317,821 

รวมรายได้ 9,896,459,572 11,365,545,436 3,220,518,352 3,926,027,500 

ค่าใช้จ่าย 8, 23

ตน้ทุนขาย 12 6,739,491,514 7,248,189,759 1,513,783,024 1,629,815,891 

ตน้ทุนการใหบ้ริการ 139,489,099 140,035,146 - -

ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย 24 976,894,794 1,131,665,442 374,058,108 471,167,171 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 25 1,512,025,430 1,831,828,128 745,828,647 943,142,353 

ตน้ทุนทางการเงิน 28 8,343,663 156,198 17,875,191      4,546,521         

รวมค่าใช้จ่าย 9,376,244,500 10,351,874,673 2,651,544,970 3,048,671,936 

กาํไรก่อนภาษีเงนิได้ 520,215,072 1,013,670,763 568,973,382 877,355,564 

รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินได้ 29 24,584,642 (2,662,483) 64,466,394 40,300,374 

กาํไรสําหรับปี 544,799,714 1,011,008,280 633,439,776 917,655,938 

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

สาํหรับปีสินสุดวนัที สาํหรับปีสินสุดวนัที

30 กนัยายน 30 กนัยายน

(บาท)

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

7



บริษทั โออชิิ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

(ปรับปรุงใหม่)

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน

รายการทอีาจถูกจัดประเภทใหม่

   ไว้ในกาํไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ผลต่างของอตัราแลกเปลียนจากการแปลงค่า

   หน่วยงานต่างประเทศ 6,970,885 (1,262,680) - -

รวมรายการทอีาจถูกจัดประเภทใหม่

   ไว้ในกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั 6,970,885 (1,262,680) - -

รายการทจีะไม่ถูกจัดประเภทใหม่

    ไว้ในกาํไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ผลกาํไรจากการตีราคาสินทรัพยใ์หม่ 14 158,869,500 - - -

ผลกาํไร (ขาดทุน) จากการวดัมูลค่าใหม่ของ

   ผลประโยชน์พนกังานทีกาํหนดไว้ 20 14,712,055 (11,343,481) 10,576,893 (4,546,959)

ภาษีเงินไดข้องรายการทีจะไม่ถูกจดัประเภทใหม่

   ไวใ้นกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั 29 (34,682,099) 3,272,863 (2,115,379) 909,392 

รวมรายการทจีะไม่ถูกจัดประเภทใหม่

   ไว้ในกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั 138,899,456 (8,070,618) 8,461,514 (3,637,567)

กาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอืนสําหรับปี - สุทธิจากภาษีเงนิได้ 145,870,341 (9,333,298) 8,461,514 (3,637,567)

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 690,670,055 1,001,674,982 641,901,290 914,018,371

การแบ่งปันกาํไร (ขาดทุน)

   ส่วนทีเป็นของบริษทัใหญ่ 546,690,385 1,014,700,617 633,439,776 917,655,938 

   ส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม (1,890,671) (3,692,337) - -

กาํไรสําหรับปี 544,799,714       1,011,008,280   633,439,776    917,655,938     

การแบ่งปันกาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม

   ส่วนทีเป็นของบริษทัใหญ่ 690,667,469 1,005,879,232 641,901,290 914,018,371

   ส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม 2,586 (4,204,250) - -

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 690,670,055 1,001,674,982 641,901,290    914,018,371     

กาํไรต่อหุ้นขันพืนฐาน 30 1.46 2.71 1.69 2.45 

(บาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

สาํหรับปีสินสุดวนัที สาํหรับปีสินสุดวนัที

30 กนัยายน 30 กนัยายน

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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บริษทั โออชิิ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุน้ สาํรอง สาํรอง รวมส่วนของ ส่วนของ

ทีออกและ ส่วนเกิน ทุนสาํรอง ยงัไม่ได้ การแปลงค่า การตีราคา รวมองคป์ระกอบอืน ผูถื้อหุน้ ส่วนไดเ้สียทีไม่มี รวมส่วนของ

หมายเหตุ ชาํระแลว้ มูลค่าหุน้สามญั ตามกฎหมาย จดัสรร งบการเงิน สินทรพัยใ์หม่ ของส่วนของผูถื้อหุน้ ของบริษทัใหญ่ อาํนาจควบคุม ผูถื้อหุน้

สําหรับปีสินสุดวันที 30 กันยายน 2563

ยอดคงเหลือ ณ วันที 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 

รายการกับผู้ถือหุ้นทีบันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

   การจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น

   เงินปันผลใหผู้ถื้อหุน้ของบริษทั 31 - - - (735,000,000) - - - (735,000,000) (2,660)          (735,002,660)

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

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี ปรับปรุงใหม่

   กาํไรหรือขาดทุน - - - 1,014,700,617   - - - 1,014,700,617 (3,692,337) 1,011,008,280 

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

รวมกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสําหรับปี ปรับปรุงใหม่ - - - 1,006,629,999   (750,767)              - (750,767)              1,005,879,232   (4,204,250)    1,001,674,982    

ยอดคงเหลือ ณ วันที 30 กันยายน 2563 ปรับปรุงใหม่ 375,000,000 609,402,184 37,500,000 5,723,181,834 (3,183,029) 164,735,468      161,552,439 6,906,636,457 (401,329) 6,906,235,128 

(บาท)

งบการเงินรวม

กาํไรสะสม องคป์ระกอบอืนของส่วนของผูถื้อหุน้

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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บริษทั โออชิิ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุน้ สาํรอง สาํรอง รวมส่วนของ ส่วนของ

ทีออกและ ส่วนเกิน ทุนสาํรอง ยงัไม่ได้ การแปลงค่า การตีราคา รวมองคป์ระกอบอืน ผูถื้อหุน้ ส่วนไดเ้สียทีไม่มี รวมส่วนของ

หมายเหตุ ชาํระแลว้ มูลค่าหุน้สามญั ตามกฎหมาย จดัสรร งบการเงิน สินทรพัยใ์หม่ ของส่วนของผูถื้อหุน้ ของบริษทัใหญ่ อาํนาจควบคุม ผูถื้อหุน้

สําหรับปีสินสุดวันที 30 กันยายน 2564

ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 ตุลาคม 2563 ตามทีรายงานในปีก่อน 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 

ผลกระทบจากการปรับปรุงรายการทางบญัชี 4 - - - (54,943,202) - - - (54,943,202) - (54,943,202)

ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 ตุลาคม 2563 ปรับปรุงใหม่ 375,000,000 609,402,184 37,500,000 5,723,181,834 (3,183,029) 164,735,468 161,552,439 6,906,636,457 (401,329) 6,906,235,128 

รายการกับผู้ถือหุ้นทีบันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

   การจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น

   เงินปันผลใหผู้ถื้อหุน้ของบริษทั 31 - - - (465,000,000) - - - (465,000,000) (2,090)          (465,002,090)

รวมรายการกับผู้ถือหุ้นทบีันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น - - - (465,000,000) - - - (465,000,000) (2,090) (465,002,090)      

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี

   กาํไรหรือขาดทุน - - - 546,690,385      - - - 546,690,385 (1,890,671) 544,799,714 

   กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน - - - 11,803,856        5,077,628             127,095,600      132,173,228        143,977,084 1,893,257     145,870,341       

รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี - - - 558,494,241      5,077,628             127,095,600      132,173,228        690,667,469      2,586            690,670,055       

ยอดคงเหลือ ณ วันที 30 กันยายน 2564 375,000,000 609,402,184 37,500,000 5,816,676,075 1,894,599 291,831,068      293,725,667        7,132,303,926   (400,833)       7,131,903,093    

(บาท)

งบการเงินรวม

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 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 31 - - - (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 

(บาท)

งบการเงินเฉพาะกจิการ 

กาํไรสะสม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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บริษทั โออชิิ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุน้

ทีออกและ ส่วนเกิน ทุนสาํรอง ยงัไม่ได้ รวมส่วนของ

หมายเหตุ ชาํระแลว้ มูลค่าหุน้สามญั ตามกฎหมาย จดัสรร ผูถื้อหุน้

สําหรับปีสินสุดวันที 30 กนัยายน 2564

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

รายการกบัผู้ถือหุ้นทีบันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

   การจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น

   เงินปันผลใหผู้ถื้อหุน้ของบริษทั 31 - - - (465,000,000) (465,000,000)

รวมรายการกบัผู้ถือหุ้นทีบันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น - - - (465,000,000) (465,000,000)      

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี

   กาํไร - - - 633,439,776 633,439,776 

   กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน - - - 8,461,514 8,461,514 

รวมกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี - - - 641,901,290        641,901,290        

ยอดคงเหลือ ณ วันที 30 กนัยายน 2564 375,000,000 609,402,184 37,500,000 1,129,171,517 2,151,073,701 

งบการเงินเฉพาะกจิการ 

กาํไรสะสม

(บาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

15



บริษทั โออชิิ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงนิสด

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

(ปรับปรุงใหม)่

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดําเนินงาน

กาํไรสาํหรับปี 544,799,714 1,011,008,280 633,439,776 917,655,938 

ปรับรายการทีกระทบกาํไรเป็นเงินสดรับ (จ่าย)

ค่าเสือมราคาและคา่ตดัจาํหน่าย 936,410,889 827,599,942 180,462,488 65,634,705

ค่าเผือสินคา้ลา้สมยัและเสือมสภาพ 12 1,321,989           806,861              - -

ผลขาดทุนจากการดอ้ยคา่เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย

   ทีรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน 13 - - 973,744 10,005,602

ดอกเบียรับ (5,888,517) (5,922,827) (4,357,211) (3,014,186)         

เงินปันผลรับจากบริษทัยอ่ย 8, 13 - - (877,797,910)     (1,070,197,340)   

ตน้ทุนทางการเงิน 28 8,343,663 156,198 17,875,191 4,546,521           

กาํไรจากการปรับมูลค่ายติุธรรม 32 (1,609,906) - (1,609,906) -

(กาํไร) ขาดทุนจากอตัราแลกเปลียนทียงัไม่เกิดขึน (266,998) (1,355,040) (713,281)            63,424                

(กาํไร) ขาดทุนจากการจาํหน่ายและตดัจาํหน่ายส่วนปรับปรุง

   อาคารและอุปกรณ์ (1,875,805) (871,176) (330,708) 128,269

(กาํไร) ขาดทุนจากการจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 7,080                 6,168                 7,220                 (99,497)              

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

ค่าสินไหมทดแทนจากเหตุการณ์อคัคีภยั 5, 8 (2,651,369)         (292,744,623)     - -

ค่าใชจ้่ายผลประโยชนพ์นกังานทีกาํหนดไว้ 20 19,758,170 18,173,799 11,180,670 10,669,680 

ค่าใชจ้่ายสาํหรับคา่ตอบแทนพนกังานระยะยาว 1,448,304 1,391,784 316,099 307,218 

(รายได)้ ค่าใชจ้่ายภาษีเงินได้ 29 (24,584,642)       2,662,483           (64,466,394)       (40,300,374)       

1,475,212,572 1,560,735,112 (105,020,222) (104,776,777)

(บาท)

30 กนัยายน

สาํหรับปีสินสุดวนัที

30 กนัยายน

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

สาํหรับปีสินสุดวนัที

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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บริษทั โออชิิ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงนิสด    

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

(ปรับปรุงใหม)่

การเปลยีนแปลงในสินทรัพย์และหนีสินดาํเนินงาน

ลูกหนีการคา้ (271,556,781) 55,718,299 (4,939,552) (8,424,853)

ลูกหนีอืน 3,371,125 34,764,770 64,043,643 (93,707,344)

สินคา้คงเหลือ 113,239,846 (48,103,363) 560,232 2,582,734 

สินทรัพยห์มุนเวียนอืน (14,171,440) (7,260,305) (789,423) (5,144,200)

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน (1,310,596) (16,647,442) 145,651 (3,810,441)

เจา้หนีการคา้ (25,107,164) (103,682,867) (11,022,164) (35,600,262)

เจา้หนีอืน (14,219,152) (13,846,524) (57,309,349) (19,177,651)

หนีสินหมุนเวียนอืน 11,842,798 (4,018,645) (2,048,994) (2,607,105)

หนีสินไม่หมุนเวียนอืน (1,703,874) (3,524,295) (114,514)            (173,893)            

จ่ายผลประโยชนพ์นกังานทีกาํหนดไว้ 20 (1,552,700)         (1,940,455)         (1,015,614)         (1,431,442)         

ภาระผกูพนัผลประโยชนที์กาํหนดไวรั้บโอน 20 1,320,321           288,453              2,597,823           3,088,695           

ภาระผกูพนัผลประโยชนที์กาํหนดไวโ้อนออก 20 (815,663)            (699,508)            (2,128,670)         (6,357,005)         

กระแสเงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) การดาํเนินงาน 1,274,549,292 1,451,783,230 (117,041,153) (275,539,544)

เงินชดเชยไดรั้บจากบริษทัประกนัภยัความเสียหาย

กรณีธุรกิจหยดุชะงกั 5 202,651,369       - - -

ภาษีเงินไดรั้บคืน 7,153,424           23,338,197         - 2,071,393           

ภาษีเงินไดจ่้ายออก (84,555,911) (39,834,326) (5,946,195)         (8,666,944)

กระแสเงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมดําเนินงาน 1,399,798,174 1,435,287,101 (122,987,348) (282,135,095)

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน

เงินสดจ่ายสาํหรับเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 13 - - (3,063,700)         (999,800)            

ดอกเบียรับ 5,690,501 6,102,812 4,382,799 3,014,186

เงินปันผลรับ - - 877,797,910       1,779,195,540    

เงินใหกู้ย้มืระยะสนัแก่บริษทัยอ่ยเพิมขึน 8 - - (125,000,000) (550,000,000)

เงินสดรับชาํระคืนจากเงินใหกู้ย้มืระยะสนัแก่บริษทัยอ่ย 8 - - 153,000,000       628,000,000 

เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บริษทัยอ่ยเพิมขึน 8 - - (100,000,000) (100,000,000)     

เงินสดจ่ายสาํหรับซือตราสารหนี 32 (1,100,000,000)   - (1,100,000,000)   -

สาํหรับปีสินสุดวนัที

30 กนัยายน

สาํหรับปีสินสุดวนัที

30 กนัยายน

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

(บาท)

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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บริษทั โออชิิ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงนิสด

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

(ปรับปรุงใหม)่

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน (ต่อ)

เงินสดจ่ายเพือซือส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์ (98,445,673) (284,724,444) (13,749,396) (40,002,046)

เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์ 3,524,611 3,973,981 1,243,724 1,781,978 

เงินสดจ่ายเพือซือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (1,948,220) (9,384,300) (867,407)            (1,545,200)         

เงินสดรับจากการขายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 1,810                 - 1,668                 2,303,070           

เงินสดจ่ายเพือซือเงินลงทุน - (200,000,000)     - (200,000,000)     

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

เงินชดเชยไดรั้บจากบริษทัประกนัภยัความเสียหายต่อทรัพยสิ์น 5 258,129,003       - - -

กระแสเงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมลงทุน (933,047,968)     (283,855,214)     (306,254,402)     1,721,924,465    

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจัดหาเงนิ

ดอกเบียจา่ย (8,343,663) (156,198) (17,820,945) (4,580,575)

เงินปันผลจ่ายใหผู้ถื้อหุน้ของบริษทั 31 (465,000,000) (735,000,000) (465,000,000) (735,000,000)

เงินปันผลจ่ายใหส่้วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม (2,090) (4,460) - -

เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะสนัจากบริษทัยอ่ย 8 - - 1,600,000,000    1,859,200,000    

เงินสดจ่ายเพือชาํระคืนเงินกูย้มืระยะสนัจากบริษทัยอ่ย 8 - - (700,000,000)     (2,424,200,000)   

เงินสดจ่ายชาํระหนีสินตามสญัญาเช่า 16 (184,271,740)     - (108,729,404)     -

กระแสเงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมจัดหาเงนิ (657,617,493)     (735,160,658)     308,449,651       (1,304,580,575)   

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิมขึน (ลดลง) สุทธิ

   ก่อนผลกระทบของอตัราแลกเปลียน (190,867,287) 416,271,229 (120,792,099) 135,208,795 

ผลกระทบของอตัราแลกเปลียนทีมีต่อเงินสดและ

   รายการเทียบเท่าเงินสด (4,739,532) 1,555,678           - -

ผลกระทบของอตัราแลกเปลียนจากการแปลงคา่

   หน่วยงานต่างประเทศ 6,970,885 (1,262,680) - -

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดเพมิขนึ (ลดลง) สุทธิ (188,635,934) 416,564,227 (120,792,099) 135,208,795 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 ตุลาคม 2563 / 2562 1,126,748,904 710,184,677 167,852,118 32,643,323 

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ณ 30 กนัยายน 9 938,112,970 1,126,748,904 47,060,019 167,852,118 

รายการทไีม่ใช่เงนิสด

กาํไรจากการตีราคาสินทรัพยใ์หม่ 158,869,500 - - -

(บาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

สาํหรับปีสินสุดวนัที

30 กนัยายน

สาํหรับปีสินสุดวนัที

30 กนัยายน

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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บริษัท โออชิิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 30 กันยำยน 2564 
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หมำยเหตุ  สำรบัญ 
   
1  ขอ้มูลทัว่ไป 
2  เกณฑก์ารจดัท างบการเงิน 
3  การเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี  
4  ผลกระทบจากการปรับปรุงรายการทางบญัชี 
5  ผลกระทบจากเหตุการณ์อคัคีภยั 
6  นโยบายการบญัชีท่ีส าคญั 
7  ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือโคโรนา 2019 (Covid-19) 
8  บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
9  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
10  ลูกหน้ีการคา้ 
11  ลูกหน้ีอ่ืน 
12  สินคา้คงเหลือ 
13  เงินลงทุนในบริษทัย่อย 
14  ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
15  สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 
16  สัญญาเช่า 
17  หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย 
18  เจา้หน้ีการคา้ 
19  เจา้หน้ีอ่ืน 
20  ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนส าหรับผลประโยชน์พนกังาน 
21  ทุนเรือนหุน้ 
22  ส ารอง 
23  ส่วนงานด าเนินงานและการจ าแนกรายได ้
24  ตน้ทุนในการจดัจ าหน่าย 
25  ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 
26  ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์ของพนกังาน 
27  ค่าใชจ่้ายตามลกัษณะ 
28  ตน้ทุนทางการเงิน 
29  ภาษีเงินได ้
30  ก าไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน 



บริษัท โออชิิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 30 กันยำยน 2564 
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หมำยเหตุ  สำรบัญ 
   
31  เงินปันผล 
32  เคร่ืองมือทางการเงิน 
33  การบริหารจดัการทุน 
34  ภาระผกูพนักบับุคคลหรือกิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 
35  เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
36  การจดัประเภทรายการใหม่ 

 



บริษัท โออชิิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 30 กันยำยน 2564 
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 
 
งบการเงินน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกงบการเงินจากคณะกรรมการบริษทัเม่ือวนัท่ี 18 พฤศจิกายน 2564 
 

1 ข้อมูลทั่วไป 
 
บริษัท โออิชิ  กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) “บริษัท” เป็นนิติบุคคลท่ีจัดตั้ งขึ้ นในประเทศไทย  และจดทะเบียนกับ 
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเม่ือเดือนสิงหาคม 2547 โดยมีท่ีอยู่จดทะเบียนของบริษทัตั้งอยู่ห้องเลขท่ี บี 3601 
อาคารซีดับเบ้ิลยู ทาวเวอร์ ชั้น 36 เลขท่ี 90 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 
ประเทศไทย 
 
บริษทัใหญ่ในระหวา่งปีไดแ้ก่ บริษทั ไทยเบฟเวอเรจ จ ากดั (มหาชน) ซ่ึงเป็นนิติบุคคลท่ีจดัตั้งขึ้นในประเทศไทย 

  
บริษทัด าเนินธุรกิจหลกัเก่ียวกับร้านอาหารญ่ีปุ่ นและจัดจ าหน่ายเคร่ืองด่ืม กลุ่มบริษทัด าเนินธุรกิจหลกัเก่ียวกบั 
การผลิตและจดัจ าหน่ายอาหารและเคร่ืองด่ืม ร้านอาหารญ่ีปุ่ นและอาหารวา่ง โดยรายละเอียดของบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี  
30 กนัยายน 2564 และ 2563 ไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุขอ้ 13 
 

2 เกณฑ์กำรจัดท ำงบกำรเงิน 
 

(ก) เกณฑ์การถือปฏิบัติ 
 
งบการเงินน้ีจัดท าขึ้ นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงแนวปฏิบัติทางการบัญชีท่ีประกาศใช้ 
โดยสภาวิชาชีพบญัชีฯ กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้ง 

 
กลุ่มบริษทัได้ถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุงเป็นคร้ังแรกซ่ึงมีผลบงัคบัใช้ตั้งแต่ 
รอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 ตุลาคม 2563 และถือปฏิบติัตามขอ้ผ่อนปรนในทางปฏิบติัเร่ืองการ
ยินยอมการลดค่าเช่าท่ีเก่ียวขอ้งกับ COVID-19 ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 เร่ือง สัญญาเช่า 
(TFRS 16) ซ่ึงไดเ้ปิดเผยผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีไวใ้นหมายเหตุขอ้ 3   



บริษัท โออชิิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 30 กันยำยน 2564 
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(ข) สกุลเงินท่ีใช้ในการด าเนินงานและน าเสนองบการเงิน   
 
งบการเงินน้ีน าเสนอเป็นเงินบาทซ่ึงเป็นสกุลเงินท่ีใชใ้นการด าเนินงานของบริษทั  
 

(ค) การใช้วิจารณญาณและการประมาณการ 
 
ในการจดัท างบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ริหารใช้วิจารณญาณ การประมาณการ 
และขอ้สมมติหลายประการ ซ่ึงมีผลกระทบต่อการปฏิบติัตามนโยบายการบญัชีของกลุ่มบริษทั ทั้งน้ี ผลท่ีเกิดขึ้นจริง
อาจแตกต่างจากท่ีประมาณการไว ้ประมาณการและขอ้สมมติท่ีใชใ้นการจดัท างบการเงินจะไดรั้บการทบทวนอยา่ง
ต่อเน่ือง การปรับประมาณการทางบญัชีจะบนัทึกโดยวิธีเปล่ียนทนัทีเป็นตน้ไป ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองดงักล่าวได้
เปิดเผยในหมายเหตุขอ้ต่อไปน้ี 
 

5 ผลกระทบจากเหตุการณ์อคัคีภยั 
6 (ญ) และ 16 การประเมินว่าขอ้ตกลงประกอบดว้ยสัญญาเช่าหรือไม่ การพิจารณาการใช้สิทธิต่ออายุ

หรือยกเลิกสัญญาเช่า การก าหนดอตัราดอกเบ้ียเงินกูย้มืส่วนเพิ่ม 
20 ขอ้สมมติหลกัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 
29 การรับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินได ้การคาดการณ์ก าไรทางภาษีในอนาคตท่ีจะน าผลแตกต่าง

ชัว่คราวท่ีใชห้กัภาษีและขาดทุนทางภาษีไปใชป้ระโยชน์ และ 
32 - การวดัมูลค่าค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหน้ีการคา้เก่ียวกับ 

ข้อสมมติท่ีส าคัญท่ีใช้ในการก าหนดอัตราสูญเสียถัวเฉล่ียถ่วงน ้ าหนัก (Weighted-
average loss rate) 

- การวดัมูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินท่ีน าขอ้มูลท่ีไม่สามารถสังเกตไดม้าใช้ 
 
3 กำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยกำรบัญชี  
 

(ก) มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน 
 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงินน้ีให้ขอ้ก าหนดเก่ียวกบันิยามสินทรัพยท์างการเงินและ
หน้ีสินทางการเงินตลอดจนการรับรู้ การวดัมูลค่า การดอ้ยค่าและการตดัรายการ รวมถึงหลกัการบญัชีของอนุพนัธ์
และการบญัชีป้องกนัความเส่ียง  
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กลุ่มบริษทัประเมินผลกระทบจากการถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงินโดย
ใช้วิธีรับรู้ผลกระทบสะสม โดยผลกระทบตาม TFRS 9 การดอ้ยค่าของสินทรัพยท์างการเงินไม่มีสาระส าคญัต่อ
ก าไรสะสม ณ วนัท่ี 1 ตุลาคม 2563 ดงันั้น กลุ่มบริษทัจึงไม่ไดป้รับปรุงก าไรสะสม ณ วนัท่ี 1 ตุลาคม 2563 และ 
ไม่ปรับปรุงขอ้มูลท่ีน าเสนอในปี 2563 
 

(ข) TFRS 16 สัญญาเช่า 
 

ตั้งแต่วนัท่ี 1 ตุลาคม 2563 กลุ่มบริษทัถือปฏิบติัตาม TFRS 16 เป็นคร้ังแรกกบัสัญญาท่ีเคยระบุว่าเป็นสัญญาเช่า 
ตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 เร่ือง สัญญาเช่า (TAS 17) และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 4 
เร่ือง การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่ (TFRIC 4) ดว้ยวิธีปรับปรุงยอ้นหลงัโดยรับรู้ผลกระทบสะสม 
(Modified retrospective approach) 
 

เดิมกลุ่มบริษัทในฐานะผูเ้ช่าจะรับรู้รายจ่ายภายใต้สัญญาเช่าด าเนินงานและประโยชน์ท่ีได้รับท่ีเก่ียวขอ้งกับ  
สัญญาเช่าในก าไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า ตาม  TFRS 16 กลุ่มบริษทัไดป้ระเมินว่าสัญญา
เป็นสัญญาเช่าหรือประกอบดว้ยสัญญาเช่าหรือไม่ หากสัญญาประกอบดว้ยส่วนท่ีเป็นการเช่าและส่วนท่ีไม่เป็นการเช่า
กลุ่มบริษทัจะปันส่วนส่ิงตอบแทนท่ีต้องจ่ายตามราคาเอกเทศของแต่ละส่วนประกอบ ณ วนัท่ี 1 ตุลาคม 2563  
กลุ่มบริษัทรับรู้สินทรัพย์สิทธิการใช้และหน้ีสินตามสัญญาเช่า ส่งผลให้ลักษณะของค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวขอ้งกับ 
สัญญาเช่าดังกล่าวเปล่ียนแปลงไปโดยกลุ่มบริษทัรับรู้ค่าเส่ือมราคาของสินทรัพยสิ์ทธิการใช้และดอกเบ้ียจ่าย 
ของหน้ีสินตามสัญญาเช่า  

 

ในการปฏิบติัในช่วงเปล่ียนแปลง กลุ่มบริษทัไดเ้ลือกใชข้อ้ยกเวน้ต่อไปน้ี  
- ไม่รับรู้สินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ละหน้ีสินตามสัญญาเช่าส าหรับสัญญาเช่าท่ีอายุสัญญาเช่าส้ินสุดภายใน 12 เดือน 
ใชข้อ้เทจ็จริงท่ีทราบภายหลงัในการก าหนดอายสุัญญาเช่า 

- ใชอ้ตัราคิดลดอตัราเดียวส าหรับกลุ่มสัญญาเช่าท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนัอยา่งสมเหตุสมผล   
- พิจารณาตามการประเมินก่อนหนา้วา่สัญญาเป็นสัญญาท่ีสร้างภาระหรือไม่ เพื่อเป็นทางเลือกในการทบทวนการ
ดอ้ยค่า และ 

- ไม่รวมตน้ทุนทางตรงเร่ิมแรกในการวดัมูลค่าสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้
 

การลดค่าเช่าท่ีเก่ียวข้องกับ COVID-19 
 

นอกจากน้ี กลุ่มบริษทัไดถื้อปฏิบติัตามการปรับปรุง TFRS 16 เร่ือง การลดค่าเช่าท่ีเก่ียวขอ้งกบั COVID-19 ซ่ึงให้
ทางเลือกแก่ผูเ้ช่าในการไม่ต้องประเมินว่าการได้รับการลดค่าเช่าท่ีเก่ียวข้องกับ COVID-19 ท่ีเขา้เง่ือนไขเป็น 
การเปล่ียนแปลงสัญญาเช่า กลุ่มบริษทัถือปฏิบติัตามทางเลือกดงักล่าวกบัสัญญาเช่าร้านอาหาร   
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ผลกระทบจากการถือปฏิบัติตาม TFRS 16  งบกำรเงินรวม  
งบกำรเงิน 

เฉพำะกิจกำร 

 (พันบาท) 

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2563  
สินทรัพยสิ์ทธิการใชเ้พิ่มขึ้น 413,154  240,228 
สิทธิการเช่าลดลง (23,427)  (18,669) 
หน้ีสินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น (357,359)  (203,421) 
ประมาณการร้ือถอนเพิ่มขึ้น (32,368)  (18,138) 

 

การวัดมูลค่าหน้ีสินตามสัญญาเช่า  งบกำรเงินรวม   
งบกำรเงิน 

เฉพำะกิจกำร 

 (พันบาท) 
ภาระผกูพนัตามสัญญาเช่าด าเนินงานท่ีเปิดเผยไว ้ 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 496,041  268,701 
ขอ้ยกเวน้ในการรับรู้รายการส าหรับสัญญาเช่าระยะสั้น (55,073)  (19,298) 
ขอ้ยกเวน้ในการรับรู้รายการส าหรับสัญญาเช่าซ่ึงสินทรัพยอ์า้งอิง 
   มีมูลค่าต ่า 

 
(73,373) 

  
(38,208) 

 367,595  211,195 
มูลค่าปัจจุบนัของค่าเช่าท่ีคิดลดโดยใชอ้ตัราดอกเบ้ียเงินกูย้ืมส่วนเพิ่ม  
 ณ วนัท่ี 1 ตุลาคม 2563 357,359 

 
203,421 

หนีสิ้นตำมสัญญำเช่ำที่รับรู้ ณ วันที่ 1 ตุลำคม 2563 357,359  203,421 

อตัราดอกเบ้ียเงินกูย้มืส่วนเพิ่มถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั (ร้อยละต่อปี)  2.28  2.28 
 

สินทรัพย์สิทธิการใช้และหน้ีสินตามสัญญาเช่าข้างต้นแสดงเป็นส่วนหน่ึงของส่วนงานอาหาร และส่วนงาน
เคร่ืองด่ืม 
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4 ผลกระทบจำกกำรปรับปรุงรำยกำรทำงบัญชี 
 
บริษทั โออิชิ เทรดด้ิง จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัไดป้รับปรุงรายการทางบญัชีของปีก่อนเน่ืองจากการบนัทึก
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินไดจ้ากเงินประกันท่ีคาดว่าจะไดรั้บจากเหตุการณ์อคัคีภยัตามหมายเหตุขอ้ 5 กลุ่มบริษทัจึงได้
ปรับปรุงงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปีส้ินสุด
วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 ดงัน้ี 
 
 งบกำรเงินรวม 
 ผลกระทบจำกกำรปรับปรุงรำยกำรทำงบัญชี 
 ตามท่ีเคยเสนอ   
 รายงานไวแ้ลว้ รายการปรับปรุง ปรับปรุงใหม่ 
 (พันบาท) 
งบแสดงฐำนะกำรเงิน    
ณ วันที่ 30 กันยำยน 2563    
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน  55,114 (5,780) 49,334 
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย - 47,253 47,253 
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 27,567 1,910 29,477 
ก าไรสะสม - ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 5,778,125 (54,943) 5,723,182 
    

งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ    
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที่ 30 กันยำยน 2563    
ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินได ้ (52,281) 54,943 2,662 
ก าไรส าหรับปี 1,065,951 (54,943) 1,011,008 
    

ก ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐำน (บาท) 2.86 (0.15) 2.71 
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5 ผลกระทบจำกเหตุกำรณ์อัคคีภัย 
 
เม่ือวนัท่ี 27 พฤศจิกายน 2560 บริษทั โออิชิ เทรดด้ิง จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยของบริษทัไดเ้กิดเหตุเพลิงไหมบ้ริเวณ
ส่วนการผลิตเคร่ืองด่ืมแบบ UHT ภายในโรงงานนิคมอุตสาหกรรมนวนคร จงัหวดัปทุมธานี เป็นผลให้ตอ้งหยุด 
การผลิตเคร่ืองด่ืมแบบ UHT และได้เร่ิมด าเนินการผลิตในเดือนธันวาคม 2561 อย่างไรก็ดีบริษทัย่อยดังกล่าว  
ไดมี้การท าประกนัภยั ความเส่ียงภยัทรัพยสิ์น ซ่ึงคุม้ครองโรงงาน สินทรัพย ์รวมถึงการประกนักรณีธุรกิจหยดุชะงกั
ท่ีได้รับผลกระทบจากอคัคีภยั ซ่ึงจะชดเชยรายไดจ้ากการด าเนินงานท่ีสูญเสียไปในช่วงเวลาดังกล่าว ผูบ้ริหาร  
บริษัทประกันภัย  และเจ้าหน้า ท่ีส ารวจภัยได้ท าการประเมินผลกระทบทั้ งหมดของความเสียหายตั้ งแต่ 
เดือนพฤศจิกายน 2560 ต่อมาในเดือนมีนาคม 2563 บริษัทประกันภัยได้สรุปค่าสินไหมทดแทนส าหรับความ
เสียหายต่อทรัพยสิ์นเป็นจ านวนเงิน 1,008 ลา้นบาท กิจการจะรับรู้เงินชดเชยท่ีจะไดรั้บจากบริษทัประกนัภยัไดก็้
ต่อเม่ือมีความแน่นอนท่ีจะไดรั้บเงินชดเชยนั้น โดยในเดือนมกราคม และกรกฎาคม 2562 บริษทัย่อยดงักล่าวไดรั้บ
เงินชดเชยค่าสินไหมทดแทนบางส่วนจากบริษทัประกนัภยัเป็นจ านวนเงินทั้งส้ิน 600 ลา้นบาท และ 150 ลา้นบาท 
ตามล าดบั และในเดือนธันวาคม 2563 บริษทัประกนัภยัไดเ้สร็จส้ินการประเมินค่าสินไหมทดแทนโดยบริษทัย่อย
ดงักล่าวไดรั้บค่าสินไหมทดแทนความเสียหายกรณีธุรกิจหยุดชะงกัท่ีไดรั้บผลกระทบจากอคัคีภยัเป็นจ านวนเงิน 
203 ลา้นบาท ซ่ึงกลุ่มบริษทัไดรั้บรู้เงินชดเชยและค่าใชจ่้ายอนัเกิดจากเหตุการณ์อคัคีภยัดงัน้ี 

 
 งบกำรเงินรวม 
ส าหรับปีส้ินสุดวันที ่30 กันยายน 2564  2563 

 (ล้านบาท) 
ค่าสินไหมทดแทนจากบริษทัประกนัภยั 3  293 
ค่ำสินไหมทดแทน 3  293 
    
ค่าใชจ่้ายอ่ืนซ่ึงเกิดเน่ืองจากเหตุการณ์อคัคีภยั -  - 
รวมค่ำใช้จ่ำยที่เกี่ยวข้องจำกเหตุกำรณ์อัคคีภัย -  - 

สุทธิจำกเหตุกำรณ์อัคคีภัย 3  293 
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ลูกหน้ีเงินชดเชยจากการประมาณการการประกันภัย 
 
รายการเคล่ือนไหวของลูกหน้ีเงินชดเชยจากการประมาณการการประกนัภยัส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 
และ 2563 มีดงัน้ี 
 

 งบกำรเงินรวม 

 2564  2563 

 (ล้านบาท) 
ณ วนัท่ี 1 ตุลาคม 2563 และ 2562 458  165 
ไดรั้บการแจง้เพิ่มจากบริษทัประกนัภยั 3  293 
เงินชดเชยไดรั้บจากบริษทัประกนัภยั (461)  - 
ณ วันที่ 30 กันยำยน -  458 

 
ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 กลุ่มบริษทัไดรั้บเงินชดเชยจากการประกนัภยัครบถว้นแลว้ทั้งจ านวน 
 

6 นโยบำยกำรบัญชีที่ส ำคัญ 
 

นโยบายการบญัชีท่ีน าเสนอดังต่อไปน้ีได้ถือปฏิบติัโดยสม ่าเสมอส าหรับงบการเงินทุกรอบระยะเวลาท่ีรายงาน 
ยกเวน้ท่ีไดก้ล่าวไวใ้นหมายเหตุขอ้ 3  

 
(ก) เกณฑ์ในการจัดท างบการเงินรวม 
 

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

การเปล่ียนแปลงส่วนไดเ้สียในบริษทัย่อยของกลุ่มบริษทัท่ีไม่ท าให้กลุ่มบริษทัสูญเสียอ านาจการควบคุมจะบนัทึก
บญัชีโดยถือเป็นรายการส่วนเกินหรือส่วนต ่ากวา่ทุนอ่ืนในส่วนของเจา้ของ 
 
การตัดรายการในงบการเงินรวม 
 
ยอดคงเหลือและรายการบญัชีระหวา่งกิจการในกลุ่ม รวมถึงรายไดห้รือค่าใชจ่้ายท่ียงัไม่เกิดขึ้นจริงซ่ึงเป็นผลมาจาก
รายการระหวา่งกิจการในกลุ่ม ถูกตดัรายการในการจดัท างบการเงินรวม 
 

(ข) เงินลงทุนในบริษัทย่อย 
 
เงินลงทุนในบริษทัย่อย ในงบการเงินเฉพาะกิจการวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหักค่าเผื่อการดอ้ยค่า กรณีท่ีบริษทัจ าหน่าย
เงินลงทุนบางส่วน ตน้ทุนเงินลงทุนค านวณโดยวิธีถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั ก าไรขาดทุนจากการขายเงินลงทุนบนัทึกใน
ก าไรหรือขาดทุน 
 

(ค) เงินตราต่างประเทศ 
 
รายการบญัชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศในส่วนของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีไม่เป็นตวัเงินซ่ึงเกิดจากรายการบญัชีท่ี
เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นสกุลเงินท่ีใช้ในการด าเนินงานของแต่ละบริษัทในกลุ่มบริษัท โดยใช ้
อตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการ ส าหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินและเป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่า
โดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีรายงาน  
 
ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนท่ีเกิดขึ้นจากการแปลงค่าใหรั้บรู้เป็นก าไรหรือขาดทุนในงวดบญัชีนั้น 
 
หน่วยงานในต่างประเทศ  

 
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินของหน่วยงานในต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีรายงาน 
 
รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายของหน่วยงานในต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียนท่ีใกลเ้คียงกบัอตัรา  
ณ วนัท่ีเกิดรายการ 
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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 
 

(ง) เคร่ืองมือทางการเงิน 
 

นโยบายการบัญชีที่ถือปฏิบัติต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 
 

(ง.1)   การจัดประเภทและการวัดมูลค่า  
 

สินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงิน (นอกเหนือจากลูกหน้ีการคา้ (ดูหมายเหตุขอ้ 6 (ฉ))) รับรู้รายการ
เม่ือเร่ิมแรกเม่ือกลุ่มบริษัทเป็นคู่สัญญาตามข้อก าหนดของเคร่ืองมือทางการเงินนั้น และวดัมูลค่าด้วย 
มูลค่ายติุธรรมโดยรวมตน้ทุนการท ารายการท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการไดม้า เวน้แต่สินทรัพยท์างการเงินและ
หน้ีสินทางการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน จะวดัมูลค่าเม่ือเร่ิมแรกและภายหลงั
ดว้ยมูลค่ายติุธรรมและตน้ทุนการท ารายการท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการไดม้านั้นบนัทึกในก าไรหรือขาดทุน  

 

ณ วนัท่ีรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรก สินทรัพย์ทางการเงินจะถูกจัดประเภทรายการตามการวดัมูลค่า ได้แก่  
การวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่าย มูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน  หรือมูลค่ายุติธรรมผ่าน
ก าไรหรือขาดทุน สินทรัพยท์างการเงินจะไม่ถูกจดัประเภทรายการใหม่ภายหลงัการรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรก
เวน้แต่กลุ่มบริษัทมีการเปล่ียนแปลงโมเดลธุรกิจในการบริหารสินทรัพย์ทางการเงิน ในกรณีดังกล่าว
สินทรัพยท์างการเงินท่ีไดรั้บผลกระทบทั้งหมดจะถูกจดัประเภทรายการใหม่โดยทนัทีเป็นตน้ไปนบัจากวนัท่ี
มีการเปล่ียนแปลงการจดัประเภท  
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ณ วนัท่ีรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรก หน้ีสินทางการเงินจัดประเภทด้วยราคาทุนตัดจ าหน่ายตามวิธีดอกเบ้ีย 
ท่ีแทจ้ริง ดอกเบ้ียจ่ายและก าไรและขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน ก าไรหรือขาดทุน 
ท่ีเกิดจากการตดัรายการออกจากบญัชีรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน  

 
สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดั
มูลค่าดว้ยราคาทุนตดั
จ าหน่าย 

 สินทรัพย์เหล่าน้ีวดัมูลค่าในภายหลังด้วยราคาทุนตัดจ าหน่ายตามวิธีดอกเบ้ีย 
ท่ีแทจ้ริง ราคาทุนตดัจ าหน่ายลดลงดว้ยผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น 
รายได้ดอกเบ้ีย ก าไรและขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน ผลขาดทุนด้านเครดิต 
ท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น ก าไรหรือขาดทุนท่ีเกิดจากการตดัรายการออกจากบญัชีรับรู้
ในก าไรหรือขาดทุน  

 
(ง.2)  การตัดรายการออกจากบัญชีและการหักกลบ 
 

กลุ่มบริษทัตดัรายการสินทรัพยท์างการเงินออกจากบญัชีเม่ือสิทธิตามสัญญาท่ีจะไดรั้บกระแสเงินสดจาก
สินทรัพยท์างการเงินหมดอายหุรือมีการโอนสิทธิในการรับกระแสเงินสดตามสัญญาในธุรกรรมซ่ึงความเส่ียง
และผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของเกือบทั้ งหมดของสินทรัพย์ทางการเงินได้ถูกโอนหรือในกรณีท่ี 
กลุ่มบริษทัไม่ไดท้ั้งโอนหรือคงไวซ่ึ้งความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของเกือบทั้งหมดและไม่ได้
คงไวซ่ึ้งการควบคุมในสินทรัพยท์างการเงิน  

 
กลุ่มบริษทัตดัรายการหน้ีสินทางการเงินออกจากบัญชีเม่ือภาระผูกพนัตามสัญญาส้ินสุดลง ยกเลิก หรือ
หมดอายุ กลุ่มบริษทัตดัรายการหน้ีสินทางการเงินออกจากบญัชีหากมีการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขและกระแสเงินสด
จากการเปล่ียนแปลงหน้ีสินมีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญ โดยรับรู้หน้ีสินทางการเงินใหม่ด้วย 
มูลค่ายติุธรรมท่ีสะทอ้นเง่ือนไขท่ีเปล่ียนแปลงแลว้ 

 
ผลต่างระหวา่งมูลค่าตามบญัชีท่ีตดัรายการและส่ิงตอบแทนท่ีไดรั้บหรือตอ้งจ่าย รับรู้ในก าไรหรือขาดทุน  

 
สินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินจะหักกลบกนัเพื่อรายงานในงบแสดงฐานะการเงินดว้ยจ านวนสุทธิ 
ก็ต่อเม่ือกลุ่มบริษทัมีสิทธิบงัคบัใช้ตามกฎหมายในการหักกลบจ านวนเงินท่ีรับรู้และกลุ่มบริษทัตั้งใจท่ีจะ
ช าระดว้ยจ านวนเงินสุทธิ หรือตั้งใจท่ีจะรับสินทรัพยแ์ละช าระหน้ีสินพร้อมกนั 
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นโยบายการบัญชีที่ถือปฏิบัติก่อนวันที่ 1 ตุลาคม 2563 
 

การจ าหน่ายเงินลงทุน 
 

เม่ือมีการจ าหน่ายเงินลงทุน  ผลต่างระหวา่งจ านวนเงินสุทธิท่ีไดรั้บและมูลค่าตามบญัชีและรวมถึงก าไรหรือขาดทุน
สะสมจากการตีราคาหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้งท่ีเคยบนัทึกในส่วนของผูถื้อหุน้จะถูกบนัทึกในก าไรหรือขาดทุน 
 

(จ) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเ งินสดประกอบด้วย ยอดเงินสดและยอดเงินฝากธนาคารประเภทเผื่อเรียก 
เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารซ่ึงจะตอ้งช าระคืนเม่ือทวงถามถือเป็นส่วนหน่ึงของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
ในงบกระแสเงินสด 

 

(ฉ) ลูกหน้ีการค้า 
 

ลูกหน้ีการคา้รับรู้เม่ือกลุ่มบริษทัมีสิทธิท่ีปราศจากเง่ือนไขในการไดรั้บส่ิงตอบแทนตามสัญญา  
 

ลูกหน้ีการคา้วดัมูลค่าดว้ยราคาของรายการหกัค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้น (2563: ค่าเผ่ือหนีส้งสัย
จะสูญ ซ่ึงประเมินโดยการวิเคราะห์ประวัติการช าระหนี)้ หน้ีสูญจะถูกตดัจ าหน่ายเม่ือเกิดขึ้น 
 

กลุ่มบริษทัประมาณผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุของสัญญา ซ่ึงประมาณการโดยใช้ตาราง 
การตั้งส ารองเพื่อหาอตัราผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้น ซ่ึงวิธีดงักล่าวมีการจดักลุ่มลูกหน้ีตามความเส่ียง
ด้านเครดิตท่ีมีลักษณะร่วมกันและตามระยะเวลาท่ีเกินก าหนดช าระ โดยน าขอ้มูลผลขาดทุนท่ีเกิดขึ้นในอดีต 
การปรับปรุงปัจจัยท่ีมีความเฉพาะเจาะจงกับลูกหน้ีนั้น ๆ ตลอดจนการประเมินขอ้มูลสภาวการณ์เศรษฐกิจใน
ปัจจุบนัและขอ้มูลคาดการณ์สภาวการณ์เศรษฐกิจทัว่ไปในอนาคต ณ วนัท่ีรายงาน 
 

(ช) สินค้าคงเหลือ 
 

สินคา้คงเหลือวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะต ่ากวา่ 
 

ตน้ทุนของสินคา้ค านวณโดยวิธีถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนัก ตน้ทุนสินคา้ประกอบดว้ยราคาทุนท่ีซ้ือ ตน้ทุนแปลงสภาพ 
หรือตน้ทุนอ่ืนเพื่อให้สินคา้อยู่ในสถานท่ีและสภาพปัจจุบนั ในกรณีของสินคา้ส าเร็จรูปและสินคา้ระหว่างผลิต 
ท่ีผลิตเอง ตน้ทุนสินคา้ค านวณโดยการใชต้น้ทุนมาตรฐานซ่ึงไดรั้บการปรับปรุงให้ใกลเ้คียงกบัราคาทุนถวัเฉล่ีย  
รวมการปันส่วนของค่าโสหุย้การผลิตอยา่งเหมาะสมโดยค านึงถึงระดบัก าลงัการผลิตตามปกติ 
 

มูลค่าสุทธิท่ีจะได้รับเป็นการประมาณราคาท่ีจะขายได้จากการด าเนินธุรกิจปกติหักด้วยค่าใช้จ่ายท่ีจ าเป็น
โดยประมาณในการขาย 
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(ซ) ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 
 
อาคารและอุปกรณ์วัดมูลค่าด้วยราคาทุนหักค่าเส่ือมราคาสะสมและขาดทุนจากการด้อยค่า ยกเว้นท่ีดิน 
ท่ีวดัมูลค่าดว้ยราคาท่ีตีใหม่ ราคาท่ีตีใหม่หมายถึงมูลค่ายุติธรรมซ่ึงก าหนดจากเกณฑ์การใชง้านของสินทรัพยท่ี์มีอยู่จริง 
ณ วนัท่ีมีการตีราคาใหม่หกัดว้ยค่าเผื่อการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์
 
ราคาทุนรวมถึงต้นทุนทางตรงท่ีเก่ียวขอ้งกับการได้มาของสินทรัพย ์ และต้นทุนทางตรงอ่ืน ๆ 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 านวนเงินท่ีบนัทึกอยูใ่นส ารองการตีราคาของสินทรัพยจ์ะถูกโอนไปยงัก าไรสะสม 

 
สินทรัพย์ท่ีตีราคาใหม่ 
 
การตีราคาสินทรัพย์ใหม่ด าเนินการโดยผู ้เช่ียวชาญในการประเมินราคาท่ีมีความเป็นอิสระอย่างสม ่าเสมอ  
กลุ่มบริษทัมีนโยบายในการประเมินราคาท่ีดินทุก ๆ หา้ปี หรือเม่ือมีปัจจยัท่ีมีผลกระทบอยา่งมีสาระส าคญัต่อมูลค่า
ท่ีดิน เพื่อใหม้ัน่ใจวา่ราคาตามบญัชีของท่ีดินท่ีไดรั้บการประเมินไม่แตกต่างอยา่งเป็นสาระส าคญัจากมูลค่ายติุธรรม 
ณ วนัท่ีรายงาน 
 
มูลค่ าของสินทรัพย์ส่วนท่ี ตี เพิ่มขึ้ นจะบันทึกไปยังก าไรขาดทุนเบ็ด เสร็จ อ่ืนและแสดงเป็น “ส ารอง 
การตีราคาสินทรัพย”์ ในองคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น ยกเวน้กรณีท่ีเคยประเมินมูลค่าของสินทรัพยล์ดลง
และรับรู้ขาดทุนในก าไรหรือขาดทุนของสินทรัพยช้ิ์นเดียวกนันั้นแลว้ ในกรณีท่ีมูลค่าของสินทรัพยล์ดลงจากการตีราคา
ใหม่จะบนัทึกในก าไรหรือขาดทุนส าหรับมูลค่าท่ีลดลงเฉพาะจ านวนท่ีลดลงมากกว่าส ารองการตีราคาสินทรัพยท่ี์
เคยบนัทึกไวค้ร้ังก่อนในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนของสินทรัพยช้ิ์นเดียวกนันั้น ในกรณีท่ีมีการจ าหน่ายสินทรัพยท่ี์ 
ตีราคาใหม่ ส ารองการตีราคาของสินทรัพยท่ี์จ าหน่ายจะโอนโดยตรงไปยงัก าไรสะสมและไม่รวมในการค านวณก าไร
หรือขาดทุนจากการจ าหน่ายสินทรัพย ์
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 ต้นทุนท่ีเกิดขึน้ในภายหลัง 
 

ต้นทุนในการเปล่ียนแทนส่วนประกอบจะรับรู้เป็นส่วนหน่ึงของมูลค่าตามบัญชีของรายการท่ีดิน อาคารและ
อุปกรณ์ เม่ือกลุ่มบริษทัจะไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากรายการนั้นและสามารถวดัมูลค่าตน้ทุนของ
รายการนั้นได้อย่างน่าเช่ือถือ ช้ินส่วนท่ีถูกเปล่ียนแทนจะถูกตดัจ าหน่ายตามมูลค่าตามบญัชี ต้นทุนท่ีเกิดขึ้นเป็น
ประจ าในการซ่อมบ ารุงท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์จะรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนเม่ือเกิดขึ้น 
 

ค่าเส่ือมราคา 
 

ค่าเส่ือมราคาค านวณจากมูลค่าเส่ือมสภาพของรายการอาคารและอุปกรณ์ ซ่ึงประกอบดว้ยราคาทุนของสินทรัพย์
หรือตน้ทุนในการเปล่ียนแทนอ่ืน หักดว้ยมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย ์และรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนดว้ยวิธีเส้นตรง
ตามเกณฑอ์ายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของแต่ละส่วนประกอบของสินทรัพย ์วิธีการคิดค่าเส่ือมราคา อายกุาร
ใหป้ระโยชน์ของสินทรัพย ์และมูลค่าคงเหลือ ถูกทบทวนอยา่งน้อยท่ีสุดทุกส้ินรอบปีบญัชี และปรับปรุงตามความ
เหมาะสม ทั้งน้ี กลุ่มบริษทัไม่คิดค่าเส่ือมราคาส าหรับท่ีดินและสินทรัพยท่ี์อยูร่ะหวา่งการก่อสร้างและติดตั้ง   

 

ประมาณการอายกุารใหป้ระโยชน์ของสินทรัพยแ์สดงไดด้งัน้ี 
 

ส่วนปรับปรุงท่ีดิน 5-25 ปี 
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 5-30 ปี 
ส่วนตกแต่ง อุปกรณ์ส านกังานและเคร่ืองตกแต่ง 3-15 ปี 
ระบบภายใน 5-25 ปี 
เคร่ืองมือและเคร่ืองจกัรใชใ้นการผลิต 3-25 ปี 
เคร่ืองใชใ้นร้านอาหาร 5 ปี 
ยานพาหนะ 5-10 ปี 
 

(ฌ) สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีมีอายุการใช้งานจ ากดั วดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหักค่าตดัจ าหน่ายสะสมและผลขาดทุนจากการ
ดอ้ยค่าสะสม รายจ่ายภายหลงัการรับรู้รายการจะรับรู้เป็นสินทรัพยเ์ม่ือก่อใหเ้กิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต  
 

ค่าตดัจ าหน่ายค านวณจากราคาทุนของสินทรัพยห์รือจ านวนอ่ืนท่ีใชแ้ทนราคาทุนหักดว้ยมูลค่าคงเหลือ และรับรู้ใน
ก าไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงซ่ึงโดยส่วนใหญ่จะสะทอ้นรูปแบบท่ีคาดว่าจะไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจใน
อนาคตจากสินทรัพยน์ั้นตามระยะเวลาท่ีคาดว่าจะได้รับประโยชน์จากสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน  โดยเร่ิมตดัจ าหน่าย
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเม่ือสินทรัพยน์ั้นพร้อมท่ีจะให้ประโยชน์ วิธีการตัดจ าหน่าย ระยะเวลาท่ีคาดว่าจะได้รับ
ประโยชน์ และมูลค่าคงเหลือ จะไดรั้บการทบทวนทุกส้ินรอบปีบญัชีและปรับปรุงตามความเหมาะสม 
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ประมาณการระยะเวลาท่ีคาดวา่จะไดรั้บประโยชน์แสดงไดด้งัน้ี 
 
ค่าลิขสิทธ์ิซอฟตแ์วร์ 10  ปี 
 

(ญ) สัญญาเช่า 
 

นโยบายการบัญชีที่ถือปฏิบัติต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563  
 

ณ วนัเร่ิมตน้ของสัญญา กลุ่มบริษทัจะประเมินวา่สัญญาเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบดว้ยสัญญาเช่า เม่ือสัญญานั้นให้
สิทธิในการควบคุมการใชสิ้นทรัพยท่ี์ระบุส าหรับช่วงเวลาหน่ึงเพื่อแลกเปล่ียนกบัส่ิงตอบแทน 

 

ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผลหรือวนัท่ีมีการเปล่ียนแปลงสัญญาเช่า กลุ่มบริษทัจะปันส่วนส่ิงตอบแทนท่ีตอ้งจ่ายตาม
สัญญาใหก้บัแต่ละส่วนประกอบของสัญญาเช่าตามราคาเอกเทศของแต่ละส่วนประกอบ  
 

กลุ่มบริษทัรับรู้สินทรัพยสิ์ทธิการใช้และหน้ีสินตามสัญญาเช่า ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล ยกเวน้สัญญาเช่าซ่ึง
สินทรัพยมี์มูลค่าต ่าหรือสัญญาเช่าระยะสั้นจะรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายสุัญญาเช่า 
 

สินทรัพยสิ์ทธิการใชว้ดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหักค่าเส่ือมราคาสะสมและผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า และปรับปรุงเม่ือมี
การวดัมูลค่าใหม่ของหน้ีสินตามสัญญาเช่า ต้นทุนของสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ประกอบดว้ยจ านวนเงินท่ีรับรู้เม่ือ
เร่ิมแรกของหน้ีสินตามสัญญาเช่าปรับปรุงดว้ยเงินจ่ายล่วงหน้ารวมกบัตน้ทุนทางตรงเร่ิมแรก ค่าเส่ือมราคารับรู้ใน
ก าไรหรือขาดทุนดว้ยวิธีเส้นตรงนบัจากวนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผลจนถึงวนัส้ินสุดอายสุัญญาเช่า  
 

หน้ีสินตามสัญญาเช่าวดัมูลค่าเม่ือเร่ิมแรกดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของค่าเช่าท่ีตอ้งจ่ายทั้งหมดตามสัญญา ทั้งน้ี กลุ่มบริษทั
ใชอ้ตัราดอกเบ้ียเงินกูย้ืมส่วนเพิ่มของกลุ่มบริษทัในการคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนั กลุ่มบริษทัก าหนดอตัราดอกเบ้ีย
เงินกู้ยืมส่วนเพิ่มโดยน าอตัราดอกเบ้ียจากแหล่งขอ้มูลทางการเงินภายนอกหลายแห่งและได้ปรับปรุงบางส่วน
เพื่อใหส้ะทอ้นระยะเวลาของสัญญาเช่าและลกัษณะของสินทรัพยท่ี์เช่า 
 

หน้ีสินตามสัญญาเช่าวดัมูลค่าดว้ยวิธีราคาทุนตดัจ าหน่ายตามวิธีดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง และหน้ีสินตามสัญญาเช่าจะถูก
วดัมูลค่าใหม่เม่ือมีการเปล่ียนแปลงสัญญาเช่า เม่ือมีการวดัมูลค่าหน้ีสินตามสัญญาเช่าใหม่ จะปรับปรุงกบัมูลค่าตาม
บญัชีของสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้หรือรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน หากมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ไดถู้กลด
มูลค่าลงจนเป็นศูนยแ์ลว้ ยกเวน้สัญญาเช่าท่ีไดรั้บส่วนลดค่าเช่าจากสถานการณ์ COVID-19 และกลุ่มบริษทัเลือกไม่
ประเมินวา่การไดรั้บส่วนลดค่าเช่าเป็นการเปล่ียนแปลงสัญญาเช่า  
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นโยบายการบัญชีที่ถือปฏิบัติก่อนวันที่ 1 ตุลาคม 2563  

 
สัญญาเช่าซ่ึงกลุ่มบริษทัไดรั้บส่วนใหญ่ของความเส่ียงและผลตอบแทนจากการครอบครองทรัพยสิ์นท่ีเช่านั้น ๆ ให้
จดัประเภทเป็นสัญญาเช่าการเงิน ส่วนท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ท่ีไดม้าโดยท าสัญญาเช่าการเงินบนัทึกเป็นสินทรัพย์
ดว้ยมูลค่ายุติธรรมหรือมูลค่าปัจจุบนัของจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าแลว้แต่จ านวนใดจะต ่ากว่า หัก
ดว้ยค่าเส่ือมราคาสะสมและขาดทุนจากการดอ้ยค่า ค่าเช่าท่ีช าระจะแยกเป็นส่วนท่ีเป็นค่าใช้จ่ายทางการเงิน และ
ส่วนท่ีจะหักจากหน้ีตามสัญญา เพื่อท าให้อตัราดอกเบ้ียแต่ละงวดเป็นอตัราคงท่ีส าหรับยอดคงเหลือของหน้ีสิน  
ค่าใชจ่้ายทางการเงินจะบนัทึกโดยตรงในก าไรหรือขาดทุน 
 
สินทรัพยภ์ายใตส้ัญญาเช่าอ่ืนไดจ้ดัประเภทเป็นสัญญาเช่าด าเนินงานและค่าเช่าจ่ายบนัทึกในก าไรหรือขาดทุนโดย
วิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า ประโยชน์ท่ีได้รับตามสัญญาเช่า  จะรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนเป็นส่วนหน่ึงของ              
ค่าเช่าทั้งส้ินตามสัญญาตลอดอายสุัญญาเช่า ค่าเช่าท่ีอาจเกิดขึ้นตอ้งน ามารวมค านวณจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายตาม
ระยะเวลาท่ีคงเหลือของสัญญาเช่า เม่ือไดรั้บการยนืยนัการปรับค่าเช่า 

 
(ฎ) การด้อยค่าสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน  

 
ยอดสินทรัพยต์ามบญัชีของกลุ่มบริษทัไดรั้บการทบทวน ณ ทุกวนัท่ีรายงานว่ามีขอ้บ่งช้ีเร่ืองการดอ้ยค่าหรือไม่  
ในกรณีท่ีมีขอ้บ่งช้ีจะท าการประมาณมูลค่าสินทรัพยท่ี์คาดว่าจะไดรั้บคืน ส าหรับสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีมีอายุการให้
ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอนหรือยงัไม่พร้อมใชง้าน จะประมาณมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนทุกปี ในช่วงเวลาเดียวกนั 
 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่ารับรู้ในก าไรหรือขาดทุนเม่ือมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย ์หรือมูลค่าตามบญัชีของหน่วย
สินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสดสูงกวา่มูลค่าท่ีจะไดรั้บคืน เวน้แต่เม่ือมีการกลบัรายการ การประเมินมูลค่าของสินทรัพย์
เพิ่มของสินทรัพย์ช้ินเดียวกันท่ีเคยรับรู้ในส่วนของผูถื้อหุ้นและมีการดอ้ยค่าในเวลาต่อมา ในกรณีน้ีให้รับรู้ใน 
ส่วนของผูถื้อหุน้ 
 
มูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืน หมายถึง มูลค่าจากการใช้ของสินทรัพยห์รือมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยห์ักตน้ทุนใน 
การขายแลว้แต่มูลค่าใดจะสูงกว่า ในการประเมินมูลค่าจากการใช้ของสินทรัพย ์ประมาณการกระแสเงินสดท่ีจะ
ได้รับในอนาคตจะคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนัโดยใช้อตัราคิดลดก่อนค านึงภาษีเงินได้เพื่อให้สะท้อนมูลค่าท่ีอาจ
ประเมินไดใ้นตลาดปัจจุบนั ซ่ึงแปรไปตามเวลาและความเส่ียงท่ีมีต่อสินทรัพย ์ส าหรับสินทรัพยท่ี์ไม่ก่อให้เกิด
กระแสเงินสดรับโดยอิสระจากสินทรัพย์อ่ืน จะพิจารณามูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืนรวมกับหน่วยสินทรัพย์ท่ี
ก่อใหเ้กิดเงินสดท่ีสินทรัพยน์ั้นเก่ียวขอ้งดว้ย 
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ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยท่ี์เคยรับรู้ในงวดก่อนจะถูกกลบัรายการ หากมีการเปล่ียนแปลงประมาณการท่ี
ใชใ้นการค านวณมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืน ขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะถูกกลบัรายการเพียงเท่าท่ีมูลค่าตามบญัชีของ
สินทรัพยไ์ม่เกินกว่ามูลค่าตามบญัชีภายหลงัหักค่าเส่ือมราคาหรือค่าตดัจ าหน่าย เสมือนหน่ึงไม่เคยมีการบนัทึก
ขาดทุนจากการดอ้ยค่ามาก่อน 
 

(ฏ) เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 
 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืนแสดงในราคาทุน 

 

(ฐ) ผลประโยชน์ของพนักงาน  
 
โครงการสมทบเงิน 
 
ภาระผกูพนัในการสมทบเขา้โครงการสมทบเงินจะถูกรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายพนกังานในก าไรหรือขาดทุนในรอบระยะเวลา
ท่ีพนกังานไดท้ างานใหก้บักิจการ 
 
โครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไว้ 
 
ภาระผกูพนัสุทธิของกลุ่มบริษทัจากโครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวถู้กค านวณจากการประมาณผลประโยชน์ใน
อนาคตท่ีเกิดจากการท างานของพนักงานในงวดปัจจุบันและงวดก่อน ๆ ผลประโยชน์ดังกล่าวได้มีการคิดลด 
กระแสเงินสดเพื่อให้เป็นมูลค่าปัจจุบนัซ่ึงจดัท าโดยนกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีไดรั้บอนุญาตเป็นประจ าทุกปี โดย
วิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว ้
 
ในการวดัมูลค่าใหม่ของหน้ีสินผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวสุ้ทธิ ก าไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลกั
คณิตศาสตร์ประกันภยัจะถูกรับรู้รายการในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนทนัที  กลุ่มบริษทัก าหนดดอกเบ้ียจ่ายของ
หน้ีสินผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวสุ้ทธิโดยใชอ้ตัราคิดลดท่ีใชว้ดัมูลค่าภาระผกูพนัตามโครงการผลประโยชน์ ณ ตน้ปี 
โดยค านึงถึงการเปล่ียนแปลงใด ๆ ในหน้ีสินผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวสุ้ทธิซ่ึงเป็นผลมาจากการสมทบเงินและ 
การจ่ายช าระผลประโยชน์ ดอกเบ้ียจ่ายสุทธิและค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัโครงการผลประโยชน์รับรู้รายการ 
ในก าไรหรือขาดทุน 
 
เม่ือมีการเปล่ียนแปลงผลประโยชน์ของโครงการหรือการลดขนาดโครงการ การเปล่ียนแปลงในผลประโยชน์ 
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริการในอดีต หรือ ก าไรหรือขาดทุนจากการลดขนาดโครงการตอ้งรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนทนัที 
กลุ่มบริษทัรับรู้ก าไรและขาดทุนจากการจ่ายช าระผลประโยชน์พนกังานเม่ือเกิดขึ้น 
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ผลประโยชน์เม่ือเลิกจ้าง 
 

ผลประโยชน์เม่ือเลิกจา้งจะรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายเม่ือวนัใดวนัหน่ึงต่อไปน้ีเกิดขึ้นก่อน เม่ือกลุ่มบริษทัไม่สามารถยกเลิก
ข้อเสนอการให้ผลประโยชน์ดังกล่าวได้อีกต่อไป หรือเม่ือกลุ่มบริษัทรับรู้ต้นทุนส าหรับการปรับโครงสร้าง  
หากระยะเวลาการจ่ายผลประโยชน์เกินกวา่ 12 เดือน นบัจากวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน ผลประโยชน์เม่ือเลิกจา้ง 
จะถูกคิดลดกระแสเงินสด 
 

ผลประโยชน์ระยะส้ันของพนักงาน 
 

ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนกังานรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายเม่ือพนกังานท างานให ้หน้ีสินรับรู้ดว้ยมูลค่าท่ีคาดวา่จะจ่ายช าระ 
หากกลุ่มบริษทัมีภาระผูกพนัตามกฎหมายหรือภาระผูกพนัโดยอนุมานท่ีจะตอ้งจ่ายอนัเป็นผลมาจากการท่ีพนักงาน
ไดท้ างานใหใ้นอดีตและภาระผกูพนัน้ีสามารถประมาณไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล 

 

(ฑ) การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 
 

 มูลค่ายุติธรรมของสิทธิซ้ือหุ้น ณ วนัท่ีให้สิทธิแก่พนกังาน (ช าระดว้ยตราสารทุน) รับรู้เป็นค่าใชจ่้ายพร้อม ๆ  ไปกบั
การเพิ่มขึ้นในส่วนของผูถื้อหุ้น ตลอดระยะเวลาท่ีพนกังานสามารถเขา้ใชสิ้ทธิไดอ้ยา่งไม่มีเง่ือนไข จ านวนท่ีรับรู้เป็น
ค่าใช้จ่ายจะถูกปรับปรุงเพื่อให้สะท้อนถึงจ านวนหุ้นท่ีแทจ้ริงซ่ึงเขา้เง่ือนไขการให้บริการท่ีเก่ียวขอ้งและเง่ือนไข  
การไดรั้บสิทธิท่ีไม่ใช่เง่ือนไขเร่ืองตลาดทุน ซ่ึงเป็นจ านวนท่ีเดิมเคยรับรู้ตามจ านวนหุ้นท่ีเขา้เง่ือนไขการให้บริการท่ี
เก่ียวขอ้งและเง่ือนไขการไดรั้บสิทธิท่ีไม่ใช่เง่ือนไขเร่ืองตลาดทุน ณ วนัท่ีไดรั้บสิทธิ ส าหรับเง่ือนไขการไดรั้บสิทธิท่ี
ไม่ใช่เง่ือนไขการบริการหรือผลงาน มูลค่ายุติธรรมของสิทธิซ้ือหุ้น ณ วนัท่ีให้สิทธิจะถูกวดัค่าเพื่อให้สะท้อนถึง
เง่ือนไขนั้นและไม่มีการปรับปรุงส าหรับผลต่างระหว่างจ านวนท่ีคาดไวก้บัผลท่ีเกิดขึ้นจริง 
 

(ฒ) ประมาณการหน้ีสิน 
 

ประมาณการหน้ีสินจะรับรู้ก็ต่อเม่ือกลุ่มบริษทัมีภาระผกูพนัตามกฎหมายหรือภาระผกูพนัจากการอนุมานท่ีเกิดขึ้น
ในปัจจุบนัอนัเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตซ่ึงสามารถประมาณจ านวนของภาระผูกพนัไดอ้ย่างน่าเช่ือถือ และ 
มีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่นอนว่าประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจะตอ้งถูกจ่ายไปเพื่อช าระภาระผูกพนัดงักล่าว ประมาณการ
หน้ีสินพิจารณาจากการคิดลดกระแสเงินสดท่ีจะจ่ายในอนาคตโดยใช้อตัราคิดลดในตลาดปัจจุบนัก่อนค านึงถึง 
ภาษีเงินได ้เพื่อใหส้ะทอ้นจ านวนท่ีอาจประเมินไดใ้นตลาดปัจจุบนัซ่ึงแปรไปตามเวลาและความเส่ียงท่ีมีต่อหน้ีสิน 
ประมาณการหน้ีสินส่วนท่ีเพิ่มขึ้นเน่ืองจากเวลาท่ีผา่นไปรับรู้เป็นตน้ทุนทางการเงิน 
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(ณ) การวัดมูลค่ายุติธรรม  
 

มูลค่ายุติธรรมคือราคาท่ีจะได้รับจากการขายสินทรัพย์หรือจ่ายช าระเพื่อโอนหน้ีสินในรายการท่ีเกิดขึ้นใน 
สภาพปกติระหว่างผูร่้วมตลาด ณ วนัท่ีวดัมูลค่าในตลาดหลกั หรือตลาดท่ีให้ประโยชน์สูงสุด (หากไม่มีตลาดหลกั) 
ท่ีกลุ่มบริษทั สามารถเขา้ถึงได้ในวนัดังกล่าว มูลค่ายุติธรรมของหน้ีสินสะท้อนผลกระทบของความเส่ียงท่ีไม่
สามารถปฏิบติัตามขอ้ก าหนดของภาระผกูพนั 
 

การวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยห์รือหน้ีสิน กลุ่มบริษทัใชข้อ้มูลท่ีสามารถสังเกตไดใ้ห้มากท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได ้
มูลค่ายติุธรรมเหล่าน้ีถูกจดัประเภทในแต่ละล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรมตามขอ้มูลท่ีใชใ้นการประเมินมูลค่า ดงัน้ี  
 

• ขอ้มูลระดบั 1  เป็นราคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องส าหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยา่งเดียวกนั 
• ขอ้มูลระดบั 2  เป็นขอ้มูลอ่ืนท่ีสังเกตไดโ้ดยตรงหรือโดยออ้มส าหรับสินทรัพยน์ั้นหรือหน้ีสินนั้นนอกเหนือจาก

ราคาเสนอซ้ือขายซ่ึงรวมอยูใ่นขอ้มูลระดบั 1 
• ขอ้มูลระดบั 3  ขอ้มูลท่ีใชเ้ป็นขอ้มูลท่ีไม่สามารถสังเกตไดส้ าหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินนั้น 
 

หากสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมมีราคาเสนอซ้ือและราคาเสนอขาย กลุ่มบริษทัวดัมูลค่า
สินทรัพยแ์ละสถานะการเป็นสินทรัพยด์ว้ยราคาเสนอซ้ือ และวดัมูลค่าหน้ีสินและสถานะการเป็นหน้ีสินดว้ยราคา
เสนอขาย   
 

หลกัฐานท่ีดีท่ีสุดส าหรับมูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน ณ วนัท่ีรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกคือราคาของการท า
รายการ เช่น มูลค่ายุติธรรมของผลตอบแทนท่ีให้หรือไดรั้บ หากกลุ่มบริษทัพิจารณาว่ามูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือ
ทางการเงิน ณ วนัท่ีรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกแตกต่างจากราคาของการท ารายการ ท าใหเ้คร่ืองมือทางการเงินวดัมูลค่า
เม่ือเร่ิมแรกดว้ยมูลค่ายุติธรรมปรับดว้ยผลต่างระหว่างมูลค่ายุติธรรม ณ วนัท่ีรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกและราคาของ
การท ารายการและรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนทนัที เวน้แต่มูลค่ายุติธรรมท่ีไดม้าถูกจดัล าดบัชั้นการวดัมูลค่ายติุธรรม
อยู่ในระดบัท่ี 3 ผลต่างดงักล่าวจะรับรู้เป็นรายการรอตดับญัชีซ่ึงจะรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนดว้ยเกณฑ์ท่ีเหมาะสม
ตลอดอายุของเคร่ืองมือทางการเงินหรือจนกว่ามูลค่ายุติธรรมมีการโอนเปล่ียนล าดบัชั้นหรือเม่ือรายการดงักล่าว
ส้ินสุดลง 
 

(ด) รายได้ 
 

รายไดรั้บรู้เม่ือลูกคา้มีอ านาจควบคุมในสินคา้หรือบริการด้วยจ านวนเงินท่ีสะทอ้นถึงส่ิงตอบแทนท่ีกลุ่มบริษทั    
คาดวา่จะมีสิทธิไดรั้บซ่ึงไม่รวมจ านวนเงินท่ีเก็บแทนบุคคลท่ีสาม รายไดท่ี้รับรู้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและแสดงสุทธิ
จากส่วนลดการคา้และส่วนลดพิเศษ  
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การขายสินค้าและบริการ 
 

รายไดจ้ากการขายสินคา้รับรู้ ณ วนัท่ีมีการส่งมอบสินคา้ใหก้บัลูกคา้ ส าหรับการขายท่ีใหสิ้ทธิลูกคา้ในการคืนสินคา้ 
กลุ่มบริษทัท าการประมาณการรับคืนสินคา้จากขอ้มูลอตัราการคืนสินคา้ในอดีตและจะไม่รับรู้รายไดจ้ากการขาย
สินคา้ส าหรับรายการดงักล่าวรวมถึงยงัคงรับรู้สินคา้ท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนเป็นสินคา้คงเหลือ รายไดจ้ากการใหบ้ริการ
รับรู้ตลอดช่วงเวลาหน่ึงเม่ือไดใ้หบ้ริการ ตน้ทุนท่ีเก่ียวขอ้งรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนท่ีเกิดขึ้น  

 

โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า 
 

ส าหรับโปรแกรมสิทธิพิเศษท่ีกลุ่มบริษทัมีให้ลูกคา้ ส่ิงตอบแทนท่ีไดรั้บจะปันส่วนตามสัดส่วนของราคาขายท่ีเป็น
เอกเทศของสินคา้และคะแนน จ านวนเงินท่ีปันส่วนให้กับคะแนนจะรับรู้เป็นหน้ีสินท่ีเกิดจากสัญญา และรับรู้
รายไดเ้ม่ือลูกคา้ใชสิ้ทธิแลกคะแนนหรือเม่ือมีความน่าจะเป็นน้อยมากท่ีลูกคา้จะใชสิ้ทธิแลกคะแนนดงักล่าว ทั้งน้ี 
ราคาขายท่ีเป็นเอกเทศของคะแนนประมาณการโดยอา้งอิงกบัส่วนลดท่ีให้แก่ลูกคา้และความน่าจะเป็นท่ีลูกคา้จะใช้
สิทธิแลกคะแนน และจะไดรั้บการทบทวนการประมาณการดงักล่าว ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน 
 

(ต) รายได้อื่น 
 

รายไดอ่ื้นซ่ึงประกอบดว้ยเงินปันผล ดอกเบ้ียรับและอ่ืน ๆ โดยทัว่ไปบนัทึกดว้ยเกณฑ์คงคา้ง ยกเวน้ เงินปันผลรับ
บนัทึกในก าไรหรือขาดทุนในวนัท่ีกลุ่มบริษทัมีสิทธิไดรั้บเงินปันผล  
 

(ถ) ดอกเบี้ย 
 

นโยบายการบัญชีที่ถือปฏิบัติต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 
 

ดอกเบ้ียรับและดอกเบ้ียจ่ายรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนด้วยวิธีดอกเบ้ียท่ีแท้จริง ในการค านวณดอกเบ้ียรับและ 
ดอกเบ้ียจ่าย อตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงจะน ามาใชก้บัมูลค่าตามบญัชีขั้นตน้ของสินทรัพย ์(เม่ือสินทรัพยไ์ม่มีการดอ้ยค่า
ดา้นเครดิต) หรือราคาทุนตดัจ าหน่ายของหน้ีสิน  
 

นโยบายการบัญชีที่ถือปฏิบัติก่อนวันที่ 1 ตุลาคม 2563  
 

ดอกเบ้ียรับรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนในอตัราท่ีระบุในสัญญา ดอกเบ้ียจ่ายและค่าใชจ่้ายในท านองเดียวกนับนัทึกใน
ก าไรหรือขาดทุนในงวดท่ีค่าใชจ่้ายดงักล่าวเกิดขึ้น ยกเวน้ในกรณีท่ีมีการบนัทึกเป็นตน้ทุนส่วนหน่ึงของสินทรัพย ์
อนัเป็นผลมาจากการใชเ้วลายาวนานในการจดัหา ก่อสร้าง หรือการผลิตสินทรัพยด์งักล่าวก่อนท่ีจะน ามาใชเ้องหรือ
เพื่อขาย 



บริษัท โออชิิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 30 กันยำยน 2564 
 

 40 

(ท) ภาษีเงินได้ 
 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินไดส้ าหรับปีประกอบด้วยภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีซ่ึงรับรู้ใน 
ก าไรขาดทุน เวน้แต่รายการท่ีรับรู้โดยตรงในก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน  
 

ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบนับนัทึกโดยค านวณจากก าไรหรือขาดทุนประจ าปีท่ีต้องเสียภาษี โดยใช้อตัราภาษีท่ี
ประกาศใชห้รือท่ีคาดวา่มีผลบงัคบัใช ้ณ วนัท่ีรายงาน ตลอดจนการปรับปรุงทางภาษีท่ีเก่ียวกบัรายการในปีก่อน ๆ 
 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีบนัทึกโดยค านวณจากผลแตกต่างชัว่คราวท่ีเกิดขึ้นระหว่างมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย์
และหน้ีสินและจ านวนท่ีใช้เพื่อความมุ่งหมายทางภาษี ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะไม่ถูกรับรู้เม่ือเกิดจาก 
ผลแตกต่างชัว่คราวส าหรับการรับรู้สินทรัพยห์รือหน้ีสินในคร้ังแรกซ่ึงเป็นรายการท่ีไม่ใช่การรวมธุรกิจและรายการ
นั้นไม่มีผลกระทบต่อก าไรขาดทุนทางบัญชีหรือทางภาษี และผลแตกต่างท่ีเก่ียวข้องกับเงินลงทุนในบริษัทย่อย 
หากเป็นไปไดว้า่จะไม่มีการกลบัรายการในอนาคตอนัใกล ้  
 

การวัดมูลค่าของภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีต้องสะท้อนถึงผลกระทบทางภาษีท่ีจะเกิดจากลักษณะวิธีการท่ี 
กลุ่มบริษทัคาดว่าจะไดรั้บผลประโยชน์จากสินทรัพยห์รือจะจ่ายช าระหน้ีสินตามมูลค่าตามบญัชี ณ วนัท่ีส้ินรอบ
ระยะเวลาท่ีรายงาน โดยใช้อตัราภาษีท่ีประกาศใชห้รือท่ีคาดว่ามีผลบงัคบัใช้ ณ วนัท่ีรายงาน  ทั้งน้ี สินทรัพยภ์าษี 
เงินไดข้องงวดปัจจุบนัจะหกักลบกบัหน้ีสินภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัในงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะบนัทึกต่อเม่ือมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่วา่ก าไรเพื่อเสียภาษีในอนาคตจะมี
จ านวนเพียงพอกับการใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวดังกล่าว สินทรัพยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชีจะถูก
ทบทวน ณ ทุกวนัท่ีรายงานและจะถูกปรับลดลงเท่าท่ีประโยชน์ทางภาษีจะมีโอกาสถูกใชจ้ริง 

 

(ธ) ก าไรต่อหุ้น 
 

ก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานค านวณโดยการหารก าไรหรือขาดทุนของผูถื้อหุ้นสามญัของบริษทัดว้ยจ านวนหุ้นสามญั            
ถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัท่ีออกจ าหน่ายระหวา่งปี 

 

(น) บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 
 

บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั หมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีมีอ านาจควบคุมหรือควบคุมร่วมกนัทั้งทางตรงและ
ทางออ้มหรือมีอิทธิพลอย่างมีสาระส าคญัในการตดัสินใจทางการเงินและการบริหารของกลุ่มบริษทั หรือ บุคคล
หรือกิจการท่ีอยู่ภายใตก้ารควบคุมเดียวกันหรืออยู่ภายใตอิ้ทธิพลอย่างมีสาระส าคญัเดียวกันกบักลุ่มบริษทั หรือ 
กลุ่มบริษทัมีอ านาจควบคุมหรือควบคุมร่วมกนัทั้งทางตรงและทางออ้ม หรือมีอิทธิพลอย่างมีสาระส าคญัในการ
ตดัสินใจทางการเงินและการบริหารต่อบุคคลหรือกิจการนั้น 
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(บ) รายงานทางการเงินจ าแนกตามส่วนงาน 
 
ผลการด าเนินงานของส่วนงานท่ีรายงานต่อฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทั จะแสดงถึงรายการท่ีเกิดขึ้นจากส่วนงาน
ด าเนินงานนั้นโดยตรงรวมถึงรายการท่ีไดรั้บการปันส่วนอยา่งสมเหตุสมผล 

 
7 ผลกระทบจำกกำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือโคโรนำ 2019 (Covid-19)  
 

สถานการณ์การแพร่ระบาดของ Covid-19 ยงัคงเกิดขึ้นอยา่งต่อเน่ือง การด าเนินงานของกลุ่มบริษทัและบริษทัไดรั้บ
ผลกระทบในภาวะการณ์ทางเศรษฐกิจอนัเป็นผลมาจากมาตรการของรัฐบาลเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของเช้ือ
ไวรัส มาตรการดงักล่าวรวมถึง การก าหนดให้มีการลดเวลาประกอบกิจการของกลุ่มบริษทัเป็นการชัว่คราวโดย
ส่วนงานราชการจังหวดับางแห่งในเดือนเมษายน 2564 และมีการปิดสถานประกอบการร้านอาหารในเดือน
พฤษภาคม 2564 เพื่อจะจ ากัดผลกระทบจากการแพร่ระบาด อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริษทัและบริษัทได้ยา้ยสถาน
ประกอบการร้านอาหารมาอยู่ภายใตค้รัวกลางเพื่อรองรับการขายและบริการให้ลูกคา้ซ้ือสินคา้ หรือให้บริการแบบ
ส่งถึงบา้น ทั้งน้ีสถานประกอบการดงักล่าวไดเ้ปิดด าเนินงานตามปกติในเดือนกนัยายน 2564 
 
อย่างไรก็ตาม วนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2564 รัฐบาลมีการผ่อนคลายมาตรการควบคุมในหลายพื้นท่ี ส่งผลให้รายไดใ้น
สถานประกอบการร้านอาหารกลบัมาดีขึ้น ทั้งน้ีผูบ้ริหารไดติ้ดตามสถานการณ์ดงักล่าวอยา่งใกลชิ้ด เพื่อใหม้ัน่ใจว่า
พนกังานของกลุ่มบริษทัปลอดภยั ตลอดจนไดมี้การปรับเปล่ียนรูปแบบการให้บริการและด าเนินงานเพื่อตอบสนอง
ต่อเหตุการณ์ดงักล่าว 
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8 บุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน 
 

ความสัมพนัธ์ท่ีมีกบับริษทัยอ่ยไดเ้ปิดเผยในหมายเหตุขอ้ 13 บุคคลหรือกิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนัท่ีมีรายการระหว่าง
กนัท่ีมีนยัส าคญักบักลุ่มบริษทัและบริษทัในระหวา่งปี 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 
บริษทั หลกัชยัคา้สุรา จ ากดั ไทย บริษทัยอ่ยทางตรงของบริษทัใหญ่ 
บริษทั โมเดิร์นเทรด แมนเนจเมน้ท ์จ ากดั ไทย บริษทัยอ่ยทางตรงของบริษทัใหญ่ 
บริษทั น ายคุ 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 ไทยเบฟมาร์เก็ตต้ิง จ ากดั ไทย บริษทัยอ่ยทางตรงของบริษทัใหญ่ 
บริษทั แพนอินเตอร์เนชัน่แนล (ประเทศไทย) จ ากดั  ไทย บริษทัยอ่ยทางตรงของบริษทัใหญ่ 
บริษทั ไทยดร้ิงค ์จ ากดั  ไทย บริษทัยอ่ยทางตรงของบริษทัใหญ่ 
บริษทั โฮเรกา้ แมเนจเมน้ท ์จ ากดั ไทย บริษทัยอ่ยทางตรงของบริษทัใหญ่ 
บริษทั ทศภาค จ ากดั ไทย บริษทัยอ่ยทางตรงของบริษทัใหญ่ 
บริษทั อาหารเสริม จ ากดั ไทย บริษทัยอ่ยทางตรงของบริษทัใหญ่ 
บริษทั เบฟเทค จ ากดั ไทย บริษทัยอ่ยทางตรงของบริษทัใหญ่ 
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ช่ือกิจกำร ประเทศที่จัดตั้ง ลักษณะควำมสัมพนัธ์ 
 /สัญชำติ   

บริษทั เอเอสเอม็ แมนเนจเมน้ท ์จ ากดั ไทย บริษทัยอ่ยทางตรงของบริษทัใหญ่ 
บริษทั ซี.เอ.ไอ. จ ากดั ไทย บริษทัยอ่ยทางตรงของบริษทัใหญ่ 
บริษทั น ้าใจไทยเบฟ (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จ ากดั ไทย บริษทัยอ่ยทางตรงของบริษทัใหญ่ 
บริษทั ธนภกัดี จ ากดั ไทย บริษทัยอ่ยทางตรงของบริษทัใหญ่ 
บริษทั สุราบางยีข่นั จ ากดั ไทย บริษทัยอ่ยทางตรงของบริษทัใหญ่ 
บริษทั สุรากระทิงแดง (1988) จ ากดั ไทย บริษทัยอ่ยทางตรงของบริษทัใหญ่ 
บริษทั ดีทูซี เซอร์วิสเซส 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 ฟู้ด แอนด ์เบฟเวอเรจ ยูไนเตด็ จ ากดั ไทย บริษทัยอ่ยทางออ้มของบริษทัใหญ่ 
บริษทั เบียร์ไทย (1991) จ ากดั (มหาชน) ไทย บริษทัยอ่ยของบริษทัยอ่ยทางออ้มของบริษทัใหญ่ 
บริษทั เบียร์ทิพย ์บริวเวอร่ี (1991) จ ากดั ไทย บริษทัยอ่ยของบริษทัยอ่ยทางออ้มของบริษทัใหญ่ 
บริษทั คอสมอส บริวเวอร่ี (ประเทศไทย) จ ากดั ไทย บริษทัยอ่ยของบริษทัยอ่ยทางออ้มของบริษทัใหญ่ 
บริษทั ป้อมบูรพา จ ากดั ไทย บริษทัยอ่ยของบริษทัยอ่ยทางออ้มของบริษทัใหญ่ 
บริษทั ป้อมคลงั จ ากดั ไทย บริษทัยอ่ยของบริษทัยอ่ยทางออ้มของบริษทัใหญ่ 
บริษทั ป้อมโชค จ ากดั ไทย บริษทัยอ่ยของบริษทัยอ่ยทางออ้มของบริษทัใหญ่ 
บริษทั ป้อมกิจ จ ากดั ไทย บริษทัยอ่ยของบริษทัยอ่ยทางออ้มของบริษทัใหญ่ 
บริษทั ป้อมเจริญ จ ากดั ไทย บริษทัยอ่ยของบริษทัยอ่ยทางออ้มของบริษทัใหญ่ 
บริษทั ป้อมพลงั จ ากดั ไทย บริษทัยอ่ยของบริษทัยอ่ยทางออ้มของบริษทัใหญ่ 
บริษทั ป้อมนคร จ ากดั ไทย บริษทัยอ่ยของบริษทัยอ่ยทางออ้มของบริษทัใหญ่ 
บริษทั ป้อมทิพย ์(2012) จ ากดั ไทย บริษทัยอ่ยของบริษทัยอ่ยทางออ้มของบริษทัใหญ่ 
บริษทั ชา้งอินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั ไทย บริษทัยอ่ยของบริษทัยอ่ยทางออ้มของบริษทัใหญ่ 
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 
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ช่ือกิจกำร ประเทศที่จัดตั้ง ลักษณะควำมสัมพนัธ์ 
 /สัญชำติ   

บริษทั สะไปซ์ ออฟ เอเซีย จ ากดั ไทย บริษทัยอ่ยของบริษทัยอ่ยทางออ้มของบริษทัใหญ่ 
บริษทั เดอะ คิวเอสอาร์ ออฟ เอเชีย จ ากดั ไทย บริษทัยอ่ยของบริษทัยอ่ยทางออ้มของบริษทัใหญ่ 
บริษทั เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ต้ี (ประเทศไทย) 
จ ากดั (มหาชน)  

ไทย บริษทัร่วมของบริษทัยอ่ยทางออ้มของบริษทัใหญ่ 

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 
F&N Beverages Manufacturing Sdn. Bhd. มาเลเซีย บริษัทในเครือของบริษัทร่วมของบริษัทย่อย

ทางออ้มของบริษทัใหญ่ 
F&N Foods Pte. Ltd. สิงคโปร์ บริษัทในเครือของบริษัทร่วมของบริษัทย่อย

ทางออ้มของบริษทัใหญ่ 
บริษทั อเดลฟอส จ ากดั ไทย กรรมการและผู ้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ถือ 

หุน้ใหญ่ทางตรง 
บริษทั เครือไทย โฮลด้ิงส์ จ ากดั (มหาชน) ไทย กรรมการและผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษทัใหญ่

เป็นกรรมการและถือหุน้ใหญ่ทางตรง 
บริษทั อมรินทร์ บุ๊ค เซ็นเตอร์ จ ากดั ไทย กรรมการและผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษทัใหญ่

ถือหุน้ใหญ่ทางออ้ม 
บริษทั นอร์ธปาร์ค กอลฟ์แอนดส์ปอร์ตคลบั จ ากดั ไทย กรรมการและผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษทัใหญ่

เป็นกรรมการและถือหุน้ใหญ่ทางออ้ม 
บริษทั เบอร์ล่ี ยคุเกอร์ จ ากดั (มหาชน) ไทย กรรมการและผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษทัใหญ่

เป็นกรรมการและถือหุน้ใหญ่ทางออ้ม 
บริษทั สิริวนา จ ากดั ไทย กรรมการและผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษทัใหญ่

ถือหุน้ใหญ่ทางตรง 



บริษัท โออชิิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 30 กันยำยน 2564 
 

 45 

ช่ือกิจกำร ประเทศที่จัดตั้ง ลักษณะควำมสัมพนัธ์ 
 /สัญชำติ   

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 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 

บริษทั ทีซีซี โฮเทล แอสเสท แมนเนจเมน้ท ์จ ากดั ไทย กรรมการและผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษทัใหญ่
ถือหุน้ใหญ่ทางออ้ม 

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

บริษทั ที.ซี.ซี. คอมเมอร์เชียล พร็อพเพอร์ต้ี  
แมนเนจเมน้ท ์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 เดอะ สตรีท รีเทล ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั ไทย กรรมการและผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษทัใหญ่
ถือหุน้ใหญ่ทางออ้ม 

บริษทั โรงงานอุตสาหกรรมกระดาษบางปะอิน จ ากดั ไทย กรรมการและผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษทัใหญ่
ถือหุน้ใหญ่ทางออ้ม 

บริษทั พรรณธิอร เทรดด้ิง จ ากดั ไทย กรรมการและผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษทัใหญ่
ถือหุน้ใหญ่ทางออ้ม 



บริษัท โออชิิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
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บริษทั บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จ ากดั (มหาชน) ไทย กรรมการและผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษทัใหญ่
ถือหุน้ใหญ่ทางออ้ม 

บริษทั บีเจซี สเปเชียลต้ีส์ จ ากดั ไทย กรรมการและผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษทัใหญ่
ถือหุน้ใหญ่ทางออ้ม 

บริษทั พิษณุโลก บ๊ิกซี 2015 จ ากดั ไทย กรรมการและผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษทัใหญ่
ถือหุน้ใหญ่ทางออ้ม 

บริษทั อุตสาหกรรมน ้าตาลชลบุรี จ ากดั ไทย กรรมการและผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษทัใหญ่
ถือหุน้ใหญ่ทางออ้ม 

บริษทั สุรเศรษฐ์ จ ากดั ไทย กรรมการและผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษทัใหญ่
ถือหุน้ใหญ่ทางออ้ม 

บริษทั ทีซีซี แอสเซ็ทส์ (ประเทศไทย) จ ากดั ไทย กรรมการและผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษทัใหญ่
ถือหุน้ใหญ่ทางออ้ม 

บริษทั อมรินทร์พร้ินต้ิง แอนด ์พบัลิชช่ิง จ ากดั  
    (มหาชน)  

ไทย กรรมการและผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษทัใหญ่
ถือหุน้ใหญ่ทางออ้ม 

บริษทั เกษมทรัพยภ์กัดี จ ากดั ไทย กรรมการและผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษทัใหญ่
ถือหุน้ใหญ่ทางออ้ม 

บริษทั เกษมทรัพยสิ์ริ จ ากดั ไทย กรรมการและผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษทัใหญ่
ถือหุน้ใหญ่ทางออ้ม 

บริษทั ไทย มาลายา กลาส จ ากดั ไทย กรรมการและผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษทัใหญ่
ถือหุน้ใหญ่ทางออ้ม 

บริษทั ธนสินธิ เอน็จิเนียร่ิง เซอร์วิส จ ากดั ไทย กรรมการและผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษทัใหญ่
ถือหุน้ใหญ่ทางออ้ม 

บริษทั วนั แบงคอ็ก จ ากดั ไทย กรรมการและผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษทัใหญ่
ถือหุน้ใหญ่ทางออ้ม 

บริษทั ตลาด ดอท คอม กรุ๊ป จ ากดั ไทย กรรมการและผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษทัใหญ่
ถือหุน้ใหญ่ทางออ้ม 

บริษทั แปซิฟิค เลเช่อร์ (ประเทศไทย) จ ากดั ไทย กรรมการและผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษทัใหญ่
ถือหุน้ทางออ้ม 

บริษทั ทีสเปซ ดิจิตอล จ ากดั ไทย กรรมการและผูถื้อหุ้นของบริษทัใหญ่ถือหุ้น
ใหญท่างออ้ม 



บริษัท โออชิิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
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กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยไ์ทยรีเทลอินเวสเมน้ต ์ ไทย กรรมการและผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษทัใหญ่
ถือหน่วยลงทุนส่วนใหญ่ทางออ้ม 

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยแ์ละสิทธิการเช่า 
   ไทยคอมเมอร์เชียลอินเวสเมน้ต ์

ไทย กรรมการและผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษทัใหญ่
ถือหน่วยลงทุนทางออ้ม 

ทรัสตเ์พื่อการลงทุนในสิทธิการเช่า
อสังหาริมทรัพยโ์กลเดน้เวนเจอร์ 

ไทย กรรมการและผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษทัใหญ่
ถือหน่วยลงทุนทางออ้ม 

 

นโยบายการก าหนดราคาส าหรับรายการแต่ละประเภทอธิบายไดด้งัต่อไปน้ี 
 

รำยกำร  นโยบำยกำรก ำหนดรำคำ   
ซ้ือขายสินคา้  ราคาท่ีตกลงร่วมกนัโดยอา้งอิงจากราคาตลาด / ราคาท่ีตกลงกนั

ตามสัญญา 
รายไดจ้ากการใหบ้ริการ  ราคาท่ีตกลงกนัตามสัญญา 
ซ้ือขายสินทรัพยถ์าวร  ราคาท่ีตกลงร่วมกนั 
ซ้ือขายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน   ราคาท่ีตกลงร่วมกนั  
ค่าเช่ารับและค่าเช่าจ่าย  ราคาท่ีตกลงกนัตามสัญญา 
รายไดค้่าบริหารจดัการ  ราคาท่ีตกลงกนัตามสัญญา 
ค่าบริหารงาน  ราคาท่ีตกลงกนัตามสัญญา 
ดอกเบ้ียรับและดอกเบ้ียจ่าย  อตัราท่ีตกลงร่วมกนัโดยอา้งอิงจากอตัราดอกเบ้ียของสถาบนัการเงิน 
เงินปันผลรับ  ตามสิทธิท่ีจะไดรั้บเงินปันผล 
รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายอ่ืน  ราคาท่ีตกลงร่วมกนั 
ค่าสินไหมทดแทนจากเหตุการณ์อคัคีภยั  อตัรามาตรฐานท่ีผูรั้บประกนัก าหนด 
 

รายการที่ส าคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
ส าหรับปีส้ินสุดวันที ่30 กันยายน 2564  2563  2564  2563 
 (พันบาท) 
บริษัทใหญ่        
รายไดจ้ากการขายสินคา้ 1,928  1,808  156  348 
รายไดอ่ื้น 39   157  27  140 
ค่าบริหารงาน 12,624  12,624  12,624  12,624 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน 5,712  5,923  3,313  3,435 



บริษัท โออชิิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
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รายการที่ส าคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
ส าหรับปีส้ินสุดวันที ่30 กันยายน 2564  2563  2564  2563 
 (พันบาท) 
บริษัทย่อย        
รายไดจ้ากการขายสินคา้ -  -  18,495  4,611 
เงินปันผลรับ -  -  877,798  1,070,197 
ดอกเบ้ียรับ -  -  3,742  1,856 
รายไดค้่าบริหารจดัการ -  -  105,120  108,259 
รายไดอ่ื้น -  -  12,631  12,117 
ขายอุปกรณ์ -  -  608  1,204 
ขายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน -  -  -  2,303 
ซ้ือสินคา้ -  -  12,742  33,356 
ซ้ืออุปกรณ์ -  -  335  143 
ซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน -  -  14  - 
รายจ่ายคา่เช่า -  -  300  2,442 
ดอกเบ้ียจ่าย -  -  13,033  4,391 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน -  -  19,297  27,545 
        

ผู้บริหำรส ำคัญ        
ค่าตอบแทนผูบ้ริหารส าคญั        
   ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนกังาน 52,672  52,682  47,686  47,549 
   ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 937  717  754  558 
   คา่ใชจ่้ายส าหรับโครงการค่าตอบแทน 
      พนกังานระยะยาว 

 
1,448 

  
1,392 

  
316 

  
307 

   รวมค่ำตอบแทนผู้บริหำรส ำคัญ 55,057  54,791  48,756  48,414 
        

กิจกำรอ่ืนที่เกี่ยวข้องกัน        
รายไดจ้ากการขายสินคา้ 5,206,676  4,756,783  606,255  276,018 
รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 17,908  16,383  -  - 
ค่าสินไหมทดแทนจากเหตุการณ์อคัคีภยั 2,651  292,745  -  - 
รายไดอ่ื้น 18,754  17,791  1,708  2,828 
ขายอุปกรณ์ 2,572  2,784  172  - 



บริษัท โออชิิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
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รายการที่ส าคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
ส าหรับปีส้ินสุดวันที ่30 กันยายน 2564  2563  2564  2563 
 (พันบาท) 
ซ้ือสินคา้ 2,086,125  2,102,767  1,212,444  1,213,137 
ซ้ืออุปกรณ์ 2,779  3,723  478  181 
ค่าบริหารงาน 9,480  9,480  7,800  7,800 
รายจ่ายคา่เช่า 33,114  138,491  11,535  46,730 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน 524,364  441,953  95,693  125,605 
 

ค่าตอบแทนกรรมการ 
 

ในการประชุมสามัญประจ าปีของผู ้ถือหุ้นของบริษัทเม่ือวันท่ี 30 มกราคม 2564 ผูถื้อหุ้นมีมติอนุมัติการจ่าย 
ค่าตอบแทนกรรมการบริษทัและเงินบ าเหน็จประจ าปี 2564 เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 10 ลา้นบาท และ 32 ลา้นบาท 
ตามล าดบั 
 

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

ยอดคงเหลือกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 30 กนัยายน มีดงัน้ี 
 

ลูกหน้ีการค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2564  2563  2564  2563 
 (พันบาท) 
บริษทัใหญ่ 3,948  721  1,680  196 
บริษทัยอ่ย -  -  751  219 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 731,941  506,630  36,356  34,921 
รวม 735,889  507,351  38,787  35,336 

  

ลูกหน้ีอื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2564  2563  2564  2563 
 (พันบาท) 
บริษทัใหญ่ 371  15  29  15 
บริษทัยอ่ย -  -  43,509  106,381 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั* 9,525  463,286  2,191  1,728 
รวม 9,896  463,301  45,729  108,124 



บริษัท โออชิิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 30 กันยำยน 2564 
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*ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2564 กลุ่มบริษัทได้รับช าระเงินชดเชยจากการประกันภัยจากกิจการอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกัน
ครบถว้นแลว้ทั้งจ านวน (30 กันยายน 2563: มีลูกหนีเ้งินชดเชยจากการประมาณการประกันภัยจ านวน 458 ล้านบาท) 
ตามท่ีไดเ้ปิดเผยในหมายเหตุขอ้ 5 
 
 อัตรำดอกเบีย้ งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ณ วนัท่ี        
เงินให้กู้ยืมระยะส้ัน 30 กนัยายน 1 ตุลาคม   เพิ่มขึ้น  ลดลง  30 กนัยายน 
 (ร้อยละต่อปี) (พันบาท) 
2564   
บริษทัยอ่ย 2.20 28,000  125,000  (153,000)  - 
         

2563         
บริษทัยอ่ย 2.20 106,000  550,000  (628,000)  28,000 
   
เงินให้กู้ยืมระยะยาว         
2564         
บริษทัยอ่ย 2.20 100,000  100,000  -  200,000 
         
2563         
บริษทัยอ่ย 2.20 -  100,000  -  100,000 

 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2564  2563  2564  2563 
 (พันบาท) 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 36,896  36,541  18,207  18,335 

 

เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2564  2563  2564  2563 
 (พันบาท) 
บริษทัยอ่ย -  -  897  3,159 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 242,697  235,465  105,217  112,549 
รวม 242,697  235,465  106,114  115,708 

 

  



บริษัท โออชิิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 30 กันยำยน 2564 
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เจ้าหนีค่้าสินทรัพย์ - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2564  2563  2564  2563 
 (พันบาท) 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,852  690  -  - 

 

เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2564  2563  2564  2563 
 (พันบาท) 
บริษทัใหญ่ 17,702  10,677  9,015  8,015 
บริษทัยอ่ย -  -  6,838  10,496 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 191,670  113,734  32,093  25,545 
รวม 209,372  124,411  47,946  44,056 

 

 
 

 อัตรำดอกเบีย้ งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ณ วนัท่ี        
เงินกู้ยืมระยะส้ัน 30 กนัยายน 1 ตุลาคม  เพิ่มขึ้น  ลดลง  30 กนัยายน 
 (ร้อยละต่อปี) (พันบาท) 
2564   
บริษทัยอ่ย 2.20 -  1,600,000  (700,000)  900,000 
         
2563         
บริษทัยอ่ย 2.20 565,000  1,859,200  (2,424,200)  - 

 
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2564  2563  2564  2563 
 (พันบาท) 

บริษทัใหญ่ 1,394  1,499  303  339 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 495  74  -  - 
รวม 1,889  1,573  303  339 

 
 



บริษัท โออชิิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 30 กันยำยน 2564 
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ภาระผูกพนักับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
 2564  2563  2564  2563 
 (พันบาท) 
ภาระผูกพนัรายจ่ายฝ่ายทุน        
สัญญาท่ียงัไม่ได้รับรู้        
ส่วนปรับปรุงอาคารและส่ิงปลูกสร้าง 2,550  -  -  - 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 1,574  -  -  - 
 4,124  -  -  - 
        

จ านวนเงินขั้นต ่าที่ต้องจ่ายในอนาคตทั้งส้ินภายใต้
สัญญาเช่าด าเนินงานที่บอกเลิกไม่ได้ 

       

ภายในหน่ึงปี 1,069  53,804  710  29,222 
หลงัจากหน่ึงปี แต่ไม่เกินหา้ปี 360  26,508  -  12,357 
รวม 1,429  80,312  710  41,579 
        

ภาระผูกพนัอื่น ๆ        
สัญญาบริการ 113,837  70,160  7,245  17,158 
ค าสั่งซ้ือท่ีผูข้ายสินคา้หรือวสัดุตกลงแลว้ 63,675  51,465  35,259  25,296 
สัญญาวา่จา้งโฆษณา -  12  -  12 
อ่ืน ๆ 2,859  8,819  891  7,532 
รวม 180,371  130,456  43,395  49,998 
 

สัญญาส าคัญที่ท ากับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 
 

สัญญาเช่าทรัพย์สิน  
  

บริษัทและบริษัท โออิชิ ราเมน จ ากัด ซ่ึงเป็นบริษัทย่อยของบริษัทได้ท าสัญญาเช่าพื้นท่ีเพื่อประกอบกิจการ
ร้านอาหารกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัหลายแห่ง สัญญามีก าหนดระยะเวลาหน่ึงถึงสามปี ซ่ึงจะครบก าหนดในระหว่าง
ปี 2564 โดยบริษทัและบริษทัย่อยดังกล่าวมีภาระผูกพนัท่ีจะต้องจ่ายค่าเช่าเป็นรายเดือนในอตัราคงท่ีหรืออัตรา 
ร้อยละของยอดรายไดต้ามเง่ือนไขท่ีก าหนดไวใ้นสัญญา 
 

บริษทัและบริษทั โออิชิ เทรดด้ิง จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยของบริษทั ไดท้ าสัญญาเช่ารถยนต์หลายฉบบักบักิจการ 
ท่ีเก่ียวขอ้งกนัแห่งหน่ึง สัญญามีก าหนดระยะเวลาสามปี ซ่ึงจะครบก าหนดในระหว่างปี 2564 โดยบริษทัและบริษทั
ยอ่ยดงักล่าวมีภาระผกูพนัท่ีจะตอ้งจ่ายค่าเช่าเป็นรายเดือนตามอตัราท่ีระบุไวใ้นสัญญา 



บริษัท โออชิิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 30 กันยำยน 2564 
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บริษทั โออิชิ เทรดด้ิง จ ากัด “ผูใ้ห้เช่า” ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยของบริษทัได้ท าสัญญาเช่าพื้นท่ี ภายในโรงงานนิคม
อุตสาหกรรมนวนคร จงัหวดัปทุมธานี กบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัแห่งหน่ึง “ผูเ้ช่า” โดยสัญญามีก าหนดระยะเวลา 
สามปี มีผลบงัคบัใช้ตั้งแต่วนัท่ี 1 สิงหาคม 2560 ถึงวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2563 บริษทัย่อยดงักล่าวของบริษทัได้ท า
สัญญาใหม่กับคู่สัญญา โดยสัญญามีก าหนดระยะเวลาสามปี มีผลบังคับใช้ตั้ งแต่วนัท่ี 1 สิงหาคม 2563 ถึงวนัท่ี 
31 กรกฎาคม 2566 และมีเง่ือนไขและอตัราค่าเช่าเป็นรายเดือนตามท่ีระบุไวใ้นสัญญา 
 

บริษทั โออิชิ เทรดด้ิง จ ากดั “ผูใ้หเ้ช่า” ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยของบริษทัไดท้ าสัญญาแบ่งเช่าส่ิงปลูกสร้างภายในโรงงานนิคม
อุตสาหกรรมนวนคร จงัหวดัปทุมธานี กบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกันแห่งหน่ึง “ผูเ้ช่า” โดยสัญญามีก าหนดระยะเวลาห้าปี 
ตั้งแต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2564 ถึงวนัท่ี 30 มิถุนายน 2569 และมีเง่ือนไขและอตัราค่าเช่าเป็นรายเดือนตามท่ีระบุไวใ้น
สัญญา 
 

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 
 

สัญญาซื้อขายซอส 
 

บริษทั โออิชิ ฟู้ด เซอร์วิส จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยของบริษทั ไดท้ าสัญญาซ้ือขายซอสกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัแห่งหน่ึง 
เพื่อจดัหา ผลิต และจ าหน่ายสินคา้ โดยสัญญามีก าหนดระยะเวลาหน่ึงปี มีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 
และส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ต่อมาเม่ือวนัท่ี 25 ธนัวาคม 2563 บริษทัยอ่ยดงักล่าวไดท้ าสัญญาใหม่กบัคู่สัญญา 
ในราคาและเง่ือนไขตามท่ีระบุในสัญญา โดยสัญญามีก าหนดระยะเวลาหน่ึงปี มีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 
2564 และส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 ภายใตข้อ้ก าหนดและเง่ือนไขตามท่ีระบุในสัญญา  
 

สัญญาอื่น ๆ 
 

สัญญาแต่งตั้งผู้จัดจ าหน่ายสินค้า 
 

บริษทัและบริษทั โออิชิ เทรดด้ิง จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยของบริษทัไดท้ าสัญญาแต่งตั้งให้กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกันแห่ง
หน่ึงเป็นผูจ้ดัจ าหน่ายผลิตภณัฑ์พร้อมด่ืมให้กบับริษทัและบริษทัย่อยดงักล่าว โดยสัญญามีก าหนดระยะเวลาสามปี มี
ผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 และส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2565 และหากฝ่ายหน่ึงฝ่ายใดประสงคจ์ะต่ออายุ
สัญญาออกไป ใหแ้จง้แก่อีกฝ่ายหน่ึงทราบล่วงหนา้เป็นลายลกัษณ์อกัษรไม่น้อยกวา่หกเดือน ก่อนวนัครบก าหนดสัญญา 



บริษัท โออชิิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 30 กันยำยน 2564 
 

 54 

บริษทั โออิชิ เทรดด้ิง จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยของบริษทัไดท้ าสัญญาแต่งตั้งให้กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัแห่งหน่ึงเป็น 
ผูจ้ดัจ าหน่ายสินคา้ประเภทชาเขียวให้กบับริษทัย่อยดงักล่าว โดยสัญญามีก าหนดระยะเวลาสามปี มีผลบงัคบัใช้
ตั้งแต่วนัท่ี 1 มีนาคม 2561 และส้ินสุดวนัท่ี 28 กุมภาพนัธ์ 2564 ต่อมาเม่ือวนัท่ี 1 มีนาคม 2564 บริษทัย่อยดงักล่าว
ไดท้ าสัญญาใหม่กบัคู่สัญญาในราคาและเง่ือนไขตามท่ีระบุในสัญญา  โดยสัญญามีก าหนดระยะเวลาสามปี มีผล
บงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 1 มีนาคม 2564 และส้ินสุดวนัท่ี 29 กุมภาพนัธ์ 2567 และหากคู่สัญญาฝ่ายหน่ึงฝ่ายใดประสงค์
จะไม่ต่ออายสุัญญาใหแ้จง้เป็นหนงัสือแก่อีกฝ่ายหน่ึง ก่อนครบก าหนดระยะเวลาของสัญญาไม่นอ้ยกวา่สามเดือน 
 

เม่ือวนัท่ี 1 มีนาคม 2564 บริษทัไดท้ าสัญญาแต่งตั้งใหกิ้จการท่ีเก่ียวขอ้งกนัแห่งหน่ึงเป็นผูจ้ดัจ าหน่ายสินคา้ประเภท
ชาเขียวโซดากระป๋องให้กบับริษทั โดยสัญญามีก าหนดระยะเวลาสามปี มีผลบงัคบัใช้ตั้งแต่วนัท่ี 1 มีนาคม 2564 
และส้ินสุดวนัท่ี 29 กุมภาพนัธ์ 2567 และหากคู่สัญญาฝ่ายหน่ึงฝ่ายใดประสงค์จะไม่ต่ออายุสัญญาให้แจ้งเป็น
หนงัสือแก่อีกฝ่ายหน่ึง ก่อนครบก าหนดระยะเวลาของสัญญาไม่นอ้ยกวา่ 90 วนั 
 

สัญญาผลิตและจัดจ าหน่ายสินค้า 
 

เม่ือวนัท่ี 1 สิงหาคม 2562 บริษทัไดท้ าสัญญาแต่งตั้งให้กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเป็นผูผ้ลิตและจดัจ าหน่ายชาเขียวพร้อม
ด่ืมแบบขวดแกว้คืนขวดในราคาและเง่ือนไขตามท่ีระบุในสัญญา โดยสัญญามีก าหนดระยะเวลาหน่ึงปีสองเดือน  
มีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 1 สิงหาคม 2562 และส้ินสุดลงวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 ต่อมาเม่ือวนัท่ี 1 ตุลาคม 2563 บริษทั
ได้ท าสัญญาใหม่กับคู่สัญญา ในราคาและเ ง่ือนไขตามท่ีระบุในสัญญา โดยสัญญามีก าหนดระยะเวลา  
สองปี มีผลบังคับใช้ตั้ งแต่วันท่ี  1 ตุลาคม 2563 และส้ินสุดลงวันท่ี  30 กันยายน 2565 และหากคู่สัญญา 
ฝ่ายหน่ึงฝ่ายใดประสงค์จะไม่ต่ออายุสัญญาให้แจง้เป็นหนังสือแก่อีกฝ่ายหน่ึง ก่อนครบก าหนดระยะเวลาของสัญญา 
ไม่นอ้ยกวา่ 90 วนั  
 

บริษทั โออิชิ เทรดด้ิง จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยของบริษทัไดท้ าสัญญาผลิตและจดัจ าหน่ายเคร่ืองด่ืมสมุนไพรใหก้บั
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกันแห่งหน่ึง ในราคาและเง่ือนไขตามท่ีระบุในสัญญา โดยสัญญามีก าหนดระยะเวลาสามปี  
มีผลบงัคบัใช้ตั้งแต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2561 และส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 ต่อมาเม่ือวนัท่ี 1 กรกฎาคม 2564 
บริษทัย่อยดังกล่าวได้ท าสัญญาใหม่กับคู่สัญญาในราคาและเง่ือนไขตามท่ีระบุในสัญญา โดยสัญญามีก าหนด
ระยะเวลาสามปี มีผลบงัคบัใช้ตั้งแต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2564 และส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2567 และหากฝ่ายหน่ึง
ฝ่ายใดประสงคจ์ะไม่ต่ออายสุัญญาให้แจง้เป็นหนงัสือแก่อีกฝ่ายหน่ึงก่อนครบก าหนดระยะเวลาของสัญญาไม่นอ้ย
กวา่หกเดือนไม่เช่นนั้นใหถื้อวา่สัญญาฉบบัน้ีมีผลผกูพนัตามขอ้สัญญาเดิมต่อไปอีกคราวละสามปี  
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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 
 

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 
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สัญญาซื้อขาย 
 

บริษทัได้ท าสัญญาซ้ือขายไอศกรีมกับกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกันแห่งหน่ึง ในราคาและเง่ือนไขตามท่ีระบุในสัญญา  
โดยสัญญามีอายุสามปี มีผลบงัคบัใช้ตั้งแต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2561 จนถึงวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 ต่อมาเม่ือวนัท่ี  
20 พฤษภาคม 2564 บริษทัไดท้ าสัญญาใหม่กบัคู่สัญญาในราคาและเง่ือนไขตามท่ีระบุไวใ้นสัญญา โดยสัญญามีอายุ
สามปี มีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2564 ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2567  
 

เม่ือวนัท่ี 1 ตุลาคม 2562 บริษทั โออิชิ เทรดด้ิง จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยของบริษทัไดท้ าสัญญาซ้ือขวดพีอีทีบรรจุ
ร้อนกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัแห่งหน่ึง ตามปริมาณท่ีบริษทัย่อยดงักล่าวก าหนดในราคาเป็นไปตามท่ีระบุในสัญญา  
โดยสัญญามีก าหนดระยะเวลาหน่ึงปี มีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 1 ตุลาคม 2562 และส้ินสุดลงวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 
ต่อมาเม่ือวนัท่ี 24 กนัยายน 2563 บริษทัย่อยดงักล่าวของบริษทัไดท้ าสัญญาใหม่กบัคู่สัญญา โดยสัญญามีก าหนด
ระยะเวลาหน่ึงปี มีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 1 ตุลาคม 2563 และส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 ต่อมาเม่ือวนัท่ี 1 ตุลาคม 
2564 บริษทัยอ่ยดงักล่าวของบริษทัไดท้ าสัญญาใหม่กบัคู่สัญญา โดยสัญญามีก าหนดระยะเวลาหน่ึงปี มีผลบงัคบัใช้
ตั้งแต่วนัท่ี 1 ตุลาคม 2564 และส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2565 ซ่ึงมีราคาและเง่ือนไขเป็นไปตามสัญญาเดิม สัญญา
ใหม่อยูใ่นขั้นตอนการพิจารณาลงนามจากบริษทัและคู่สัญญา 

 

เม่ือวนัท่ี 28 พฤษภาคม 2562 บริษทัไดท้ าสัญญาซ้ือขายเคร่ืองด่ืมชาเขียวโซดากระป๋องกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกันแห่ง
หน่ึงตามปริมาณท่ีบริษัทก าหนดในราคาเป็นไปตามท่ีระบุในสัญญา 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 
 

บริษทัได้ท าสัญญาซ้ือขายเคร่ืองด่ืมชาเขียวโซดากระป๋องกับกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกันแห่งหน่ึงตามปริมาณท่ีบริษทั
ก า หนดในร าค า เ ป็นไปตาม ท่ี ร ะบุ ในสัญญา  โดยสัญญา มีก า หนดระยะ เ วล าสอง ปี และ ส่ี เ ดื อน  
มีผลบงัคบัใช้ตั้ งแต่วนัท่ี 1 มิถุนายน 2564 ส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน 2566 และหากฝ่ายหน่ึงฝ่ายใดไม่แจ้งความ
ประสงคไ์ม่ต่ออายุสัญญาให้ทราบล่วงหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษรไม่น้อยกว่าสามเดือนก่อนวนัส้ินสุดของสัญญาให้
ถือวา่สัญญาฉบบัน้ีมีผลบงัคบัใชต่้อไปอีกคราวละหน่ึงปี นบัแต่วนัท่ีครบก าหนดระยะเวลาการซ้ือขายหรือวนัท่ีครบ
ก าหนดระยะเวลาท่ีต่อออกไปแต่ละคราว  

  



บริษัท โออชิิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 30 กันยำยน 2564 
 

 57 

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 
 
บริษัท โออิชิ  เทรดด้ิง  จ ากัด  ซ่ึง เ ป็นบริษัทย่อยของบริษัทได้ท าสัญญาให้บริการบริหารคลัง สินค้า  
โดยบริษทัย่อยดังกล่าวมีภาระผูกพนัท่ีจะต้องจ่ายค่าตอบแทนเป็นรายเดือนตามอตัราท่ีระบุไวใ้นสัญญา  ต่อมา
คู่สัญญาไดเ้ขา้ท าบนัทึกเพิ่มเติมต่อทา้ยสัญญาให้บริการบริหารคลงัสินคา้ เพื่อต่ออายสุัญญาดงักล่าวออกไปอีกเป็น
ระยะเวลาหน่ึงปี เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 1 ธนัวาคม 2561 ถึงวนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2562 โดยบริษทัยอ่ยดงักล่าวตกลงท่ีจะจ่าย
ค่าตอบแทนเป็นรายเดือนตามอัตราท่ีระบุไว้ในบันทึกเพิ่มเ ติมต่อท้ายสัญญาดังกล่าว  ต่อมาเ ม่ือวันท่ี   
11 ธันวาคม 2562 บริษทัย่อยดงักล่าวไดท้ าสัญญาใหม่กบัคู่สัญญา โดยสัญญามีก าหนดระยะเวลาสามปี มีผลบงัคบั
ใช้ตั้ งแต่วันท่ี 1 ธันวาคม 2562 และส้ินสุดวันท่ี 30 พฤศจิกายน 2565 โดยบริษัทย่อยดังกล่าวตกลงท่ีจะจ่าย
ค่าตอบแทนเป็นรายเดือนตามอตัราท่ีระบุในสัญญา 
 
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 ธันวาคม 2563 ต่อมาคู่สัญญาไดต้กลงท าสัญญาใหม่  
โดยสัญญามีก าหนดระยะเวลาสามปี มีผลบงัคบัใช้ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2564 และส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2566  
โดยรายละเอียดค่าบริการเป็นไปตามท่ีระบุในสัญญา  
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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  
 

สัญญาซื้อขายวัตถดิุบและวัสดุบรรจุภัณฑ์  
 

เม่ือวนัท่ี 1 ตุลาคม 2562 บริษทัไดท้ าสัญญาซ้ือขายวตัถุดิบและวสัดุบรรจุภณัฑ์กบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัแห่งหน่ึง ให้
เป็นผูด้  าเนินการกระจายสินคา้สู่ร้านคา้ในเครือและควบคุมการบริหารวตัถุดิบและวสัดุบรรจุภณัฑใ์หแ้ก่บริษทัและ
ให้สิทธิบริษทัย่อยของบริษทัใช้สิทธิภายใตข้อ้ก าหนดและเง่ือนไขเดียวกนั โดยบริษทัและบริษทัย่อยตกลงท่ีจะ
ช าระค่าบริการตามอตัราท่ีระบุไวใ้นสัญญา  โดยสัญญามีก าหนดระยะเวลาสามเดือน มีผลบงัคบัใช้ตั้งแต่วนัท่ี 
1 ตุลาคม 2562 และส้ินสุดวนัท่ี 31ธนัวาคม 2562 ภายใตข้อ้ก าหนดและเง่ือนไขตามท่ีระบุในสัญญา ต่อมาเม่ือวนัท่ี 
1 ธันวาคม 2562 บริษทัไดท้ าสัญญาใหม่กบัคู่สัญญา โดยมีก าหนดระยะเวลาสองเดือน มีผลบงัคบัใช้ตั้งแต่วนัท่ี  
1 มกราคม 2563 และส้ินสุดเม่ือวนัท่ี 29 กุมภาพนัธ์ 2563 ต่อมาวนัท่ี 1 มีนาคม 2563 บริษทัไดท้ าสัญญาใหม่กับ
คู่สัญญา  โดยมีก าหนดระยะเวลาสามปี มีผลบังคับใช้ตั้ งแต่วันท่ี 1 มีนาคม 2563 และส้ินสุดลงในวันท่ี   
28 กุมภาพนัธ์ 2566 ภายใตข้อ้ก าหนดและเง่ือนไขตามท่ีระบุในสัญญา 
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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 ต่อมาบริษทัย่อยดงักล่าวของบริษทัไดท้ าสัญญาใหม่กบัคู่สัญญาในราคาและเง่ือนไขตามท่ี
ระบุในสัญญา  โดยสัญญามีก าหนดระยะเวลาสองปี มีผลบังคับใช้ตั้ งแต่วันท่ี 1 กันยายน 2564 และส้ินสุด 
วนัท่ี 31 สิงหาคม 2566 โดยรายละเอียดค่าขนส่งเป็นไปตามท่ีระบุในสัญญา 
 

สัญญาซื้อขายเศษวัสดุเหลือใช้ 
 

บริษัท โออิชิ เทรดด้ิง จ ากัด ซ่ึงเป็นบริษัทย่อยของบริษัทได้ท าสัญญาซ้ือขายเศษวสัดุเหลือใช้กับกับกิจการท่ี
เก่ียวขอ้งกนัแห่งหน่ึง โดยสัญญามีก าหนดระยะเวลาหน่ึงปี มีผลบงัคบัใชเ้ม่ือวนัท่ี 1 ตุลาคม 2562 และส้ินสุดวนัท่ี 
30 กนัยายน 2563 ต่อมาบริษทั โออิชิ เทรดด้ิง จ ากดั และบริษทั โออิชิ ฟู้ด เซอร์วิส จ ากดัซ่ึงเป็นบริษทัย่อยของ
บริษทัไดท้ าสัญญาใหม่กบัคู่สัญญาในราคาและเง่ือนไขตามท่ีระบุในสัญญา  โดยสัญญามีก าหนดระยะเวลาหน่ึงปี  
มีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 1 ตุลาคม 2563 และส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564  
 

สัญญาซื้อขายไฟฟ้าจากระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา 
 

บริษทั โออิชิ เทรดด้ิง จ ากดัและบริษทั โออิชิ ฟู้ด เซอร์วิส จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยของบริษทัไดท้ าสัญญาซ้ือขาย
ไฟฟ้าจากระบบผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตยบ์นหลงัคากบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัแห่งหน่ึง โดยสัญญามีก าหนด
ระยะเวลายีสิ่บปี ซ่ึงมีผลบงัคบัใชเ้ม่ือวนัท่ี 1 มกราคม 2564 และส้ินสุดลงในวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2583 โดยรายละเอียด
ค่าไฟฟ้าเป็นไปตามท่ีระบุในสัญญา 
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สัญญาบริการขายอาหารผ่านช่องทางออนไลน์ 
 
บริษทัและบริษทั โออิชิ ราเมน จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยของบริษทัไดท้ าสัญญาบริการเสนอขายอาหารผา่นช่องทาง
ออนไลน์กบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัแห่งหน่ึง โดยสัญญามีก าหนดระยะเวลาหน่ึงปีและสิบเดือน ซ่ึงมีผลบงัคบัใชเ้ม่ือ
วนัท่ี 1 มีนาคม 2564 และส้ินสุดในวนัท่ี 31 ธันวาคม 2565 โดยรายละเอียดขอ้ก าหนดและเง่ือนไขต่าง ๆ เป็นไป
ตามท่ีระบุในสัญญา  
 
สัญญาซื้อขายหัวเชื้อน า้ชาเขียว 
 
เม่ือวนัท่ี 28 มิถุนายน 2564  บริษทั โออิชิ เทรดด้ิง จ ากดั ซ่ึงเป็นซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทั ไดท้ าสัญญาซ้ือขายหัว
เช้ือน ้ าชาเขียวกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกันแห่งหน่ึง โดยสัญญามีก าหนดระยะเวลาหน่ึงปี ซ่ึงมีผลบงัคบัใช้เม่ือวนัท่ี 
1 กรกฎาคม 2564  และส้ินสุดลงในวนัท่ี 30 มิถุนายน 2565  ในราคาและเง่ือนไขตามท่ีระบุในสัญญา 
 

9 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 
 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
 2564  2563  2564  2563 
 (พันบาท) 
เงินสดในมือ 10,079  12,585  4,974  6,147 
เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวนั 11,276  13,282  51  56 
เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย ์ 916,758  1,100,882  42,035  161,649 
รวม 938,113  1,126,749  47,060  167,852 
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10 ลูกหนีก้ำรค้ำ 
 

 งบกำรเงินรวม  

 งบกำรเงิน 
เฉพำะกิจกำร 

 
(พันบาท) 

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564    
ยงัไม่ครบก าหนดช าระ 844,376  40,202 
เกินก าหนดช าระ:    
นอ้ยกวา่ 3 เดือน 52,645  1,709 
3 - 6 เดือน  2,459  639 
6 - 12 เดือน 4,553  1,274 
มากกวา่ 12 เดือน 5,899  213 
รวม 909,932  44,037 
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้น -  - 
สุทธ ิ 909,932  44,037 

    

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563    
ยงัไม่ครบก าหนดช าระ 574,280  37,568 
เกินก าหนดช าระ:    
นอ้ยกวา่ 3 เดือน 56,151  906 
3 - 6 เดือน  2,871  - 
6 - 12 เดือน 1,368  47 
มากกวา่ 12 เดือน 3,057  577 
รวม 637,727  39,098 
หัก ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ -  - 
สุทธ ิ 637,727  39,098 
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11 ลูกหนีอ่ื้น 
 

  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 หมายเหตุ 2564  2563  2564  2563 
  (พันบาท) 
กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน 8 9,896  463,301  45,729  108,124 

บุคคลหรือกิจกำรอ่ืน ๆ         
ค่าใชจ่้ายล่วงหนา้  4,312  10,782   4,051  6,370 
อ่ืน ๆ  21,756  22,106  6,266  4,908 
รวม  35,964  496,189  56,046  119,402 

  
12 สินค้ำคงเหลือ 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
 2564  2563  2564  2563 
 (พันบาท) 
สินคา้ส าเร็จรูป 70,865  206,011  1,606  1,526 
สินคา้ระหวา่งผลิต 12,171  11,886  -  - 
วตัถุดิบ 198,841  164,385  24,569  25,233 
วสัดุส้ินเปลืองเพื่อการผลิต 19,147  19,897  5,961  5,938 
อะไหล่ 84,631  96,716  -  - 
 385,655  498,895  32,136  32,697 
หัก ค่าเผื่อสินคา้ลา้สมยัและเส่ือมสภาพ (2,064)  (742)  -  - 
สุทธ ิ 383,591  498,153  32,136  32,697 

 
ตน้ทุนของสินคา้คงเหลือท่ีบนัทึกรวมใน 
   บญัชีตน้ทุนขาย 

      

- ตน้ทุนขาย 6,738,170  7,247,383  1,513,783  1,629,816 
- การปรับลดมูลค่าเป็นมูลค่าสุทธิท่ีคาดว่าจะ
ไดรั้บ 

 
1,322 

  
807 

  
- 

  
- 

สุทธ ิ 6,739,492  7,248,190  1,513,783  1,629,816 
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13 เงินลงทุนในบริษัทย่อย 
 

   งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
     2564  2563 
     (พันบาท) 
ณ วนัท่ี 1 ตุลาคม 2563 และ 2562     1,581,075  1,590,081 
เพิ่มทุนในบริษทัย่อย     3,063  1,000 
ค่าเผื่อการดอ้ยค่า     (973)  (10,006) 
ณ วันที่ 30 กันยำยน     1,583,165  1,581,075 

 
เม่ือวนัท่ี 18 กุมภาพนัธ์ 2564  Oishi International Holdings Limited ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยทางตรงของบริษทั ไดเ้พิ่ม
ทุนจดทะเบียนท่ีออกและช าระแลว้จากเดิมจ านวน 13.08 ลา้นเหรียญฮ่องกง (13,077,500 หุ้น มูลค่าหุ้นท่ีตราไวหุ้้นละ  
1 เหรียญฮ่องกง) เป็นจ านวน 13.79 ลา้นเหรียญฮ่องกง (13,790,500 หุน้ มูลค่าหุน้ท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 เหรียญฮ่องกง) 

 
เม่ือวนัท่ี 18 กุมภาพนัธ์ 2564  Oishi F&B (Singapore) Pte. Ltd. ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยทางออ้มของบริษทั ไดเ้พิ่มทุน 
จดทะเบียนท่ีออกและช าระแลว้จากเดิมจ านวน 2.14 ลา้นเหรียญสิงคโปร์ (2,138,291 หุ้น มูลค่าหุ้นท่ีตราไวหุ้้นละ 
1 เหรียญสิงคโปร์) เป็นจ านวน 2.26 ลา้นเหรียญสิงคโปร์ (2,260,291 หุน้ มูลค่าหุน้ท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 เหรียญสิงคโปร์) 

 
เม่ือวนัท่ี 18 กุมภาพนัธ์ 2564 Shabushi Laos Company Limited ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยทางออ้มของบริษทัไดจ้ดทะเบียนเป็น
นิติบุคคลในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยมีทุนจดทะเบียนจ านวน 5,200 ลา้นกีบ (2,600,000 หุ้น มูลค่า
หุ้นท่ีตราไวหุ้้นละ 2,000 กีบ) ซ่ึงก าหนดทุนท่ีออกและเรียกช าระในคราวแรกเป็นจ านวนเงิน 1,560 ลา้นกีบ (เทียบเท่า 
91,984.40 เหรียญสหรัฐอเมริกา) โดยบริษทั Oishi F&B (Singapore) Pte. Ltd. ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยทางออ้มของบริษทัใน
ประเทศสิงคโปร์ไดช้ าระค่าหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้นเป็นร้อยละ 51 เป็นจ านวนเงิน 91,984.40 เหรียญสหรัฐอเมริกา 

 
เม่ือวนัท่ี 25 ธันวาคม 2563 Oishi International Holdings Limited ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยทางตรงของบริษทั ไดเ้พิ่มทุน 
จดทะเบียนท่ีออกและช าระแลว้จากเดิมจ านวน 13 ลา้นเหรียญฮ่องกง (13,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นท่ีตราไวหุ้้นละ 
1 เหรียญฮ่องกง) เป็นจ านวน 13.08 ลา้นเหรียญฮ่องกง (13,077,500 หุน้ มูลค่าหุน้ท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 เหรียญฮ่องกง) 

 
เม่ือวนัท่ี 25 ธันวาคม 2563 Oishi F&B (Singapore) Pte. Ltd. ซ่ึงเป็นบริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัท ได้เพิ่มทุน 
จดทะเบียนท่ีออกและช าระแลว้จากเดิมจ านวน 2.13 ลา้นเหรียญสิงคโปร์ (2,125,000 หุ้น มูลค่าหุ้นท่ีตราไวหุ้้นละ  
1 เหรียญสิงคโปร์) เป็นจ านวน 2.14 ลา้นเหรียญสิงคโปร์ (2,138,291 หุน้ มูลค่าหุน้ท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 เหรียญสิงคโปร์) 
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เม่ือวนัท่ี 25 ธนัวาคม 2563 Oishi F&B (Cambodia) Co., Ltd. ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยทางออ้มของบริษทัไดจ้ดทะเบียนเป็น
นิติบุคคลในประเทศกมัพูชา โดยมีทุนจดทะเบียนท่ีออกและเรียกช าระแลว้จ านวน 10,000 .เหรียญสหรัฐอเมริกา 
(10,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 เหรียญสหรัฐอเมริกา) โดย Oishi F&B (Singapore) Pte. Ltd..ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ย
ทางออ้มของบริษทัในประเทศสิงคโปร์ถือหุน้ทั้งหมด  
 
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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ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 30 กันยำยน 2564 
 

 65 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 และ 2563 และเงินปันผลรับจากเงินลงทุนส าหรับแต่ละปี มีดงัน้ี 
 

 

บริษทัไม่มีเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์ดงันั้นจึงไม่มีราคาท่ีเปิดเผยต่อสาธารณชน 

   งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

  ประเทศท่ี สัดส่วนความเป็นเจา้ของ  ทุนช าระแลว้  ราคาทุน  การดอ้ยค่า  ราคาทุน - สุทธิ  เงินปันผลรับส าหรับปี 

 ลกัษณะธุรกิจ ด าเนินธุรกิจ 2564  2563  2564  2563  2564  2563  2564  2563  2564  2563  2564  2563 

   (ร้อยละ)  (หลักพัน)  (พันบาท) 

บริษัทย่อยทางตรง                          

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 

  

877,798 

  

991,198 

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 

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  99.99  1,000 บาท  1,000 บาท  1,000  1,000  -  -  1,000  1,000  -  - 

Oishi International Holdings 

   Limited 

จดัจ าหน่ายเคร่ืองด่ืมใน 

ต่างประเทศ 

 

ฮ่องกง 100.00  

 

100.00  HKD 13,791  HKD 13,000  

 

58,649  

 

55,586 

  

(54,482) 

  

(53,509) 

  

4,167  

 

2,077  

 
- 

  

- 

รวม           1,637,647  1,634,584  (54,482)  (53,509)  1,583,165  1,581,075  877,798 1,070,197 
                         

บริษัทย่อยทางอ้อม                          

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

ให้ค  าปรึกษา 

 

สิงคโปร์ 100.00  

 

100.00  SGD 2,260  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  

           

  

  

Oishi F&B (Cambodia) Co., Ltd. ส ารวจวิจยัทางการตลาด กมัพชูา 100.00  -  USD 10  -                 

Shabushi Laos Company Limited ร้านอาหารญี่ปุ่ น ลาว 51.00  -  USD 92  -                 
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14 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) 
ราคาทุน / ราคาประเมินใหม่                      
ณ วนัท่ี 1 ตุลาคม 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 
เพิ่มขึ้น -  -  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                      
  และ 1 ตุลำคม 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 
เพิ่มขึ้น -  -  6,895  2,814  6,329  18,634  9,226  1,643  627  43,762  89,930 

ส่วนเกินทุนจากการตีราคา 158,869  -  -  -  -  -  -  -  -  -  158,869 
โอน -  -  1,309  8,732  9,155  29,099  3,424  1,649  -  (53,368)  - 
จ าหน่าย / ตดัจ าหน่าย -  -  -  (55,083)  (54,368)  (35,652)  (13,675)  (7,213)  -  -  (165,991) 

ณ วันที่ 30 กันยำยน 2564 821,995  39,832  2,131,419  884,795  1,904,330  6,089,936  536,090  164,575  4,517  10,740  12,588,229 
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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) 
ค่าเส่ือมราคา                      

ณ วนัท่ี 1 ตุลาคม 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                      

   และ 1 ตุลำคม 2563 -  24,692  899,612  756,700  1,340,029  3,597,220  427,858  135,086  3,616  -  7,184,813 

ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี -  2,977  98,047  61,581  132,008  363,547  41,232  11,849  132  -  711,373 

จ าหน่าย / ตดัจ าหน่าย -  -  -  (54,583)  (54,027)  (35,001)  (13,564)  (7,167)  -  -  (164,342) 

ณ วันที่ 30 กันยำยน 2564 -  27,669  997,659  763,698  1,418,010  3,925,766  455,526  139,768  3,748  -  7,731,844 

                      
มูลค่าสุทธิทางบัญชี                      
ณ วันที่ 30 กันยำยน 2563                      

ภายใตก้รรมสิทธ์ิของกลุ่ม
บริษทั 

 
663,126 

  
15,140 

  
1,223,603 

  
171,632 

  
603,185 

  
2,480,635 

  
109,257 

  
33,410 

  
274 

  
20,346 

  
5,320,608 

                      

ณ วันที่ 30 กันยำยน 2564                      

ภายใตก้รรมสิทธ์ิของกลุ่ม
บริษทั 

 
821,995 

  
12,163 

  
1,133,760 

  
121,097 

  
486,320 

  
2,164,170 

  
80,564 

  
24,807 

  
769 

  
10,740 

  
4,856,385 

 



บริษัท โออชิิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 30 กันยำยน 2564 
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 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
     เคร่ืองมือ  อุปกรณ ์      สินทรัพย ์   
     และเคร่ืองจกัร  ส านกังานและ  เคร่ืองใชใ้น    ระหว่างก่อสร้าง   
 ส่วนตกแต่ง  ระบบภายใน  ใชใ้นการผลิต  เคร่ืองตกแต่ง  ร้านอาหาร  ยานพาหนะ  และติดตั้ง  รวม 
 (พันบาท) 
ราคาทุน                
ณ วนัท่ี 1 ตุลาคม 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 
   และ 1 ตุลำคม 2563 

 
481,714 

  
449,822 

  
465,936 

  
223,946 

  
88,399 

  
320 

  
- 

  
1,710,137 

เพ่ิมข้ึน 853  171  2,890  3,394  488  -  5,247  13,043 
โอน 1,656  717  1,984  447  443  -  (5,247)  - 
จ าหน่าย / ตดัจ าหน่าย (24,388)  (23,415)  (19,799)  (8,594)  (4,097)  -  -  (80,293) 
ณ วันท่ี 30 กันยำยน 2564 459,835  427,295  451,011  219,193  85,233  320  -  1,642,887 

                

                

                

                

                

                

                

                



บริษัท โออชิิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 30 กันยำยน 2564 
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 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
     เคร่ืองมือ  อุปกรณ ์      สินทรัพย ์   
     และเคร่ืองจกัร  ส านกังานและ  เคร่ืองใชใ้น    ระหว่างก่อสร้าง   
 ส่วนตกแต่ง  ระบบภายใน  ใชใ้นการผลิต  เคร่ืองตกแต่ง  ร้านอาหาร  ยานพาหนะ  และติดตั้ง  รวม 
 (พันบาท) 
ค่าเส่ือมราคา                
ณ วนัท่ี 1 ตุลาคม 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 
   และ 1 ตุลำคม 2563 

 
451,824 

  
430,966 

  
430,567 

  
192,990 

  
79,477 

  
320 

  
- 

  
1,586,144 

ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี 12,821  8,040  13,270  13,480  3,958  -  -  51,569 
จ าหน่าย / ตดัจ าหน่าย (24,388)  (23,413)  (19,112)  (8,434)  (4,034)  -  -  (79,381) 
ณ วันท่ี 30 กันยำยน 2564 440,257  415,593  424,725  198,036  79,401  320  -  1,558,332 

                

มูลค่าสุทธิทางบัญชี                

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

                
ณ วันท่ี 30 กันยำยน 2564                
ภายใตก้รรมสิทธ์ิของบริษทั 19,578  11,702  26,286  21,157  5,832  -  -  84,555 

 



บริษัท โออชิิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 30 กันยำยน 2564 
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ราคาทรัพยสิ์นของกลุ่มบริษทัและบริษทัก่อนหกัค่าเส่ือมราคาสะสมของอุปกรณ์ ซ่ึงไดค้ิดค่าเส่ือมราคาเตม็จ านวนแลว้ 
แต่ยงัคงใชง้านจนถึง ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 มีจ านวน 3,182.13 ลา้นบาท และ 1,405.24 ลา้นบาทตามล าดบั (2563: 
2,913.59 ล้านบาท และ 1,433.45 ล้านบาทตามล าดับ) 
 
ขอ้มูลเก่ียวกบัสัญญาเช่าเปิดเผยในหมายเหตุขอ้ 16 
 
ณ วนัท่ี 30 กรกฎาคม 2564 ท่ีดินของกลุ่มบริษทัได้ถูกวดัมูลค่าใหม่โดยผูป้ระเมินราคาอิสระด้วยวิธีมูลค่าตลาด
ส าหรับการใชป้ระโยชน์ปัจจุบนั ซ่ึงจดัล าดบัมูลค่ายติุธรรมเป็นระดบั 3 ซ่ึงกลุ่มบริษทัรับรู้ส ารองการตีราคาสินทรัพย์
ใหม่จ านวน 158.87 ลา้นบาทในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน ทั้งน้ีท่ีดินของกลุ่มบริษทัจะมีมูลค่าสุทธิทางบญัชี ณ วนัท่ี 
30 กนัยายน 2564 เป็นจ านวน 457.21 ลา้นบาทหากวดัมูลค่าดว้ยวิธีราคาทุน  
 

 
ข้อมูลที่ไม่สำมำรถสังเกตได้ที่มีนัยส ำคัญ 

ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงข้อมูลที่ 
ไม่สำมำรถสังเกตได้ที่มีนัยส ำคัญและกำรวัดมูลค่ำยุติธรรม 

ราคาเสนอขายและราคาซ้ือขายจริงของ
ท่ีดินเปรียบเทียบท่ีคลา้ยคลึงกนัปรับดว้ย
ปัจจยัความต่าง 

มูลค่ายุติธรรมท่ีประมาณการไวจ้ะเพิ่มขึ้น (ลดลง) หากราคาต่อพื้นท่ี
สูงขึ้น (ลดลง) 

 
15 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน 
 

  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
 หมายเหตุ 2564  2563  2564  2563 
  (พันบาท) 
กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน   
เงินมดัจ าจ่าย 8 36,896  36,541  18,207  18,335 
บุคคลหรือกิจกำรอ่ืน ๆ   
เงินมดัจ าจ่าย  246,472  245,808  147,925  148,625 
ลูกหน้ีกรมสรรพากร  3,737  10,651  760  - 
อ่ืน ๆ  2,070  2,018  22  100 
รวม  289,175  295,018  166,914  167,060 

 
 



บริษัท โออชิิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 30 กันยำยน 2564 
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16 สัญญำเช่ำ 
 

สินทรัพย์สิทธิการใช้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 
 

งบกำรเงินรวม  
 งบกำรเงิน      

เฉพำะกิจกำร  
 (พันบาท) 
อาคาร ส่ิงปลูกสร้างและส่วนปรับปรุง 302,032  167,599 
อุปกรณ์ 5,477  - 
ยานพาหนะ 3,713  1,974 
อ่ืน ๆ 18,224  16,193 
รวม 329,446  185,766 
 

ในปี 2564 สินทรัพย์สิทธิการใช้ของกลุ่มบริษัทและบริษัทเพิ่มขึ้ นเป็นจ านวน 134.06 ล้านบาท และ 71.95 ล้านบาท 
ตามล าดบั 
 
 

กลุ่มบริษทัเช่าอาคาร ส่ิงปลูกสร้างและส่วนปรับปรุง หลายแห่งเป็นระยะเวลา 2-24 ปี โดยมีสิทธิต่ออายุสัญญาเช่า
เม่ือส้ินสุดอายสุัญญา ค่าเช่าก าหนดช าระเป็นรายเดือนตามอตัราท่ีระบไุวใ้นสัญญา 
 

 งบกำรเงินรวม   งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2564  2563  2564  2563 

 (พันบาท) 

จ านวนที่รับรู้ในก าไรหรือขาดทุน          
การลดค่าเช่าท่ีเก่ียวขอ้งกบั COVID-19 52,309  -  35,642  - 
ค่าเส่ือมราคาของสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้        
- อาคาร ส่ิงปลูกสร้างและส่วนปรับปรุง 205,795  -  122,842  - 
- อุปกรณ์ 4,440  -  -  - 
- ยานพาหนะ 2,328  -  1,090  - 
- อ่ืน ๆ 5,203  -  2,476  - 
ดอกเบ้ียจ่ายของหน้ีสินตามสัญญาเช่า 8,344  -  4,914  - 
ค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัสัญญาเช่าระยะสั้น 72,761  -  34,152  - 
ค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัสัญญาเช่าสินทรัพย ์
   ท่ีมีมูลค่าต ่า 49,047  -  26,056  - 
ค่าเช่าจ่ายท่ีผนัแปรตามยอดขาย 47,039  -  17,519  - 



บริษัท โออชิิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 30 กันยำยน 2564 
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 งบกำรเงินรวม   งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2564  2563  2564  2563 

 (พันบาท) 
ค่าเช่าจ่าย -  343,941  -  172,508 
 

ในปี 2564 กระแสเงินสดจ่ายทั้งหมดของสัญญาเช่าของกลุ่มบริษทัและบริษทัมีจ านวน 184.27 ลา้นบาท และ 108.73 
ลา้นบาท ตามล าดบั 
 

 

17 หนีสิ้นที่มีภำระดอกเบีย้ 
 

  งบกำรเงินรวม 
  2564  2563 
 

หมายเหตุ 
ส่วนท่ีมี

หลกัประกนั  
ส่วนท่ีไม่มี
หลกัประกนั  รวม 

 
ส่วนท่ีมี

หลกัประกนั  
ส่วนท่ีไม่มี
หลกัประกนั  รวม 

  (พันบาท) 
หน้ีสินตามสัญญาเช่า   32 -  298,876  298,876  -  -  - 

 

  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  2564  2563 
 

หมายเหตุ 
ส่วนท่ีมี

หลกัประกนั  
ส่วนท่ีไม่มี
หลกัประกนั  รวม 

 
ส่วนท่ีมี

หลกัประกนั  
ส่วนท่ีไม่มี
หลกัประกนั  รวม 

  (พันบาท) 
เงินกูย้ืมระยะสั้นจาก
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

 
8 -  900,000  900,000  -  -  - 

หน้ีสินตามสัญญาเช่า   32 -  163,124  163,124  -  -  - 
รวมหนีสิ้นที่มีภำระ
ดอกเบีย้ 

 
-  1,063,124  1,063,124  -  -  - 

 
ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 กลุ่มบริษทัมีวงเงินสินเช่ือซ่ึงยงัไม่ไดเ้บิกใช้เป็นจ านวนเงินรวม  2,475.93 ลา้นบาท และ 
1.50 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา (2563: 2,975.95 ล้านบาท และ 1.50 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา) และ บริษทัมีวงเงิน
สินเช่ือซ่ึงยงัไม่ไดเ้บิกใชเ้ป็นจ านวนเงินรวม 2,390.73 ลา้นบาท และ 0.50 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา (2563: 2,890.75 
ล้านบาท และ 0.50 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา)  



บริษัท โออชิิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 30 กันยำยน 2564 
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18 เจ้ำหนีก้ำรค้ำ 
 

  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
 หมายเหตุ 2564  2563  2564  2563 
  (พันบาท) 
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 8 242,697  235,465  106,114  115,708 
บุคคลหรือกิจการอ่ืน ๆ  241,873  274,209  8,524  9,952 
รวม  484,570  509,674  114,638  125,660 

 

19 เจ้ำหนีอ่ื้น 
 

  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
 หมายเหตุ 2564  2563  2564  2563 
  (พันบาท) 
กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน 8 209,372  124,411  47,946  44,056 

บุคคลหรือกิจกำรอ่ืน ๆ         
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่ายอ่ืน  131,045  126,001  14,938  13,655 
ค่าใชจ่้ายพนกังาน  112,604  166,662  51,202  85,060 
ค่าสาธารณูปโภค  95,251  151,655  41,943  69,879 
ค่าใชจ่้ายทางการตลาด  65,778  74,121  8,204  7,439 
ค่าซ่อมบ ารุง  49,234  14,981  792  - 
รายไดรั้บล่วงหนา้  35,814  55,212  20,495  15,157 
ค่าเช่า  25,501  26,973  9,460  10,396 
เงินประกนัผลงาน  5,813  15,116  1,109  1,461 
อ่ืน ๆ  89,734  81,123  9,015  14,953 
รวม  820,146  836,255  205,104  262,056 

 
  



บริษัท โออชิิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 30 กันยำยน 2564 
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20 ประมำณกำรหนีสิ้นไม่หมุนเวียนส ำหรับผลประโยชน์พนักงำน 
 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
 2564  2563  2564  2563 
 (พันบาท) 
งบแสดงฐำนะกำรเงิน        
ประมำณกำรหนีสิ้นไม่หมุนเวียนส ำหรับ        
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน        
- โครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไว ้ 181,507  177,509  101,353  101,296 

  

ส าหรับปีส้ินสุดวันที ่30 กันยายน   
งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ  
รับรู้ในก ำไรหรือขำดทุน  
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน        
- โครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไว ้ 19,758  18,174  11,181  10,670 

        
รับรู้ในก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน        
(ก าไร) ขาดทุนจากการประมาณตามหลกั        
   คณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีรับรู้ในระหวา่งปี (14,712)  11,343  (10,577)  4,547 

ขาดทุนสะสมจากการประมาณตามหลกั 
   คณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีรับรู้ 43,887  58,599  14,067  24,644 

 
โครงการผลประโยชน์ที่ก าหนดไว้   
 
กลุ่มบริษทัและบริษทัจดัการโครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวต้ามขอ้ก าหนดของพระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน 
พ.ศ. 2541 ในการให้ผลประโยชน์เม่ือเกษียณแก่พนักงานตามสิทธิและอายุงาน โครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไว้
ของกลุ่มบริษัทมีความเส่ียงจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ได้แก่ ความเส่ียงของช่วงชีวิต  
ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ีย และความเส่ียงจากตลาด 
 
 
 



บริษัท โออชิิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 30 กันยำยน 2564 
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มูลค่ำปัจจุบันของภำระผูกพนัตำมโครงกำร งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ผลประโยชน์ 2564  2563  2564  2563 

 (พันบาท) 
ณ วนัท่ี 1 ตุลาคม 2563 และ 2562 177,509  150,343  101,296  90,779 
        

รับรู้ในก ำไรหรือขำดทุน        
ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 17,095  15,768  9,661  9,217 
ดอกเบ้ียจากภาระผกูพนั 2,663  2,406  1,520  1,453 
 19,758  18,174  11,181  10,670 

รับรู้ในก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน        
(ก าไร) ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกั        
   คณิตศาสตร์ประกนัภยั        

-   ขอ้สมมติทางการเงิน (8,361)  2,085  (4,372)  1,117 
-   การปรับปรุงจากประสบการณ์  (6,351)  9,258  (6,205)  3,430 

 (14,712)  11,343  (10,577)  4,547 

อ่ืน ๆ        
รับโอนจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,320  288  2,598  3,089 

โอนออกไปยงักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (816)  (699)  (2,129)  (6,357) 
ผลประโยชน์จ่าย (1,552)  (1,940)  (1,016)  (1,432) 
 (1,048)  (2,351)  (547)  (4,700) 

ณ วันที่ 30 กันยำยน 181,507  177,509  101,353  101,296 
  

ข้อสมมติในการประมาณการ งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
   ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย 2564  2563  2564  2563 
 (ร้อยละ) 
อตัราคิดลด 1.90  1.50  1.90  1.50 
การเพิ่มขึ้นของเงินเดือนในอนาคต 5.50  5.50  5.50  5.50 
 

ขอ้สมมติเก่ียวกบัอตัรามรณะในอนาคตถือตามขอ้มูลทางสถิติท่ีเผยแพร่ทัว่ไปและตารางมรณะ 

 

ณ วันท่ี 30 กันยายน 2564 ระยะเวลาถัวเฉล่ียถ่วงน ้ าหนักของภาระผูกพันผลประโยชน์ท่ีก าหนดไว้เป็น 10 ปี  
(2563: 10 ปี) 
 



บริษัท โออชิิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 30 กันยำยน 2564 
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การวิเคราะห์ความอ่อนไหว 
 
การเปล่ียนแปลงในแต่ละขอ้สมมติท่ีเก่ียวขอ้งในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกันภยัท่ีอาจเป็นไปได้ 
อย่างสมเหตุสมผล ณ วันท่ีรายงาน โดยถือว่าขอ้สมมติอ่ืน ๆ คงท่ี จะมีผลกระทบต่อภาระผูกพนัของโครงการ
ผลประโยชน์เป็นจ านวนเงินดงัต่อไปน้ี 

 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 เพิ่มขึ้น  ลดลง  เพิ่มขึ้น  ลดลง 
 (พันบาท) 
ณ วันที่ 30 กันยำยน 2564  
อตัราคิดลด (เปล่ียนแปลงร้อยละ 0.5) (9,748)  10,535  (5,111)  5,507 
การเพิ่มขึ้นของเงินเดือนในอนาคต 

(เปล่ียนแปลงร้อยละ 0.5) 
 

10,112 
  

(9,470) 
  

5,286 
  

(4,965) 
        
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) 
 
แมว้่าการวิเคราะห์น้ีไม่ไดค้  านึงการกระจายตวัแบบเตม็รูปแบบของกระแสเงินสดท่ีคาดหวงัภายใตโ้ครงการดงักล่าว 
แต่ไดแ้สดงประมาณการความอ่อนไหวของขอ้สมมติต่าง ๆ 

  



บริษัท โออชิิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 30 กันยำยน 2564 
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21 ทุนเรือนหุ้น 
 

   งบกำรเงินรวม / งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 มูลค่าหุน้  2564  2563 
 ต่อหุน้  จ านวนหุน้  จ านวนเงิน  จ านวนหุน้  จ านวนเงิน 
 (บาท)  (พันหุ้น/พันบาท) 
ทุนจดทะเบียน          
ณ วนัท่ี 1 ตุลาคม 2563 และ 2562          
-  หุน้สามญั 2  -  -  187,500  375,000 
-  หุน้สามญั 1  375,000  375,000  -  - 
ลดมูลค่าหุน้          
-  จากหุน้ละ 2 บาท เป็นหุน้ละ 1 บาท 1  -  -  187,500  - 
ณ วันที่ 30 กันยำยน          
-  หุ้นสำมัญ 1  375,000  375,000  375,000  375,000 
          

หุ้นที่ออกและช าระแล้ว          
ณ วนัท่ี 1 ตุลาคม 2563 และ 2562          
-  หุน้สามญั 2  -  -  187,500  375,000 
-  หุน้สามญั 1  375,000  375,000  -  - 
ลดมูลค่าหุน้          
-  จากหุน้ละ 2 บาท เป็นหุน้ละ 1 บาท 1  -  -  187,500  - 
ณ วันที่ 30 กันยำยน          
-  หุ้นสำมัญ 1  375,000  375,000  375,000  375,000 
 

ผูถื้อหุ้นสามัญจะได้รับสิทธิในการรับเงินปันผลจากการประกาศจ่ายเงินปันผลและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  
หน่ึงเสียงต่อหน่ึงหุน้ในท่ีประชุมของบริษทั    
 

การลดมูลค่าหุ้น  
 

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



บริษัท โออชิิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 30 กันยำยน 2564 
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ของบริษัทจะยงัคงเดิมจ านวน 375.00 ล้านบาท บริษัทได้จดทะเบียนการเปล่ียนแปลงมูลค่าท่ีตราไว้ของหุ้น  
กบักระทรวงพาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 31 มกราคม 2563 
 
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น 
 
ตามบทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 51 ในกรณีท่ีบริษทัเสนอขายหุ้นสูงกว่า
มูลค่าหุน้ท่ีจดทะเบียนไว ้บริษทัตอ้งน าค่าหุ้นส่วนเกินน้ีตั้งเป็นทุนส ารอง (“ส่วนเกินมูลค่าหุ้น”) ส่วนเกินมูลค่าหุ้นน้ี
จะน าไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได ้
 

22 ส ำรอง 
 
ส ารองประกอบดว้ย 
 
การจัดสรรก าไร และ/หรือ ก าไรสะสม 
 
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 
 
ส ำรองกำรแปลงค่ำงบกำรเงิน 
ส ารองการแปลงค่างบการเงินประกอบดว้ยผลต่างการแปลงค่าทั้งหมดจากงบการเงินของหน่วยงานในต่างประเทศ 
 
ส ำรองกำรตีรำคำสินทรัพย์ใหม่ 
ส ารองการตีราคาสินทรัพย์ใหม่ประกอบด้วยผลรวมของการเปล่ียนแปลงสุทธิของการตีราคาท่ีดินท่ีแสดงใน                         
งบการเงินดว้ยการตีราคาใหม่จนกระทัง่มีการขายหรือจ าหน่าย 

  



บริษัท โออชิิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
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79 

23 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 
 
ข้อมูลเกี่ยวกับส่วนงานที่รายงาน 
 
 งบกำรเงินรวม 
 ส่วนงำนอำหำร  ส่วนงำนเคร่ืองด่ืม  รวม 
ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2564  2563  2564  2563  2564  2563 
       (ปรับปรุง

ใหม่) 
   (ปรับปรุง

ใหม่) 
 (ล้านบาท) 
ข้อมูลตามส่วนงานด าเนินงาน            
รายไดจ้ากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 122  91  5,104  4,684  5,226  4,775 
รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 3,446  4,912  1,146  1,320  4,592  6,232 
รวมรำยได้ 3,568  5,003  6,250  6,004  9,818  11,007 

            
            
            
            



บริษัท โออชิิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 30 กันยำยน 2564 
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 งบกำรเงินรวม 
 ส่วนงำนอำหำร  ส่วนงำนเคร่ืองด่ืม  รวม 
ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2564  2563  2564  2563  2564  2563 
       (ปรับปรุง

ใหม่) 
   (ปรับปรุง

ใหม่) 
 (ล้านบาท) 
การจ าแนกรายได้            
ส่วนงำนภูมิศำสตร์หลัก            
ไทย 3,502  4,965  5,286  4,850  8,788  9,815 
ต่างประเทศ 66  38  964  1,154  1,030  1,192 
รวมรำยได้ 3,568  5,003  6,250  6,004  9,818  11,007 

            
จังหวะเวลำในกำรรับรู้รำยได้            
ณ เวลาใดเวลาหน่ึง 3,568  5,003  6,250  6,004  9,818  11,007 

            
รายไดอ่ื้น 24  23  46  37  70  60 
ค่าสินไหมทดแทนจากเหตุการณ์อคัคีภยั -  -  3  293  3  293 
ดอกเบ้ียรับ  2  -  4  6  6  6 
ดอกเบ้ียจ่าย 8  -  -  -  8  - 
ค่าเส่ือมราคาและคา่ตดัจ าหน่าย 451  302  485  526  936  828 
ก าไร (ขาดทุน) ตามส่วนงานก่อนหัก

ภาษีเงินได ้
 

(465)  
 

(243)  985  1,257  520  1,014 
(รายได)้ คา่ใชจ่้ายภาษีเงินได ้ (108)  (60)  83  63  (25)  3 
ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ (357)  (183)  902  1,194  545  1,011 

            
รายจ่ายฝ่ายทุน 190  202  45  61  235  263 
สินทรัพยส่์วนงาน  3,787  2,449  5,322  6,113  9,109  8,562 
หน้ีสินส่วนงาน 1,085  893  892  763  1,977  1,656 

  
  
  

 



บริษัท โออชิิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 30 กันยำยน 2564 
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 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ส่วนงำนอำหำร  ส่วนงำนเคร่ืองด่ืม  รวม 

ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2564  2563  2564  2563  2564  2563 
 (ล้านบาท) 
การจ าแนกรายได้            
ส่วนงำนภูมิศำสตร์หลัก            
ไทย 1,597  2,445  611  275  2,208  2,720 
ต่างประเทศ -  -  -  -  -  - 
รวมรำยได้ 1,597  2,445  611  275  2,208  2,720 

            
จังหวะเวลำในกำรรับรู้รำยได้            
ณ เวลาใดเวลาหน่ึง 1,597  2,445  611  275  2,208  2,720 

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

 รำยได้  ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ 
 2564  2563  2564  2563 
 (ล้านบาท) 
ประเทศไทย 8,866  10,172  4,849  5,314 
ต่างประเทศ 1,030  1,194  7  7 
รวม 9,896  11,366  4,856  5,321 

  
  



บริษัท โออชิิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 30 กันยำยน 2564 
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 ลูกค้ารายใหญ่ 
  
 รายไดจ้ากลูกคา้รายใหญ่จากส่วนงานอาหารและเคร่ืองด่ืมของกลุ่มบริษทัส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564  

เป็นเงินประมาณ 4,336.13 ลา้นบาท (2563: 3,922.90 ล้านบาท) จากรายไดร้วมของกลุ่มบริษทั 
 

สิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุน ประกาศส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนที่ ป.14/2541 ลงวันที ่
30 ธันวาคม 2541 

 
กลุ่มบริษทัไดรั้บบตัรส่งเสริมการลงทุนจากส านกังานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนส าหรับการผลิตเคร่ืองด่ืมจาก
พืช ผกั ผลไม้ บรรจุภาชนะผนึก จึงได้รับสิทธิประโยชน์หลายประการรวมถึงการยกเวน้และ /หรือลดหย่อน 
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลส าหรับก าไรสุทธิท่ีไดจ้ากการประกอบกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมตามระยะเวลา เง่ือนไขและ
ขอ้ก าหนดท่ีระบุในบตัรส่งเสริมการลงทุน 

  
งบกำรเงินรวม  

ส าหรับปีส้ินสุดวันที่   
30 กันยายน 

 
2564 

  
2563  

กิจการท่ี
ไดรั้บการ
ส่งเสริม  

กิจการท่ี
ไม่ไดรั้บ

การส่งเสริม  
 

รวม  

กิจการท่ี
ไดรั้บการ
ส่งเสริม  

กิจการท่ี
ไม่ไดรั้บ

การส่งเสริม  รวม 
 (ล้านบาท) 
ขายในประเทศ 2,667  6,121  8,788  4,067  5,748  9,815 
ขายต่างประเทศ 764  266  1,030  1,142  50  1,192 
รวม 3,431  6,387  9,818  5,209  5,798  11,007 

 
  



บริษัท โออชิิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 30 กันยำยน 2564 
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24 ต้นทุนในกำรจัดจ ำหน่ำย 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
       2564  2563       2564  2563 
 (พันบาท) 
ค่าโฆษณาประชาสัมพนัธ์        
   และส่งเสริมการขาย 349,638  396,526  46,177  86,298 
ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัสัญญาเช่าและ   
   คา่บริการพื้นท่ี (2563: ค่าเช่าจ่าย) 

 
261,039 

  
527,111 

  
144,706 

  
296,201 

ค่าเส่ือมราคาและคา่ตดัจ าหน่าย 179,372  1,752  102,575  959 
ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบับุคลากร 62,339  66,259  37,529  37,470 
ค่าขนส่ง 50,392  50,121  2,777  1,848 
ค่าธรรมเนียมและค่าบริการ 11,282  12,757  10,624  9,604 
อ่ืน ๆ 62,833  77,139  29,670  38,787 
รวม 976,895  1,131,665  374,058  471,167 

 
25 ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
 2564  2563  2564  2563 
 (พันบาท) 
ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบับุคลากร 722,316  907,888  463,782  580,782 
ค่าเส่ือมราคาและคา่ตดัจ าหน่าย 233,203  234,498  64,666  49,387 
ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัส านกังาน 200,073  239,006  106,076  132,354 
ก าลงัการผลิตวา่งเปล่า 163,664  139,919  -  - 
ค่าจา้งและค่าบริการ 98,819  112,709  65,851  72,736 
ค่าเช่า 15,628  45,838  9,138  27,585 
อ่ืน ๆ 78,322  151,970  36,316  80,298 
รวม 1,512,025  1,831,828  745,829  943,142 

 
  



บริษัท โออชิิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 30 กันยำยน 2564 
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26 ค่ำใช้จ่ำยผลประโยชน์ของพนักงำน 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
 หมายเหต ุ 2564  2563  2564  2563 
 (พันบาท) 
เงินเดือนและค่าแรง 1,267,188  1,388,155  539,283  624,459 
เงินบ าเหน็จตอบแทนกรรมการ 27,000  30,010  27,000  30,010 
โครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไว ้ 20 19,758  18,174  11,181  10,670 
โครงการสมทบเงินท่ีก าหนดไว ้ 19,132  18,362  9,647  9,450 
อ่ืน ๆ 141,950  280,000  45,399  113,900 
รวม 1,475,028  1,734,701  632,510  788,489 
 

โครงการสมทบเงินท่ีก าหนดไว้ 
 

กลุ่มบริษทัไดจ้ดัตั้งกองทุนส ารองเล้ียงชีพส าหรับพนักงานของกลุ่มบริษทับนพื้นฐานความสมคัรใจของพนักงาน 
ในการเป็นสมาชิกของกองทุน โดยพนกังานจ่ายเงินสะสมในอตัราร้อยละ 2 ถึงอตัราร้อยละ 5 ของเงินเดือนทุกเดือน 
และกลุ่มบริษทัจ่ายสมทบในอตัราร้อยละ 2 ถึงอตัราร้อยละ 5 ของเงินเดือนของพนกังานทุกเดือน กองทุนส ารองเล้ียงชีพ
น้ีได้จดทะเบียนเป็นกองทุนส ารองเล้ียงชีพตามขอ้ก าหนดของกระทรวงการคลงัและจัดการกองทุนโดยผูจ้ัดการ
กองทุนท่ีไดรั้บอนุญาต 
 

27 ค่ำใช้จ่ำยตำมลักษณะ 
 

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จไดร้วมการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายตามหน้าท่ี ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะไดเ้ปิดเผยตามขอ้ก าหนด  
ในมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัต่าง ๆ ดงัน้ี 
 

  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
 หมายเหตุ 2564  2563  2564  2563 
  (พันบาท) 
วตัถุดิบและวสัดุส้ินเปลืองใชไ้ป  3,934,227  4,909,227  746,908  1,120,896 
การเปล่ียนแปลงในสินคา้ส าเร็จรูป 
   และสินคา้ระหวา่งผลิต 

  
134,861 

  
(18,289) 

  
(80) 

  
(487) 

ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์ของพนกังาน  1,425,332  1,695,694  632,510  788,489 
ค่าเส่ือมราคาและคา่ตดัจ าหน่าย  909,035  804,899  180,508  65,635 



บริษัท โออชิิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 30 กันยำยน 2564 
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  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
 หมายเหตุ 2564  2563  2564  2563 
  (พันบาท) 
ภาษีสรรพสามิตใชไ้ป  806,191  761,315  -  - 
ซ้ือสินคา้มาเพื่อจ าหน่าย  569,842  283,452  569,842  283,452 
ค่าสาธารณูปโภค  406,583  457,468  96,863  121,224 
ค่าโฆษณาประชาสัมพนัธ์และส่งเสริม
การขาย 

 
24 

 
349,638 

  
396,526 

  
46,177 

  
86,298 

ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัสัญญาเช่าและ   
   คา่บริการพื้นท่ี (2563: ค่าเช่าจ่าย) 

  
341,567 

  
643,900 

  
176,084 

   
348,508 

อะไหล่และค่าบ ารุงรักษา  224,346  177,429  19,221  30,903 
ก าลงัการผลิตวา่งเปล่า 25 163,664  139,919  -  - 
ค่าขนส่ง  54,763  56,544  3,447  3,270 
ตน้ทุนทางการเงิน 28 8,344  156  17,875  4,547 
อ่ืน ๆ  47,852  43,635  162,190  195,937 
รวมค่ำใช้จ่ำย  9,376,245  10,351,875  2,651,545  3,048,672 

 
28 ต้นทุนทำงกำรเงิน 
 

  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
 หมายเหตุ 2564  2563  2564  2563 
  (พันบาท) 

ดอกเบี้ยจ่าย         
บริษทัยอ่ย 8 -  -  12,961  4,391 
ดอกเบ้ียจ่ายของหน้ีสินตามสัญญาเช่า 8, 16 8,344  -  4,914  - 
สถาบนัการเงิน  -  156  -  156 
รวม  8,344  156  17,875  4,547 

 
  



บริษัท โออชิิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 30 กันยำยน 2564 
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29 ภำษีเงินได้ 
 

ภำษีเงินได้ที่รับรู้ในก ำไรหรือขำดทุน  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  2564  2563 

(ปรับปรุงใหม่) 
 2564  2563 

  (พันบาท) 
ภำษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน         
ส าหรับงวดปัจจุบนั  94,144  53,068  -  - 
ภาษีงวดก่อน ๆ ท่ีบนัทึกต ่าไป  -  3,683  -  3,683 
  94,144  56,751  -  3,683 
         
ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี         
การเปล่ียนแปลงของผลต่างชัว่คราว  (17,676)  (2,297)  (5,924)  (1,902) 
ขาดทุนทางภาษีท่ีสามารถใชไ้ด ้  (101,053)  (51,792)  (58,542)  (42,081) 
  (118,729)  (54,089)  (64,466)  (43,983) 

รวมภำษีเงินได้  (24,585)  2,662  (64,466)  (40,300) 

 
ภาษีเงินได้ที่รับรู้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น  
 
 งบกำรเงินรวม 
 2564  2563 
 ก่อน 

ภาษีเงินได ้  
  

ภาษีเงินได ้  
สุทธิจาก 
ภาษีเงินได ้  

ก่อน 
ภาษีเงินได ้  

 
ภาษีเงินได ้  

สุทธิจาก 
ภาษีเงินได ้

 (พันบาท) 
ก าไร (ขาดทุน) จากการ            
   ประมาณตามหลกั            
   คณิตศาสตร์ประกนัภยั 14,712  (2,908)  11,804  (11,343)  3,272  (8,071) 
ผลก าไรจากการตีราคาสินทรัพย ์ 158,869  (31,774)  127,095  -  -  - 
รวม 173,581  (34,682)  138,899  (11,343)  3,272  (8,071) 

            
            



บริษัท โออชิิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 30 กันยำยน 2564 
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 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2564  2563 
 ก่อน 

ภาษีเงินได ้  
 

ภาษีเงินได ้  
สุทธิจาก 
ภาษีเงินได ้  

ก่อน 
ภาษีเงินได ้  ภาษีเงินได ้  

สุทธิจาก 
ภาษีเงินได ้

 (พันบาท) 
ก าไร (ขาดทุน) จากการ            
   ประมาณตามหลกั            
   คณิตศาสตร์ประกนัภยั 10,577  (2,115)  8,462  (4,547)  909  (3,638) 

 
การกระทบยอดเพือ่หาอัตราภาษีที่แท้จริง   
 
 งบกำรเงินรวม 
 2564  2563 
   (ปรับปรุงใหม่) 
 อตัราภาษ ี

(ร้อยละ) 
  

(พันบาท) 
 อตัราภาษ ี
(ร้อยละ) 

  
(พันบาท) 

ก าไรก่อนภาษีเงินไดร้วม   520,215    1,013,671 

จ านวนภาษีตามอตัราภาษีเงินได ้ 20.00  104,043  20.00  202,734 
รายไดท่ี้ไม่ตอ้งเสียภาษี   (121,064)    (199,894) 
การลดภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั   -    (72) 
ค่าใชจ่้ายทางภาษีท่ีถือเป็นรายจ่ายไดเ้พิ่มขึ้น   (18,368)    (14,402) 
ค่าใชจ่้ายตอ้งหา้มทางภาษี   9,836    4,302 
ภาษีงวดก่อน ๆ ท่ีบนัทึกต ่าไป   -    3,683 
ผลขาดทุนในปีปัจจุบนัท่ีไม่รับรู้เป็นสินทรัพย ์
   ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

   
968 

    
1,749 

การใชข้าดทุนทางภาษีท่ีเดิมไม่ไดบ้นัทึก   -    9,649 
อ่ืน ๆ   -    (5,087) 
รวม (4.72)  (24,585)  0.26  2,662 

 
  



บริษัท โออชิิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 30 กันยำยน 2564 
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 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2564  2563 
 อตัราภาษ ี

(ร้อยละ) 
  

(พันบาท) 
 อตัราภาษ ี
(ร้อยละ) 

  
(พันบาท) 

ก าไรก่อนภาษีเงินไดร้วม   568,973    877,356 

จ านวนภาษีตามอตัราภาษีเงินได ้ 20.00  113,795  20.00  175,471 
รายไดท่ี้ไม่ตอ้งเสียภาษี   (175,560)    (214,039) 
ค่าใชจ่้ายทางภาษีท่ีถือเป็นรายจ่ายไดเ้พิ่มขึ้น   (2,878)    (3,517) 
ภาษีงวดก่อน ๆ ท่ีบนัทึกต ่าไป   -    3,683 
ค่าใชจ่้ายตอ้งหา้มทางภาษี   177    2,286 
อ่ืน ๆ   -    (4,184) 
รวม (11.33)  (64,466)  (4.59)  (40,300) 

 

  งบกำรเงินรวม 

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี  สินทรัพย์  หนีสิ้น 
ณ วันที่ 30 กันยายน  2564  2563  2564  2563 

    (ปรับปรุงใหม่)    (ปรับปรุงใหม่) 
  (พันบาท) 
รวม  200,853  95,032  (72,958)  (51,184) 
การหกักลบรายการของภาษี  (42,842)  (21,707)  42,842  21,707 
สินทรัพย์ (หนีสิ้น) ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีสุทธิ  158,011  73,325  (30,116)  (29,477) 

   
  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี  สินทรัพย์  หนีสิ้น 
ณ วันที่ 30 กันยายน  2564  2563  2564  2563 
  (พันบาท) 
สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี  134,408  72,057  -  - 

 
  



บริษัท โออชิิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 30 กันยำยน 2564 
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รายการเคล่ือนไหวของภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีมีดงัน้ี 
 
 งบกำรเงินรวม 

   บนัทึกเป็น (รายจ่าย) / รายไดใ้น   

 ณ วันที่ 
1 ตุลำคม 

2563 
(ปรับปรุงใหม่) 

  
ก าไรหรือ
ขาดทุน 

  
ก าไรขาดทุน
เบด็เสร็จอ่ืน  

 ณ วันที่ 
30 กันยำยน 

2564 

 (พันบาท) 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี        
สินคา้คงเหลือ -  37  -  37 
สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ -  5,710  -  5,710 
หน้ีสินผลประโยชน์พนกังานท่ีก าหนดไว ้ 28,055  2,268  (2,908)  27,415 
ยอดขาดทุนทางภาษยีกไป 62,285  101,053  -  163,338 
อ่ืน ๆ 4,692  (339)  -  4,353 
รวม 95,032  108,729  (2,908)  200,853 

        

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี        
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาท่ีดิน (41,184)  -  (31,774)  (72,958) 
ประมาณการค่าสินไหมทดแทนจาก        
   เหตุการณ์อคัคีภยั (10,000)  10,000  -  - 
รวม (51,184)  10,000  (31,774)  (72,958) 

        
สุทธ ิ 43,848  118,729  (34,682)  127,895 

        
 



บริษัท โออชิิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 30 กันยำยน 2564 
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 งบกำรเงินรวม 
   บนัทึกเป็น (รายจ่าย) / รายไดใ้น   
 ณ วันที่ 

1 ตุลำคม 
2562 

  
ก าไรหรือ
ขาดทุน  

  
ก าไรขาดทุน
เบด็เสร็จอ่ืน  

 ณ วันที่ 
30 กันยำยน 

2563 
(ปรับปรุงใหม่) 

 (พันบาท) 
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี        
สินคา้คงเหลือ 14  (14)  -  - 
หน้ีสินผลประโยชน์พนกังานท่ีก าหนดไว ้ 24,075  708  3,272  28,055 

ยอดขาดทุนทางภาษยีกไป 10,493  51,792  -  62,285 

อ่ืน ๆ 3,089  1,603  -  4,692 
รวม 37,671  54,089  3,272  95,032 
        

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

สุทธ ิ (13,513)  54,089  3,272  43,848 
‘ 

 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  บนัทึกเป็น (รายจ่าย) / รายไดใ้น  
 ณ วันที่ 

1 ตุลำคม 
2563 

  
ก าไรหรือ
ขาดทุน  

  
ก าไรขาดทุน 
เบด็เสร็จอ่ืน  

 ณ วันที่ 
30 กันยำยน 

2564 
 (พันบาท) 
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี        
หน้ีสินผลประโยชน์พนกังานท่ีก าหนดไว ้ 18,230  1,607  (2,115)  17,722 
เงินลงทุนในบริษทัย่อย 10,702  194  -  10,896 
สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ -  3,042  -  3,042 
ยอดขาดทุนทางภาษยีกไป 42,081  58,542  -  100,623 
อ่ืน ๆ 1,044  1,081  -  2,125 
รวม 72,057  64,466  (2,115)  134,408 



บริษัท โออชิิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 30 กันยำยน 2564 
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 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

  บนัทึกเป็น (รายจ่าย) / รายไดใ้น  
 ณ วันที่  

1 ตุลำคม 
2562 

  
ก าไรหรือ
ขาดทุน  

  
ก าไรขาดทุน 
เบด็เสร็จอ่ืน  

 ณ วันที่  
30 กันยำยน 

2563 

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

 
30 ก ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐำน 

 
ก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานส าหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน 2564 และ 2563 ค านวณจากก าไรส าหรับปีท่ีเป็น 
ส่วนของผูถื้อหุน้สามญัของบริษทัและจ านวนหุ้นสามญัท่ีออกจ าหน่ายแลว้ระหวา่งปี โดยแสดงการค านวณดงัน้ี 
 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
 2564  2563  2564  2563 
   (ปรับปรุงใหม่)     
 (ล้านบาท/ล้านหุ้น) 
ก าไรท่ีเป็นส่วนของผูถื้อหุน้สามญั        
   ของบริษทั (ขั้นพื้นฐาน) 546.69  1,014.70  633.44  917.66 

จ านวนหุน้สามญัท่ีออกจ าหน่ายแลว้ 375.00  375.00  375.00  375.00 

ก ำไรต่อหุ้น (ขั้นพื้นฐำน) (บาท) 1.46  2.71  1.69  2.45 

 
  



บริษัท โออชิิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 30 กันยำยน 2564 
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31 เงินปันผล 
 

รายละเอียดเงินปันผลในระหวา่งปี 2564 และ 2563 มีดงัน้ี 

 
 วนัท่ีอนุมติั ก าหนดจ่าย อตัราต่อหุน้  จ านวนเงิน 

   (บาท)  (ล้านบาท) 
2564      
เงินปันผลประจ าปี 2563 28 มกราคม 2564 กุมภาพนัธ์ 2564 0.94  353 
เงินปันผลระหวา่งกาล 2564 12 พฤษภาคม 2564 มิถุนายน 2564 0.30  112 
      
2563      
เงินปันผลประจ าปี 2562 30 มกราคม 2563 กุมภาพนัธ์ 2563 2.90  544 
เงินปันผลระหวา่งกาล 2563 13 พฤษภาคม 2563  มิถุนายน 2563 0.51  191 

 
32 เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
 
(ก) มูลค่าตามบัญชีและมูลค่ายุติธรรม 

 
ตารางดงัต่อไปน้ีแสดงมูลค่าตามบญัชีและมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท์างการเงินรวมถึงล าดบัชั้นมูลค่ายุติธรรม 
แต่ไม่รวมถึงการแสดงขอ้มูลมูลค่ายุติธรรมส าหรับสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยราคา
ทุนตดัจ าหน่ายหากมูลค่าตามบญัชีใกลเ้คียงกบัมูลค่ายติุธรรมอยา่งสมเหตุสมผล



บริษัท โออชิิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 30 กันยำยน 2564 
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  งบกำรเงินรวม 
  มูลค่ำตำมบัญชี  มูลค่ำยุติธรรม 

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564  

เคร่ืองมือทาง
การเงินท่ี 

วดัมูลค่าดว้ย
มูลค่ายติุธรรม
ผา่นก าไรหรือ

ขาดทุน 

 

เคร่ืองมือทาง
การเงินท่ีวดั
มูลค่าดว้ยราคา
ทุนตดัจ าหน่าย  รวม 

 

ระดบั 1 

 

ระดบั 2 

 

ระดบั 3 

 

รวม  
 (พันบาท) 

สินทรัพย์ทางการเงิน               
เงินลงทุนในตราสารหน้ี  1,101,610  -  1,101,610  -  1,101,610  -  1,101,610 

               
 

  



บริษัท โออชิิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 30 กันยำยน 2564 
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  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
  มูลค่ำตำมบัญชี  มูลค่ำยุติธรรม 

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 หมายเหตุ 

เคร่ืองมือทาง
การเงินท่ี 

วดัมูลค่าดว้ย
มูลค่ายติุธรรม
ผา่นก าไรหรือ

ขาดทุน 

 

เคร่ืองมือทาง
การเงินท่ีวดั
มูลค่าดว้ยราคา
ทุนตดัจ าหน่าย  รวม 

 

ระดบั 1 

 

ระดบั 2 

 

ระดบั 3 

 

รวม  
 (พันบาท) 

สินทรัพย์ทางการเงิน               
เงินลงทุนในตราสารหน้ี  1,101,610  -  1,101,610  -  1,101,610  -  1,101,610 
เงินให้กูย้มืระยะยาวแก่บริษทัย่อย 8 -  200,000  200,000  -  -  203,227  203,227 
รวมสินทรัพย์ทำงกำรเงินอ่ืน  1,101,610  200,000  1,301,610         

               



บริษัท โออชิิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 30 กันยำยน 2564 
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  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  มูลค่าตาม

บญัชี 
  

มูลค่ายติุธรรม 
 หมายเหตุ   ระดบั 1  ระดบั 2  ระดบั 3  รวม 

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563  (พันบาท) 

   สินทรัพย์ทางการเงิน           
เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่บริษทัย่อย 8 28,000  -  -  28,000  28,000 
เงินให้กูย้มืระยะยาวแก่บริษทัย่อย 8 100,000  -  -  100,000  100,000 
 
เคร่ืองมือทำงกำรเงินที่วัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม 
 
ประเภท  เทคนิคกำรประเมินมูลค่ำ 
ตราสารหน้ีภาคเอกชน  เทคนิคการเปรียบเทียบราคาตลาด ประเมินมูลค่ายุติธรรมโดยพิจารณาถึงราคา

เสนอซ้ือขายในปัจจุบนัหรือราคาเสนอซ้ือขายล่าสุด  
 
มูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินส่วนท่ีหมุนเวียนเป็นมูลค่าท่ีใกลเ้คียงกบัมูลค่าตามบญัชีเน่ืองจาก
เคร่ืองมือทางการเงินเหล่านั้นจะครบก าหนดในระยะเวลาอนัสั้น 
 
เทคนิคการประเมินมูลค่าและข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ที่มีนัยส าคัญ 
 
เคร่ืองมือทำงกำรเงินที่ไม่ได้วัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม 
 

ประเภท  เทคนิคกำรประเมินมูลค่ำ  ข้อมูลที่ไม่สำมำรถสังเกตได้ที่มีนัยส ำคัญ 
เงินให้กูย้มืระยะยาวแก่บริษทัย่อย  วิธีคิดลดกระแสเงินสด  อตัราคิดลด 
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(ข) รายการเคลื่อนไหวของตราสารหน้ีที่อยู่ในความต้องการของตลาด 
 

 งบกำรเงินรวม / งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

ตราสารหน้ีที่อยู่ในความต้องการ
ของตลาด ณ วนัตน้ปี  ซ้ือ  ขาย  

ปรับปรุง
มูลค่า
ยติุธรรม  ณ วนัส้ินปี  

 (พันบาท) 
2564          

สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียน          
ตราสารหน้ีท่ีวดัมูลค่าดว้ย                

มูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรหรือ   
ขาดทุน -  1,100,000  -  1,610  1,101,610 

 
(ค) นโยบายการจัดการความเส่ียงทางด้านการเงิน 

 
กรอบการบริหารจัดการความเส่ียง  
 
กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงจากการด าเนินธุรกิจตามปกติจากการเปล่ียนแปลงอตัราดอกเบ้ียและอตัราแลกเปล่ียนเงินตรา
ต่างประเทศ  
 
การจดัการความเส่ียงเป็นส่วนท่ีส าคญัของธุรกิจของกลุ่มบริษทั กลุ่มบริษทัมีระบบในการควบคุมให้มีความสมดุล
ของระดบัความเส่ียงให้เป็นท่ียอมรับได้ โดยพิจารณาระหว่างตน้ทุนท่ีเกิดจากความเส่ียงและตน้ทุนของการจดัการ
ความเส่ียง ฝ่ายบริหารไดมี้การควบคุมกระบวนการการจดัการความเส่ียงของกลุ่มบริษทัอยา่งต่อเน่ือง เพื่อใหม้ัน่ใจว่า
มีความสมดุลระหวา่งความเส่ียงและการควบคุมความเส่ียง 
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(ค.1)     ความเส่ียงด้านเครดิต 
 

ความเส่ียงดา้นเครดิตเป็นความเส่ียงจากการสูญเสียทางการเงินของกลุ่มบริษทั หากลูกคา้หรือคู่สัญญาตาม
เคร่ืองมือทางการเงินไม่สามารถปฏิบติัตามภาระผกูพนัตามสัญญา ซ่ึงโดยส่วนใหญ่เกิดจากลูกหน้ีท่ีเป็นลูกคา้
และเงินลงทุนในตราสารหน้ีของกลุ่มบริษทั 

 

(ค.1.1)  ลูกหนีก้ารค้า 
 

ความเส่ียงด้านเครดิตของกลุ่มบริษทัได้รับอิทธิพลมาจากลกัษณะเฉพาะตวัของลูกคา้แต่ละราย 
อย่างไรก็ตาม ผูบ้ริหารตอ้งพิจารณาถึงปัจจยัอ่ืน ๆ ซ่ึงอาจส่งผลต่อความเส่ียงดา้นเครดิตของลูกคา้ 
ซ่ึงรวมถึงความเส่ียงของการผิดนดัช าระซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัอุตสาหกรรม 
 

กลุ่มบริษทัก าหนดนโยบายด้านเครดิตเพื่อวิเคราะห์ความน่าเช่ือถือของลูกคา้รายใหม่แต่ละราย
ก่อนท่ีกลุ่มบริษทัจะก าหนดวงเงินสินเช่ือ ระยะเวลา และเง่ือนไขในการช าระเงิน โดยยอดขายท่ีเกิน
กวา่วงเงินดงักล่าวจะตอ้งไดรั้บการอนุมติัจากผูมี้อ านาจ 
 

กลุ่มบริษทัมีการติดตามยอดคงคา้งของลูกหน้ีการคา้อยา่งสม ่าเสมอ กลุ่มบริษทัพิจารณาการดอ้ยค่า
ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน โดยพิจารณาจากอายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงก าหนดช าระส าหรับ
ลูกหน้ีแต่ละรายและสะทอ้นผลแตกต่างระหว่างสภาวะเศรษฐกิจในอดีตท่ีผ่านมา  สภาวะเศรษฐกิจ
ในปัจจุบนัและมุมมองของกลุ่มบริษทัท่ีมีต่อสภาวะเศรษฐกิจตลอดอายท่ีุคาดการณ์ไวข้องลูกหน้ี 
 

กลุ่มบริษทัจ ากัดความเส่ียงด้านเครดิตของลูกหน้ีการคา้ด้วยการก าหนดระยะเวลาการจ่ายช าระ
ระยะเวลาตั้งแต่ 30 วนั ถึง 60 วนั 
 

(ค.1.2)  เงินลงทุนในตราสารหนี ้
 

กลุ่มบริษทัพิจารณาวา่เงินลงทุนในตราสารหน้ีซ่ึงวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรขาดทุนมีความ
เส่ียงดา้นเครดิตต ่า ดังนั้น ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นซ่ึงประเมินในระหว่างปี
จ ากดัอยู่ท่ีผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นภายใน 12 เดือนหรือ “ความเส่ียงดา้นเครดิตต ่า” 
ส าหรับตราสารหน้ีท่ีอยู่ในความตอ้งการของตลาดโดยพิจารณาจากอนัดบัเครดิตท่ีอยู่ในระดับน่า
ลงทุน (Investment grade credit rating) จากหน่วยงานจัดอันดับเครดิตภายนอกท่ีมีการเผยแพร่          
ตราสารอ่ืน ๆ จะพิจารณาว่ามีความเส่ียงดา้นเครดิตต ่าเม่ือความเส่ียงจากการผิดนัดช าระหน้ีอยู่ใน
ระดบัต ่า และ ผูอ้อกตราสารมีความสามารถทางการเงินท่ีจะปฏิบติัตามภาระผกูพนัตามสัญญาได ้
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(ค.1.3)  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
 

ความเส่ียงดา้นเครดิตของกลุ่มบริษทัท่ีเกิดจากเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดมีจ ากดัเน่ืองจาก
คู่สัญญาเป็นธนาคารและสถาบนัการเงิน ซ่ึงกลุ่มบริษทัพิจารณาวา่มีความเส่ียงดา้นเครดิตต ่า 

 

(ค.2)     ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง 
 

กลุ่มบริษทัก ากบัดูแลความเส่ียงดา้นสภาพคล่องและรักษาระดบัของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดท่ี
ผูบ้ริหารพิจารณาว่าเพียงพอในการจดัหาเงินเพื่อใชใ้นการด าเนินงานของกลุ่มบริษทัและลดผลกระทบจาก
ความผนัผวนในกระแสเงินสด 
 
ตารางต่อไปน้ีแสดงระยะเวลาการครบก าหนดคงเหลือตามสัญญาของหน้ีสินทางการเงิน ณ วนัท่ีรายงาน โดย
จ านวนเงินเป็นจ านวนขั้นตน้ซ่ึงไม่ไดค้ิดลด รวมดอกเบ้ียตามสัญญาและไม่รวมผลกระทบหากหักกลบตามสัญญา 
 
  งบกำรเงินรวม 
    กระแสเงินสดตามสัญญา 

ณ วันที่ 30 กนัยายน 2564 

 
 

หมายเหต ุ

มูลค่า 
ตามบญัชี 

 ภายใน 1 ปี
หรือนอ้ย
กว่า 

 มากกว่า 1 
ปี แต่ไม่
เกิน 5 ปี  

มากกว่า 5 
ปี  รวม 

  (พันบาท) 
หนี้สินทางการเงินท่ีไม่ใช่อนุพนัธ์            
หน้ีสินตามสัญญาเช่า 17 298,876  171,105  129,871  4,793  305,769 
เจา้หน้ีการคา้ 18 484,570  484,570  -  -  484,570 
เจา้หน้ีอ่ืน 19 820,146  820,146  -  -  820,146 
  1,603,592  1,475,821  129,871  4,793  1,610,485 
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  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
    กระแสเงินสดตามสัญญา 

ณ วันที่ 30 กนัยายน 2564 

 
 

หมายเหต ุ
มูลค่า 

ตามบญัชี 

 ภายใน 1 ปี
หรือนอ้ย
กว่า 

 มากกว่า 1 
ปี แต่ไม่
เกิน 5 ปี  

มากกว่า 5 
ปี  รวม 

  (พันบาท) 

หนี้สินทางการเงินท่ีไม่ใช่อนุพนัธ์            
หน้ีสินตามสัญญาเช่า 17 163,124  99,315  65,888  2,593  167,796 
เจา้หน้ีการคา้ 18 114,638  114,638  -  -  114,638 
เจา้หน้ีอ่ืน 19 205,104  205,104  -  -  205,104 
เงินกูยื้มระยะส้ันจากบริษทัยอ่ย 8 900,000  900,000  -  -  900,000 
  1,382,866  1,319,057  65,888  2,593  1,387,538 

 
(ค.3)     ความเส่ียงด้านตลาด 
 

กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงท่ีมูลค่ายุติธรรมหรือกระแสเงินสดในอนาคตของเคร่ืองมือทางการเงินจะมีความ       
ผนัผวนอนัเน่ืองมาจากการเปล่ียนแปลงของราคาตลาด ความเส่ียงดา้นตลาดมีดงัน้ี 
 

(ค.3.1)  ความเส่ียงด้านอัตราแลกเปล่ียน 
 

กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงด้านอตัราแลกเปล่ียนท่ีเก่ียวข้องกับการซ้ือและการขายท่ีเป็นสกุลเงินตรา
ต่างประเทศท่ีไม่ไดป้้องกนัความเส่ียงไว ้โดยความเส่ียงจากเงินตราตราต่างประเทศดงักล่าวไม่เป็น
สาระส าคญั ณ วนัท่ีรายงาน  
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  งบกำรเงินรวม   
2564  2563 

ความเส่ียงจากเงินตราต่างประเทศ  

ณ วันที่ 30 กันยายน 
เงินเหรียญ

สหรัฐอเมริกา  เงินริงกิตมาเลเซีย  

เงินเหรียญ
สิงคโปร์ 

 

เงินเยนญ่ีปุ่ น  
เงินเหรียญ

สหรัฐอเมริกา  เงินริงกิตมาเลเซีย 

 เงินเหรียญ
สิงคโปร์  เงินเยนญ่ีปุ่ น  

(พันบาท) 
สินทรัพยท์างการเงิน 33,888  2,244  -  -  60,954  1,457  -  - 
หน้ีสินทางการเงิน (24,727)  -  -  (52)  (31,855)  (8,139)  (107)  (52) 
ยอดบัญชีในงบแสดงฐำนะกำรเงินที่มีควำมเส่ียง             9,161  2,244  -  (52)  29,099  (6,682)  (107)  (52) 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
2564  2563 

ความเส่ียงจากเงินตราต่างประเทศ  

ณ วันที่ 30 กันยายน 
เงินเหรียญ

สหรัฐอเมริกา  เงินริงกิตมาเลเซีย  

เงินเหรียญ
สิงคโปร์ 

 

เงินเยนญ่ีปุ่ น  
เงินเหรียญ

สหรัฐอเมริกา  เงินริงกิตมาเลเซีย 

 เงินเหรียญ
สิงคโปร์  เงินเยนญ่ีปุ่ น  

(พันบาท) 
สินทรัพยท์างการเงิน 10,752  -  -  -  9,988  -  -  - 
หน้ีสินทางการเงิน -  -  -  -  -  (8,139)  (107)  - 
ยอดบัญชีในงบแสดงฐำนะกำรเงินที่มีควำมเส่ียง             10,752  -  -  -  9,988  (8,139)  (107)  - 
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(ค.3.2)  ความเส่ียงด้านดอกเบีย้ 
 
ความเส่ียงดา้นอตัราดอกเบ้ียเป็นความเส่ียงท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงในอนาคตของอตัราดอกเบ้ีย
ตลาดซ่ึงส่งผลกระทบต่อผลการด าเนินงานและกระแสเงินสดของกลุ่มบริษทั  เน่ืองจากเงินกูย้ืมส่วน
ใหญมี่อตัราดอกเบ้ียคงท่ีท าใหก้ลุ่มบริษทัมีความเส่ียงต ่าจากการเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบ้ีย ความ
อ่อนไหวต่อการเพิ่มขึ้นหรือลดลงในค่าใชจ่้ายดอกเบ้ียจากเงินกูย้มืซ่ึงเป็นผลจากการเปล่ียนแปลงใน
อตัราดอกเบ้ียจึงไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระส าคญัต่องบการเงินของกลุ่มบริษทั 
 

33 กำรบริหำรจัดกำรทุน 
 
นโยบายของคณะกรรมการบริษทั คือการรักษาระดบัเงินทุนให้มัน่คงเพื่อรักษาความเช่ือมัน่ของนกัลงทุน เจา้หน้ีและ
ตลาดและก่อใหเ้กิดการพฒันาของธุรกิจในอนาคต คณะกรรมการไดมี้การก ากบัดูแลผลตอบแทนจากการลงทุนอย่าง
สม ่าเสมอ อีกทั้งยงัก ากบัดูแลระดบัการจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้สามญั 

 
34 ภำระผูกพนักับบุคคลหรือกิจกำรที่ไม่เกี่ยวข้องกัน 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
 2564  2563  2564  2563 
 (พันบาท) 

ภาระผูกพนัรายจ่ายฝ่ายทุน        
สัญญาท่ียงัไม่ได้รับรู้        
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 8,791  11,700  493  889 
ส่วนปรับปรุงอาคารและส่ิงปลูกสร้าง 2,345  -  -  - 
อาคารและส่ิงปลูกสร้างอ่ืน -  2,162  -  - 
ระบบภายใน 3,693  6,594  -  - 
ส่วนตกแต่ง 630  4,404  10  - 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3  1,014  3  1,003 
รวม 15,462  25,874  506  1,892 
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 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
 2564  2563  2564  2563 
 (พันบาท) 

จ านวนเงินขั้นต ่าที่ต้องจ่ายในอนาคตทั้งส้ิน  
   ภายใต้สัญญาเช่าด าเนินงานที่บอกเลิกไม่ได้ 
ภายในหน่ึงปี 52,296  225,747  32,111  118,893 
หลงัจากหน่ึงปี แต่ไม่เกินหา้ปี 40,275  186,906  26,509  105,153 
หลงัจากหา้ปี -  3,076  -  3,076 
รวม 92,571  415,729  58,620  227,122 
 

สัญญาที่ส าคัญภายใต้ภาระผูกพนัตามสัญญาเช่าด าเนินงานที่บอกเลิกไม่ได้ 
 

สัญญาเช่าพืน้ท่ี 
 

บริษทัไดท้ าสัญญาเช่าพื้นท่ีเพื่อประกอบกิจการร้านอาหารกบับริษทัในประเทศหลายแห่ง สัญญามีก าหนดระยะเวลา
ระหว่างหน่ึงปีถึงสามปี ซ่ึงจะครบก าหนดในระหว่างปี 2564 ถึงปี 2565 โดยบริษทัมีภาระผูกพนัท่ีจะตอ้งจ่ายค่าเช่า
เป็นรายเดือนในอตัราคงท่ีหรืออตัราร้อยละของยอดรายไดต้ามเง่ือนไขท่ีก าหนดไวใ้นสัญญา 
 

บริษทั โออิชิ ราเมน จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัไดท้ าสัญญาเช่าพื้นท่ีเพื่อประกอบกิจการร้านอาหารกบับริษทั
ในประเทศหลายแห่ง สัญญามีก าหนดระยะเวลาระหว่างหน่ึงปีถึงสามปี ซ่ึงจะครบก าหนดในระหว่างปี 2564 ถึงปี 
2565 โดยบริษทัย่อยดังกล่าวมีภาระผูกพนัท่ีจะต้องจ่ายค่าเช่าเป็นรายเดือนในอตัราคงท่ีหรืออตัราร้อยละของยอด
รายไดต้ามเง่ือนไขท่ีก าหนดไวใ้นสัญญา 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
 2564  2563  2564  2563 
 (พันบาท) 
ภาระผูกพนัอื่น ๆ        
สัญญาบริการ 373,332  463,557  234,563  285,643 
ค าสั่งซ้ือท่ีผูข้ายสินคา้หรือวสัดุตกลงแลว้ 143,164  100,009  81  - 
หนงัสือค ้าประกนัจากธนาคาร 24,070  24,055  200  200 
สัญญาวา่จา้งโฆษณา 880  2,356  195  358 
อ่ืน ๆ 42,682  68,679  2,464  8,228 
รวม 584,128  658,656  237,503  294,429 
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สัญญาอื่น ๆ 
 

สัญญาซ้ือขายก๊าซธรรมชาติ 
 

เม่ือวนัท่ี 15 ธันวาคม 2563 บริษทั โออิชิ เทรดด้ิง จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยของบริษทัไดท้ าสัญญาซ้ือขายก๊าซธรรมชาติกบั
บริษทัในประเทศแห่งหน่ึง โดยบริษทัย่อยดงักล่าวตกลงท่ีจะจ่ายค่าใชจ่้ายต่าง ๆ  และปฏิบติัตามเง่ือนไขท่ีก าหนดไวใ้นสัญญา 
โดยสัญญามีก าหนดระยะเวลาเจ็ดปี มีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 1 ธันวาคม 2563 และส้ินสุดวนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2570 
และหากฝ่ายหน่ึงฝ่ายใดประสงค์จะต่ออายุสัญญาให้แจ้งเป็นลายลักษณ์อกัษรแก่อีกฝ่ายหน่ึงก่อนระยะเวลาของ
สัญญาจะส้ินสุดลงไม่นอ้ยกวา่ 90 วนั 
 
สัญญาซื้อขาย 
 

บริษทัไดท้ าสัญญาซ้ือขายวตัถุดิบกบับริษทัในประเทศแห่งหน่ึงในราคาและเง่ือนไขตามท่ีระบุในสัญญา โดยสัญญามี
ก าหนดระยะเวลาหน่ึงปี มีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 และส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ต่อมาบริษทัได้
ท าสัญญาใหม่กบัคู่สัญญาในราคาและเง่ือนไขตามท่ีระบุในสัญญา โดยสัญญามีก าหนดระยะเวลาหน่ึงปี มีผลบงัคบั
ใชต้ั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2564 และส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564  
 
สัญญาบริการขายอาหารผ่านช่องทางออนไลน์ 
 

บริษทัและบริษทั โออิชิ ราเมน จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยของบริษทั ไดท้ าสัญญาบริการเสนอขายอาหารผ่านช่องทาง
ออนไลน์กบับริษทัในประเทศหลายแห่ง โดยสัญญามีก าหนดระยะเวลาหน่ึงปี ซ่ึงจะครบก าหนดในระหว่างปี 2564
และปี 2565 โดยรายละเอียดขอ้ก าหนดและเง่ือนไขต่าง ๆ เป็นไปตามท่ีระบุในสัญญา 
 

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 
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สัญญาซื้อขายซอส 
 
 บริษทั โออิชิ ฟู้ด เซอร์วิส จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยของบริษทั ไดท้ าสัญญาซ้ือขายซอสกบับริษทัในประเทศแห่งหน่ึง
เพื่อจดัหา ผลิต และจ าหน่ายสินคา้ โดยสัญญามีก าหนดระยะเวลาหน่ึงปี มีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 และ
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 ต่อมาบริษทัย่อยดงักล่าวไดท้ าสัญญาใหม่กับคู่สัญญาโดยสัญญามีก าหนดระยะเวลา
หน่ึงปี มีผลบงัคบัใช้ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2564 และส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 ภายใตข้อ้ก าหนดและเง่ือนไข
ตามท่ีระบุในสัญญา  

 

สัญญาจ าหน่ายคูปอง 
 

เม่ือวนัท่ี 16 กนัยายน 2563 บริษทัไดท้ าสัญญาจ าหน่ายคูปองกบับริษทัในประเทศแห่งหน่ึงโดยสัญญามีผลบงัคบัใชเ้ม่ือ
วนัท่ี 15 กนัยายน 2563 และส้ินสุดในวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 โดยรายละเอียดค่าธรรมเนียมการให้บริการเป็นไปตามท่ี
ระบุในสัญญา 
 

สัญญาความร่วมมือทางการตลาด  
 

เม่ือวนัท่ี 3 กนัยายน 2564 บริษทั โออิชิ ฟู้ด เซอร์วิส จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยของบริษทั ไดท้ าสัญญาความร่วมมือทาง
การตลาดกบับริษทัในประเทศแห่งหน่ึง เพื่อด าเนินการจดัจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ร่วมกนั โดยบริษทัย่อยดงักล่าวเป็นฝ่าย
โฆษณาประชาสัมพันธ์กิจกรรมทางการตลาด โดยสัญญามีก าหนดระยะเวลาหน่ึงปี ซ่ึงมีผลบังคับใช้เ ม่ือ 
วนัท่ี 3 กนัยายน 2564 และส้ินสุดในวนัท่ี 2 กนัยายน 2565 โดยรายละเอียดส่วนแบ่งรายไดเ้ป็นไปตามท่ีระบุในสัญญา  
 

35 เหตุกำรณ์ภำยหลังรอบระยะเวลำรำยงำน 
 

ในการประชุมคณะกรรมการบริษทัของบริษทัเม่ือวนัท่ี 18 พฤศจิกายน 2564 คณะกรรมการบริษทัมีมติเห็นชอบให้
เสนอต่อท่ีประชุมสามญัประจ าปีของผูถื้อหุ้นของบริษทั เพื่อพิจารณาอนุมติัการจดัสรรเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้นใน
อตัราหุน้ละ 0.80 บาท เป็นจ านวนเงินทั้งส้ิน 300 ลา้นบาท ทั้งน้ี ในเดือนมิถุนายน 2564 บริษทัไดจ่้ายเงินปันผลระหว่าง
กาลไปแลว้ในอตัราหุ้นละ 0.30 บาท เป็นจ านวนเงิน 112.50 ลา้นบาท คงเหลือการจ่ายเงินปันผลในอตัราหุ้นละ 0.50 
บาท รวมเป็นเงิน 187.50 ลา้นบาท  
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36 กำรจัดประเภทรำยกำรใหม่ 
 

รายการบางรายการในงบการเงินปี 2563 ไดมี้การจดัประเภทรายการใหม่เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการน าเสนองบการเงินปี 2564 
 

  งบกำรเงินรวม 
  ก่อนจดัประเภทใหม่  จดัประเภทใหม่  หลงัจดัประเภทใหม่ 
  (พันบาท) 
งบแสดงฐานะการเงิน   
ลูกหน้ีการคา้  630,924  6,803  637,727 
ลูกหน้ีอ่ืน  508,241  (12,052)  496,189 
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน (ปรับปรุงใหม่)  49,334  5,249  54,583 

    -   
       
  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

  ก่อนจดัประเภทใหม่  จดัประเภทใหม่  หลงัจดัประเภทใหม่ 
  (พันบาท) 
งบแสดงฐานะการเงิน       

ลูกหน้ีอ่ืน  119,407  (5)  119,402 
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน  12,566  5  12,571 

    -   
       

 

การจดัประเภทรายการใหม่น้ีเน่ืองจากผูบ้ริหารเห็นวา่มีความเหมาะสมกบัธุรกิจของบริษทัมากกวา่ 
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