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บริษัท โออชิิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
 

งบการเงินระหวา่งกาล  
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 

และ 
รายงานการสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 

 
 
 
 
 
 



 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
รำยงำนกำรสอบทำนข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญำต 
 
เสนอ คณะกรรมกำรบริษทั โออชิิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
 
ข้าพเจ้าได้สอบทานงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ.ณ.วนัท่ี.31 ธันวาคม 2561  
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวม
และงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้เฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ (ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล) 
ของบริษทั.โออิชิ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย และของเฉพาะบริษทั โออิชิ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) ตามล าดับ  
ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัท าและน าเสนอขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลเหล่าน้ีตามมาตรฐานการบญัชี 
ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการใหข้อ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงิน
ระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 
 
ขอบเขตการสอบทาน  
 
ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 “การสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล 
โดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใชวิ้ธีการสอบถามบุคลากรซ่ึงส่วนใหญ่
เป็นผูรั้บผิดชอบดา้นการเงินและบญัชีและการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอ่ืน การสอบทานน้ีมีขอบเขตจ ากดั
กว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีท าใหข้า้พเจา้ไม่สามารถไดค้วามเช่ือมัน่ว่าจะพบเร่ืองท่ีมีนยัส าคญัทั้งหมด 
ซ่ึงอาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั้นขา้พเจา้จึงไม่แสดงความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทาน 
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ข้อสรุป 
 
ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุใหเ้ช่ือว่าขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลดงักล่าว ไม่ไดจ้ดัท าข้ึนตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 
เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ในสาระส าคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 
 
 
 
 
(กนกอร ภูริปัญญวานิช) 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต  
เลขทะเบียน 10512 
 
บริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากดั 
กรุงเทพมหานคร 
13 กมุภาพนัธ์ 2562 
 



บริษทั โออชิิ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ 

31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน

สินทรัพย์ หมายเหตุ 2561 2561 2561 2561

(ไม่ไดต้รวจสอบ) (ไม่ไดต้รวจสอบ)

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 569,135 1,288,934 319,859 831,212 

ลูกหนีการคา้ 4, 5 751,651 670,006 43,218 58,614 

ลูกหนีอืน 3, 4, 6 990,254 941,608 25,524          29,263          

เงินปันผลคา้งรับจากบริษทัยอ่ย 4 - - - 100,800 

เงินใหกู้ย้มืระยะสันแก่บริษทัยอ่ย 4 - - 590,000 610,000 

สินคา้คงเหลือ 364,613 403,770 46,289 39,987 

สินทรัพยห์มุนเวียนอืน 87,066 91,415 13,791 8,436 

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 2,762,719 3,395,733 1,038,681 1,678,312 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 7 - - 1,593,881 1,593,823 

ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 8 6,333,061 5,923,901 184,012 191,678 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 35,098 34,977 16,019 15,790 

สิทธิการเช่า 33,260 34,777 22,996 23,620 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 10,793 10,357 18,147 16,658 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน 4 296,696 280,479 174,166 174,284 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 6,708,908 6,284,491 2,009,221 2,015,853 

รวมสินทรัพย์ 9,471,627 9,680,224 3,047,902 3,694,165 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

(พันบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

3



บริษทั โออชิิ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ 

31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน

หนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 2561 2561 2561 2561

(ไม่ไดต้รวจสอบ) (ไม่ไดต้รวจสอบ)

หนีสินหมุนเวียน

เจา้หนีการคา้ 4 818,999 809,130 221,922 182,672 

หุน้กูที้ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 9 1,000,000 1,700,700 1,000,000 1,700,700 

เจา้หนีค่าสินทรัพย์ 4 380,035 135,124 5,489 9,830 

เจา้หนีอืน 4 726,039 864,387 280,214 326,067 

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 51,930 29,318 20,872 9,172 

หนีสินหมุนเวียนอืน 54,730 34,484 24,002 17,040 

รวมหนีสินหมุนเวยีน 3,031,733 3,573,143 1,552,499 2,245,481 

หนีสินไม่หมุนเวียน

หนีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 17,335 18,683 - -

ประมาณการหนีสินไม่หมุนเวียน

   สาํหรับผลประโยชน์พนกังาน 90,328 87,534 56,869          54,939          

หนีสินไม่หมุนเวียนอืน 4 16,415 10,403 497               402               

รวมหนีสินไม่หมุนเวยีน 124,078 116,620 57,366 55,341 

รวมหนีสิน 3,155,811 3,689,763 1,609,865 2,300,822 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

(พันบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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บริษทั โออชิิ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ 

31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน

หนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 2561 2561 2561 2561

(ไม่ไดต้รวจสอบ) (ไม่ไดต้รวจสอบ)

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุน้

   ทุนจดทะเบียน 375,000 375,000 375,000 375,000 

   ทุนทีออกและชาํระแลว้ 375,000 375,000 375,000 375,000 

ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 609,402 609,402 609,402 609,402 

กาํไรสะสม

   จดัสรรเป็นทุนสาํรองตามกฎหมาย 37,500 37,500 37,500 37,500 

   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 5,128,435 4,800,785 416,135 371,441 

องคป์ระกอบอืนของส่วนของผูถื้อหุ้น 162,333 162,708 - -

รวมส่วนของบริษัทใหญ่ 6,312,670 5,985,395 1,438,037 1,393,343 

ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม 3,146 5,066 - -

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 6,315,816 5,990,461 1,438,037 1,393,343 

รวมหนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 9,471,627 9,680,224 3,047,902 3,694,165 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

(พันบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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บริษทั โออชิิ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกําไรขาดทุนเบด็เสร็จ (ไม่ได้ตรวจสอบ)

หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560

รายได้ 

รายไดจ้ากการขาย 4 3,366,373 3,118,173 1,067,201 1,165,418 

รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 4 - 40,220  - -

ดอกเบียรับ 2,782 3,474 6,117 13,790 

ค่าสินไหมทดแทนจากเหตุการณ์อคัคีภยั 3, 4 47,423 694,263  - -

รายไดอื้น 15,617 14,712 13,003 11,945 

รวมรายได้ 3,432,195 3,870,842 1,086,321 1,191,153 

ค่าใช้จ่าย 4

ตน้ทุนขาย 2,166,452 2,001,643 591,086 676,415 

ตน้ทุนการใหบ้ริการ  - 26,165  - -

ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย 400,649 349,639 152,866 159,656 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 493,403 480,914 277,999 297,534 

ค่าเสียหายจากเหตุการณ์อคัคีภยั 3 15,642 694,263  - -

ตน้ทุนทางการเงิน 9,448 11,872 9,464 11,872 

รวมค่าใช้จ่าย 3,085,594 3,564,496 1,031,415 1,145,477 

กําไรก่อนภาษีเงินได้ 346,601 306,346 54,906 45,676 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 11 (20,829) (9,960) (10,212)        (8,123)          

กําไรสําหรับงวด 325,772 296,386 44,694 37,553 

งบการเงินเฉพาะกิจการ

วนัที 31 ธนัวาคมวนัที 31 ธนัวาคม

(พันบาท)

สาํหรับงวดสามเดือนสินสุด

งบการเงินรวม

สาํหรับงวดสามเดือนสินสุด

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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บริษทั โออชิิ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกําไรขาดทุนเบด็เสร็จ (ไม่ได้ตรวจสอบ)

หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน

รายการทีอาจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ใน

   กําไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ผลต่างของอตัราแลกเปลียนจากการแปลงค่า

   หน่วยงานต่างประเทศ (417) 1,430  - -

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอืนสําหรับงวด - สุทธิจากภาษี (417) 1,430  - -

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 325,355 297,816 44,694 37,553 

การแบ่งปันกําไร (ขาดทุน)

   ส่วนทีเป็นของบริษทัใหญ่ 327,650 298,214 44,694 37,553

   ส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม (1,878) (1,828)  - -

กําไรสําหรับงวด 325,772 296,386 44,694          37,553          

การแบ่งปันกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม

   ส่วนทีเป็นของบริษทัใหญ่ 327,275 299,392 44,694 37,553

   ส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม (1,920) (1,576) - -

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 325,355 297,816 44,694          37,553          

กําไรต่อหุ้นขันพืนฐาน (บาท) 12 1.75 1.59 0.24 0.20 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรับงวดสามเดือนสินสุด

วนัที 31 ธนัวาคม

สาํหรับงวดสามเดือนสินสุด

วนัที 31 ธนัวาคม

(พันบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

ทุนเรือนหุน้ การแปลงค่า ส่วนเกินทุน รวมองคป์ระกอบอนื รวมส่วนของ ส่วนของ

ทีออกและ ส่วนเกิน ทุนสาํรอง ยงัไม่ได้ หน่วยงาน จากการ ของส่วนของ ผูถ้ือหุน้ ส่วนไดเ้สียทีไม่มี รวมส่วนของ

ชาํระแลว้ มูลค่าหุน้สามญั ตามกฎหมาย จดัสรร ต่างประเทศ ตีราคาทีดิน ผูถ้ือหุน้ ของบริษทัใหญ่ อาํนาจควบคุม ผูถื้อหุน้

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัท ี31 ธันวาคม 2560

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี1 ตุลาคม 2560 375,000 609,402 37,500 4,393,710 (1,870) 164,736 162,866 5,578,478 12,100 5,590,578 

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด

   กาํไรหรือขาดทุน             -                      -                    -        298,214                   -                    -               -   298,214        (1,828)              296,386 

   กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอนื             -                      -                    -        - 1,178                       -   1,178 1,178            252                  1,430 

รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด             -                      -                    -        298,214       1,178                       -   1,178                   299,392        (1,576)                      - 297,816       

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี31 ธันวาคม 2560 375,000 609,402 37,500 4,691,924 (692) 164,736 164,044 5,877,870 10,524 5,888,394 

งบการเงินรวม

กาํไรสะสม องคป์ระกอบอนืของส่วนของผูถ้ือหุน้

(พนับาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

ทุนเรือนหุน้ การแปลงค่า ส่วนเกินทุน รวมองคป์ระกอบอนื รวมส่วนของ ส่วนของ

ทีออกและ ส่วนเกิน ทุนสาํรอง ยงัไม่ได้ หน่วยงาน จากการ ของส่วนของ ผูถ้ือหุน้ ส่วนไดเ้สียทีไม่มี รวมส่วนของ

ชาํระแลว้ มูลค่าหุน้สามญั ตามกฎหมาย จดัสรร ต่างประเทศ ตีราคาทีดิน ผูถ้ือหุน้ ของบริษทัใหญ่ อาํนาจควบคุม ผูถื้อหุน้

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัท ี31 ธันวาคม 2561

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี1 ตุลาคม 2561 375,000 609,402 37,500 4,800,785 (2,028) 164,736 162,708 5,985,395 5,066 5,990,461 

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด

   กาํไรหรือขาดทุน - - - 327,650       - - - 327,650        (1,878)              325,772 

   กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอนื - - - - (375)            - (375)                    (375)             (42)                   (417)

รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด - - - 327,650       (375)            - (375)                    327,275        (1,920)              325,355       

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี31 ธันวาคม 2561 375,000 609,402 37,500 5,128,435 (2,403) 164,736 162,333 6,312,670 3,146 6,315,816 

งบการเงินรวม

กาํไรสะสม องคป์ระกอบอนืของส่วนของผูถ้ือหุน้

(พนับาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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บริษัท โออชิิ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

ทุนเรือนหุน้

ทีออกและ ส่วนเกิน ทุนสาํรอง ยงัไม่ได้ รวมส่วนของ

ชาํระแลว้ มูลค่าหุน้สามญั ตามกฎหมาย จดัสรร ผูถื้อหุน้

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2560

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 1 ตุลาคม 2560 375,000 609,402 37,500 772,760 1,794,662 

   กาํไร - - - 37,553               37,553 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 31 ธันวาคม 2560 375,000 609,402 37,500 810,313 1,832,215 

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2561

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 1 ตุลาคม 2561 375,000 609,402 37,500 371,441 1,393,343 

   กาํไร - - - 44,694               44,694 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 31 ธันวาคม 2561 375,000 609,402 37,500 416,135 1,438,037 

งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

กาํไรสะสม

(พันบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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บริษัท โออชิิ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงนิสด (ไม่ได้ตรวจสอบ)

หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560

กระแสเงินสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน

กาํไรสาํหรับงวด 325,772 296,386 44,694 37,553 

ปรับรายการทีกระทบกาํไรเป็นเงินสดรับ (จ่าย)

ค่าเสือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 209,070 237,647 30,837 48,181 

ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าอาคารและอุปกรณ์

จากเหตุอคัคีภยั 3 - 672,759 - -

ผลขาดทุนจากสินคา้เสียหายจากเหตุอคัคีภยั 3 - 21,504 - -

ค่าใชจ่้ายอืนซึงเกิดเนืองจากเหตุการณ์อคัคีภยั 3 15,642 - - -

ตดัจาํหน่ายสินคา้ลา้สมยัและเสือมสภาพ 635 1,462 - 757 

ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 7 - - 5,421 5,965 

ดอกเบียรับ (2,782) (3,474) (6,117) (13,790)

ตน้ทุนทางการเงิน 9,448 11,872 9,464 11,872 

(กาํไร) ขาดทุนจากอตัราแลกเปลียนทียงัไม่เกิดขึนจริง (985) 825 (113) 109 

(กาํไร) ขาดทุนจากการจาํหน่ายและตดัจาํหน่าย

   อุปกรณ์ 1,209 (202) 1,157 (88)

ขาดทุนจากการจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 1 - 1 -

ค่าสินไหมทดแทนจากเหตุการณ์อคัคีภยั 3, 4 (47,423) (694,263) - -

ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังานทีกาํหนดไว้ 3,213 2,665 2,018 1,747 

ค่าใชจ่้ายสาํหรับค่าตอบแทนพนกังานระยะยาว 430 - 95 -

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 20,829 9,960 10,212 8,123 

535,059 557,141 97,669 100,429 

วนัที 31 ธนัวาคมวนัที 31 ธนัวาคม

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

(พันบาท)

สาํหรับงวดสามเดือนสินสุดสาํหรับงวดสามเดือนสินสุด

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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บริษัท โออชิิ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงนิสด (ไม่ได้ตรวจสอบ)

หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560

การเปลียนแปลงในสินทรัพย์และหนสิีนดาํเนินงาน

ลูกหนีการคา้ (81,643) (225,547) 15,396 (26,603)

ลูกหนีอืน (11,789) 8,110 693 5,768 

สินคา้คงเหลือ 38,522 (20,011) (6,302) (7,489)

สินทรัพยห์มุนเวียนอืน (5,912) (1,693) (4,915) (2,192)

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน (5,314) 1,638 118 2,556 

เจา้หนีการคา้ 9,744 (119,089) 39,250 (23,143)

เจา้หนีอืน (138,478) (103,465) (46,266) (10,908)

หนีสินหมุนเวียนอืน 20,246 15,115 6,962 4,520 

หนีสินไม่หมุนเวียนอืน 5,582 (7,516) - -

จ่ายผลประโยชน์พนกังานทีกาํหนดไว้ (419) - (88) -

กระแสเงินสดสุทธิไดม้าจากการดาํเนินงาน 365,598 104,683 102,517 42,938 

ภาษีเงินไดจ่้ายออก (643) (1,779) (440) (328)

กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกจิกรรมดาํเนินงาน 364,955 102,904 102,077 42,610 

กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน

ดอกเบียรับ 7,002 5,362 9,154 15,816

เงินปันผลรับ - - 100,800 419,999 

เงินให้กูย้มืระยะสันแก่บริษทัยอ่ยเพมิขึน 4 - - -838,370 -1,303,881

เงินสดรับชาํระคืนจากเงินให้กูย้มืระยะสันแก่บริษทัยอ่ย 4 - - 858,370 734,881

เงินสดจ่ายสาํหรับเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 7 - - (5,479) (230,000)

เงินสดจ่ายเพือซือส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์ (380,317) (157,976) (27,688) (11,399)

เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์ 159 695 353 376 

เงินสดจ่ายเพือซือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (1,567) (2,112) -940 -898

กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมลงทุน (374,723) (154,031) 96,200 (375,106)

วนัที 31 ธนัวาคมวนัที 31 ธนัวาคม

สาํหรับงวดสามเดือนสินสุด

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

(พันบาท)

สาํหรับงวดสามเดือนสินสุด

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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บริษัท โออชิิ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงนิสด (ไม่ได้ตรวจสอบ)

หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560

กระแสเงินสดจากกจิกรรมจดัหาเงิน

ดอกเบียจ่าย (8,914) (12,584) (8,930)         (12,584)       

เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะสันจากบริษทัยอ่ย 4 - - 92,000        -

เงินสดจ่ายเพือชาํระคืนเงินกูย้มืระยะสันจากบริษทัยอ่ย 4 - - (92,000)       -

เงินสดจ่ายเพือชาํระหนีสินตามสัญญาเช่าการเงิน - (6,484) - -

เงินสดจ่ายจากการไถ่ถอนหุน้กู้ (700,700) - (700,700)     -

กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมจดัหาเงิน (709,614) (19,068) (709,630)     (12,584)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ

   ก่อนผลกระทบของอตัราแลกเปลียน (719,382) (70,195) (511,353) (345,080)

ผลกระทบของอตัราแลกเปลียนทีมีต่อเงินสด

   และรายการเทียบเท่าเงินสด (417) 1,430 - -

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ (719,799) (68,765) (511,353) (345,080)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัที 1 ตุลาคม 1,288,934 1,446,506 831,212 1,286,789 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัท ี31 ธันวาคม 569,135 1,377,741 319,859 941,709 

รายการทไีม่ใช่เงินสด

เจา้หนีค่าสินทรัพย์ 380,035 104,023 5,489 11,056 

สาํหรับงวดสามเดือนสินสุด

(พันบาท)

วนัที 31 ธนัวาคม วนัที 31 ธนัวาคม

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

สาํหรับงวดสามเดือนสินสุด

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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บริษัท โออชิิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล  
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม 2561 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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หมำยเหตุ  สำรบัญ 
   
1  ขอ้มูลทัว่ไป 
2  เกณฑก์ารจดัท างบการเงินระหวา่งกาล 
3  ผลกระทบจากเหตุการณ์อคัคีภยั 
4  บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
5  ลูกหน้ีการคา้ 
6  ลูกหน้ีอ่ืน 
7  เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 
8  ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
9  หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย 
10  ส่วนงานด าเนินงาน 
11  ภาษีเงินได ้
12  ก าไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน 
13  เคร่ืองมือทางการเงิน 
14  ภาระผกูพนักบับุคคลหรือกิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 
15  เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
16  มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ียงัไม่ไดใ้ช ้

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



บริษัท โออชิิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล  
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม 2561 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี 
 
งบการเงินระหวา่งกาลน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกงบการเงินจากคณะกรรมการเม่ือวนัท่ี 13 กมุภาพนัธ์ 2562 
 

1 ข้อมูลทั่วไป 
 
บริษทั โออิชิ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) “บริษทั” เป็นนิติบุคคลท่ีจดัตั้งข้ึนในประเทศไทย และมีท่ีอยู่จดทะเบียนตั้งอยู่  
ห้องเลขท่ี บี 3601 อาคารซีดับเบ้ิลยู ทาวเวอร์ ชั้น 36 เลขท่ี 90 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง 
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย  
 
บริษทัจดทะเบียนกบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเม่ือเดือนสิงหาคม 2547  
 
บริษทัใหญ่ในระหวา่งงวดไดแ้ก่ บริษทั ไทยเบฟเวอเรจ จ ากดั (มหาชน) ซ่ึงเป็นนิติบุคคลท่ีจดัตั้งข้ึนในประเทศไทย 
  
บริษทัด าเนินธุรกิจหลกัเก่ียวกบัร้านอาหารญ่ีปุ่นและจดัจ าหน่ายเคร่ืองด่ืม กลุ่มบริษทัด าเนินธุรกิจหลกัเก่ียวกับ 
การผลิตและจดัจ าหน่ายอาหารและเคร่ืองด่ืม ร้านอาหารญ่ีปุ่นและอาหารว่าง รายละเอียดของบริษทัย่อย ณ วนัท่ี     
31 ธนัวาคม 2561 และ 30 กนัยายน 2561 ไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 7 
 

2 เกณฑ์กำรจดัท ำงบกำรเงนิระหว่ำงกำล 
 

(ก) เกณฑ์การถอืปฏิบัติ 
 
งบการเงินระหว่างกาลน้ีจัดท าข้ึนในรูปแบบย่อและตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 34.(ปรับปรุง 2560).เร่ือง 
การรายงานทางการเงินระหว่างกาล  รวมถึงแนวปฏิบัติทางการบัญชีท่ีประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบัญชีฯ  
(“สภาวิชาชีพบญัชี”) กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้ง 
 
งบการเงินระหว่างกาลน้ีจัดท าข้ึนเพ่ือให้ข้อมูลเพ่ิมเติมจากงบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2561  
งบการเงินน้ีมิไดร้วมขอ้มูลทางการเงินทั้ งหมดตามขอ้ก าหนดส าหรับงบการเงินประจ าปีแต่เน้นการให้ข้อมูลท่ี
เก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ๆ เพ่ือไม่ใหซ้ ้ าซอ้นกบัขอ้มูลท่ีไดเ้คยน าเสนอรายงานไปแลว้ ดงันั้น
การอ่านงบการเงินระหว่างกาลน้ีจึงควรอ่านควบคู่กบังบการเงินของบริษทัและบริษทัย่อยส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี  
30 กนัยายน 2561 



บริษัท โออชิิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล  
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นโยบายการบญัชีและวิธีการค านวณท่ีใชใ้นงบการเงินระหวา่งกาลน้ีมีความสอดคลอ้งกบัการถือปฏิบติัในงบการเงิน
ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2561 เว ้นแต่กรณีท่ีกลุ่มบริษัทได้น ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ท่ีออกและปรับปรุงใหม่ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ าหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2561 ทุกฉบบั 
มาถือปฏิบติั.การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่มาถือปฏิบติัดงักล่าวไม่มีผลกระทบ
อยา่งเป็นสาระส าคญัต่อนโยบายการบญัชี วิธีการค านวณ และผลการด าเนินงานหรือฐานะการเงินของกลุ่มบริษทั 
 
นอกเหนือจากมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่ข้างต้น สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกและ
ปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซ่ึงยงัไม่มีผลบงัคบัในปัจจุบนัและกลุ่มบริษทัไม่ไดใ้ช้มาตรฐานการ
รายงานทางการเงินดงักล่าวในการจดัท างบการเงินก่อนวนัท่ีมีผลบงัคบัใช ้มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออก
และปรับปรุงใหม่ท่ีเก่ียวกบัการด าเนินงานของกลุ่มบริษทัไดเ้ปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 16 
 

(ข) สกลุเงินทีใ่ช้ในการด าเนินงานและน าเสนองบการเงิน   
 

งบการเงินระหวา่งกาลน้ีจดัท าและแสดงหน่วยเงินตราเป็นเงินบาทซ่ึงเป็นสกลุเงินท่ีใชใ้นการด าเนินงานของบริษทั  
 

(ค) การใช้วิจารณญาณและการประมาณการ 
 
ในการจดัท างบการเงินระหว่างกาลให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ริหารตอ้งใชว้ิจารณญาณ  
การประมาณและขอ้สมมติหลายประการ ซ่ึงมีผลกระทบต่อการก าหนดนโยบายการบญัชีและการรายงานจ านวนเงิน   
ท่ีเก่ียวกบัสินทรัพย ์หน้ีสิน รายได ้และค่าใชจ่้าย ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างจากท่ีประมาณไว ้
 
ในการจดัท างบการเงินระหว่างกาล ผูบ้ริหารไดมี้การใชวิ้จารณญาณอย่างมีนยัส าคญัในการถือปฏิบติัตามนโยบาย 
การบญัชีของกลุ่มบริษทั และแหล่งขอ้มูลส าคญัของความไม่แน่นอนในการประมาณการซ่ึงถือปฏิบติัเช่นเดียวกนั  
ในการจดัท างบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 
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3 ผลกระทบจำกเหตุกำรณ์อคัคีภัย 
 

เม่ือวนัท่ี 27 พฤศจิกายน 2560 บริษทั โออิชิ เทรดด้ิง จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยของบริษทัไดเ้กิดเหตุเพลิงไหมบ้ริเวณ
ส่วนการผลิตเคร่ืองด่ืมแบบ UHT ภายในโรงงานนิคมอุตสาหกรรมนวนคร จงัหวดัปทุมธานี เป็นผลให้ตอ้งหยุด 
การผลิตเคร่ืองด่ืมแบบ UHT และไดเ้ร่ิมด าเนินการผลิตในเดือนธนัวาคม 2561 อยา่งไรกดี็บริษทัยอ่ยดงักล่าว ไดมี้การ
ท าประกนัภยั ความเส่ียงภยัทรัพยสิ์น ซ่ึงคุม้ครองโรงงาน สินทรัพย ์รวมถึงการประกนักรณีธุรกิจหยุดชะงกัท่ีไดรั้บ
ผลกระทบจากอัคคีภัย ซ่ึงจะชดเชยรายได้จากการด าเนินงานท่ีสูญเสียไปในช่วงเวลาดังกล่าว ผู ้บริหาร  
บริษทัประกันภัย และเจ้าหน้าท่ีส ารวจภัยได้ท าการประเมินผลกระทบทั้ งหมดของความเสียหาย ตั้ งแต่เดือน
พฤศจิกายน 2560 โดยบริษทัประกนัภยัไดเ้ขา้มาส ารวจและประเมินความเสียหายแลว้ และอยูร่ะหวา่งด าเนินการสรุป
ค่าสินไหมทดแทนท่ีจะจ่ายคืนให้กบับริษทัย่อยดงักล่าว ผูบ้ริหารเช่ือว่าความเสียหายท่ีเกิดจากเหตุการณ์อคัคีภยั 
จะไดรั้บชดเชยจากการประกนัภยั กิจการจะรับรู้เงินชดเชยท่ีจะไดรั้บจากบริษทัประกนัภยัไดก้ต่็อเม่ือมีความแน่นอน
ท่ีจะได้รับเงินชดเชยนั้น โดยค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวข้องจากเหตุการณ์อคัคีภัยได้ถูกบันทึกใน 
งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จของกลุ่มบริษทัดงัน้ี 
  

 งบกำรเงินรวม 
ส าหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561  2560 

 (ล้านบาท) 
ค่าสินไหมทดแทนจากบริษทัประกนัภยั     

- ยงัไม่ไดรั้บช าระ      47    694 
ค่ำสินไหมทดแทน 47    694 

    
ตดัจ าหน่ายและส ารองค่าเผื่อสินคา้เสียหาย -                (21) 
ตดัจ าหน่ายและส ารองค่าเผื่อดอ้ยค่าอาคารและอุปกรณ์ -              (673) 
ค่าใชจ่้ายอ่ืนซ่ึงเกิดเน่ืองจากเหตุการณ์อคัคีภยั    (16)  - 
รวมค่ำใช้จ่ำยที่เกีย่วข้องจำกเหตุกำรณ์อคัคีภัย    (16)  (694) 

สุทธิจำกเหตุกำรณ์อคัคีภัย            31  - 
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ลกูหน้ีเงินชดเชยจากการประมาณการการประกนัภัย 
 

รายการเคล่ือนไหวของลูกหน้ีเงินชดเชยจากการประมาณการการประกันภัยส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี  
31 ธนัวาคม 2561 และส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 มีดงัน้ี 
 

 งบกำรเงินรวม 

 2561  2560 

 (ล้านบาท) 
ณ วนัท่ี 1 ตุลาคม 868  - 
เพ่ิมข้ึน 47  878 
รายไดจ้ากการขายเศษซาก -  (10) 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม / 30 กนัยำยน 915  868 

 

 งบการเงินน้ียงัไม่รวมรายการปรับปรุงท่ีอาจเกิดข้ึน หากการประมาณความเสียหายและความคุ้มครองของการ
ประกนัภยัแลว้เสร็จ 

 

4 บุคคลหรือกจิกำรที่เกีย่วข้องกนั 
 

เพ่ือวตัถุประสงค์ในการจัดท างบการเงิน บุคคลหรือกิจการเป็นบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกันกับกลุ่มบริษทั                   
หากกลุ่มบริษทัมีอ านาจควบคุมหรือควบคุมร่วมกนัทั้งทางตรงและทางออ้มหรือมีอิทธิพลอย่างมีนยัส าคญัต่อบุคคล
หรือกิจการในการตดัสินใจทางการเงินและการบริหารหรือในทางกลบักนั หรือกลุ่มบริษทัอยู่ภายใตก้ารควบคุม
เดียวกนัหรืออยู่ภายใตอิ้ทธิพลอย่างมีนยัส าคญัเดียวกนักบับุคคลหรือกิจการนั้น การเก่ียวขอ้งกนัน้ีอาจเป็นรายบุคคล
หรือเป็นกิจการ 
 

ความสัมพนัธ์ท่ีมีกบับริษทัย่อยไดเ้ปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 7 ส าหรับความสัมพนัธ์กบัผูบ้ริหาร
ส าคญัและบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืน มีดงัน้ี 
 

ช่ือกจิกำร ประเทศที่จดัตั้ง ลกัษณะควำมสัมพนัธ์ 
 /สัญชำติ  
ผูบ้ริหารส าคญั ไทย บุคคลท่ีมีอ านาจและความรับผิดชอบการวางแผน 

สัง่การและควบคุมกิจกรรมต่างๆ ของกิจการ
ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ทั้ งน้ี รวมถึง
กรรมการของกลุ่มบริษทั (ไม่วา่จะท าหนา้ท่ีใน
ระดบับริหารหรือไม่) 
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ช่ือกจิกำร ประเทศที่จดัตั้ง ลกัษณะควำมสัมพนัธ์ 
 /สัญชำติ  
บริษทั ไทยเบฟเวอเรจ จ ากดั (มหาชน) ไทย บริษทัใหญ่และมีกรรมการร่วมกนั 
บริษทั สุราพิเศษภทัรลานนา จ ากดั ไทย บริษทัยอ่ยทางตรงของบริษทัใหญ่ 

บริษทั ยไูนเตด็ ไวนเ์นอร่ี แอนด ์ดิสทิลเลอร่ี ไทย บริษทัยอ่ยทางตรงของบริษทัใหญ่ 

บริษทั เบียร์ไทย (1991) จ ากดั (มหาชน) ไทย บริษทัยอ่ยทางตรงของบริษทัใหญ่ 

บริษทั เบียร์ทิพย ์บริวเวอร์ร่ี (1991) จ ากดั ไทย บริษทัยอ่ยทางตรงของบริษทัใหญ่ 
บริษทั คอสมอส บริวเวอร่ี (ประเทศไทย) จ ากดั ไทย บริษทัยอ่ยทางตรงของบริษทัใหญ่ 
บริษทั กฤตยบุญ จ ากดั ไทย บริษทัยอ่ยทางตรงของบริษทัใหญ่ 

บริษทั โมเดิร์นเทรด แมนเนจเมน้ท ์จ ากดั ไทย บริษทัยอ่ยทางตรงของบริษทัใหญ่ 
บริษทั ป้อมบูรพา จ ากดั ไทย บริษทัยอ่ยทางตรงของบริษทัใหญ่ 
บริษทั ป้อมคลงั จ ากดั ไทย บริษทัยอ่ยทางตรงของบริษทัใหญ่ 
บริษทั ป้อมโชค จ ากดั ไทย บริษทัยอ่ยทางตรงของบริษทัใหญ่ 
บริษทั ป้อมกิจ จ ากดั ไทย บริษทัยอ่ยทางตรงของบริษทัใหญ่ 

บริษทั ป้อมเจริญ จ ากดั ไทย บริษทัยอ่ยทางตรงของบริษทัใหญ่ 

บริษทั ป้อมพลงั จ ากดั ไทย บริษทัยอ่ยทางตรงของบริษทัใหญ่ 

บริษทั ป้อมนคร จ ากดั ไทย บริษทัยอ่ยทางตรงของบริษทัใหญ่ 

บริษทั ป้อมทิพย ์(2012) จ ากดั ไทย บริษทัยอ่ยทางตรงของบริษทัใหญ่ 

บริษทั น ายคุ จ ากดั ไทย บริษทัยอ่ยทางตรงของบริษทัใหญ่ 

บริษทั น าธุรกิจ จ ากดั ไทย บริษทัยอ่ยทางตรงของบริษทัใหญ่ 

บริษทั น าเมือง จ ากดั ไทย บริษทัยอ่ยทางตรงของบริษทัใหญ่ 

บริษทั น านคร จ ากดั ไทย บริษทัยอ่ยทางตรงของบริษทัใหญ่ 

บริษทั น าพลงั จ ากดั ไทย บริษทัยอ่ยทางตรงของบริษทัใหญ่ 

บริษทั น ากิจการ จ ากดั ไทย บริษทัยอ่ยทางตรงของบริษทัใหญ่ 

บริษทั น ารุ่งโรจน ์จ ากดั ไทย บริษทัยอ่ยทางตรงของบริษทัใหญ่ 

บริษทั น าทิพย ์จ ากดั ไทย บริษทัยอ่ยทางตรงของบริษทัใหญ่ 

บริษทั แคชแวน แมนเนจเมน้ท ์จ ากดั ไทย บริษทัยอ่ยทางตรงของบริษทัใหญ่ 

บริษทั ไทยเบฟเวอเรจ โลจิสติก จ ากดั ไทย บริษทัยอ่ยทางตรงของบริษทัใหญ่ 

บริษทั ไทยเบฟเวอเรจ เทรนน่ิง จ ากดั ไทย บริษทัยอ่ยทางตรงของบริษทัใหญ่ 
บริษทั ซี เอ ซี จ ากดั ไทย บริษทัยอ่ยทางตรงของบริษทัใหญ่ 
บริษทั แพนอินเตอร์เนชัน่แนล (ประเทศไทย) จ ากดั ไทย บริษทัยอ่ยทางตรงของบริษทัใหญ่ 

บริษทั ไทยดร้ิงค ์จ ากดั ไทย บริษทัยอ่ยทางตรงของบริษทัใหญ่ 
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ช่ือกจิกำร ประเทศที่จดัตั้ง ลกัษณะควำมสัมพนัธ์ 
 /สัญชำติ  
บริษทั โฮเรกา้ แมเนจเมน้ท ์จ ากดั ไทย บริษทัยอ่ยทางตรงของบริษทัใหญ่ 
บริษทั ทศภาค จ ากดั ไทย บริษทัยอ่ยทางตรงของบริษทัใหญ่ 
บริษทั ชา้งอินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั ไทย บริษทัยอ่ยทางตรงของบริษทัใหญ่ 
บริษทั เบฟเทค จ ากดั ไทย บริษทัยอ่ยทางตรงของบริษทัใหญ่ 

บริษทั เอเอสเอม็ แมนเนจเมน้ท ์จ ากดั ไทย บริษทัยอ่ยทางตรงของบริษทัใหญ่ 

บริษทั เอเยน่ต ์แมนเนจเมน้ท ์จ ากดั ไทย บริษทัยอ่ยทางตรงของบริษทัใหญ่ 

บริษทั ฟู้ด ออฟ เอเชีย จ ากดั ไทย บริษทัยอ่ยของบริษทัยอ่ยทางตรงของบริษทัใหญ่ 
บริษทั ฮาวี ลอจิสติกส์ (ประเทศไทย) จ ากดั ไทย บริษทัยอ่ยของบริษทัยอ่ยทางตรงของบริษทัใหญ่ 
บริษทั เอส.พี.เอม็. อาหารและเคร่ืองด่ืม จ ากดั ไทย บริษทัยอ่ยของบริษทัยอ่ยทางออ้มของบริษทัใหญ่ 

บริษทั เสริมสุข จ ากดั (มหาชน) ไทย บริษทัยอ่ยของบริษทัยอ่ยทางออ้มของบริษทัใหญ่ 

บริษทั เสริมสุข เบเวอร์เรจ จ ากดั ไทย บริษทัยอ่ยของบริษทัยอ่ยทางออ้มของบริษทัใหญ่ 

บริษทั แมก๊ซ์ เอเชีย จ ากดั ไทย บริษทัยอ่ยของบริษทัยอ่ยทางออ้มของบริษทัใหญ่ 
บริษทั บิสโตร เอเชีย จ ากดั ไทย บริษทัย่อยของบริษทัย่อยทางออ้มของบริษทัใหญ่ 
บริษทั สะไปซ์ ออฟ เอเชีย จ ากดั ไทย บริษทัย่อยของบริษทัย่อยทางออ้มของบริษทัใหญ่ 
บริษทั เดอะ คิวเอสอาร์ ออฟ เอเชีย จ ากดั ไทย บริษทัย่อยของบริษทัย่อยทางออ้มของบริษทัใหญ่ 
บริษทั เพท็ฟอร์ม (ไทยแลนด)์ จ ากดั ไทย บริษทัร่วมของบริษทัยอ่ยทางออ้มของบริษทัใหญ่ 
F&N Foods Pte. Ltd. สิงคโปร์ บริษทัในเครือของบริษทัร่วมของบริษทัยอ่ยทางออ้ม

ของบริษทัใหญ่ 

Fraser & Neave (Singapore) Pte. Limited สิงคโปร์ บริษทัในเครือของบริษทัร่วมของบริษทัยอ่ยทางออ้ม
ของบริษทัใหญ่ 

บริษทั เอฟแอนดเ์อน็ แดร่ีส์ (ประเทศไทย) จ ากดั ไทย บริษทัในเครือของบริษทัร่วมของบริษทัยอ่ยทางออ้ม
ของบริษทัใหญ่ 

บริษทั เอฟแอนดเ์อน็ ยไูนเตด็ จ ากดั ไทย บริษทัในเครือของบริษทัร่วมของบริษทัยอ่ยทางออ้ม
ของบริษทัใหญ่ 

F&N Beverages Marketing Sdn. Bhd. มาเลเซีย บริษทัในเครือของบริษทัร่วมของบริษทัยอ่ยทางออ้ม
ของบริษทัใหญ่ 

F&N Beverages Manufacturing Sdn. Bhd. มาเลเซีย บริษทัในเครือของบริษทัร่วมของบริษทัยอ่ยทางออ้ม
ของบริษทัใหญ่ 

บริษทั นอร์ธปาร์ค กอลฟ์แอนดส์ปอร์ตคลบั จ ากดั ไทย กรรมการและผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทัใหญ่เป็น
กรรมการและถือหุน้ใหญ่ทางออ้ม 



บริษัท โออชิิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล  
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ช่ือกจิกำร ประเทศที่จดัตั้ง ลกัษณะควำมสัมพนัธ์ 
 /สัญชำติ  
บริษทั เบอร์ล่ี ยคุเกอร์ จ ากดั (มหาชน) ไทย กรรมการและผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษัทใหญ่ 

ถือหุน้ใหญ่ทางออ้ม 

บริษทั อินเตอร์ โฮเรกา้ จ ากดั ไทย กรรมการและผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษัทใหญ่ 
ถือหุน้ใหญ่ทางออ้ม 

บริษทั ซีดบัเบ้ิลย ูทาวเวอร์ จ ากดั ไทย กรรมการและผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษัทใหญ่ 
ถือหุน้ใหญ่ทางออ้ม 

บริษทั แอสเสท เวิรด ์รีเทล จ ากดั ไทย กรรมการและผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษัทใหญ่ 
ถือหุน้ใหญ่ทางออ้ม 

บริษทั อาคเนยป์ระกนัภยั จ ากดั (มหาชน) ไทย กรรมการและผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษัทใหญ่ 

ถือหุน้ใหญ่ทางออ้ม 
บริษทั อาคเนยป์ระกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน) ไทย กรรมการและผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษัทใหญ่ 

ถือหุน้ใหญ่ทางออ้ม 
บริษทั อาคเนยแ์คปปิตอล จ ากดั ไทย กรรมการและผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษัทใหญ่ 

ถือหุน้ใหญ่ทางออ้ม 
บริษทั ทิพยพ์ฒัน อาร์เขต จ ากดั ไทย กรรมการและผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษัทใหญ่ 

ถือหุน้ใหญ่ทางออ้ม 

บริษทั อาหารสยาม จ ากดั (มหาชน) ไทย กรรมการและผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษัทใหญ่ 

ถือหุน้ใหญ่ทางออ้ม 
บริษทั ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี จ ากดั ไทย กรรมการและผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษัทใหญ่ 

ถือหุน้ใหญ่ทางออ้ม 
บริษทั เอฟ แอนด ์บี อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั ไทย กรรมการและผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษัทใหญ่ 

ถือหุน้ใหญ่ทางออ้ม 
บริษทั บิสซิเนส โพรเซส เอาทซ์อร์สซ่ิง จ ากดั ไทย กรรมการและผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษัทใหญ่ 

ถือหุน้ใหญ่ทางออ้ม 

บริษทั เดอะ สตรีท รีเทล ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั ไทย กรรมการและผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษัทใหญ่ 

ถือหุน้ใหญ่ทางออ้ม 

บริษทั โรงงานอุตสาหกรรมกระดาษบางปะอิน จ ากดั ไทย กรรมการและผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษัทใหญ่ 

ถือหุน้ใหญ่ทางออ้ม 
บริษทั พรรณธิอร เทรดด้ิง จ ากดั ไทย กรรมการและผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษัทใหญ่ 

ถือหุน้ใหญ่ทางออ้ม 



บริษัท โออชิิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล  
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม 2561 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ช่ือกจิกำร ประเทศที่จดัตั้ง ลกัษณะควำมสัมพนัธ์ 
 /สัญชำติ  
บริษทั บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จ ากดั (มหาชน) ไทย กรรมการและผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษัทใหญ่ 

ถือหุน้ใหญ่ทางออ้ม 
บริษทั บีเจซี สเปเชียลต้ีส์ จ ากดั ไทย กรรมการและผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษัทใหญ่ 

ถือหุน้ใหญ่ทางออ้ม 
บริษทั พิษณุโลก บ๊ิกซี จ ากดั ไทย กรรมการและผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษัทใหญ่ 

ถือหุน้ใหญ่ทางออ้ม 
บริษทั อุตสาหกรรมน ้าตาลชลบุรี จ ากดั ไทย กรรมการและผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษัทใหญ่ 

ถือหุน้ใหญ่ทางออ้ม 
บริษทั สุรเศรษฐ ์จ ากดั ไทย กรรมการและผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษัทใหญ่   

ถือหุน้ใหญ่ทางออ้ม 
บริษทั ที.ซี.ซี. คอมเมอร์เชียล พร็อพเพอร์ต้ี  

แมนเนจเมน้ท ์จ ากดั 
ไทย กรรมการและผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษัทใหญ่   

ถือหุน้ใหญ่ทางออ้ม 
บริษทั ทีซีซี แลนด ์จ ากดั ไทย กรรมการและผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษัทใหญ่   

ถือหุน้ใหญ่ทางออ้ม 
บริษทั ทีซีซี แอสเซ็ทส์ (ประเทศไทย) จ ากดั ไทย กรรมการและผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษัทใหญ่   

ถือหุน้ใหญ่ทางออ้ม 
บริษทั แปซิฟิก เลเช่อร์ (ประเทศไทย) จ ากดั ไทย กรรมการและผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษัทใหญ่   

ถือหุน้ทางออ้ม 
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยไ์ทยรีเทลอินเวสเมน้ต์ ไทย กรรมการและผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษัทใหญ่   

ถือหน่วยลงทุนส่วนใหญ่ทางออ้ม 
กองทุนรวมอสงัหาริมทรัพยแ์ละสิทธิการเช่า     

ไทยคอมเมอร์เชียลอินเวสเมน้ต ์
ไทย กรรมการและผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษัทใหญ่   

ถือหน่วยลงทุนส่วนใหญ่ทางออ้ม 
ทรัสตเ์พ่ือการลงทุนในสิทธิการเช่า 

อสงัหาริมทรัพยโ์กลเดน้เวนเจอร์ 
(เดิมช่ือ : บริษทั เลิศรัฐการ จ ากดั) 

ไทย กรรมการและผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษัทใหญ่ 
ถือหน่วยลงทุนทางออ้ม 

 
 
 
 
 



บริษัท โออชิิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล  
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นโยบายการก าหนดราคาส าหรับรายการแต่ละประเภทอธิบายไดด้งัต่อไปน้ี 
  
รำยกำร  นโยบำยกำรก ำหนดรำคำ   
ซ้ือขายสินคา้  ราคาทุนบวกก าไรส่วนเพ่ิม / ราคาท่ีตกลงกนัตามสญัญา 
รายไดจ้ากการใหบ้ริการ  ราคาท่ีตกลงกนัตามสญัญา 
ซ้ือขายสินทรัพยถ์าวร  มูลค่าสุทธิทางบญัชี / ราคาท่ีตกลงร่วมกนั 
ค่าเช่ารับและค่าเช่าจ่าย  ราคาท่ีตกลงกนัตามสญัญา 
รายไดค่้าบริหารจดัการ  ราคาท่ีตกลงกนัตามสญัญา 
ค่าบริหารงาน  ราคาท่ีตกลงกนัตามสญัญา 
ดอกเบ้ียรับและดอกเบ้ียจ่าย  อตัราดอกเบ้ียใกลเ้คียงกบัอตัราดอกเบ้ียของสถาบนัการเงิน 
เงินปันผลรับ  ตามสิทธิท่ีจะไดรั้บเงินปันผล 
รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายอ่ืน  ราคาท่ีตกลงร่วมกนั 
ค่าสินไหมทดแทนจากเหตุการณ์อคัคีภยั  อตัรามาตรฐานท่ีผูรั้บประกนัก าหนด 

 
รายการท่ีส าคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 2560  
สรุปไดด้งัน้ี 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
ส าหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561  2560  2561  2560 
 (พันบาท) 
บริษทัใหญ่        
รายไดจ้ากการขายสินคา้  301   2,071   136   - 
รายไดอ่ื้น  7   -  -   - 
ค่าบริหารงาน  2,340   2,340   2,340   2,340 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน  1,439   1,687   835   979 

        
บริษทัย่อย        
รายไดจ้ากการขายสินคา้ -  -  778  581 
ดอกเบ้ียรับ -  -   4,195   11,493 
รายไดค่้าบริหารจดัการ -  -   4,675   4,562 
รายไดอ่ื้น -  -   4,616   4,393 
ขายอุปกรณ์ -  -   194   154 
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 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
ส าหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561  2560  2561  2560 
 (พันบาท) 
บริษทัย่อย        
ซ้ือสินคา้ -  -   16,383   103,584 
ซ้ืออุปกรณ์ -  -  4  676 
รายจ่ายค่าเช่า -  -  1,433  1,419 
ดอกเบ้ียจ่าย -  -  16  - 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน -  -  2,599  3,711 
        
ผู้บริหำรส ำคัญ        
ค่าตอบแทนผูบ้ริหารส าคญั        
   ผลประโยชนร์ะยะสั้นของพนกังาน 5,556  6,702   3,229   4,298 
   ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน 114  110   87   75 
   รวมค่ำตอบแทนผู้บริหำรส ำคัญ 5,670  6,812  3,316  4,373 

        
กจิกำรอ่ืนที่เกีย่วข้องกนั        
รายไดจ้ากการขายสินคา้  1,241,947   1,143,736  47,504  55,394 
รายไดจ้ากการใหบ้ริการ  -     6,701  -     - 
ค่าสินไหมทดแทนจากเหตุการณ์อคัคีภยั  47,423   694,263  -  - 
รายไดอ่ื้น  8,292   6,664   3,430   2,221 
ซ้ือสินคา้  774,868   231,689  447,995   40,817 
ซ้ืออุปกรณ์  561   142   78   25 
ค่าบริหารงาน  738   420   738   - 
รายจ่ายค่าเช่า  27,801   30,157   11,590   13,306 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน  116,474   118,392   48,852   34,096 
 

 
 
 
 
 



บริษัท โออชิิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล  
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม 2561 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ค่าตอบแทนกรรมการ 
 

ในการประชุมสามัญประจ าปีของผูถื้อหุ้นของบริษัทเม่ือวนัท่ี 30 มกราคม 2562 ผูถื้อหุ้นมีมติอนุมัติการจ่าย 
ค่าตอบแทนกรรมการบริษทัและเงินบ าเหน็จประจ าปี 2562 เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 10 ลา้นบาท และ 32 ลา้นบาท 
ตามล าดบั 
 

ในการประชุมสามัญประจ าปีของผูถื้อหุ้นของบริษัทเม่ือวนัท่ี 30 มกราคม 2561 ผูถื้อหุ้นมีมติอนุมัติการจ่าย 
ค่าตอบแทนกรรมการบริษทัและเงินบ าเหน็จประจ าปี 2561 เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 10 ลา้นบาท และ 34 ลา้นบาท 
ตามล าดบั 
 

ยอดคงเหลือกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 30 กนัยายน 2561 มีดงัน้ี 
 

ลกูหน้ีการค้า - กจิการที่เกีย่วข้องกนั งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน 
 2561  2561  2561  2561 
 (พันบาท) 

บริษทัใหญ่  595   492   429   338 
บริษทัยอ่ย -     -   412   324 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั  650,028   540,031       29,118  41,327 
รวม  650,623   540,523   29,959   41,989 

    

ลกูหน้ีอื่น - กจิการที่เกีย่วข้องกนั งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน 
    2561  2561  2561  2561 
 (พันบาท) 

บริษทัยอ่ย          -  -   5,960   4,633 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั*  923,636   882,084   1,103  3,900 
รวม  923,636   882,084   7,063   8,533 

 
*ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 กลุ่มบริษทัมีลูกหน้ีเงินชดเชยจากการประมาณการการประกนัภยักบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั
แห่งหน่ึง จ านวน 915.38 ลา้นบาท (30 กันยายน 2561 : 867.96 ล้านบาท)โดยไดเ้ปิดเผยในหมายเหตุประกอบ      
งบการเงินขอ้ 3  
 



บริษัท โออชิิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล  
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม 2561 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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เงินปันผลค้างรับจากบริษทัย่อย งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน 
    2561  2561  2561  2561 
 (พันบาท) 

บริษทัยอ่ย -  -   -  100,800 

        
เงินให้กู้ยมืระยะส้ันแก่บริษทัย่อย อตัรำดอกเบีย้ งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 31 ธนัวาคม  30 กนัยายน 31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน 
 2561  2561 2561  2561  2561  2561 
 (ร้อยละต่อปี) (พันบาท) 

บริษทั โออิชิ เทรดด้ิง จ ากดั 2.20 - 2.51  2.51 -  -   520,000   560,000 

บริษทั โออิชิ ฟู้ด เซอร์วิส จ ากดั 2.20 - 2.51  2.51 -  -   70,000   50,000 

รวม    -  -   590,000   610,000 

 
รายการเคล่ือนไหวของเงินให้กู ้ยืมระยะสั้ นแก่บริษทัย่อยส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561  
และ 2560 มีดงัน้ี 
 

 งบกำรเงินรวม   งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร  
ส าหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561  2560  2561  2560 

 (พันบาท) 
ณ วนัท่ี 1 ตุลาคม -  -   610,000   1,287,000 
เพ่ิมข้ึน -  -   838,370   1,303,881 
ลดลง -  -  (858,370)   (734,881) 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม     -      -   590,000   1,856,000 

 
เงินมัดจ าจ่าย - กจิการที่เกีย่วข้องกนั งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน 
 2561  2561  2561  2561 
 (พันบาท) 

กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 31,969  31,027  20,170    20,634 

 
 



บริษัท โออชิิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล  
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม 2561 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
 

 27 

เจ้าหนี้การค้า - กจิการที่เกีย่วข้องกนั งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร  
 31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน 
 2561  2561  2561  2561 
 (พันบาท) 

บริษทัยอ่ย -  -  9,019   4,782 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั  402,388   336,051   190,608   153,542 
รวม  402,388   336,051   199,627   158,324 

 
เงินกู้ยมืระยะส้ันจากบริษทัย่อย 
 
รายการเคล่ือนไหวของเงินกู้ยืมระยะสั้ นจากบริษทัย่อยส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31  ธันวาคม 2561             
และ 2560 มีดงัน้ี 

 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร  
ส าหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561  2560  2561  2560 
 (พันบาท) 
ณ วนัท่ี 1 ตุลาคม -  -  -  - 
เพ่ิมข้ึน -  -  92,000  - 
ลดลง -  -  (92,000)  - 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม -  -  -  - 

        

เจ้าหนี้ค่าสินทรัพย์ - กจิการที่เกีย่วข้องกนั งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร  
 31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน 
 2561  2561  2561  2561 

 (พันบาท) 
กจิกำรอ่ืนที่เกีย่วข้องกนั 100           1,356     -     - 

 
 
 
 
 



บริษัท โออชิิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล  
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม 2561 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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เจ้าหนี้อื่น - กจิการที่เกีย่วข้องกนั งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร  
 31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน 
 2561  2561  2561  2561 
 (พันบาท) 
บริษทัใหญ่  4,252   12,040   2,862  7,710 
บริษทัยอ่ย -  -   48,148   44,893 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั  198,258   236,255  68,913   70,489 
รวม  202,510   248,295   119,923   123,092 

 
หน้ีสินไม่หมนุเวียนอื่น - กจิการที่เกีย่วข้องกนั งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน 
 2561  2561  2561  2561 

 (พันบาท) 

บริษทัใหญ่  2,338   1,908   497   402 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั     75  75       -  - 
รวม  2,413   1,983   497   402 

        

ภาระผกูพันกบับุคคลหรือกจิการที่เกีย่วข้องกนั งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร  
 31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน 
 2561  2561  2561  2561 
 (พันบาท) 

ภาระผกูพนัรายจ่ายฝ่ายทุน        
สัญญาท่ียังไม่ได้รับรู้        
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 6,500  6,625      -   - 

        

จ านวนเงินขั้นต ่าที่ต้องจ่ายในอนาคตทั้งส้ิน 
    ภายใต้สัญญาเช่าด าเนินงานที่บอกเลิกไม่ได้ 

       

ภายในหน่ึงปี  45,478   41,145   28,825   29,102 
หลงัจากหน่ึงปี แต่ไม่เกินหา้ปี  31,565   36,873   20,366   27,199 
รวม 77,043  78,018  49,191  56,301 

        



บริษัท โออชิิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล  
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม 2561 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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หน้ีสินไม่หมนุเวียนอื่น - กจิการที่เกีย่วข้องกนั งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน 
 2561  2561  2561  2561 

 (พันบาท) 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร  
 31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน 
 2561  2561  2561  2561 
 (พันบาท) 

ภาระผกูพนัอื่นๆ        
สญัญาบริการ  136,394   148,359   33,069   36,734 
ค าสัง่ซ้ือท่ีผูข้ายสินคา้หรือวสัดุตกลงแลว้  44,128   27,948      -     - 
สญัญาวา่จา้งโฆษณา  9,075        -      -     - 
อ่ืนๆ  387   1,147   4   787 
รวม  189,984   177,454   33,073  37,521 

  
 สัญญาส าคัญที่ท ากบับุคคลหรือกจิการที่เกีย่วข้องกนั 
  

สัญญาเช่าทรัพย์สิน 
  

บริษทัและบริษทั โออิชิ ราเมน จ ากัด ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยของบริษัทได้ท าสัญญาเช่าพ้ืนท่ีเพ่ือประกอบกิจการ
ร้านอาหารกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัแห่งหน่ึง สัญญามีก าหนดระยะเวลาสามปี ซ่ึงจะครบก าหนดในระหว่างปี 2564 
โดยบริษทัและบริษทัย่อยดงักล่าวมีภาระผูกพนัท่ีจะตอ้งจ่ายค่าเช่าเป็นอตัราร้อยละของยอดรายไดต้ามเง่ือนไข 
ท่ีก าหนดไวใ้นสญัญา 

  
เ ม่ือวันท่ี 31 สิงหาคม 2558 บริษัท โออิชิ เทรดด้ิง จ ากัด “ผู ้เช่า” ซ่ึงเป็นบริษัทย่อยของบริษัทได้ท าสัญญา 
เช่าท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างในจังหวดัสระบุรีกับกิจการท่ีเก่ียวข้องกันแห่งหน่ึง “ผูใ้ห้เช่า” สัญญามีก าหนด  
ระยะเวลาสามปี มีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 1 กนัยายน 2558 ถึงวนัท่ี 31 สิงหาคม 2561 ต่อมาเม่ือวนัท่ี 1 กนัยายน 2561 
บริษทัย่อยดังกล่าวไดท้ าสัญญาใหม่กับคู่สัญญาในราคาและเง่ือนไขตามท่ีระบุในสัญญา โดยสัญญามีก าหนด
ระยะเวลาสามปีมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 1 กนัยายน 2561 และส้ินสุดวนัท่ี 31 สิงหาคม 2564 ทั้งน้ีหากผูเ้ช่าประสงค์
จะต่ออายุสัญญาใหแ้จง้เป็นลายลกัษณ์อกัษรใหแ้ก่ผูใ้หเ้ช่าก่อนระยะเวลาของสัญญาจะส้ินสุดลงไม่นอ้ยกว่า 30 วนั 
ก่อนครบก าหนดสัญญา และผูใ้หเ้ช่าตกลงจะใหผู้เ้ช่าเช่าท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างต่อไปอีกคราวละสามปี นบัแต่วนัท่ี



บริษัท โออชิิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล  
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม 2561 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ครบก าหนดสัญญาหรือระยะเวลาท่ีต่อออกไปแต่ละคราว โดยบริษทัย่อยดงักล่าวมีภาระผูกพนัท่ีจะตอ้งจ่ายค่าเช่า
เป็นรายเดือนตามอตัราท่ีระบุไวใ้นสัญญา 

 
 

เม่ือวนัท่ี 1 กนัยายน 2558 บริษทั โออิชิ เทรดด้ิง จ ากดั “ผูเ้ช่า” ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยของบริษทัไดท้ าสัญญาเช่าอาคาร
โรงงานในจงัหวดัชลบุรีกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัแห่งหน่ึง “ผูใ้หเ้ช่า” สัญญามีก าหนดระยะเวลาสามปี มีผลบงัคบัใช้
ตั้งแต่วนัท่ี 1 กนัยายน 2558 ถึงวนัท่ี 31 สิงหาคม 2561 ต่อมาเม่ือวนัท่ี 18 กนัยายน 2561 บริษทัย่อยดงักล่าวไดท้ า
สัญญาใหม่กบัคู่สัญญาในราคาและเง่ือนไขตามท่ีระบุในสัญญา โดยสัญญามีก าหนดระยะเวลาสามปี มีผลบงัคบัใช้
ตั้งแต่วนัท่ี 1 กนัยายน 2561 และส้ินสุดวนัท่ี 31 สิงหาคม 2564 ทั้งน้ีหากผูเ้ช่าประสงค์จะต่ออายุสัญญาให้แจง้เป็น 
ลายลกัษณ์อกัษรให้แก่ผูใ้ห้เช่าก่อนระยะเวลาของสัญญาจะส้ินสุดลงไม่น้อยกว่า 30 วนั ก่อนครบก าหนดสัญญา และ  
ผูใ้หเ้ช่าตกลงจะใหผู้เ้ช่าเช่าอาคารโรงงานต่อไปอีกคราวละหน่ึงปี นบัแต่วนัท่ีครบก าหนดสัญญาหรือระยะเวลาท่ีต่อ
ออกไปแต่ละคราว โดยบริษทัยอ่ยดงักล่าวมีภาระผกูพนัท่ีจะตอ้งจ่ายค่าเช่าเป็นรายเดือนตามอตัราท่ีระบุไวใ้นสญัญา 

 
เม่ือวนัท่ี 23 พฤษภาคม 2560 บริษทัและบริษทัย่อยของบริษทัไดท้ าสญัญาเช่าช่วงพ้ืนท่ีอาคารส านกังานแบบตกแต่ง
แลว้เสร็จและสัญญาบริการกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัแห่งหน่ึง สัญญามีก าหนดระยะเวลาสามปี มีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่
วนัท่ี 23 พฤษภาคม 2560 ถึงวนัท่ี 22 พฤษภาคม 2563 โดยบริษทัและบริษทัย่อยดงักล่าวมีภาระผูกพนัท่ีจะตอ้งจ่าย 
ค่าเช่าและค่าบริการตามอตัราท่ีระบุไวใ้นสญัญา 
 
เม่ือวนัท่ี 1 สิงหาคม 2560  บริษทั โออิชิ เทรดด้ิง จ ากดั “ผูใ้หเ้ช่า” ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยของบริษทัไดท้ าสญัญาเช่าพ้ืนท่ี 
ภายในโรงงานนิคมอุตสาหกรรมนวนคร จงัหวดัปทุมธานี  กบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัแห่งหน่ึง “ผูเ้ช่า” โดยสัญญามี
ก าหนดระยะเวลาสามปี มีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี  1 สิงหาคม 2560 ถึงวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2563 และมีเง่ือนไขและ
อตัราค่าเช่าเป็นรายเดือนตามท่ีระบุไวใ้นสญัญา 
 
บริษัทได้ท าสัญญาเช่ารถยนต์หลายฉบับกับกิจการท่ีเก่ียวข้องกันแห่งหน่ึง สัญญามีก าหนดระยะเวลาห้าปี  
ซ่ึงจะส้ินสุดในปี 2566 โดยบริษทัมีภาระผกูพนัท่ีจะตอ้งจ่ายค่าเช่าเป็นรายเดือนตามอตัราท่ีระบุไวใ้นสญัญา 
 
บันทึกข้อตกลงเช่าช่วงพืน้ท่ีอาคาร 
 
บริษทัไดท้ าบนัทึกขอ้ตกลงกบับริษทั โออิชิ ราเมน จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยของบริษทั เพ่ือเช่าช่วงพ้ืนท่ีอาคาร
ห้างสรรพสินค้าสองแห่ง ซ่ึงบริษัทย่อยดังกล่าวเป็นเจ้าของสิทธิการเช่าพ้ืนท่ีอาคารดังกล่าว โดยบริษัทมี 
ภาระผกูพนัท่ีจะตอ้งจ่ายค่าเช่าเป็นรายเดือนตามอตัราท่ีระบุไวใ้นสญัญา 
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สัญญาอื่นๆ 
 
สัญญาแต่งตั้งผู้ จัดจ าหน่ายสินค้า 
 
เม่ือวนัท่ี 30 ธนัวาคม 2559 บริษทัและบริษทั โออิชิ เทรดด้ิง จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยของบริษทัไดท้ าสัญญาแต่งตั้ง 
ให้กิจการท่ีเก่ียวข้องกันหลายแห่งเป็นผูจ้ ัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์พร้อมด่ืมให้กับบริษัทและบริษัทย่อยดังกล่าว 
โดยสัญญามีผลบังคับใช้เป็นระยะเวลาสามปี ตั้ งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2560 และส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 
และหากฝ่ายหน่ึงฝ่ายใดประสงคจ์ะต่ออายุสัญญาออกไป ใหแ้จง้แก่อีกฝ่ายหน่ึงทราบล่วงหนา้เป็นลายลกัษณ์อกัษร
ไม่นอ้ยกวา่หกเดือน ก่อนวนัครบก าหนดระยะเวลาดงักล่าว 
 
 เ ม่ือวันท่ี  1 มีนาคม 2558 บริษัท โออิชิ เทรดด้ิง จ ากัด ซ่ึงเป็นบริษัทย่อยของบริษัทได้ท าสัญญาแต่งตั้ งให ้
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัแห่งหน่ึงเป็นผูจ้ดัจ าหน่ายสินคา้ประเภทชาเขียวใหก้บับริษทัย่อยดงักล่าว โดยสัญญามีก าหนด
ระยะเวลาสามปี มีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 1 มีนาคม 2558 จนถึงวนัท่ี 28 กุมภาพนัธ์ 2561 ต่อมาเม่ือวนัท่ี 1 มีนาคม 2561 
บริษทัย่อยดังกล่าวได้ท าสัญญาใหม่กับคู่สัญญาในราคาและเง่ือนไขตามท่ีระบุในสัญญา โดยสัญญามีก าหนด
ระยะเวลาสามปีมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 1 มีนาคม 2561 และส้ินสุดวนัท่ี 28 กุมภาพนัธ์ 2564 ทั้งน้ี หากฝ่ายหน่ึงฝ่ายใด
มิไดแ้จง้การไม่ต่ออายุสัญญาให้แก่อีกฝ่ายหน่ึงทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษรล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 90 วนั ก่อนครบ
ก าหนดระยะเวลาของสัญญาดงักล่าว หรือระยะเวลาท่ีต่อออกไปแต่ละคราว ให้ถือว่าสัญญาฉบบัน้ีมีผลบงัคบัใช้
ต่อไปอีกคราวละหน่ึงปี นบัแต่วนัท่ีครบก าหนดระยะเวลาของสัญญา หรือวนัท่ีครบก าหนดระยะเวลาท่ีต่อออกไป 
แต่ละคราว 
 
เม่ือวนัท่ี 1 เมษายน 2559 บริษทั โออิชิ เทรดด้ิง จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยของบริษทัไดท้ าสัญญาแต่งตั้งให้บริษทั 
เป็นผูจ้ดัจ าหน่ายผลิตภณัฑอ์าหารแช่เยน็ อาหารแช่แข็งและผลิตภณัฑใ์นกลุ่มเบเกอร่ี โดยสัญญามีผลบงัคบัใชเ้ป็น
ระยะเวลาสามปี ตั้ งแต่ว ันท่ี 1 เมษายน 2559 และส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2562 และในกรณีท่ีบริษัท โออิชิ  
เทรดด้ิง จ ากัด ไม่แจ้งการไม่ต่ออายุสัญญาให้บริษัททราบเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 90 วนั  
ก่อนครบก าหนดสัญญาให้ถือว่าสัญญาฉบบัน้ีมีผลบงัคบัใชต่้อไปอีกคราวละหน่ึงปี นบัแต่วนัท่ีครบก าหนดสัญญา
หรือระยะเวลาท่ีต่อออกไปแต่ละคราว 
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สัญญาผลิตและจัดจ าหน่ายสินค้า 
 
เม่ือวนัท่ี 26 กรกฎาคม 2560 บริษทัไดท้ าสัญญาแต่งตั้งให้กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัแห่งหน่ึงเป็นผูผ้ลิตและจดัจ าหน่าย 
ชาเขียวพร้อมด่ืมแบบขวดแกว้คืนขวด ในราคาและเง่ือนไขตามท่ีระบุในสญัญา โดยสญัญามีก าหนดระยะเวลาหน่ึงปี  
มีผลบงัคบัใช้ตั้งแต่วนัท่ี 1 สิงหาคม 2560 และส้ินสุดวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2561 ต่อมาเม่ือวนัท่ี 19 มิถุนายน 2561 
บริษทัไดท้ าสัญญาใหม่กบัคู่สัญญา ในราคาและเง่ือนไขตามท่ีระบุในสัญญา โดยสัญญามีก าหนดระยะเวลาหน่ึงปี 
มีผลบงัคบัใช้ตั้งแต่วนัท่ี 1 สิงหาคม 2561 และส้ินสุดวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2562 และหากคู่สัญญาฝ่ายหน่ึงฝ่ายใด
ประสงค์จะไม่ต่ออายุสัญญาให้แจง้เป็นหนงัสือแก่อีกฝ่ายหน่ึง ก่อนครบก าหนดระยะเวลาของสัญญาไม่นอ้ยกว่า  
90 วนั ใหถื้อวา่สญัญาฉบบัน้ีมีผลผกูพนัตามขอ้สญัญาเดิมต่อไปอีกคราวละหา้ปี 
 
เม่ือวนัท่ี 1 กรกฎาคม 2558 บริษทั โออิชิ เทรดด้ิง จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยของบริษทัได้ท าสัญญาเพ่ือผลิตและ 
จัดจ าหน่ายเคร่ืองด่ืมสมุนไพรให้กับกิจการท่ีเก่ียวข้องกันแห่งหน่ึง ในราคาและเง่ือนไขตามท่ีระบุในสัญญา  
โดยสัญญามีก าหนดระยะเวลาสามปี มีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2558 และส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 
ต่อมาเม่ือวนัท่ี 1 กรกฎาคม 2561 บริษทัย่อยดงักล่าวไดท้ าสัญญาใหม่กบัคู่สัญญาในราคาและเง่ือนไขตามท่ีระบุ 
ในสัญญา โดยสัญญามีก าหนดระยะเวลาสามปี มีผลบังคับใช้ตั้ งแต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2561 และส้ินสุดวนัท่ี  
30 มิถุนายน 2564 และหากฝ่ายหน่ึงฝ่ายใดประสงค์จะไม่ต่ออายุสัญญาให้แจง้เป็นหนงัสือแก่อีกฝ่ายหน่ึงก่อนครบ
ก าหนดระยะเวลาของสญัญาไม่นอ้ยกวา่หกเดือนไม่เช่นนั้นใหถื้อวา่สญัญาฉบบัน้ีมีผลผูกพนัตามขอ้สัญญาเดิมต่อไป
อีกคราวละสามปี 
 
สัญญาให้บริการด้านการบริหารงาน 
 
เม่ือวนัท่ี 29 พฤษภาคม 2555 บริษทัไดท้ าสัญญาให้บริการดา้นการบริหารงานกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัแห่งหน่ึง  
ซ่ึงให้บริการด้านการบริหารและจัดการธุรกิจแก่บริษัท สัญญามีก าหนดระยะเวลาหน่ึงปี เ ร่ิมตั้ งแต่ว ันท่ี 
1 มกราคม 2555 ถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม 2555 และหากฝ่ายหน่ึงฝ่ายใดไม่มีการแจง้ยกเลิกสัญญาให้ทราบล่วงหนา้ 
เป็นลายลกัษณ์อกัษรไม่น้อยกว่าสามเดือน ก่อนครบก าหนดสัญญา ให้ถือว่าสัญญาฉบับน้ีมีผลบังคบัใช้ต่อไป 
อีกคราวละหน่ึงปี นบัแต่วนัท่ีครบก าหนดสัญญาหรือระยะเวลาท่ีต่อออกไปแต่ละคราว โดยบริษทัมีภาระผูกพนั 
ท่ีจะตอ้งจ่ายค่าตอบแทนเป็นรายเดือนตามอตัราท่ีระบุไวใ้นสญัญา 
 
เ ม่ือวันท่ี 10 กรกฎาคม 2557 บริษัทได้ท าสัญญา Management Service Agreement กับ Oishi Myanmar Limited  
ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยทางออ้มในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ เพ่ือให้บริการดา้นการบริหารและจดัการธุรกิจ
แก่Oishi Myanmar Limited สัญญามีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 10 กรกฎาคม 2557 เป็นตน้ไป จนกว่าคู่สัญญาจะตกลง
ให้สัญญาส้ินสุดหรือสัญญาส้ินสุดลงด้วยเหตุใดเหตุหน่ึงตามท่ีระบุไวใ้นสัญญา โดยบริษัทตกลงเรียกเก็บ
ค่าตอบแทนรายเดือนตามอตัราท่ีระบุไวใ้นสญัญา 
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เม่ือวนัท่ี 29 เมษายน 2558 บริษัท โออิชิ เทรดด้ิง จ ากัด ซ่ึงเป็นบริษัทย่อยของบริษัทได้ท าสัญญาให้บริการ             
ดา้นการบริหารงานกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัแห่งหน่ึง เพ่ือการใหบ้ริการดา้นการบริหารแก่บริษทัยอ่ยดงักล่าว สญัญา
มีผลใชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 1 พฤษภาคม 2558 เป็นตน้ไป และหากคู่สัญญาฝ่ายใดประสงคจ์ะเลิกสัญญา ใหแ้จง้ให้อีก
ฝ่ายหน่ึงทราบล่วงหนา้เป็นลายลกัษณ์อกัษรไม่นอ้ยกว่าสองเดือน โดยบริษทัย่อยดงักล่าวมีภาระผกูพนัท่ีจะตอ้งจ่าย
ค่าตอบแทนเป็นรายเดือนตามอตัราท่ีระบุไวใ้นสญัญา 
 
สัญญาซื้อขาย 
 
เม่ือวนัท่ี 12.พฤษภาคม 2558.บริษทัได้ท าสัญญาซ้ือขายไอศกรีมกับกิจการท่ีเก่ียวข้องกันแห่งหน่ึง ในราคาและ
เง่ือนไขตามท่ีระบุในสัญญา โดยสัญญามีอายุสามปี มีผลบังคับใช้ตั้ งแต่วนัท่ี 16.มิถุนายน 2558 และส้ินสุดวันท่ี  
15 มิถุนายน 2561 ต่อมาเม่ือวนัท่ี 29 มิถุนายน 2561 บริษทัไดท้ าสัญญาใหม่กบัคู่สญัญาในราคาและเง่ือนไขตามท่ีระบุ
ในสญัญา โดยสญัญามีอายสุามปี มีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2561 จนถึงวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564  
 
เม่ือวนัท่ี 1 กันยายน 2558 บริษัท โออิชิ เทรดด้ิง จ ากัด ซ่ึงเป็นบริษัทย่อยของบริษัทได้ท าสัญญาซ้ือขวดพีอีที 
บรรจุร้อนกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัแห่งหน่ึง ตามปริมาณท่ีบริษทัย่อยดงักล่าวก าหนดในราคาเป็นไปตามท่ีระบุใน
สญัญา โดยสญัญามีก าหนดระยะเวลาสามปี มีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 1 กนัยายน 2558 ส้ินสุดวนัท่ี 31 สิงหาคม 2561 
ต่อมาเม่ือวนัท่ี 1 กนัยายน 2561 บริษทัย่อยดงักล่าวไดท้ าสัญญาใหม่กบัคู่สัญญาในราคาและเง่ือนไขตามท่ีระบุในสัญญา 
โดยสญัญามีก าหนดระยะเวลาหกเดือน มีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 1 กนัยายน 2561 ส้ินสุดวนัท่ี 28 กุมภาพนัธ์ 2562  
 
เม่ือวนัท่ี 19 พฤษภาคม 2560 บริษทัไดท้ าสัญญาซ้ือขายเคร่ืองด่ืมชาเขียวโซดากระป๋องกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
แห่งหน่ึงตามปริมาณท่ีบริษทัก าหนดในราคาเป็นไปตามท่ีระบุในสัญญา โดยสัญญามีก าหนดระยะเวลาหน่ึงปีมีผล
บงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 20 พฤษภาคม 2560 ส้ินสุดวนัท่ี 19 พฤษภาคม 2561 ต่อมาเม่ือวนัท่ี 4 มิถุนายน 2561 บริษทัไดท้ า
สัญญาใหม่กบัคู่สัญญาในราคาและเง่ือนไขตามท่ีระบุในสัญญา โดยสัญญามีก าหนดระยะเวลาหน่ึงปีมีผลบงัคบัใช้
ตั้งแต่วนัที่ 20 พฤษภาคม 2561 ส้ินสุดวนัที่ 19 พฤษภาคม 2562 และหากฝ่ายหน่ึงฝ่ายใดไม่แจง้ความประสงค ์
ไม่ต ่ออายุสัญญาให้ทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่าสามเดือนก่อนวันส้ินสุดของสัญญา 
ใหถื้อว่าสัญญาฉบบัน้ีมีผลบงัคบัใชต่้อไปอีกคราวละหน่ึงปี นบัแต่วนัท่ีครบก าหนดระยะเวลาการซ้ือขายหรือวนัท่ี 
ครบก าหนดระยะเวลาท่ีต่อออกไปแต่ละคราว 
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 สัญญาสิทธิการด าเนินกิจการ 
 

เ ม่ือวันท่ี 1 มีนาคม 2559 บริษัทได้ท าสัญญาให้สิทธิในการด าเนินกิจการสาขาร้านอาหารของกลุ่มบริษัท
ภายในประเทศไทย กบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัแห่งหน่ึง โดยมีรายละเอียดการให้สิทธิและค่าตอบแทนตามท่ีระบุใน
สัญญา สัญญามีก าหนดระยะเวลา 10 ปี เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 1 มีนาคม 2559 เป็นตน้ไป และหากฝ่ายหน่ึงฝ่ายใดไม่ได ้
ขอเลิกสัญญาเป็นลายลกัษณ์อกัษรล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 90 วนั ก่อนครบก าหนดสัญญา ให้ถือว่าสัญญาฉบับน้ี 
มีผลบงัคบัใชต่้อไปอีกคราวละหา้ปี นบัแต่วนัท่ีครบก าหนดสญัญาหรือระยะเวลาท่ีต่อออกไปแต่ละคราว 
 

สัญญาให้บริการบริหารคลงัสินค้า 
 

เม่ือวนัท่ี 28 มกราคม 2558 บริษทั โออิชิ เทรดด้ิง จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยของบริษทัไดท้ าสัญญาให้บริการบริหาร
คลงัสินคา้ โดยบริษทั โออิชิ เทรดด้ิง จ ากดั มีภาระผกูพนัท่ีจะตอ้งจ่ายค่าตอบแทนเป็นรายเดือนตามอตัราท่ีระบุไวใ้น
สญัญา สญัญามีก าหนดระยะเวลาสามปี เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 1 ธนัวาคม 2557 ถึงวนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2560 ต่อมาคู่สัญญา
ไดเ้ขา้ท าบนัทึกเพ่ิมเติมต่อทา้ยสัญญาใหบ้ริการบริหารคลงัสินคา้ คร้ังท่ี 1 เพ่ือต่ออายุสัญญาดงักล่าวออกไปอีกเป็น
ระยะเวลาหน่ึงปี เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 1 ธนัวาคม 2560 ถึงวนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2561 โดยบริษทัย่อยดงักล่าวตกลงท่ีจะจ่าย
ค่าตอบแทนเป็นรายเดือนตามท่ีระบุไวใ้นบนัทึกเพ่ิมเติมต่อทา้ยสัญญาดงักล่าว ต่อมาเม่ือวนัท่ี 7 พฤศจิกายน 2561 
คู่สญัญาไดเ้ขา้ท าบนัทึกเพ่ิมเติมต่อทา้ยสัญญาใหบ้ริการบริหารคลงัสินคา้ คร้ังท่ี 2 เพ่ือต่ออายสุญัญาดงักล่าวออกไป
อีกเป็นระยะเวลาหน่ึงปี เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 1 ธนัวาคม 2561 ถึงวนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2562 โดยบริษทัยอ่ยดงักล่าวตกลงท่ี
จะจ่ายค่าตอบแทนเป็นรายเดือนตามอตัราท่ีระบุไวใ้นบนัทึกเพ่ิมเติมต่อทา้ยสญัญาดงักล่าว 
 

สัญญาจ้างบริการ 
 

บริษทัไดท้ าสัญญาจา้งบริการกบั บริษทั โออิชิ ราเมน จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยของบริษทั เพ่ือการใหบ้ริการเก่ียวกบั
ธุรกิจร้านอาหาร โดยสญัญามีก าหนดระยะเวลาหน่ึงปี เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2561 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ
มีอตัราค่าบริการตามท่ีระบุในสญัญา ต่อมาคู่สัญญาไดต้กลงท าสญัญาใหม่ โดยสัญญามีก าหนดระยะเวลาหน่ึงปี มีผล
บงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2562 ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และมีอตัราค่าบริการตามท่ีระบุในสญัญา 

 

สัญญาจ้างผลิต 
 

เม่ือวนัท่ี 1 มีนาคม 2559 บริษทั โออิชิ เทรดด้ิง จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยของบริษทัไดท้ าสัญญารับจา้งผลิตผลิตภณัฑ์
เคร่ืองด่ืมประเภทนมกับกิจการท่ีเก่ียวข้องกันแห่งหน่ึง ในราคาและเง่ือนไขตามท่ีระบุในสัญญาโดยสัญญา 
มีก าหนดระยะเวลาหา้ปี มีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 1 ตุลาคม 2558 ถึงวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 และหากฝ่ายหน่ึงฝ่ายใด
ไม่มีการแจง้ยกเลิกสัญญาให้ทราบล่วงหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษรไม่น้อยกว่า 180 วนัก่อนวนัท่ีครบก าหนดสัญญา 
ใหถื้อวา่สญัญาฉบบัน้ีมีผลบงัคบัใชต่้อไปอีกคราวละหน่ึงปี นบัแต่วนัท่ีครบก าหนดอายสุญัญา 



บริษัท โออชิิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล  
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม 2561 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
 

 35 

บันทึกข้อตกลงให้สิทธิจ าหน่ายเคร่ืองด่ืม 
 
เม่ือวนัท่ี 4 เมษายน 2559 บริษทั โออิชิ เทรดด้ิง จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยของบริษทัไดท้ าบนัทึกขอ้ตกลงเพ่ือรับสิทธิ
ในการจ าหน่ายเคร่ืองด่ืม “โออิชิ” ภายในศูนยก์ารประชุม กบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัแห่งหน่ึงตามรายละเอียดและ
เง่ือนไขท่ีระบุในบนัทึกขอ้ตกลง โดยบนัทึกขอ้ตกลงมีระยะเวลาสองปี มีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 1 มีนาคม 2559  
และส้ินสุดวนัท่ี 28 กมุภาพนัธ์ 2561 
 
สัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ 
 
เม่ือวนัท่ี 19 ตุลาคม 2559 บริษทัไดท้ าสัญญาอนุญาตใหใ้ชสิ้ทธิกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัสองแห่ง เพ่ือด าเนินกิจการ
ผลิตและจ าหน่ายสินคา้ภายใตเ้คร่ืองหมายการคา้ของบริษทัในประเทศมาเลเซีย บรูไนและสิงคโปร์ โดยมีเง่ือนไข
และอตัราค่าตอบแทนตามท่ีระบุในสัญญา โดยสญัญามีก าหนดระยะเวลา 2 ปี มีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2558 
ถึงวันท่ี  31 ธันวาคม 2559 และเม่ือครบก าหนดอายุสัญญา ให้สัญญาต่ออายุออกไปอีกสามปี จนถึงวันท่ี   
31 ธนัวาคม 2562 ภายใตข้อ้ตกลงและเง่ือนไขท่ีระบุในสญัญาเดิม 
 
สัญญาซื้อขายวัตถดิุบและวัสดุบรรจุภัณฑ์ 
 
เม่ือวนัท่ี 19 พฤศจิกายน 2557 บริษทัไดท้ าสัญญาซ้ือขายวตัถุดิบและวสัดุบรรจุภณัฑก์บักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัแห่งหน่ึง 
ใหเ้ป็นผูด้  าเนินการกระจายสินคา้สู่ร้านคา้ในเครือและควบคุมการบริหารวตัถุดิบและวสัดุบรรจุภณัฑใ์หแ้ก่บริษทั
และใหสิ้ทธิบริษทัย่อยของบริษทัใชสิ้ทธิภายใตข้อ้ก าหนดและเง่ือนไขเดียวกนั โดยบริษทัและบริษทัย่อยตกลงท่ีจะ
ช าระค่าบริการตามอตัราท่ีระบุไวใ้นสัญญา สัญญาดงักล่าวส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 ต่อมาคู่สัญญาไดเ้ขา้ท า
บนัทึกขอ้ตกลงต่อสัญญาซ้ือขายวตัถุดิบและวสัดุบรรจุภณัฑ ์จ านวน 3 คร้ัง เพ่ือต่ออายุสัญญาดงักล่าวออกไปจนถึง
วนัท่ี 31 สิงหาคม 2561 โดยบริษทัและบริษทัย่อยตกลงท่ีจะช าระค่าบริการตามอตัราท่ีระบุไวใ้นบันทึกขอ้ตกลง
ดงักล่าว ต่อมาเม่ือวนัท่ี 1 กนัยายน 2561 บริษทัไดท้ าสัญญาใหม่กบัคู่สัญญา ภายใตข้อ้ก าหนดและเง่ือนไขตามท่ี
ระบุในสัญญา โดยสัญญามีก าหนดระยะเวลาหน่ึงปี เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 1 กนัยายน 2561 ถึงวนัท่ี 30 กนัยายน 2562  
และคู่สญัญาทั้งสองฝ่ายอาจตกลงต่อก าหนดระยะเวลาของสญัญาออกไปไดอี้ก 1 ปี 
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5 ลูกหนีก้ำรค้ำ 
 

  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน 
 หมายเหตุ 2561  2561  2561  2561 
  (พันบาท) 

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4  650,623   540,523   29,959   41,989 
บุคคลหรือกิจการอ่ืนๆ   101,028   129,483   13,259   16,625 
รวม   751,651   670,006   43,218   58,614 

 
การวิเคราะห์อายขุองลูกหน้ีการคา้ มีดงัน้ี 
 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร  
 31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน 
 2561  2561  2561  2561 
 (พันบาท) 

กจิกำรที่เกีย่วข้องกนั        
ยงัไม่ครบก าหนดช าระ 599,934  463,751  26,771  15,479 
เกินก าหนดช าระ        

นอ้ยกวา่ 3 เดือน  48,079  52,459   2,734   3,034 
3 - 6 เดือน  1,527   4,907  -  4,907 
6 - 12 เดือน  1,083   15,804   454   15,123 
มากกวา่ 12 เดือน    -  3,602       -  3,446 

รวม 650,623  540,523   29,959   41,989 
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 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร  
 31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน 
 2561  2561  2561  2561 
 (พันบาท) 

บุคคลหรือกจิกำรอ่ืนๆ        
ยงัไม่ครบก าหนดช าระ 79,612  107,737  9,602  12,438 
เกินก าหนดช าระ        

นอ้ยกวา่ 3 เดือน  19,007   19,687   2,968   3,426 
3 - 6 เดือน   609   481   151   275 
6 - 12 เดือน  823   510   118   14 
มากกวา่ 12 เดือน  977   1,068   420   472 

รวม  101,028   129,483   13,259   16,625 

รวมทั้งส้ิน  751,651   670,006   43,218   58,614 

  
 โดยปกติระยะเวลาการใหสิ้นเช่ือแก่ลูกคา้ของกลุ่มบริษทัมีระยะเวลาตั้งแต่ 30 วนั ถึง 60 วนั  
 
6 ลูกหนีอ่ื้น 
 

  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน 
 หมายเหตุ 2561  2561  2561  2561 
  (พันบาท) 

กจิกำรที่เกีย่วข้องกนั 4 923,636  882,084  7,063  8,533 

บุคคลหรือกจิกำรอ่ืนๆ         
ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้  48,756  43,286  10,833  14,683 
อ่ืนๆ  17,862  16,238  7,628  6,047 
รวม  990,254  941,608  25,524  29,263 

 
 
 
 
 
 



บริษัท โออชิิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล  
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม 2561 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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7 เงนิลงทุนในบริษทัย่อย 
 

 งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

ส าหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561  2560 
 (พันบาท) 

ณ วนัท่ี 1 ตุลาคม 1,593,823  693,280 
เพ่ิมทุนในบริษทัย่อย 5,479  230,000 
ค่าเผื่อการดอ้ยค่า (5,421)  (5,965) 

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 1,593,881  917,315 

 
 ไม่มีการซ้ือและจ าหน่ายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยในระหวา่งงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 

 
เม่ือวนัท่ี 14 ธนัวาคม 2561 Oishi International Holdings Limited ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยทางตรงของบริษทั ไดเ้พ่ิมทุนท่ีออก
และช าระแลว้จากเดิมจ านวน 11.70 ลา้นเหรียญฮ่องกง (11,700,000 หุ้น มูลค่าหุ้นท่ีตราไวหุ้้นละ 1 เหรียญฮ่องกง)  
เป็นจ านวน 13 ลา้นเหรียญฮ่องกง (13,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 เหรียญฮ่องกง) 
 
เม่ือวนัท่ี 5 ตุลาคม 2560 บริษทั โออิชิ สแน็ค จ ากดั ไดจ้ดทะเบียนเปล่ียนช่ือบริษทัเป็นบริษทั โออิชิ ฟู้ด เซอร์วิส จ ากดั 
และเพ่ิมทุนจดทะเบียนจากเดิมจ านวน 80 ลา้นบาท (800,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 100 บาท)  เป็น 1,000 ลา้นบาท 
(10,000,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 100 บาท)  โดยเรียกช าระค่าหุ้นเพ่ิมทุนในคราวน้ีจ านวน 230 ล้านบาท 
(9,200,000 หุน้ มูลค่าท่ีเรียกช าระหุน้ละ 25 บาท) 



บริษัท โออชิิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล  
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม 2561 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 30 กนัยายน 2561 และเงินปันผลรับจากเงินลงทุนส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 มีดงัน้ี 

 

  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
  

สดัส่วนความเป็นเจา้ของ  ทุนช าระแลว้ 
 

ราคาทุน 
  

การดอ้ยค่า  ราคาทุน-สุทธิ 
 เงินปันผลรับส าหรับงวด 

สามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 
  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  31 ธนัวาคม 
 ลกัษณะธุรกิจ 2561  2561  2561  2561  2561  2561  2561  2561  2561  2561  2561  2560 
  (ร้อยละ)  (หลักพัน)  (พันบาท) 
บริษทัย่อยทางตรง                         

บริษทั โออิชิ เทรดด้ิง จ ากดั  ผลิตและจดัจ าหน่าย               

    อาหารและเคร่ืองด่ืม 

 

99.99 

  

99.99 

  

420,000 บาท 

  

420,000 บาท 

  

420,000 

  

420,000 

  

- 
  

- 
  

420,000 

  

420,000 

  

   - 

  

- 

บริษทั โออิชิ ราเมน จ ากดั ร้านอาหารญ่ีปุ่น 99.99  99.99  158,000 บาท  158,000 บาท  158,000  158,000  -  -  158,000  158,000    -  - 

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

Oishi International Holdings 

   Limited 

จดัจ าหน่ายเคร่ืองด่ืมใน 

ต่างประเทศ 100.00  100.00  HKD 13,000  HKD 11,700  

 

55,586  

 

50,107 

  

(39,703) 

  

     (34,282) 

  

15,883  

 

15,825  

 
- 

  
- 

รวม            1,633,584   1,628,105        (39,703)        (34,282)  1,593,881  1,593,823  -  - 

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

ใหค้  าปรึกษา 100.00  100.00  SGD 1,900  SGD 1,900  

           

  

 

 

Oishi Myanmar Limited ร้านอาหารญ่ีปุ่น 55.00  55.00  USD 2,700  USD 2,700                 

Oishi Group Limited Liability 

   Company 

บริการใหค้  าปรึกษาการ

บริหารดา้นการตลาด 100.00  100.00  USD 50  USD 50  

           

  

  



บริษัท โออชิิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล  
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม 2561 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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บริษัทย่อยทั้ งหมดด าเนินธุรกิจในประเทศไทยยกเว้น Oishi International Holdings Limited ซ่ึงด าเนินธุรกิจใน 
ประเทศฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน Oishi F&B (Singapore) Pte. Ltd. ด าเนินธุรกิจในประเทศสิงคโปร์  
Oishi Myanmar Limited ด าเนินธุรกิจในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ และ Oishi Group Limited Liability Company 
ด าเนินธุรกิจในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 
 
บริษทัไม่มีเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์ดงันั้นจึงไม่มีราคาท่ีเปิดเผยต่อสาธารณชน 
 

8 ที่ดนิ อำคำรและอุปกรณ์  
 
การซ้ือ จ าหน่าย และโอนอาคารและอุปกรณ์ระหวา่งงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 มีดงัน้ี 
 

 งบกำรเงินรวม 
ส าหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561  2560 

   การจ าหน่าย    การจ าหน่าย 
 การซ้ือและ  และการโอนออก  การซ้ือและ  และการโอนออก 
 การโอนเขา้  -ราคาตามบญัชี  การโอนเขา้  -ราคาตามบญัชี 
 -ราคาทุน  สุทธิ  -ราคาทุน  สุทธิ 
 (พันบาท) 

ส่วนปรับปรุงท่ีดิน 632  -  -  - 
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 1,835  -  679  - 
ส่วนตกแต่ง 43,672  705  33,564  23 
ระบบภายใน 36,206  206  34,125  1 
เคร่ืองมือและเคร่ืองจกัรใชใ้นการผลิต 746,415  188  33,030  202 
อุปกรณ์ส านกังานและเคร่ืองตกแต่ง 20,844  96  14,612  33 
เคร่ืองใชใ้นร้านอาหาร 5,656  173  5,032  128 
ยานพาหนะ 6  -  -  106 
สินทรัพยร์ะหวา่งก่อสร้างและติดตั้ง 472,843  711,474  107,805  104,399 
รวม 1,328,109  712,842  228,847  104,892 

 

 

 
 
 
 



บริษัท โออชิิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล  
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม 2561 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
ส าหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561  2560 

   การจ าหน่าย    การจ าหน่าย 
 การซ้ือและ  และการโอนออก  การซ้ือและ  และการโอนออก 
 การโอนเขา้  -ราคาตามบญัชี  การโอนเขา้  -ราคาตามบญัชี 
 -ราคาทุน  สุทธิ  -ราคาทุน  สุทธิ 
 (พันบาท) 

ส่วนตกแต่ง 9,221  705  3,055  23 
ระบบภายใน 4,153  204  3,454  1 
เคร่ืองมือและเคร่ืองจกัรใชใ้นการผลิต 5,169  280  3,525  160 
อุปกรณ์ส านกังานและเคร่ืองตกแต่ง 3,917  93  1,773  18 
เคร่ืองใชใ้นร้านอาหาร 1,170  228  649  86 
สินทรัพยร์ะหวา่งก่อสร้างและติดตั้ง -  283  7,605  7,605 
รวม 23,630  1,793  20,061  7,893 

 
เม่ือวนัท่ี 27 พฤศจิกายน 2560 บริษทั โออิชิ เทรดด้ิง จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยของบริษทัไดเ้กิดเหตุเพลิงไหมบ้ริเวณ
ส่วนการผลิตเคร่ืองด่ืมแบบ UHT ภายในโรงงานนิคมอุตสาหกรรมนวนคร จงัหวดัปทุมธานี เป็นผลให้ตอ้งหยุด   
การผลิตเคร่ืองด่ืมแบบ UHT และไดเ้ร่ิมด าเนินการผลิตในเดือนธนัวาคม 2561 อย่างไรก็ตามบริษทัไดบ้นัทึกส ารอง 
ค่าเผื่อการดอ้ยค่าอาคารและอุปกรณ์แลว้ 

 

9 หนีสิ้นที่มภีำระดอกเบีย้ 
  

  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร  
  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน 
  2561  2561  2561  2561 
  (พันบาท) 

ส่วนที่หมุนเวียน         
หุน้กูท่ี้ถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี         
   ส่วนท่ีไม่มีหลกัประกนั  1,000,000  1,700,700  1,000,000  1,700,700 

 
  



บริษัท โออชิิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล  
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม 2561 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ลกัษณะท่ีส าคญัและรายละเอียดของหุน้กูข้องกลุ่มบริษทัมีดงัน้ี 
 
ในปี 2555 ผูถื้อหุ้นของบริษทัไดอ้นุมติัให้บริษทัไดอ้อกและเสนอขายหุ้นกูมี้วงเงินไม่เกิน 3,000 ลา้นบาท โดยมี
ระยะเวลาไม่เกิน 10 ปี โดยในกรณีท่ีบริษทัไดไ้ถ่ถอนหรือช าระคืนหุ้นกูท่ี้ไดอ้อกภายในวงเงินขา้งตน้แลว้ บริษทั
สามารถออกหุน้กูท้ดแทนเพ่ิมเติมอีกไดภ้ายใตเ้ง่ือนไขและวงเงินท่ีก าหนดไว ้(Revolving) 
 
ในวนัท่ี 9 ธนัวาคม 2561 บริษทัไดด้ าเนินการซ้ือคืนหุน้กูค้ร้ังท่ี 1/2558 เน่ืองจากครบก าหนดไถ่ถอนเป็นจ านวนรวม 

700,700 หน่วย รวมเป็นเงินจ านวน 700,700,000 บาท  

 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 บริษทัมีหุ้นกูท่ี้ออกแลว้ชนิดระบุช่ือผูถื้อ ประเภทไม่มีประกนั ไม่ดอ้ยสิทธิและไม่มีผูแ้ทน 
ผูถื้อหุ้นกูเ้ป็นจ านวน 1,000 ลา้นบาท (1,000,000 หน่วย มูลค่าท่ีตราไวห้น่วยละ 1,000 บาท) โดยครบก าหนดเวลา 
ไถ่ถอนในวนัท่ี 6 กรกฎาคม 2562 และมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 2.20 ต่อปี ซ่ึงมีก าหนดจ่ายช าระดอกเบ้ียทุกๆ หกเดือน  
ทั้งน้ีบริษทัมีวงเงินคงเหลือในการออกหุน้กูอี้กเป็นจ านวน 2,000 ลา้นบาท 

 
บริษัทต้องปฏิบัติตามเง่ือนไขท่ีก าหนดและด ารงอัตราส่วนของหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียต่อส่วนของผู ้ถือหุ้น 
ตลอดอายขุองหุน้กู ้

 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 กลุ่มบริษัทมีวงเงินสินเช่ือซ่ึงยงัไม่ได้เบิกใช้เป็นจ านวนเงินรวม 2,754.65 ล้านบาท  
และ 3.46 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา (30 กันยายน 2561: 2,750.76 ล้านบาท และ 3.46 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา) 
และบริษทัมีวงเงินสินเช่ือซ่ึงยงัไม่ไดเ้บิกใชเ้ป็นจ านวนเงินรวม 2,669.45 ลา้นบาท (30 กันยายน 2561: 2,665.56 ล้านบาท) 

 
10 ส่วนงำนด ำเนินงำน 

 
กลุ่มบริษทัมี 2 ส่วนงานท่ีรายงาน ดงัรายละเอียดขา้งล่าง ซ่ึงเป็นหน่วยงานธุรกิจท่ีส าคญัของกลุ่มบริษทั หน่วยงานธุรกิจ  
ท่ีส าคัญน้ีผลิตสินค้าและให้บริการท่ีแตกต่างกัน และมีการบริหารจัดการแยกต่างหาก เน่ืองจากใช้เทคโนโลย ี
และกลยุทธ์ทางการตลาดท่ีแตกต่างกนั ผูมี้อ  านาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการด าเนินงานสอบทานรายงานการจดัการภายใน
ของแต่ละหน่วยงานธุรกิจท่ีส าคญัอย่างนอ้ยทุกไตรมาส การด าเนินงานของแต่ละส่วนงานท่ีรายงานของกลุ่มบริษทั
โดยสรุปมีดงัน้ี 
 
• ส่วนงานอาหาร ร้านอาหารญ่ีปุ่น บะหม่ีราเมน อาหารวา่งและอาหารส าเร็จรูปแช่แขง็ 
• ส่วนงานเคร่ืองด่ืม  ผลิตและจดัจ าหน่ายเคร่ืองด่ืมชาเขียว เคร่ืองด่ืมกล่ินผลไม ้เคร่ืองด่ืมสมุนไพร และน ้าด่ืม 
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ขอ้มูลผลการด าเนินงานของแต่ละส่วนงานท่ีรายงานไดร้วมอยู่ดงัขา้งล่างน้ี ผลการด าเนินงานวดัโดยใชก้ าไรสุทธิ 
ของส่วนงาน ซ่ึงน าเสนอในรายงานการจดัการภายในและสอบทานโดยผูมี้อ  านาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการด าเนินงาน
ของกลุ่มบริษทั ผูบ้ริหารเช่ือว่าการใช้ก าไรสุทธิในการวดัผลการด าเนินงานนั้น เป็นข้อมูลท่ีเหมาะสมในการ
ประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงานและสอดคลอ้งกบักิจการอ่ืนท่ีด าเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมเดียวกนั 
 
ข้อมลูเกีย่วกบัส่วนงานที่รายงาน 
 
ส าหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวันที่  ส่วนงำนอำหำร  ส่วนงำนเคร่ืองด่ืม  รวม 

   31 ธันวาคม  2561  2560  2561  2560  2561  2560 
 (ล้านบาท) 
รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก            
   - กิจการอ่ืน  1,730   1,595  394  413  2,124  2,008 
   - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  18   21  1,224  1,129  1,242  1,150 
รวมรำยได้ 1,748  1,616  1,618  1,542  3,366  3,158 

            
ก ำไรส ำหรับงวดก่อนภำษเีงินได้ 140  83  207  223  347  306 

(ค่าใชจ่้าย) รายไดภ้าษีเงินได ้ (28)  (17)  7  7  (21)  (10) 
ก ำไรส ำหรับงวด 112  66   214  230  326  296 

            
 ส่วนงำนอำหำร  ส่วนงำนเคร่ืองด่ืม  รวม 
 31 

ธนัวาคม  
30 

กนัยายน  
31 

ธนัวาคม  
30 

กนัยายน  
31 

ธนัวาคม  
30 

กนัยายน 
 2561  2561  2561  2561  2561  2561 
 (ล้านบาท) 
สินทรัพย์ส่วนงำน 2,708  3,775  6,764  5,905  9,472  9,680 

            
หนีสิ้นส่วนงำน 1,077  1,153  2,079  2,537  3,156  3,690 
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11 ภำษเีงินได้ 
  
การรับรู้ภาษีเงินไดข้ึ้นอยู่กบัการประมาณการท่ีดีท่ีสุดของฝ่ายบริหารเก่ียวกบัอตัราภาษีเงินไดป้ระจ าปีถวัเฉล่ีย      
ถ่วงน ้าหนกัท่ีคาดไวส้ าหรับปีทางการเงินเต็มปีท่ีใชก้บัรายไดก่้อนภาษีเงินไดข้องงวดระหว่างกาล อตัราภาษีเงินได ้
ท่ีแทจ้ริงของกลุ่มบริษทัและบริษทัในการด าเนินงานต่อเน่ืองเป็นระยะเวลาสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561   
คือร้อยละ 6.01 และร้อยละ 18.60 ตามล าดบั (31 ธันวาคม 2560: ร้อยละ 3.25 และร้อยละ 17.78 ตามล าดับ)  
 
การเปล่ียนแปลงในอตัราภาษีเงินไดท่ี้แทจ้ริงมีสาเหตุหลกัจากปัจจยัดงัต่อไปน้ี 
• รายไดท่ี้ไม่ตอ้งเสียภาษีเงินได ้และ 
• ค่าใชจ่้ายทางภาษีท่ีถือเป็นรายจ่ายไดเ้พ่ิมข้ึน 

 
12 ก ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐำน 

 
ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ค านวณจากก าไรส าหรับงวด    
ท่ีเป็นส่วนของผูถื้อหุ้นสามญัของบริษทัและจ านวนหุ้นสามญัท่ีออกจ าหน่ายแลว้ระหว่างงวดโดยแสดงการค านวณ
ดงัน้ี 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร  
ส าหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561  2560  2561  2560 

 (ล้านบาท / ล้านหุ้น) 
ก าไรท่ีเป็นส่วนของผูถื้อหุน้สามญั        
   ของบริษทั (ขั้นพ้ืนฐาน) 327.65  298.21  44.69  37.55 

จ านวนหุน้สามญัท่ีออกจ าหน่ายแลว้ 187.50  187.50  187.50  187.50 

ก ำไรต่อหุ้น (ขั้นพื้นฐำน) (บาท) 1.75  1.59  0.24  0.20 

 
13 เคร่ืองมือทำงกำรเงนิ 

 
มูลค่ำตำมบัญชีและมูลค่ำยุตธิรรม 
 
ตารางดงัต่อไปน้ีแสดงมูลค่าตามบญัชีและมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงิน รวมถึง
ล าดบัชั้นมูลค่ายุติธรรมส าหรับเคร่ืองมือทางการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรม  แต่ไม่รวมถึงการแสดงขอ้มูล   
มูลค่ายุติธรรมส าหรับสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินท่ีไม่ไดว้ดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมหากมูลค่า 
ตามบญัชีใกลเ้คียงกบัมูลค่ายติุธรรมอยา่งสมเหตุสมผล 
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 งบกำรเงินรวม/งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 มูลค่าตามบญัชี มูลค่ายติุธรรม 
  ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 
 (ล้านบาท) 

31 ธันวำคม 2561      
หน้ีสินทางการเงินที่ไม่ได้วัดมูลค่าด้วย

มลูค่ายติุธรรม 

     

หุน้กู ้ 1,000 - 1,001          - 1,001 
      
30 กนัยำยน 2561      
หน้ีสินทางการเงินที่ไม่ได้วัดมูลค่าด้วย

มลูค่ายติุธรรม 

     

หุน้กู ้ 1,701 - 1,703 - 1,703 
 

เคร่ืองมือทำงกำรเงนิที่ไม่ได้วดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุตธิรรม 
 
ประเภท เทคนิคกำรประเมนิมูลค่ำ 
หุน้กู ้ อา้งอิงราคาจากนายหนา้ 

 
14 ภำระผูกพนักบับุคคลหรือกจิกำรที่ไม่เกีย่วข้องกนั 

 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร  
 31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน 
 2561  2561  2561  2561 
 (พันบาท) 

ภาระผกูพนัรายจ่ายฝ่ายทุน        
สัญญาท่ียังไม่ได้รับรู้        
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์  170,073   394,485  86  1,070 
อาคารและส่ิงปลูกสร้างอ่ืน  13,296   133,323            -  - 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์  421          -            -          - 
รวม  183,790   527,808  86  1,070 
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งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร  
 31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน 
 2561  2561  2561  2561 
 (พันบาท) 

จ านวนเงินขั้นต ่าที่ต้องจ่ายในอนาคตทั้งส้ิน 
ภายใต้สัญญาเช่าด าเนินงานที่บอกเลิกไม่ได้ 

      

ภายในหน่ึงปี  204,030   212,093   127,897   134,174 
หลงัจากหน่ึงปี แต่ไม่เกินหา้ปี  156,652   170,099   93,719   102,675 
หลงัจากหา้ปี  4,122   4,341   4,122   4,341 
รวม  364,804   386,533   225,738   241,190 

  
สัญญาที่ส าคัญภายใต้ภาระผกูพนัตามสัญญาเช่าด าเนินงานที่บอกเลิกไม่ได้ 
 
สัญญาเช่าพืน้ท่ี 
 
บริษทัไดท้ าสัญญาเช่าพ้ืนท่ีเพ่ือประกอบกิจการร้านอาหารกบับริษทัในประเทศหลายแห่ง สัญญามีก าหนดระยะเวลา
ระหวา่งหน่ึงปีถึงยี่สิบส่ีปี ซ่ึงจะครบก าหนดในระหวา่งปี 2562 ถึงปี 2574 โดยบริษทัมีภาระผกูพนัท่ีจะตอ้งจ่ายค่าเช่า
เป็นรายเดือนในอตัราคงท่ีหรืออตัราร้อยละของยอดรายไดต้ามเง่ือนไขท่ีก าหนดไวใ้นสญัญา 

 
บริษทั โออิชิ ราเมน จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัไดท้ าสัญญาเช่าพ้ืนท่ีเพ่ือประกอบกิจการร้านอาหารกบับริษทั
ในประเทศหลายแห่ง สัญญามีก าหนดระยะเวลาระหว่างหน่ึงปีถึงสามปี ซ่ึงจะครบก าหนดในระหว่างปี 2562  
ถึงปี 2564 โดยบริษทัยอ่ยดงักล่าวมีภาระผูกพนัท่ีจะตอ้งจ่ายค่าเช่าเป็นรายเดือนในอตัราคงท่ีหรืออตัราร้อยละของยอด
รายไดต้ามเง่ือนไขท่ีก าหนดไวใ้นสญัญา 
 
สัญญาเช่ารถยก 
 
บริษทั โออิชิ เทรดด้ิง จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยของบริษทัไดท้ าสัญญาเช่ารถยกและอุปกรณ์กบับริษทัในประเทศ  
หลายแห่ง สัญญามีก าหนดระยะเวลาหน่ึงปีถึงสามปี ซ่ึงจะครบก าหนดในระหว่างปี 2562 ถึงปี 2564 โดยบริษทัย่อย
ดงักล่าวมีภาระผกูพนัท่ีจะตอ้งจ่ายค่าเช่าเป็นรายเดือนตามอตัราท่ีระบุไวใ้นสญัญา  
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สัญญาเช่าอาคารโกดังเกบ็สินค้า 
 
บริษทั โออิชิ เทรดด้ิง จ ากัด ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยของบริษทัได้ท าสัญญาเช่าอาคารเพ่ือใช้เป็นพ้ืนท่ีเก็บสินค้ากับ 
บริษทัในประเทศหลายแห่ง สัญญามีก าหนดระยะเวลาหน่ึงปี ซ่ึงจะครบก าหนดในระหว่างปี 2562 โดยบริษทัย่อย
ดงักล่าวมีภาระผกูพนัท่ีจะตอ้งจ่ายค่าเช่าเป็นรายเดือนตามอตัราท่ีระบุไวใ้นสญัญา 

 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร  
 31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน 
 2561  2561  2561  2561 
 (พันบาท) 

ภาระผกูพนัอื่นๆ        
สญัญาบริการ  472,915   483,478   297,109   311,749 
ค าสัง่ซ้ือท่ีผูข้ายสินคา้หรือวสัดุตกลงแลว้  178,393   106,553   -     - 
หนงัสือค ้าประกนัจากธนาคาร  25,350   29,236   -     - 
สญัญาวา่จา้งโฆษณา  5,141   3,769   -     - 
อ่ืนๆ  19,854   71,057   217   804 
รวม  701,653   694,093   297,326   312,553 

 
สัญญาอื่นๆ 
 
สัญญาว่าจ้างขนส่งสินค้า 
 
เม่ือวนัท่ี 1 กุมภาพนัธ์ 2553 บริษทัและบริษทั โออิชิ เทรดด้ิง จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยของบริษทัไดท้ าสัญญาว่าจา้ง
ขนส่งสินค้ากับบริษัทในประเทศแห่งหน่ึง เพ่ือขนส่งสินค้าจากโรงงานผลิตสินค้าไปยังปลายทางท่ีก าหนด 
โดยมีอตัราค่าขนส่งสินคา้ตามท่ีระบุไวใ้นสัญญา สัญญามีก าหนดระยะเวลาสามปี มีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2553 
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 ต่อมาเม่ือวนัท่ี 1 กรกฎาคม 2553 บริษทัและบริษทัย่อยดงักล่าวไดมี้การเปล่ียนแปลงสัญญา
เป็นระยะเวลาสองปี ตั้งแต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2553 ส้ินสุดวนัท่ี 30.มิถุนายน 2555 และเม่ือครบก าหนดระยะเวลาของ
สญัญาแลว้ คู่สญัญาไม่แจง้บอกเลิกล่วงหนา้ ใหถื้อวา่สญัญาต่อออกไปอีกคราวละหน่ึงปี 
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สัญญาซ้ือขายก๊าซธรรมชาติ 
 
เม่ือวนัท่ี 9 พฤศจิกายน 2559 บริษทั โออิชิ เทรดด้ิง จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยของบริษทัได้ท าสัญญาซ้ือขายก๊าซ
ธรรมชาติกบับริษทัในประเทศแห่งหน่ึง โดยบริษทัยอ่ยดงักล่าวตกลงท่ีจะจ่ายค่าใชจ่้ายต่างๆ และปฏิบติัตามเง่ือนไขท่ี
ก าหนดไวใ้นสัญญา สัญญาดงักล่าวมีก าหนดระยะเวลาสองปี เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 1 ธนัวาคม 2559 ถึงวนัท่ี 30 พฤศจิกายน 
2561 และหากฝ่ายหน่ึงฝ่ายใดประสงคจ์ะต่ออายสุัญญาใหแ้จง้เป็นลายลกัษณ์อกัษรแก่อีกฝ่ายหน่ึงก่อนระยะเวลาของ
สญัญาจะส้ินสุดลงไม่นอ้ยกวา่ 90 วนั ต่อมาเม่ือวนัท่ี 2 ตุลาคม 2561 คู่สญัญาไดเ้ขา้ท าบนัทึกขอ้ตกลง ฉบบัท่ี 1 เพ่ือต่อ
อายุสัญญาดงักล่าวออกไปอีกเป็นระยะเวลาสองปี เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 1 ธนัวาคม 2561 ถึงวนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2563 โดย
บริษทัยอ่ยดงักล่าวตกลงท่ีจะจ่ายค่าใชจ่้ายต่างๆ และปฏิบติัตามเง่ือนไขท่ีก าหนดในสญัญาเดิม 
 
สัญญาผลิตสินค้า 
 
เม่ือวนัท่ี 1 พฤษภาคม 2558 บริษทั โออิชิ เทรดด้ิง จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยของบริษทั ไดท้ าสัญญาผลิตสินคา้ให้กบั
บริษทัในประเทศแห่งหน่ึง ในราคาและเง่ือนไขตามท่ีระบุในสัญญา โดยสัญญามีอายุหา้ปี มีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 
1 พฤษภาคม 2558 ถึงวนัท่ี 30 เมษายน 2563 

 
15 เหตุกำรณ์ภำยหลงัรอบระยะเวลำรำยงำน 
 

เม่ือวนัท่ี 2 มกราคม 2562 Oishi F&B (Singapore) Pte. Ltd. ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยทางออ้มของบริษทั ไดเ้พ่ิมทุนท่ีออกและ
ช าระแลว้จากเดิมจ านวน 1.90 ลา้นเหรียญสิงคโปร์ (1,900,000 หุน้ มูลค่าหุน้ท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 เหรียญสิงคโปร์) เป็น
จ านวน 2.13 ลา้นเหรียญสิงคโปร์ (2,125,000 หุน้ มูลค่าหุน้ท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 เหรียญสิงคโปร์) 
 
เม่ือวนัท่ี 30 มกราคม 2562 Oishi Myanmar Limited ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยทางออ้มของบริษทั ไดเ้พ่ิมทุนท่ีออกและช าระแลว้
จากเดิมจ านวน 2.7 ลา้นเหรียญสหรัฐ (2,700,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 เหรียญสหรัฐ) เป็นจ านวน 3 ลา้นเหรียญสหรัฐ 
(3,000,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 เหรียญสหรัฐ) 

 
จากกรณีบริษทั โออิชิ เทรดด้ิง จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยของบริษทัไดเ้กิดเหตุเพลิงไหมบ้ริเวณส่วนการผลิตเคร่ืองด่ืม
แบบ UHT ภายในโรงงานนิคมอุตสาหกรรมนวนคร ซ่ึงบริษทัย่อยดงักล่าวไดมี้การท าประกันภัยความเส่ียงภยั
ทรัพยสิ์น ซ่ึงคุม้ครองโรงงาน สินทรัพย ์รวมถึงการประกันกรณีธุรกิจหยุดชะงักท่ีไดรั้บผลกระทบจากอคัคีภัย        
โดยในเดือนมกราคม 2562 บริษทัย่อยดังกล่าวได้รับเงินชดเชยค่าเสียหายต่อทรัพย์สินจากบริษัทผูรั้บประกันภัย   
บางส่วนแลว้จ านวน 600 ลา้นบาท 
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ในการประชุมสามญัประจ าปีของผูถื้อหุน้ของบริษทัเม่ือวนัท่ี 30 มกราคม 2562 ผูถื้อหุน้มีมติอนุมติัการจ่ายเงินปันผล
ในอตัราหุ้นละ 2.80 บาท เป็นจ านวนเงินทั้งส้ิน 525 ลา้นบาท ทั้งน้ีในเดือนมิถุนายน 2561 บริษทัไดจ่้ายเงินปันผล
ระหว่างกาลไปแลว้ในอตัราหุ้นละ 0.90 บาท เป็นจ านวนเงิน 168.75 ลา้นบาท คงเหลือการจ่ายเงินปันผลในอตัราหุ้นละ 
1.90 บาท รวมเป็นเงิน 356.25 ลา้นบาท เงินปันผลดงักล่าวจะจ่ายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในเดือนกมุภาพนัธ์ 2562 

 

16 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิที่ยังไม่ได้ใช้   
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่ท่ีเก่ียวกบัการด าเนินงานของกลุ่มบริษทั ซ่ึงคาดว่าจะมี
ผลกระทบท่ีมีสาระส าคญัต่องบการเงินของกลุ่มบริษทั เม่ือน ามาถือปฏิบติัเป็นคร้ังแรก มาตรฐานการรายงานทาง
การเงินดงักล่าวก าหนดใหถื้อปฏิบติักบังบการเงินส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม ในปี
ดงัต่อไปน้ี 
 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ เร่ือง มผีลบังคับใช้ 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 7* 

การเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน 2563 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 9* 

เคร่ืองมือทางการเงิน 2563 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 15 

รายไดจ้ากสญัญาท่ีท ากบัลูกคา้ 2562 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 32* การแสดงรายการส าหรับเคร่ืองมือทางการเงิน 2563 
การตีความมาตรฐานการรายงาน 
ทางการเงิน ฉบบัท่ี 16* 

การป้องกนัความเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงาน
ต่างประเทศ 

2563 

การตีความมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน ฉบบัท่ี 19* 

การช าระหน้ีสินทางการเงินดว้ยตราสารทุน 2563 
 

 

* มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน 
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(ก) มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เร่ือง รายได้จากสัญญาที่ท ากบัลกูค้า 
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 ใหห้ลกัการโดยรวมในการรับรู้รายได ้ทั้งจ านวนเงินและช่วงเวลา 
ท่ีรับรู้โดยรายไดจ้ะรับรู้เม่ือ (หรือ ณ ขณะท่ี) กิจการส่งมอบการควบคุมสินคา้หรือบริการใหแ้ก่ลูกคา้ดว้ยมูลค่า
ของรายไดท่ี้กิจการคาดวา่จะไดรั้บ 

 

(ข) มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกีย่วข้องกบัเคร่ืองมือทางการเงิน 
 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินเหล่าน้ีใหข้อ้ก าหนดเก่ียวกบันิยามสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงิน
ตลอดจนการรับรู้ การวดัมูลค่า การดอ้ยค่าและการตดัรายการ รวมถึงหลกัการบญัชีของอนุพนัธ์และการบญัชี
ป้องกนัความเส่ียง 
 

ขณะน้ีผูบ้ริหารก าลงัพิจารณาถึงผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนจากการถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 15 เร่ือง รายไดจ้ากสัญญาท่ีท ากบัลูกคา้ และกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงินเป็นคร้ังแรกต่องบการเงินรวมและ 
งบการเงินเฉพาะกิจการ 
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