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บริษัท โออชิิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
 

งบการเงินระหวา่งกาลแบบยอ่  
ส าหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 

และ 
รายงานการสอบทานของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 

 
 
 
 
 
 



 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
รำยงำนกำรสอบทำนข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญำต 
 
เสนอ คณะกรรมกำรบริษทั โออชิิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
 
ข้าพเจ้าได้สอบทานงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ.ณ .วนัท่ี.30 มิถุนายน 2562  
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ ส าหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 
30 มิถุนายน 2562 งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นเฉพาะ
กิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 และ
หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ (ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล) ของบริษทั.โออิชิ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
และของเฉพาะบริษทั โออิชิ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) ตามล าดบั ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัท าและ
น าเสนอขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลเหล่าน้ีตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล 
ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการให้ขอ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของ
ขา้พเจา้ 
 
ขอบเขตการสอบทาน  
 
ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 “การสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล 
โดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใชวิ้ธีการสอบถามบุคลากรซ่ึงส่วนใหญ่
เป็นผูรั้บผิดชอบดา้นการเงินและบญัชีและการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอ่ืน การสอบทานน้ีมีขอบเขตจ ากดั
กว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีท าใหข้า้พเจา้ไม่สามารถไดค้วามเช่ือมัน่ว่าจะพบเร่ืองท่ีมีนยัส าคญัทั้งหมด 
ซ่ึงอาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั้นขา้พเจา้จึงไม่แสดงความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทาน 
 



 
 
 

 2 

 
 
 
ข้อสรุป 
 
ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุใหเ้ช่ือวา่ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าว ไม่ไดจ้ดัท าข้ึนตามมาตรฐานการบญัชี  ฉบบัท่ี 34 
เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ในสาระส าคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 
 
 
 
 
(กนกอร ภูริปัญญวานิช) 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต  
เลขทะเบียน 10512 
 
บริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากดั 
กรุงเทพมหานคร 
9 สิงหาคม 2562 

 



บริษัท โออชิิ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน 

30 มิถุนายน 30 กนัยายน 30 มิถุนายน 30 กนัยายน

สินทรัพย์ หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

(ไม่ไดต้รวจสอบ) (ไม่ไดต้รวจสอบ)

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 1,229,031   1,288,934   488,145      831,212      

ลูกหนีการคา้ 5, 6 913,219      670,006      40,011        58,614        

ลูกหนีอืน 4, 5, 7 400,538      941,608      26,270        29,263        

เงินปันผลคา้งรับจากบริษทัยอ่ย 5 - - - 100,800      

เงินให้กูย้มืระยะสันแก่บริษทัยอ่ย 5 - - 69,000        610,000      

สินคา้คงเหลือ 403,849      403,770      34,833        39,987        

สินทรัพยห์มุนเวียนอืน 35,524        91,415        7,205          8,436          

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนทีจดัประเภท

เป็นสินทรัพยที์ถือไวเ้พอืขาย 8 17,244        - - -

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 2,999,405   3,395,733 665,464 1,678,312 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 9 - - 1,593,881 1,593,823 

ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 10 6,020,369   5,923,901 157,956 191,678 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 32,831        34,977 15,139 15,790 

สิทธิการเช่า 30,275        34,777 21,769 23,620 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 15,150        10,357 21,725 16,658 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน 5 297,098      280,479 168,913 174,284 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 6,395,723   6,284,491 1,979,383 2,015,853 

รวมสินทรัพย์ 9,395,128 9,680,224 2,644,847 3,694,165 

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

(พนับาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหว่างกาลนี
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บริษัท โออชิิ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน 

30 มิถุนายน 30 กนัยายน 30 มิถุนายน 30 กนัยายน

หนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

(ไม่ไดต้รวจสอบ) (ไม่ไดต้รวจสอบ)

หนีสินหมุนเวียน

เจา้หนีการคา้ 5 762,723 809,130 175,339 182,672 

หุ้นกูท้ีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 12 1,000,000 1,700,700 1,000,000 1,700,700 

เจา้หนีค่าสินทรัพย์ 5 36,750 135,124 4,279 9,830 

เจา้หนีอืน 5 803,651 864,387 213,907 326,067 

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 32,690 29,318 14,073 9,172 

หนีสินหมุนเวียนอืน 43,754 34,484 13,686 17,040 

รวมหนีสินหมุนเวยีน 2,679,568 3,573,143 1,421,284 2,245,481 

หนีสินไม่หมุนเวียน

หนีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 15,970 18,683 - -

ประมาณการหนีสินไม่หมุนเวียน

   สาํหรับผลประโยชน์พนกังาน 11 120,406 87,534 74,954 54,939        

หนีสินไม่หมุนเวียนอืน 5 1,850 10,403 302 402             

รวมหนีสินไม่หมุนเวยีน 138,226 116,620 75,256 55,341 

รวมหนีสิน 2,817,794 3,689,763 1,496,540 2,300,822 

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

(พนับาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหว่างกาลนี
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บริษัท โออชิิ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน 

30 มิถุนายน 30 กนัยายน 30 มิถุนายน 30 กนัยายน

หนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 2562 2561 2562 2561

(ไม่ไดต้รวจสอบ) (ไม่ไดต้รวจสอบ)

ส่วนของผู้ถอืหุ้น

ทุนเรือนหุ้น

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

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

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญั 609,402      609,402      609,402      609,402 

กาํไรสะสม

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

   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 5,388,209   4,800,785   126,405      371,441 

องคป์ระกอบอืนของส่วนของผูถื้อหุ้น 162,329      162,708      - -

รวมส่วนของบริษัทใหญ่ 6,572,440   5,985,395   1,148,307   1,393,343 

ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม 4,894          5,066          - -

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 6,577,334   5,990,461   1,148,307   1,393,343 

รวมหนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 9,395,128   9,680,224   2,644,847   3,694,165 

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

(พนับาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหว่างกาลนี
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บริษัท โออชิิ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ไม่ได้ตรวจสอบ)

หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

รายได้ 5

รายไดจ้ากการขาย 3,609,008   3,345,005   1,072,897   1,120,083 

รายไดจ้ากการให้บริการ 30,158        - - -

ดอกเบียรับ 3,105          3,942          2,443          7,796 

ค่าสินไหมทดแทนจากเหตุการณ์อคัคีภยั 4 - 63,246        - -

รายไดอื้น 18,702        11,719        16,409        14,187 

รวมรายได้ 3,660,973 3,423,912 1,091,749 1,142,066 

ค่าใช้จ่าย 5

ตน้ทุนขาย 2,262,023   2,142,525   585,016      663,411 

ตน้ทุนการให้บริการ 30,309        - - -

ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย 382,793      389,908      150,183      152,285 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 519,252      513,791      278,387      281,695 

ตน้ทุนบริการในอดีตสาํหรับผลประโยชน์ระยะยาวของ

พนกังานจากการปรับปรุงพระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน 11 21,770 - 12,949        -

ค่าเสียหายจากเหตุการณ์อคัคีภยั 4 - 13,383        - -

ตน้ทุนทางการเงิน 5,485          12,293        5,485          12,434 

รวมค่าใช้จ่าย 3,221,632 3,071,900 1,032,020 1,109,825 

กําไรก่อนภาษีเงนิได้ 439,341 352,012 59,729 32,241 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ (16,845)       (59,644) (11,115)       (5,546)         

กําไรสําหรับงวด 422,496 292,368 48,614 26,695 

งบการเงนิเฉพาะกิจการ

วนัที 30 มิถุนายนวนัที 30 มิถุนายน

(พนับาท)

สาํหรับงวดสามเดือนสินสุด

งบการเงนิรวม

สาํหรับงวดสามเดือนสินสุด

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหว่างกาลนี
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บริษัท โออชิิ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ไม่ได้ตรวจสอบ)

2562 2561 2562 2561

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน

รายการทีอาจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ใน

   กําไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ผลต่างของอตัราแลกเปลียนจากการแปลงค่า

   หน่วยงานต่างประเทศ (147)            (399)            - -

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอืนสําหรับงวด - สุทธิจากภาษี (147) (399) - -

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 422,349 291,969 48,614 26,695 

การแบ่งปันกําไร (ขาดทุน)

   ส่วนทีเป็นของบริษทัใหญ่ 423,936      293,798      48,614        26,695

   ส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม (1,440)         (1,430) - -

กําไรสําหรับงวด 422,496 292,368 48,614        26,695        

การแบ่งปันกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม

   ส่วนทีเป็นของบริษทัใหญ่ 423,230      293,630      48,614        26,695

   ส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม (881)            (1,661) - -

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 422,349 291,969 48,614        26,695        

กําไรต่อหุ้นขันพืนฐาน (บาท) 2.26 1.57 0.26 0.14 

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

สาํหรับงวดสามเดือนสินสุด

วนัที 30 มิถุนายน

สาํหรับงวดสามเดือนสินสุด

วนัที 30 มิถุนายน

(พนับาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหว่างกาลนี
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บริษัท โออชิิ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ไม่ได้ตรวจสอบ)

หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

รายได้ 5

รายไดจ้ากการขาย 10,457,641 9,583,727 3,220,362   3,409,348 

รายไดจ้ากการให้บริการ 30,158        42,317 - -

เงินปันผลรับจากบริษทัยอ่ย 9 - - 189,000      -

ดอกเบียรับ 8,761          11,104 11,423        34,736 

ค่าสินไหมทดแทนจากเหตุการณ์อคัคีภยั 4 47,423        842,592 - -

รายไดอื้น 43,594        47,367 38,803        41,023 

รวมรายได้ 10,587,577 10,527,107 3,459,588   3,485,107 

ค่าใช้จ่าย 5

ตน้ทุนขาย 6,657,625 6,144,753 1,769,423   1,984,425 

ตน้ทุนการให้บริการ 30,309 28,265 - -

ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย 1,115,030 1,154,230 462,028      463,844 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 1,519,840 1,519,543 848,383      908,451 

ตน้ทุนบริการในอดีตสาํหรับผลประโยชน์ระยะยาวของ

พนกังานจากการปรับปรุงพระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน 11 21,770        - 12,949        -

ค่าเสียหายจากเหตุการณ์อคัคีภยั 4 15,642 724,784 - -

ตน้ทุนทางการเงิน 20,358 35,778 20,374        36,069 

รวมค่าใช้จ่าย 9,380,574 9,607,353 3,113,157   3,392,789 

กําไรก่อนภาษีเงนิได้ 1,207,003 919,754 346,431      92,318 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 14 (61,524) (87,368) (28,967)       (15,676)       

กําไรสําหรับงวด 1,145,479 832,386 317,464      76,642 

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

สาํหรับงวดเกา้เดือนสินสุด สาํหรับงวดเกา้เดือนสินสุด

วนัที 30 มิถุนายน วนัที 30 มิถุนายน

(พนับาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหว่างกาลนี
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บริษัท โออชิิ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ไม่ได้ตรวจสอบ)

2562 2561 2562 2561

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน

รายการทีอาจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ใน

   กําไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ผลต่างของอตัราแลกเปลียนจากการแปลงค่า

   หน่วยงานต่างประเทศ (348) (564) - -

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอืนสําหรับงวด - สุทธิจากภาษี (348) (564)  - -

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 1,145,131 831,822 317,464 76,642 

การแบ่งปันกําไร (ขาดทุน)

   ส่วนทีเป็นของบริษทัใหญ่ 1,149,924 837,634 317,464      76,642

   ส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม (4,445) (5,248) - -

กําไรสําหรับงวด 1,145,479 832,386 317,464      76,642        

การแบ่งปันกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม

   ส่วนทีเป็นของบริษทัใหญ่ 1,149,545 837,266 317,464 76,642

   ส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม (4,414) (5,444) - -

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 1,145,131 831,822 317,464      76,642        

กําไรต่อหุ้นขันพืนฐาน (บาท) 6.13 4.47 1.69 0.41 

(พนับาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

สาํหรับงวดเกา้เดือนสินสุด สาํหรับงวดเกา้เดือนสินสุด

วนัที 30 มิถุนายน วนัที 30 มิถุนายน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหว่างกาลนี
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บริษัท โออชิิ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

ทุนเรือนหุน้ การแปลงค่า ส่วนเกินทุน รวมองคป์ระกอบอนื รวมส่วนของ ส่วนของ

ทีออกและ ส่วนเกิน ทุนสาํรอง ยงัไม่ได้ หน่วยงาน จากการ ของส่วนของ ผูถื้อหุน้ ส่วนไดเ้สียทีไม่มี รวมส่วนของ

หมายเหตุ ชาํระแลว้ มูลค่าหุน้สามญั ตามกฎหมาย จดัสรร ต่างประเทศ ตีราคาทีดิน ผูถื้อหุน้ ของบริษทัใหญ่ อาํนาจควบคุม ผูถื้อหุน้

สําหรับงวดเก้าเดือนสินสุดวันท ี30 มิถุนายน 2561

ยอดคงเหลือ ณ วันที 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 

รายการกับผู้ถือหุ้นทีบันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

  การจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ ถือหุ้น

   เงินปันผลให้ผูถื้อหุน้ของบริษทั 15 - - - (600,000)               - - - (600,000)       - (600,000)     

รวมรายการกับผู้ถือหุ้นทีบันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น - - - (600,000)               - - - (600,000)       - (600,000)     

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด

   กาํไรหรือขาดทุน - - - 837,634                - - - 837,634        (5,248)              832,386 

   กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน - - - - (368)            - (368)                    (368)              (196)                 (564)

รวมกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสําหรับงวด - - - 837,634                (368)            - (368)                    837,266        (5,444)                      - 831,822       

ยอดคงเหลือ ณ วันที 30 มิถุนายน 2561 375,000 609,402 37,500 4,631,344 (2,238) 164,736 162,498 5,815,744 6,656 5,822,400 

งบการเงินรวม

กาํไรสะสม องคป์ระกอบอืนของส่วนของผูถื้อหุน้

(พันบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี
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บริษัท โออชิิ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

ทุนเรือนหุน้ การแปลงค่า ส่วนเกินทุน รวมองคป์ระกอบอนื รวมส่วนของ ส่วนของ

ทีออกและ ส่วนเกิน ทุนสาํรอง ยงัไม่ได้ หน่วยงาน จากการ ของส่วนของ ผูถื้อหุน้ ส่วนไดเ้สียทีไม่มี รวมส่วนของ

หมายเหตุ ชาํระแลว้ มูลค่าหุน้สามญั ตามกฎหมาย จดัสรร ต่างประเทศ ตีราคาทีดิน ผูถื้อหุน้ ของบริษทัใหญ่ อาํนาจควบคุม ผูถื้อหุน้

สําหรับงวดเก้าเดือนสินสุดวันท ี30 มิถุนายน 2562

ยอดคงเหลือ ณ วันที 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 

รายการกับผู้ถือหุ้นทีบันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

   การจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น

   เงินปันผลให้ผูถื้อหุน้ของบริษทั 15 - - - (562,500)               - - - (562,500)       - (562,500)     

การเปลยีนแปลงในส่วนได้เสียในบริษัทย่อย

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

รวมรายการกับผู้ถือหุ้นทีบันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น - - - (562,500)               - - - (562,500)       4,242                (558,258)     

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด

   กาํไรหรือขาดทุน - - - 1,149,924             - - - 1,149,924     (4,445)              1,145,479 

   กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน - - - - (379)            - (379)                    (379)              31                     (348)

รวมกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสําหรับงวด - - - 1,149,924             (379)            - (379)                    1,149,545     (4,414)              1,145,131    

ยอดคงเหลือ ณ วันที 30 มิถุนายน 2562 375,000 609,402 37,500 5,388,209 (2,407) 164,736 162,329 6,572,440 4,894 6,577,334 

งบการเงินรวม

กาํไรสะสม องคป์ระกอบอืนของส่วนของผูถื้อหุน้

(พันบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี
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บริษทั โออชิิ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

ทุนเรือนหุน้

ทีออกและ ส่วนเกิน ทุนสาํรอง ยงัไม่ได้ รวมส่วนของ

หมายเหตุ ชาํระแลว้ มูลค่าหุ้นสามญั ตามกฎหมาย จดัสรร ผูถื้อหุน้

สําหรับงวดเก้าเดือนสินสุดวนัท ี30 มิถุนายน 2561

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

รายการกับผู้ถือหุ้นทบีันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

   การจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น

   เงินปันผลใหผู้ถื้อหุน้ของบริษทั 15 - - - (600,000) (600,000)

รวมรายการกับผู้ถือหุ้นทบีันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น - - - (600,000) (600,000)

   กาํไร - - - 76,642                  76,642 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี30 มิถุนายน 2561 375,000 609,402 37,500 249,402 1,271,304 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

กาํไรสะสม

(พันบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหว่างกาลนี
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บริษทั โออชิิ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

ทุนเรือนหุน้

ทีออกและ ส่วนเกิน ทุนสาํรอง ยงัไม่ได้ รวมส่วนของ

หมายเหตุ ชาํระแลว้ มูลค่าหุ้นสามญั ตามกฎหมาย จดัสรร ผูถื้อหุน้

สําหรับงวดเก้าเดือนสินสุดวนัท ี30 มิถุนายน 2562

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

รายการกับผู้ถือหุ้นทบีันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

   การจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น

   เงินปันผลใหผู้ถื้อหุน้ของบริษทั 15 - - - (562,500) (562,500)

รวมรายการกับผู้ถือหุ้นทบีันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น - - - (562,500) (562,500)

   กาํไร - - - 317,464                317,464 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี30 มิถุนายน 2562 375,000 609,402 37,500 126,405 1,148,307 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

กาํไรสะสม

(พันบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหว่างกาลนี
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บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงนิสด (ไม่ได้ตรวจสอบ)

หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน

กาํไรสาํหรับงวด 1,145,479 832,386 317,464 76,642 

ปรับรายการทกีระทบกาํไรเป็นเงินสดรับ (จ่าย)

ค่าเสือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 649,397 659,279 72,619 129,686 

ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าอาคารและอุปกรณ์

จากเหตุอคัคีภยั 4 - 672,759 - -

ผลขาดทุนจากสินคา้เสียหายจากเหตุอคัคีภยั 4 - 21,504 - -

ค่าใชจ่้ายอืนซึงเกิดเนืองจากเหตุการณ์อคัคีภยั 4 15,642 30,521 - -

ตดัจาํหน่ายสินคา้ลา้สมยัและเสือมสภาพ 1,699 106 - -

ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 9 - - 5,421 15,786 

ดอกเบียรับ (8,761) (11,104) (11,423) (34,736)

เงินปันผลรับจากบริษทัยอ่ย 5, 9 - - (189,000) -

ตน้ทุนทางการเงิน 20,358 35,778 20,374 36,069 

(กาํไร) ขาดทุนจากอตัราแลกเปลียนทียงัไม่เกิดขึน 1,796 988 346 (249)

ขาดทุนจากการจาํหน่ายและตดัจาํหน่ายอาคารและอุปกรณ์ 790 154 275 362 

ขาดทุนจากการจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 1 67 1 -

ค่าสินไหมทดแทนจากเหตุการณ์อคัคีภยั 4, 5 (47,423) (842,592) - -

ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังานทีกาํหนดไว้ 11,521 7,996 7,155 5,242 

ตน้ทุนบริการในอดีตสาํหรับผลประโยชน์ระยะยาวของ

พนกังานจากการปรับปรุงพระราชบญัญตัิคุม้ครองแรงงาน 11 21,770 -              12,949 -              

ค่าใชจ่้ายสาํหรับค่าตอบแทนพนกังานระยะยาว 977 992 217 47 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 61,524 87,368 28,967 15,676 

1,874,770 1,496,202 265,365 244,525 

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

(พันบาท)

สาํหรับงวดเกา้เดือนสินสุด

วนัที 30 มิถุนายน

สาํหรับงวดเกา้เดือนสินสุด

วนัที 30 มิถุนายน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี
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บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงนิสด (ไม่ได้ตรวจสอบ)

หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

การเปลียนแปลงในสินทรัพย์และหนีสินดาํเนินงาน

ลูกหนีการคา้ (244,915) (507,725) 18,603 (38,332)

ลูกหนีอืน (15,599) (8,427) (280) (1,008)

สินคา้คงเหลือ (1,778) 21,942 5,154 (1,357)

สินทรัพยห์มุนเวยีนอืน 46,610 (11,559) 1,231 (1,625)

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอืน (5,715) (14,922) 5,370 (5,561)

เจา้หนีการคา้ (46,490) (161,929) (7,333) (74,031)

เจา้หนีอืน (32,702) 15,496 (112,907) (26,704)

หนีสินหมุนเวยีนอืน 9,270 14,522 (3,354) 1,936 

หนีสินไม่หมุนเวยีนอืน (8,032) (11,288) - -

จ่ายผลประโยชน์พนกังานทีกาํหนดไว้ (420) (3,200) (89) (1,847)

กระแสเงินสดสุทธิไดม้าจากการดาํเนินงาน 1,574,999 829,112 171,760 95,996 

เงินชดเชยไดรั้บจากบริษทัประกนัภยั 4 600,000      - - -

เงินสดจ่ายเพือชดเชยเนืองจากเหตุการณ์อคัคีภยั (36,191)       - - -

ภาษีเงินไดจ่้ายออก (67,281) (74,658) (29,133) (32,324)

กระแสเงนิสดสุทธไิด้มาจากกจิกรรมดาํเนินงาน 2,071,527 754,454 142,627 63,672 

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน

ดอกเบียรับ 12,778 13,116 14,427 36,459

เงินปันผลรับ - - 289,799 419,999 

เงินใหกู้ย้มืระยะสันแก่บริษทัยอ่ยเพิมขนึ 5 - - (2,115,390) (2,832,881)

เงินสดรับชาํระคืนจากเงินใหกู้ย้มืระยะสันแก่บริษทัยอ่ย 5 - - 2,656,390 3,629,881

เงินสดจ่ายสาํหรับเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 9 - - (5,479) (919,998)

เงินสดจ่ายเพือซือส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์ (863,991) (321,619) (42,929) (36,906)

เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์ 1,281 10,809 2,154 747 

เงินสดจ่ายเพือซือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (2,187) (3,823) (1,445) (2,074)

เงินสดรับจากการขายสินทรัพยไ์มม่ีตวัตน - 3 - 15

กระแสเงนิสดสุทธไิด้มาจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมลงทุน (852,119) (301,514) 797,527 295,242 

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

สาํหรับงวดเกา้เดือนสินสุด สาํหรับงวดเกา้เดือนสินสุด

วนัที 30 มิถุนายนวนัที 30 มิถุนายน

(พันบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี
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บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงนิสด (ไม่ได้ตรวจสอบ)

หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจัดหาเงนิ

ดอกเบียจ่าย (20,005) (36,190) (20,021)       (36,481)       

เงินสดรับจากการออกหุน้ทุนของส่วนไดเ้สียที

   ไม่มีอาํนาจควบคุมในบริษทัยอ่ย 4,242 - - -

เงินปันผลจ่ายใหผู้ถื้อหุน้ของบริษทั 15 (562,500) (600,000) (562,500)     (600,000)     

เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะสนัจากบริษทัยอ่ย 5 - - 92,000        500,000      

เงินสดจ่ายเพือชาํระคืนเงินกูย้มืระยะสนัจากบริษทัยอ่ย 5 - - (92,000)       (500,000)     

เงินสดจ่ายเพือชาํระหนีสินตามสญัญาเช่าการเงิน - (12,969) - -

เงินสดจ่ายจากการไถ่ถอนหุน้กู ้ 12 (700,700) - (700,700)     -

กระแสเงนิสดสุทธใิช้ไปในกจิกรรมจัดหาเงนิ (1,278,963) (649,159) (1,283,221)  (636,481)

เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ

   ก่อนผลกระทบของอตัราแลกเปลียน (59,555) (196,219) (343,067) (277,567)

ผลกระทบของอตัราแลกเปลียนจากการแปลงค่า

   หน่วยงานตา่งประเทศ (348) (564) - -

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดลดลงสุทธิ (59,903) (196,783) (343,067) (277,567)

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

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด ณ 30 มิถุนายน 1,229,031 1,249,723 488,145 1,009,222 

รายการทีไม่ใช่เงนิสด

เจา้หนีค่าสินทรัพย์ 36,750 71,806 4,279 24,650 

สาํหรับงวดเกา้เดือนสินสุดสาํหรับงวดเกา้เดือนสินสุด

(พันบาท)

วนัที 30 มิถุนายน วนัที 30 มิถุนายน

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี
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บริษัท โออชิิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ  
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนำยน 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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หมำยเหตุ  สำรบัญ 
   
1  ขอ้มูลทัว่ไป 
2  เกณฑก์ารจดัท างบการเงินระหวา่งกาล 
3  การด าเนินงานท่ีเป็นไปตามฤดูกาล 
4  ผลกระทบจากเหตุการณ์อคัคีภยั 
5  บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
6  ลูกหน้ีการคา้ 
7  ลูกหน้ีอ่ืน 
8  สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนท่ีจดัประเภทเป็นสินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พ่ือขาย 
9  เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 
10  ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
11  ตน้ทุนบริการในอดีตส าหรับผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานจากการปรับปรุงพระราชบญัญติั

คุม้ครองแรงงาน 
12  หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย 
13  ส่วนงานด าเนินงาน 
14  ภาษีเงินได ้
15  เงินปันผล 
16  เคร่ืองมือทางการเงิน 
17  ภาระผกูพนักบับุคคลหรือกิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 
18  เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
19  มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ียงัไม่ไดใ้ช ้

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



บริษัท โออชิิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ  
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนำยน 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี 
 
งบการเงินระหวา่งกาลน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกงบการเงินจากคณะกรรมการเม่ือวนัท่ี 9 สิงหาคม 2562 
 

1 ข้อมูลทั่วไป 
 
บริษทัด าเนินธุรกิจหลกัเก่ียวกบัร้านอาหารญ่ีปุ่นและจดัจ าหน่ายเคร่ืองด่ืม กลุ่มบริษทัด าเนินธุรกิจหลกัเก่ียวกับ 
การผลิตและจดัจ าหน่ายอาหารและเคร่ืองด่ืม ร้านอาหารญ่ีปุ่นและอาหารว่าง รายละเอียดของบริษทัย่อย ณ วนัท่ี     
30 มิถุนายน 2562 และ 30 กนัยายน 2561 ไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุขอ้ 9 
 

2 เกณฑ์กำรจดัท ำงบกำรเงนิระหว่ำงกำล 
 

(ก) เกณฑ์การถือปฏิบัติ 
 
งบการเงินระหวา่งกาลแบบย่อน้ีน าเสนอรายการในงบการเงินในรูปแบบเดียวกบังบการเงินประจ าปี และจดัท าหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินระหว่างกาลในรูปแบบย่อ (“งบการเงินระหว่างกาล”) ตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34..เร่ือง 
การรายงานทางการเงินระหว่างกาล รวมถึงแนวปฏิบติัทางการบญัชีท่ีประกาศใชโ้ดยสภาวิชาชีพบญัชีฯ กฎระเบียบ
และประกาศคณะกรรมการก 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 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ  
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนำยน 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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(ข) การใช้วิจารณญาณ การประมาณการ และนโยบายการบัญชี 
 
ในการจดัท างบการเงินระหว่างกาล ผูบ้ริหารไดมี้การใช้วิจารณญาณและการประมาณการในการถือปฏิบติัตาม
นโยบายการบญัชีของกลุ่มบริษทั ซ่ึงผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างจากท่ีประมาณการไว ้ทั้งน้ีนโยบายการบญัชี วิธีการ
ค านวณและแหล่งขอ้มูลส าคญัท่ีใชใ้นการประมาณการซ่ึงอาจมีความไม่แน่นอนนั้นเป็นขอ้มูลเดียวกนักบัท่ีใชใ้นการ
จดัท างบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2561  
 
นอกจากน้ีกลุ่มบริษทัไม่ไดน้ ามาตรฐานรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่ซ่ึงยงัไม่มีผลบงัคบัใชใ้นงวด
ปัจจุบนัมาถือปฏิบติัในการจดัท างบการเงินระหวา่งกาลน้ีก่อนวนัท่ีมีผลบงัคบัใช ้มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ี
ออกและปรับปรุงใหม่ท่ีเก่ียวกบัการด าเนินงานของกลุ่มบริษทัไดเ้ปิดเผยในหมายเหตุขอ้ 19 

 
3 กำรด ำเนินงำนที่เป็นไปตำมฤดูกำล 
 

ยอดรายไดจ้ากการขายของกลุ่มบริษทัจากการด าเนินธุรกิจเก่ียวกบัการจ าหน่ายเคร่ืองด่ืมเป็นไปตามฤดูกาล รายไดจ้าก
การขายส่วนใหญ่โดยปกติเกิดในช่วงฤดูร้อน 
 

4 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 ซ่ึงผูบ้ริหารเช่ือว่าความเสียหายท่ีเกิดจากเหตุการณ์อคัคีภยั 
จะไดรั้บชดเชยจากการประกนัภยั กิจการจะรับรู้เงินชดเชยท่ีจะไดรั้บจากบริษทัประกนัภยัไดก้ต่็อเม่ือมีความแน่นอน
ท่ีจะไดรั้บเงินชดเชยนั้น โดยในเดือนมกราคม 2562 บริษทัย่อยดงักล่าวไดรั้บเงินชดเชยค่าสินไหมทดแทนบางส่วน
จากบริษทัประกนัภยัเป็นจ านวนเงินทั้งส้ิน 600 ลา้นบาท ค่าสินไหมทดแทนและค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งจากเหตุการณ์
อคัคีภยัไดถู้กบนัทึกในงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จของกลุ่มบริษทัดงัน้ี 
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หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ  
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 งบกำรเงินรวม 
ส ำหรับงวดสำมเดอืนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนำยน 2562  2561 

 (ล้านบาท) 
ค่าสินไหมทดแทนจากบริษทัประกนัภยั -  63 
ค่ำสินไหมทดแทน -  63 

    
ค่าใชจ่้ายอ่ืนซ่ึงเกิดเน่ืองจากเหตุการณ์อคัคีภยั -  (13) 
รวมค่ำใช้จ่ำยที่เกีย่วข้องจำกเหตุกำรณ์อคัคีภัย -  (13) 

สุทธิจำกเหตุกำรณ์อคัคีภัย -  50 

 
 งบกำรเงินรวม 
ส ำหรับงวดเก้ำเดอืนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนำยน 2562  2561 

 (ล้านบาท) 
ค่าสินไหมทดแทนจากบริษทัประกนัภยั 47  842 
ค่ำสินไหมทดแทน 47  842 
    
ตดัจ าหน่ายและส ารองค่าเผื่อสินคา้เสียหาย -  (21) 
ตดัจ าหน่ายและส ารองค่าเผื่อดอ้ยค่าอาคารและอุปกรณ์ -  (673) 
ค่าใชจ่้ายอ่ืนซ่ึงเกิดเน่ืองจากเหตุการณ์อคัคีภยั (16)  (30) 
รวมค่ำใช้จ่ำยที่เกีย่วข้องจำกเหตุกำรณ์อคัคีภัย (16)  (724) 

สุทธิจำกเหตุกำรณ์อคัคีภัย 31  118 

 
  



บริษัท โออชิิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ  
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนำยน 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ลกูหน้ีเงินชดเชยจำกกำรประมำณกำรกำรประกนัภัย 
 
รายการเคล่ือนไหวของลูกหน้ีเงินชดเชยจากการประมาณการการประกันภัยส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี  
30 มิถุนายน 2562 และส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 มีดงัน้ี 
 
 งบกำรเงินรวม 

 2562  2561 

 (ล้านบาท) 
ณ วนัท่ี 1 ตุลาคม 2561 และ 2560 868  - 
เพ่ิมข้ึน 47  878 
เงินชดเชยไดรั้บจากบริษทัประกนัภยั (600)  - 
รายไดจ้ากการขายเศษซาก -  (10) 
ณ วนัที่ 30 มถุินำยน / 30 กนัยำยน 315  868 

 
 งบการเงินน้ีย ังไม่รวมรายการปรับปรุงท่ีอาจเกิดข้ึน หากการประมาณความเสียหายและความคุ้มครองของ 

การประกนัภยัแลว้เสร็จ 
 
5 บุคคลหรือกจิกำรที่เกีย่วข้องกนั 
 

รายการท่ีส าคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัส าหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน สรุป
ไดด้งัน้ี 
 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับงวดสำมเดอืนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนำยน 2562  2561  2562  2561 
 (พันบาท) 
บริษทัใหญ่        
รายไดจ้ากการขายสินคา้ 347  144  7  98 
รายไดอ่ื้น 3  1  -  1 
ค่าบริหารงาน 2,340  2,340  2,340  2,340 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน 1,439  1,555  835  902 
        
        



บริษัท โออชิิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ  
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนำยน 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับงวดสำมเดอืนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนำยน 2562  2561  2562  2561 
 (พันบาท) 
บริษทัย่อย        
รายไดจ้ากการขายสินคา้ -  -  580  1,244 
ดอกเบ้ียรับ -  -  688  5,539 
รายไดค่้าบริหารจดัการ -  -  4,836  4,544 
รายไดอ่ื้น -  -  3,683  3,868 
ขายอุปกรณ์ -  -  473  31 
ซ้ือสินคา้ -  -  11,131  89,398 
ซ้ืออุปกรณ์ -  -  14  31 
รายจ่ายค่าเช่า -  -  784  1,049 
ดอกเบ้ียจ่าย -  -  -  141 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน -  -  3,228  2,210 
        
ผู้บริหำรส ำคัญ        
ค่าตอบแทนผูบ้ริหารส าคญั        
   ผลประโยชนร์ะยะสั้นของพนกังาน 4,501  6,936  3,281  4,401 
   ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน 229  110  174  75 
   ตน้ทุนบริการในอดีตส าหรับผลประโยชน์ 
      ระยะยาวของพนกังานจากการปรับปรุง 
      พระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน 

 
 

1,681 

  
 
- 

  
 

1,171 

  
 

- 
   รวมค่ำตอบแทนผู้บริหำรส ำคัญ 6,411  7,046  4,626  4,476 

        
กจิกำรอ่ืนที่เกีย่วข้องกนั        
รายไดจ้ากการขายสินคา้ 1,398,911  1,454,924  48,018  63,057 
ค่าสินไหมทดแทนจากเหตุการณ์อคัคีภยั -  63,246  -  - 
รายไดอ่ื้น 7,401  2,064  17  845 
ซ้ือสินคา้ 770,602  742,489  434,751  435,580 
ซ้ืออุปกรณ์ 217  251  22  98 
        
        



บริษัท โออชิิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ  
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนำยน 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับงวดสำมเดอืนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนำยน 2562  2561  2562  2561 
 (พันบาท) 
กจิกำรอ่ืนที่เกีย่วข้องกนั (ต่อ)        
ค่าบริหารงาน 3,210  2,634  1,950  2,214 
รายจ่ายค่าเช่า 38,419  28,534  16,082  11,570 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน 98,266  111,865  32,764  44,835 
 
ส ำหรับงวดเก้ำเดอืนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนำยน        
  
บริษทัใหญ่        
รายไดจ้ากการขายสินคา้ 792  3,248  195  741 
รายไดอ่ื้น 101  22  85  22 
ค่าบริหารงาน 7,020  7,020  7,020  7,020 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน 4,317  4,930  2,504  2,859 
        
บริษทัย่อย        
รายไดจ้ากการขายสินคา้ -  -  2,270  2,692 
เงินปันผลรับ -  -  189,000  - 
ดอกเบ้ียรับ -  -  5,960  28,077 
รายไดค่้าบริหารจดัการ -  -  14,196  13,650 
รายไดอ่ื้น -  -  11,680  12,604 
ขายอุปกรณ์ -  -  1,043  455 
ซ้ือสินคา้ -  -  42,065  292,163 
ซ้ืออุปกรณ์ -  -  47  169 
รายจ่ายค่าเช่า -  -  3,000  3,901 
ดอกเบ้ียจ่าย -  -  16  291 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน -  -  17,544  8,036 
        
        
        
 
 

       



บริษัท โออชิิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ  
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนำยน 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

ส ำหรับงวดเก้ำเดอืนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนำยน 2562  2561  2562  2561 
 (พันบาท) 
ผู้บริหำรส ำคัญ        
ค่าตอบแทนผูบ้ริหารส าคญั        
   ผลประโยชนร์ะยะสั้นของพนกังาน 40,987  52,573  35,828  45,100 
   ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน 457  329  349  225 
   ตน้ทุนบริการในอดีตส าหรับผลประโยชน์ 
      ระยะยาวของพนกังานจากการปรับปรุง 
      พระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน 

 
 

1,681 

  
 
- 

  
 

1,171 

  
 

- 
   รวมค่ำตอบแทนผู้บริหำรส ำคัญ 43,125  52,902  37,348  45,325 

        

กจิกำรอ่ืนที่เกีย่วข้องกนั        
รายไดจ้ากการขายสินคา้ 3,964,986  3,804,816  150,845  171,272 
รายไดจ้ากการใหบ้ริการ -  8,801  -  - 
ค่าสินไหมทดแทนจากเหตุการณ์อคัคีภยั 47,423  842,592  -  - 
รายไดอ่ื้น 17,330  15,974  3,465  5,679 
ขายอุปกรณ์ -  58  -  - 
ซ้ือสินคา้ 2,285,871  1,379,335  1,326,292  657,281 
ซ้ืออุปกรณ์ 7,501  436  123  163 
ค่าบริหารงาน 5,898  3,474  4,638  2,214 
รายจ่ายค่าเช่า 110,549  90,532  44,244  38,435 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน 346,138  341,034  123,456  105,783 
 

ยอดคงเหลือกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 และ 30 กนัยายน 2561 มีดงัน้ี 
 

ลกูหน้ีกำรค้ำ - กจิกำรที่เกีย่วข้องกนั งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 30 มิถุนายน  30 กนัยายน  30 มิถุนายน  30 กนัยายน 
 2562  2561  2562  2561 
 (พันบาท) 

บริษทัใหญ่ 597  492  219  338 
บริษทัยอ่ย -  -  281  324 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 699,429  540,031  26,513  41,327 
รวม 700,026  540,523  27,013  41,989 



บริษัท โออชิิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ  
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนำยน 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ลกูหน้ีอื่น - กจิกำรที่เกีย่วข้องกนั งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 30 มิถุนายน  30 กนัยายน  30 มิถุนายน  30 กนัยายน 
 2562  2561  2562  2561 
 (พันบาท) 

บริษทัยอ่ย   -  -  7,461  4,633 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั* 323,496  882,084  1,211  3,900 
รวม 323,496  882,084  8,672  8,533 

 
*ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 กลุ่มบริษทัมีลูกหน้ีเงินชดเชยจากการประมาณการการประกนัภยักบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั
แห่งหน่ึง จ านวน 315.38 ลา้นบาท (30 กันยายน 2561 : 867.96 ล้านบาท)โดยไดเ้ปิดเผยในหมายเหตุขอ้ 4 
 
เงินปันผลค้ำงรับจำกบริษทัย่อย งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 30 มิถุนายน  30 กนัยายน  30 มิถุนายน  30 กนัยายน 
    2562  2561  2562  2561 
 (พันบาท) 

บริษทัยอ่ย -  -  -  100,800 

 
เงินให้กู้ยมืระยะส้ันแก่บริษทัย่อย 
 
รายการเคล่ือนไหวของเงินใหกู้ย้ืมระยะสั้นแก่บริษทัย่อยส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 มีดงัน้ี 
 
 อตัรำดอกเบีย้  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 30 กนัยายน
2561  

 
30 มิถุนายน

2562 
 30 กนัยายน 

2561 
 

 
เพ่ิมข้ึน 

  
ลดลง 

 
30 มิถุนายน 

2562 
 (ร้อยละต่อปี)  (พันบาท) 

บริษทัยอ่ย 2.51  2.20 - 2.51  610,000  2,115,390  (2,656,390)  69,000 

 
 
 
 
 
 



บริษัท โออชิิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ  
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนำยน 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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เงินมัดจ ำจ่ำย - กจิกำรที่เกีย่วข้องกนั งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 30 

มิิถุนายน 
 30 กนัยายน 

 
30 มิิถุนายน  30 กนัยายน 

 2562  2561  2562  2561 
 (พันบาท) 

กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 34,319  31,027  20,185  20,634 

 
เจ้ำหนี้กำรค้ำ - กจิกำรที่เกีย่วข้องกนั งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร  

 30 
มิิถุนายน 

 30 กนัยายน 
 

30 มิิถุนายน  30 กนัยายน 

 2562  2561  2562  2561 
 (พันบาท) 

บริษทัยอ่ย -  -           11,786  4,782 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 335,759  336,051  143,475  153,542 
รวม 335,759  336,051  155,261  158,324 

 
เจ้ำหนี้ค่ำสินทรัพย์ - กจิกำรที่เกีย่วข้องกนั งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 30 

มิิถุนายน 
 30 กนัยายน 

 
30 มิิถุนายน  30 กนัยายน 

 2562  2561  2562  2561 
 (พันบาท) 

กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั -  1,356  -  - 

 
เงินกู้ยมืระยะส้ันจำกบริษทัย่อย 
 
รายการเคล่ือนไหวของเงินกูย้ืมระยะสั้นจากบริษทัยอ่ยส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 มีดงัน้ี 
 
 อตัรำดอกเบีย้  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 30 กนัยายน
2561  

 
30 มิถุนายน

2562 
 30 กนัยายน 

2561 
 

 
เพ่ิมข้ึน 

  
ลดลง 

 
30 มิถุนายน 

2562 
 (ร้อยละต่อปี)  (พันบาท) 

บริษทัยอ่ย 1.30  1.30  -  92,000  (92,000)  - 



บริษัท โออชิิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ  
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนำยน 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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เจ้ำหนี้อื่น - กจิกำรที่เกีย่วข้องกนั งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร  
 30 มิถุนายน  30 กนัยายน  30 มิถุนายน  30 กนัยายน 
 2562  2561  2562  2561 
 (พันบาท) 
บริษทัใหญ่ 7,879  12,040  4,015  7,710 
บริษทัยอ่ย -  -  14,354  44,893 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 213,926              236,255  23,816  70,489 
รวม 221,805  248,295  42,185  123,092 

 

หน้ีสินไม่หมนุเวียนอื่น - กจิกำรที่เกีย่วข้องกนั งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 30 มิถุนายน  30 กนัยายน  30 มิถุนายน  30 กนัยายน 
 2562  2561  2562  2561 

 (พันบาท) 

บริษทัใหญ่ 1,388  1,908  302  402 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 75  75           -                - 
รวม 1,463  1,983  302  402 

  

 ภำระผกูพนักบับุคคลหรือกจิกำรที่เกีย่วข้องกัน 
 

ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2562 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 (พันบาท) 

ภำระผกูพนัรำยจ่ำยฝ่ำยทุน      
สัญญาท่ียังไม่ได้รับรู้      
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์  4,968   - 
อาคารและส่ิงปลูกสร้างอ่ืน  53   - 
รวม  5,021   - 
      

จ ำนวนเงินขั้นต ่ำที่ต้องจ่ำยในอนำคตทั้งส้ินภำยใต้ 
สัญญำเช่ำด ำเนินงำนที่บอกเลิกไม่ได้ 

     

ภายในหน่ึงปี  42,365   26,637 



บริษัท โออชิิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ  
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนำยน 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2562 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 (พันบาท) 
หลงัจากหน่ึงปี แต่ไม่เกินหา้ปี  18,637   9,616 
รวม  61,002   36,253 

      

ภำระผกูพนัอื่นๆ      
สญัญาบริการ  109,877   23,976 
ค าสัง่ซ้ือท่ีผูข้ายสินคา้หรือวสัดุตกลงแลว้  27,938   8,335 
สญัญาวา่จา้งโฆษณา  6,890   224 
อ่ืนๆ  17,132   15,765 
รวม  161,837   48,300 

 

 สัญญำส ำคัญที่ท ำกบับุคคลหรือกจิกำรที่เกีย่วข้องกนั 
  

สัญญาเช่าทรัพย์สิน 
 

 บริษทัและบริษทั โออิชิ ราเมน จ ากัด ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยของบริษทัได้ท าสัญญาเช่าพ้ืนท่ีเพ่ือประกอบกิจการ
ร้านอาหารกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัหลายแห่ง สญัญามีก าหนดระยะเวลาหน่ึงปีถึงสามปี ซ่ึงจะครบก าหนดในระหว่าง
ปี 2562 ถึงปี 2565 โดยบริษทัและบริษทัย่อยดงักล่าวมีภาระผูกพนัท่ีจะตอ้งจ่ายค่าเช่าเป็นรายเดือนในอตัราคงท่ีหรือ
อตัราร้อยละของยอดรายไดต้ามเง่ือนไขท่ีก าหนดไวใ้นสญัญา 

  

บริษทัและบริษทั โออิชิ เทรดด้ิง จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยของบริษทัไดท้ าสัญญาเช่ารถยนต์หลายฉบบักบักิจการ 
ท่ีเก่ียวขอ้งกนัแห่งหน่ึง สญัญามีก าหนดระยะเวลาสามปีถึงหา้ปี ซ่ึงจะครบก าหนดในระหวา่งปี 2562 ถึงปี 2567 โดย
บริษทัและบริษทัยอ่ยดงักล่าวมีภาระผกูพนัท่ีจะตอ้งจ่ายค่าเช่าเป็นรายเดือนตามอตัราท่ีระบุไวใ้นสญัญา 

 

สัญญำอื่นๆ 
 

สัญญาแต่งตั้งผู้ จัดจ าหน่ายสินค้า 
 

เม่ือวนัท่ี 1 เมษายน 2559 บริษทั โออิชิ เทรดด้ิง จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยของบริษทัไดท้ าสัญญาแต่งตั้งให้บริษทั 
เป็นผูจ้ดัจ าหน่ายผลิตภณัฑอ์าหารแช่เยน็ อาหารแช่แข็งและผลิตภณัฑใ์นกลุ่มเบเกอร่ี โดยสัญญามีผลบงัคบัใชเ้ป็น
ระยะเวลาสามปี ตั้งแต่วนัท่ี 1 เมษายน 2559 และส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2562 และในกรณีท่ีบริษทั โออิชิ เทรดด้ิง จ ากดั 
ไม่แจง้การไม่ต่ออายุสัญญาใหบ้ริษทัทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษรล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 90 วนั ก่อนครบก าหนดสัญญา
ใหถื้อวา่สญัญาฉบบัน้ีมีผลบงัคบัใชต่้อไปอีกคราวละหน่ึงปี นบัแต่วนัท่ีครบก าหนดสญัญาหรือระยะเวลาท่ีต่อออกไป



บริษัท โออชิิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ  
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนำยน 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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แต่ละคราว ทั้งน้ีเม่ือวนัท่ี 28 ธนัวาคม 2561 บริษทัยอ่ยดงักล่าวไดแ้จง้ความประสงคไ์ม่ต่อสญัญาตามเง่ือนไข จึงมีผล
ใหส้ญัญาส้ินสุดลง ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 

  



บริษัท โออชิิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ  
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนำยน 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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สัญญาผลิตและจัดจ าหน่ายสินค้า 
 
เม่ือวนัท่ี 25 มิถุนายน 2561 บริษทัไดท้ าสญัญาแต่งตั้งใหกิ้จการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเป็นผูผ้ลิตและจดัจ าหน่ายชาเขียวพร้อมด่ืม
แบบขวดแกว้คืนขวด ในราคาและเง่ือนไขตามท่ีระบุในสัญญา โดยสัญญามีก าหนดระยะเวลาหน่ึงปี มีผลบงัคบัใช้
ตั้งแต่วนัท่ี 1 สิงหาคม 2561 และส้ินสุดวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2562 และหากคู่สัญญาฝ่ายหน่ึงฝ่ายใดประสงค์จะไม่ต่ออายุ
สญัญาใหแ้จง้เป็นหนงัสือแก่อีกฝ่ายหน่ึง ก่อนครบก าหนดระยะเวลาของสญัญาไม่นอ้ยกวา่ 90 วนั  
 
สัญญาซื้อขาย 
 
เม่ือวนัท่ี 1 กันยายน 2561 บริษัท โออิชิ เทรดด้ิง จ ากัด ซ่ึงเป็นบริษัทย่อยของบริษัทได้ท าสัญญาซ้ือขวดพีอีที 
บรรจุร้อนกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัแห่งหน่ึง ตามปริมาณท่ีบริษทัย่อยดงักล่าวก าหนดในราคาเป็นไปตามท่ีระบุในสัญญา 
โดยสัญญามีก าหนดระยะเวลาหกเดือน มีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 1 กนัยายน 2561 ส้ินสุดวนัท่ี 28 กุมภาพนัธ์ 2562  
ต่อมาเม่ือวนัท่ี 27 มีนาคม 2562 บริษทัยอ่ยดงักล่าวไดท้ าสัญญาใหม่กบัคู่สัญญาในราคาและเง่ือนไขตามท่ีระบุในสัญญา 
โดยสัญญามีก าหนดระยะเวลาเจ็ดเดือน มีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 1 มีนาคม 2562 และส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 

 
เม่ือวนัท่ี 4 มิถุนายน 2561 บริษทัไดท้ าสญัญาซ้ือขายเคร่ืองด่ืมชาเขียวโซดากระป๋องกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัแห่งหน่ึง
ตามปริมาณท่ีบริษทัก าหนดในราคาเป็นไปตามท่ีระบุในสญัญา โดยสญัญามีก าหนดระยะเวลาหน่ึงปี มีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่
วนัท่ี 20 พฤษภาคม 2561 และส้ินสุดวนัท่ี 19 พฤษภาคม 2562 ต่อมาเม่ือวนัท่ี 28 พฤษภาคม 2562 บริษทัไดท้ าสญัญา
ใหม่กบัคู่สญัญาในราคาและเง่ือนไขตามท่ีระบุในสัญญา โดยสญัญามีก าหนดระยะเวลา 1 ปี 133 วนั มีผลบงัคบัใช้
ตั้งแต่วนัท่ี 20 พฤษภาคม 2562 และส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 และหากฝ่ายหน่ึงฝ่ายใดไม่แจง้ความประสงคไ์ม่ต่อ
อายสุญัญาใหท้ราบล่วงหนา้เป็นลายลกัษณ์อกัษรไม่นอ้ยกวา่สามเดือนก่อนวนัส้ินสุดของสัญญาใหถื้อวา่สญัญาฉบบั
น้ีมีผลบงัคบัใชต่้อไปอีกคราวละหน่ึงปีนบัแต่วนัท่ีครบก าหนดระยะเวลาการซ้ือขายหรือวนัท่ีครบก าหนดระยะเวลาท่ี
ต่อออกไปแต่ละคราว 
 

  



บริษัท โออชิิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ  
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนำยน 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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สัญญาให้บริการบริหารคลงัสินค้า 
 
เม่ือวนัท่ี 28 มกราคม 2558 บริษทั โออิชิ เทรดด้ิง จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยของบริษทัไดท้ าสัญญาให้บริการบริหาร
คลงัสินคา้กบับริษทัท่ีเก่ียวข้องกันแห่งหน่ึง โดยบริษทัย่อยดงักล่าวมีภาระผูกพนัท่ีจะต้องจ่ายค่าตอบแทนเป็น 
รายเดือนตามอตัราท่ีระบุไวใ้นสัญญา สัญญามีก าหนดระยะเวลาสามปี เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 1 ธันวาคม 2557 ถึงวนัท่ี  
30 พฤศจิกายน 2560 ต่อมาคู่สญัญาไดเ้ขา้ท าบนัทึกเพ่ิมเติมต่อทา้ยสญัญาใหบ้ริการบริหารคลงัสินคา้ คร้ังท่ี 1 เพ่ือต่อ
อายุสัญญาดงักล่าวออกไปอีกเป็นระยะเวลาหน่ึงปี เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 1 ธันวาคม 2560 ถึงวนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2561  
โดยบริษทัย่อยดงักล่าวตกลงท่ีจะจ่ายค่าตอบแทนเป็นรายเดือนตามท่ีระบุไวใ้นบนัทึกเพ่ิมเติมต่อทา้ยสญัญาดงักล่าว 
ต่อมาเม่ือวนัท่ี 7 พฤศจิกายน 2561 คู่สญัญาไดเ้ขา้ท าบนัทึกเพ่ิมเติมต่อทา้ยสญัญาใหบ้ริการบริหารคลงัสินคา้ คร้ังท่ี 2 
เพ่ือต่ออายสุญัญาดงักล่าวออกไปอีกเป็นระยะเวลาหน่ึงปี เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 1 ธนัวาคม 2561 ถึงวนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2562 
โดยบริษทัยอ่ยดงักล่าวตกลงท่ีจะจ่ายค่าตอบแทนเป็นรายเดือนตามอตัราท่ีระบุไวใ้นบนัทึกเพ่ิมเติมต่อทา้ยสัญญาดงักล่าว 
 
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 

 
6 ลูกหนีก้ำรค้ำ 
 

  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
  30 มิถุนายน  30 กนัยายน  30 มิถุนายน  30 กนัยายน 
 หมายเหตุ 2562  2561  2562  2561 
  (พันบาท) 
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5 700,026  540,523  27,013  41,989 
บุคคลหรือกิจการอ่ืนๆ  213,193  129,483  12,998  16,625 
รวม  913,219  670,006  40,011  58,614 

 
  



บริษัท โออชิิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ  
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนำยน 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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การวิเคราะห์อายขุองลูกหน้ีการคา้ มีดงัน้ี 
 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร  
 30 มิถุนายน  30 กนัยายน  30 มิถุนายน  30 กนัยายน 
 2562  2561  2562  2561 
 (พันบาท) 
กจิกำรที่เกีย่วข้องกนั        
ยงัไม่ครบก าหนดช าระ 642,067  463,751  26,802  15,479 
เกินก าหนดช าระ        
นอ้ยกวา่ 3 เดือน 54,188  52,459  -  3,034 
3 - 6 เดือน 3,109  4,907  185  4,907 
6 - 12 เดือน 38  15,804  -  15,123 
มากกวา่ 12 เดือน 624  3,602  26  3,446 

รวม 700,026  540,523  27,013  41,989 

        
บุคคลหรือกจิกำรอ่ืนๆ        
ยงัไม่ครบก าหนดช าระ 106,733  107,737  7,894  12,438 
เกินก าหนดช าระ        
นอ้ยกวา่ 3 เดือน 101,947  19,687  3,906  3,426 
3 - 6 เดือน  2,088  481  653  275 
6 - 12 เดือน 542  510  95  14 
มากกวา่ 12 เดือน 1,883  1,068  450  472 

รวม 213,193  129,483  12,998  16,625 

รวมทั้งส้ิน 913,219  670,006  40,011  58,614 

  
 โดยปกติระยะเวลาการใหสิ้นเช่ือแก่ลูกคา้ของกลุ่มบริษทัมีระยะเวลาตั้งแต่ 30 วนั ถึง 60 วนั 
 
  



บริษัท โออชิิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ  
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนำยน 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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7 ลูกหนีอ่ื้น 
  

  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
  30 มิถุนายน  30 กนัยายน  30 มิถุนายน  30 กนัยายน 
 หมายเหตุ 2562  2561  2562  2561 
  (พันบาท) 
กจิกำรที่เกีย่วข้องกนั 5 323,496  882,084  8,672  8,533 

บุคคลหรือกจิกำรอ่ืนๆ         
ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้  53,997  43,286  13,511  14,683 
อ่ืนๆ  23,045  16,238  4,087  6,047 
รวม  400,538  941,608  26,270  29,263 

 
8 สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีนที่จดัประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพ่ือขำย 
 

ในการประชุมคณะกรรมการบริษทัของบริษทัเม่ือวนัท่ี 13 กมุภาพนัธ์ 2562 คณะกรรมการบริษทัมีมติอนุมติัการขาย
เคร่ืองจกัรผลิตน ้าด่ืมภายในโรงงานนิคมอุตสาหกรรมอมตะนครของบริษทั โออิชิ เทรดด้ิง จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ย
ของบริษทั โดยเคร่ืองจกัรดงักล่าวถูกน าเสนอเป็นกลุ่มสินทรัพยท่ี์ยกเลิกท่ีถือไวเ้พ่ือขายซ่ึงเป็นไปตามขอ้ผูกมดั 
ในการขายของผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทั อนัเน่ืองมาจากเคร่ืองจกัรดงักล่าวมีอตัราก าลงัการผลิตส่วนเกิน ซ่ึงการขาย
จะส่งผลดีในแง่ของการเพ่ิมประสิทธิภาพการใชง้านเคร่ืองจกัรโดยรวม และเป็นการเพ่ิมกระแสเงินสดรับเพ่ือใชใ้น
การบริหารกิจการ  ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2562 กลุ่มสินทรัพย์ท่ียกเลิกประกอบด้วยสินทรัพย์ถาวรจ านวน  
17.24 ลา้นบาท ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษทัได้ขายเคร่ืองจักรดังกล่าวในเดือนกรกฎาคม 2562  
เป็นจ านวนเงินทั้งส้ิน 23.06 ลา้นบาท 

 

9 เงนิลงทุนในบริษทัย่อย 
 

 งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

ส ำหรับงวดเก้ำเดอืนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนำยน 2562  2561 
 (พันบาท) 

ณ วนัท่ี 1 ตุลาคม 2561 และ 2560 1,593,823  693,280 
เพ่ิมทุนในบริษทัย่อย 5,479  919,998 

ค่าเผื่อการดอ้ยค่า (5,421)  (15,786) 

ณ วนัที่ 30 มถุินำยน 1,593,881  1,597,492 



บริษัท โออชิิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ  
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนำยน 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
 

 34 

 ไม่มีการซ้ือและจ าหน่ายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยในระหวา่งงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 
 
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 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 100 บาท)  โดยเรียกช าระค่าหุน้เต็มตามจ านวนทุนจดทะเบียนจ านวน 920 ลา้นบาท 
(9,200,000 หุน้ มูลค่าท่ีเรียกช าระหุน้ละ 100 บาท) รวมเป็นทุนช าระแลว้จ านวน 1,000 ลา้นบาท 
 
เม่ือวนัท่ี 14 ธันวาคม 2561 Oishi International Holdings Limited ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยทางตรงของบริษทั ได้เพ่ิมทุน 
จดทะเบียนท่ีออกและช าระแล้วจากเดิมจ านวน 11.70 ล้านเหรียญฮ่องกง (11,700,000 หุ้น มูลค่าหุ้นท่ีตราไว ้
หุน้ละ 1 เหรียญฮ่องกง) เป็นจ านวน 13 ลา้นเหรียญฮ่องกง (13,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 เหรียญฮ่องกง) 
 
เม่ือวนัท่ี 2 มกราคม 2562 Oishi F&B (Singapore) Pte. Ltd. ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยทางออ้มของบริษทั ไดเ้พ่ิมทุนจดทะเบียน
ท่ีออกและช าระแลว้จากเดิมจ านวน 1.90 ลา้นเหรียญสิงคโปร์ (1,900,000 หุ้น มูลค่าหุ้นท่ีตราไวหุ้้นละ 1 เหรียญสิงคโปร์) 
เป็นจ านวน 2.13 ลา้นเหรียญสิงคโปร์ (2,125,000 หุน้ มูลค่าหุน้ท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 เหรียญสิงคโปร์) 
 
เม่ือวนัท่ี 30 มกราคม 2562 Oishi Myanmar Limited ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยทางออ้มของบริษทั ไดเ้พ่ิมทุนจดทะเบียนท่ีออก
และช าระแลว้จากเดิมจ านวน 2.70 ลา้นเหรียญสหรัฐ (2,700,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 เหรียญสหรัฐ) เป็นจ านวน  
3.00 ลา้นเหรียญสหรัฐ (3,000,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 เหรียญสหรัฐ) 
 



บริษัท โออชิิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ  
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนำยน 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
 

 35 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 และ 30 กนัยายน 2561 และเงินปันผลรับจากเงินลงทุนส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน มีดงัน้ี 
 

 

  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
  

สดัส่วนความเป็นเจา้ของ  ทุนช าระแลว้ 
 

ราคาทุน 
  

การดอ้ยค่า  ราคาทุน-สุทธิ 
 เงินปันผลรับส าหรับงวด 

เกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 
  30 มิถุนายน  30 กนัยายน  30 มิถุนายน  30 กนัยายน  30 มิถุนายน  30 กนัยายน  30 มิถุนายน  30 กนัยายน  30 มิถุนายน  30 กนัยายน  30 มิถุนายน  30 มิถุนายน 
 ลกัษณะธุรกิจ 2562  2561  2562  2561  2562  2561  2562  2561  2562  2561  2562  2561 
  (ร้อยละ)  (หลักพัน)  (พันบาท) 
บริษทัย่อยทำงตรง                         

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 

  

189,000 

  

- 

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  189,000  - 

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

ใหค้  าปรึกษา 100.00  100.00  SGD 2,125  SGD 1,900  

           

  

 

 

Oishi Myanmar Limited ร้านอาหารญ่ีปุ่น 55.00  55.00  USD 3,000  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 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ  
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนำยน 2562 (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 
 

10 ที่ดนิ อำคำรและอุปกรณ์  
 
การซ้ือ จ าหน่าย และโอนอาคารและอุปกรณ์ระหวา่งงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 มีดงัน้ี 
 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

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

ส่วนปรับปรุงท่ีดิน 632  -  -  - 
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 135,762  -  -  - 
ส่วนตกแต่ง 64,078  729  10,635  716 
ระบบภายใน 142,991  7,200  4,473  294 
เคร่ืองมือและเคร่ืองจกัรใชใ้นการผลิต 833,850  10,923  10,890  815 
อุปกรณ์ส านกังานและเคร่ืองตกแต่ง 40,362  236  9,430  237 
เคร่ืองใชใ้นร้านอาหาร 10,427  227  2,395  367 
ยานพาหนะ 59  -  -  - 
สินทรัพยร์ะหวา่งก่อสร้างและติดตั้ง 672,158  1,143,974  25,697  26,142 
รวม 1,900,319  1,163,289  63,520  28,571 

 

 
 
 
 



บริษัท โออชิิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ  
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เม่ือวนัท่ี 27 พฤศจิกายน 2560 บริษทั โออิชิ เทรดด้ิง จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยของบริษทัไดเ้กิดเหตุเพลิงไหมบ้ริเวณ
ส่วนการผลิตเคร่ืองด่ืมแบบ UHT ภายในโรงงานนิคมอุตสาหกรรมนวนคร จงัหวดัปทุมธานี เป็นผลให้ตอ้งหยุด 
การผลิตเคร่ืองด่ืมแบบ UHT และไดเ้ร่ิมด าเนินการผลิตในเดือนธันวาคม 2561 อย่างไรก็ตามบริษทัย่อยดงักล่าว 
ไดบ้นัทึกส ารองค่าเผื่อการดอ้ยค่าอาคารและอุปกรณ์แลว้ 
 

11 ต้นทุนบริกำรในอดตีส ำหรับผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนจำกกำรปรับปรุงพระรำชบัญญัตคุ้ิมครองแรงงำน 
 
เม่ือวนัท่ี 5 เมษายน 2562 พระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงานไดถู้กปรับปรุงและก าหนดให้นายจา้งตอ้งจ่ายค่าชดเชย 
ใหลู้กจา้งท่ีถูกเลิกจา้งเพ่ิมเติม หากลูกจา้งท างานติดต่อกนัครบ 20 ปีข้ึนไป ลูกจา้งมีสิทธิไดรั้บค่าชดเชยไม่นอ้ยกว่า
ค่าจา้งอตัราสุดทา้ย 400 วนั กลุ่มบริษทัและบริษทัจึงแกไ้ขโครงการผลประโยชน์เม่ือเกษียณแก่พนักงานเพ่ือให้
สอดคลอ้งกบัพระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงานฉบบัปรับปรุงในไตรมาสสาม ปี 2562 จากการแกไ้ขโครงการดงักล่าว
ท าให้กลุ่มบริษทัและบริษทัรับรู้ประมาณการหน้ีสินผลประโยชน์เม่ือเกษียณอายุ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 และ
ตน้ทุนบริการในอดีตเพ่ิมข้ึนส าหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัเดียวกนัในงบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะกิจการจ านวน 21.77 ลา้นบาท และ 12.95 ลา้นบาท ตามล าดบั 
 

12 หนีสิ้นที่มภีำระดอกเบีย้ 
 

  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร  
  30 มิถุนายน  30 กนัยายน  30 มิถุนายน  30 กนัยายน 
  2562  2561  2562  2561 
  (พันบาท) 

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

 
ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 ลกัษณะท่ีส าคญัและรายละเอียดของหุน้กูข้องกลุ่มบริษทัมีดงัน้ี 
 
ในปี 2555 ผูถื้อหุ้นของบริษทัไดอ้นุมติัให้บริษทัไดอ้อกและเสนอขายหุ้นกูมี้วงเงินไม่เกิน 3,000 ลา้นบาท โดยมี
ระยะเวลาไม่เกิน 10 ปี โดยในกรณีท่ีบริษทัไดไ้ถ่ถอนหรือช าระคืนหุ้นกูท่ี้ไดอ้อกภายในวงเงินขา้งตน้แลว้ บริษทั
สามารถออกหุน้กูท้ดแทนเพ่ิมเติมอีกไดภ้ายใตเ้ง่ือนไขและวงเงินท่ีก าหนดไว ้(Revolving) 
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ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนำยน 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ในวนัท่ี 9 ธนัวาคม 2561 บริษทัไดด้ าเนินการซ้ือคืนหุน้กูค้ร้ังท่ี 1/2558 เน่ืองจากครบก าหนดไถ่ถอนเป็นจ านวนรวม 

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

 
ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 บริษทัมีหุน้กูท่ี้ออกแลว้ชนิดระบุช่ือผูถื้อ 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 

 
บริษทัตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขท่ีก าหนดและด ารงอตัราส่วนของหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียต่อส่วนของผูถื้อหุน้ตลอดอายุ
ของหุน้กู ้

 
ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 กลุ่มบริษทัมีวงเงินสินเช่ือซ่ึงยงัไม่ไดเ้บิกใชเ้ป็นจ านวนเงินรวม 2,953.95 ลา้นบาท และ  
3.50 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา (30 กันยายน 2561: 2,750.76 ล้านบาท และ 3.46 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา) และบริษทั 
มีวงเงินสินเช่ือซ่ึงยงัไม่ไดเ้บิกใชเ้ป็นจ านวนเงินรวม 2,668.75 ลา้นบาท (30 กันยายน 2561: 2,665.56 ล้านบาท) 

 
13 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 
 
ขอ้มูลผลการด าเนินงานของแต่ละส่วนงานท่ีรายงานไดร้วมอยู่ดงัขา้งล่างน้ี ผลการด าเนินงานวดัโดยใชก้ าไรสุทธิ 
ของส่วนงาน ซ่ึงน าเสนอในรายงานการจดัการภายในและสอบทานโดยผูมี้อ  านาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการด าเนินงาน
ของกลุ่มบริษทั ผูบ้ริหารเช่ือว่าการใช้ก าไรสุทธิในการวดัผลการด าเนินงานนั้น เป็นข้อมูลท่ีเหมาะสมในการ
ประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงานและสอดคลอ้งกบักิจการอ่ืนท่ีด าเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมเดียวกนั 
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ข้อมลูเกีย่วกบัส่วนงำนที่รำยงำน 
 
ส ำหรับงวดสำมเดอืนส้ินสุดวันที่  ส่วนงำนอำหำร  ส่วนงำนเคร่ืองด่ืม  รวม 

   30 มิถุนำยน 2562  2561  2562  2561  2562  2561 
 (ล้านบาท) 
รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก            
   - กิจการอ่ืน 1,822  1,611  417  279  2,239  1,890 
   - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 18  19  1,382  1,436  1,400  1,455 
รวมรำยได้ 1,840  1,630  1,799  1,715  3,639  3,345 

            
ก ำไรส ำหรับงวดก่อนภำษเีงินได้ 129  42  310  310  439  352 
(ค่าใชจ่้าย) รายไดภ้าษีเงินได ้ (26)  (60)  9  -  (17)  (60) 
ก ำไร (ขำดทุน) ส ำหรับงวด 103  (18)  319  310  422  292 

            

ส ำหรับงวดเก้ำเดอืนส้ินสุดวันที่  ส่วนงำนอำหำร  ส่วนงำนเคร่ืองด่ืม  รวม 

     30 มิถุนำยน 2562  2561  2562  2561  2562  2561 
 (ล้านบาท) 
รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก            
   - กิจการอ่ืน 5,325  4,793  1,197  1,016  6,522  5,809 
   - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 61  60  3,905  3,757  3,966  3,817 
รวมรำยได้ 5,386  4,853  5,102  4,773  10,488  9,626 

            
ก ำไรส ำหรับงวดก่อนภำษเีงินได้ 422  198  785  722  1,207  920 
(ค่าใชจ่้าย) รายไดภ้าษีเงินได ้ (85)  (91)  23  3  (62)  (88) 
ก ำไรส ำหรับงวด 337  107  808  725  1,145  832 

            
            
            
            
            
            



บริษัท โออชิิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ  
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนำยน 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 ส่วนงำนอำหำร  ส่วนงำนเคร่ืองด่ืม  รวม 
 30 

มิถุนายน  
30 

กนัยายน  
30 

มิถุนายน  
30 

กนัยายน  
30 

มิถุนายน  
30 

กนัยายน 
 2562  2561  2562  2561  2562  2561 
 (ล้านบาท) 
สินทรัพย์ส่วนงำน 2,877  3,775  6,518  5,905  9,395  9,680 

            
หนีสิ้นส่วนงำน 904  1,153  1,914  2,537  2,818  3,690 

 
14 ภำษเีงินได้ 

 
การรับรู้ภาษีเงินไดข้ึ้นอยู่กบัการประมาณการท่ีดีท่ีสุดของฝ่ายบริหารเก่ียวกบัอตัราภาษีเงินไดป้ระจ าปีถวัเฉล่ีย 
ถ่วงน ้าหนกัท่ีคาดไวส้ าหรับปีทางการเงินเต็มปีท่ีใชก้บัรายไดก่้อนภาษีเงินไดข้องงวดระหว่างกาล อตัราภาษีเงินได ้
ท่ีแทจ้ริงของกลุ่มบริษทัและบริษทัในการด าเนินงานต่อเน่ืองเป็นระยะเวลาเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 คือ
ร้อยละ 5.10 และร้อยละ 8.36 ตามล าดบั (30 มิถนุายน 2561: ร้อยละ 9.50 และร้อยละ 16.98 ตามล าดับ)  
 
การเปล่ียนแปลงในอตัราภาษีเงินไดท่ี้แทจ้ริงมีสาเหตุหลกัจากปัจจยัดงัต่อไปน้ี 
• รายไดท่ี้ไม่ตอ้งเสียภาษีเงินได ้และ 
• ค่าใชจ่้ายทางภาษีท่ีถือเป็นรายจ่ายไดเ้พ่ิมข้ึน 

 
15 เงนิปันผล 
  

ในการประชุมคณะกรรมบริษทัของบริษทัเม่ือวนัท่ี 2 พฤษภาคม 2562 คณะกรรมการมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติ 
การจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลจากก าไรสุทธิส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2562 ในอตัราหุน้ละ 1.10 บาท 
เป็นจ านวนเงิน 206.25 ลา้นบาท เงินปันผลดงักล่าวไดจ่้ายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้แลว้ในเดือนพฤษภาคม 2562  
 
ในการประชุมสามญัประจ าปีของผูถื้อหุน้ของบริษทัเม่ือวนัท่ี 30 มกราคม 2562 ผูถื้อหุน้มีมติอนุมติัการจดัสรรก าไร
เป็นเงินปันผลในอตัราหุน้ละ 2.80 บาท เป็นจ านวนเงินทั้งส้ิน 525 ลา้นบาท ทั้งน้ีในเดือนมิถุนายน 2561 บริษทัไดมี้
การจ่ายปันผลระหว่างกาลไปแลว้ในอัตราหุ้นละ 0.90 บาท เป็นจ านวนเงิน 168.75 ลา้นบาท คงเหลือการจ่าย 
เงินปันผลในอตัราหุ้นละ  1.90 บาท รวมเป็นเงิน 356.25 ลา้นบาท เงินปันผลดังกล่าวได้จ่ายให้แก่ผูถื้อหุ้นแล้ว 
ในเดือนกมุภาพนัธ์ 2562 
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ในการประชุมคณะกรรมการบริษทัของบริษทัเม่ือวนัท่ี 14 พฤษภาคม 2561 คณะกรรมการบริษทัมีมติอนุมติัการจ่าย 
เงินปันผลระหว่างกาลจากก าไรสะสมและก าไรสุทธิส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2561 ในอตัราหุน้ละ 
0.90 บาทเป็นจ านวนเงิน 168.75 ลา้นบาท เงินปันผลดงักล่าวไดจ่้ายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในเดือนมิถุนายน 2561 
 
ในการประชุมสามญัประจ าปีของผูถื้อหุน้ของบริษทัเม่ือวนัท่ี 30 มกราคม 2561 ผูถื้อหุน้มีมติอนุมติัการจดัสรรก าไร
เป็นเงินปันผลในอตัราหุ้นละ 3.40 บาท เป็นจ านวนเงินทั้งส้ิน 637.50 ลา้นบาท ทั้งน้ีในเดือนมิถุนายน 2560 บริษทั  
ไดมี้การจ่ายปันผลระหว่างกาลไปแลว้ในอตัราหุ้นละ 1.10 บาท เป็นจ านวนเงิน 206.25 ลา้นบาท คงเหลือการจ่าย   
เงินปันผลในอตัราหุ้นละ 2.30 บาท รวมเป็นเงิน 431.25 ลา้นบาท เงินปันผลดังกล่าวได้จ่ายให้แก่ผูถื้อหุ้นแล้ว                   
ในเดือนกมุภาพนัธ์ 2561 
 

16 เคร่ืองมือทำงกำรเงนิ 
 
มูลค่ำตำมบัญชีและมูลค่ำยุตธิรรม 
 
ตารางดงัต่อไปน้ีแสดงมูลค่าตามบญัชีและมูลค่ายุติธรรมของหน้ีสินทางการเงิน รวมถึงล าดบัชั้นมูลค่ายุติธรรม
ส าหรับเคร่ืองมือทางการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรม แต่ไม่รวมถึงการแสดงขอ้มูลมูลค่ายุติธรรมส าหรับหน้ีสิน
ทางการเงินท่ีไม่ไดว้ดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมหากมูลค่าตามบญัชีใกลเ้คียงกบัมูลค่ายติุธรรมอยา่งสมเหตุสมผล 
 
 งบกำรเงินรวม/งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 มูลค่าตามบญัชี มูลค่ายติุธรรม 
  ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 
 (ล้านบาท) 

30 มถุินำยน 2562      
หน้ีสินทำงกำรเงินที่ไม่ได้วัดมูลค่ำด้วย

มลูค่ำยติุธรรม 

     

หุน้กู ้ 1,000 - 1,000          - 1,000 
      
30 กนัยำยน 2561      
หน้ีสินทำงกำรเงินที่ไม่ได้วัดมูลค่ำด้วย

มลูค่ำยติุธรรม 

     

หุน้กู ้ 1,701 - 1,703 - 1,703 
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เคร่ืองมือทำงกำรเงนิที่ไม่ได้วดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุตธิรรม 
 
ประเภท เทคนิคกำรประเมนิมูลค่ำ 
หุน้กู ้ อา้งอิงราคาจากนายหนา้ 

 
17 ภำระผูกพนักบับุคคลหรือกจิกำรที่ไม่เกีย่วข้องกนั 

 
ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2562 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 (พันบาท) 

ภำระผกูพนัรำยจ่ำยฝ่ำยทุน     
สัญญาท่ียังไม่ได้รับรู้     
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 43,452    2,426 
อาคารและส่ิงปลูกสร้างอ่ืน 12,117    - 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2,889   2,420 
รวม 58,458   4,846 

     
จ ำนวนเงินขั้นต ่ำที่ต้องจ่ำยในอนำคตทั้งส้ินภำยใต้     

   สัญญำเช่ำด ำเนินงำนที่บอกเลิกไม่ได้     
ภายในหน่ึงปี 195,447   118,133 
หลงัจากหน่ึงปี แต่ไม่เกินหา้ปี 135,857   79,969 
หลงัจากหา้ปี 3,683   3,683 
รวม 334,987   201,785 

  
สัญญำที่ส ำคัญภำยใต้ภำระผกูพนัตำมสัญญำเช่ำด ำเนินงำนที่บอกเลิกไม่ได้ 
 
สัญญาเช่าพืน้ท่ี 
 
บริษทัไดท้ าสัญญาเช่าพ้ืนท่ีเพ่ือประกอบกิจการร้านอาหารกบับริษทัในประเทศหลายแห่ง สัญญามีก าหนดระยะเวลา
ระหวา่งหน่ึงปีถึงยี่สิบส่ีปี ซ่ึงจะครบก าหนดในระหวา่งปี 2562 ถึงปี 2574 โดยบริษทัมีภาระผกูพนัท่ีจะตอ้งจ่ายค่าเช่า
เป็นรายเดือนในอตัราคงท่ีหรืออตัราร้อยละของยอดรายไดต้ามเง่ือนไขท่ีก าหนดไวใ้นสญัญา 
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บริษทั โออิชิ ราเมน จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยของบริษทัไดท้ าสัญญาเช่าพ้ืนท่ีเพ่ือประกอบกิจการร้านอาหารกบับริษทัใน
ประเทศหลายแห่ง สัญญามีก าหนดระยะเวลาระหว่างหน่ึงปี ถึงสามปี ซ่ึงจะครบก าหนดในระหว่างปี 2562  
ถึงปี 2565 โดยบริษทัยอ่ยดงักล่าวมีภาระผกูพนัท่ีจะตอ้งจ่ายค่าเช่าเป็นรายเดือนในอตัราคงท่ีหรืออตัราร้อยละของยอดรายได้
ตามเง่ือนไขท่ีก าหนดไวใ้นสญัญา 

 
สัญญาเช่ารถยก 
 
บริษทั โออิชิ เทรดด้ิง จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยของบริษทัไดท้ าสัญญาเช่ารถยกและอุปกรณ์กบับริษทัในประเทศ  
หลายแห่ง สัญญามีก าหนดระยะเวลาสามปีถึงห้าปี ซ่ึงจะครบก าหนดในระหว่างปี 2562 ถึงปี 2564 โดยบริษทัย่อย
ดงักล่าวมีภาระผกูพนัท่ีจะตอ้งจ่ายค่าเช่าเป็นรายเดือนตามอตัราท่ีระบุไวใ้นสญัญา  
 
ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2562 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 (พันบาท) 

ภำระผกูพนัอื่นๆ      
สญัญาบริการ  406,717   262,037 
ค าสัง่ซ้ือท่ีผูข้ายสินคา้หรือวสัดุตกลงแลว้  63,452   1 
หนงัสือค ้าประกนัจากธนาคาร  26,050   - 
สญัญาวา่จา้งโฆษณา  9,918   1,079 
อ่ืนๆ  53,260   5,647 
รวม  559,397   268,764 

 
สัญญำอื่นๆ 
 
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 
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สัญญาซ้ือขาย 
 

เม่ือวนัท่ี 2 มกราคม 2562 บริษทัไดท้ าสญัญาซ้ือขายวตัถุดิบกบับริษทัในประเทศแห่งหน่ึงในราคาและเง่ือนไขตามท่ี
ระบุในสญัญา โดยมีก าหนดระยะเวลาหน่ึงปี เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2562 ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 
 

18 เหตุกำรณ์ภำยหลงัรอบระยะเวลำรำยงำน 
 

เม่ือวนัท่ี 6 กรกฎาคม 2562 บริษัทได้ด าเนินการซ้ือคืนหุ้นกู้คร้ังท่ี 1/2559 เน่ืองจากครบก าหนดไถ่ถอนเป็น 
จ านวนรวม 1,000,000 หน่วย รวมเป็นเงินจ านวน 1,000 ลา้นบาท 
 

จากกรณีบริษทั โออิชิ เทรดด้ิง จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยของบริษทัไดเ้กิดเหตุเพลิงไหมบ้ริเวณส่วนการผลิตเคร่ืองด่ืม
แบบ UHT ภายในโรงงานนิคมอุตสาหกรรมนวนคร ซ่ึงบริษัทย่อยดังกล่าวได้มีการท าประกันภัยความเส่ียง 
ภยัทรัพยสิ์น ซ่ึงคุม้ครองโรงงาน สินทรัพย ์รวมถึงการประกนักรณีธุรกิจหยดุชะงกัท่ีไดรั้บผลกระทบจากอคัคีภยั โดย
ในเดือนกรกฎาคม 2562 บริษทัยอ่ยดงักล่าวไดรั้บเงินชดเชยค่าเสียหายต่อทรัพยสิ์นจากบริษทัผูรั้บประกนัภยับางส่วน
เพ่ิมเติมคร้ังท่ี 2 จ านวน 150 ลา้นบาท 
 

19 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิที่ยังไม่ได้ใช้   
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่ซ่ึงเก่ียวกบัการด าเนินงานของกลุ่มบริษทั และคาดว่าจะมี
ผลกระทบท่ีมีสาระส าคัญต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ เม่ือน ามาถือปฏิบัติเป็นคร้ังแรก  
โดยมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวก าหนดใหถื้อปฏิบติักบังบการเงินส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมใน
หรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม ในปีดงัต่อไปน้ี 

 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ เร่ือง มผีลบังคับใช้ 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 7* การเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน 2563 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 9* เคร่ืองมือทางการเงิน 2563 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 รายไดจ้ากสญัญาท่ีท ากบัลูกคา้ 2562 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 สญัญาเช่า 2563 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 32* การแสดงรายการส าหรับเคร่ืองมือทางการเงิน 2563 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 16* 

การป้องกันความเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิ 
ในหน่วยงานต่างประเทศ 

2563 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 19* 

การช าระหน้ีสินทางการเงินดว้ยตราสารทุน 2563 

 
* มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวข้องกับเคร่ืองมือทางการเงิน 
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(ก) มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 15 เร่ือง รำยได้จำกสัญญำที่ท ำกบัลกูค้ำ 
 

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

 
(ข) มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่เกีย่วข้องกบัเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองมือทางการเงินน้ีให้ขอ้ก าหนดเก่ียวกบันิยามสินทรัพย ์
ทางการเงินและหน้ีสินทาง การเงินตลอดจนการรับรู้ การวดัมูลค่า การดอ้ยค่าและการตดัรายการ รวมถึงหลกัการ
บญัชีของอนุพนัธ์และการบญัชีป้องกนัความเส่ียง เม่ือมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มน้ีมีผลบงัคบัใช ้ 
จะท าใหม้าตรฐานการบญัชี การตีความมาตรฐานการบญัชีและแนวปฏิบัติทางการบญัชีบางฉบบัท่ีมีผลบงัคบัใช้
อยูใ่นปัจจุบนัถูกยกเลิกไป 

 
(ค) มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 16 เร่ือง สัญญำเช่ำ 

 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 ไดน้ าเสนอวิธีการบญัชีเดียวส าหรับผูเ้ช่า โดยผูเ้ช่าตอ้งรับรู้สินทรัพย์
สิทธิการใชแ้ละหน้ีสินตามสัญญาเช่า ซ่ึงยกเวน้การรับรู้รายการส าหรับสัญญาเช่าระยะสั้นหรือสินทรัพยอ์า้งอิง
นั้นมีมูลค่าต ่า ส่วนการบญัชีส าหรับผูใ้ห้เช่าไม่แตกต่างจากมาตรฐานการบญัชีท่ีมีผลบงัคบัใชใ้นปัจจุบนั เช่น 
ผูใ้หเ้ช่ายงัคงตอ้งจดัประเภทสัญญาเช่าเป็นสญัญาเช่าเงินทุนหรือสญัญาเช่าด าเนินงาน เม่ือมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบบัน้ีมีผลบงัคบัใช ้จะท าใหม้าตรฐานการบญัชีและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินบาง
ฉบบัท่ีมีผลบงัคบัใชอ้ยูใ่นปัจจุบนัถูกยกเลิกไป 
 

ขณะน้ีผูบ้ริหารก าลงัพิจารณาถึงผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนต่องบการเงินในงวดแรกท่ีถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินดงักล่าวขา้งตน้   
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