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บริษัท โออชิิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
 

งบการเงินระหวา่งกาลแบบยอ่ 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

และ 
รายงานการสอบทานของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 

 
 
 
 
 
 



 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
รำยงำนกำรสอบทำนข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญำต 
 
เสนอ คณะกรรมกำรบริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) 
 
ข้าพเจ้าได้สอบทานงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ .ณ .วันท่ี.31 ธันวาคม 2562  
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวม
และงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ (ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล) 
ของบริษทั.โออิชิ กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย และของเฉพาะบริษทั โออิชิ กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) ตามล าดับ  
ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัท าและน าเสนอขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลเหล่าน้ีตามมาตรฐานการบญัชี 
ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการใหข้อ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงิน
ระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 
 
ขอบเขตการสอบทาน  
 
ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 “การสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล 
โดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใช้วิธีการสอบถามบุคลากรซ่ึงส่วนใหญ่
เป็นผูรั้บผิดชอบดา้นการเงินและบญัชีและการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอ่ืน การสอบทานน้ีมีขอบเขตจ ากดั
กว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีท าให้ขา้พเจา้ไม่สามารถไดค้วามเช่ือมัน่ว่าจะพบเร่ืองท่ีมีนยัส าคญัทั้งหมด 
ซ่ึงอาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั้นขา้พเจา้จึงไม่แสดงความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทาน 
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ข้อสรุป 
 
ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุให้เช่ือว่าขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลดงักล่าว ไม่ไดจ้ดัท าขึ้นตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 
เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ในสาระส าคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 
 
 
 
 
(กนกอร ภูริปัญญวานิช) 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 
เลขทะเบียน 10512 
 
บริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากดั 
กรุงเทพมหานคร 
13 กุมภาพนัธ์ 2563 
 



บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐำนะกำรเงิน 

31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน
สินทรัพย์ หมายเหตุ 2562 2562 2562 2562

(ไม่ไดต้รวจสอบ) (ไม่ไดต้รวจสอบ)

สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 1,011,319 710,185 178,431 32,643 
ลูกหน้ีการคา้ 6, 7 874,908 686,160 46,697 30,673 
ลูกหน้ีอ่ืน 5, 6, 8 250,033 250,087 31,342          25,691           
เงินปันผลคา้งรับจากบริษทัยอ่ย 6 - - - 708,998 
เงินใหกู้ย้ืมระยะสั้นแก่บริษทัยอ่ย 6 - - 82,000 106,000 
สินคา้คงเหลือ 434,685 450,857 39,550 35,279 
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 60,993 38,344 9,369 6,661 
รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 2,631,938 2,135,633 387,389 945,945 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินลงทนุในบริษทัยอ่ย 9 - - 1,588,142 1,590,081 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 10 5,802,719 5,885,644 143,797 148,663 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 33,160 34,120 15,160 15,960 
สิทธิการเช่า 27,323 28,758 20,522 21,144 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 22,776 21,407 28,155 27,165 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 299,426 301,708 165,156 165,321 
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 6,185,404 6,271,637 1,960,932 1,968,334 

รวมสินทรัพย์ 8,817,342 8,407,270 2,348,321 2,914,279 

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร

(พันบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี
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บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐำนะกำรเงิน 

31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน
หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 2562 2562 2562 2562

(ไม่ไดต้รวจสอบ) (ไม่ไดต้รวจสอบ)

หนีสิ้นหมุนเวียน
เจา้หน้ีการคา้ 6 745,228 613,357 193,040 161,260 
เจา้หน้ีค่าสินทรัพย์ 6 72,135 51,190 7,430 4,169 
เจา้หน้ีอ่ืน 6, 12 697,803 847,593 212,260 281,196 
เงินกูย้ืมระยะสั้นจากบริษทัยอ่ย 6 - - - 565,000
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 42,164 26,608 8,413 4,224 
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 68,765 36,414 22,601 12,152 
รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 1,626,095 1,575,162 443,744 1,028,001 

หนีสิ้นไม่หมุนเวียน
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 35,116 34,920 - -
ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียน
   ส าหรับผลประโยชนพ์นกังาน 152,946 150,343 92,015          90,779           
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 6 7,474 7,282 388              345                
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 195,536 192,545 92,403 91,124 

รวมหนีสิ้น 1,821,631 1,767,707 536,147 1,119,125 

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร

(พันบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี
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บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐำนะกำรเงิน 

31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน
หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 2562 2562 2562 2562

(ไม่ไดต้รวจสอบ) (ไม่ไดต้รวจสอบ)

ส่วนของผู้ถอืหุ้น
ทนุเรือนหุน้
   ทนุจดทะเบียน 375,000 375,000 375,000 375,000 

   ทนุท่ีออกและช าระแลว้ 375,000 375,000 375,000 375,000 
ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 609,402 609,402 609,402 609,402 
ก าไรสะสม
   ทนุส ารองตามกฎหมาย 37,500 37,500 37,500 37,500 
   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 5,809,042 5,451,552 790,272 773,252 
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ 162,231 162,303 - -
รวมส่วนของบริษทัใหญ่ 6,993,175 6,635,757 1,812,174 1,795,154 

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม 2,536 3,806 - -
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 6,995,711 6,639,563 1,812,174 1,795,154 

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 8,817,342 8,407,270 2,348,321 2,914,279 

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร

(พันบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี
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บริษทั โออชิิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ (ไม่ได้ตรวจสอบ)

หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

รายได้ 6, 13
รายไดจ้ากการขาย 3,313,253 3,366,373 977,997 1,067,201 
รายไดจ้ากการให้บริการ 48,107 - -  -
ดอกเบ้ียรับ 2,299 2,782 1,224 6,117 
ค่าสินไหมทดแทนจากเหตุการณ์อคัคีภยั 5 - 47,423 -  -
รายไดอ่ื้น 13,877 15,617 11,275 13,003 
รวมรำยได้ 3,377,536 3,432,195 990,496 1,086,321 

ค่าใช้จ่าย 6
ตน้ทนุขาย 2,131,551 2,166,452 550,666 591,086 
ตน้ทนุการให้บริการ 38,128  - -  -
ตน้ทนุในการจดัจ าหน่าย 335,782 400,649 146,859 152,866 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 501,427 493,403 272,647 277,999 
ค่าเสียหายจากเหตุการณ์อคัคีภยั 5 - 15,642 -  -
ตน้ทนุทางการเงิน - 9,448 105 9,464 
รวมค่ำใช้จ่ำย 3,006,888 3,085,594 970,277 1,031,415 

ก ำไรก่อนภำษเีงินได้ 370,648 346,601 20,219 54,906 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 14 (14,383) (20,829) (3,199)          (10,212)          
ก ำไรส ำหรับงวด 356,265 325,772 17,020 44,694 

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด
วนัท่ี 31 ธนัวาคม วนัท่ี 31 ธนัวาคม

(พันบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี
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บริษทั โออชิิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ (ไม่ได้ตรวจสอบ)

2562 2561 2562 2561

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน

รายการที่อาจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ใน

   ก าไรหรือขาดทนุในภายหลงั

ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่า
   หน่วยงานต่างประเทศ (117) (417) - -
ขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส ำหรับงวด - สุทธิจำกภำษี (117) (417)  - -
ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับงวด 356,148 325,355 17,020 44,694 

กำรแบ่งปันก ำไร (ขำดทุน)

   ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 357,490 327,650 17,020 44,694
   ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม (1,225) (1,878) -  -
ก ำไรส ำหรับงวด 356,265 325,772 17,020          44,694           

กำรแบ่งปันก ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จรวม

   ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 357,418 327,275 17,020 44,694
   ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม (1,270) (1,920) - -
ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับงวด 356,148 325,355 17,020          44,694           

ก ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐำน (บาท) 15 0.95 0.87 0.05 0.12 

วนัท่ี 31 ธนัวาคม วนัท่ี 31 ธนัวาคม

(พันบาท)

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี
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บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

ทุนเรือนหุน้ การแปลงคา่ ส่วนเกินทุน รวมองคป์ระกอบอ่ืน รวมส่วนของ ส่วนของ

ท่ีออกและ ส่วนเกิน ทุนส ารอง ยงัไม่ได้ หน่วยงาน จากการ ของส่วนของ ผูถื้อหุน้ ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มี รวมส่วนของ

ช าระแลว้ มูลคา่หุน้สามญั ตามกฎหมาย จดัสรร ต่างประเทศ ตีราคาท่ีดิน ผูถื้อหุน้ ของบริษทัใหญ่ อ านาจควบคุม ผูถื้อหุน้

ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม 2561

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

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จส ำหรับงวด

   ก  าไรหรือขาดทุน - - - 327,650       - - - 327,650        (1,878)              325,772 

   ขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน - - - - (375)            - (375)                    (375)             (42)                   (417)

รวมก ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จส ำหรับงวด - - - 327,650       (375)            - (375)                    327,275        (1,920)                      - 325,355       

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

งบกำรเงนิรวม

ก าไรสะสม องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้

(พันบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี
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บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

ทุนเรือนหุน้ การแปลงคา่ ส่วนเกินทุน รวมองคป์ระกอบอ่ืน รวมส่วนของ ส่วนของ

ท่ีออกและ ส่วนเกิน ทุนส ารอง ยงัไม่ได้ หน่วยงาน จากการ ของส่วนของ ผูถื้อหุน้ ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มี รวมส่วนของ

ช าระแลว้ มูลคา่หุน้สามญั ตามกฎหมาย จดัสรร ต่างประเทศ ตีราคาท่ีดิน ผูถื้อหุน้ ของบริษทัใหญ่ อ านาจควบคุม ผูถื้อหุน้

ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม 2562

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 ตุลำคม 2562 375,000 609,402 37,500 5,451,552 (2,432) 164,735 162,303 6,635,757 3,806 6,639,563 

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จส ำหรับงวด

   ก  าไรหรือขาดทุน - - - 357,490       - - - 357,490        (1,225)              356,265 

   ขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน - - - - (72)              - (72)                      (72)               (45)                   (117)

รวมก ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จส ำหรับงวด - - - 357,490       (72)              - (72)                      357,418        (1,270)                      - 356,148       

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2562 375,000 609,402 37,500 5,809,042 (2,504) 164,735 162,231 6,993,175 2,536 6,995,711 

งบกำรเงนิรวม

ก าไรสะสม องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้

(พันบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี
9



บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

ทนุเรือนหุน้

ท่ีออกและ ส่วนเกิน ทนุส ารอง ยงัไม่ได้ รวมส่วนของ

ช าระแลว้ มูลค่าหุน้สามญั ตามกฎหมาย จดัสรร ผูถื้อหุน้

ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม 2561

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

   ก  าไร - - - 44,694               44,694 

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

ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม 2562

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 ตุลำคม 2562 375,000 609,402 37,500 773,252 1,795,154 

   ก  าไร - - - 17,020               17,020 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2562 375,000 609,402 37,500 790,272 1,812,174 

งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

ก าไรสะสม

(พันบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี
10



บริษัท โออชิิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ไม่ได้ตรวจสอบ)

หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

กระแสเงินสดจากกจิกรรมด าเนินงาน
ก าไรส าหรับงวด 356,265 325,772 17,020 44,694 
ปรับรายการท่ีกระทบก าไรเป็นเงินสดรับ (จ่าย)
คา่เส่ือมราคาและคา่ตดัจ าหน่าย 216,645 209,070 17,380 30,837 
คา่ใชจ่้ายอ่ืนซ่ึงเกิดเน่ืองจากเหตุการณ์อคัคีภยั 5 - 15,642 - -
ตดัจ าหน่ายสินคา้ลา้สมยัและเส่ือมสภาพ 28 635 - -
ผลขาดทุนจากการดอ้ยคา่เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 9 - - 2,939 5,421 
ดอกเบ้ียรับ (2,299) (2,782) (1,224) (6,117)
ตน้ทุนทางการเงิน - 9,448 105 9,464 
(ก าไร) ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไมเ่กิดข้ึน 256 (210) 96 (113)
(ก าไร) ขาดทุนจากการจ าหน่ายและตดัจ าหน่าย
ส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์ 1,027 1,209 (173) 1,157 

ขาดทุนจากการจ าหน่ายสินทรัพยไ์มมี่ตวัตน - 1 - 1 
คา่สินไหมทดแทนจากเหตุการณ์อคัคีภยั 5, 6 - (47,423) - -
คา่ใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังานท่ีก าหนดไว้ 4,543 3,213 2,667 2,018 
คา่ใชจ่้ายส าหรับคา่ตอบแทนพนกังานระยะยาว 192 430 43 95 
คา่ใชจ่้ายภาษีเงินได้ 14,383 20,829 3,199 10,212 

591,040 535,834 42,052 97,669 
การเปลีย่นแปลงในสินทรัพย์และหนีสิ้นด าเนินงาน
ลูกหน้ีการคา้ (188,747) (81,643) (16,024) 15,396 
ลูกหน้ีอ่ืน (1,128) (11,789) (5,837) 693 
สินคา้คงเหลือ 16,144 38,522 (4,271) (6,302)
สินทรัพยห์มนุเวียนอ่ืน (12,478) (5,912) (2,494) (4,915)
สินทรัพยไ์มห่มนุเวียนอ่ืน (6,661) (5,314) (1,907) 118 
เจา้หน้ีการคา้ 131,871 9,744 31,780 39,250 
เจา้หน้ีอ่ืน (150,171) (138,478) (68,901) (46,266)
หน้ีสินหมนุเวียนอ่ืน 32,351 20,246 10,449 6,962 
หน้ีสินไมห่มนุเวียนอ่ืน - 5,582 - -
จ่ายผลประโยชน์พนกังานท่ีก าหนดไว้ (1,940) (419) (1,431) (88)
กระแสเงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) การด าเนินงาน 410,281 366,373 (16,584) 102,517 

วนัท่ี 31 ธนัวาคม

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร

(พันบาท)

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด
วนัท่ี 31 ธนัวาคม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี
11



บริษัท โออชิิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ไม่ได้ตรวจสอบ)

หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

กระแสเงินสดจากกจิกรรมด าเนินงาน (ต่อ)
ภาษีเงินไดรั้บคืน 2,071           - 2,071           -
ภาษีเงินไดจ่้ายออก (3,298) (643) (214) (440)
กระแสเงินสดสุทธิได้มำจำก (ใช้ไปใน) กจิกรรมด ำเนินงำน 409,054 365,730 (14,727) 102,077 

กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือบริษทัยอ่ยสุทธิจากเงินสดท่ีไดม้า 9 - - (1,000) -
ดอกเบ้ียรับ 3,424 7,002 1,314 9,154 
เงินปันผลรับ - - 708,998 100,800 
เงินให้กูย้ืมระยะสั้นแก่บริษทัยอ่ยเพ่ิมข้ึน 6 - - (292,000) (838,370)
เงินสดรับช าระคืนจากเงินให้กูย้ืมระยะสั้นแก่บริษทัยอ่ย 6 - - 316,000 858,370
เงินสดจ่ายส าหรับเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 9 - - - (5,479)
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์ (110,939) (380,317) (7,918) (27,688)
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์ 206 159 260 353 
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือสินทรัพยไ์มมี่ตวัตน (676) (1,567) - (940)
กระแสเงินสดสุทธิได้มำจำก (ใช้ไปใน) กจิกรรมลงทุน (107,985) (374,723) 725,654 96,200 

กระแสเงินสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน
ดอกเบ้ียจ่าย - (8,914) (139)             (8,930)          
เงินปันผลจ่ายให้ผูถื้อหุ้นของบริษทั (2) - - -
เงินสดรับจากเงินกูย้ืมระยะสั้นจากบริษทัยอ่ย 6 - - 39,200         92,000         
เงินสดจ่ายเพ่ือช าระคืนเงินกูย้ืมระยะสั้นจากบริษทัยอ่ย 6 - - (604,200)      (92,000)        
เงินสดจ่ายจากการไถ่ถอนหุ้นกู้ - (700,700) - (700,700)      
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมจัดหำเงิน (2)                 (709,614)      (565,139)      (709,630)      

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด
วนัท่ี 31 ธนัวาคม

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร

(พันบาท)

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด
วนัท่ี 31 ธนัวาคม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี
12



บริษัท โออชิิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ไม่ได้ตรวจสอบ)

2562 2561 2562 2561

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมข้ึน (ลดลง) สุทธิ
   ก่อนผลกระทบของอตัราแลกเปล่ียน 301,067 (718,607) 145,788 (511,353)
ผลกระทบของอตัราแลกเปล่ียนท่ีมีต่อเงินสดและ
   รายการเทียบเท่าเงินสด 184 (775) - -
ผลกระทบของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงคา่
   หน่วยงานต่างประเทศ (117) (417) - -
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดเพิ่มขึน้ (ลดลง) สุทธิ 301,134 (719,799) 145,788 (511,353)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัท่ี 1 ตุลาคม 710,185 1,288,934 32,643 831,212 
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวำคม 1,011,319 569,135 178,431 319,859 

รายการที่ไม่ใช่เงินสด
เจา้หน้ีคา่สินทรัพย์ 72,135 380,035 7,430 5,489 

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด

(พันบาท)

วนัท่ี 31 ธนัวาคม วนัท่ี 31 ธนัวาคม

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี
13



บริษัท โออชิิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ  
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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หมำยเหตุ  สำรบัญ 
   
1  ขอ้มูลทัว่ไป 
2  เกณฑก์ารจดัท างบการเงินระหวา่งกาล 
3  การเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี 
4  การด าเนินงานท่ีเป็นไปตามฤดูกาล 
5  ผลกระทบจากเหตุการณ์อคัคีภยั 
6  บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
7  ลูกหน้ีการคา้ 
8  ลูกหน้ีอ่ืน 
9  เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 
10  ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
11  หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย 
12  เจา้หน้ีอ่ืน 
13  ส่วนงานด าเนินงานและการจ าแนกรายได ้
14  ภาษีเงินได ้
15  ก าไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน 
16  ภาระผกูพนักบับุคคลหรือกิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 
17  เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
18  มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ียงัไม่ไดใ้ช ้

 



บริษัท โออชิิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ  
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี 
 
งบการเงินระหวา่งกาลน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกงบการเงินจากคณะกรรมการเม่ือวนัท่ี 13 กุมภาพนัธ์ 2563 
 

1 ข้อมูลทั่วไป 
 

 บริษทัด าเนินธุรกิจหลกัเก่ียวกับร้านอาหารญ่ีปุ่ นและจัดจ าหน่ายเคร่ืองด่ืม  กลุ่มบริษทัด าเนินธุรกิจหลกัเก่ียวกับ 
การผลิตและจดัจ าหน่ายอาหารและเคร่ืองด่ืม ร้านอาหารญ่ีปุ่ นและอาหารว่าง รายละเอียดของบริษทัย่อย ณ วนัท่ี  
31 ธนัวาคม 2562 และ 30 กนัยายน 2562 ไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุขอ้ 9 
 

2 เกณฑ์กำรจัดท ำงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
 

(ก) เกณฑ์การถือปฏิบัติ 
 
งบการเงินระหว่างกาลแบบย่อน้ีน าเสนอรายการในงบการเงินในรูปแบบเดียวกับงบการเงินประจ าปีและจัดท า 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลในรูปแบบยอ่ (“งบการเงินระหวา่งกาล”) ตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 
เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล  รวมถึงแนวปฏิบัติทางการบัญชีท่ีประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบญัชีฯ 
กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้ง 
 
งบการเงินระหว่างกาลน้ีจัดท าขึ้ นเพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติมจากงบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2562  
งบการเงินน้ีมิได้รวมข้อมูลทางการเงินทั้ งหมดตามข้อก าหนดส าหรับงบการเงินประจ าปีแต่เน้นการให้ข้อมูล 
ท่ีเก่ียวกับกิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ๆ เพื่อไม่ให้ซ ้ าซ้อนกับขอ้มูลท่ีได้เคยน าเสนอรายงานไปแลว้ 
ดงันั้นการอ่านงบการเงินระหวา่งกาลน้ีจึงควรอ่านควบคู่กบังบการเงินของบริษทัและบริษทัยอ่ยส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี  
30 กนัยายน 2562 
 

  



บริษัท โออชิิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ  
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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(ข) การใช้วิจารณญาณ การประมาณการและนโยบายการบัญชี  
 
ในการจัดท างบการเงินระหว่างกาล ผูบ้ริหารได้มีการใช้วิจารณญาณและการประมาณการในการถือปฏิบัติตาม
นโยบายการบญัชีของกลุ่มบริษทั ซ่ึงผลท่ีเกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างจากท่ีประมาณการไว ้ทั้งน้ีนโยบายการบญัชี วิธีการ
ค านวณและแหล่งขอ้มูลส าคญัท่ีใชใ้นการประมาณการซ่ึงอาจมีความไม่แน่นอนนั้นเป็นขอ้มูลเดียวกนักบัท่ีใชใ้นการ
จดัท างบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 เวน้แต่การรับรู้รายไดท่ี้ตอ้งใช้วิจารณญาณเพิ่มเติมในการ
พิจารณาจงัหวะเวลาในการส่งมอบการควบคุม เพื่อประเมินว่าจะรับรู้รายได ้ณ เวลาใดเวลาหน่ึง หรือ รับรู้ตลอด
ช่วงเวลาหน่ึงตามขอ้ก าหนดของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 เร่ือง รายได้จากสัญญาท่ีท ากับลูกค้า 
(“TFRS 15”) ท่ีกลุ่มบริษทัถือปฏิบติัเป็นคร้ังแรกแทนมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 18 เร่ือง รายได้ (“TAS 18”) และการ
ตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้ง 
 
ตาม TFRS 15 กลุ่มบริษทัรับรู้รายไดเ้ม่ือลูกคา้มีอ านาจควบคุมในสินคา้หรือบริการ  ดว้ยจ านวนเงินท่ีสะทอ้นถึงส่ิง
ตอบแทนท่ีกลุ่มบริษทัคาดว่าจะมีสิทธิไดรั้บ และมีการใชว้ิจารณญาณในการพิจารณาจงัหวะเวลาในการส่งมอบการ
ควบคุม เพื่อประเมินวา่จะรับรู้รายได ้ณ เวลาใดเวลาหน่ึง หรือ รับรู้ตลอดช่วงเวลาหน่ึง ในขณะท่ี TAS 18 กลุ่มบริษทั 
รับรู้รายไดจ้ากการขายสินคา้เม่ือไดโ้อนความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของสินคา้ท่ีมีนยัส าคญัไปให้กบั
ผูซ้ื้อแลว้  และรับรู้รายไดจ้ากการให้บริการตามขั้นความส าเร็จของรายการ ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน กลุ่ม
บริษทัจะไม่รับรู้รายไดถ้า้ฝ่ายบริหารยงัมีการควบคุมหรือบริหารสินคา้ท่ีขายไปแลว้นั้นหรือมีความไม่แน่นอนท่ีมี
นยัส าคญัในการไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจากการขายสินคา้หรือให้บริการนั้น ซ่ึงการเปล่ียนแปลงนโยบายการ
บญัชีดงักล่าวไม่มีผลกระทบอยา่งมีสาระส าคญัต่องบการเงิน   
 
นอกจากน้ีกลุ่มบริษทัไม่ไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่ซ่ึงยงัไม่มีผลบงัคบัใชใ้นงวด
ปัจจุบนัมาถือปฏิบติัในการจดัท างบการเงินระหว่างกาลน้ีก่อนวนัท่ีมีผลบงัคบัใช ้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ท่ีออกและปรับปรุงใหม่ท่ีเก่ียวกบัการด าเนินงานของกลุ่มบริษทัไดเ้ปิดเผยในหมายเหตุขอ้ 18  
 

3 กำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยกำรบัญชี 
 
กลุ่มบริษทัไดถื้อปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 เร่ือง รายได้จากสัญญาท่ีท ากับลูกค้า (“TFRS 15”) 
เป็นคร้ังแรกตั้งแต่วนัท่ี 1 ตุลาคม 2562 TFRS 15 ก าหนดกรอบแนวคิดในการประเมินจ านวนเงิน และจงัหวะเวลาใน
การรับรู้รายได ้ 
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ตาม TFRS 15 กลุ่มบริษทัรับรู้รายไดเ้ม่ือลูกคา้มีอ านาจควบคุมในสินคา้หรือบริการ ดว้ยจ านวนเงินท่ีสะทอ้นถึงส่ิง
ตอบแทนท่ีกลุ่มบริษทัคาดว่าจะมีสิทธิไดรั้บ และมีการใชว้ิจารณญาณในการพิจารณาจงัหวะเวลาในการส่งมอบการ
ควบคุม เพื่อประเมินวา่จะรับรู้รายได ้ณ เวลาใดเวลาหน่ึง หรือ รับรู้ตลอดช่วงเวลาหน่ึง ในขณะท่ี TAS 18 กลุ่มบริษทั
รับรู้รายไดจ้ากการขายสินคา้เม่ือไดโ้อนความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของสินคา้ท่ีมีนยัส าคญัไปให้กบั
ผูซ้ื้อแลว้  และรับรู้รายไดจ้ากการให้บริการตามขั้นความส าเร็จของรายการ ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน กลุ่ม
บริษทัจะไม่รับรู้รายไดถ้า้ฝ่ายบริหารยงัมีการควบคุมหรือบริหารสินคา้ท่ีขายไปแลว้นั้นหรือมีความไม่แน่นอนท่ีมี
นยัส าคญัในการไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจากการขายสินคา้หรือให้บริการนั้น   
 
กลุ่มบริษทัไดถื้อปฏิบติัตาม TFRS 15 โดยใชวิ้ธีรับรู้ผลกระทบสะสมของการเร่ิมใชม้าตรฐานฉบบัน้ี ณ วนัแรกท่ีถือ
ปฏิบติั (วนัท่ี 1 ตุลาคม 2562) ดงันั้น กลุ่มบริษทัจึงไม่ไดท้ าการปรับปรุงยอ้นหลงัขอ้มูลท่ีน าเสนอส าหรับปี 2561 ซ่ึง
ได้แสดงไวต้ามท่ีได้เคยรายงานตาม TAS 18 และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวข้อง ทั้งน้ี 
ขอ้ก าหนดในการเปิดเผยขอ้มูลตาม TFRS 15 ไม่ไดถื้อปฏิบติักบัขอ้มูลท่ีแสดงเปรียบเทียบ   
 
รายละเอียดและจ านวนเงินของผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีไดแ้สดงไวด้งัต่อไปน้ี 
 

ก. โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ 
 
ตาม TAS 18 รายไดจ้ะปันส่วนระหว่างโปรแกรมสิทธิพิเศษกบัสินคา้โดยใชวิ้ธีมูลค่าคงเหลือ โดยจะปันส่วนส่ิงตอบ
แทนท่ีไดรั้บไปยงัโปรแกรมสิทธิพิเศษดว้ยมูลค่ายุติธรรมของคะแนนและปันส่วนมูลค่าคงเหลือให้กบัสินคา้ ตาม 
TFRS 15 ส่ิงตอบแทนท่ีไดรั้บจะปันส่วนตามสัดส่วนของราคาขายท่ีเป็นเอกเทศของสินคา้และคะแนน  
 

ข. เงินท่ีจ่ายใหก้บัลูกคา้ 
 
กลุ่มบริษทัจ่ายค่าจดัวางสินคา้ ค่าจดังานแสดงสินคา้ หรือค่าโฆษณาให้กบัร้านคา้ปลีก ตาม TAS 18 กลุ่มบริษทัรับรู้
จ านวนเงินดังกล่าวเป็นตน้ทุนในการจดัจ าหน่าย  ตาม TFRS 15 ก าหนดให้กลุ่มบริษทัต้องพิจารณาว่า กลุ่มบริษทั
ได้รับสินคา้หรือบริการจากลูกคา้หรือไม่ หากได้รับสินคา้หรือบริการจากลูกคา้ กลุ่มบริษทับนัทึกการจ่ายช าระ
ดงักล่าวเป็นค่าใช้จ่ายเม่ือไดรั้บประโยชน์จากสินคา้หรือบริการนั้น ในทางกลบักนั หากกลุ่มบริษทัไม่ไดรั้บสินคา้
หรือบริการจากลูกคา้ กลุ่มบริษทัจะรับรู้การจ่ายช าระดงักล่าวเป็นส่วนหักจากรายได ้ทั้งน้ี หากจ านวนเงินท่ีจ่ายมี
มูลค่าสูงกว่ามูลค่ายุติธรรมของสินคา้หรือบริการท่ีไดรั้บ ส่วนเกินดงักล่าวจะรับรู้เป็นส่วนหักจากรายไดซ่ึ้งส่งผลให้
รายไดแ้ละตน้ทุนในการจดัจ าหน่ายลดลง 
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ตารางต่อไปน้ีสรุปผลกระทบต่องบการเงินรวมจากการถือปฏิบติัตาม TFRS 15 เป็นคร้ังแรก 
 
 งบกำรเงินรวม  

งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุด 

วันที่ 31 ธันวำคม 2562 

 
จ านวนเงิน 
ท่ีรายงาน  

 
รายการ
ปรับปรุง  

จ านวนเงินหาก
ไม่ไดถื้อปฏิบติั
ตาม TFRS 15 

 (ล้านบาท) 
รายไดจ้ากการขาย 3,313   (3)   3,316  
ตน้ทุนขาย   2,132   5    2,127  
ตน้ทุนในการจดัจ าหน่าย  336   (8)   344  
 

4 กำรด ำเนินงำนที่เป็นไปตำมฤดูกำล 
  

ยอดรายไดจ้ากการขายของกลุ่มบริษทัจากการด าเนินธุรกิจเก่ียวกบัการจ าหน่ายเคร่ืองด่ืมเป็นไปตามฤดูกาล  รายได้
จากการขายส่วนใหญ่โดยปกติเกิดในฤดูร้อน 

 
5 ผลกระทบจำกเหตุกำรณ์อัคคีภัย 

 

เม่ือวนัท่ี 27 พฤศจิกายน 2560 บริษทั โออิชิ เทรดด้ิง จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยของบริษทัไดเ้กิดเหตุเพลิงไหมบ้ริเวณ
ส่วนการผลิตเคร่ืองด่ืมแบบ UHT ภายในโรงงานนิคมอุตสาหกรรมนวนคร จงัหวดัปทุมธานี เป็นผลให้ตอ้งหยุด 
การผลิตเคร่ืองด่ืมแบบ UHT และไดเ้ร่ิมด าเนินการผลิตในเดือนธันวาคม 2561 อยา่งไรก็ดีบริษทัยอ่ยดงักล่าว ไดมี้การ
ท าประกนัภยั ความเส่ียงภยัทรัพยสิ์น ซ่ึงคุม้ครองโรงงาน สินทรัพย ์รวมถึงการประกนักรณีธุรกิจหยุดชะงกัท่ีไดรั้บ
ผลกระทบจากอัคคีภัย ซ่ึงจะชดเชยรายได้จากการด าเนินงานท่ีสูญเสียไปในช่วงเวลาดังกล่าว ผู ้บริหาร  
บริษัทประกันภัย และเจ้าหน้าท่ีส ารวจภัยได้ท าการประเมินผลกระทบทั้ งหมดของความเสียหาย ตั้ งแต่เดือน
พฤศจิกายน 2560 โดยบริษทัประกนัภยัไดเ้ขา้มาส ารวจและประเมินความเสียหายแลว้ และอยูร่ะหวา่งด าเนินการสรุป
ค่าสินไหมทดแทนท่ีจะจ่ายคืนให้กบับริษทัย่อยดงักล่าว ซ่ึงผูบ้ริหารเช่ือว่าความเสียหายท่ีเกิดจากเหตุการณ์อคัคีภยั  
จะไดรั้บชดเชยจากการประกนัภยั กิจการจะรับรู้เงินชดเชยท่ีจะไดรั้บจากบริษทัประกนัภยัไดก็้ต่อเม่ือมีความแน่นอน
ท่ีจะไดรั้บเงินชดเชยนั้น โดยในเดือนมกราคม และกรกฎาคม 2562 บริษทัย่อยดงักล่าวไดรั้บเงินชดเชยค่าสินไหม
ทดแทนบางส่วนจากบริษทัประกนัภยัเป็นจ านวนเงินทั้งส้ิน 600 ลา้นบาท และ 150 ลา้นบาท ตามล าดบั ค่าสินไหม
ทดแทนและค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งจากเหตุการณ์อคัคีภยัไดถู้กบนัทึกในงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จของกลุ่มบริษทัดงัน้ี 
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 งบกำรเงินรวม 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2562  2561 

 (ล้านบาท) 
ค่าสินไหมทดแทนจากบริษทัประกนัภยั -  47 
ค่ำสินไหมทดแทน -  47 

    
ค่าใชจ่้ายอ่ืนซ่ึงเกิดเน่ืองจากเหตุการณ์อคัคีภยั -  (16) 
รวมค่ำใช้จ่ำยที่เกี่ยวข้องจำกเหตุกำรณ์อัคคีภัย -  (16) 

สุทธิจำกเหตุกำรณ์อัคคีภัย -  31 

 
ลูกหน้ีเงินชดเชยจำกกำรประมำณกำรกำรประกันภัย 
 
รายการเคล่ือนไหวของลูกหน้ีเงินชดเชยจากการประมาณการการประกันภยัส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี  
31 ธนัวาคม 2562 และส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 มีดงัน้ี 
 
 งบกำรเงินรวม 

 2562  2562 

 (ล้านบาท) 
ณ วนัท่ี 1 ตุลาคม 2562 และ 2561 165  868 
เพิ่มขึ้น -  47 
เงินชดเชยไดรั้บจากบริษทัประกนัภยั -  (750) 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม / 30 กันยำยน 165  165 

 
 งบการเงินน้ียงัไม่รวมรายการปรับปรุงท่ีอาจเกิดขึ้น หากการประมาณความเสียหายและความคุ ้มครองของการ

ประกนัภยัแลว้เสร็จ 
 
 
 
 
 
 
 



บริษัท โออชิิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ  
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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6 บุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน 
 

ความสัมพันธ์ท่ีมีกับบริษัทย่อยได้เปิดเผยในหมายเหตุข้อ 9 ส าหรับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกันอ่ืนไม่มี
ความสัมพนัธ์เปล่ียนแปลงไปอยา่งมีสาระส าคญั  
 
นโยบายการก าหนดราคาไม่มีการเปล่ียนแปลงอยา่งมีสาระส าคญัในระหวา่งงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562  
 
รายการท่ีส าคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม สรุปไดด้งัน้ี 
 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2562  2561  2562  2561 
 (พันบาท) 
บริษัทใหญ่        
รายไดจ้ากการขายสินคา้ 299   301  29   136 
รายไดอ่ื้น 8    7  -  -  
ค่าบริหารงาน 3,156   2,340   3,156    2,340 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน 1,439   1,439    835   835 
        
บริษัทย่อย        
รายไดจ้ากการขายสินคา้ -  -  1,039  778 
ดอกเบ้ียรับ -  -  653    4,195 
รายไดค้่าบริหารจดัการ -  -  5,675     4,675 
รายไดอ่ื้น -  -  3,521     4,616 
ขายอุปกรณ์ -  -  243     194 
ซ้ือสินคา้ -  -  11,490   16,383 
ซ้ืออุปกรณ์ -  -  6  4 
รายจ่ายคา่เช่า -  -  760  1,433 
ดอกเบ้ียจ่าย -  -  105  16 

ค่าใชจ่้ายอ่ืน -  -  10,417  2,599 
        

        
        



บริษัท โออชิิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ  
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2562  2561  2562  2561 
 (พันบาท) 
ผู้บริหำรส ำคัญ        
ค่าตอบแทนผูบ้ริหารส าคญั        
   ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนกังาน 5,548  5,556  4,328   3,229  
   ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 179  114   140   87  
   รวมค่ำตอบแทนผู้บริหำรส ำคัญ 5,727  5,670  4,468  3,316 

        
กิจกำรอ่ืนที่เกี่ยวข้องกัน        
รายไดจ้ากการขายสินคา้ 1,160,561    1,241,947   54,660  47,504 
รายไดจ้ากการใหบ้ริการ    6,843   -     -  - 
ค่าสินไหมทดแทนจากเหตุการณ์อคัคีภยั -    47,423   -  - 
รายไดอ่ื้น 10,077     8,292   220     3,430  
ซ้ือสินคา้ 727,637     774,868   418,141   447,995  
ซ้ืออุปกรณ์ 391     561     18   78  
ค่าบริหารงาน 2,370     738   1,950     738  
รายจ่ายคา่เช่า 39,297     27,801   13,358     11,590  
ค่าใชจ่้ายอ่ืน 129,234     116,474   36,464     48,852  
 
ค่ำตอบแทนกรรมกำร 

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

  



บริษัท โออชิิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ  
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ยอดคงเหลือกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 30 กนัยายน 2562 มีดงัน้ี 
 
ลูกหน้ีกำรค้ำ - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน 
 2562  2562  2562  2562 
 (พันบาท) 
บริษทัใหญ่ 595  271  145  129 
บริษทัยอ่ย -  -  166  237 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 720,899  570,364  32,777  23,708 
รวม 721,494  570,635  33,088  24,074 

 
ลูกหน้ีอื่น - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน 
    2562  2562  2562  2562 
 (พันบาท) 
บริษทัใหญ่ 9  7  7  7 
บริษทัยอ่ย -  -  11,308  9,511 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั* 167,942  194,609  1,220  2,115 
รวม 167,951  194,616  12,535  11,633 

 

*ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริษทัมีลูกหน้ีเงินชดเชยจากการประมาณการการประกนัภยักบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั
แห่งหน่ึง จ านวน 165 ลา้นบาท (30 กันยายน 2562 : 165 ล้านบาท)โดยไดเ้ปิดเผยในหมายเหตุขอ้ 5  
 

เงินปันผลค้ำงรับจำกบริษัทย่อย งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน 
    2562  2562  2562  2562 
 (พันบาท) 
บริษทัยอ่ย -  -   -  708,998 
 

       

 
  



บริษัท โออชิิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ  
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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เงินให้กู้ยืมระยะส้ันแก่บริษัทย่อย 
 

รายการเคล่ือนไหวของเงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่บริษทัยอ่ยส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 มีดงัน้ี 
 

 อัตรำดอกเบีย้ งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี      ณ วนัท่ี 
 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 30 กนัยายน      31 ธนัวาคม 
 2562  2562 2562  เพิ่มขึ้น  ลดลง  2562 
 (ร้อยละต่อปี) (พันบาท) 
บริษทัยอ่ย 2.20 - 2.51  2.20 106,000  292,000  (316,000)  82,000 

 
เงินมัดจ ำจ่ำย - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน 
 2562  2562  2562  2562 
 (พันบาท) 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 36,113  34,447  19,022  18,741 

        
เจ้ำหนีก้ำรค้ำ - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
 31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน 
 2562  2562  2562  2562 
 (พันบาท) 

บริษทัยอ่ย -  -  6,135  5,414 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 376,434  309,573  168,553       138,207 
รวม 376,434  309,573  174,688  143,621 

 
เจ้ำหนี้ค่ำสินทรัพย์ - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  

 31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน 
 2562  2562  2562  2562 

 (พันบาท) 

กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั -  1,764         -  - 
 
 
 

 



บริษัท โออชิิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ  
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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เจ้ำหนี้อื่น - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
 31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน 
 2562  2562  2562  2562 
 (พันบาท) 
บริษทัใหญ่ 7,467  6,051  4,896  3,480 
บริษทัยอ่ย -  -  8,328  38,782 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 148,756  134,279  22,349  21,494 

รวม 156,223  140,330  35,573  63,756 

 
เงินกู้ยืมระยะส้ันจำกบริษัทย่อย  

 
รายการเคล่ือนไหวของเงินกูย้มืระยะสั้นจากบริษทัยอ่ยส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 มีดงัน้ี 

 

 อัตรำดอกเบีย้ งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี      ณ วนัท่ี 
 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 30 กนัยายน      31 ธนัวาคม 
 2562  2562 2562  เพิ่มขึ้น  ลดลง  2562 
 (ร้อยละต่อปี) (พันบาท) 
บริษทัยอ่ย 2.20  - 565,000  39,200  (604,200)  - 

    

หน้ีสินไม่หมุนเวียนอื่น - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน 
 2562  2562  2562  2562 

 (พันบาท) 

บริษทัใหญ่ 1,772  1,580  388  345 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 74  475  -  - 

รวม 1,846  2,055  388  345 

 
  



บริษัท โออชิิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ  
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ภำระผูกพนักับบุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน 
 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562  งบกำรเงินรวม   งบกำรเงิน

เฉพำะกิจกำร 
  (พันบาท) 
ภำระผูกพนัรำยจ่ำยฝ่ำยทุน      
สัญญาท่ียงัไม่ได้รับรู้      
อาคารและส่ิงปลูกสร้างอ่ืน  1,263   - 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์  137   - 

รวม  1,400   - 

   
จ ำนวนเงินขั้นต ่ำที่ต้องจ่ำยในอนำคตทั้งส้ิน 
    ภำยใต้สัญญำเช่ำด ำเนินงำนที่บอกเลิกไม่ได้ 

     

ภายในหน่ึงปี  35,544   17,109 
หลงัจากหน่ึงปี แต่ไม่เกินหา้ปี  20,135   7,291 

รวม  55,679   24,400 

      
ภำระผูกพนัอื่นๆ      

สัญญาบริการ  90,134   17,069 
ค าสั่งซ้ือท่ีผูข้ายสินคา้หรือวสัดุตกลงแลว้  25,215   4,290 
สัญญาวา่จา้งโฆษณา  3,183   - 
อ่ืนๆ  11,326   10,630 

รวม  129,858   31,989 

  
 สัญญำส ำคัญที่ท ำกับบุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน 
  

สัญญาเช่าทรัพย์สิน 
  

บริษัทและบริษัท โออิชิ ราเมน จ ากัด ซ่ึงเป็นบริษัทย่อยของบริษัทได้ท าสัญญาเช่าพื้นท่ีเพื่อประกอบกิจการ
ร้านอาหารกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัหลายแห่ง สัญญามีก าหนดระยะเวลาหน่ึงถึงสามปี ซ่ึงจะครบก าหนดในระหว่าง 
ปี 2563 ถึงปี 2565 โดยบริษทัและบริษทัย่อยดงักล่าวมีภาระผูกพนัท่ีจะตอ้งจ่ายค่าเช่าเป็นรายเดือนในอตัราคงท่ีหรือ
อตัราร้อยละของยอดรายไดต้ามเง่ือนไขท่ีก าหนดไวใ้นสัญญา 



บริษัท โออชิิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ  
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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สัญญำอื่นๆ 
 

สัญญาแต่งตั้งผู้จัดจ าหน่ายสินค้า 
 

เม่ือวนัท่ี 30 ธันวาคม 2559 บริษทัและบริษทั โออิชิ เทรดด้ิง จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยของบริษทัไดท้ าสัญญาแต่งตั้ง 
ให้กิจการท่ีเก่ียวข้องกันหลายแห่งเป็นผู ้จัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์พร้อมด่ืมให้กับบริษัทและบริษัทย่อยดังกล่าว  
โดยสัญญามีผลบังคับใช้เป็นระยะเวลาสามปี ตั้ งแต่วันท่ี 1 มกราคม 2560 และส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 
และหากฝ่ายหน่ึงฝ่ายใดประสงคจ์ะต่ออายุสัญญาออกไป ให้แจง้แก่อีกฝ่ายหน่ึงทราบล่วงหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษร
ไม่น้อยกว่าหกเดือน ก่อนวนัครบก าหนดระยะเวลาดงักล่าว ต่อมาบริษทัและบริษทัย่อยดงักล่าวไดท้ าสัญญาใหม่กบั
คู่สัญญา โดยสัญญามีก าหนดระยะเวลาสามปี มีผลบงัคบัใช้ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 และส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2565 
และหากฝ่ายหน่ึงฝ่ายใดประสงคจ์ะต่ออายสุัญญาออกไป ให้แจง้แก่อีกฝ่ายหน่ึงทราบล่วงหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษรไม่
นอ้ยกวา่หกเดือน ก่อนวนัครบก าหนดสัญญา 
 
สัญญาให้บริการบริหารคลังสินค้า 
 

เม่ือวนัท่ี 28 มกราคม 2558 บริษทั โออิชิ เทรดด้ิง จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยของบริษทัไดท้ าสัญญาให้บริการบริหาร
คลงัสินคา้ โดยบริษทั โออิชิ เทรดด้ิง จ ากดั มีภาระผกูพนัท่ีจะตอ้งจ่ายค่าตอบแทนเป็นรายเดือนตามอตัราท่ีระบุไวใ้น
สัญญา สัญญามีก าหนดระยะเวลาสามปี เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 1 ธันวาคม 2557 ถึงวนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2560 ต่อมาคู่สัญญา
ไดเ้ขา้ท าบนัทึกเพิ่มเติมต่อทา้ยสัญญาให้บริการบริหารคลงัสินคา้ คร้ังท่ี 1 เพื่อต่ออายุสัญญาดงักล่าวออกไปอีกเป็น
ระยะเวลาหน่ึงปี เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 1 ธันวาคม 2560 ถึงวนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2561 โดยบริษทัย่อยดงักล่าวตกลงท่ีจะจ่าย
ค่าตอบแทนเป็นรายเดือนตามท่ีระบุไวใ้นบนัทึกเพิ่มเติมต่อทา้ยสัญญาดงักล่าว ต่อมาเม่ือวนัท่ี 7 พฤศจิกายน 2561 
คู่สัญญาไดเ้ขา้ท าบนัทึกเพิ่มเติมต่อทา้ยสัญญาให้บริการบริหารคลงัสินคา้ คร้ังท่ี 2 เพื่อต่ออายุสัญญาดงักล่าวออกไป
อีกเป็นระยะเวลาหน่ึงปี เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 1 ธันวาคม 2561 ถึงวนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2562 โดยบริษทัย่อยดงักล่าวตกลง 
ท่ีจะจ่ายค่าตอบแทนเป็นรายเดือนตามอตัราท่ีระบุไวใ้นบนัทึกเพิ่มเติมต่อท้ายสัญญาดังกล่าว ต่อมาเม่ือวนัท่ี 11 
ธันวาคม 2562 บริษทัย่อยดงักล่าวไดท้ าสัญญาใหม่กบัคู่สัญญา โดยสัญญามีก าหนดระยะเวลาสามปี มีผลบงัคบัใช้
ตั้งแต่วนัท่ี 1 ธันวาคม 2562 และส้ินสุดวนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2565 โดยบริษทัย่อยดงักล่าวตกลงท่ีจะจ่ายค่าตอบแทน
เป็นรายเดือนตามอตัราท่ีระบุในสัญญา 

 

  



บริษัท โออชิิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ  
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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สัญญาจ้างบริการ 
 

บริษทัไดท้ าสัญญาจา้งบริการกบั บริษทั โออิชิ ราเมน จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยของบริษทั เพื่อการให้บริการเก่ียวกบั
ธุรกิจร้านอาหาร โดยสัญญามีก าหนดระยะเวลาหน่ึงปี เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2562 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ
มีอตัราค่าบริการตามท่ีระบุในสัญญา ต่อมาคู่สัญญาไดต้กลงท าสัญญาใหม่ โดยสัญญามีก าหนดระยะเวลาหน่ึงปี มีผล
บงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 และส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 โดยรายละเอียดค่าบริการเป็นไปตามท่ีระบุ
ในสัญญา ซ่ึง ณ ปัจจุบนัสัญญาใหม่อยูใ่นขั้นตอนการพิจารณาลงนามจากบริษทัและคู่สัญญา 
สัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ 
 

เม่ือวนัท่ี 19 ตุลาคม 2559 บริษทัไดท้ าสัญญาอนุญาตให้ใชสิ้ทธิกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัสองแห่ง เพื่อด าเนินกิจการ
ผลิตและจ าหน่ายสินคา้ภายใตเ้คร่ืองหมายการคา้ของบริษทัในประเทศมาเลเซีย  บรูไนและสิงคโปร์ โดยมีเง่ือนไข
และอตัราค่าตอบแทนตามท่ีระบุในสัญญา โดยสัญญามีก าหนดระยะเวลา 2 ปี มีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2558 
ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และเม่ือครบก าหนดอายุสัญญา ใหส้ัญญาต่ออายุออกไปอีกสามปี จนถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 
ภายใตข้อ้ตกลงและเง่ือนไขท่ีระบุในสัญญาเดิม ต่อมาคู่สัญญาไดต้กลงท าหนังสือขยายระยะเวลาสัญญาออกไปอีก
สามเดือน จนถึงวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 ภายใตข้อ้ตกลงและเง่ือนไขท่ีระบุในสัญญาเดิม 

 

สัญญาซื้อขายวัตถดิุบและวัสดุบรรจุภัณฑ์ 
 

เม่ือวนัท่ี 1 กนัยายน 2561 บริษทัไดท้ าสัญญาซ้ือขายวตัถุดิบและวสัดุบรรจุภณัฑ์กบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัแห่งหน่ึง ให้
เป็นผูด้  าเนินการกระจายสินคา้สู่ร้านคา้ในเครือและควบคุมการบริหารวตัถุดิบและวสัดุบรรจุภณัฑ์ให้แก่บริษทัและ
ใหสิ้ทธิบริษทัยอ่ยของบริษทัใชสิ้ทธิภายใตข้อ้ก าหนดและเง่ือนไขเดียวกนั โดยบริษทัและบริษทัยอ่ยตกลงท่ีจะช าระ
ค่าบริการตามอตัราท่ีระบุไวใ้นสัญญา โดยสัญญามีก าหนดระยะเวลาหน่ึงปี เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 1 กนัยายน 2561 ถึงวนัท่ี 
30 กนัยายน 2562 และคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายอาจตกลงต่อก าหนดระยะเวลาของสัญญาออกไปไดอี้ก 1 ปี ต่อมาเม่ือวนัท่ี 
1 ตุลาคม 2562 บริษทัไดท้ าสัญญาใหม่กบัคู่สัญญา โดยสัญญามีก าหนดระยะเวลาสามเดือน มีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 
1 ตุลาคม 2562 และส้ินสุดวนัท่ี 31ธนัวาคม 2562 ภายใตข้อ้ก าหนดและเง่ือนไขตามท่ีระบุในสัญญา 
 

สัญญาบริการจัดซ้ือ/จัดจ้าง  
 

บริษทัและบริษทั โออิชิ ราเมน จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยของบริษทั ไดท้ าสัญญาบริการจดัซ้ือ/จดัจา้งกบับริษทั โออิชิ 
ฟู้ด เซอร์วิส จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัเพื่อการใชบ้ริการจดัซ้ือ/จดัจา้งและตรวจสอบคุณภาพสินคา้และบริการ
แก่บริษทัและบริษทัย่อยดงักล่าว โดยสัญญามีก าหนดระยะเวลาสามปี มีผลบงัคบัใช้ตั้งแต่วนัท่ี 1 ตุลาคม 2562 และ
ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2565 และหากฝ่ายหน่ึงฝ่ายใดมิไดแ้จง้การไม่ต่ออายุสัญญาเป็นลายลกัษณ์อกัษรล่วงหน้าไม่
นอ้ยกวา่ 30 วนั ก่อนครบก าหนดสัญญาให้ถือวา่สัญญาฉบบัน้ีมีผลบงัคบัใชต้่อไปอีกคราวละหน่ึงปี นบัตั้งแต่วนัท่ีครบ
ก าหนดสัญญา 

 



บริษัท โออชิิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ  
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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7 ลูกหนีก้ำรค้ำ 
 

  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน 
 หมายเหตุ 2562  2562  2562  2562 
  (พันบาท) 
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 6  721,494   570,635   33,088  24,074 
บุคคลหรือกิจการอ่ืนๆ   153,414   115,525   13,609   6,599 
รวม   874,908   686,160   46,697   30,673 

 
การวิเคราะห์อายขุองลูกหน้ีการคา้ มีดงัน้ี 
 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
 31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน 
 2562  2562  2562  2562 
 (พันบาท) 
กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน        
ยงัไม่ครบก าหนดช าระ 662,959  504,336  31,992  23,900 
เกินก าหนดช าระ        

นอ้ยกวา่ 3 เดือน 58,171  61,630  973  51 
3 - 6 เดือน 101  4,526  -  - 
6 - 12 เดือน 237  117  97  97 
มากกวา่ 12 เดือน 26  26  26  26 

รวม 721,494  570,635  33,088  24,074 

        
 
 
 
 
 
 
 

       



บริษัท โออชิิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ  
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
 31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน 
 2562  2562  2562  2562 
 (พันบาท) 
บุคคลหรือกิจกำรอ่ืนๆ        
ยงัไม่ครบก าหนดช าระ 102,004  89,419  8,448  5,595 
เกินก าหนดช าระ        

นอ้ยกวา่ 3 เดือน 47,518  22,121  4,480  448 
3 - 6 เดือน  895  1,057  229  1 
6 - 12 เดือน 1,092  1,061  -  12 
มากกวา่ 12 เดือน 1,905  1,867  452  543 

รวม 153,414  115,525  13,609  6,599 

รวมทั้งส้ิน 874,908  686,160  46,697  30,673 

  
 โดยปกติระยะเวลาการใหสิ้นเช่ือแก่ลูกคา้ของกลุ่มบริษทัมีระยะเวลาตั้งแต่ 30 วนั ถึง 60 วนั  
 
8 ลูกหนีอ่ื้น 
 

  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน 
 หมายเหตุ 2562  2562  2562  2562 
  (พันบาท) 
กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน 6 167,951  194,616  12,535  11,633 

บุคคลหรือกิจกำรอ่ืนๆ         
ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้  51,410  30,495  13,328  10,255 
ลูกหน้ีอ่ืน  12,177  12,430  2,258  1,460 
อ่ืนๆ  18,495  12,546  3,221  2,343 
รวม  250,033  250,087  31,342  25,691 

 
 
 
 



บริษัท โออชิิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ  
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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9 เงินลงทุนในบริษัทย่อย 
 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2562  2561 

 (พันบาท) 
ณ วนัท่ี 1 ตุลาคม 1,590,081  1,593,823 
เพิ่มทุนในบริษทัย่อย 1,000  5,479 
ค่าเผื่อการดอ้ยค่า (2,939)  (5,421) 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 1,588,142  1,593,881 

 
เม่ือวนัท่ี 2 ตุลาคม 2562 กลุ่มบริษทัไดด้ าเนินการจดทะเบียนจดัตั้งบริษทั โออิชิ เดลิเวอร่ี จ ากดั กบักรมพฒันาธุรกิจ
การคา้ กระทรวงพาณิชย ์เพื่อประกอบกิจการพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ โดยมีทุนจดทะเบียนท่ีออกและช าระแลว้ จ านวน 
1 ลา้นบาท (10,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 100 บาท) 
 
 

 



บริษัท โออชิิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ  
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 30 กนัยายน 2562 และเงินปันผลรับจากเงินลงทุนส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัน้ี 
 

  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  

สัดส่วนความเป็นเจา้ของ  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 2562  2562  2562  2562  2562  2562  2562  2562  2562  2562  2562  2561 
  (ร้อยละ)  (หลักพัน)  (พันบาท) 
บริษัทย่อยทำงตรง                         

บริษทั โออิชิ เทรดดิ้ง 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 ร้านอาหารญี่ปุ่น 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  -  - 

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

Oishi International Holdings 

   Limited 

จดัจ าหน่ายเคร่ืองด่ืมใน 

ต่างประเทศ 100.00  100.00  HKD 13,000  HKD 13,000  

 

55,586  

 

55,586 

  

(46,442) 

  

(43,503) 

  

9,144  

 

12,083  

 

- 

  

- 

รวม          1,634,584  1,633,584  (46,442)  (43,503)  1,588,142  1,590,081  -  - 

      
 

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

ให้ค  าปรึกษา 100.00  100.00  SGD 2,125  SGD 2,125  

           

  

 

 

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

Oishi Group Limited Liability 

   Company 

บริการให้ค  าปรึกษาการ

บริหารดา้นการตลาด 100.00  100.00  USD 50  USD 50  

           

  

  



บริษัท โออชิิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ  
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 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 ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์  
 
การซ้ือ จ าหน่าย และโอนอาคารและอุปกรณ์ระหวา่งงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 มีดงัน้ี 
 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

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

อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 1,922  (119)  -  - 
ส่วนตกแต่ง 31,992  (394)  2,537  - 
ระบบภายใน 42,606  (206)  943  (7) 
เคร่ืองมือและเคร่ืองจกัรใชใ้นการผลิต 35,921  (250)  2,927  (62) 
อุปกรณ์ส านกังานและเคร่ืองตกแต่ง 14,708  (130)  4,103  (17) 
เคร่ืองใชใ้นร้านอาหาร 4,855  (133)  669  (1) 
ยานพาหนะ -  (1)  -  - 
สินทรัพยร์ะหวา่งก่อสร้างและติดตั้ง 84,331  (84,402)  5,796  (5,796) 
รวม 216,335  (85,635)  16,975  (5,883) 

 

 
  



บริษัท โออชิิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ  
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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11 หนีสิ้นที่มีภำระดอกเบีย้ 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ลกัษณะท่ีส าคญัและรายละเอียดของหุน้กูข้องกลุ่มบริษทัมีดงัน้ี 
 
ในปี 2555.ผูถื้อหุ้นของบริษทัได้อนุมติัให้บริษทัได้ออกและเสนอขายหุ้นกู้มีวงเงินไม่เกิน 3,000 ลา้นบาท โดยมี
ระยะเวลาไม่เกิน 10 ปี โดยในกรณีท่ีบริษทัได้ไถ่ถอนหรือช าระคืนหุ้นกู้ท่ีได้ออกภายในวงเงินขา้งต้นแล้ว บริษทั
สามารถออกหุ้นกู้ทดแทนเพิ่มเติมอีกได้ภายใต้เง่ือนไขและวงเงินท่ีก าหนดไว ้(Revolving) ทั้งน้ีบริษัทมีวงเงิน
คงเหลือในการออกหุน้กูท้ั้งจ านวน 
 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริษัทมีวงเงินสินเช่ือซ่ึงยงัไม่ได้เบิกใช้ เป็นจ านวนเงินรวม  2,975.95 ล้านบาท  
และ 2.85 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา (30 กันยายน 2562: 2,973.95 ล้านบาท และ 2.85 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา) และ
บริษทัมีวงเงินสินเช่ือซ่ึงยงัไม่ไดเ้บิกใชเ้ป็นจ านวนเงินรวม 2,685.95 ลา้นบาท (30 กันยายน 2562: 2,653.95 ล้านบาท) 
 

12 เจ้ำหนีอ่ื้น 
 

  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน 
 หมายเหตุ 2562  2562  2562  2562 
  (พันบาท) 
กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน 6 156,223  140,330  34,573  63,756 

บุคคลหรือกิจกำรอ่ืนๆ         
ค่าใชจ่้ายพนกังาน  148,579  251,905  90,614  140,501 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่ายอ่ืน  117,886  97,325  11,838  11,698 
เจา้หน้ีอ่ืน  115,107  173,882  23,004  21,547 
ค่าใชจ่้ายทางการตลาด  45,099  80,708  9,835  5,621 
ค่าสาธารณูปโภค  43,247  43,785  12,234  12,101 
รายไดรั้บล่วงหนา้  28,953  29,468  21,037  20,173 
เงินประกนัผลงาน  20,544  18,035  1,070  1,266 
อ่ืนๆ  22,165  12,155  8,055  4,533 
รวม  697,803  847,593  212,260  281,196 

 
 



บริษัท โออชิิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ  
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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13 ส่วนงำนด ำเนินงำนและกำรจ ำแนกรำยได้ 
 
กลุ่มบริษทัมี 2 ส่วนงานท่ีรายงาน ดงัรายละเอียดขา้งล่าง ซ่ึงเป็นหน่วยงานธุรกิจท่ีส าคญัของกลุ่มบริษทั หน่วยงานธุรกิจ  
ท่ีส าคัญน้ีผลิตสินค้าและให้บริการท่ีแตกต่างกัน และมีการบริหารจัดการแยกต่างหาก เน่ืองจากใช้เทคโนโลย ี
และกลยุทธ์ทางการตลาดท่ีแตกต่างกนั ผูมี้อ านาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการด าเนินงานสอบทานรายงานการจดัการภายใน
ของแต่ละหน่วยงานธุรกิจท่ีส าคญัอย่างน้อยทุกไตรมาส การด าเนินงานของแต่ละส่วนงานท่ีรายงานของกลุ่มบริษทั
โดยสรุปมีดงัน้ี 
 
• ส่วนงานอาหาร ร้านอาหารญ่ีปุ่ น บะหม่ีราเมน อาหารวา่งและอาหารส าเร็จรูปแช่แขง็ 
• ส่วนงานเคร่ืองด่ืม  ผลิตและจดัจ าหน่ายเคร่ืองด่ืมชาเขียว เคร่ืองด่ืมกล่ินผลไม ้เคร่ืองด่ืมสมุนไพร และน ้าด่ืม 
 
ขอ้มูลผลการด าเนินงานของแต่ละส่วนงานท่ีรายงานไดร้วมอยู่ดงัขา้งล่างน้ี ผลการด าเนินงานวดัโดยใช้ก าไรสุทธิ 
ของส่วนงาน ซ่ึงน าเสนอในรายงานการจดัการภายในและสอบทานโดยผูมี้อ านาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการด าเนินงาน
ของกลุ่มบริษัท ผูบ้ริหารเช่ือว่าการใช้ก าไรสุทธิในการวดัผลการด าเนินงานนั้ น เป็นข้อมูลท่ีเหมาะสมในการ
ประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงานและสอดคลอ้งกบักิจการอ่ืนท่ีด าเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมเดียวกนั 
 
 งบกำรเงินรวม 
 ส่วนงำนอำหำร  ส่วนงำนเคร่ืองด่ืม  รวมส่วนงำนที่รำยงำน 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2562  2561  2562  2561  2562  2561 
 (ล้านบาท) 
ข้อมูลตำมส่วนงำนด ำเนินงำน            
รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก  1,790   1,748  1,571   1,618   3,361   3,366 

            

กำรจ ำแนกรำยได้            
ส่วนงำนภูมิศำสตร์หลัก            
ไทย  1,778    1,773    1,133    1,228    2,911   2,961  
ต่างประเทศ  12    15    438    390    450    405  
รวมรำยได้  1,790    1,748    1,571   1,618    3,361   3,366  
            

จังหวะเวลำในกำรรับรู้รำยได้            
ณ เวลาใดเวลาหน่ึง  1,790   1,748    1,571    1,618    3,361    3,366  
            
            
            



บริษัท โออชิิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ  
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบกำรเงินรวม 
 ส่วนงำนอำหำร  ส่วนงำนเคร่ืองด่ืม  รวมส่วนงำนที่รำยงำน 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2562  2561  2562  2561  2562  2561 
 (ล้านบาท) 
ก ำไรส ำหรับงวดก่อนภำษีเงินได้  106  140    264   207    370   347 
(ค่าใชจ่้าย) รายไดภ้าษีเงินได ้ (21)  (28)  7  7  (14)  (21) 
ก ำไรส ำหรับงวด 85  112  271  214  356  326 

            
สินทรัพยส่์วนงาน             
   ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม/30 กนัยายน  2,681    2,266    6,136    6,141    8,817    8,407  
หน้ีสินส่วนงาน            
   ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม/30 กนัยายน  1,134    986    688    782    1,822    1,768  

 
14 ภำษีเงินได้ 

 
การรับรู้ภาษีเงินได้ขึ้นอยู่กับการประมาณการท่ีดีท่ีสุดของฝ่ายบริหารเก่ียวกับอตัราภาษีเงินได้ประจ าปีถวัเฉล่ีย 
ถ่วงน ้าหนกัท่ีคาดไวส้ าหรับปีทางการเงินเต็มปีท่ีใช้กบัรายไดก่้อนภาษีเงินไดข้องงวดระหว่างกาล อตัราภาษีเงินได้ 
ท่ีแทจ้ริงรวมของกลุ่มบริษทัและบริษทัในการด าเนินงานต่อเน่ืองเป็นระยะเวลาสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562   
คือร้อยละ 3.88 และร้อยละ 15.82 ตามล าดบั (31 ธันวาคม 2561: ร้อยละ 6.01 และร้อยละ 18.60 ตามล าดับ)  
 
การเปล่ียนแปลงในอตัราภาษีเงินไดท่ี้แทจ้ริงมีสาเหตุหลกัจากปัจจยัดงัต่อไปน้ี 
• รายไดท่ี้ไม่ตอ้งเสียภาษีเงินได ้และ 
• ค่าใชจ่้ายทางภาษีท่ีถือเป็นรายจ่ายไดเ้พิ่มขึ้น 

  



บริษัท โออชิิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ  
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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15 ก ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐำน 
 

ก าไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐานส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 ค านวณจากก าไรส าหรับงวดท่ี
เป็นส่วนของผูถื้อหุน้สามญัของบริษทัและจ านวนหุ้นสามญัท่ีออกจ าหน่ายแลว้ระหวา่งงวด แสดงการค านวณดงัน้ี 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุด 
   วันที่ 31 ธันวำคม 

 
2562 

  
2561 

  
2562 

  
2561 

 (พันบาท/พันหุ้น) 
ก ำไรที่เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นสำมัญของ        
   บริษัท (ขั้นพื้นฐำน) 357,490  327,650  17,020  44,694 

จ ำนวนหุ้นสำมัญ 375,000  375,000  375,000  375,000 

ก ำไรต่อหุ้น (ขั้นพื้นฐำน) (บำท) 0.95  0.87  0.05  0.12 
 

เม่ือวนัท่ี 30 มกราคม 2563 ท่ีประชุมพิจารณาอนุมติัการเปล่ียนแปลงมูลค่าหุ้นท่ีตราไวข้องบริษทั จากเดิมมูลค่าหุ้นละ 
2 บาท เป็นมูลค่าหุ้นละ 1 บาท ส่งผลให้จ านวนหุ้นสามญัของบริษทั เพิ่มขึ้นจาก 187.50 ลา้นหุ้น เป็น 375.00 ลา้นหุ้น 
โดยมีทุนจดทะเบียนและทุนช าระแล้วของบริษทัจะยงัคงเดิมจ านวน 375 .00 ล้านบาท ดังนั้นบริษทัจึงได้ปรับปรุง
จ านวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนักใหม่เพื่อใชใ้นการค านวณต่อหุ้นขั้นพื้นฐานส าหรับงวดส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 
2562 โดยถือเสมือนวา่การเปล่ียนแปลงมูลค่าหุ้นดงักล่าวเกิดขึ้นตั้งแต่วนัท่ี 1 ตุลาคม 2561 

 

16 ภำระผูกพนักับบุคคลหรือกิจกำรที่ไม่เกี่ยวข้องกัน 
 

 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 

  
งบกำรเงินรวม 

  งบกำรเงิน
เฉพำะกิจกำร 

  (พันบาท) 
ภำระผูกพนัรำยจ่ำยฝ่ำยทุน      
สัญญาท่ียงัไม่ได้รับรู้      
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์  13,177   2,447 
อาคารและส่ิงปลูกสร้างอ่ืน  1,511   - 
ระบบภายใน  4,427   - 
งานตกแต่ง  177   - 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์  708   239 

รวม  20,000   2,686 

      



บริษัท โออชิิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ  
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ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 

  
งบกำรเงินรวม 

  งบกำรเงิน
เฉพำะกิจกำร 

  (พันบาท) 
จ ำนวนเงินขั้นต ่ำที่ต้องจ่ำยในอนำคตทั้งส้ิน 
    ภำยใต้สัญญำเช่ำด ำเนินงำนที่บอกเลิกไม่ได้ 

     

ภายในหน่ึงปี  237,468   134,276 
หลงัจากหน่ึงปี แต่ไม่เกินหา้ปี  180,994   104,843 
หลงัจากหา้ปี  3,411   3,411 

รวม  421,873   242,530 

 
สัญญำที่ส ำคัญภำยใต้ภำระผูกพนัตำมสัญญำเช่ำด ำเนินงำนที่บอกเลิกไม่ได้ 
 
สัญญาเช่าพืน้ท่ี 
 
บริษทัไดท้ าสัญญาเช่าพื้นท่ีเพื่อประกอบกิจการร้านอาหารกบับริษทัในประเทศหลายแห่ง สัญญามีก าหนดระยะเวลา
ระหวา่งหน่ึงปีถึงยีสิ่บส่ีปี ซ่ึงจะครบก าหนดในระหวา่งปี 2563 ถึงปี 2574 โดยบริษทัมีภาระผกูพนัท่ีจะตอ้งจ่ายค่าเช่า
เป็นรายเดือนในอตัราคงท่ีหรืออตัราร้อยละของยอดรายไดต้ามเง่ือนไขท่ีก าหนดไวใ้นสัญญา 

 
บริษทั โออิชิ ราเมน จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัไดท้ าสัญญาเช่าพื้นท่ีเพื่อประกอบกิจการร้านอาหารกบับริษทั
ในประเทศหลายแห่ง สัญญามีก าหนดระยะเวลาระหว่างหน่ึงปีถึงสามปี ซ่ึงจะครบก าหนดในระหว่างปี 2563  
ถึงปี 2565 โดยบริษทัยอ่ยดงักล่าวมีภาระผูกพนัท่ีจะตอ้งจ่ายค่าเช่าเป็นรายเดือนในอตัราคงท่ีหรืออตัราร้อยละของยอด
รายไดต้ามเง่ือนไขท่ีก าหนดไวใ้นสัญญา 
 
สัญญาเช่ารถยก 
 
บริษทั โออิชิ เทรดด้ิง จ ากดั และบริษทั โออิชิ ฟู้ด เซอร์วิส จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยของบริษทัไดท้ าสัญญาเช่ารถยก
และอุปกรณ์กบับริษทัในประเทศหลายแห่ง สัญญามีก าหนดระยะเวลาสามถึงห้าปี ซ่ึงจะครบก าหนดในระหว่างปี 
2564 ถึงปี 2566 โดยบริษทัย่อยดงักล่าวมีภาระผูกพนัท่ีจะตอ้งจ่ายค่าเช่าเป็นรายเดือนตามอตัราท่ีระบุไวใ้นสัญญา 
โดย ณ ปัจจุบนัสัญญาบางฉบบัอยูใ่นขั้นตอนการพิจารณาลงนามจากบริษทัและคู่สัญญา 

  



บริษัท โออชิิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
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ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 

  
งบกำรเงินรวม 

  งบกำรเงิน
เฉพำะกิจกำร 

  (พันบาท) 
ภำระผูกพนัอื่นๆ      
สัญญาบริการ  447,517   294,705 
ค าสั่งซ้ือท่ีผูข้ายสินคา้หรือวสัดุตกลงแลว้  134,539   - 
หนงัสือค ้าประกนัจากธนาคาร  24,055   200 
สัญญาวา่จา้งโฆษณา  17,275   302 
อ่ืนๆ  76,875   5,254 

รวม  700,261   300,461 

 
สัญญำอื่นๆ 
 
สัญญาซื้อขาย 
 
เม่ือวนัท่ี 2 มกราคม 2562 บริษทัไดท้ าสัญญาซ้ือขายวตัถุดิบกบับริษทัในประเทศแห่งหน่ึงในราคาและเง่ือนไขตามท่ี
ระบุในสัญญา โดยมีก าหนดระยะเวลาหน่ึงปี เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2562 ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 ต่อมา
บริษทัไดท้ าสัญญาใหม่กบัคู่สัญญา โดยสัญญามีก าหนดระยะเวลาหน่ึงปี มีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 และ
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 โดย ณ ปัจจุบนัสัญญาใหม่อยูใ่นระหวา่งขั้นตอนการจดัท า 

 
สัญญาบริการขายอาหารผ่านช่องทางออนไลน์  
 
เม่ือวนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2562 บริษทัและบริษทั โออิชิ ราเมน จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยของบริษทั ไดท้ าสัญญาบริการ
เสนอขายอาหารผา่นช่องทางออนไลน์กบับริษทัในประเทศแห่งหน่ึง โดยสัญญามีก าหนดระยะเวลาหน่ึงปี มีผลบงัคบั
ใชเ้ม่ือวนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2562 และส้ินสุดลงในวนัท่ี 31 ตุลาคม 2563 ทั้งน้ีหากฝ่ายหน่ึงฝ่ายใดมิไดแ้จง้การไม่ต่ออายุ
สัญญาให้แก่อีกฝ่ายหน่ึงทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษรล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วนั ก่อนครบก าหนดสัญญา โดยให้ถือว่า
สัญญามีผลบงัคบัใชต้่อไปอีกคราวละหน่ึงปี โดยรายละเอียดขอ้ก าหนดและเง่ือนไขต่างๆเป็นไปตามท่ีระบุในสัญญา 

 
  



บริษัท โออชิิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
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17 เหตุกำรณ์ภำยหลังรอบระยะเวลำรำยงำน 
 

ในการประชุมสามญัประจ าปีของผูถื้อหุน้ของบริษทัเม่ือวนัท่ี 30 มกราคม 2563 ผูถื้อหุน้ไดมี้มติในเร่ืองดงัต่อไปน้ี 

 

- อนุมติัการจ่ายเงินปันผลในอตัราหุ้นละ 4 บาท เป็นจ านวนเงินทั้งส้ิน 750 ลา้นบาท ทั้งน้ีในเดือนพฤษภาคม 
2562 บริษทัได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วในอตัราหุ้นละ 1.10 บาท เป็นจ านวนเงิน 206.25 ล้านบาท 
คงเหลือการจ่ายเงินปันผลในอตัราหุ้นละ 2.90 บาท รวมเป็นเงิน 543.75 ลา้นบาท เงินปันผลดงักล่าวจะจ่าย
ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในเดือนกุมภาพนัธ์ 2563 

 

- อนุมติัการเปล่ียนแปลงมูลค่าหุน้ท่ีตราไวข้องบริษทั จากเดิมมูลค่าหุน้ละ 2 บาท เป็นมูลค่าหุน้ละ 1 บาท ซ่ึงจะ
ส่งผลให้จ านวนหุ้นสามญัของบริษทัเพิ่มขึ้นจาก 187,500,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว ้2 บาท เป็น 375,000,000 หุ้น 
มูลค่าท่ีตราไว ้1 บาท และภายหลงัการเปล่ียนแปลงมูลค่าท่ีตราไว ้จ านวนหุน้สามญัท่ีผูถื้อหุน้แต่ละรายถืออยู่
จะมีจ านวนเพิ่มขึ้นในอตัราส่วน 1 หุน้สามญัเดิม ต่อ 2 หุน้สามญัใหม่ โดยสัดส่วนการถือหุ้นของผูถื้อหุน้เดิม
ทุกรายจะไม่เปล่ียนแปลง โดยทุนจดทะเบียนและทุนช าระแลว้ของบริษทัจะยงัคงเดิมจ านวน 375,000,000 บาท 

 

18 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่ยังไม่ได้ใช้   
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่ซ่ึงเก่ียวกบัการด าเนินงานของกลุ่มบริษทั และคาดว่าจะมี
ผลกระทบท่ีมีสาระส าคญัต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ เม่ือน ามาถือปฏิบัติเป็นคร้ังแรก โดย
มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวก าหนดให้ถือปฏิบติักบังบการเงินส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือ
หลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2563 มีดงัต่อไปน้ี 

 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน เร่ือง 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 7* การเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 9* เคร่ืองมือทางการเงิน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 สัญญาเช่า 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 32* การแสดงรายการส าหรับเคร่ืองมือทางการเงิน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 16* 

การป้องกนัความเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 19* 

การช าระหน้ีสินทางการเงินดว้ยตราสารทุน 

 
* มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวข้องกับเคร่ืองมือทางการเงิน 



บริษัท โออชิิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
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(ก) มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่เกี่ยวข้องกับเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้งกับเคร่ืองมือทางการเงินน้ีให้ขอ้ก าหนดเก่ียวกับนิยามสินทรัพยท์าง
การเงินและหน้ีสินทางการเงินตลอดจนการรับรู้ การวดัมูลค่า การดอ้ยค่าและการตดัรายการ รวมถึงหลกัการบญัชี
ของอนุพนัธ์และการบญัชีป้องกันความเส่ียง เม่ือมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มน้ีมีผลบงัคบัใช้ จะท าให้
มาตรฐานการบญัชี การตีความมาตรฐานการบญัชีและแนวปฏิบติัทางการบญัชีบางฉบบัท่ีมีผลบงัคบัใชอ้ยูใ่นปัจจุบนั
ถูกยกเลิกไป 
 

(ข) มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 16 เร่ือง สัญญำเช่ำ 
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 ไดน้ าเสนอวิธีการบญัชีเดียวส าหรับผูเ้ช่า โดยผูเ้ช่าตอ้งรับรู้สินทรัพย์
สิทธิการใชแ้ละหน้ีสินตามสัญญาเช่า ซ่ึงยกเวน้การรับรู้รายการส าหรับสัญญาเช่าระยะสั้นหรือสินทรัพยอ์า้งอิงนั้นมี
มูลค่าต ่า เม่ือมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ีมีผลบงัคบัใช้ จะท าให้มาตรฐานการบญัชีและการตีความ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินบางฉบบัท่ีมีผลบงัคบัใชอ้ยูใ่นปัจจุบนัถูกยกเลิกไป 

 
ขณะน้ีผูบ้ริหารก าลงัพิจารณาถึงผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้นต่องบการเงินในงวดแรกท่ีถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินดงักล่าวขา้งตน้   
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