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บริษัท โออชิิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
 

งบการเงินระหวา่งกาลแบบยอ่  
ส าหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 

และ 
รายงานการสอบทานของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 

 
 
 
 
 
 



 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
รำยงำนกำรสอบทำนข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญำต 
 
เสนอ คณะกรรมกำรบริษัท โออชิิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
 
ข้าพเจ้าได้สอบทานงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ.ณ .วนัท่ี.30 มิถุนายน 2563  
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ ส าหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 
30 มิถุนายน 2563 งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นเฉพาะ
กิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และ
หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่ (ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาล) ของบริษทั.โออิชิ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 
และของเฉพาะบริษทั โออิชิ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) ตามล าดบั ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัท าและ
น าเสนอขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลเหล่าน้ีตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล 
ส่วนขา้พเจ้าเป็นผูรั้บผิดชอบในการให้ขอ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของ
ขา้พเจา้ 
 
ขอบเขตการสอบทาน  
 
ขา้พเจ้าได้ปฏิบัติงานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 “การสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล 
โดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใชว้ิธีการสอบถามบุคลากรซ่ึงส่วนใหญ่
เป็นผูรั้บผดิชอบดา้นการเงินและบญัชีและการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอ่ืน การสอบทานน้ีมีขอบเขตจ ากดั
กว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีท าให้ขา้พเจา้ไม่สามารถไดค้วามเช่ือมัน่ว่าจะพบเร่ืองท่ีมีนยัส าคญัทั้งหมด 
ซ่ึงอาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั้นขา้พเจา้จึงไม่แสดงความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทาน 
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ข้อสรุป 
 
ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุใหเ้ช่ือวา่ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าว ไม่ไดจ้ดัท าข้ึนตามมาตรฐานการบญัชี          ฉบบั
ท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ในสาระส าคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 
 
 
 
 
(กนกอร ภริูปัญญวานิช) 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต  
เลขทะเบียน 10512 
 
บริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากดั 
กรุงเทพมหานคร 
11 สิงหาคม 2563 

 



บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน 

30 มิถุนายน 30 กนัยายน 30 มิถุนายน 30 กนัยายน
สินทรัพย์ หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

(ไม่ไดต้รวจสอบ) (ไม่ไดต้รวจสอบ)

สินทรัพย์หมุนเวยีน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 739,541 710,185 26,234 32,643 
ลูกหน้ีการคา้ 6, 7 682,054 686,160 41,868 30,673 
ลูกหน้ีอื่น 4, 6, 8 547,478 250,087 34,124        25,691        
เงินปันผลคา้งรับจากบริษทัยอ่ย 6 - - - 708,998 
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่บริษทัยอ่ย 6 - - 26,000 106,000 
สินคา้คงเหลือ 9 473,757 450,857 34,609 35,279 
สินทรัพยห์มุนเวยีนอื่น 67,443 38,344 8,100 6,661 
รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 2,510,273 2,135,633 170,935 945,945 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 10 - - 1,583,571 1,590,081 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 11 5,483,605 5,885,644 134,190 148,663 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 36,938 34,120 12,014 15,960 
สิทธิการเช่า 24,735 28,758 19,291 21,144 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 75,878 21,407 73,207 27,165 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอื่น 6 294,269 301,708 167,039 165,321 
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 5,915,425 6,271,637 1,989,312 1,968,334 

รวมสินทรัพย์ 8,425,698 8,407,270 2,160,247 2,914,279 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

(พันบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี
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บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน 

30 มิถุนายน 30 กนัยายน 30 มิถุนายน 30 กนัยายน
หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

(ไม่ไดต้รวจสอบ) (ไม่ไดต้รวจสอบ)

หน้ีสินหมุนเวยีน
เจา้หน้ีการคา้ 6 482,834 613,357 117,000 161,260 
เจา้หน้ีค่าสินทรัพย์ 6 15,055 51,190 4,389 4,169 
เจา้หน้ีอื่น 6, 13 854,804 847,593 176,869 281,196 
เงินกูย้มืระยะสั้นจากบริษทัยอ่ย 6 - - 290,000 565,000 
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 11,663 26,608 - 4,224 
หน้ีสินหมุนเวยีนอื่น 34,336 36,414 10,275 12,152 
รวมหนี้สินหมุนเวยีน 1,398,692 1,575,162 598,533 1,028,001 

หน้ีสินไม่หมุนเวยีน
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 93,676 34,920 - -
ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวยีน
   สาํหรับผลประโยชน์พนกังาน 162,033 150,343 97,350        90,779        
หน้ีสินไม่หมุนเวยีนอื่น 6 3,251 7,282 385             345            
รวมหนี้สินไม่หมุนเวยีน 258,960 192,545 97,735 91,124 

รวมหนี้สิน 1,657,652 1,767,707 696,268 1,119,125 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

(พันบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี
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บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน 

30 มิถุนายน 30 กนัยายน 30 มิถุนายน 30 กนัยายน
หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 2563 2562 2563 2562

(ไม่ไดต้รวจสอบ) (ไม่ไดต้รวจสอบ)

ส่วนของผู้ถอืหุ้น
ทุนเรือนหุน้
   ทุนจดทะเบียน
    (หุ้นสามัญจาํนวน 375,000,000 หุ้น มูลค่า 1 บาทต่อหุ้น) 375,000 375,000 375,000 375,000 
   ทุนท่ีออกและชาํระแลว้
    (หุ้นสามัญจาํนวน 375,000,000 หุ้น มูลค่า 1 บาทต่อหุ้น) 375,000 375,000 375,000 375,000 
ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 609,402 609,402 609,402 609,402 
กาํไรสะสม
   ทุนสาํรองตามกฎหมาย 37,500 37,500 37,500 37,500 
   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 5,583,421 5,451,552 442,077 773,252 
องคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถื้อหุน้ 162,132 162,303 - -
รวมส่วนของบริษัทใหญ่ 6,767,455 6,635,757 1,463,979 1,795,154 
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 591 3,806 - -
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 6,768,046 6,639,563 1,463,979 1,795,154 

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 8,425,698 8,407,270 2,160,247 2,914,279 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

(พันบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี
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บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ไม่ได้ตรวจสอบ)

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

รายได้ 6, 14
รายไดจ้ากการขาย 2,094,030   3,609,008   350,208      1,072,897   
รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 60,326        30,158        - -
เงินปันผลรับจากบริษทัยอ่ย - -             382,200      -
ดอกเบ้ียรับ 661             3,105          437             2,443          
รายไดอ้ื่น 9,357          18,702        8,772          16,409        
รวมรายได้ 2,164,374 3,660,973 741,617 1,091,749 

ค่าใช้จ่าย 6
ตน้ทุนขาย 1,510,705   2,262,023   232,434 585,016      
ตน้ทุนการใหบ้ริการ 34,688        30,309        - -
ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย 208,655      382,793      81,251 150,183      
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 345,328      519,252      173,278 278,387      
ตน้ทุนบริการในอดีตสาํหรับผลประโยชน์ระยะยาวของ
พนกังานจากการปรับปรุงพระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน - 21,770 - 12,949        

ตน้ทุนทางการเงิน 156             5,485          1,580 5,485          
รวมค่าใช้จ่าย 2,099,532 3,221,632 488,543 1,032,020 

กําไรก่อนภาษีเงินได้ 64,842 439,341 253,074 59,729 
รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินได้ 72,009 (16,845)      25,149        (11,115)      
กําไรสําหรับงวด 136,851 422,496 278,223 48,614 

งบการเงินเฉพาะกิจการ

วนัท่ี 30 มิถุนายนวนัท่ี 30 มิถุนายน

(พันบาท)

สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุด
งบการเงินรวม

สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุด

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี
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บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ไม่ได้ตรวจสอบ)

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน
รายการทีอ่าจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ใน
   กาํไรหรือขาดทุนในภายหลัง
ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่า
   หน่วยงานต่างประเทศ 340             (147)           - -
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับงวด - สุทธิจากภาษี 340 (147) - -
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 137,191 422,349 278,223 48,614 

การแบ่งปันกําไร (ขาดทุน)
   ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 137,848      423,936      278,223      48,614        
   ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม (997)           (1,440)        - -
กําไรสําหรับงวด 136,851 422,496 278,223      48,614        

การแบ่งปันกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม
   ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 137,994      423,230      278,223      48,614        
   ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม (803)           (881)           - -
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 137,191 422,349 278,223      48,614        

กําไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท) 16 0.37 1.13 0.74 0.13 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุด

วนัท่ี 30 มิถุนายน
สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุด

วนัท่ี 30 มิถุนายน

(พันบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี
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บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ไม่ได้ตรวจสอบ)

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

รายได้ 6, 14
รายไดจ้ากการขาย 8,264,721   10,457,641 2,052,519   3,220,362   
รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 157,946      30,158        - -
เงินปันผลรับจากบริษทัยอ่ย 10 - - 566,199      189,000      
ดอกเบ้ียรับ 4,783          8,761          2,441          11,423        
ค่าสินไหมทดแทนจากเหตุการณ์อคัคีภยั 4 292,745      47,423        - -
รายไดอ้ื่น 39,966        43,594        29,414        38,803        
รวมรายได้ 8,760,161   10,587,577 2,650,573   3,459,588   

ค่าใช้จ่าย 6
ตน้ทุนขาย 5,547,276 6,657,625 1,217,554   1,769,423   
ตน้ทุนการใหบ้ริการ 111,004 30,309 - -
ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย 872,249 1,115,030 365,416      462,028      
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 1,346,062 1,519,840 703,453      848,383      
ตน้ทุนบริการในอดีตสาํหรับผลประโยชน์ระยะยาวของ
พนกังานจากการปรับปรุงพระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน - 21,770        - 12,949        

ค่าเสียหายจากเหตุการณ์อคัคีภยั 4 - 15,642 - -
ตน้ทุนทางการเงิน 156 20,358 2,685          20,374        
รวมค่าใช้จ่าย 7,876,747 9,380,574 2,289,108   3,113,157   

กําไรก่อนภาษีเงินได้ 883,414 1,207,003 361,465      346,431      
รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินได้ 15 (19,630) (61,524) 42,360        (28,967)      
กําไรสําหรับงวด 863,784 1,145,479 403,825      317,464      

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุด สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุด

วนัท่ี 30 มิถุนายน วนัท่ี 30 มิถุนายน

(พันบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี
8



บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ไม่ได้ตรวจสอบ)

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน
รายการทีอ่าจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ใน
   กาํไรหรือขาดทุนในภายหลัง
ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่า
   หน่วยงานต่างประเทศ (301) (348) - -
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับงวด - สุทธิจากภาษี (301) (348)  -  -
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 863,483 1,145,131 403,825 317,464 

การแบ่งปันกําไร (ขาดทุน)
   ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 866,869 1,149,924 403,825      317,464      
   ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม (3,085) (4,445) - -
กําไรสําหรับงวด 863,784 1,145,479 403,825      317,464      

การแบ่งปันกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม
   ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 866,698 1,149,545 403,825 317,464
   ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม (3,215) (4,414) - -
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 863,483 1,145,131 403,825      317,464      

กําไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท) 16 2.31 3.07 1.08 0.85 

(พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุด สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุด

วนัท่ี 30 มิถุนายน วนัท่ี 30 มิถุนายน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี
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บริษัท โออชิิ กรุ๊ป จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

ทุนเรือนหุน้ การแปลงค่า ส่วนเกินทุน รวมองคป์ระกอบอื่น รวมส่วนของ ส่วนของ
ที่ออกและ ส่วนเกิน ทุนสาํรอง ยงัไม่ได้ หน่วยงาน จากการ ของส่วนของ ผูถ้ือหุน้ ส่วนไดเ้สียที่ไม่มี รวมส่วนของ

หมายเหตุ ชาํระแลว้ มูลค่าหุน้สามญั ตามกฎหมาย จดัสรร ต่างประเทศ ตีราคาที่ดิน ผูถ้ือหุน้ ของบริษทัใหญ่ อาํนาจควบคุม ผูถ้ือหุน้

สําหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวนัที ่30 มถิุนายน 2562
ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่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 

รายการกับผู้ถือหุ้นทีบ่ันทกึโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น
   การจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น
   เงินปันผลใหผู้ถ้ือหุน้ของบริษทั 17 - - - (562,500)              - - - (562,500)      - (562,500)     
การเปลีย่นแปลงในส่วนได้เสียในบริษทัย่อย
การไดม้าซึ่งส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอาํนาจควบคุม - - - - - - - - 4,242 4,242 

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

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด
   กาํไรหรือขาดทุน - - - 1,149,924            - - - 1,149,924     (4,445)              1,145,479 
   กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น - - - - (379)            - (379)                    (379)             31                    (348)
รวมกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสําหรับงวด - - - 1,149,924            (379)            - (379)                    1,149,545     (4,414)              1,145,131   

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่30 มถิุนายน 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 องคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถ้ือหุน้

(พันบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินระหวา่งกาลนี้
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บริษัท โออชิิ กรุ๊ป จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

ทุนเรือนหุน้ การแปลงค่า ส่วนเกินทุน รวมองคป์ระกอบอื่น รวมส่วนของ ส่วนของ
ที่ออกและ ส่วนเกิน ทุนสาํรอง ยงัไม่ได้ หน่วยงาน จากการ ของส่วนของ ผูถ้ือหุน้ ส่วนไดเ้สียที่ไม่มี รวมส่วนของ

หมายเหตุ ชาํระแลว้ มูลค่าหุน้สามญั ตามกฎหมาย จดัสรร ต่างประเทศ ตีราคาที่ดิน ผูถ้ือหุน้ ของบริษทัใหญ่ อาํนาจควบคุม ผูถ้ือหุน้

สําหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวนัที ่30 มถิุนายน 2563
ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 ตุลาคม 2562 375,000 609,402 37,500 5,451,552 (2,432) 164,735 162,303 6,635,757 3,806 6,639,563 

รายการกับผู้ถือหุ้นทีบ่ันทกึโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น
   การจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น
   เงินปันผลใหผู้ถ้ือหุน้ของบริษทั 17 - - - (735,000)              - - - (735,000)      -                   (735,000)     
รวมรายการกับผู้ถือหุ้นทีบ่ันทกึโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น - - - (735,000)              - - - (735,000)      -                   (735,000)     

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด
   กาํไรหรือขาดทุน - - - 866,869               - - - 866,869       (3,085)              863,784 
   กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น - - - - (171)            - (171)                    (171)             (130)                 (301)
รวมกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสําหรับงวด - - - 866,869               (171)            - (171)                    866,698       (3,215)              863,483      

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่30 มถิุนายน 2563 375,000 609,402 37,500 5,583,421 (2,603) 164,735 162,132 6,767,455 591 6,768,046 

งบการเงินรวม
กาํไรสะสม องคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถ้ือหุน้

(พันบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินระหวา่งกาลนี้
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บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

ทุนเรือนหุ้น
ที่ออกและ ส่วนเกิน ทุนสาํรอง ยงัไม่ได้ รวมส่วนของ

หมายเหตุ ชาํระแลว้ มูลค่าหุ้นสามญั ตามกฎหมาย จดัสรร ผูถ้ือหุ้น

สําหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2562
ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 ตุลาคม 2561 375,000 609,402 37,500 371,441 1,393,343 

รายการกับผู้ถือหุ้นทีบ่ันทกึโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น
   การจดัสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น
   เงินปันผลให้ผูถ้ือหุ้นของบริษทั 17 - - - (562,500) (562,500)
รวมรายการกับผู้ถือหุ้นทีบ่ันทกึโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น - - - (562,500) (562,500)

   กาํไร - - - 317,464                317,464 

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

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
กาํไรสะสม

(พันบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินระหวา่งกาลนี้
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บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

ทุนเรือนหุ้น
ที่ออกและ ส่วนเกิน ทุนสาํรอง ยงัไม่ได้ รวมส่วนของ

หมายเหตุ ชาํระแลว้ มูลค่าหุ้นสามญั ตามกฎหมาย จดัสรร ผูถ้ือหุ้น

สําหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2563
ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 ตุลาคม 2562 375,000 609,402 37,500 773,252 1,795,154 

รายการกับผู้ถือหุ้นทีบ่ันทกึโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น
   การจดัสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น
   เงินปันผลให้ผูถ้ือหุ้นของบริษทั 17 - - - (735,000) (735,000)
รวมรายการกับผู้ถือหุ้นทีบ่ันทกึโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น - - - (735,000) (735,000)

   กาํไร - - - 403,825                403,825 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่30 มถิุนายน 2563 375,000 609,402 37,500 442,077 1,463,979 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
กาํไรสะสม

(พันบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินระหวา่งกาลนี้
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บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด (ไม่ได้ตรวจสอบ)

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

กระแสเงินสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน
กาํไรสาํหรับงวด 863,784 1,145,479 403,825 317,464 
ปรับรายการท่ีกระทบกาํไรเป็นเงินสดรับ (จ่าย)
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 629,011 649,397 50,096 72,619 
ค่าใชจ่้ายอ่ืนซ่ึงเกิดเน่ืองจากเหตุการณ์อคัคีภยั 4 - 15,642 - -
ตดัจาํหน่ายสินคา้ลา้สมยัและเส่ือมสภาพ 809 1,699 - -
ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 10 - - 7,510 5,421 
ดอกเบ้ียรับ (4,783) (8,761) (2,441) (11,423)
ตน้ทุนทางการเงิน 156 20,358 2,685 20,374 
(กาํไร) ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึน (358) 1,798 (49) 346 
ขาดทุนจากการจาํหน่ายและตดัจาํหน่ายอาคารและอุปกรณ์ 792 790 204 275 
(กาํไร) ขาดทุนจากการจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 6 1 (99) 1 
ค่าสินไหมทดแทนจากเหตุการณ์อคัคีภยั 4 (292,745) (47,423) - -
เงินปันผลรับจากบริษทัยอ่ย 6, 10 - - (566,199) (189,000)
ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังานท่ีกาํหนดไว้ 13,630 11,521 8,002 7,155 
ตน้ทุนบริการในอดีตสาํหรับผลประโยชน์ระยะยาวของ
พนกังานจากการปรับปรุงพระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน - 21,770 - 12,949 

ค่าใชจ่้ายสาํหรับค่าตอบแทนพนกังานระยะยาว 966 977 213 217 
(รายได)้ ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 19,630 61,524 (42,360) 28,967 

1,230,898 1,874,772 (138,613) 265,365 

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

(พันบาท)

สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดสาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุด
วนัท่ี 30 มิถุนายน วนัท่ี 30 มิถุนายน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี
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บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด (ไม่ได้ตรวจสอบ)

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

การเปลีย่นแปลงในสินทรัพย์และหนีสิ้นดาํเนินงาน
ลูกหน้ีการคา้ 4,378 (244,915) (11,195) 18,603 
ลูกหน้ีอ่ืน (5,896) (15,599) (8,613) (280)
สินคา้คงเหลือ (23,708) (1,778) 670 5,154 
สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน (21,498) 46,610 (790) 1,231 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 1,879 (5,715) (3,789) 5,370 
เจา้หน้ีการคา้ (130,524) (46,490) (44,259) (7,333)
เจา้หน้ีอ่ืน 6,466 (32,702) (104,999) (112,907)
หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน (2,076) 9,270 (1,876) (3,354)
หน้ีสินไม่หมุนเวยีนอ่ืน (4,997) (8,032) (174) -
จ่ายผลประโยชน์พนกังานท่ีกาํหนดไว้ (1,940) (420) (1,431) (89)
กระแสเงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) การดาํเนินงาน 1,052,982 1,575,001 (315,069) 171,760 
เงินชดเชยไดรั้บจากบริษทัประกนัภยั 4 - 600,000    - -
เงินสดจ่ายเพื่อชดเชยเน่ืองจากเหตุการณ์อคัคีภยั - (36,191)     - -
ภาษีเงินไดรั้บคืน 5,561        - 2,071           -
ภาษีเงินไดจ่้ายออก (37,893) (67,281) (8,555) (29,133)
กระแสเงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดาํเนินงาน 1,020,650 2,071,529 (321,553) 142,627 

กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน
ดอกเบ้ียรับ 6,061 12,778 2,669 14,427 
เงินปันผลรับ - - 1,275,197 289,799 
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่บริษทัยอ่ยเพิ่มข้ึน 6 - - (504,000)    (2,115,390)   
เงินสดรับชาํระคืนจากเงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่บริษทัยอ่ย 6 - - 584,000 2,656,390
เงินสดจ่ายสาํหรับเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 10 - - (1,000)         (5,479)
เงินสดจ่ายเพื่อซ้ือส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์ (263,594) (863,991) (33,203) (42,929)
เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์ 2,031 1,281 1,611 2,154 
เงินสดจ่ายเพื่อซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (1,138) (2,187) (414)            (1,445)          
เงินสดรับจากการขายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - - 2,296 -
กระแสเงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน (256,640) (852,119) 1,327,156 797,527 

วนัท่ี 30 มิถุนายน

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

(พันบาท)

สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุด สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุด
วนัท่ี 30 มิถุนายน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี
15



บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด (ไม่ได้ตรวจสอบ)

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

กระแสเงินสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน
ดอกเบ้ียจ่าย (156) (20,005) (2,012)         (20,021)        
เงินสดรับจากการออกหุน้ทุนของส่วนไดเ้สียท่ี
   ไม่มีอาํนาจควบคุมในบริษทัยอ่ย - 4,242 - -
เงินปันผลจ่ายใหผู้ถื้อหุน้ของบริษทั 17 (735,000)   (562,500) (735,000)     (562,500)      
เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะสั้นจากบริษทัยอ่ย 6 - - 1,709,200   92,000         
เงินสดจ่ายเพื่อชาํระคืนเงินกูย้มืระยะสั้นจากบริษทัยอ่ย 6 - - (1,984,200) (92,000)        
เงินสดจ่ายจากการไถ่ถอนหุน้กู ้ - (700,700) - (700,700)      
กระแสเงนิสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงนิ (735,156) (1,278,963) (1,012,012) (1,283,221)   

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มข้ึน (ลดลง) สุทธิ
   ก่อนผลกระทบของอตัราแลกเปล่ียน 28,854 (59,553) (6,409) (343,067)
ผลกระทบของอตัราแลกเปล่ียนท่ีมีต่อเงินสดและ
   รายการเทียบเท่าเงินสด 803 (2)              - -
ผลกระทบของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่า
   หน่วยงานต่างประเทศ (301)          (348)          - -
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพิม่ขึน้ (ลดลง) สุทธิ 29,356 (59,903) (6,409) (343,067)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 ตุลาคม 710,185 1,288,934 32,643 831,212 
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด ณ 30 มิถุนายน 739,541 1,229,031 26,234 488,145 

รายการท่ีไม่ใช่เงินสด
เจา้หน้ีค่าสินทรัพย์ 15,055 36,750 4,389 4,279 

(พันบาท)

วนัท่ี 30 มิถุนายน วนัท่ี 30 มิถุนายน

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ
สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดสาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุด

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี
16



บริษัท โออชิิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ  
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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หมำยเหตุ  สำรบัญ 
   
1  ขอ้มูลทัว่ไป 
2  เกณฑก์ารจดัท างบการเงินระหวา่งกาล 
3  การเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี 
4  ผลกระทบจากเหตุการณ์อคัคีภยั 
5  ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือโคโรนา 2019 (Covid-19) 
6  บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
7  ลูกหน้ีการคา้ 
8  ลูกหน้ีอ่ืน 
9  สินคา้คงเหลือ 
10  เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 
11  ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
12  หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย 
13  เจา้หน้ีอ่ืน 
14  ส่วนงานด าเนินงานและการจ าแนกรายได ้
15  ภาษีเงินได ้
16  ก าไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน 
17  เงินปันผล 
18  เคร่ืองมือทางการเงิน 
19  ภาระผกูพนักบับุคคลหรือกิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 
20  มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ียงัไม่ไดใ้ช ้

 
 
 
 
 
 
 

 
 



บริษัท โออชิิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ  
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี 
 
งบการเงินระหวา่งกาลน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกงบการเงินจากคณะกรรมการเม่ือวนัท่ี 11 สิงหาคม 2563 
 

1 ข้อมูลทั่วไป 
 
บริษทัด าเนินธุรกิจหลกัเก่ียวกบัร้านอาหารญ่ีปุ่นและจดัจ าหน่ายเคร่ืองด่ืม กลุ่มบริษทัด าเนินธุรกิจหลกัเก่ียวกบั 
การผลิตและจดัจ าหน่ายอาหารและเคร่ืองด่ืม ร้านอาหารญ่ีปุ่นและอาหารว่าง รายละเอียดของบริษทัย่อย ณ วนัท่ี     
30 มิถุนายน 2563 และ 30 กนัยายน 2562 ไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุขอ้ 10 
 

2 เกณฑ์กำรจัดท ำงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
 

(ก) เกณฑ์การถือปฏิบัติ 
 
งบการเงินระหวา่งกาลแบบยอ่น้ีน าเสนอรายการในงบการเงินในรูปแบบเดียวกบังบการเงินประจ าปี และจดัท าหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินระหว่างกาลในรูปแบบย่อ (“งบการเงินระหว่างกาล”) ตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34..เร่ือง 
การรายงานทางการเงินระหว่างกาล รวมถึงแนวปฏิบติัทางการบญัชีท่ีประกาศใชโ้ดยสภาวิชาชีพบญัชีฯ  กฎระเบียบ
และประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้ง 
 
งบการเงินระหว่างกาลน้ีมิไดร้วมขอ้มูลทางการเงินทั้งหมดตามขอ้ก าหนดส าหรับงบการเงินประจ าปีแต่เนน้การให้
ขอ้มูลท่ีเก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ๆ เพื่อไม่ใหซ้ ้ าซอ้นกบัขอ้มูลท่ีไดเ้คยน าเสนอรายงานไปแลว้  
ดงันั้นการอ่านงบการเงินระหวา่งกาลน้ีจึงควรอ่านควบคู่กบังบการเงินของบริษทัและบริษทัยอ่ยส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 
30 กนัยายน 2562  
 

(ข) การใช้วิจารณญาณ การประมาณการ และนโยบายการบัญชี 
 
ในการจดัท างบการเงินระหว่างกาล ผูบ้ริหารได้มีการใช้วิจารณญาณและการประมาณการในการถือปฏิบติัตาม
นโยบายการบญัชีของกลุ่มบริษทั ซ่ึงผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างจากท่ีประมาณการไว ้ทั้งน้ีนโยบายการบญัชี วิธีการ
ค านวณและแหล่งขอ้มูลส าคญัท่ีใชใ้นการประมาณการซ่ึงอาจมีความไม่แน่นอนนั้นไม่แตกต่างจากท่ีไดอ้ธิบายไวใ้น
งบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 เวน้แต่การใชว้ิจารณญาณและแหล่งขอ้มูลส าคญัใหม่ท่ีใชใ้นการ
ประมาณการจากการถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 
 



บริษัท โออชิิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ  
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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การรับรู้รายไดท่ี้ตอ้งใชว้ิจารณญาณเพิ่มเติมในการพิจารณาจงัหวะเวลาในการส่งมอบการควบคุม เพื่อประเมินวา่จะ
รับรู้รายได ้ณ เวลาใดเวลาหน่ึง หรือ รับรู้ตลอดช่วงเวลาหน่ึงตามขอ้ก าหนดของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 15 เร่ือง รายได้จากสัญญาท่ีท ากับลูกค้า (“TFRS 15”) ท่ีกลุ่มบริษทัถือปฏิบติัเป็นคร้ังแรกแทนมาตรฐานการ
บญัชี ฉบบัท่ี 18 เร่ือง รายได้ (“TAS 18”) และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้ง 
 
ตาม TFRS 15 กลุ่มบริษทัรับรู้รายไดเ้ม่ือลูกคา้มีอ านาจควบคุมในสินคา้หรือบริการ ดว้ยจ านวนเงินท่ีสะทอ้นถึงส่ิง
ตอบแทนท่ีกลุ่มบริษทัคาดวา่จะมีสิทธิไดรั้บ 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 ามาตรฐานรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่ซ่ึงยงัไม่มีผลบงัคบัใชใ้นงวด
ปัจจุบนัมาถือปฏิบติัในการจดัท างบการเงินระหวา่งกาลน้ีก่อนวนัท่ีมีผลบงัคบัใช ้มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ี
ออกและปรับปรุงใหม่ท่ีเก่ียวกบัการด าเนินงานของกลุ่มบริษทัไดเ้ปิดเผยในหมายเหตุขอ้ 20 
 

3 กำรเปลีย่นแปลงนโยบำยกำรบัญชี 
 

กลุ่มบริษทัไดถื้อปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 เร่ือง รายได้จากสัญญาท่ีท ากับลูกค้า (“TFRS 15”) 
เป็นคร้ังแรกตั้งแต่วนัท่ี 1 ตุลาคม 2562 TFRS 15 ก าหนดกรอบแนวคิดในการประเมินจ านวนเงิน และจงัหวะเวลาใน
การรับรู้รายได ้ 
 
ตาม TFRS 15 กลุ่มบริษทัรับรู้รายไดเ้ม่ือลูกคา้มีอ านาจควบคุมในสินคา้หรือบริการ ดว้ยจ านวนเงินท่ีสะทอ้นถึงส่ิง
ตอบแทนท่ีกลุ่มบริษทัคาดวา่จะมีสิทธิไดรั้บ และมีการใชว้ิจารณญาณในการพิจารณาจงัหวะเวลาในการส่งมอบการ
ควบคุม เพื่อประเมินวา่จะรับรู้รายได ้ณ เวลาใดเวลาหน่ึง หรือ รับรู้ตลอดช่วงเวลาหน่ึง ในขณะท่ี TAS 18 กลุ่มบริษทั
รับรู้รายไดจ้ากการขายสินคา้เม่ือไดโ้อนความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของสินคา้ท่ีมีนยัส าคญัไปใหก้บั
ผูซ้ื้อแลว้  และรับรู้รายไดจ้ากการให้บริการตามขั้นความส าเร็จของรายการ ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน กลุ่ม
บริษทัจะไม่รับรู้รายไดถ้า้ฝ่ายบริหารยงัมีการควบคุมหรือบริหารสินคา้ท่ีขายไปแลว้นั้นหรือมีความไม่แน่นอนท่ีมี
นยัส าคญัในการไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจากการขายสินคา้หรือใหบ้ริการนั้น   
 



บริษัท โออชิิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ  
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กลุ่มบริษทัไดถื้อปฏิบติัตาม TFRS 15 โดยใชว้ิธีรับรู้ผลกระทบสะสมของการเร่ิมใชม้าตรฐานฉบบัน้ี ณ วนัแรกท่ีถือ
ปฏิบติั (วนัท่ี 1 ตุลาคม 2562) ดงันั้น กลุ่มบริษทัจึงไม่ไดท้ าการปรับปรุงยอ้นหลงัขอ้มูลท่ีน าเสนอส าหรับปี 2561 ซ่ึง
ได้แสดงไวต้ามท่ีได้เคยรายงานตาม TAS 18 และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้ งน้ี 
ขอ้ก าหนดในการเปิดเผยขอ้มูลตาม TFRS 15 ไม่ไดถื้อปฏิบติักบัขอ้มูลท่ีแสดงเปรียบเทียบ   
 
รายละเอียดและจ านวนเงินของผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีไดแ้สดงไวด้งัต่อไปน้ี 
 

ก. โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ 
 
ตาม TAS 18 รายไดจ้ะปันส่วนระหวา่งโปรแกรมสิทธิพิเศษกบัสินคา้โดยใชว้ิธีมูลค่าคงเหลือ โดยจะปันส่วนส่ิงตอบ
แทนท่ีได้รับไปยงัโปรแกรมสิทธิพิเศษด้วยมูลค่ายุติธรรมของคะแนนและปันส่วนมูลค่าคงเหลือให้กับสินค้า  
ตาม TFRS 15 ส่ิงตอบแทนท่ีไดรั้บจะปันส่วนตามสดัส่วนของราคาขายท่ีเป็นเอกเทศของสินคา้และคะแนน  
 

ข. เงินท่ีจ่ายใหก้บัลูกคา้ 
 
กลุ่มบริษทัจ่ายค่าจดัวางสินคา้ ค่าจดังานแสดงสินคา้ หรือค่าโฆษณาให้กบัร้านคา้ปลีก ตาม TAS 18 กลุ่มบริษทัรับรู้
จ านวนเงินดงักล่าวเป็นตน้ทุนในการจดัจ าหน่าย ตาม TFRS 15 ก าหนดให้กลุ่มบริษทัตอ้งพิจารณาว่า กลุ่มบริษทั
ได้รับสินคา้หรือบริการจากลูกคา้หรือไม่ หากได้รับสินคา้หรือบริการจากลูกคา้ กลุ่มบริษทับนัทึกการจ่ายช าระ
ดงักล่าวเป็นค่าใชจ่้ายเม่ือไดรั้บประโยชน์จากสินคา้หรือบริการนั้น ในทางกลบักนั หากกลุ่มบริษทัไม่ไดรั้บสินคา้
หรือบริการจากลูกคา้ กลุ่มบริษทัจะรับรู้การจ่ายช าระดงักล่าวเป็นส่วนหักจากรายได ้ทั้งน้ี หากจ านวนเงินท่ีจ่ายมี
มูลค่าสูงกวา่มูลค่ายติุธรรมของสินคา้หรือบริการท่ีไดรั้บ ส่วนเกินดงักล่าวจะรับรู้เป็นส่วนหกัจากรายไดซ่ึ้งส่งผลให้
รายไดแ้ละตน้ทุนในการจดัจ าหน่ายลดลง 
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ตารางต่อไปน้ีสรุปผลกระทบต่องบการเงินรวมจากการถือปฏิบติัตาม TFRS 15 เป็นคร้ังแรก 
 
 งบกำรเงินรวม  

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับงวดสามเดอืนส้ินสุด 

วันที่ 30 มิถุนายน 2563 

 
จ านวนเงิน 
ท่ีรายงาน  

 
รายการ
ปรับปรุง  

จ านวนเงินหาก
ไม่ไดถื้อปฏิบติั
ตาม TFRS 15 

 (ล้านบาท) 
รายไดจ้ากการขาย 2,094  (6)  2,100 
ตน้ทุนขาย  1,511  19  1,492 
ตน้ทุนในการจดัจ าหน่าย 209  (25)  234 
      
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับงวดเก้าเดอืนส้ินสุด 

วันที่ 30 มิถุนายน 2563 

     

รายไดจ้ากการขาย 8,265  (9)  8,274 
ตน้ทุนขาย  5,547  32  5,515 
ตน้ทุนในการจดัจ าหน่าย 872  (41)  913 

 
4 ผลกระทบจำกเหตุกำรณ์อคัคภีัย 

 
เม่ือวนัท่ี 27 พฤศจิกายน 2560 บริษทั โออิชิ เทรดด้ิง จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัไดเ้กิดเหตุเพลิงไหมบ้ริเวณ
ส่วนการผลิตเคร่ืองด่ืมแบบ UHT ภายในโรงงานนิคมอุตสาหกรรมนวนคร จงัหวดัปทุมธานี เป็นผลให้ตอ้งหยุด 
การผลิตเคร่ืองด่ืมแบบ UHT และไดเ้ร่ิมด าเนินการผลิตในเดือนธนัวาคม 2561 อยา่งไรกดี็บริษทัยอ่ยดงักล่าว ไดมี้การ
ท าประกนัภยั ความเส่ียงภยัทรัพยสิ์น ซ่ึงคุม้ครองโรงงาน สินทรัพย ์รวมถึงการประกนักรณีธุรกิจหยดุชะงกัท่ีไดรั้บ
ผลกระทบจากอัคคีภัย ซ่ึงจะชดเชยรายได้จากการด าเนินงานท่ีสูญเสียไปในช่วงเวลาดังกล่าว ผู ้บริหาร  
บริษัทประกันภัย และเจ้าหน้าท่ีส ารวจภัยได้ท าการประเมินผลกระทบทั้ งหมดของความเสียหายตั้ งแต่เดือน
พฤศจิกายน 2560 ต่อมาในเดือนมีนาคม 2563 บริษทัประกนัภยัไดส้รุปค่าสินไหมทดแทนส าหรับความเสียหายต่อ
ทรัพยสิ์นเป็นจ านวนเงิน 1,008 ลา้นบาท กิจการจะรับรู้เงินชดเชยท่ีจะไดรั้บจากบริษทัประกนัภยัไดก้็ต่อเม่ือมีความ
แน่นอนท่ีจะไดรั้บเงินชดเชยนั้น โดยในเดือนมกราคม และกรกฎาคม 2562 บริษทัย่อยดงักล่าวไดรั้บเงินชดเชยค่า
สินไหมทดแทนบางส่วนจากบริษทัประกนัภยัเป็นจ านวนเงินทั้งส้ิน 600 ลา้นบาท และ 150 ลา้นบาท ตามล าดบั 
อย่างไรก็ตาม ความเสียหายกรณีธุรกิจหยุดชะงกัท่ีไดรั้บผลกระทบจากอคัคีภยั อยู่ระหว่างการด าเนินการสรุปค่า
สินไหมทดแทนท่ีจะจ่ายคืนให้กบับริษทัย่อยดงักล่าว ค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวขอ้งจากเหตุการณ์
อคัคีภยัไดถู้กบนัทึกในงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จของกลุ่มบริษทัดงัน้ี 
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 งบกำรเงินรวม 
ส าหรับงวดเก้าเดอืนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2563  2562 

 (ล้านบาท) 
ค่าสินไหมทดแทนจากบริษทัประกนัภยั 293  47 
ค่ำสินไหมทดแทน 293  47 

    
ค่าใชจ่้ายอ่ืนซ่ึงเกิดเน่ืองจากเหตุการณ์อคัคีภยั -  (16) 
รวมค่ำใช้จ่ำยทีเ่กีย่วข้องจำกเหตุกำรณ์อคัคภัีย -  (16) 

สุทธิจำกเหตุกำรณ์อคัคภัีย 293  31 

 
ลูกหน้ีเงินชดเชยจากการประมาณการการประกนัภัย 
 
รายการเคล่ือนไหวของลูกหน้ีเงินชดเชยจากการประมาณการการประกันภัยส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี  
30 มิถุนายน 2563 และส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 มีดงัน้ี 
 
 งบกำรเงินรวม 

 2563  2562 

 (ล้านบาท) 
ณ วนัท่ี 1 ตุลาคม 2562 และ 2561 165  868 
เพิ่มข้ึน 293  47 
เงินชดเชยไดรั้บจากบริษทัประกนัภยั -  (750) 
ณ วนัที่ 30 มิถุนำยน / 30 กนัยำยน 458  165 

 
 งบการเงินน้ียงัไม่รวมรายการปรับปรุงท่ีอาจเกิดข้ึน หากการประมาณความเสียหายและความคุ้มครองของ 

การประกนัภยัแลว้เสร็จ 
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5 ผลกระทบจำกกำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือโคโรนำ 2019 (Covid-19) 
 

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

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

ผูบ้ริหารยงัคงติดตามสถานการณ์เหตุการณ์ดงักล่าวเพื่อให้มัน่ใจว่าพนกังานของกลุ่มบริษทัปลอดภยั ตลอดจนไดมี้
การปรับเปล่ียนรูปแบบการใหบ้ริการและด าเนินงานเพื่อตอบสนองต่อเหตุการณ์ดงักล่าว   

 

6 บุคคลหรือกจิกำรที่เกีย่วข้องกนั 
 

ความสัมพนัธ์ท่ีมีกับบริษัทย่อยได้เปิดเผยในหมายเหตุข้อ 10 ส าหรับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกันอ่ืนไม่มี
ความสมัพนัธ์เปล่ียนแปลงไปอยา่งมีสาระส าคญั  
 

นโยบายการก าหนดราคาไม่มีการเปล่ียนแปลงอย่างมีสาระส าคญัในระหว่างงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี  
30 มิถุนายน 2563  
 

รายการท่ีส าคญักับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกันส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
สรุปไดด้งัน้ี 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
ส าหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2563  2562  2563  2562 
 (พันบาท) 
บริษัทใหญ่        
รายไดจ้ากการขายสินคา้ 459  347  131  7 
รายไดอ่ื้น 44  3  42  - 
ค่าบริหารงาน 3,156  2,340  3,156  2,340 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน 1,522  1,439  883  835 
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หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ  
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
 

 24 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
ส าหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2563  2562  2563  2562 
 (พันบาท) 
บริษัทย่อย        
รายไดจ้ากการขายสินคา้ -  -  690  580 
เงินปันผลรับ -  -  382,200  - 
ดอกเบ้ียรับ -  -  338  688 
รายไดค่้าบริหารจดัการ -  -  4,525  4,836 
รายไดอ่ื้น -  -  2,963  3,683 
ขายอุปกรณ์ -  -  92  473 
ขายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน -  -  2,295  - 
ซ้ือสินคา้ -  -  9,193  11,131 
ซ้ืออุปกรณ์ -  -  4  14 
รายจ่ายค่าเช่า -  -  504  784 
ดอกเบ้ียจ่าย -  -  1,424  - 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน -  -  4,485  3,228 
        
ผู้บริหำรส ำคญั        
ค่าตอบแทนผูบ้ริหารส าคญั        
   ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนกังาน 4,488  4,501  3,516  3,281 
   ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 180  229  140  174 
   ตน้ทุนบริการในอดีตส าหรับผลประโยชน์ 
      ระยะยาวของพนกังานจากการปรับปรุง 
      พระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน 

 
 

- 

  
 

1,681 

  
 

- 

  
 

1,171 
   รวมค่ำตอบแทนผู้บริหำรส ำคญั 4,668  6,411  3,656  4,626 

        
กจิกำรอ่ืนที่เกีย่วข้องกนั        
รายไดจ้ากการขายสินคา้ 1,210,684  1,398,911  66,630  48,018 
รายไดจ้ากการบริการ 3,545  -  -  - 
รายไดอ่ื้น 5,437  7,401  1,275  17 
ซ้ือสินคา้ 328,969  770,602  174,546  434,751 
ซ้ืออุปกรณ์ 263  217  134  22 



บริษัท โออชิิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ  
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
ส าหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2563  2562  2563  2562 
 (พันบาท) 
ค่าบริหารงาน 2,370  3,210  1,950  1,950 
รายจ่ายค่าเช่า 27,734  38,419  10,499  16,082 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน 92,664  98,266  23,168  32,764 

 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
ส าหรับงวดเก้าเดอืนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2563  2562  2563  2562 
 (พันบาท) 
บริษัทใหญ่        
รายไดจ้ากการขายสินคา้ 1,350  792  314  195 
รายไดอ่ื้น 113  101  98  85 
ค่าบริหารงาน 9,468  7,020  9,468  7,020 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน 4,400  4,317  2,552  2,504 
        
บริษัทย่อย        
รายไดจ้ากการขายสินคา้ -  -  2,164  2,270 
เงินปันผลรับ -  -  566,199  189,000 
ดอกเบ้ียรับ -  -  1,425  5,960 
รายไดค่้าบริหารจดัการ -  -  15,502  14,196 
รายไดอ่ื้น -  -  9,098  11,680 
ขายอุปกรณ์ -  -  1,040  1,043 
ขายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน -  -  2,295  - 
ซ้ือสินคา้ -  -  29,785  42,065 
ซ้ืออุปกรณ์ -  -  67  47 
รายจ่ายค่าเช่า -  -  1,868  3,000 
ดอกเบ้ียจ่าย -  -  2,529  16 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน -  -  21,683  17,544 
        
        
        



บริษัท โออชิิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ  
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
ส าหรับงวดเก้าเดอืนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2563  2562  2563  2562 
 (พันบาท) 
ผู้บริหำรส ำคญั        
ค่าตอบแทนผูบ้ริหารส าคญั        
   ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนกังาน 44,641  40,987  41,477  35,828 
   ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 538  457  419  349 
   ตน้ทุนบริการในอดีตส าหรับผลประโยชน์ 
      ระยะยาวของพนกังานจากการปรับปรุง 
      พระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน 

 
 

- 

  
 

1,681 

  
 

- 

  
 

1,171 
   รวมค่ำตอบแทนผู้บริหำรส ำคญั 45,179  43,125  41,896  37,348 

        
กจิกำรอ่ืนที่เกีย่วข้องกนั        
รายไดจ้ากการขายสินคา้ 3,624,456  3,964,986  201,108  150,845 
รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 13,276  -  -  - 
ค่าสินไหมทดแทนจากเหตุการณ์อคัคีภยั 292,745  47,423  -  - 
รายไดอ่ื้น 12,097  17,330  1,517  3,465 
ซ้ือสินคา้ 1,587,783  2,285,871  912,144  1,326,292 
ซ้ืออุปกรณ์ 2,910  7,501  171  123 
ค่าบริหารงาน 7,110  5,898  5,850  4,638 
รายจ่ายค่าเช่า 105,841  110,549  35,416  44,244 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน 327,637  346,138  94,103  123,456 
 
ค่าตอบแทนกรรมการ 
 
ในการประชุมสามัญประจ าปีของผูถื้อหุ้นของบริษัทเม่ือวนัท่ี 30 มกราคม 2563 ผูถื้อหุ้นมีมติอนุมัติการจ่าย 
ค่าตอบแทนกรรมการบริษทัและเงินบ าเหน็จประจ าปี 2563 เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 10 ลา้นบาท และ 32 ลา้นบาท 
ตามล าดบั 
 

  



บริษัท โออชิิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ  
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ยอดคงเหลือกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และ 30 กนัยายน 2562 มีดงัน้ี 
 
ลูกหน้ีการค้า - กจิการที่เกีย่วข้องกนั งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 30 มิถุนายน  30 กนัยายน  30 มิถุนายน  30 กนัยายน 
 2563  2562  2563  2562 
 (พันบาท) 

บริษทัใหญ่ 692  271  267  129 
บริษทัยอ่ย -  -  258  237 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 561,680  570,364  37,172  23,708 
รวม 562,372  570,635  37,697  24,074 

 
ลูกหน้ีอื่น - กจิการที่เกีย่วข้องกนั งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 30 มิถุนายน  30 กนัยายน  30 มิถุนายน  30 กนัยายน 
 2563  2562  2563  2562 
 (พันบาท) 

บริษทัใหญ่ 30  7  30  7 
บริษทัยอ่ย -  -  12,898  9,511 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั* 459,665  194,609  1,268  2,115 
รวม 459,695  194,616  14,196  11,633 

 
*ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 กลุ่มบริษทัมีลูกหน้ีเงินชดเชยจากการประมาณการการประกนัภยักบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั
แห่งหน่ึง จ านวน 458 ลา้นบาท (30 กันยายน 2562 : 165 ล้านบาท)โดยไดเ้ปิดเผยในหมายเหตุขอ้ 4 
 
เงินปันผลค้างรับจากบริษัทย่อย งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 30 มิถุนายน  30 กนัยายน  30 มิถุนายน  30 กนัยายน 
    2563  2562  2563  2562 
 (พันบาท) 

บริษทัยอ่ย -   -   -  708,998  

 
  



บริษัท โออชิิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ  
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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เงินให้กู้ยมืระยะส้ันแก่บริษทัย่อย 
 
รายการเคล่ือนไหวของเงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่บริษทัยอ่ยส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 มีดงัน้ี 
 
 อตัรำดอกเบีย้  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 ณ วนัท่ี 
30 กนัยายน

2562 
 

ณ วนัท่ี 
30 มิถุนายน

2563 

 ณ วนัท่ี 
30 กนัยายน 

2562 
 

 
 

เพิ่มข้ึน 

  
 

ลดลง 
 

ณ วนัท่ี 
30 มิถุนายน 

2563 
 (ร้อยละต่อปี)  (พันบาท) 

บริษทัยอ่ย 2.20  - 2.51  2.20  106,000  504,000  (584,000)  26,000 
 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น - กจิการที่เกีย่วข้องกนั งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 30 มิถุนายน  30 กนัยายน  30 มิถุนายน  30 กนัยายน 
 2563  2562  2563  2562 
 (พันบาท) 

กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 35,445  34,447  18,256  18,741 

 
เจ้าหน้ีการค้า - กจิการที่เกีย่วข้องกนั งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร  

 30 มิถุนายน  30 กนัยายน  30 มิถุนายน  30 กนัยายน 
 2563  2562  2563  2562 
 (พันบาท) 

บริษทัยอ่ย -  -  997  5,414 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 213,115  309,573  107,292  138,207 
รวม 213,115  309,573  108,289  143,621 

 
เจ้าหน้ีค่าสินทรัพย์ - กจิการที่เกีย่วข้องกนั งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 30 มิถุนายน  30 กนัยายน  30 มิถุนายน  30 กนัยายน 
 2563  2562  2563  2562 
 (พันบาท) 

กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั -  1,764  -  - 

 
  



บริษัท โออชิิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ  
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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เจ้าหน้ีอื่น - กจิการที่เกีย่วข้องกนั งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร  
 30 มิถุนายน  30 กนัยายน  30 มิถุนายน  30 กนัยายน 
 2563  2562  2563  2562 
 (พันบาท) 
บริษทัใหญ่ 13,778  6,051  8,718  3,480 
บริษทัยอ่ย -  -  6,464  38,782 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 135,654  134,279  23,298  21,494 

รวม 149,432  140,330  38,480  63,756 

 
เงินกู้ยมืระยะส้ันจากบริษทัย่อย 
 
รายการเคล่ือนไหวของเงินกูย้มืระยะสั้นจากบริษทัยอ่ยส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 มีดงัน้ี 
 
 อตัรำดอกเบีย้  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 ณ วนัท่ี 
30 กนัยายน

2562  
 

ณ วนัท่ี 
30 มิถุนายน

2563 

 ณ วนัท่ี 
30 กนัยายน 

2562 
 

 
 
เพิ่มข้ึน 

  
 

ลดลง 
 

ณ วนัท่ี 
30 มิถุนายน 

2563 
 (ร้อยละต่อปี)  (พันบาท) 

บริษทัยอ่ย 2.20  2.20  565,000  1,709,200  (1,984,200)  290,000 

 
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอื่น - กจิการที่เกีย่วข้องกนั งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 30 มิถุนายน  30 กนัยายน  30 มิถุนายน  30 กนัยายน 
 2563  2562  2563  2562 

 (พันบาท) 

บริษทัใหญ่ 1,073  1,580  245  345 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 74  475  -  - 
รวม 1,147  2,055  245  345 

  
 
 
 
 



บริษัท โออชิิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ  
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 ภาระผกูพนักบับุคคลหรือกจิการที่เกีย่วข้องกนั 
 

 
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 

 
งบกำรเงินรวม 

 งบกำรเงิน 
เฉพำะกจิกำร 

 (พันบาท) 

จ านวนเงินขั้นต ่าที่ต้องจ่ายในอนาคตทั้งส้ินภายใต้ 
สัญญาเช่าด าเนินงานที่บอกเลกิไม่ได้ 

   

ภายในหน่ึงปี 53,485  29,616 
หลงัจากหน่ึงปี แต่ไม่เกินหา้ปี 30,302  16,504 
รวม 83,787  46,120 

    

ภาระผกูพนัอื่นๆ    
สญัญาบริการ 76,060  16,680 
ค าสัง่ซ้ือท่ีผูข้ายสินคา้หรือวสัดุตกลงแลว้ 43,129  13,514 
อ่ืนๆ 7,774  7,647 
รวม 126,963  37,841 

 

 สัญญาส าคญัที่ท ากบับุคคลหรือกจิการที่เกีย่วข้องกนั 
 
 สัญญาเช่าทรัพย์สิน  

  
บริษัทและบริษัท โออิชิ ราเมน จ ากัด ซ่ึงเป็นบริษัทย่อยของบริษัทได้ท าสัญญาเช่าพื้นท่ีเพื่อประกอบกิจการ
ร้านอาหารกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัหลายแห่ง สัญญามีก าหนดระยะเวลาหน่ึงถึงสามปี ซ่ึงจะครบก าหนดในระหวา่ง 
ปี 2563 ถึงปี 2566 โดยบริษทัและบริษทัยอ่ยดงักล่าวมีภาระผูกพนัท่ีจะตอ้งจ่ายค่าเช่าเป็นรายเดือนในอตัราคงท่ีหรือ
อตัราร้อยละของยอดรายไดต้ามเง่ือนไขท่ีก าหนดไวใ้นสญัญา  
 
เม่ือวนัท่ี 23 พฤษภาคม 2560 บริษทัและบริษทัย่อยของบริษทัไดท้ าสัญญาเช่าช่วงพื้นท่ีอาคารส านกังานแบบตกแต่ง
แลว้เสร็จและสญัญาบริการกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัแห่งหน่ึง สญัญามีก าหนดระยะเวลาสามปี มีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 
23 พฤษภาคม 2560 ถึงวนัท่ี 22 พฤษภาคม 2563 บริษทัและบริษทัยอ่ยดงักล่าวของบริษทัไดท้ าสัญญาใหม่กบัคู่สัญญา 
โดยสัญญามีก าหนดระยะเวลาหน่ึงปีเจ็ดเดือน มีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 23 พฤษภาคม 2563 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564
โดยบริษทัและบริษทัยอ่ยดงักล่าวมีภาระผกูพนัท่ีจะตอ้งจ่ายค่าเช่าและค่าบริการตามอตัราท่ีระบุไวใ้นสัญญา 
 



บริษัท โออชิิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ  
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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สัญญาให้บริการระบบจัดจ าหน่ายออนไลน์ 
 
บริษทัและบริษทั โออิชิ ราเมน จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทั ไดท้ าสัญญาใหบ้ริการระบบจดัจ าหน่ายออนไลน์
กบับริษทั โออิชิ เดลิเวอร่ี จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทั โดยสัญญามีผลบงัคบัใชเ้ม่ือวนัท่ี 1 เมษายน 2563 และ
ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2565โดยมีรายละเอียดค่าบริการเป็นไปตามท่ีระบุในสัญญา และหากฝ่ายหน่ึงฝ่ายใดมิไดแ้จง้
การไม่ต่ออายสุัญญาเป็นลายลกัษณ์อกัษรล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั ก่อนครบก าหนดสัญญาให้ถือว่าสัญญาฉบบัน้ีมี
ผลบงัคบัใชต่้อไปอีกคราวละหน่ึงปี นบัตั้งแต่วนัท่ีครบก าหนดสัญญา 
 
สัญญาซ้ือขายซอส 

 
บริษทั โออิชิ ฟู้ด เซอร์วิส จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยของบริษทั ไดท้ าสัญญาซ้ือขายซอสกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัแห่ง
หน่ึง เพื่อจดัหา ผลิต และจ าหน่ายสินคา้ โดยสญัญามีก าหนดระยะเวลาหน่ึงปี มีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 
และส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ภายใตข้อ้ก าหนดและเง่ือนไขตามท่ีระบุในสญัญา 
 
สัญญาอื่นๆ 

 
สัญญาแต่งตั้งผู้จัดจ าหน่ายสินค้า 
 
เม่ือวนัท่ี 30 ธันวาคม 2559 บริษทัและบริษทั โออิชิ เทรดด้ิง จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยของบริษทัไดท้ าสัญญาแต่งตั้ง 
ให้กิจการท่ีเก่ียวข้องกันหลายแห่งเป็นผูจ้ ัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์พร้อมด่ืมให้กับบริษัทและบริษัทย่อยดังกล่าว 
โดยสัญญามีผลบังคับใช้เป็นระยะเวลาสามปี ตั้ งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2560 และส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 
และหากฝ่ายหน่ึงฝ่ายใดประสงคจ์ะต่ออายสุัญญาออกไป ให้แจง้แก่อีกฝ่ายหน่ึงทราบล่วงหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษร
ไม่นอ้ยกวา่หกเดือน ก่อนวนัครบก าหนดระยะเวลาดงักล่าว ต่อมาบริษทัและบริษทัยอ่ยดงักล่าวไดท้ าสัญญาใหม่กบั
คู่สัญญา โดยสัญญามีก าหนดระยะเวลาสามปี มีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 และส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2565 
และหากฝ่ายหน่ึงฝ่ายใดประสงคจ์ะต่ออายสุัญญาออกไป ใหแ้จง้แก่อีกฝ่ายหน่ึงทราบล่วงหนา้เป็นลายลกัษณ์อกัษรไม่
นอ้ยกวา่หกเดือน ก่อนวนัครบก าหนดสญัญา 
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สัญญาให้บริการบริหารคลงัสินค้า 
 

เม่ือวนัท่ี 28 มกราคม 2558 บริษทั โออิชิ เทรดด้ิง จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยของบริษทัไดท้ าสัญญาให้บริการบริหาร
คลงัสินคา้ โดยบริษทั โออิชิ เทรดด้ิง จ ากดั มีภาระผกูพนัท่ีจะตอ้งจ่ายค่าตอบแทนเป็นรายเดือนตามอตัราท่ีระบุไวใ้น
สัญญา สัญญามีก าหนดระยะเวลาสามปี เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 1 ธนัวาคม 2557 ถึงวนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2560 ต่อมาคู่สัญญา
ไดเ้ขา้ท าบนัทึกเพิ่มเติมต่อทา้ยสัญญาให้บริการบริหารคลงัสินคา้ คร้ังท่ี 1 เพื่อต่ออายสุัญญาดงักล่าวออกไปอีกเป็น
ระยะเวลาหน่ึงปี เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 1 ธนัวาคม 2560 ถึงวนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2561 โดยบริษทัยอ่ยดงักล่าวตกลงท่ีจะจ่าย
ค่าตอบแทนเป็นรายเดือนตามท่ีระบุไวใ้นบนัทึกเพิ่มเติมต่อทา้ยสัญญาดงักล่าว ต่อมาเม่ือวนัท่ี 7 พฤศจิกายน 2561 
คู่สัญญาไดเ้ขา้ท าบนัทึกเพิ่มเติมต่อทา้ยสัญญาให้บริการบริหารคลงัสินคา้ คร้ังท่ี 2 เพื่อต่ออายสุัญญาดงักล่าวออกไป
อีกเป็นระยะเวลาหน่ึงปี เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 1 ธันวาคม 2561 ถึงวนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2562 โดยบริษทัย่อยดงักล่าวตกลง 
ท่ีจะจ่ายค่าตอบแทนเป็นรายเดือนตามอตัราท่ีระบุไวใ้นบนัทึกเพิ่มเติมต่อท้ายสัญญาดงักล่าว ต่อมาเม่ือวนัท่ี 11 
ธันวาคม 2562 บริษทัย่อยดงักล่าวไดท้ าสัญญาใหม่กบัคู่สัญญา โดยสัญญามีก าหนดระยะเวลาสามปี มีผลบงัคบัใช้
ตั้งแต่วนัท่ี 1 ธันวาคม 2562 และส้ินสุดวนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2565 โดยบริษทัย่อยดงักล่าวตกลงท่ีจะจ่ายค่าตอบแทน
เป็นรายเดือนตามอตัราท่ีระบุในสัญญา 
 
สัญญาจ้างบริการ 
 
บริษทัไดท้ าสัญญาจา้งบริการกบั บริษทั โออิชิ ราเมน จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทั เพื่อการให้บริการเก่ียวกบั
ธุรกิจร้านอาหาร โดยสญัญามีก าหนดระยะเวลาหน่ึงปี เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2562 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ
มีอตัราค่าบริการตามท่ีระบุในสัญญา ต่อมาคู่สญัญาไดต้กลงท าสัญญาใหม่ โดยสญัญามีก าหนดระยะเวลาหน่ึงปี มีผล
บงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 และส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 โดยรายละเอียดค่าบริการเป็นไปตามท่ีระบุ
ในสัญญา 
 
สัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ 
 
เม่ือวนัท่ี 19 ตุลาคม 2559 บริษทัไดท้ าสัญญาอนุญาตให้ใชสิ้ทธิกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัสองแห่ง เพื่อด าเนินกิจการ
ผลิตและจ าหน่ายสินคา้ภายใตเ้คร่ืองหมายการคา้ของบริษทัในประเทศมาเลเซีย บรูไนและสิงคโปร์ โดยมีเง่ือนไข
และอตัราค่าตอบแทนตามท่ีระบุในสัญญา โดยสัญญามีก าหนดระยะเวลาสองปี มีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 
2558 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และเม่ือครบก าหนดอายสุัญญา ใหส้ัญญาต่ออายอุอกไปอีกสามปี จนถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2562 ภายใตข้อ้ตกลงและเง่ือนไขท่ีระบุในสญัญาเดิม ต่อมาคู่สญัญาไดต้กลงท าหนงัสือขยายระยะเวลาสัญญาออกไป
อีกสามเดือน จนถึงวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 เม่ือครบก าหนดอายุสัญญา คู่สัญญาได้ท าสัญญาใหม่ โดยมีก าหนด
ระยะเวลาห้าปีหกเดือน มีผลบงัคบัใช้ตั้งแต่วนัท่ี 1 เมษายน 2563 และส้ินสุดลงในวนัท่ี 30 กนัยายน 2568 ภายใต้
ขอ้ตกลงและเง่ือนไขท่ีระบุในสัญญาเดิม  
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สัญญาซ้ือขายวัตถดิุบและวัสดบุรรจุภัณฑ์  
 
เม่ือวนัท่ี 1 กนัยายน 2561 บริษทัไดท้ าสัญญาซ้ือขายวตัถุดิบและวสัดุบรรจุภณัฑก์บักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัแห่งหน่ึง ให้
เป็นผูด้  าเนินการกระจายสินคา้สู่ร้านคา้ในเครือและควบคุมการบริหารวตัถุดิบและวสัดุบรรจุภณัฑใ์ห้แก่บริษทัและ
ใหสิ้ทธิบริษทัยอ่ยของบริษทัใชสิ้ทธิภายใตข้อ้ก าหนดและเง่ือนไขเดียวกนั โดยบริษทัและบริษทัยอ่ยตกลงท่ีจะช าระ
ค่าบริการตามอตัราท่ีระบุไวใ้นสัญญา โดยสัญญามีก าหนดระยะเวลาหน่ึงปี เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 1 กนัยายน 2561 ถึงวนัท่ี 
30 กนัยายน 2562 และคู่สญัญาทั้งสองฝ่ายอาจตกลงต่อก าหนดระยะเวลาของสัญญาออกไปไดอี้ก 1 ปี ต่อมาเม่ือวนัท่ี 
1 ตุลาคม 2562 บริษทัไดท้ าสัญญาใหม่กบัคู่สัญญา โดยสัญญามีก าหนดระยะเวลาสามเดือน มีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 
1 ตุลาคม 2562 และส้ินสุดวนัท่ี 31ธนัวาคม 2562 ภายใตข้อ้ก าหนดและเง่ือนไขตามท่ีระบุในสัญญา ต่อมาเม่ือวนัท่ี  
1 ธันวาคม 2562 บริษทัได้ท าสัญญาใหม่กบัคู่สัญญา โดยมีก าหนดระยะเวลาสองเดือน มีผลบงัคบัใช้ตั้งแต่วนัท่ี  
1 มกราคม 2563 และส้ินสุดลงเม่ือวนัท่ี 29 กุมภาพนัธ์ 2563 ต่อมาวนัท่ี 1 มีนาคม 2563 บริษทัไดท้ าสัญญาใหม่กบั
คู่สัญญา โดยมีก าหนดระยะเวลาสามปี มีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 1 มีนาคม 2563 และส้ินสุดลงในวนัท่ี 28 กุมภาพนัธ์ 
2566 ภายใตข้อ้ก าหนดและเง่ือนไขตามท่ีระบุในสญัญา 
 
สัญญาบริการจัดซ้ือ/จัดจ้าง  
 
บริษทัและบริษทั โออิชิ ราเมน จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยของบริษทั ไดท้ าสัญญาบริการจดัซ้ือ/จดัจา้งกบับริษทั โออิชิ 
ฟู้ด เซอร์วิส จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัเพื่อการใชบ้ริการจดัซ้ือ/จดัจา้งและตรวจสอบคุณภาพสินคา้และบริการ
แก่บริษทัและบริษทัย่อยดงักล่าว โดยสัญญามีก าหนดระยะเวลาสามปี มีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 1 ตุลาคม 2562 และ
ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2565 และหากฝ่ายหน่ึงฝ่ายใดมิไดแ้จง้การไม่ต่ออายสุัญญาเป็นลายลกัษณ์อกัษรล่วงหนา้ไม่
นอ้ยกวา่ 30 วนั ก่อนครบก าหนดสญัญาใหถื้อวา่สัญญาฉบบัน้ีมีผลบงัคบัใชต่้อไปอีกคราวละหน่ึงปี นบัตั้งแต่วนัท่ีครบ
ก าหนดสญัญา 

 
สัญญาว่าจ้างขนส่งสินค้า  
 
บริษทั โออิชิ ฟู้ด เซอร์วิส จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทั ไดท้ าสัญญาว่าจา้งขนส่งสินคา้กบักบักิจการท่ีเก่ียวขอ้ง
กนัแห่งหน่ึง โดยสัญญามีก าหนดระยะเวลาสองปี มีผลบงัคบัใช้เม่ือวนัท่ี 26 มิถุนายน 2562 และส้ินสุดลงในวนัท่ี  
25 มิถุนายน 2564 โดยรายละเอียดค่าขนส่งเป็นไปตามท่ีระบุในสัญญา 
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สัญญาซ้ือขายเศษวัสดเุหลือใช้ 
 
บริษทัไดท้ าสัญญาซ้ือขายเศษวสัดุเหลือใชก้บักบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัแห่งหน่ึง โดยสัญญามีก าหนดระยะเวลาหน่ึงปี 
มีผลบงัคบัใชเ้ม่ือวนัท่ี 1 ตุลาคม 2562 และส้ินสุดลงในวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 โดยมีรายละเอียดราคาซ้ือขายเป็นไป
ตามท่ีระบุในสัญญา 

 
7 ลูกหนีก้ำรค้ำ 
 

  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
  30 มิถุนายน  30 กนัยายน  30 มิถุนายน  30 กนัยายน 
 หมายเหต ุ 2563  2562  2563  2562 
  (พันบาท) 
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 6 562,372   570,635   37,697   24,074  
บุคคลหรือกิจการอ่ืนๆ  119,682   115,525   4,171   6,599  
รวม  682,054   686,160   41,868   30,673  
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การวิเคราะห์อายขุองลูกหน้ีการคา้ มีดงัน้ี 
 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร  
 30 มิถุนายน  30 กนัยายน  30 มิถุนายน  30 กนัยายน 
 2563  2562  2563  2562 
 (พันบาท) 
กจิกำรที่เกีย่วข้องกัน        
ยงัไม่ครบก าหนดช าระ 544,013  504,336  37,559  23,900 
เกินก าหนดช าระ:        

นอ้ยกวา่ 3 เดือน 15,943  61,630  12  51 
3 - 6 เดือน 2,153  4,526  4  - 
6 - 12 เดือน -  117  -  97 
มากกวา่ 12 เดือน 263  26  122  26 

รวม 562,372  570,635  37,697  24,074 

        
บุคคลหรือกจิกำรอ่ืนๆ        
ยงัไม่ครบก าหนดช าระ 104,594  89,419  2,919  5,595 
เกินก าหนดช าระ:        

นอ้ยกวา่ 3 เดือน 10,648  22,121  764  448 
3 - 6 เดือน  1,488  1,057  47  1 
6 - 12 เดือน 413  1,061  -  12 
มากกวา่ 12 เดือน 2,539  1,867  441  543 

รวม 119,682  115,525  4,171  6,599 

รวมทั้งส้ิน 682,054  686,160  41,868  30,673 

 
 โดยปกติระยะเวลาการใหสิ้นเช่ือแก่ลูกคา้ของกลุ่มบริษทัมีระยะเวลาตั้งแต่ 30 วนั ถึง 60 วนั 
 
  



บริษัท โออชิิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ  
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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8 ลูกหนีอ่ื้น 
  

  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
  30 มิถุนายน  30 กนัยายน  30 มิถุนายน  30 กนัยายน 
 หมายเหต ุ 2563  2562  2563  2562 
  (พันบาท) 
กจิกำรที่เกีย่วข้องกนั 6 459,695  194,616  14,196  11,633 

บุคคลหรือกจิกำรอ่ืนๆ         
ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้  58,457  30,495  15,276  10,255 
รายไดค้า้งรับ  19,577  7,292  -  - 
อ่ืนๆ  9,749  17,684  4,652  3,803 
รวม  547,478  250,087  34,124  25,691 

 
9 สินค้ำคงเหลือ 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร  
 30 มิถุนายน  30 กนัยายน  30 มิถุนายน  30 กนัยายน 
 2563  2562  2563  2562 
 (พันบาท) 
สินคา้ส าเร็จรูป 155,905   187,538   1,755   1,039  
สินคา้ระหวา่งผลิต 13,101   12,070   -  - 
วตัถุดิบ 199,520   203,788   25,913   29,156  
วสัดุส้ินเปลืองเพื่อการผลิต 22,062   16,969   6,941   5,084  
อะไหล ่ 83,913   43,807   -  - 
 474,501   464,172   34,609   35,279  
หัก ค่าเผือ่สินคา้ลา้สมยัและเส่ือมสภาพ (744)   (13,315)  -  - 
สุทธิ 473,757   450,857   34,609   35,279  

 

  



บริษัท โออชิิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ  
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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10 เงินลงทุนในบริษัทย่อย 
 

 งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

ส าหรับงวดเก้าเดอืนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2563  2562 
 (พันบาท) 

ณ วนัท่ี 1 ตุลาคม 2562 / 2561 1,590,081  1,593,823 
เพิ่มทุนในบริษทัยอ่ย 1,000  5,479 
ค่าเผือ่การดอ้ยค่า (7,510)  (5,421) 

ณ วนัที่ 30 มิถุนำยน 1,583,571  1,593,881 

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



บริษัท โออชิิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ  
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
 

 38 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และ 30 กนัยายน 2562 และเงินปันผลรับจากเงินลงทุนส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน มีดงัน้ี 
 

 

  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
  

สัดส่วนความเป็นเจา้ของ  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 2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562 
  (ร้อยละ)  (หลกัพัน)  (พันบาท) 
บริษทัย่อยทางตรง                         

บริษทั โออิชิ เทรดด้ิง จ ากดั  ผลิตและจดัจ าหน่าย               

    อาหารและเคร่ืองด่ืม 

 

99.99 

  

99.99 

  

420,000 บาท 

  

420,000 บาท 

  

420,000 

  

420,000 

  

- 
  

- 
  

420,000 

  

420,000 

  

487,200 

  

189,000 

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

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 พาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์ 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 

  

(51,013) 

  

     (43,503) 

  

4,573  

 

12,083  

 

- 

  

- 

รวม          1,634,584  1,633,584  (51,013)        (43,503)  1,583,571  1,590,081  566,199  189,000 

บริษทัย่อยทางอ้อม                       
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 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ  
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2563 (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 
 

11 ที่ดนิ อำคำรและอุปกรณ์  
 
การซ้ือ จ าหน่าย และโอนอาคารและอุปกรณ์ระหวา่งงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 มีดงัน้ี 
 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

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

อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 24,716  (162)  -  - 
ส่วนตกแต่ง 45,612  (600)  7,798  (470) 
ระบบภายใน 68,537  (229)  5,410  (28) 
เคร่ืองมือและเคร่ืองจกัรใชใ้นการผลิต 60,567  (1,212)  8,816  (458) 
อุปกรณ์ส านกังานและเคร่ืองตกแต่ง 29,717  (443)  8,823  (700) 
เคร่ืองใชใ้นร้านอาหาร 8,408  (174)  2,601  (159) 
ยานพาหนะ -  (1)  -  - 
สินทรัพยร์ะหวา่งก่อสร้างและติดตั้ง 151,546  (168,555)  22,935  (22,935) 
รวม 389,103  (171,376)  56,383  (24,750) 

 

 
 
 
 
  



บริษัท โออชิิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ  
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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12 หนีสิ้นที่มีภำระดอกเบีย้ 
 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 ลกัษณะท่ีส าคญัและรายละเอียดของหุน้กูข้องกลุ่มบริษทัมีดงัน้ี 
 
ในปี 2555 ผูถื้อหุ้นของบริษทัไดอ้นุมติัให้บริษทัไดอ้อกและเสนอขายหุ้นกูมี้วงเงินไม่เกิน 3,000 ลา้นบาท โดยมี
ระยะเวลาไม่เกิน 10 ปี โดยในกรณีท่ีบริษทัไดไ้ถ่ถอนหรือช าระคืนหุ้นกูท่ี้ไดอ้อกภายในวงเงินขา้งตน้แลว้ บริษทั
สามารถออกหุ้นกู้ทดแทนเพิ่มเติมอีกได้ภายใต้เง่ือนไขและวงเงินท่ีก าหนดไว ้(Revolving) ทั้งน้ีบริษทัมีวงเงิน
คงเหลือในการออกหุน้กูท้ ั้งจ  านวน 
 
ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 กลุ่มบริษทัมีวงเงินสินเช่ือซ่ึงยงัไม่ไดเ้บิกใชเ้ป็นจ านวนเงินรวม 2,975.95 ลา้นบาท และ  
1.50 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา (30 กันยายน 2562: 2,973.95 ล้านบาท และ 2.85 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา) 
และบริษทัมีวงเงินสินเช่ือซ่ึงยงัไม่ไดเ้บิกใชเ้ป็นจ านวนเงินรวม 2,685.95 ลา้นบาท (30 กันยายน 2562: 2,653.95 ล้านบาท) 
 

13 เจ้ำหนีอ่ื้น 
 

  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร  
  30 มิถุนายน  30 กนัยายน  30 มิถุนายน  30 กนัยายน 
 หมายเหต ุ 2563  2562  2563  2562 
  (พันบาท) 
กจิกำรที่เกีย่วข้องกนั 6 149,432  140,330  38,480  63,756 

บุคคลหรือกจิกำรอ่ืนๆ         
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่ายอ่ืน  243,473  97,325  8,491  11,698 
เจา้หน้ีอ่ืน  119,837  173,882  14,834  21,547 
ค่าสาธารณูปโภค  105,270  43,785  44,984  12,101 
ค่าใชจ่้ายพนกังาน  83,636  251,905  37,627  140,501 
ค่าใชจ่้ายทางการตลาด  77,839  80,708  4,350  5,621 
รายไดรั้บล่วงหนา้  37,328  29,468  18,616  20,173 
เงินประกนัผลงาน  20,024  18,035  1,599  1,266 
อ่ืน ๆ  17,965  12,155  7,888  4,533 
รวม  854,804  847,593  176,869  281,196 

 
  



บริษัท โออชิิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ  
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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14 ส่วนงำนด ำเนินงำนและกำรจ ำแนกรำยได้ 
 
กลุ่มบริษทัมี 2 ส่วนงานท่ีรายงาน ดงัรายละเอียดขา้งล่าง ซ่ึงเป็นหน่วยงานธุรกิจท่ีส าคญัของกลุ่มบริษทั หน่วยงานธุรกิจ  
ท่ีส าคญัน้ีผลิตสินค้าและให้บริการท่ีแตกต่างกัน และมีการบริหารจัดการแยกต่างหาก เน่ืองจากใช้เทคโนโลย ี
และกลยทุธ์ทางการตลาดท่ีแตกต่างกนั ผูมี้อ  านาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการด าเนินงานสอบทานรายงานการจดัการภายใน
ของแต่ละหน่วยงานธุรกิจท่ีส าคญัอยา่งนอ้ยทุกไตรมาส 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 

 
 งบกำรเงินรวม 

ส าหรับงวดสามดอืนส้ินสุดวนัที่  ส่วนงำนอำหำร  ส่วนงำนเคร่ืองด่ืม  รวม 

   30 มิถุนายน  2563  2562  2563  2562  2563  2562 
 (ล้านบาท) 

ข้อมลูตามส่วนงานด าเนินงาน            
รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 630  1,840  1,524  1,799  2,154  3,639 

            

การจ าแนกรายได้            
ส่วนงำนภูมิศำสตร์หลกั            
ไทย 626  1,820  1,251  1,419  1,877  3,239 
ต่างประเทศ 4  20  273  380  277  400 
รวมรำยได้ 630  1,840  1,524  1,799  2,154  3,639 

            
จังหวะเวลำในกำรรับรู้รำยได้            
ณ เวลาใดเวลาหน่ึง 630  1,840  1,524  1,799  2,154  3,639 

            



บริษัท โออชิิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ  
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบกำรเงินรวม 

ส าหรับงวดสามดอืนส้ินสุดวนัที่  ส่วนงำนอำหำร  ส่วนงำนเคร่ืองด่ืม  รวม 

   30 มิถุนายน  2563  2562  2563  2562  2563  2562 
 (ล้านบาท) 
ก ำไร (ขำดทุน) ส ำหรับงวด 
   ก่อนภำษีเงินได้ 

 
(187)  

 
129  252  310  65  439 

รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินได ้ 60  (26)  12  9  72  (17) 
ก ำไร (ขำดทุน) ส ำหรับงวด (127)  103  264  319  137  422 

            

ส าหรับงวดเก้าดอืนส้ินสุดวันที่       

   30 มิถุนายน            

ข้อมลูตามส่วนงานด าเนินงาน            
รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 3,766  5,386  4,657  5,102  8,423  10,488 
            

การจ าแนกรายได้            
ส่วนงำนภูมิศำสตร์หลกั            
ไทย 3,740  5,343  3,717  3,932  7,457  9,275 
ต่างประเทศ 26  43  940  1,170  966  1,213 
รวมรำยได้ 3,766  5,386  4,657  5,102  8,423  10,488 
            

จังหวะเวลำในกำรรับรู้รำยได้            
ณ เวลาใดเวลาหน่ึง 3,766  5,386  4,657  5,102  8,423  10,488 

            

ก ำไร (ขำดทุน) ส ำหรับงวด 
ก่อนภำษีเงินได้ 

 
(183)  

 
422  1,067  785  884  1,207 

รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินได ้ 59  (85)  (79)  23  (20)  (62) 
ก ำไร (ขำดทุน) ส ำหรับงวด (124)  337  988  808  864  1,145 

            

สินทรัพยส่์วนงาน             
   ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน /30 กนัยายน 2,144  2,266  6,282  6,141  8,426  8,407 
หน้ีสินส่วนงาน            
   ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน /30 กนัยายน 721  986  937  782  1,658  1,768 



บริษัท โออชิิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ  
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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  การด าเนินงานที่เป็นไปตามฤดูกาล 
  

ยอดรายไดจ้ากการขายของกลุ่มบริษทัจากการด าเนินธุรกิจเก่ียวกบัการจ าหน่ายเคร่ืองด่ืมเป็นไปตามฤดูกาล รายได้
จากการขายส่วนใหญ่โดยปกติเกิดในฤดูร้อน 

 
15 ภำษีเงินได้ 

 
การรับรู้ภาษีเงินได้ข้ึนอยู่กับการประมาณการท่ีดีท่ีสุดของฝ่ายบริหารเก่ียวกับอตัราภาษีเงินได้ประจ าปีถวัเฉล่ีย 
ถ่วงน ้ าหนกัท่ีคาดไวส้ าหรับปีทางการเงินเต็มปีท่ีใชก้บัรายไดก่้อนภาษีเงินไดข้องงวดระหว่างกาล อตัราภาษีเงินได ้
ท่ีแทจ้ริงของกลุ่มบริษทัและบริษทัในการด าเนินงานต่อเน่ืองเป็นระยะเวลาเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 คือ
ร้อยละ 2.22 และร้อยละ (11.72) ตามล าดบั (30 มิถนุายน 2562: ร้อยละ 5.10 และร้อยละ 8.36 ตามล าดับ)  
 
การเปล่ียนแปลงในอตัราภาษีเงินไดท่ี้แทจ้ริงมีสาเหตุหลกัจากปัจจยัดงัต่อไปน้ี 
• รายไดท่ี้ไม่ตอ้งเสียภาษีเงินได ้และ 
• ค่าใชจ่้ายทางภาษีท่ีถือเป็นรายจ่ายไดเ้พิ่มข้ึน 
• การรับรู้ยอดขาดทุนยกไปในสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

 
16 ก ำไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐำน 

 

ก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานส าหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และ 2562 ค านวณจากก าไร
ส าหรับงวดท่ีเป็นส่วนของผูถื้อหุ้นสามญัของบริษทัและจ านวนหุ้นสามญัท่ีออกจ าหน่ายแลว้ระหว่างงวดโดยแสดง
การค านวณดงัน้ี 

 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร  
ส าหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวนัที่ 30 มิถุนายน 2563  2562  2563  2562 

 (พันบาท / พันหุ้น) 
ก ำไรที่เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นสำมัญของ        
   บริษัท (ขั้นพื้นฐำน) 137,848  423,936  278,223  48,614 

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

ก ำไรต่อหุ้น (ขั้นพืน้ฐำน) (บาท) 0.37  1.13  0.74  0.13 

 
 

   



บริษัท โออชิิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ  
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร  
ส าหรับงวดเก้าเดอืนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2563  2562  2563  2562 

 (พันบาท / พันหุ้น) 
ก ำไรที่เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นสำมัญของ        
   บริษัท (ขั้นพื้นฐำน) 866,869  1,149,924  403,825  317,464 

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

ก ำไรต่อหุ้น (ขั้นพืน้ฐำน) (บาท) 2.31  3.07  1.08  0.85 

 
ในการประชุมสามัญประจ าปีของผู ้ถือหุ้นของบริษัท เม่ือวันท่ี 30 มกราคม 2563 ท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติ 
การเปล่ียนแปลงมูลค่าหุน้ท่ีตราไวข้องบริษทั จากเดิมมูลค่าหุน้ละ 2 บาท เป็นมูลค่าหุน้ละ 1 บาท ส่งผลใหจ้ านวนหุ้น
สามญัของบริษทั เพิ่มข้ึนจาก 187.50 ลา้นหุ้น เป็น 375.00 ลา้นหุ้น โดยมีทุนจดทะเบียนและทุนช าระแลว้ของบริษทั 
จะยงัคงเดิมจ านวน 375.00 ลา้นบาท ดงันั้นบริษทัจึงไดป้รับปรุงจ านวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนักใหม่เพื่อใช้ใน
การค านวณก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานส าหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 โดยถือเสมือนว่า
การเปล่ียนแปลงมูลค่าหุน้ดงักล่าวเกิดข้ึนตั้งแต่วนัท่ี 1 ตุลาคม 2561 
 

17 เงินปันผล 
 

 ในการประชุมคณะกรรมการบริษทัของบริษทัเม่ือวนัท่ี 13 พฤษภาคม 2563 คณะกรรมการบริษทัมีมติอนุมติัการจ่าย 
เงินปันผลระหว่างกาลจากก าไรสุทธิส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 ในอตัราหุ้นละ 0.51 บาท  
เป็นจ านวนเงิน 191.25 ลา้นบาท เงินปันผลดงักล่าวไดจ่้ายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในเดือนพฤษภาคม 2563 
 
ในการประชุมสามญัประจ าปีของผูถื้อหุ้นของบริษทัเม่ือวนัท่ี 30 มกราคม 2563 ผูถื้อหุ้นมีมติอนุมติัการจดัสรรก าไร
เป็นเงินปันผลในอตัราหุน้ละ 4 บาท เป็นจ านวนเงินทั้งส้ิน 750 ลา้นบาท ทั้งน้ีในเดือนพฤษภาคม 2562 บริษทัไดมี้การ
จ่ายปันผลระหวา่งกาลไปแลว้ในอตัราหุน้ละ 1.10 บาท เป็นจ านวนเงิน 206.25 ลา้นบาท คงเหลือการจ่ายเงินปันผล
ในอตัราหุน้ละ 2.90 บาท รวมเป็นเงิน 543.75 ลา้นบาท เงินปันผลดงักล่าวไดจ่้ายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้แลว้ในเดือนกมุภาพนัธ์ 
2563  
 

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



บริษัท โออชิิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ  
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ในการประชุมสามญัประจ าปีของผูถื้อหุ้นของบริษทัเม่ือวนัท่ี 30 มกราคม 2562 ผูถื้อหุ้นมีมติอนุมติัการจดัสรรก าไร
เป็นเงินปันผลในอตัราหุ้นละ 2.80 บาท เป็นจ านวนเงินทั้งส้ิน 525 ลา้นบาท ทั้งน้ีในเดือนมิถุนายน 2561 บริษทัไดมี้
การจ่ายปันผลระหว่างกาลไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.90 บาท เป็นจ านวนเงิน 168.75 ล้านบาท คงเหลือการจ่าย 
เงินปันผลในอัตราหุ้นละ 1.90 บาท รวมเป็นเงิน 356.25 ล้านบาท เงินปันผลดังกล่าวได้จ่ายให้แก่ผูถื้อหุ้นแล้ว 
ในเดือนกมุภาพนัธ์ 2562 

 
18 เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

 
มูลค่ำตำมบัญชีและมูลค่ำยุติธรรม 
 
ตารางดงัต่อไปน้ีแสดงมูลค่าตามบญัชีและมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงิน รวมถึง
ล าดบัชั้นมูลค่ายติุธรรมส าหรับเคร่ืองมือทางการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม แต่ไม่รวมถึงการแสดงขอ้มูลมูลค่า
ยุติธรรมส าหรับสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินท่ีไม่ไดว้ดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมหากมูลค่าตามบญัชี
ใกลเ้คียงกบัมูลค่ายติุธรรมอยา่งสมเหตุสมผล 
 

 งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร  
มูลค่าตามบญัชี  มูลค่ายติุธรรม  

  ระดบั 3 
 (พันบาท) 
30 มิถุนำยน 2563    
สินทรัพย์ทางการเงินที่ไม่ได้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายติุธรรม    
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 26,000  26,000 

    
30 กนัยำยน 2562    
สินทรัพย์ทางการเงินที่ไม่ได้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายติุธรรม    
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 106,000  106,000 

 
  



บริษัท โออชิิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ  
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 มูลค่าตามบญัชี  มูลค่ายติุธรรม 
   ระดบั 3 
 (พันบาท) 

30 มิถุนำยน 2563    
หน้ีสินทางการเงินที่ไม่ได้วดัมลูค่าด้วยมูลค่ายติุธรรม    
เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 290,000  290,000 

    
30 กนัยำยน 2562    
หน้ีสินทางการเงินที่ไม่ได้วดัมลูค่าด้วยมูลค่ายติุธรรม    
เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 565,000  565,000 
 

มูลค่ายุติธรรมของเงินให้กูย้ืมระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัดงักล่าวถูกจดัล าดบัชั้นเป็นระดบั 3 ของล าดบัชั้น
มูลค่ายุติธรรม เน่ืองจากมูลค่ายุติธรรมของเงินให้กูย้ืมระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัดงักล่าวเป็นขอ้มูลส าหรับ
สินทรัพยท่ี์ไม่สามารถสงัเกตได ้ 
 

มูลค่ายติุธรรมของเงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัดงักล่าวถูกจดัล าดบัชั้นเป็นระดบั 3 ของล าดบัชั้นมูลค่า
ยติุธรรม เน่ืองจากมูลค่ายติุธรรมของเงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัดงักล่าวเป็นขอ้มูลส าหรับหน้ีสินท่ีไม่
สามารถสงัเกตได ้ 
 

19 ภำระผูกพนักบับุคคลหรือกจิกำรที่ไม่เกีย่วข้องกนั 
 

 
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 

 
งบกำรเงินรวม 

 งบกำรเงิน 
เฉพำะกจิกำร 

 (พันบาท) 

ภาระผกูพนัรายจ่ายฝ่ายทุน    
สัญญาท่ียงัไม่ได้รับรู้    
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 17,940  2,275 
อาคารและส่ิงปลูกสร้างอ่ืน 65  - 
ระบบภายใน 1,260  - 
ส่วนตกแต่ง 105  105 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2,070  1,600 
รวม 21,440  3,980 



บริษัท โออชิิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ  
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ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 

 
งบกำรเงินรวม 

 งบกำรเงิน 
เฉพำะกจิกำร 

 (พันบาท) 

จ านวนเงินขั้นต ่าที่ต้องจ่ายในอนาคตทั้งส้ินภายใต้    

   สัญญาเช่าด าเนินงานที่บอกเลิกไม่ได้    
ภายในหน่ึงปี 218,335  118,031 
หลงัจากหน่ึงปี แต่ไม่เกินหา้ปี 145,515  92,249 
หลงัจากหา้ปี 3,197  3,197 
รวม 367,047  213,477 

  
สัญญาที่ส าคญัภายใต้ภาระผกูพนัตามสัญญาเช่าด าเนินงานทีบ่อกเลิกไม่ได้ 
 
สัญญาเช่าพืน้ท่ี 
 
บริษทัไดท้ าสัญญาเช่าพื้นท่ีเพื่อประกอบกิจการร้านอาหารกบับริษทัในประเทศหลายแห่ง สัญญามีก าหนดระยะเวลา
ระหวา่งหน่ึงปีถึงยีสิ่บส่ีปี ซ่ึงจะครบก าหนดในระหวา่งปี 2563 ถึงปี 2574 โดยบริษทัมีภาระผกูพนัท่ีจะตอ้งจ่ายค่าเช่า
เป็นรายเดือนในอตัราคงท่ีหรืออตัราร้อยละของยอดรายไดต้ามเง่ือนไขท่ีก าหนดไวใ้นสญัญา 

 
บริษทั โออิชิ ราเมน จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัไดท้ าสญัญาเช่าพื้นท่ีเพื่อประกอบกิจการร้านอาหารกบับริษทั
ในประเทศหลายแห่ง สัญญามีก าหนดระยะเวลาระหว่างหน่ึงปีถึงสามปี ซ่ึงจะครบก าหนดในระหว่างปี 2563  
ถึงปี 2565 โดยบริษทัยอ่ยดงักล่าวมีภาระผกูพนัท่ีจะตอ้งจ่ายค่าเช่าเป็นรายเดือนในอตัราคงท่ีหรืออตัราร้อยละของยอด
รายไดต้ามเง่ือนไขท่ีก าหนดไวใ้นสญัญา 
 
สัญญาเช่ารถยก 
 
บริษทั โออิชิ เทรดด้ิง จ ากดั และบริษทั โออิชิ ฟู้ด เซอร์วิส จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัไดท้ าสัญญาเช่ารถยก
และอุปกรณ์กบับริษทัในประเทศหลายแห่ง สัญญามีก าหนดระยะเวลาสามถึงห้าปี ซ่ึงจะครบก าหนดในระหว่างปี 
2564 ถึงปี 2566 โดยบริษทัยอ่ยดงักล่าวมีภาระผกูพนัท่ีจะตอ้งจ่ายค่าเช่าเป็นรายเดือนตามอตัราท่ีระบุไวใ้นสญัญา 
 



บริษัท โออชิิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
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ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 

 
งบกำรเงินรวม 

 งบกำรเงิน 
เฉพำะกจิกำร 

 (พันบาท) 

ภาระผกูพนัอื่นๆ    
สญัญาบริการ 398,116  262,063 
ค าสัง่ซ้ือท่ีผูข้ายสินคา้หรือวสัดุตกลงแลว้ 148,877  - 
หนงัสือค ้าประกนัจากธนาคาร 24,055  200 
สญัญาวา่จา้งโฆษณา 3,150  280 
อ่ืน ๆ 66,019  3,666 
รวม 640,217  266,209 

 
สัญญาอื่นๆ 
 
สัญญาซ้ือขาย 
 
เม่ือวนัท่ี 2 มกราคม 2562 บริษทัไดท้ าสัญญาซ้ือขายวตัถุดิบกบับริษทัในประเทศแห่งหน่ึงในราคาและเง่ือนไขตามท่ี
ระบุในสัญญา โดยมีก าหนดระยะเวลาหน่ึงปี เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2562 ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 ต่อมา
บริษทัไดท้ าสญัญาใหม่กบัคู่สัญญา โดยสญัญามีก าหนดระยะเวลาหน่ึงปี มีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 และ
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563  

 
สัญญาบริการขายอาหารผ่านช่องทางออนไลน์ 
 
บริษทัและบริษทั โออิชิ ราเมน จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทั ไดท้ าสัญญาบริการเสนอขายอาหารผ่านช่องทาง
ออนไลน์กบับริษทัในประเทศหลายแห่ง โดยสัญญามีก าหนดระยะเวลาหน่ึงปี ซ่ึงจะครบก าหนดในระหว่างปี 2563 
ถึงปี 2564 โดยรายละเอียดขอ้ก าหนดและเง่ือนไขต่างๆเป็นไปตามท่ีระบุในสญัญา 
 
สัญญาผลิตสินค้า 
 
เม่ือวนัท่ี 1 พฤษภาคม 2558 บริษทั โออิชิ เทรดด้ิง จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยของบริษทั ไดท้ าสัญญาผลิตสินคา้ให้กบั
บริษทัในประเทศแห่งหน่ึง ในราคาและเง่ือนไขตามท่ีระบุในสัญญา โดยสัญญามีอายุห้าปี มีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 
1 พฤษภาคม 2558 ถึงวนัท่ี 30 เมษายน 2563 และเม่ือครบก าหนดอายสุัญญา มีการต่อสัญญาออกไปอีกหา้ปี ตั้งแต่วนัท่ี 
1 พฤษภาคม 2563 และส้ินสุดลงในวนัท่ี 30 เมษายน 2568 โดยขอ้ตกลงและเง่ือนไขเป็นไปตามท่ีระบุในสัญญาเดิม 



บริษัท โออชิิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
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สัญญาซ้ือขายซอส 
 
 บริษทั โออิชิ ฟู้ด เซอร์วิส จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทั ไดท้ าสัญญาซ้ือขายซอสกบับริษทัในประเทศแห่งหน่ึง
เพื่อจดัหา ผลิต และจ าหน่ายสินคา้ โดยสัญญามีก าหนดระยะเวลาหน่ึงปี มีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 และ
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ภายใตข้อ้ก าหนดและเง่ือนไขตามท่ีระบุในสัญญา 

 
20 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่ยงัไม่ได้ใช้   

 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่ซ่ึงเก่ียวกบัการด าเนินงานของกลุ่มบริษทั และคาดว่าจะมี
ผลกระทบท่ีมีสาระส าคัญต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ เม่ือน ามาถือปฏิบัติเป็นคร้ังแรก  
โดยมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวก าหนดใหถื้อปฏิบติักบังบการเงินส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมใน
หรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2563 มีดงัต่อไปน้ี 
 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน เร่ือง 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 7* การเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 9* เคร่ืองมือทางการเงิน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 สญัญาเช่า 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 32* การแสดงรายการส าหรับเคร่ืองมือทางการเงิน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 16* 

การป้องกนัความเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 19* 

การช าระหน้ีสินทางการเงินดว้ยตราสารทุน 

 
* มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเกี่ยวข้องกับเคร่ืองมือทางการเงิน 

 
(ก) มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกีย่วข้องกบัเคร่ืองมือทางการเงิน 

 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองมือทางการเงินน้ีให้ขอ้ก าหนดเก่ียวกบันิยามสินทรัพย ์
ทางการเงินและหน้ีสินทาง การเงินตลอดจนการรับรู้ การวดัมูลค่า การดอ้ยค่าและการตดัรายการ รวมถึงหลกัการ
บญัชีของอนุพนัธ์และการบญัชีป้องกนัความเส่ียง เม่ือมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มน้ีมีผลบงัคบัใช้  
จะท าใหม้าตรฐานการบญัชี การตีความมาตรฐานการบญัชีและแนวปฏิบติัทางการบญัชีบางฉบบัท่ีมีผลบงัคบัใช้
อยูใ่นปัจจุบนัถูกยกเลิกไป 



บริษัท โออชิิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
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(ข) มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เร่ือง สัญญาเช่า 
 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 ไดน้ าเสนอวิธีการบญัชีเดียวส าหรับผูเ้ช่า โดยผูเ้ช่าตอ้งรับรู้สินทรัพย์
สิทธิการใชแ้ละหน้ีสินตามสัญญาเช่า ซ่ึงยกเวน้การรับรู้รายการส าหรับสัญญาเช่าระยะสั้นหรือสินทรัพยอ์า้งอิง
นั้นมีมูลค่าต ่า ส่วนการบญัชีส าหรับผูใ้ห้เช่าไม่แตกต่างจากมาตรฐานการบญัชีท่ีมีผลบงัคบัใชใ้นปัจจุบนั เช่น 
ผูใ้หเ้ช่ายงัคงตอ้งจดัประเภทสัญญาเช่าเป็นสัญญาเช่าเงินทุนหรือสัญญาเช่าด าเนินงาน เม่ือมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบบัน้ีมีผลบงัคบัใช ้จะท าใหม้าตรฐานการบญัชีและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินบาง
ฉบบัท่ีมีผลบงัคบัใชอ้ยูใ่นปัจจุบนัถูกยกเลิกไป 
 
ขณะน้ีผูบ้ริหารก าลงัพิจารณาถึงผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนต่องบการเงินในงวดแรกท่ีถือปฏิบติัตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินดงักล่าวขา้งตน้   
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