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บริษัท โออชิิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
 

งบการเงินระหวา่งกาลแบบยอ่ 
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 

และ 
รายงานการสอบทานของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
รำยงำนกำรสอบทำนข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญำต 
 
เสนอ คณะกรรมกำรบริษัท โออชิิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
 
ข้าพเจ้าได้สอบทานงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ.ณ .วันท่ี.31 มีนาคม 2564  
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 
31 มีนาคม 2564 งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นเฉพาะ
กิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 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 
ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผดิชอบในการใหข้อ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 
 
ขอบเขตการสอบทาน  
 
ขา้พเจ้าได้ปฏิบัติงานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 “การสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล 
โดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใชว้ิธีการสอบถามบุคลากรซ่ึงส่วนใหญ่
เป็นผูรั้บผดิชอบดา้นการเงินและบญัชีและการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอ่ืน การสอบทานน้ีมีขอบเขตจ ากดั
กว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีท าให้ขา้พเจา้ไม่สามารถไดค้วามเช่ือมัน่ว่าจะพบเร่ืองท่ีมีนยัส าคญัทั้งหมด 
ซ่ึงอาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั้นขา้พเจา้จึงไม่แสดงความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทาน 
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ข้อสรุป 
 
ข้าพเจ้าไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุให้เช่ือว่าข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลดังกล่าว ไม่ได้จัดท าข้ึนตามมาตรฐานการบัญชี          
ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ในสาระส าคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 
 
 
 
 
 
(สุรียรั์ตน์ ทองอรุณแสง) 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 
เลขทะเบียน 4409 
 
บริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากดั 
กรุงเทพมหานคร 
12 พฤษภาคม 2564 



บริษทั โออชิิ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน 

31 มีนาคม 30 กนัยายน 31 มีนาคม 30 กนัยายน
สินทรัพย์ หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

(ไม่ไดต้รวจสอบ) (ไม่ไดต้รวจสอบ)

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 804,544 1,126,749 75,963 167,852 
เงินลงทุนอ่ืน 9 700,272 - 700,272 -
ลูกหน้ีการคา้ 6, 19 924,032 637,727 86,615 39,098 
ลูกหน้ีอ่ืน 4, 6, 7 86,760 501,439 106,209 119,407          
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่บริษทัยอ่ย 6 - - 54,000 28,000 
สินคา้คงเหลือ 8 455,724 498,153 30,133 32,697 
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 62,020 55,114 17,813 12,565 
รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 3,033,352 2,819,182 1,071,005 399,619 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 10 - - 1,583,165 1,581,075 
เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บริษทัยอ่ย 6 - - 100,000 100,000 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 11 5,006,245 5,320,608 103,157 123,993 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 33,795 36,348 11,969 12,544 
สิทธิการเช่า 3 - 23,427 - 18,669 
สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 3, 12 364,768 - 224,573 -
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 102,864 73,325 93,076 72,057 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 6 295,610 295,018 166,275 167,060 
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 5,803,282 5,748,726 2,282,215 2,075,398 

รวมสินทรัพย์ 8,836,634 8,567,908 3,353,220 2,475,017 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

(พันบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี
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บริษทั โออชิิ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน 

31 มีนาคม 30 กนัยายน 31 มีนาคม 30 กนัยายน
หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

(ไม่ไดต้รวจสอบ) (ไม่ไดต้รวจสอบ)

หน้ีสินหมุนเวียน

เจา้หน้ีการคา้ 6 536,595 509,674 150,357 125,660 
เจา้หน้ีค่าสินทรัพย์ 6 6,462 19,653 1,369 1,810 
เจา้หน้ีอ่ืน 6, 14 699,620 836,255 185,754 262,056 
ส่วนของหน้ีสินตามสญัญาเช่า
   ท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 3 174,351 - 103,703 -
เงินกูย้มืระยะสั้นจากบริษทัยอ่ย 6 - - 980,000 -
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย 14,300 - - -
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 27,981 32,395 6,780 9,544 
รวมหน้ีสินหมุนเวยีน 1,459,309 1,397,977 1,427,963 399,070 

หน้ีสินไม่หมุนเวียน

หน้ีสินตามสญัญาเช่า 3 147,991 - 91,102 -
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 29,342 27,567 - -
ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียน
   สาํหรับผลประโยชนพ์นกังาน 185,835 177,509 105,871        101,296          
ประมาณการร้ือถอน 3 35,688 - 19,742          -
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 6 1,238 3,677 337               479                 
รวมหน้ีสินไม่หมุนเวยีน 400,094 208,753 217,052 101,775 

รวมหน้ีสิน 1,859,403 1,606,730 1,645,015 500,845 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

(พันบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี
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บริษทั โออชิิ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน 

31 มีนาคม 30 กนัยายน 31 มีนาคม 30 กนัยายน
หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 2564 2563 2564 2563

(ไม่ไดต้รวจสอบ) (ไม่ไดต้รวจสอบ)

ส่วนของผู้ถอืหุ้น

ทุนเรือนหุน้
   ทุนจดทะเบียน
    (หุ้นสามัญจํานวน 375,000,000 หุ้น มูลค่า 1 บาทต่อหุ้น) 375,000 375,000 375,000 375,000 

   ทุนท่ีออกและชาํระแลว้
    (หุ้นสามัญจํานวน 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 5,791,206 5,778,125 686,303 952,270 
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ 164,986 161,552 - -
รวมส่วนของบริษัทใหญ่ 6,978,094 6,961,579 1,708,205 1,974,172 
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม (863) (401) - -
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 6,977,231 6,961,178 1,708,205 1,974,172 

รวมหน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 8,836,634 8,567,908 3,353,220 2,475,017 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

(พันบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี
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บริษทั โออชิิ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ไม่ได้ตรวจสอบ)

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

รายได้ 6, 15

รายไดจ้ากการขาย 2,328,222 2,857,438 582,464 724,314 
รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 41,072 49,513 - -

เงินปันผลรับจากบริษทัยอ่ย  - - 163,800 183,999 
รายไดด้อกเบ้ีย 1,719 1,823 1,000 780 
คา่สินไหมทดแทนจากเหตุการณ์อคัคีภยั 4 - 292,745 - -
รายไดอ่ื้น 22,302 16,732 30,787 9,367 
รวมรายได้ 2,393,315 3,218,251 778,051 918,460 

ค่าใช้จ่าย 6

ตน้ทุนขาย 1,588,541 1,905,020 387,619 439,779 
ตน้ทุนการใหบ้ริการ 31,905 38,188 - -
ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย 241,060 327,812 103,079 137,306 
คา่ใชจ่้ายในการบริหาร 402,799 499,307 209,574 252,203 
รวมค่าใช้จ่าย 2,264,305 2,770,327 700,272 829,288 

กําไรจากกิจกรรมดําเนินงาน 129,010 447,924 77,779 89,172 
ตน้ทุนทางการเงิน 16 (1,796) - (3,483) (1,000)
กําไรก่อนภาษีเงินได้ 127,214 447,924 74,296 88,172 
รายได ้(คา่ใชจ่้าย) ภาษีเงินได้ 17 12,636 (77,256) 18,511          20,410            
กําไรสําหรับงวด 139,850 370,668 92,807 108,582 

วนัท่ี 31 มีนาคม วนัท่ี 31 มีนาคม

(พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุด สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุด

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี
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บริษทั โออชิิ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ไม่ได้ตรวจสอบ)

2564 2563 2564 2563

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน
รายการที่อาจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ใน

   กําไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงคา่
   หน่วยงานต่างประเทศ 3,357 (524) -  -
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับงวด - สุทธิจากภาษี 3,357 (524) -  -
กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 143,207 370,144 92,807 108,582 

การแบ่งปันกําไร (ขาดทุน)
   ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 140,229 371,531 92,807 108,582
   ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม (379) (863) -  -
กําไรสําหรับงวด 139,850 370,668 92,807          108,582          

การแบ่งปันกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม
   ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 143,187 371,288 92,807 108,582
   ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 20 (1,144) - -
กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 143,207 370,144 92,807          108,582          

กําไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน (บาท) 0.37 0.99 0.25 0.29 

(พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุด สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุด

วนัท่ี 31 มีนาคม วนัท่ี 31 มีนาคม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี
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บริษทั โออชิิ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ไม่ได้ตรวจสอบ)

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

รายได้ 6, 15

รายไดจ้ากการขาย 4,942,730 6,170,691 1,257,035 1,702,311 
รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 93,317 97,620 - -
เงินปันผลรับจากบริษทัยอ่ย  - - 163,800 183,999 
รายไดด้อกเบ้ีย 3,472 4,122 2,029 2,004 
คา่สินไหมทดแทนจากเหตุการณ์อคัคีภยั 4 2,651 292,745 - -
รายไดอ่ื้น 35,797 30,609 61,989 20,642 
รวมรายได้ 5,077,967 6,595,787 1,484,853 1,908,956 

ค่าใช้จ่าย 6

ตน้ทุนขาย 3,341,031 4,036,571 801,717 998,458 
ตน้ทุนการใหบ้ริการ 63,621 76,316 - -
ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย 495,530 663,594 193,444 284,165 
คา่ใชจ่้ายในการบริหาร 822,580 1,000,734 419,259 516,837 
รวมค่าใช้จ่าย 4,722,762 5,777,215 1,414,420 1,799,460 

กําไรจากกิจกรรมดําเนินงาน 355,205 818,572 70,433 109,496 
ตน้ทุนทางการเงิน 16 (4,219) - (4,919) (1,105)
กําไรก่อนภาษีเงินได้ 350,986 818,572 65,514 108,391 
รายได ้(คา่ใชจ่้าย) ภาษีเงินได้ 17 13,463 (91,639) 21,019          17,211            
กําไรสําหรับงวด 364,449 726,933 86,533 125,602 

(พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุด สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุด

วนัท่ี 31 มีนาคม วนัท่ี 31 มีนาคม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี
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บริษทั โออชิิ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ไม่ได้ตรวจสอบ)

2564 2563 2564 2563

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน
รายการที่อาจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ใน

   กําไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงคา่
   หน่วยงานต่างประเทศ 4,104 (641) -  -
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับงวด - สุทธิจากภาษี 4,104 (641) -  -
กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 368,553 726,292 86,533 125,602 

การแบ่งปันกําไร (ขาดทุน)
   ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 365,581 729,021 86,533 125,602
   ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม (1,132) (2,088) -  -
กําไรสําหรับงวด 364,449 726,933 86,533          125,602          

การแบ่งปันกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม
   ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 369,015 728,704 86,533 125,602
   ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม (462) (2,412) -  -
กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 368,553 726,292 86,533          125,602          

กําไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน (บาท) 0.97 1.94 0.23 0.33 

วนัท่ี 31 มีนาคม วนัท่ี 31 มีนาคม

(พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุด สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุด

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี
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บริษทั โออชิิ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

ทุนเรือนหุ้น การแปลงค่า ส่วนเกินทุน รวมองคป์ระกอบอื่น รวมส่วนของ ส่วนของ

ที่ออกและ ส่วนเกิน ทุนสาํรอง ยงัไม่ได้ หน่วยงาน จากการ ของส่วนของ ผูถ้ือหุ้น ส่วนไดเ้สียที่ไม่มี รวมส่วนของ

หมายเหตุ ชาํระแลว้ มูลค่าหุ้นสามญั ตามกฎหมาย จดัสรร ต่างประเทศ ตีราคาที่ดิน ผูถ้ือหุ้น ของบริษทัใหญ่ อาํนาจควบคุม ผูถ้ือหุ้น

สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 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 

รายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

   การจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น

   เงินปันผลให้ผูถ้ือหุ้นของบริษทั 18 - - - (543,750)     - - - (543,750)      - (543,750)     

รวมรายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น - - - (543,750)     - - - (543,750)      - (543,750)     

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด

   กาํไรหรือขาดทุน - - - 729,021      - - - 729,021        (2,088)              726,933 

   ขาดทุนเบด็เสร็จอื่น - - - - (317)            - (317)                    (317)             (324)                 (641)

รวมกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสําหรับงวด - - - 729,021      (317)            - (317)                    728,704        (2,412)              726,292      

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 375,000 609,402 37,500 5,636,823 (2,749) 164,735 161,986 6,820,711 1,394 6,822,105 

งบการเงินรวม

กาํไรสะสม องคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถ้ือหุ้น

(พันบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินระหวา่งกาลนี้
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บริษทั โออชิิ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

ทุนเรือนหุ้น การแปลงค่า ส่วนเกินทุน รวมองคป์ระกอบอื่น รวมส่วนของ ส่วนของ

ที่ออกและ ส่วนเกิน ทุนสาํรอง ยงัไม่ได้ หน่วยงาน จากการ ของส่วนของ ผูถ้ือหุ้น ส่วนไดเ้สียที่ไม่มี รวมส่วนของ

หมายเหตุ ชาํระแลว้ มูลค่าหุ้นสามญั ตามกฎหมาย จดัสรร ต่างประเทศ ตีราคาที่ดิน ผูถ้ือหุ้น ของบริษทัใหญ่ อาํนาจควบคุม ผูถ้ือหุ้น

สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2563 375,000 609,402 37,500 5,778,125 (3,183) 164,735 161,552 6,961,579 (401) 6,961,178 

รายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

   การจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น

   เงินปันผลให้ผูถ้ือหุ้นของบริษทั 18 - - - (352,500)     - - - (352,500)      - (352,500)     

รวมรายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น - - - (352,500)     - - - (352,500)      - (352,500)     

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด

   กาํไรหรือขาดทุน - - - 365,581      - - - 365,581        (1,132)              364,449 

   กาํไรเบด็เสร็จอื่น - - - - 3,434          - 3,434                  3,434           670                  4,104 

รวมกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสําหรับงวด - - - 365,581      3,434          - 3,434                  369,015        (462)                 368,553      

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 375,000 609,402 37,500 5,791,206 251 164,735 164,986 6,978,094 (863) 6,977,231 

งบการเงินรวม

กาํไรสะสม องคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถ้ือหุ้น

(พันบาท)

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

ทุนเรือนหุ้น

ที่ออกและ ส่วนเกิน ทุนสาํรอง ยงัไม่ได้ รวมส่วนของ

หมายเหตุ ชาํระแลว้ มูลค่าหุ้นสามญั ตามกฎหมาย จดัสรร ผูถ้ือหุ้น

สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2562 375,000 609,402 37,500 773,252 1,795,154 

รายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

   เงินปันผลให้ผูถ้ือหุ้นของบริษทั 18 - - - (543,750) (543,750)

รวมรายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น - - - (543,750) (543,750)

   กาํไร - - - 125,602              125,602 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 375,000 609,402 37,500 355,104 1,377,006 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

กาํไรสะสม

(พันบาท)

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

ทุนเรือนหุ้น

ที่ออกและ ส่วนเกิน ทุนสาํรอง ยงัไม่ได้ รวมส่วนของ

หมายเหตุ ชาํระแลว้ มูลค่าหุ้นสามญั ตามกฎหมาย จดัสรร ผูถ้ือหุ้น

สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2563 375,000 609,402 37,500 952,270 1,974,172 

รายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

   เงินปันผลให้ผูถ้ือหุ้นของบริษทั 18 - - - (352,500) (352,500)

รวมรายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น - - - (352,500) (352,500)

   กาํไร - - - 86,533                86,533 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 375,000 609,402 37,500 686,303 1,708,205 

(พันบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

กาํไรสะสม

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

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน
กาํไรสาํหรับงวด 364,449 726,933 86,533 125,602 
ปรับรายการท่ีกระทบกาํไรเป็นเงินสดรับ (จ่าย)
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 476,693 427,077 86,467 34,122 
ตดัจาํหน่ายสินคา้ลา้สมยัและเส่ือมสภาพ 330 65 - -
ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย
   ท่ีรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน 10 - - 973 5,500 
ดอกเบ้ียรับ (3,472) (4,122) (2,029) (2,004)
ตน้ทุนทางการเงิน 4,219 - 4,919 1,105 
กาํไรจากการปรับมูลค่ายติุธรรม (272) - (272) -
(กาํไร) ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึน 406 (1,058) 109 (569)
(กาํไร) ขาดทุนจากการจาํหน่ายและตดัจาํหน่าย  
ส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์ 546 1,166 (164) 224 

ขาดทุนจากการจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 3 1 3 9 
ค่าสินไหมทดแทนจากเหตุการณ์อคัคีภยั 4 (2,651) (292,745) - -
เงินปันผลรับจากบริษทัยอ่ย - - (163,800) (183,999)
ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังานท่ีกาํหนดไว้ 9,879 9,087 5,590 5,335 
ค่าใชจ่้ายสาํหรับค่าตอบแทนพนกังานระยะยาว 1,030 540 225 120 
(รายได)้ ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ (13,463) 91,639 (21,019) (17,211)

837,697 958,583 (2,465) (31,766)
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนีสิ้นดาํเนินงาน
ลูกหน้ีการคา้ (286,014) (94,352) (47,518) (16,930)
ลูกหน้ีอ่ืน (42,412) (7,869) 13,867 (3,586)
สินคา้คงเหลือ 42,099 (74,143) 2,564 (1,254)
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 10,600 (6,162) (1,591) 710 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน (593) (8,166) 786 (2,319)
เจา้หน้ีการคา้ 26,920 (38,215) 24,697 (69,586)
เจา้หน้ีอ่ืน (137,217) (204,815) (79,000) (124,625)
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน (4,414) (8,293) (2,764) (8,370)
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน (2,492) (499) (156) 140 
จ่ายผลประโยชน์พนกังานท่ีกาํหนดไว้ (1,553) (1,940) (1,016) (1,431)
กระแสเงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) การดาํเนินงาน 442,621 514,129 (92,596) (259,017)

วนัท่ี 31 มีนาคม

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

(พันบาท)

สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดสาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุด
วนัท่ี 31 มีนาคม

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

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน (ต่อ)
เงินชดเชยไดรั้บจากบริษทัประกนัภยัความเสียหาย
กรณีธุรกิจหยดุชะงกั 4 202,651 - - -

ภาษีเงินไดรั้บคืน - 2,071           - 2,071           
ภาษีเงินไดจ่้ายออก (17,507) (33,589) (3,655) (8,434)
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดาํเนินงาน 627,765 482,611 (96,251) (265,380)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือบริษทัยอ่ยสุทธิจากเงินสดท่ีไดม้า 10 - - (3,063) (1,000)
ดอกเบ้ียรับ 2,781 3,481 1,252 1,768 
เงินปันผลรับ 10 - - 163,800 892,998 
เงินให้กูย้ืมระยะสั้นแก่บริษทัยอ่ยเพ่ิมข้ึน 6 - - (94,000) (394,000)
เงินสดรับชาํระคืนจากเงินให้กูย้ืมระยะสั้นแก่บริษทัยอ่ย 6 - - 68,000 446,000
เงินสดจ่ายสาํหรับเงินลงทุนอ่ืน 9 (700,000) - (700,000) -
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ืออุปกรณ์ (70,117) (209,438) (6,651) (22,531)
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์ 670 848 722 1,397 
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (1,070) (1,029) (665) (305)
เงินสดรับจากการขายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - - - 30
เงินชดเชยไดรั้บจากบริษทัประกนัภยัความเสียหายต่อทรัพยสิ์น 4 258,129 - - -
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน (509,607) (206,138) (570,605) 924,357 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
ดอกเบ้ียจ่าย 16 (4,219) - (2,433) (937)             
เงินปันผลจ่ายให้ผูถื้อหุ้นของบริษทั 18 (352,500) (543,750) (352,500) (543,750)
เงินสดรับจากเงินกูย้ืมระยะสั้นจากบริษทัยอ่ย 6 - - 980,000 1,409,200    
เงินสดจ่ายเพ่ือชาํระคืนเงินกูย้ืมระยะสั้นจากบริษทัยอ่ย 6 - - - (1,446,200)   
เงินสดจ่ายชาํระหน้ีสินตามสญัญาเช่า 16 (86,309) - (50,100)        -
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน (443,028)      (543,750)      574,967       (581,687)      

สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุด
วนัท่ี 31 มีนาคม

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

(พันบาท)

สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุด
วนัท่ี 31 มีนาคม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี
15



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

2564 2563 2564 2563

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมข้ึน (ลดลง) สุทธิ
   ก่อนผลกระทบของอตัราแลกเปล่ียน (324,870) (267,277) (91,889) 77,290 
ผลกระทบของอตัราแลกเปล่ียนท่ีมีต่อเงินสดและ
   รายการเทียบเท่าเงินสด (1,439) 636 - -
ผลกระทบของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่า
   หน่วยงานต่างประเทศ 4,104 (641) - -
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิม่ขึน้ (ลดลง) สุทธิ (322,205) (267,282) (91,889) 77,290 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัท่ี 1 ตุลาคม 1,126,749 710,185 167,852 32,643 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 804,544 442,903 75,963 109,933 

รายการที่ไม่ใช่เงินสด
เจา้หน้ีค่าสินทรัพย์ 6,462 26,114 1,369 3,284 
ลูกหน้ีเงินชดเชยจากการประมาณการการประกนัภยั - 292,745 - -

สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุด

(พันบาท)

วนัท่ี 31 มีนาคม วนัท่ี 31 มีนาคม

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุด

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี
16



บริษัท โออชิิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ  
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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หมำยเหตุ  สำรบัญ 
   
1  ขอ้มูลทัว่ไป 
2  เกณฑก์ารจดัท างบการเงินระหวา่งกาล 
3  การเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี 
4  ผลกระทบจากเหตุการณ์อคัคีภยั 
5  ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) 
6  บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
7  ลูกหน้ีอ่ืน 
8  สินคา้คงเหลือ 
9  เงินลงทุนอ่ืน 
10  เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 
11  ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
12  สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้
13  หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย 
14  เจา้หน้ีอ่ืน 
15  ส่วนงานด าเนินงานและการจ าแนกรายได ้
16  สญัญาเช่า 
17  รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินได ้
18  เงินปันผล 
19  เคร่ืองมือทางการเงิน 
20  ภาระผกูพนักบับุคคลหรือกิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 
21  เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
22  การจดัประเภทรายการใหม่ 

 



บริษัท โออชิิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ  
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี 
 
งบการเงินระหวา่งกาลน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกงบการเงินจากคณะกรรมการเม่ือวนัท่ี 12 พฤษภาคม 2564 
 

1 ข้อมูลทั่วไป 
 

 บริษทัด าเนินธุรกิจหลกัเก่ียวกบัร้านอาหารญ่ีปุ่นและจดัจ าหน่ายเคร่ืองด่ืม กลุ่มบริษทัด าเนินธุรกิจหลกัเก่ียวกบั 
การผลิตและจดัจ าหน่ายอาหารและเคร่ืองด่ืม ร้านอาหารญ่ีปุ่นและอาหารว่าง รายละเอียดของบริษทัย่อย ณ วนัท่ี  
31 มีนาคม 2564 และ 30 กนัยายน 2563 ไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุขอ้ 10 
 

2 เกณฑ์กำรจัดท ำงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
 

(ก) เกณฑ์การถือปฏิบัติ 
 
งบการเงินระหว่างกาลแบบย่อน้ีน าเสนอรายการในงบการเงินในรูปแบบเดียวกบังบการเงินประจ าปีและจัดท า 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลในรูปแบบยอ่ (“งบการเงินระหวา่งกาล”) ตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 
เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล  รวมถึงแนวปฏิบัติทางการบัญชีท่ีประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบญัชีฯ 
กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้ง 
 
งบการเงินระหว่างกาลน้ีมิไดร้วมขอ้มูลทางการเงินทั้งหมดตามขอ้ก าหนดส าหรับงบการเงินประจ าปีแต่เนน้การให้
ขอ้มูลท่ีเก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ ๆ เพื่อไม่ให้ซ ้ าซ้อนกบัขอ้มูลท่ีไดเ้คยน าเสนอรายงานไป
แลว้ ดงันั้นการอ่านงบการเงินระหวา่งกาลน้ีจึงควรอ่านควบคู่กบังบการเงินของบริษทัและบริษทัยอ่ยส าหรับปีส้ินสุด
วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 
 
กลุ่มบริษทัไดถื้อปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงินและมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน ฉบบัท่ี 16 เร่ือง สัญญาเช่า (TFRS 16) เป็นคร้ังแรก นอกจากน้ีกลุ่มบริษทัถือปฏิบติัตามขอ้ผ่อนปรนในทาง
ปฏิบติัเร่ืองการยินยอมการลดค่าเช่าท่ีเก่ียวขอ้งกบั COVID-19 ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 เร่ือง 
สัญญาเช่า (TFRS 16) ซ่ึงไดเ้ปิดเผยผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีไวใ้นหมายเหตุขอ้ 3 



บริษัท โออชิิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ  
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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(ข) การใช้วิจารณญาณ การประมาณการและนโยบายการบัญชี  
 
ในการจดัท างบการเงินระหว่างกาล ผูบ้ริหารได้มีการใช้วิจารณญาณและการประมาณการในการถือปฏิบติัตาม
นโยบายการบญัชีของกลุ่มบริษทั ซ่ึงผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างจากท่ีประมาณการไว ้ทั้งน้ีนโยบายการบญัชี วิธีการ
ค านวณและแหล่งขอ้มูลส าคญัท่ีใชใ้นการประมาณการซ่ึงอาจมีความไม่แน่นอนนั้นไม่แตกต่างจากท่ีไดอ้ธิบายไวใ้น
งบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2563  
 

3 กำรเปลีย่นแปลงนโยบำยกำรบัญชี 
 

(ก) มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน 
 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงินน้ีให้ขอ้ก าหนดเก่ียวกบันิยามสินทรัพยท์างการเงินและ
หน้ีสินทางการเงินตลอดจนการรับรู้ การวดัมูลค่า การดอ้ยค่าและการตดัรายการ รวมถึงหลกัการบญัชีของอนุพนัธ์
และการบญัชีป้องกนัความเส่ียง  
 
กลุ่มบริษทัประเมินผลกระทบจากการถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงินโดยใช้
วิธีรับรู้ผลกระทบสะสม โดยผลกระทบตาม TFRS 9 การดอ้ยค่าของสินทรัพยท์างการเงินไม่มีสาระส าคญัต่อก าไร
สะสม ณ วนัท่ี 1 ตุลาคม 2563 ดงันั้น กลุ่มบริษทัจึงไม่ไดป้รับปรุงก าไรสะสม ณ วนัท่ี 1 ตุลาคม 2563 และไม่ปรับปรุง
ขอ้มูลท่ีน าเสนอในปี 2563 
 

(ข) TFRS 16 สัญญาเช่า 
 
ตั้งแต่วนัท่ี 1 ตุลาคม 2563 กลุ่มบริษทัถือปฏิบติัตาม TFRS 16 เป็นคร้ังแรกกบัสัญญาท่ีเคยระบุว่าเป็นสัญญาเช่า 
ตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 เร่ือง สัญญาเช่า (TAS 17) และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 4 
เร่ือง การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่ (TFRIC 4) ดว้ยวิธีปรับปรุงยอ้นหลงัโดยรับรู้ผลกระทบ
สะสม (Modified retrospective approach) 
 
เดิมกลุ่มบริษทัในฐานะผูเ้ช่าจะรับรู้รายจ่ายภายใตส้ัญญาเช่าด าเนินงานและประโยชน์ท่ีไดรั้บท่ีเก่ียวขอ้งกบัสญัญาเช่า
ในก าไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายสุัญญาเช่า  ตาม TFRS 16 กลุ่มบริษทัไดป้ระเมินว่าสัญญาเป็นสัญญา
เช่าหรือประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่ หากสัญญาประกอบด้วยส่วนท่ีเป็นการเช่าและส่วนท่ีไม่เป็นการเช่า  
กลุ่มบริษทัจะปันส่วนส่ิงตอบแทนท่ีตอ้งจ่ายตามราคาขายท่ีเป็นเอกเทศ (Transaction price) ณ วนัท่ี 1 ตุลาคม 2563
กลุ่มบริษัทรับรู้สินทรัพย์สิทธิการใช้และหน้ีสินตามสัญญาเช่า ส่งผลให้ลักษณะของค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวข้องกับ 



บริษัท โออชิิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ  
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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สัญญาเช่าดังกล่าวเปล่ียนแปลงไปโดยกลุ่มบริษทัรับรู้ค่าเส่ือมราคาของสินทรัพยสิ์ทธิการใช้และดอกเบ้ียจ่าย 
ของหน้ีสินตามสญัญาเช่า  

 
ในการปฏิบติัในช่วงเปล่ียนแปลง กลุ่มบริษทัไดเ้ลือกใชข้อ้ยกเวน้ต่อไปน้ี  
- ไม่รับรู้สินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ละหน้ีสินตามสญัญาเช่าส าหรับสญัญาเช่าท่ีอายสุญัญาเช่าส้ินสุดภายใน 12 เดือน   
- ใชข้อ้เทจ็จริงท่ีทราบภายหลงัในการก าหนดอายสุญัญาเช่า   
- ใชอ้ตัราคิดลดอตัราเดียวส าหรับกลุ่มสญัญาเช่าท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนัอยา่งสมเหตุสมผล   
- พิจารณาตามการประเมินก่อนหน้าว่าสัญญาเป็นสัญญาท่ีสร้างภาระหรือไม่ เพื่อเป็นทางเลือกในการทบทวน 
การดอ้ยค่า และ 

- ไม่รวมตน้ทุนทางตรงเร่ิมแรกในการวดัมูลค่าสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ 
 

ผลกระทบจากการถือปฏิบัติตาม TFRS 16  งบกำรเงินรวม  
งบกำรเงิน 

เฉพำะกจิกำร 

 (พันบาท) 

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

 

การวัดมูลค่าหน้ีสินตามสัญญาเช่า  งบกำรเงินรวม   
งบกำรเงิน 

เฉพำะกจิกำร 

 (พันบาท) 
ภาระผกูพนัตามสญัญาเช่าด าเนินงานท่ีเปิดเผยไว ้ 
ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 496,041  268,701 

ขอ้ยกเวน้ในการรับรู้รายการส าหรับสญัญาเช่าระยะสั้น (55,073)  (19,298) 
ขอ้ยกเวน้ในการรับรู้รายการส าหรับสญัญาเช่าซ่ึงสินทรัพยอ์า้งอิง 
   มีมูลค่าต ่า 

 
(73,373) 

  
(38,208) 

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

 
203,421 

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



บริษัท โออชิิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ  
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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การวัดมูลค่าหน้ีสินตามสัญญาเช่า  งบกำรเงินรวม   
งบกำรเงิน 

เฉพำะกจิกำร 

 (พันบาท) 

อตัราดอกเบ้ียเงินกูย้มืส่วนเพิ่มถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั (ร้อยละต่อปี)  2.28  2.28 
 
สินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ละหน้ีสินตามสญัญาเช่าขา้งตน้แสดงเป็นส่วนหน่ึงของส่วนงานอาหาร และส่วนงานเคร่ืองด่ืม 
 
การยินยอมการลดค่าเช่าท่ีเกี่ยวข้องกับ COVID-19 
 
กลุ่มบริษทัไดถื้อปฏิบติัตามการปรับปรุง TFRS 16 เร่ือง การลดค่าเช่าท่ีเกี่ยวข้องกับ COVID-19 ซ่ึงให้ทางเลือกแก่ผู ้
เช่าในการไม่ตอ้งประเมินว่าการไดรั้บการลดค่าเช่าท่ีเก่ียวขอ้งกบั COVID-19 ท่ีเขา้เง่ือนไขเป็นการเปล่ียนแปลง
สญัญาเช่า กลุ่มบริษทัถือปฏิบติัตามทางเลือกดงักล่าวกบัสัญญาเช่าร้านอาหาร ในปี 2564 กลุ่มบริษทัและบริษทัไดรั้บ
การลดค่าเช่าท่ีเก่ียวขอ้งกับ COVID-19 ท าให้ค่าเช่าส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 ลดลงเป็น
จ านวน 8.16 ลา้นบาทและ 4.57 ลา้นบาท ตามล าดบั 

 
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 สินทรัพย์ รวมถึงการประกนักรณีธุรกิจหยดุชะงกัท่ีไดรั้บ
ผลกระทบจากอัคคีภัย ซ่ึงจะชดเชยรายได้จากการด าเนินงานท่ีสูญเสียไปในช่วงเวลาดังกล่าว ผู ้บริหาร  
บริษัทประกันภัย และเจ้าหน้า ท่ีส ารวจภัยได้ท าการประเมินผลกระทบทั้ งหมดของความเสียหายตั้ งแต่ 
เดือนพฤศจิกายน 2560 ต่อมาในเดือนมีนาคม 2563 บริษทัประกนัภยัไดส้รุปค่าสินไหมทดแทนส าหรับความเสียหาย
ต่อทรัพยสิ์นเป็นจ านวนเงิน 1,008 ลา้นบาท กิจการจะรับรู้เงินชดเชยท่ีจะไดรั้บจากบริษทัประกนัภยัไดก้็ต่อเม่ือมี
ความแน่นอนท่ีจะไดรั้บเงินชดเชยนั้น โดยในเดือนมกราคม และกรกฎาคม 2562 บริษทัยอ่ยดงักล่าวไดรั้บเงินชดเชย
ค่าสินไหมทดแทนบางส่วนจากบริษทัประกนัภยัเป็นจ านวนเงินทั้งส้ิน 600 ลา้นบาท และ 150 ลา้นบาท ตามล าดบั และใน
เดือนธนัวาคม 2563 บริษทัประกนัภยัไดเ้สร็จส้ินการประเมินค่าสินไหมทดแทนโดยบริษทัไดรั้บค่าสินไหมทดแทน
ความเสียหายกรณีธุรกิจหยดุชะงกัท่ีไดรั้บผลกระทบจากอคัคีภยัเป็นจ านวนเงิน 203 ลา้นบาท ซ่ึงกลุ่มบริษทัไดรั้บรู้
เงินชดเชยและค่าใชจ่้ายอนัเกิดจากเหตุการณ์อคัคีภยัดงัน้ี 

 
 



บริษัท โออชิิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ  
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบกำรเงินรวม 
ส าหรับงวดหกเดอืนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564  2563 
 (ล้านบาท) 
ค่าสินไหมทดแทนจากบริษทัประกนัภยั 3  293 

ค่ำสินไหมทดแทน 3  293 
    
ค่าใชจ่้ายอ่ืนซ่ึงเกิดเน่ืองจากเหตุการณ์อคัคีภยั -  - 
รวมค่ำใช้จ่ำยทีเ่กีย่วข้องจำกเหตุกำรณ์อคัคภัีย -  - 
สุทธิจำกเหตุกำรณ์อคัคภัีย 3  293 

 

ลูกหน้ีเงินชดเชยจากการประมาณการการประกนัภัย 
 

รายการเคล่ือนไหวของลูกหน้ีเงินชดเชยจากการประมาณการการประกันภัยส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี  
31 มีนาคม 2564 และส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 มีดงัน้ี 
 

 งบกำรเงินรวม 

 2564  2563 

 (ล้านบาท) 
ณ วนัท่ี 1 ตุลาคม 2563 และ 2562 458  165 
ไดรั้บการแจง้เพิ่มจากบริษทัประกนัภยั 3  293 
เงินชดเชยไดรั้บจากบริษทัประกนัภยั (461)  - 
ณ วนัที่ 31 มีนำคม / 30 กนัยำยน -  458 

 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 กลุ่มบริษทัไดรั้บเงินชดเชยจากการประกนัภยัครบถว้นแลว้ทั้งจ านวน 
 

5 ผลกระทบจำกกำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 (Covid-19) 
  

ในเดือนธนัวาคม 2563 ส่วนงานราชการจงัหวดับางแห่งไดก้ าหนดใหมี้การปิดสถานประกอบการร้านอาหารหรือลด
เวลาประกอบกิจการของกลุ่มบริษทัเป็นการชั่วคราว เพื่อจะจ ากดัผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือ 
ไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ส่งผลใหก้ารด าเนินธุรกิจของกลุ่มบริษทัไดรั้บผลกระทบ โดยกลุ่มบริษทัไม่สามารถ
ขายสินคา้และให้บริการกบัลูกคา้ท่ีตอ้งการรับประทานอาหารภายในร้าน แต่สามารถให้ลูกคา้ซ้ือสินคา้และรับกลบั 
หรือใหบ้ริการแบบส่งถึงบา้น ทั้งน้ีกลุ่มบริษทัไดปิ้ดสถานประกอบการในประเทศชัว่คราวจ านวน 7 แห่ง ตั้งแต่วนัท่ี 
20 ธนัวาคม 2563 และไดเ้ปิดด าเนินงานอีกคร้ังวนัท่ี 15 มกราคม 2564  
 



บริษัท โออชิิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ  
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ผูบ้ริหารยงัคงติดตามสถานการณ์เหตุการณ์ดงักล่าวเพื่อให้มัน่ใจว่าพนกังานของกลุ่มบริษทัปลอดภยั ตลอดจนไดมี้
การปรับเปล่ียนรูปแบบการใหบ้ริการและด าเนินงานเพื่อตอบสนองต่อเหตุการณ์ดงักล่าว  
 

6         บุคคลหรือกจิกำรที่เกีย่วข้องกนั 
  

ความสัมพนัธ์ท่ีมีกับบริษัทย่อยได้เปิดเผยในหมายเหตุข้อ 10 ส าหรับบุคคลหรือกิจการอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกันไม่มี
ความสมัพนัธ์เปล่ียนแปลงไปอยา่งมีสาระส าคญั  
 

นโยบายการก าหนดราคาไม่มีการเปล่ียนแปลงอย่างมีสาระส าคญัในระหว่างงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี  
31 มีนาคม 2564  
 
รายการท่ีส าคญักับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกันส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 
สรุปไดด้งัน้ี 
 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
ส าหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564  2563  2564  2563 
 (พันบาท) 
บริษัทใหญ่        
ขายสินคา้ 512  592  59  154 
รายไดอ่ื้น 2  61  -  56 
ค่าบริหารงาน 3,156  3,156  3,156  3,156 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน 1,390  1,439  806  835 
        
บริษัทย่อย        
ขายสินคา้ -  -  2,437  435 
เงินปันผลรับ -  -  163,800  183,999 
ดอกเบ้ียรับ -  -  847  434 
รายไดค่้าบริหารจดัการ -  -  24,588  5,302 
รายไดอ่ื้น -  -  3,489  2,614 
ขายอุปกรณ์ -  -  175  705 
ซ้ือสินคา้ -  -  3,252  9,102 
ซ้ืออุปกรณ์ -  -  96  57 
รายจ่ายค่าเช่า -  -  69  604 



บริษัท โออชิิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ  
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
ส าหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564  2563  2564  2563 
 (พันบาท) 
ดอกเบ้ียจ่าย -  -  2,505  1,000 

ค่าบริหารงาน -  -  54  - 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน -  -  4,643  6,781 
        
ผู้บริหำรส ำคญั        
ค่าตอบแทนผูบ้ริหารส าคญั        
   ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนกังาน 33,926  34,605  32,588  33,633 
   ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 234  179  189  139 
   ค่าใชจ่้ายส าหรับโครงการค่าตอบแทน 
      พนกังานระยะยาว   

 
604 

  
348 

  
131 

  
77 

   รวมค่ำตอบแทนผู้บริหำรส ำคญั 34,764  35,132  32,908  33,849 

        
กจิกำรอ่ืนที่เกีย่วข้องกนั        
ขายสินคา้ 1,200,751  1,253,211  138,973  79,818 
การใหบ้ริการ 3,000  2,888  -  - 
ค่าสินไหมทดแทนจากเหตุการณ์อคัคีภยั -  292,745  -  - 
รายไดอ่ื้น 6,466  3,426  537  22 
ซ้ือสินคา้ 506,035  531,177  304,614  319,457 
ซ้ืออุปกรณ์ 157  2,256  105  19 
ค่าบริหารงาน 2,370  2,370  1,950  1,950 
รายจ่ายค่าเช่า 9,056  46,466  3,550  11,559 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน 116,410  98,083  22,032  34,471 

 
  



บริษัท โออชิิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ  
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
ส าหรับงวดหกเดอืนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564  2563  2564  2563 
 (พันบาท) 
บริษัทใหญ่        
ขายสินคา้ 1,465  891  106  183 
รายไดอ่ื้น 6  69  -  56 
ค่าบริหารงาน 6,312  6,312  6,312  6,312 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน 2,779  2,878  1,612  1,669 

        
บริษัทย่อย        
ขายสินคา้ -  -  12,893  1,474 
เงินปันผลรับ -  -  163,800  183,999 
ดอกเบ้ียรับ -  -  1,650  1,087 
รายไดค่้าบริหารจดัการ -  -  49,790  10,977 
รายไดอ่ื้น -  -  6,441  6,135 
ขายอุปกรณ์ -  -  465  948 
ซ้ือสินคา้ -  -  9,129  20,592 
ซ้ืออุปกรณ์ -  -  154  63 
รายจ่ายค่าเช่า -  -  158  1,364 
ดอกเบ้ียจ่าย -  -  2,527  1,105 
ค่าบริหารงาน -  -  108  - 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน -  -  11,495  17,198 
        

ผู้บริหำรส ำคญั        
ค่าตอบแทนผูบ้ริหารส าคญั        
   ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนกังาน 40,588  40,153  37,946  37,961 
   ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 468  358  377  279 
   ค่าใชจ่้ายส าหรับโครงการค่าตอบแทน        
     พนกังานระยะยาว 1,030  540  225  120 
   รวมค่ำตอบแทนผู้บริหำรส ำคญั 42,086  41,051  38,548  38,360 

 
 
 

       



บริษัท โออชิิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ  
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
ส าหรับงวดหกเดอืนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564  2563  2564  2563 
 (พันบาท) 
กจิกำรอ่ืนที่เกีย่วข้องกนั        
ขายสินคา้ 2,334,796  2,413,772  246,106  134,478 
การใหบ้ริการ 7,904  9,731  -  - 
ค่าสินไหมทดแทนจากเหตุการณ์อคัคีภยั 2,651  292,745  -  - 
รายไดอ่ื้น 10,679  6,660  1,506  242 
ซ้ือสินคา้ 1,034,558  1,258,814  626,250  737,598 
ซ้ืออุปกรณ์ 350  2,647  111  37 
ค่าบริหารงาน 4,740  4,740  3,900  3,900 
รายจ่ายค่าเช่า 18,754  78,107  6,420  24,917 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน 239,676  234,973  41,054  70,935 

 

ค่าตอบแทนกรรมการ 
 

ในการประชุมสามัญประจ าปีของผูถื้อหุ้นของบริษัทเม่ือวนัท่ี 28 มกราคม 2564 ผูถื้อหุ้นมีมติอนุมัติการจ่าย 
ค่าตอบแทนกรรมการบริษทัและเงินบ าเหน็จประจ าปี 2564 เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 10 ลา้นบาท และ 32 ลา้นบาท 
ตามล าดบั 
 

ยอดคงเหลือกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และ 30 กนัยายน 2563 มีดงัน้ี 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 31 มีนาคม  30 กนัยายน  31 มีนาคม  30 กนัยายน 
ลูกหน้ีการค้า 2564  2563  2564  2563 
 (พันบาท) 
บริษทัใหญ่ 4,080  721  1,772  196 
บริษทัยอ่ย -  -  131  219 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 770,550  506,630  76,516  34,921 
รวม 774,630  507,351  78,419  35,336 

 
  



บริษัท โออชิิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ  
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 31 มีนาคม  30 กนัยายน  31 มีนาคม  30 กนัยายน 
ลูกหน้ีอื่น 2564  2563  2564  2563 
 (พันบาท) 
บริษทัใหญ่ -  15  -  15 
บริษทัยอ่ย -  -  55,340  106,381 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั* 38,427  463,286  36,929  1,728 
รวม 38,427  463,301  92,269  108,124 

 
*ณ วันท่ี  31 มีนาคม 2564 กลุ่มบริษัทได้รับช าระเ งินชดเชยจากการประกันภัยครบถ้วนแล้วทั้ งจ านวน  
(30 กันยายน 2563: มีลูกหนีเ้งินชดเชยจากการประมาณการประกันภัยจ านวน  458 ล้านบาท) ตามท่ีได้เปิดเผยใน 
หมายเหตุขอ้ 4 

 
 อตัรำดอกเบีย้ งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี      ณ วนัท่ี 
 30 กนัยายน  31 มีนาคม 30 กนัยายน      31 มีนาคม 
เงินให้กู้ยมืระยะส้ัน 2563  2564 2563  เพิ่มข้ึน  ลดลง  2564 
 (ร้อยละต่อปี) (พันบาท) 
บริษทัยอ่ย 2.20  2.20 28,000  94,000  (68,000)  54,000 

 
 อตัรำดอกเบีย้ งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี      ณ วนัท่ี 
 30 กนัยายน  31 มีนาคม 30 กนัยายน      31 มีนาคม 
เงินให้กู้ยมืระยะส้ัน 2562  2563 2562  เพิ่มข้ึน  ลดลง  2563 
 (ร้อยละต่อปี) (พันบาท) 
บริษทัยอ่ย 2.20 - 2.51  2.20 106,000  394,000  (446,000)  54,000 

 
 อตัรำดอกเบีย้ งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี      ณ วนัท่ี 
 30 กนัยายน  31 มีนาคม 30 กนัยายน      31 มีนาคม 
เงินให้กู้ยมืระยะยาว 2563  2564 2563  เพิ่มข้ึน  ลดลง  2564 
 (ร้อยละต่อปี) (พันบาท) 
บริษทัยอ่ย 2.20  2.20 100,000  -  -  100,000 



บริษัท โออชิิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ  
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 31 มีนาคม  30 กนัยายน  31 มีนาคม  30 กนัยายน 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 2564  2563  2564  2563 
 (พันบาท) 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 36,938  36,541  18,338  18,335 

 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร  
 31 มีนาคม  30 กนัยายน  31 มีนาคม  30 กนัยายน 
เจ้าหน้ีการค้า 2564  2563  2564  2563 

 (พันบาท) 

บริษทัยอ่ย -  -  637  3,159 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 273,543  235,465  139,862  112,549 
รวม 273,543  235,465  140,499  115,708 

 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร  

 31 มีนาคม  30 กนัยายน  31 มีนาคม  30 กนัยายน 
เจ้าหน้ีค่าสินทรัพย์ 2564  2563  2564  2563 

 (พันบาท) 

กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั -  690  -  - 

 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร  
 31 มีนาคม  30 กนัยายน  31 มีนาคม  30 กนัยายน 
เจ้าหน้ีอื่น 2564  2563  2564  2563 
 (พันบาท) 
บริษทัใหญ่ 16,619  10,677  11,508  8,015 
บริษทัยอ่ย -  -  14,340  10,496 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 146,627  113,734  21,722  25,545 

รวม 163,246  124,411  47,570  44,056 

 
  



บริษัท โออชิิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ  
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 อตัรำดอกเบีย้ งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี      ณ วนัท่ี 
 30 กนัยายน  31 มีนาคม 30 กนัยายน      31 มีนาคม 
เงินกู้ยมืระยะส้ัน 2563  2564 2563  เพิ่มข้ึน  ลดลง  2564 
 (ร้อยละต่อปี) (พันบาท) 
บริษทัยอ่ย 2.20  2.20 -  980,000  -  980,000 

 
 อตัรำดอกเบีย้ งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี      ณ วนัท่ี 
 30 กนัยายน  31 มีนาคม 30 กนัยายน      31 มีนาคม 
เงินกู้ยมืระยะส้ัน 2562  2563 2562  เพิ่มข้ึน  ลดลง  2563 
 (ร้อยละต่อปี) (พันบาท) 
บริษทัยอ่ย 2.20  2.20 565,000  1,409,200  (1,446,200)  528,000 

 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 31 มีนาคม  30 กนัยายน  31 มีนาคม  30 กนัยายน 
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอื่น 2564  2563  2564  2563 

 (พันบาท) 

บริษทัใหญ่ 976  1,499  212  339 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 74  74  -  - 

รวม 1,050  1,573  212  339 

 
ภาระผกูพนักบับุคคลหรือกจิการที่เกีย่วข้องกนั 
 
 
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 

  
งบกำรเงินรวม 

  งบกำรเงิน
เฉพำะกจิกำร 

  (พันบาท) 
ภาระผกูพนัรายจ่ายฝ่ายทุน      
สัญญาท่ียงัไม่รับรู้      
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์  117   - 
 
 
 

     



บริษัท โออชิิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ  
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 

  
งบกำรเงินรวม 

  งบกำรเงิน
เฉพำะกจิกำร 

  (พันบาท) 
จ านวนเงินขั้นต ่าที่ต้องจ่ายในอนาคตทั้งส้ิน 
    ภายใต้สัญญาเช่าด าเนินงานที่บอกเลิกไม่ได้ 

     

ภายในหน่ึงปี  5,067   2,432 
หลงัจากหน่ึงปี แต่ไม่เกินหา้ปี  1   1 

รวม  5,068   2,433 
      

ภาระผกูพนัอื่น ๆ      

สญัญาบริการ  48,389   11,526 
ค าสัง่ซ้ือท่ีผูข้ายสินคา้หรือวสัดุตกลงแลว้  130,893   58,700 
อ่ืน ๆ  5,223   3,801 

รวม  184,505   74,027 

  
  สัญญาส าคญัที่ท ากบับุคคลหรือกจิการที่เกีย่วข้องกนั 
  

สัญญาเช่าทรัพย์สิน  
  

บริษัทและบริษัท โออิชิ ราเมน จ ากัด ซ่ึงเป็นบริษัทย่อยของบริษัทได้ท าสัญญาเช่าพื้นท่ีเพื่อประกอบกิจการ
ร้านอาหารกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัหลายแห่ง สัญญามีก าหนดระยะเวลาหน่ึงถึงสามปี ซ่ึงจะครบก าหนดในระหวา่ง 
ปี 2564 ถึงปี 2565โดยบริษทัและบริษทัย่อยดงักล่าวมีภาระผูกพนัท่ีจะตอ้งจ่ายค่าเช่าเป็นรายเดือนในอตัราคงท่ี 
หรืออตัราร้อยละของยอดรายไดต้ามเง่ือนไขท่ีก าหนดไวใ้นสญัญา  
 
สัญญาอื่น ๆ 
 
สัญญาแต่งตั้งผู้จัดจ าหน่ายสินค้า 
 
บริษทั โออิชิ เทรดด้ิง จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยของบริษทัไดท้ าสัญญาแต่งตั้งให้กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัแห่งหน่ึงเป็น 
ผูจ้ดัจ าหน่ายสินคา้ประเภทชาเขียวใหก้บับริษทัยอ่ยดงักล่าว โดยสัญญามีก าหนดระยะเวลาสามปี มีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่
วนัท่ี 1 มีนาคม 2561 และส้ินสุดวนัท่ี 28 กุมภาพนัธ์ 2564 ต่อมาเม่ือวนัท่ี 1 มีนาคม 2564 บริษทัย่อยดงักล่าวไดท้ า
สัญญาใหม่กบัคู่สัญญาในราคาและเง่ือนไขตามท่ีระบุในสัญญา โดยสัญญามีก าหนดระยะเวลาสามปี มีผลบงัคบัใช้
ตั้งแต่วนัท่ี 1 มีนาคม 2564 และส้ินสุดวนัท่ี 29 กุมภาพนัธ์ 2567 และหากคู่สัญญาฝ่ายหน่ึงฝ่ายใดประสงคจ์ะไม่ต่อ



บริษัท โออชิิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ  
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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อายสุญัญาใหแ้จง้เป็นหนงัสือแก่อีกฝ่ายหน่ึง ก่อนครบก าหนดระยะเวลาของสญัญาไม่นอ้ยกวา่ 90 วนั โดย ณ ปัจจุบนั
สญัญาใหม่อยูใ่นขั้นตอนการพิจารณาลงนามจากบริษทัยอ่ยและคู่สญัญา 

 
เม่ือวนัท่ี 1 มีนาคม 2564 บริษทัไดท้ าสัญญาแต่งตั้งให้กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัแห่งหน่ึงเป็นผูจ้ดัจ  าหน่ายสินคา้ประเภท
ชาโซดาให้กบับริษทั โดยสัญญามีก าหนดระยะเวลาสามปี มีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 1 มีนาคม 2564 และส้ินสุดวนัท่ี 
29 กุมภาพนัธ์ 2567 และหากคู่สัญญาฝ่ายหน่ึงฝ่ายใดประสงคจ์ะไม่ต่ออายุสัญญาให้แจง้เป็นหนงัสือแก่อีกฝ่ายหน่ึง 
ก่อนครบก าหนดระยะเวลาของสญัญาไม่นอ้ยกวา่ 90 วนั 
 
สัญญาจ้างบริการ 
 
บริษทัไดท้ าสัญญาจา้งบริการกบั บริษทั โออิชิ ราเมน จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทั เพื่อการให้บริการเก่ียวกบั
ธุรกิจร้านอาหาร โดยสญัญามีก าหนดระยะเวลาหน่ึงปี เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2562 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ
มีอตัราค่าบริการตามท่ีระบุในสัญญา ต่อมาคู่สัญญาไดต้กลงท าสัญญาใหม่ โดยสัญญามีก าหนดระยะเวลาหน่ึงปี  
มีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 และส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 ต่อมาคู่สัญญาไดต้กลงท าสัญญาใหม่ 
โดยสัญญามีก าหนดระยะเวลาสามปี มีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2564 และส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2566  
โดยรายละเอียดค่าบริการเป็นไปตามท่ีระบุในสญัญา  
 
สัญญาซ้ือขายเศษวัสดเุหลือใช้ 
 
บริษทั โออิชิ เทรดด้ิง จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัไดท้ าสัญญาซ้ือขายเศษวสัดุเหลือใชก้บักบักิจการท่ีเก่ียวขอ้ง
กนัแห่งหน่ึง โดยสัญญามีก าหนดระยะเวลาหน่ึงปี มีผลบงัคบัใชเ้ม่ือวนัท่ี 1 ตุลาคม 2562 และส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 
2563 ต่อมาบริษทั โออิชิ เทรดด้ิง จ ากดั และบริษทั โออิชิ ฟู้ด เซอร์วิส จ ากดัซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัไดท้ าสญัญา
ใหม่กบัคู่สัญญาในราคาและเง่ือนไขตามท่ีระบุในสัญญา โดยสัญญามีก าหนดระยะเวลาหน่ึงปี มีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่
วนัท่ี 1 ตุลาคม 2563 และส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564  
 
สัญญาซ้ือขายไฟฟ้าจากระบบผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย์บนหลงัคา 
 
บริษทั โออิชิ เทรดด้ิง จ ากดัและบริษทั โออิชิ ฟู้ด เซอร์วิส จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยของบริษทัไดท้ าสัญญาซ้ือขาย
ไฟฟ้าจากระบบผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตยบ์นหลงัคากบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัแห่งหน่ึง โดยสัญญามีก าหนด
ระยะเวลายีสิ่บปี ซ่ึงมีผลบงัคบัใชเ้ม่ือวนัท่ี 1 มกราคม 2564 และส้ินสุดลงในวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2583 โดยรายละเอียด
ค่าไฟฟ้าเป็นไปตามท่ีระบุในสัญญาและ ณ ปัจจุบนัสัญญาดงักล่าวอยูใ่นขั้นตอนการพิจารณาลงนามจากบริษทัและ
คู่สญัญา 



บริษัท โออชิิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ  
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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สัญญาซ้ือขาย 
 
เม่ือวนัท่ี 1 กนัยายน 2561 บริษทั โออิชิ เทรดด้ิง จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัไดท้ าสัญญาซ้ือขวดพีอีทีบรรจุร้อน
กบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัแห่งหน่ึง ตามปริมาณท่ีบริษทัย่อยดงักล่าวก าหนดในราคาเป็นไปตามท่ีระบุในสัญญา โดย
สัญญามีก าหนดระยะเวลาหกเดือน มีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 1 กนัยายน 2561 ส้ินสุดวนัท่ี 28 กุมภาพนัธ์ 2562 ต่อมา
เม่ือวนัท่ี 27 มีนาคม 2562 บริษทัย่อยดงักล่าวไดท้ าสัญญาใหม่กบัคู่สัญญาในราคาและเง่ือนไขตามท่ีระบุในสัญญา 
โดยสัญญามีก าหนดระยะเวลาเจ็ดเดือน มีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 1 มีนาคม 2562 ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 ต่อมา
เม่ือวนัท่ี 1 ตุลาคม 2562 บริษทัย่อยดังกล่าวได้ท าสัญญาใหม่กับคู่สัญญา โดยสัญญามีก าหนดระยะเวลาหน่ึงปี  
มีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 1 ตุลาคม 2562 และส้ินสุดลงวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 ต่อมาเม่ือวนัท่ี 24 กนัยายน 2563 บริษทั
ย่อยดงักล่าวของบริษทัไดท้ าสัญญาใหม่กบัคู่สัญญา โดยสัญญามีก าหนดระยะเวลาหน่ึงปี มีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 
1 ตุลาคม 2563 และส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 ซ่ึงมีราคาและเง่ือนไขเป็นไปตามสญัญาเดิม 
 

7 ลูกหนีอ่ื้น 
 

  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
  31 มีนาคม  30 กนัยายน  31 มีนาคม  30 กนัยายน 
 หมายเหต ุ 2564  2563  2564  2563 
  (พันบาท) 
กจิกำรที่เกีย่วข้องกนั 6 38,427  463,301  92,269  108,124 

บุคคลหรือกจิกำรอ่ืน ๆ         
ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้  28,183  16,032  7,413  6,375 
เงินค่ามดัจ า  294  6,378  5  - 
อ่ืน ๆ  19,856  15,728  6,522  4,908 
รวม  86,760  501,439  106,209  119,407 

 
  



บริษัท โออชิิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ  
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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8 สินค้ำคงเหลือ 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร  
 31 มีนาคม 

2564 
 

30 กนัยายน 
2563 

 31 มีนาคม 
2564 

 
30 กนัยายน 

2563 
 (พันบาท) 
สินคา้ส าเร็จรูป 158,454  206,011  1,265  1,526 
สินคา้ระหวา่งผลิต 13,876  11,886  -  - 
วตัถุดิบ 178,697  164,385  23,247  25,233 
วสัดุส้ินเปลืองเพื่อการผลิต 19,025  19,897  5,621  5,938 
อะไหล ่ 86,744  96,716  -  - 
 456,796  498,895  30,133  32,697 
หัก ค่าเผือ่สินคา้ลา้สมยัและเส่ือมสภาพ (1,072)  (742)  -  - 
สุทธิ 455,724  498,153  30,133  32,697 

 
9 เงินลงทุนอ่ืน 
 

รายการเคล่ือนไหวในระหว่างงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 ของตราสารหน้ีท่ีอยู่ในความตอ้งการของ
ตลาดมีดงัน้ี 
  

งบกำรเงินรวม / งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

ตราสารหน้ีที่อยู่ในความต้องการ
ของตลาด 

ณ วนัท่ี 
30 กนัยายน      ปรับปรุงมูลค่า  

ณ วนัท่ี 
31 มีนาคม 

 2563  ซ้ือ  ขาย  ยติุธรรม  2564 
 (พันบาท) 
ตราสารหน้ีถือไวเ้ผือ่ขาย -  700,000  -  272  700,272 

 
  



บริษัท โออชิิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ  
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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10 เงินลงทุนในบริษัทย่อย 
 

 งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
ส าหรับงวดหกเดอืนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564  2563 

 (พันบาท) 
ณ วนัท่ี 1 ตุลาคม 2563 และ 2562 1,581,075  1,590,081 
เพิ่มทุนในบริษทัยอ่ย 3,063  1,000 
ค่าเผือ่การดอ้ยค่า (973)  (5,500) 
ณ วนัที่ 31 มีนำคม 1,583,165  1,585,581 
 

เม่ือวนัท่ี 18 กุมภาพนัธ์ 2564  Oishi International Holdings Limited ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยทางตรงของบริษทั ไดเ้พิ่มทุน
จดทะเบียนท่ีออกและช าระแลว้จากเดิมจ านวน 13.08 ลา้นเหรียญฮ่องกง (13,077,500 หุน้ มูลค่าหุน้ท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 
เหรียญฮ่องกง) เป็นจ านวน 13.79 ลา้นเหรียญฮ่องกง (13,790,500 หุน้ มูลค่าหุน้ท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 เหรียญฮ่องกง) 
 

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

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

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

เม่ือวันท่ี 25 ธันวาคม 2563 Oishi F&B (Singapore) Pte. Ltd. ซ่ึงเป็นบริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัท ได้เพิ่มทุน 
จดทะเบียนท่ีออกและช าระแลว้จากเดิมจ านวน 2.13 ลา้นเหรียญสิงคโปร์ (2,125,000 หุ้น มูลค่าหุ้นท่ีตราไวหุ้้นละ  
1 เหรียญสิงคโปร์) เป็นจ านวน 2.14 ลา้นเหรียญสิงคโปร์ (2,138,291 หุน้ มูลค่าหุน้ท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 เหรียญสิงคโปร์) 

 

เม่ือวนัท่ี 25 ธนัวาคม 2563 Oishi F&B (Cambodia) Co., Ltd. ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยทางออ้มของบริษทัไดจ้ดทะเบียนเป็น
นิติบุคคลในประเทศกมัพูชา โดยมีทุนจดทะเบียนท่ีออกและเรียกช าระแลว้จ านวน 10,000 .เหรียญสหรัฐอเมริกา 
(10,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 เหรียญสหรัฐอเมริกา) โดย Oishi F&B (Singapore) Pte. Ltd..ซ่ึงเป็นบริษทัย่อย
ทางออ้มของบริษทัในประเทศสิงคโปร์ถือหุน้ทั้งหมด  



บริษัท โออชิิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ  
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และ 30 กนัยายน 2563 และเงินปันผลรับจากเงินลงทุนส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม มีดงัน้ี 
 

บริษทัไม่มีเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์ดงันั้นจึงไม่มีราคาท่ีเปิดเผยต่อสาธารณชน 

   งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

   

 สัดส่วนความเป็นเจา้ของ  ทุนช าระแลว้ 

 

ราคาทุน 

  

การดอ้ยค่า  ราคาทุน-สุทธิ 

 เงินปันผลรับส าหรับงวด 

หกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 

  ประเทศท่ี 31 มีนาคม  30 กนัยายน  31 มีนาคม  30 กนัยายน  31 มีนาคม  30 กนัยายน  31 มีนาคม  30 กนัยายน  31 มีนาคม  30 กนัยายน  31 มีนาคม  31 มีนาคม 

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

   (ร้อยละ)  (หลักพัน)  (พันบาท) 

บริษทัย่อยทางตรง                          

บริษทั โออิชิ เทรดด้ิง จ ากดั  ผลิตและจดัจ าหน่าย               

    อาหารและเคร่ืองด่ืม 

 

ไทย 
 

99.99 

  

99.99 

  

420,000 บาท 

  

420,000 บาท 

  

420,000 

  

420,000 

  

- 

  

- 

  

420,000 

  

420,000 

  

163,780 
  

105,000 

บริษทั โออิชิ ราเมน จ ากดั ร้านอาหารญ่ีปุ่ น ไทย 99.99  99.99  158,000 บาท  158,000 บาท  158,000  158,000  -  -  158,000  158,000  -           78,999 

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

บริษทั โออิชิ เดลิเวอร่ี จ ากดั พาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์ ไทย 99.99  99.99  1,000 บาท  1,000 บาท  1,000  1,000  -  -  1,000  1,000  -  - 

Oishi International Holdings 

   Limited 

จดัจ าหน่ายเคร่ืองด่ืม 

ในต่างประเทศ 

 

ฮ่องกง 100.00  100.00  HKD 13,791  HKD 13,000  

 

58,649  

 

55,586 

  

(54,482) 

  

(53,509) 

  

4,167  

 

2,077  

 

- 

  

- 

รวม           1,637,647  1,634,584  (54,482)  (53,509)  1,583,165  1,581,075  163,780  183,999 
                        

บริษทัย่อยทางอ้อม                        

Oishi F&B (Singapore) Pte. Ltd. บริหารตราสินคา้และใหค้ าปรึกษา สิงคโปร์ 100.00  100.00  SGD 2,260  SGD 2,125                 

Oishi Myanmar Limited ร้านอาหารญ่ีปุ่ น พม่า 55.00  55.00  USD 3,000  USD 3,000                 

Oishi Group Limited  

   Liability Company 

บริการใหค้  าปรึกษา 

  การบริหารดา้นการตลาด 

 

เวียดนาม 100.00  100.00  USD 50  USD 50  

           

  

  

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

Shabushi Laos Company Limited ร้านอาหารญ่ีปุ่ น ลาว 51.00  -  USD 92  -                 



บริษัท โออชิิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ  
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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11 ที่ดนิ อำคำรและอุปกรณ์  
 

การซ้ือ จ าหน่าย และโอนอาคารและอุปกรณ์ไม่รวมสินทรัพย์สิทธิการใช้ระหว่างงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี  
31 มีนาคม 2564 มีดงัน้ี 
 

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

อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 4,946  -  -  - 
ส่วนตกแต่ง 8,845  (500)  384  - 
ระบบภายใน 9,736  (340)  174  (1) 
เคร่ืองมือและเคร่ืองจกัรใชใ้นการผลิต 29,744  (760)  2,439  (428) 
อุปกรณ์ส านกังานและเคร่ืองตกแต่ง 8,961  (102)  2,376  (107) 
เคร่ืองใชใ้นร้านอาหาร 2,300  (34)  586  (22) 
ยานพาหนะ 627  -  -  - 
สินทรัพยร์ะหวา่งก่อสร้างและติดตั้ง 32,484  (39,829)  2,020  (1,768) 
รวม 97,643  (41,565)  7,979  (2,326) 

 

 
12 สินทรัพย์สิทธิกำรใช้ 
 

รายการเคล่ือนไหวของสินทรัพยสิ์ทธิการใชส้ าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 มีดงัน้ี 
 

 
 

หมายเหตุ 
 

งบกำรเงินรวม 

 งบกำรเงิน 
เฉพำะกจิกำร 

  (พันบาท) 
ณ วนัท่ี 1 ตุลาคม 2563 3 413,154  240,228 
เพิ่มข้ึน  61,055  49,530 
หัก ยกเลิกสญัญา  (6,443)  (6,443) 
หัก ค่าเส่ือมราคา   (102,998)  (58,742) 
ณ วนัที่ 31 มีนำคม 2564  364,768  224,573 



บริษัท โออชิิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ  
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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13 หนีสิ้นที่มีภำระดอกเบีย้ 
 

ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2564 กลุ่มบริษัทมีวงเงินสินเช่ือซ่ึงยงัไม่ได้เบิกใช้เป็นจ านวนเงินรวม 2,475.93 ล้านบาท  
และ 1.50 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา (30 กันยายน 2563: 2,975.95 ล้านบาท และ 1.50 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา) และ
บริษทัมีวงเงินสินเช่ือซ่ึงยงัไม่ไดเ้บิกใชเ้ป็นจ านวนเงินรวม 2,390.73 ลา้นบาท และ 1.50 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา 
(30 กันยายน 2563: 2,890.75 ล้านบาท และ 1.50 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา) 
 

14 เจ้ำหนีอ่ื้น 
 

  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร  
  31 มีนาคม  30 กนัยายน  31 มีนาคม  30 กนัยายน 
 หมายเหต ุ 2564  2563  2564  2563 
  (พันบาท) 
กจิกำรที่เกีย่วข้องกนั 6 163,246  124,411  47,570  44,056 

บุคคลหรือกจิกำรอ่ืน ๆ         
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่ายอ่ืน  151,985  126,001  15,459  13,655 
ค่าใชจ่้ายพนกังาน  109,414  166,662  53,847  85,060 
ค่าสาธารณูปโภค  80,072  151,655  26,004  69,879 
ค่าใชจ่้ายทางการตลาด  40,705  74,121  5,514  7,439 
รายไดรั้บล่วงหนา้  32,538  55,212  16,678  15,157 
ค่าเช่า  21,336  26,973  8,771  10,396 
เงินประกนัผลงาน  8,315  15,116  1,414  1,461 
ค่าซ่อมบ ารุง  1,074  14,981  79  - 
อ่ืน ๆ  90,935  81,123  10,419  14,953 
รวม  699,620  836,255  185,754  262,056 

 

15 ส่วนงำนด ำเนินงำนและกำรจ ำแนกรำยได้ 
 

กลุ่มบริษทัมี 2 ส่วนงานท่ีรายงาน ดงัรายละเอียดขา้งล่าง ซ่ึงเป็นหน่วยงานธุรกิจท่ีส าคญัของกลุ่มบริษทั หน่วยงานธุรกิจ  
ท่ีส าคญัน้ีผลิตสินค้าและให้บริการท่ีแตกต่างกัน และมีการบริหารจัดการแยกต่างหาก เน่ืองจากใช้เทคโนโลย ี
และกลยทุธ์ทางการตลาดท่ีแตกต่างกนั ผูมี้อ  านาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการด าเนินงานสอบทานรายงานการจดัการภายใน
ของแต่ละหน่วยงานธุรกิจท่ีส าคญัอยา่งนอ้ยทุกไตรมาส การด าเนินงานของแต่ละส่วนงานท่ีรายงานของกลุ่มบริษทั
โดยสรุปมีดงัน้ี 



บริษัท โออชิิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ  
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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• ส่วนงานอาหาร ร้านอาหารญ่ีปุ่น บะหม่ีราเมน อาหารวา่งและอาหารส าเร็จรูปแช่แขง็ 
• ส่วนงานเคร่ืองด่ืม  ผลิตและจดัจ าหน่ายเคร่ืองด่ืมชาเขียว เคร่ืองด่ืมกล่ินผลไม ้เคร่ืองด่ืมสมุนไพร และน ้าด่ืม 
 
ขอ้มูลผลการด าเนินงานของแต่ละส่วนงานท่ีรายงานไดร้วมอยูด่งัตารางขา้งล่างน้ี ผลการด าเนินงานวดัโดยใชก้ าไร
สุทธิของส่วนงาน ซ่ึงน าเสนอในรายงานการจดัการภายในและสอบทานโดยผูมี้อ  านาจตดัสินใจสูงสุดด้านการ
ด าเนินงานของกลุ่มบริษทั ผูบ้ริหารเช่ือว่าการใชก้ าไรสุทธิในการวดัผลการด าเนินงานนั้น เป็นขอ้มูลท่ีเหมาะสมใน
การประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงานและสอดคลอ้งกบักิจการอ่ืนท่ีด าเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมเดียวกนั 
 
 งบกำรเงินรวม 
 ส่วนงำนอำหำร  ส่วนงำนเคร่ืองด่ืม  รวม 
ส าหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวันที่ 31 มนีาคม 2564  2563  2564  2563  2564  2563 
 (ล้านบาท) 
ข้อมลูตามส่วนงานด าเนินงาน            
รายไดจ้ากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 80  33  1,034  1,224  1,114  1,257 
รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 873  1,306  382  344  1,255  1,650 
รวมรำยได้ 953  1,339  1,416  1,568  2,369  2,907 

            

การจ าแนกรายได้            
ส่วนงำนภูมิศำสตร์หลกั            
ไทย 943  1,329  1,203  1,278  2,146  2,607 
ต่างประเทศ 10  10  213  290  223  300 
รวมรำยได้ 953  1,339  1,416  1,568  2,369  2,907 
            

จังหวะเวลำในกำรรับรู้รำยได้            
ณ เวลาใดเวลาหน่ึง 953  1,339  1,416  1,568  2,369  2,907 

            
ก ำไร (ขำดทุน) ส ำหรับงวดก่อนภำษีเงินได้ (95)  (108)  222  557  127  449 
(ค่าใชจ่้าย) รายไดภ้าษีเงินได ้ 26  20  (14)  (98)  13  (78) 
ก ำไร (ขำดทุน) ส ำหรับงวด (69)  (88)  208  459  140  371 

  



บริษัท โออชิิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ  
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบกำรเงินรวม 
 ส่วนงำนอำหำร  ส่วนงำนเคร่ืองด่ืม  รวม 
ส าหรับงวดหกเดอืนส้ินสุดวนัที่ 31 มนีาคม 2564  2563  2564  2563  2564  2563 
 (ล้านบาท) 
ข้อมลูตามส่วนงานด าเนินงาน            
รายไดจ้ากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 294  53  2,050  2,371  2,344  2,424 
รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 1,846  3,082  846  762  2,692  3,844 
รวมรำยได้ 2,140  3,135  2,896  3,133  5,036  6,268 

            
การจ าแนกรายได้            
ส่วนงำนภูมิศำสตร์หลกั            
ไทย 2,122  3,113  2,362  2,466  4,484  5,579 
ต่างประเทศ 18  22  534  667  552  689 
รวมรำยได้ 2,140  3,135  2,896  3,133  5,036  6,268 

            
จังหวะเวลำในกำรรับรู้รำยได้            
ณ เวลาใดเวลาหน่ึง 2,140  3,135  2,896  3,133  5,036  6,268 

            
ก ำไร (ขำดทุน) ส ำหรับงวดก่อนภำษีเงินได้ (96)  4  447  815  351  819 
(ค่าใชจ่้าย) รายไดภ้าษีเงินได ้ 29  (1)  (16)  (91)  13  (92) 
ก ำไร (ขำดทุน) ส ำหรับงวด (67)  3  431  724  364  727 

            
สินทรัพยส่์วนงาน             
   ณ วนัท่ี 31 มีนาคม/30 กนัยายน 3,398  2,449  5,439  6,119  8,837  8,568 
หน้ีสินส่วนงาน            
   ณ วนัท่ี 31 มีนาคม/30 กนัยายน  1,073  893  786  714  1,859  1,607 

  
  



บริษัท โออชิิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ  
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 ส่วนงำนอำหำร  ส่วนงำนเคร่ืองด่ืม  รวม 

ส าหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวันที่ 31 มนีาคม 2564  2563  2564  2563  2564  2563 
 (ล้านบาท) 

การจ าแนกรายได้            
ส่วนงำนภูมิศำสตร์หลกั            
ไทย 442  645  140  79  582  724 
ต่างประเทศ -  -  -  -  -  - 
รวมรำยได้ 442  645  140  79  582  724 

            
จังหวะเวลำในกำรรับรู้รำยได้            
ณ เวลาใดเวลาหน่ึง 442  645  140  79  582  724 

 

 งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 ส่วนงำนอำหำร  ส่วนงำนเคร่ืองด่ืม  รวม 

ส าหรับงวดหกเดอืนส้ินสุดวนัที่ 31 มนีาคม 2564  2563  2564  2563  2564  2563 
 (ล้านบาท) 

การจ าแนกรายได้            
ส่วนงำนภูมิศำสตร์หลกั            
ไทย 1,010  1,568  247  134  1,257  1,702 
ต่างประเทศ -  -  -  -  -  - 
รวมรำยได้ 1,010  1,568  247  134  1,257  1,702 

            
จังหวะเวลำในกำรรับรู้รำยได้            
ณ เวลาใดเวลาหน่ึง 1,010  1,568  247  134  1,257  1,702 

 
การด าเนินงานที่เป็นไปตามฤดูกาล 
 
ยอดรายไดจ้ากการขายของกลุ่มบริษทัจากการด าเนินธุรกิจเก่ียวกบัการจ าหน่ายเคร่ืองด่ืมเป็นไปตามฤดูกาล รายได้
จากการขายส่วนใหญ่โดยปกติเกิดในฤดูร้อน 
 



บริษัท โออชิิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ  
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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16 สัญญำเช่ำ 
 

ส าหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนาคม 2564 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 (พันบาท) 

รับรู้ในก าไรหรือขาดทุน    
ดอกเบ้ียจ่ายของหน้ีสินตามสญัญาเช่า 1,796  997 
ค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวกบัสญัญาเช่าระยะสั้น 24,960  13,974 
ค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวกบัสญัญาเช่าสินทรัพยท่ี์มีมูลค่าต ่า 11,935  6,194 

 

ส าหรับงวดหกเดอืนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 (พันบาท) 

รับรู้ในก าไรหรือขาดทุน    
ดอกเบ้ียจ่ายของหน้ีสินตามสญัญาเช่า 4,219  2,433 
ค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวกบัสญัญาเช่าระยะสั้น 45,953  22,518 
ค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวกบัสญัญาเช่าสินทรัพยท่ี์มีมูลค่าต ่า 24,755  12,966 
 

กระแสเงินสดจ่ายทั้งหมดของสัญญาเช่าท่ีแสดงในงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการส าหรับ
งวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 มีจ านวน 86.31 ลา้นบาท และ 50.10 ลา้นบาท ตามล าดบั 

 

17 รำยได้ (ค่ำใช้จ่ำย) ภำษีเงินได้ 
 

การรับรู้ภาษีเงินได้ข้ึนอยู่กับการประมาณการท่ีดีท่ีสุดของฝ่ายบริหารเก่ียวกับอตัราภาษีเงินได้ประจ าปีถวัเฉล่ีย 
ถ่วงน ้ าหนกัท่ีคาดไวส้ าหรับปีทางการเงินเต็มปีท่ีใชก้บัรายไดก่้อนภาษีเงินไดข้องงวดระหว่างกาล อตัราภาษีเงินได ้
ท่ีแทจ้ริงรวมของกลุ่มบริษทัและบริษทัในการด าเนินงานต่อเน่ืองเป็นระยะเวลาหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564   
คือร้อยละ 3.84 และร้อยละ (32.08) ตามล าดบั (31 มนีาคม 2563: ร้อยละ 11.19 และร้อยละ 15.88 ตามล าดับ)  
 

การเปล่ียนแปลงในอตัราภาษีเงินไดท่ี้แทจ้ริงมีสาเหตุหลกัจากปัจจยัดงัต่อไปน้ี 
• รายไดท่ี้ไม่ตอ้งเสียภาษีเงินได ้
• ค่าใชจ่้ายทางภาษีท่ีถือเป็นรายจ่ายไดเ้พิ่มข้ึน และ 
• การรับรู้ยอดขาดทุนยกไปในสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

  



บริษัท โออชิิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ  
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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18 เงินปันผล 
 

รายละเอียดเงินปันผลในระหวา่งปี 2564 และ 2563 มีดงัน้ี 
 

 วนัท่ีอนุมติั ก าหนดจ่าย อตัราต่อหุน้  จ านวนเงิน 
   (บาท)  (ล้านบาท) 

เงินปันผลประจ าปี 2563 28 มกราคม 2564 25 กมุภาพนัธ์ 2564 0.94  353 
เงินปันผลประจ าปี 2562 30 มกราคม 2563 28 กมุภาพนัธ์ 2563 2.90  544 

 

19 เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
  

 มูลค่าตามบัญชีและมูลค่ายติุธรรม 
 

ตารางดงัต่อไปน้ีแสดงมูลค่าตามบญัชีและมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินรวมถึง
ล าดบัชั้นมูลค่ายุติธรรมส าหรับเคร่ืองมือทางการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรม แต่ไม่รวมถึงการแสดงขอ้มูลมูลค่า
ยุติธรรมส าหรับสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินท่ีไม่ไดว้ดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมหากมูลค่าตามบญัชี
ใกลเ้คียงกบัมูลค่ายติุธรรมอยา่งสมเหตุสมผล 



บริษัท โออชิิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ  
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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  งบกำรเงินรวม 
  มูลค่ำตำมบัญชี  มูลค่ำยุติธรรม 

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 หมายเหต ุ

เคร่ืองมือทาง
การเงินท่ี 

วดัมูลค่าดว้ย
มูลค่ายติุธรรม
ผา่นก าไรหรือ

ขาดทุน 

 

เคร่ืองมือทาง
การเงินท่ีวดั
มูลค่าดว้ยราคา
ทุนตดัจ าหน่าย  รวม 

 

ระดบั 1 

 

ระดบั 2 

 

ระดบั 3 

 

รวม  
 (พันบาท) 

สินทรัพย์ทางการเงิน               
ตราสารหน้ีถือไวเ้ผือ่ขาย 9 700,272  -  700,272  -  700,272  -  700,272 

               
               
               
               
               
               
               
               
               



บริษัท โออชิิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ  
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร  
  มูลค่ำตำมบัญชี  มูลค่ำยุติธรรม 

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 หมายเหต ุ

เคร่ืองมือทาง
การเงินท่ี 

วดัมูลค่าดว้ย
มูลค่ายติุธรรม
ผา่นก าไรหรือ

ขาดทุน 

 

เคร่ืองมือทาง
การเงินท่ีวดั
มูลค่าดว้ยราคา
ทุนตดัจ าหน่าย  รวม 

 

ระดบั 1 

 

ระดบั 2 

 

ระดบั 3 

 

รวม  
 (พันบาท) 

สินทรัพย์ทางการเงิน               
ตราสารหน้ีถือไวเ้ผือ่ขาย 9 700,272  -  700,272  -  700,272  -  700,272 
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่บริษทัยอ่ย 6 -  54,000  54,000  -  -  54,000  54,000 
เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บริษทัยอ่ย 6 -  100,000  100,000  -  -  99,129  99,129 
รวมสินทรัพย์ทำงกำรเงินอ่ืน  700,272  154,000  854,272         

               
หน้ีสินทางการเงิน               
เงินกูย้มืระยะสั้นจากบริษทัยอ่ย 6 -  980,000  980,000  -  -  980,000  980,000 

 



บริษัท โออชิิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ  
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
  มูลค่าตาม

บญัชี 
  

มูลค่ายติุธรรม 
 หมายเหต ุ   ระดบั 1  ระดบั 2  ระดบั 3  รวม 

ณ วันที่ 30 กนัยายน 2563  (พันบาท) 

   สินทรัพย์ทางการเงิน           
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่บริษทัยอ่ย 6 28,000  -  -  28,000  28,000 
เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บริษทัยอ่ย 6 100,000  -  -  100,000  100,000 
 

เคร่ืองมือทำงกำรเงินที่วดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม 
 
ประเภท  เทคนิคกำรประเมินมูลค่ำ 
ตราสารหน้ีภาคเอกชน  เทคนิคการเปรียบเทียบราคาตลาด  ประเมินมูลค่ายุติธรรมโดยพิจารณาถึงราคา

เสนอซ้ือขายในปัจจุบนัหรือราคาเสนอซ้ือขายล่าสุด  
 
มูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินส่วนท่ีหมุนเวียนเป็นมูลค่าท่ีใกลเ้คียงกบัมูลค่าตามบญัชีเน่ืองจาก
เคร่ืองมือทางการเงินเหล่านั้นจะครบก าหนดในระยะเวลาอนัสั้น 
 

เทคนิคการประเมินมูลค่าและข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ที่มนัียส าคญั 
 

เคร่ืองมือทำงกำรเงินที่วดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม 
 

ประเภท  เทคนิคกำรประเมินมูลค่ำ  ข้อมูลที่ไม่สำมำรถสังเกตได้ที่มีนัยส ำคญั 
เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บริษทัยอ่ย  วิธีคิดลดกระแสเงินสด  อตัราคิดลด 
 

  



บริษัท โออชิิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ  
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำ 
 

การดอ้ยค่าของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดประมาณการโดยพิจารณาผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน
ใน 12 เดือนขา้งหนา้ ทั้งน้ี กลุ่มบริษทัและบริษทัพิจารณาวา่เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดมีความเส่ียงดา้นเครดิตต ่า
โดยอา้งอิงจากการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือดา้นเครดิตของคู่สญัญาโดยบุคคลภายนอก 
 

ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของลูกหน้ีการคา้ประมาณการโดยพิจารณาผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน
ตลอดอาย ุผลขาดทุนดา้นเครดิตของสินทรัพยท์างการเงินเหล่าน้ีประมาณการโดยอา้งอิงขอ้มูลผลขาดทุนดา้นเครดิต
จากประสบการณ์ในอดีต ปรับปรุงดว้ยปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัลูกหน้ีและประเมินสภาวะเศรษฐกิจท่ีเกิดข้ึนใน
ปัจจุบนัและท่ีคาดการณ์วา่จะเกิดข้ึนในอนาคต 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 
ลูกหน้ี
การคา้ 

 

อตัรา
ขาดทุน 
ถวัเฉล่ีย  

ค่าเผือ่ 
ผลขาดทุน 
ดา้นเครดิต 
ท่ีคาดวา่จะ
เกิดข้ึน 

 

ลูกหน้ี
การคา้ 

 

อตัรา
ขาดทุน 
ถวัเฉล่ีย  

ค่าเผือ่ 
ผลขาดทุน 
ดา้นเครดิต
ท่ีคาดวา่จะ
เกิดข้ึน  

(พันบาท) (ร้อยละ)  (พันบาท)  (พันบาท)  (ร้อยละ)  (พันบาท) 
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 844,151  -  -  82,326  -  - 
เกินก าหนดช าระ            

นอ้ยกวา่ 3 เดือน 70,384  -  -  3,952  -  - 
3 - 6 เดือน 1,829  -  -  27  -  - 
6 - 12 เดือน 3,929  -  -  -  -  - 
มากกวา่ 12 เดือน 3,739  -  -  310  -  - 

รวม 924,032    -  86,615    - 
            

หัก ค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้น       
เครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน 

 
- 

  
 

    
- 

    

สุทธิ 924,032      86,615     
 
  



บริษัท โออชิิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ  
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร  
 (พันบาท) 
ณ วันที่ 30 กนัยายน 2563  
    

ยงัไม่ครบก าหนดช าระ 574,280  37,568 
เกินก าหนดช าระ    

นอ้ยกวา่ 3 เดือน 56,151  906 
3 - 6 เดือน 2,871  - 
6 - 12 เดือน 1,368  47 
มากกวา่ 12 เดือน 3,057  577 

รวม 637,727  39,098 
    

หัก ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ -  - 
สุทธิ 637,727  39,098 

  

โดยปกติระยะเวลาการใหสิ้นเช่ือแก่ลูกคา้ของกลุ่มบริษทัมีระยะเวลาตั้งแต่ 30 วนั ถึง 60 วนั  
 

20 ภำระผูกพนักบับุคคลหรือกจิกำรที่ไม่เกีย่วข้องกนั 
 

 
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 

  
งบกำรเงินรวม 

  งบกำรเงิน
เฉพำะกจิกำร 

  (พันบาท) 
ภาระผกูพนัรายจ่ายฝ่ายทุน      
สัญญาท่ียงัไม่ได้รับรู้      
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์  8,228   1,502 
อาคารและส่ิงปลูกสร้างอ่ืน  949   - 
ระบบภายใน  2,114   695 
งานตกแต่ง  1,725   1,550 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์  558   558 

รวม  13,574   4,305 
 
 
 
 

 
 

     



บริษัท โออชิิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ  
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 

  
งบกำรเงินรวม 

  งบกำรเงิน
เฉพำะกจิกำร 

  (พันบาท) 
จ านวนเงินขั้นต ่าที่ต้องจ่ายในอนาคตทั้งส้ิน 
    ภายใต้สัญญาเช่าด าเนินงานที่บอกเลิกไม่ได้ 

     

ภายในหน่ึงปี  69,769   38,350 
หลงัจากหน่ึงปี แต่ไม่เกินหา้ปี  35,523   22,075 

รวม  105,292   60,425 

 
สัญญาที่ส าคญัภายใต้ภาระผกูพนัตามสัญญาเช่าด าเนินงานทีบ่อกเลิกไม่ได้ 
 

สัญญาเช่าพืน้ท่ี 
 

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

 

บริษทั โออิชิ ราเมน จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัไดท้ าสญัญาเช่าพื้นท่ีเพื่อประกอบกิจการร้านอาหารกบับริษทั
ในประเทศหลายแห่ง สัญญามีก าหนดระยะเวลาระหว่างหน่ึงปีถึงสามปี ซ่ึงจะครบก าหนดในระหว่างปี 2564  
ถึงปี 2565 โดยบริษทัยอ่ยดงักล่าวมีภาระผกูพนัท่ีจะตอ้งจ่ายค่าเช่าเป็นรายเดือนในอตัราคงท่ีหรืออตัราร้อยละของยอด
รายไดต้ามเง่ือนไขท่ีก าหนดไวใ้นสญัญา 
 

 
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 

  
งบกำรเงินรวม 

  งบกำรเงิน
เฉพำะกจิกำร 

  (พันบาท) 
ภาระผกูพนัอื่น ๆ      
สญัญาบริการ  437,397   294,296 
ค าสัง่ซ้ือท่ีผูข้ายสินคา้หรือวสัดุตกลงแลว้  239,164   - 
หนงัสือค ้าประกนัจากธนาคาร  24,070   200 
สญัญาวา่จา้งโฆษณา  892   465 
อ่ืน ๆ  84,968   4,918 

รวม  786,491   299,879 
 

  



บริษัท โออชิิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ  
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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21 เหตุกำรณ์ภำยหลงัรอบระยะเวลำรำยงำน 
 

ในการประชุมคณะกรรมการบริษทัของบริษทัเม่ือวนัท่ี 12 พฤษภาคม 2564 คณะกรรมการมีมติเป็นเอกฉันทอ์นุมติั 
การจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลจากก าไรสุทธิส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และก าไรสะสมในอตัรา
หุน้ละ 0.30 บาท เป็นจ านวนเงิน 112.50 ลา้นบาท เงินปันผลดงักล่าวจะจ่ายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในระหวา่งปี 2564 

 
22 กำรจัดประเภทรำยกำรใหม่  
 

รายการบางรายการในงบการเงิน ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 และส าหรับงบการเงินระหวา่งกาลแบบยอ่งวดสามเดือน
และหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 ไดมี้การจดัประเภทรายการใหม่เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการน าเสนองบการเงิน
ระหวา่งกาลแบบยอ่ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 
 

  งบกำรเงินรวม 
  ก่อนจดัประเภทใหม่  จดัประเภทใหม่  หลงัจดัประเภทใหม่ 
  (พันบาท) 
งบแสดงฐานะการเงิน   
ณ วันที่ 30 กนัยายน 2563       
ลูกหน้ีการคา้  630,924  6,803  637,727 
ลูกหน้ีอ่ืน  508,242  (6,803)  501,439 
    -   
       
  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
  ก่อนจดัประเภทใหม่  จดัประเภทใหม่  หลงัจดัประเภทใหม่ 

  (พันบาท) 
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ   

ส าหรับงวดสามเดอืนส้ินสุด 
   วันที่ 31 มีนาคม 2563 

      

ตน้ทุนขาย  434,454  5,325  439,779 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร  257,528  (5,325)  252,203 
    -   
   
   
   
   
   



บริษัท โออชิิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ  
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
  ก่อนจดัประเภทใหม่  จดัประเภทใหม่  หลงัจดัประเภทใหม่ 

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ   

ส าหรับงวดหกเดอืนส้ินสุด 
   วันที่ 31 มีนาคม 2563 

      

ตน้ทุนขาย  985,120  13,338  998,458 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร  530,175  (13,338)  516,837 
    -   
 

การจดัประเภทรายการใหม่น้ีเน่ืองจากผูบ้ริหารเห็นวา่มีความเหมาะสมกบัธุรกิจของบริษทัมากกวา่ 
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