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บริษัท โออชิิ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
 

งบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 

สาํหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2563 

และ 

รายงานการสอบทานของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบญัชีรับอนุญาต 

 

เสนอ คณะกรรมการบริษัท โออชิิ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) 

 

ข้าพเจ้าได้สอบทานงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ.ณ .วันที.31 ธันวาคม 2563  

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวม

และงบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ 

สาํหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2563 และหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ (ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล) 

ของบริษทั.โออิชิ กรุ๊ป จาํกัด (มหาชน) และบริษทัย่อย และของเฉพาะบริษทั โออิชิ กรุ๊ป จาํกัด (มหาชน) ตามลาํดับ  

ซึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัทาํและนาํเสนอขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลเหล่านีตามมาตรฐานการบญัชี 

ฉบบัที 34 เรือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการให้ขอ้สรุปเกียวกบัขอ้มูลทางการเงิน

ระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 

 

ขอบเขตการสอบทาน  

 

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 “การสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล 

โดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานดงักล่าวประกอบด้วย การใช้วิธีการสอบถามบุคลากรซึงส่วนใหญ่

เป็นผูร้ับผิดชอบดา้นการเงินและบญัชีและการวเิคราะห์เปรียบเทียบและวธีิการสอบทานอืน การสอบทานนีมีขอบเขตจาํกดั

กว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีทาํให้ขา้พเจา้ไม่สามารถได้ความเชือมนัว่าจะพบเรืองทีมีนัยสําคญัทงัหมด 

ซึงอาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันนัขา้พเจา้จึงไม่แสดงความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลทีสอบทาน 
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ข้อสรุป 

 

ขา้พเจา้ไม่พบสิงทีเป็นเหตุให้เชือวา่ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าว ไม่ไดจ้ดัทาํขึนตามมาตรฐานการบญัชี          ฉบบั

ที 34 เรือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ในสาระสาํคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 

 

 

 

 

 

(กนกอร ภูริปัญญวานิช) 

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 

เลขทะเบียน 10512 

 

บริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จาํกดั 

กรุงเทพมหานคร 

10 กุมภาพนัธ์ 2564 

 



บริษทั โออชิิ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน 

31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน

สินทรัพย์ หมายเหตุ 2563 2563 2563 2563

(ไม่ไดต้รวจสอบ) (ไม่ไดต้รวจสอบ)

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 1,700,387 1,126,749 135,625 167,852 

ลูกหนีการคา้ 6, 17 701,722 637,727 51,776 39,098 

ลูกหนีอืน 4, 6, 7 85,483 501,439 74,140          119,407         

เงินใหกู้ย้มืระยะสนัแก่บริษทัยอ่ย 6 - - 32,000 28,000 

สินคา้คงเหลือ 8 470,249 498,153 32,830 32,697 

สินทรัพยห์มุนเวียนอืน 64,592 55,114 19,974 12,565 

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 3,022,433 2,819,182 346,345 399,619 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 9 - - 1,580,403 1,581,075 

เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บริษทัยอ่ย 6 - - 100,000 100,000 

ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 10 5,166,513 5,320,608 113,915 123,993 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 35,076 36,348 12,263 12,544 

สิทธิการเช่า 3 - 23,427 - 18,669 

สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 3, 11 422,509 - 258,428 -

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 76,079 73,325 74,565 72,057 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน 6 306,418 295,018 168,563 167,060 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 6,006,595 5,748,726 2,308,137 2,075,398 

รวมสินทรัพย์ 9,029,028 8,567,908 2,654,482 2,475,017 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

(พันบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหว่างกาลนี
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บริษทั โออชิิ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน 

31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน

หนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 2563 2563 2563 2563

(ไม่ไดต้รวจสอบ) (ไม่ไดต้รวจสอบ)

หนีสินหมุนเวียน

เจา้หนีการคา้ 6 536,612 509,674 137,253 125,660 

เจา้หนีค่าสินทรัพย์ 6 11,668 19,653 2,294 1,810 

เจา้หนีอืน 6, 13 618,251 836,255 177,327 262,056 

ส่วนของหนีสินตามสญัญาเช่า

   ทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 3 189,990 - 112,705 -

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย 100 - - -

หนีสินหมุนเวียนอืน 52,660 32,395 20,998 9,544 

รวมหนีสินหมุนเวยีน 1,409,281 1,397,977 450,577 399,070 

หนีสินไม่หมุนเวียน

หนีสินตามสญัญาเช่า 3 182,623 - 112,377 -

หนีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 29,394 27,567 - -

ประมาณการหนีสินไม่หมุนเวียน

   สาํหรบัผลประโยชนพ์นกังาน 180,896 177,509 103,075        101,296         

ประมาณการรือถอน 3 36,207 - 19,981          -

หนีสินไม่หมุนเวียนอืน 6 4,103 3,677 574               479                

รวมหนีสินไม่หมุนเวยีน 433,223 208,753 236,007 101,775 

รวมหนีสิน 1,842,504 1,606,730 686,584 500,845 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

(พันบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหว่างกาลนี
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บริษทั โออชิิ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน 

31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน

หนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 2563 2563 2563 2563

(ไม่ไดต้รวจสอบ) (ไม่ไดต้รวจสอบ)

ส่วนของผู้ถอืหุ้น

ทุนเรือนหุน้

   ทุนจดทะเบียน

    (หุ้นสามัญจาํนวน 375,000,000 หุ้น มูลค่า 1 บาทต่อหุ้น) 375,000 375,000 375,000 375,000 

   ทุนทีออกและชาํระแลว้

    (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 6,003,477 5,778,125 945,996 952,270 

องคป์ระกอบอืนของส่วนของผูถื้อหุน้ 162,028 161,552 - -

รวมส่วนของบริษัทใหญ่ 7,187,407 6,961,579 1,967,898 1,974,172 

ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม (883) (401) - -

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 7,186,524 6,961,178 1,967,898 1,974,172 

รวมหนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 9,029,028 8,567,908 2,654,482 2,475,017 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

(พันบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหว่างกาลนี
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บริษทั โออชิิ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ (ไม่ได้ตรวจสอบ)

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

รายได้ 6, 14

รายไดจ้ากการขาย 2,614,508 3,313,253 674,571 977,997 

รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 52,245 48,107 - -

รายไดด้อกเบีย 1,753 2,299 1,029 1,224 

ค่าสินไหมทดแทนจากเหตุการณ์อคัคีภยั 4 2,651 - - -

รายไดอื้น 13,495 13,877 31,202 11,275 

รวมรายได้ 2,684,652 3,377,536 706,802 990,496 

ค่าใช้จ่าย 6

ตน้ทุนขาย 1,752,490 2,131,551 414,098 558,679 

ตน้ทุนการใหบ้ริการ 31,716 38,128 - -

ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย 254,470 335,782 90,365 146,859 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 419,781 501,427 209,685 264,634 

รวมค่าใช้จ่าย 2,458,457 3,006,888 714,148 970,172 

กําไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมดําเนินงาน 226,195 370,648 (7,346) 20,324 

ตน้ทุนทางการเงิน 15 (2,423) - (1,436) (105)

กําไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้ 223,772 370,648 (8,782) 20,219 

รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินได้ 16 827 (14,383) 2,508            (3,199)            

กําไร (ขาดทุน) สําหรับงวด 224,599 356,265 (6,274) 17,020 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรับงวดสามเดือนสินสุด สาํหรับงวดสามเดือนสินสุด

วนัที 31 ธนัวาคม วนัที 31 ธนัวาคม

(พันบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี
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บริษทั โออชิิ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ (ไม่ได้ตรวจสอบ)

2563 2562 2563 2562

กําไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน

รายการทีอาจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ใน

   กําไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ผลต่างของอตัราแลกเปลียนจากการแปลงคา่

   หน่วยงานต่างประเทศ 747 (117) - -

กําไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอืนสําหรับงวด - สุทธิจากภาษี 747 (117) - -

กําไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวมสําหรับงวด 225,346 356,148 (6,274) 17,020 

การแบ่งปันกําไร (ขาดทุน)

   ส่วนทีเป็นของบริษทัใหญ่ 225,352 357,490 (6,274) 17,020

   ส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม (753) (1,225) -  -

กําไร (ขาดทุน) สําหรับงวด 224,599 356,265 (6,274)          17,020           

การแบ่งปันกําไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวม

   ส่วนทีเป็นของบริษทัใหญ่ 225,828 357,418 (6,274) 17,020

   ส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม (482) (1,270) - -

กําไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวมสําหรับงวด 225,346 356,148 (6,274)          17,020           

กําไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขันพืนฐาน (บาท) 0.60 0.95 (0.02) 0.05 

วนัที 31 ธนัวาคม วนัที 31 ธนัวาคม

(พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรับงวดสามเดือนสินสุด สาํหรับงวดสามเดือนสินสุด

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี
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บริษัท โออชิิ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

ทุนเรือนหุน้ การแปลงค่า ส่วนเกินทุน รวมองคป์ระกอบอืน รวมส่วนของ ส่วนของ

ทีออกและ ส่วนเกิน ทุนสาํรอง ยงัไม่ได้ หน่วยงาน จากการ ของส่วนของ ผูถื้อหุน้ ส่วนไดเ้สียทีไม่มี รวมส่วนของ

ชาํระแลว้ มูลค่าหุน้สามญั ตามกฎหมาย จดัสรร ต่างประเทศ ตีราคาทีดิน ผูถื้อหุน้ ของบริษทัใหญ่ อาํนาจควบคุม ผูถื้อหุน้

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัท ี31 ธันวาคม 2562

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี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 

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด

   กาํไรหรือขาดทุน - - - 357,490      - - - 357,490        (1,225)              356,265 

   ขาดทุนเบด็เสร็จอืน - - - - (72)              - (72)                      (72)               (45)                   (117)

รวมกาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสําหรับงวด - - - 357,490      (72)              - (72)                      357,418        (1,270)              356,148      

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

งบการเงินรวม

กาํไรสะสม องคป์ระกอบอืนของส่วนของผูถื้อหุน้

(พันบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี
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บริษัท โออชิิ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

ทุนเรือนหุน้ การแปลงค่า ส่วนเกินทุน รวมองคป์ระกอบอืน รวมส่วนของ ส่วนของ

ทีออกและ ส่วนเกิน ทุนสาํรอง ยงัไม่ได้ หน่วยงาน จากการ ของส่วนของ ผูถื้อหุน้ ส่วนไดเ้สียทีไม่มี รวมส่วนของ

ชาํระแลว้ มูลค่าหุน้สามญั ตามกฎหมาย จดัสรร ต่างประเทศ ตีราคาทีดิน ผูถื้อหุน้ ของบริษทัใหญ่ อาํนาจควบคุม ผูถื้อหุน้

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัท ี31 ธันวาคม 2563

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี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 

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด

   กาํไรหรือขาดทุน - - - 225,352      - - - 225,352        (753)                 224,599 

   กาํไรเบด็เสร็จอืน - - - - 476             - 476                     476              271                  747 

รวมกาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสําหรับงวด - - - 225,352      476             - 476                     225,828        (482)                 225,346      

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี31 ธันวาคม 2563 375,000 609,402 37,500 6,003,477 (2,707) 164,735 162,028 7,187,407 (883) 7,186,524 

งบการเงินรวม

กาํไรสะสม องคป์ระกอบอืนของส่วนของผูถื้อหุน้

(พันบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี
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บริษทั โออชิิ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

ทุนเรือนหุน้

ทีออกและ ส่วนเกิน ทุนสาํรอง ยงัไม่ได้ รวมส่วนของ

ชาํระแลว้ มูลค่าหุน้สามญั ตามกฎหมาย จดัสรร ผูถื้อหุ้น

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2562

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

   กาํไร - - - 17,020               17,020 

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

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2563

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

   ขาดทุน - - - (6,274)                (6,274)

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 31 ธันวาคม 2563 375,000 609,402 37,500 945,996 1,967,898 

งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

กาํไรสะสม

(พันบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี
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บริษัท โออชิิ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ไม่ได้ตรวจสอบ)

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน

กาํไร (ขาดทุน) สาํหรับงวด 224,599 356,265 (6,274) 17,020 

ปรับรายการทีกระทบกาํไร (ขาดทุน) เป็นเงินสดรับ (จ่าย)

ค่าเสือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 249,800 216,645 47,157 17,380 

ตดัจาํหน่ายสินคา้ลา้สมยัและเสือมสภาพ - 28 - -

ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย

   ทีรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน 9 - - 973 2,939 

ดอกเบียรับ (1,753) (2,299) (1,029) (1,224)

ตน้ทุนทางการเงิน 2,423 - 1,436 105 

ขาดทุนจากอตัราแลกเปลียนทียงัไม่เกิดขึน 11 256 67 96 

(กาํไร) ขาดทุนจากการจาํหน่ายและตดัจาํหน่าย

ส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์ (231) 1,027 (140) (173)

ค่าสินไหมทดแทนจากเหตุการณ์อคัคีภยั 4 (2,651) - - -

ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังานทีกาํหนดไว้ 4,940 4,543 2,795 2,667 

ค่าใชจ่้ายสาํหรับค่าตอบแทนพนกังานระยะยาว 426 192 94 43 

(รายได)้ ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ (827) 14,383 (2,508) 3,199 

476,737 591,040 42,571 42,052 

การเปลียนแปลงในสินทรัพย์และหนีสินดาํเนินงาน

ลูกหนีการคา้ (64,105) (188,747) (12,678) (16,024)

ลูกหนีอืน (43,286) (1,128) 45,156 (5,837)

สินคา้คงเหลือ 27,904 16,144 (133) (4,271)

สินทรัพยห์มุนเวียนอืน (4,850) (12,478) (4,220) (2,494)

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน (11,400) (6,661) (1,502) (1,907)

เจา้หนีการคา้ 26,940 131,871 11,593 31,780 

เจา้หนีอืน (217,776) (150,171) (84,890) (68,901)

หนีสินหมุนเวียนอืน 20,264 32,351 11,454 10,449 

หนีสินไมห่มุนเวียนอืน 127 - 94 -

จ่ายผลประโยชน์พนกังานทีกาํหนดไว้ (1,553) (1,940) (1,016) (1,431)

กระแสเงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) การดาํเนินงาน 209,002 410,281 6,429 (16,584)

วนัที 31 ธนัวาคม

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

(พันบาท)

สาํหรับงวดสามเดือนสินสุดสาํหรับงวดสามเดือนสินสุด

วนัที 31 ธนัวาคม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี
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บริษัท โออชิิ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ไม่ได้ตรวจสอบ)

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน (ต่อ)

เงินชดเชยไดรั้บจากบริษทัประกนัภยั 4 460,780 - - -

ภาษีเงินไดรั้บคืน - 2,071           - 2,071           

ภาษีเงินไดจ่้ายออก (4,628) (3,298) (3,190) (214)

กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดาํเนินงาน 665,154 409,054 3,239 (14,727)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

ดอกเบียรับ 2,755 3,424 1,142 1,314 

เงินปันผลรับ - - - 708,998 

เงินให้กูย้ืมระยะสนัแก่บริษทัยอ่ยเพิมขึน 6 - - (40,000) (292,000)

เงินสดรับชาํระคืนจากเงินให้กูย้ืมระยะสนัแก่บริษทัยอ่ย 6 - - 36,000 316,000

เงินสดจ่ายสาํหรับเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 9 - - (301) (1,000)

เงินสดจ่ายเพอืซืออุปกรณ์ (45,928) (110,939) (3,488) (7,918)

เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์ 471 206 457 260 

เงินสดจ่ายเพอืซือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (565) (676) (350) -

กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน (43,267) (107,985) (6,540) 725,654 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

ดอกเบียจ่าย 15 (2,423) - (1,436) (139)             

เงินปันผลจ่ายให้ผูถื้อหุ้นของบริษทั - (2) - -

เงินสดรับจากเงินกูย้ืมระยะสนัจากบริษทัยอ่ย - - - 39,200         

เงินสดจ่ายเพอืชาํระคืนเงินกูย้ืมระยะสนัจากบริษทัยอ่ย - - - (604,200)      

เงินสดจ่ายชาํระหนีสินตามสญัญาเช่า 15 (46,425) - (27,490)        -

กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (48,848)        (2)                 (28,926)        (565,139)      

สาํหรับงวดสามเดือนสินสุด

วนัที 31 ธนัวาคม

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

(พันบาท)

สาํหรับงวดสามเดือนสินสุด

วนัที 31 ธนัวาคม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี
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บริษัท โออชิิ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ไม่ได้ตรวจสอบ)

2563 2562 2563 2562

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิมขึน (ลดลง) สุทธิ

   ก่อนผลกระทบของอตัราแลกเปลียน 573,039 301,067 (32,227) 145,788 

ผลกระทบของอตัราแลกเปลียนทีมีต่อเงินสดและ

   รายการเทียบเท่าเงินสด (148) 184 - -

ผลกระทบของอตัราแลกเปลียนจากการแปลงค่า

   หน่วยงานต่างประเทศ 747 (117) - -

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพมิขึน (ลดลง) สุทธิ 573,638 301,134 (32,227) 145,788 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัที 1 ตุลาคม 1,126,749 710,185 167,852 32,643 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัที 31 ธันวาคม 1,700,387 1,011,319 135,625 178,431 

รายการทีไม่ใช่เงินสด

เจา้หนีค่าสินทรัพย์ 11,668 72,135 2,294 7,430 

สินทรัพยสิ์ทธิการใชเ้พมิขึน 71,960 - 57,437 -

สาํหรับงวดสามเดือนสินสุด

(พันบาท)

วนัที 31 ธนัวาคม วนัที 31 ธนัวาคม

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรับงวดสามเดือนสินสุด

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี
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บริษัท โออชิิ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ  

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 

 

 14 

หมายเหตุ  สารบัญ 

   

1  ขอ้มูลทวัไป 

2  เกณฑก์ารจดัทาํงบการเงินระหวา่งกาล 

3  การเปลียนแปลงนโยบายการบญัชี 

4  ผลกระทบจากเหตุการณ์อคัคีภยั 

5  ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชือโคโรนา 2019 (Covid-19) 

6  บุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนั 

7  ลูกหนีอืน 

8  สินคา้คงเหลือ 

9  เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 

10  ทีดิน อาคารและอปุกรณ์ 

11  สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้

12  หนีสินทีมีภาระดอกเบีย 

13  เจา้หนีอืน 

14  ส่วนงานดาํเนินงานและการจาํแนกรายได ้

15  สัญญาเช่า 

16  รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินได ้

17  เครืองมือทางการเงิน 

18  ภาระผกูพนักบับุคคลหรือกิจการทีไม่เกียวขอ้งกนั 

19  เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

20  การจดัประเภทรายการใหม่ 

 



บริษัท โออชิิ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ  

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 

 

 15 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี 

 

งบการเงินระหว่างกาลนีไดรั้บอนุมตัิใหอ้อกงบการเงินจากคณะกรรมการเมือวนัที 10 กุมภาพนัธ์ 2564 

 

1 ข้อมูลทัวไป 

 

 บริษทัดาํเนินธุรกิจหลกัเกียวกับร้านอาหารญีปุ่นและจัดจาํหน่ายเครืองดืม กลุ่มบริษัทดาํเนินธุรกิจหลกัเกียวกับ 

การผลิตและจดัจาํหน่ายอาหารและเครืองดืม ร้านอาหารญีปุ่ นและอาหารว่าง รายละเอียดของบริษทัย่อย ณ วนัที  

31 ธนัวาคม 2563 และ 30 กนัยายน 2563 ไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุขอ้ 9 

 

2 เกณฑ์การจดัทํางบการเงินระหว่างกาล 

 

(ก) เกณฑ์การถือปฏิบัติ 

 

งบการเงินระหว่างกาลแบบย่อนีนําเสนอรายการในงบการเงินในรูปแบบเดียวกับงบการเงินประจาํปีและจัดทํา 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลในรูปแบบยอ่ (“งบการเงินระหวา่งกาล”) ตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 34 

เรือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล  รวมถึงแนวปฏิบัติทางการบัญชีทีประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบัญชีฯ 

กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยที์เกียวขอ้ง 

 

งบการเงินระหว่างกาลนีมิไดร้วมขอ้มูลทางการเงินทงัหมดตามขอ้กาํหนดสําหรับงบการเงินประจาํปีแต่เน้นการให้

ขอ้มูลทีเกียวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ๆ เพอืไม่ใหซ้าํซอ้นกบัขอ้มูลทีไดเ้คยนาํเสนอรายงานไปแลว้ 

ดงันนัการอ่านงบการเงินระหวา่งกาลนีจึงควรอ่านควบคู่กบังบการเงินของบริษทัและบริษทัยอ่ยสาํหรับปีสินสุดวนัที  

30 กนัยายน 2563 

 

กลุ่มบริษทัถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเครืองมือทางการเงินและมาตรฐานการรายงานทาง

การเงิน ฉบบัที 16 เรือง สัญญาเช่า (TFRS 16) เป็นครังแรก ซึงไดเ้ปิดเผยผลกระทบจากการเปลียนแปลงนโยบายการ

บญัชีไวใ้นหมายเหตุขอ้ 3 
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สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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(ข) การใช้วิจารณญาณและการประมาณการ  
 

ในการจัดทาํงบการเงินระหว่างกาล ผูบ้ริหารได้มีการใช้วิจารณญาณและการประมาณการในการถือปฏิบัติตาม

นโยบายการบญัชีของกลุ่มบริษทั ซึงผลทีเกิดขึนจริงอาจแตกต่างจากทีประมาณการไว ้ทงันีนโยบายการบญัชี วธีิการ

คาํนวณและแหล่งขอ้มูลสําคญัทีใชใ้นการประมาณการซึงอาจมีความไม่แน่นอนนนัไม่แตกต่างจากทีไดอ้ธิบายไวใ้น

งบการเงินสาํหรับปีสินสุดวนัที 30 กนัยายน 2563  

 

3 การเปลยีนแปลงนโยบายการบัญชี 

 

ตงัแต่วนัที 1 ตุลาคม 2563 กลุ่มบริษทัถือปฏิบติัตาม TFRS 16 เป็นครังแรกกับสัญญาทีเคยระบุว่าเป็นสัญญาเช่า 

ตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 17 เรือง สัญญาเช่า (TAS 17) และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที 4 

เรือง การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่ (TFRIC 4) ดว้ยวิธีปรับปรุงยอ้นหลงัโดยรับรู้ผลกระทบ

สะสม (Modified retrospective approach) 

 

เดิมกลุ่มบริษทัในฐานะผูเ้ช่าจะรับรู้รายจ่ายภายใตส้ัญญาเช่าดาํเนินงานและประโยชน์ทีไดรั้บทีเกียวขอ้งกบัสัญญาเช่า

ในกาํไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า  ตาม TFRS 16 กลุ่มบริษทัไดป้ระเมินว่าสัญญาเป็นสัญญา

เช่าหรือประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่ หากสัญญาประกอบด้วยส่วนทีเป็นการเช่าและส่วนทีไม่เป็นการเช่า  

กลุ่มบริษทัจะปันส่วนสิงตอบแทนทีตอ้งจ่ายตามราคาขายทีเป็นเอกเทศ (Transaction price) ณ วนัที 1 ตุลาคม 2563 

กลุ่มบริษัทรับรู้สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนีสินตามสัญญาเช่า ส่งผลให้ลักษณะของค่าใช้จ่ายทีเกียวข้องกับ 

สัญญาเช่าดังกล่าวเปลียนแปลงไปโดยกลุ่มบริษัทรับรู้ค่าเสือมราคาของสินทรัพย์สิทธิการใช้และดอกเบียจ่าย 

ของหนีสินตามสัญญาเช่า  

 

ในการปฏิบติัในช่วงเปลียนแปลง กลุ่มบริษทัไดเ้ลือกใชข้อ้ยกเวน้ต่อไปนี  

- ไม่รับรู้สินทรพัยสิ์ทธิการใชแ้ละหนีสินตามสัญญาเช่าสําหรับสัญญาเช่าทีอายสุัญญาเช่าสินสุดภายใน 12 เดือน   

- ใชข้อ้เทจ็จริงทีทราบภายหลงัในการกาํหนดอายสุัญญาเช่า   

- ใชอ้ตัราคิดลดอตัราเดียวสาํหรับกลุ่มสัญญาเช่าทีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนัอยา่งสมเหตุสมผล   

- พิจารณาตามการประเมินก่อนหน้าว่าสัญญาเป็นสัญญาทีสร้างภาระหรือไม่ เพือเป็นทางเลือกในการทบทวน 

การดอ้ยค่า และ 

- ไม่รวมตน้ทุนทางตรงเริมแรกในการวดัมูลค่าสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ 

 



บริษัท โออชิิ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
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ผลกระทบจากการถือปฏิบัติตาม TFRS 16  งบการเงินรวม  

งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 

 (พันบาท) 

ณ วันที 1 ตุลาคม 2563  

สินทรัพยสิ์ทธิการใชเ้พิมขึน 413,154  240,228 

สิทธิการเช่าลดลง (23,427)  (18,669) 

หนีสินตามสัญญาเช่าเพมิขึน (357,359)  (203,421) 

ประมาณการรือถอนเพมิขึน (32,368)  (18,138) 

 

การวัดมูลค่าหนีสินตามสัญญาเช่า  งบการเงินรวม   

งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 

 (พันบาท) 

ภาระผกูพนัตามสัญญาเช่าดาํเนินงานทีเปิดเผยไว ้ 

ณ วนัที 30 กนัยายน 2563 496,041  268,701 

ขอ้ยกเวน้ในการรับรู้รายการสาํหรับสัญญาเช่าระยะสัน (55,073)  (19,298) 

ขอ้ยกเวน้ในการรับรู้รายการสาํหรับสัญญาเช่าซึงสินทรัพยอ์า้งอิง 

   มีมูลค่าตาํ 

 

(73,373) 

  

(38,208) 

 367,595  211,195 

มูลค่าปัจจุบนัของค่าเช่าทีคิดลดโดยใชอ้ตัราดอกเบียเงินกูย้มืส่วนเพมิ  

 ณ วนัที 1 ตุลาคม 2563 357,359 

 

203,421 

หนสิีนตามสัญญาเช่าทีรับรู้ ณ วันที 1 ตุลาคม 2563 357,359  203,421 

อตัราดอกเบียเงินกูย้มืส่วนเพิมถวัเฉลียถ่วงนาํหนกั (ร้อยละต่อปี)  2.28  2.28 

 

สินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ละหนีสินตามสัญญาเช่าขา้งตน้แสดงเป็นส่วนหนึงของส่วนงานอาหาร และส่วนงานเครืองดืม 
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4 ผลกระทบจากเหตุการณ์อัคคีภัย 
 

เมือวนัที 27 พฤศจิกายน 2560 บริษทั โออิชิ เทรดดิง จาํกดั ซึงเป็นบริษทัย่อยของบริษทัไดเ้กิดเหตุเพลิงไหมบ้ริเวณ

ส่วนการผลิตเครืองดืมแบบ UHT ภายในโรงงานนิคมอุตสาหกรรมนวนคร จงัหวดัปทุมธานี เป็นผลให้ตอ้งหยุด 

การผลิตเครืองดืมแบบ UHT และไดเ้ริมดาํเนินการผลิตในเดือนธันวาคม 2561 อยา่งไรก็ดีบริษทัยอ่ยดงักล่าว ไดมี้การ

ทาํประกนัภยั ความเสียงภยัทรัพยสิ์น ซึงคุม้ครองโรงงาน สินทรัพย ์รวมถึงการประกนักรณีธุรกิจหยุดชะงกัทีได้รับ

ผลกระทบจากอัคคีภัย  ซึงจะชดเชยรายได้จากการดํา เนินงานทีสูญเสียไปในช่วงเวลาดังกล่าว ผู ้บริหาร  

บริษัทประกันภัย  และเจ้าหน้า ทีสํารวจภัยได้ทําการประเมินผลกระทบทังหมดของความเสียหายตังแต ่

เดือนพฤศจิกายน 2560 ต่อมาในเดือนมีนาคม 2563 บริษทัประกนัภยัไดส้รุปค่าสินไหมทดแทนสาํหรับความเสียหาย

ต่อทรัพยสิ์นเป็นจาํนวนเงิน 1,008 ลา้นบาท กิจการจะรับรู้เงินชดเชยทีจะไดรั้บจากบริษัทประกันภยัได้ก็ต่อเมือมี

ความแน่นอนทีจะไดรั้บเงินชดเชยนนั โดยในเดือนมกราคม และกรกฎาคม 2562 บริษทัย่อยดงักล่าวไดรั้บเงินชดเชย

ค่าสินไหมทดแทนบางส่วนจากบริษทัประกนัภยัเป็นจาํนวนเงินทงัสิน 600 ลา้นบาท และ 150 ลา้นบาท ตามลาํดบั และใน

เดือนธันวาคม 2563 บริษทัประกันภยัไดเ้สร็จสินการประเมินค่าสินไหมทดแทนโดยบริษทัไดรั้บค่าสินไหมทดแทน

ความเสียหายกรณีธุรกิจหยุดชะงกัทีไดรั้บผลกระทบจากอคัคีภยัเป็นจาํนวนเงิน 203 ลา้นบาท ซึงกลุ่มบริษทัไดรั้บรู้

เงินชดเชยและค่าใชจ่้ายอนัเกิดจากเหตุการณ์อคัคีภยัดงันี 

 

 งบการเงินรวม 

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2563  2562 

 (ล้านบาท) 

ค่าสินไหมทดแทนจากบริษทัประกนัภยั 3 - 

ค่าสินไหมทดแทน 3 - 

   

ค่าใชจ้่ายอืนซึงเกิดเนืองจากเหตุการณ์อคัคีภยั - - 

รวมค่าใช้จ่ายทีเกยีวข้องจากเหตุการณ์อัคคีภัย - - 

สุทธิจากเหตุการณ์อัคคีภัย 3  - 
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ลูกหนีเงินชดเชยจากการประมาณการการประกันภัย 
 

รายการเคลือนไหวของลูกหนีเงินชดเชยจากการประมาณการการประกันภัยสําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที  

31 ธนัวาคม 2563 และสาํหรับปีสินสุดวนัที 30 กนัยายน 2563 มีดงันี 
 

 งบการเงินรวม 

 2563 2563 

 (ล้านบาท) 

ณ วนัที 1 ตุลาคม 2563 และ 2562 458 165 

ไดรั้บการแจง้เพิมจากบริษทัประกนัภยั 3 293 

เงินชดเชยไดรั้บจากบริษทัประกนัภยั (461) - 

ณ วันที 31 ธันวาคม / 30 กันยายน - 458 

 

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2563 กลุ่มบริษทัไดรั้บเงินชดเชยจากการประกนัภยัครบถว้นแลว้ทงัจาํนวน 

 

5         ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชือโคโรนา 2019 (Covid-19) 

  

ในเดือนธันวาคม 2563 ส่วนงานราชการจงัหวดับางแห่งไดก้าํหนดให้มีการปิดสถานประกอบการร้านอาหารหรือลด

เวลาประกอบกิจการของกลุ่มบริษทัเป็นการชวัคราว เพือจะจาํกัดผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชือ 

โคโรนา 2019 (Covid-19) ส่งผลให้การดาํเนินธุรกิจของกลุ่มบริษทัไดรั้บผลกระทบ ตงัแต่วนัที 20 ธันวาคม 2563 ถึง

วนัที 15 มกราคม 2564 ทาํให้กลุ่มบริษทัไม่สามารถขายสินคา้และให้บริการกบัลูกคา้ทีตอ้งการรับประทานอาหาร

ภายในร้าน แต่สามารถให้ลูกคา้ซือสินคา้และรับกลบั หรือใหบ้ริการแบบส่งถึงบา้น 

 

สถานการณ์ดังกล่าวมีผลกระทบทาํให้กลุ่มบริษัทต้องปิดสถานประกอบการในประเทศชัวคราวจาํนวน 7 แห่ง  

ตงัแต่วนัที 20 ธนัวาคม 2563 และไดเ้ปิดดาํเนินงาน วนัที 15 มกราคม 2564 

 

ผูบ้ริหารยงัคงติดตามสถานการณ์เหตุการณ์ดงักล่าวเพือให้มนัใจว่าพนกังานของกลุ่มบริษทัปลอดภยั ตลอดจนไดมี้

การปรับเปลียนรูปแบบการใหบ้ริการและดาํเนินงานเพือตอบสนองต่อเหตุการณ์ดงักล่าว  
  

6         บุคคลหรือกิจการทเีกยีวข้องกนั 

  

ความสัมพันธ์ทีมีกับบริษัทย่อยได้เปิดเผยในหมายเหตุข้อ 9 สําหรับบุคคลหรือกิจการอืนทีเกียวข้องกันไม่มี

ความสัมพนัธ์เปลียนแปลงไปอยา่งมีสาระสําคญั  

 

นโยบายการกาํหนดราคาไม่มีการเปลียนแปลงอยา่งมีสาระสาํคญัในระหวา่งงวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2563  
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รายการทีสาํคญักบับุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนัสาํหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม สรุปไดด้งันี 

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2563 2562 2563 2562 

 (พันบาท) 

บริษัทใหญ่      

ขายสินคา้ 953  299 47  29 

รายไดอื้น 4  8  -  - 

ค่าบริหารงาน 3,156  3,156 3,156   3,156  

ค่าใชจ่้ายอืน 1,389  1,439 806    835 

       

บริษัทย่อย       

ขายสินคา้ -  -  10,456  1,039 

ดอกเบียรับ -  - 803  653  

รายไดค้่าบริหารจดัการ -  - 25,202  5,675   

รายไดอื้น -  - 2,952  3,521   

ขายอปุกรณ์ -  - 290  243   

ซือสินคา้ -  - 5,877  11,490 

ซืออุปกรณ์ -  - 58  6 

รายจ่ายคา่เช่า -  - 593  760 

ดอกเบียจ่าย -  - -  105 

ค่าบริหารงาน -  - 54  - 

ค่าใชจ่้ายอืน -  - 6,852  10,417 

       

ผู้บริหารสําคัญ       

ค่าตอบแทนผูบ้ริหารสาํคญั       

   ผลประโยชน์ระยะสันของพนกังาน 6,662  5,548 5,358  4,328 

   ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 234  179 188   140 

   คา่ใชจ้่ายสาํหรับโครงการค่าตอบแทน 

      พนกังานระยะยาว   

 

426 

  

192 

 

94 

  

43 

   รวมค่าตอบแทนผู้บริหารสําคัญ 7,322  5,919 5,640  4,511 

       



บริษัท โออชิิ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ  

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2563 2562 2563 2562 

 (พันบาท) 

กิจการอืนทีเกยีวข้องกัน       

ขายสินคา้ 1,134,045  1,160,561  107,133  54,660 

การใหบ้ริการ 4,904     6,843 -  - 

ค่าสินไหมทดแทนจากเหตุการณ์อคัคีภยั 2,651  -  -  - 

รายไดอื้น 4,213  3,234   969  220  

ซือสินคา้ 528,523  727,637   321,636  418,141  

ซืออปุกรณ์ 193  391   6    18 

ค่าบริหารงาน 2,370  2,370   1,950  1,950  

รายจ่ายค่าเช่า 20,641  31,641   8,641  13,358  

ค่าใชจ่้ายอืน 122,791  136,890   18,803  36,464  

 

ค่าตอบแทนกรรมการ 

 

ในการประชุมสามัญประจําปีของผู ้ถือหุ้นของบริษัทเมือวันที 28 มกราคม 2564 ผู ้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการจ่าย 

ค่าตอบแทนกรรมการบริษทัและเงินบาํเหน็จประจาํปี 2564 เป็นจาํนวนเงินไม่เกิน 10 ลา้นบาท และ 32 ลา้นบาท 

ตามลาํดบั 

 

ยอดคงเหลือกบับุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนั ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2563 และ 30 กนัยายน 2563 มีดงันี 

 

ลูกหนีการค้า งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน 

 2563  2563  2563  2563 

 (พันบาท) 

บริษทัใหญ่ 1,185 721 199  196 

บริษทัยอ่ย - - 131  219 

กิจการอืนทีเกียวขอ้งกนั 563,877 506,630 42,828  34,921 

รวม 565,062 507,351 43,158  35,336 

 

  



บริษัท โออชิิ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ  

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ลูกหนีอืน งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน 

    2563  2563  2563  2563 

 (พันบาท) 

บริษทัใหญ่ 15 15 15 15 

บริษทัยอ่ย - - 35,614 106,381 

กิจการอืนทีเกียวขอ้งกนั* 29,255 463,286 25,728 1,728 

รวม 29,270 463,301 61,357 108,124 

 

*ณ วันที 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษัทได้รับชําระเ งินชดเชยจากการประกันภัยครบถ้วนแล้วทังจ ํานวน  

(30 กันยายน 2563: มีลูกหนีเงินชดเชยจากการประมาณการประกันภัยจาํนวน 458 ล้านบาท) ตามทีไดเ้ปิดเผยในหมาย

เหตุขอ้ 4 

 

 อัตราดอกเบีย งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัที  ณ วนัที ณ วนัที      ณ วนัที 

 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 30 กนัยายน      31 ธนัวาคม 

เงินให้กู้ยืมระยะสัน 2563  2563 2563  เพมิขึน  ลดลง  2563 

 (ร้อยละต่อปี) (พันบาท) 

บริษทัยอ่ย 2.20  2.20 28,000  40,000  (36,000)  32,000 

           

เงินให้กู้ยืมระยะยาว           

บริษทัยอ่ย 2.20  2.20 100,000  -  -  100,000 

 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอนื งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน 

 2563 2563 2563 2563 

 (พันบาท) 

กิจการอืนทีเกียวขอ้งกนั 36,659  36,541  18,335  18,335 

        

        

        

        



บริษัท โออชิิ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ  

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 

 

 23 

เจ้าหนีการค้า  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน 

 2563 2563 2563 2563 

 (พันบาท) 

บริษทัยอ่ย - - 3,275 3,159 

กิจการอืนทีเกียวขอ้งกนั 239,546 235,465 123,151 112,549 

รวม 239,546  235,465 126,426 115,708 

 

เจ้าหนีค่าสินทรัพย์  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน 

 2563 2563 2563 2563 

 (พันบาท) 

กิจการอืนทีเกียวขอ้งกนั -  690 - - 

 

เจ้าหนีอืน  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน 

 2563 2563 2563 2563 

 (พันบาท) 

บริษทัใหญ ่ 13,580 10,677  10,294 8,015 

บริษทัยอ่ย - - 11,350 10,496 

กิจการอืนทีเกียวขอ้งกนั 118,607 113,734 20,347 25,545 

รวม 132,187  124,411  41,991 44,056 

 

หนีสินไม่หมุนเวียนอืน งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน 

 2563  2563  2563  2563 

 (พันบาท) 

บริษทัใหญ ่ 1,925 1,499 432 339 

กิจการอืนทีเกียวขอ้งกนั 74 74 - - 

รวม 1,999  1,573 432 339 

 



บริษัท โออชิิ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ  

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ภาระผกูพนักับบุคคลหรือกิจการทีเกยีวข้องกัน 
 

 

ณ วันที 31 ธันวาคม 2563 

  

งบการเงินรวม 

  งบการเงิน

เฉพาะกิจการ 

  (พันบาท) 

จาํนวนเงินขันตําทีต้องจ่ายในอนาคตทังสิน 

    ภายใต้สัญญาเช่าดําเนินงานทีบอกเลิกไม่ได้ 

  

ภายในหนึงปี 7,880 2,892 

   

ภาระผูกพนัอืนๆ   

สัญญาบริการ  60,906   14,781 

คาํสังซือทีผูข้ายสินคา้หรือวสัดุตกลงแลว้  68,635  30,413 

อืนๆ  6,957   5,881 

รวม  136,498   51,075 
  

  สัญญาสําคัญทีทํากับบุคคลหรือกิจการทีเกยีวข้องกนั 
  

สัญญาเช่าทรัพย์สิน  
  

บริษัทและบริษัท โออิชิ ราเมน จํากัด ซึงเป็นบริษัทย่อยของบริษัทได้ท ําสัญญาเช่าพืนทีเพือประกอบกิจการ

ร้านอาหารกบักิจการทีเกียวขอ้งกนัหลายแห่ง สัญญามีกาํหนดระยะเวลาหนึงถึงสามปี ซึงจะครบกาํหนดในระหว่างปี 

2564 โดยบริษทัและบริษทัย่อยดงักล่าวมีภาระผูกพนัทีจะตอ้งจ่ายค่าเช่าเป็นรายเดือนในอตัราคงทีหรืออตัราร้อยละ

ของยอดรายไดต้ามเงือนไขทีกาํหนดไวใ้นสัญญา 
 

บริษทัและบริษทั โออิชิ เทรดดิง จาํกัด ซึงเป็นบริษทัย่อยของบริษทั ได้ทาํสัญญาเช่ารถยนต์หลายฉบับกับกิจการ 

ทีเกียวขอ้งกนัแห่งหนึง สัญญามีกาํหนดระยะเวลาสามปี ซึงจะครบกาํหนดในระหว่างปี 2564 โดยบริษทัและบริษทั

ยอ่ยดงักล่าวมีภาระผกูพนัทีจะตอ้งจ่ายค่าเช่าเป็นรายเดือนตามอตัราทีระบุไวใ้นสัญญา 
 

สัญญาซือขายซอส 
 

บริษทั โออิชิ ฟู้ด เซอร์วิส จาํกดั ซึงเป็นบริษทัย่อยของบริษทั ไดท้าํสัญญาซือขายซอสกบักิจการทีเกียวขอ้งกันแห่งหนึง 

เพือจัดหา ผลิต และจาํหน่ายสินคา้ โดยสัญญามีกาํหนดระยะเวลาหนึงปี มีผลบงัคบัใช้ตงัแต่วนัที 1 มกราคม 2563 

และสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2563 ต่อมาเมือวนัที 25 ธันวาคม 2563 บริษทัย่อยดงักล่าวไดท้าํสัญญาใหม่กบัคู่สัญญา 

ในราคาและเงือนไขตามทีระบุในสัญญา โดยสัญญามีกาํหนดระยะเวลาหนึงปี มีผลบงัคบัใช้ตงัแต่วนัที 1 มกราคม 

2564 และสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2564 ภายใต้ขอ้กาํหนดและเงือนไขตามทีระบุในสัญญา โดย ณ ปัจจุบนัสัญญา

ใหม่อยูใ่นขนัตอนการพิจารณาลงนามจากบริษทัและคู่สัญญา 



บริษัท โออชิิ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ  

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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สัญญาอนืๆ 

 

สัญญาผลิตและจัดจาํหน่ายสินค้า 

 

เมือวนัที 1 สิงหาคม 2562 บริษทัไดท้าํสัญญาแต่งตงัให้กิจการทีเกียวขอ้งกันเป็นผูผ้ลิตและจดัจาํหน่ายชาเขียวพร้อม

ดืมแบบขวดแก้วคืนขวดในราคาและเงือนไขตามทีระบุในสัญญา โดยสัญญามีกาํหนดระยะเวลาหนึงปีสองเดือน 

มีผลบงัคบัใช้ตงัแต่วนัที 1 สิงหาคม 2562 และสินสุดลงวนัที 30 กนัยายน 2563 ต่อมาเมือวนัที 1 ตุลาคม 2563 บริษทั

ได้ทํา สัญญาใหม่กับคู่สัญญา ในราคาและเ งือนไข ตามทีระบุในสัญญา โดยสัญญามีกําหนดระยะเ วลา  

สองปี  มีผลบังคับใช้ตังแ ต่ว ันที  1 ตุลา คม 2563 และสินสุดลงวันที  30 กันยายน 2565 แ ละหากคู่สัญญ า 

ฝ่ายหนึงฝ่ายใดประสงค์จะไม่ต่ออายุสัญญาให้แจ้งเป็นหนังสือแก่อีกฝ่ายหนึง ก่อนครบกาํหนดระยะเวลาของสัญญา 

ไม่นอ้ยกวา่ 90 วนั  

 

สัญญาจ้างบริการ 

 

บริษทัไดท้าํสัญญาจา้งบริการกบั บริษทั โออิชิ ราเมน จาํกดั ซึงเป็นบริษทัย่อยของบริษทั เพือการให้บริการเกียวกบั

ธุรกิจร้านอาหาร โดยสัญญามีกาํหนดระยะเวลาหนึงปี เริมตงัแต่วนัที 1 มกราคม 2562 ถึงวนัที 31 ธนัวาคม 2562 และ

มีอตัราค่าบริการตามทีระบุในสัญญา ต่อมาคู่สัญญาไดต้กลงทาํสัญญาใหม่ โดยสัญญามีกาํหนดระยะเวลาหนึงปี มีผล

บังคับใช้ตังแต่วันที 1 มกราคม 2563 และสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2563 ต่อมาคู่สัญญาได้ตกลงทําสัญญาใหม่  

โดยสัญญามีกาํหนดระยะเวลาหนึงปี มีผลบงัคบัใช้ตงัแต่วนัที 1 มกราคม 2564 และสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2564  

โดยรายละเอียดค่าบริการเป็นไปตามทีระบุในสัญญา โดย ณ ปัจจุบนัสัญญาใหม่อยู่ในขนัตอนการพิจารณาลงนาม

จากบริษทัและคู่สัญญา 

 

สัญญาซือขายเศษวัสดุเหลือใช้ 
 

บริษทั โออิชิ เทรดดิง จาํกดั ซึงเป็นบริษทัย่อยของบริษทัไดท้าํสัญญาซือขายเศษวสัดุเหลือใชก้บักบักิจการทีเกียวขอ้ง

กนัแห่งหนึง โดยสัญญามีกาํหนดระยะเวลาหนึงปี มีผลบงัคบัใชเ้มือวนัที 1 ตุลาคม 2562 และสินสุดวนัที 30 กนัยายน 

2563 ต่อมาบริษทั โออิชิ เทรดดิง จาํกดั และบริษทั โออชิิ ฟู้ด เซอร์วิส จาํกดัซึงเป็นบริษทัย่อยของบริษทัไดท้าํสัญญา

ใหม่กับคู่สัญญาในราคาและเงือนไขตามทีระบุในสัญญา โดยสัญญามีกาํหนดระยะเวลาหนึงปี มีผลบงัคบัใช้ตงัแต่

วนัที 1 ตุลาคม 2563 และสินสุดวนัที 30 กนัยายน 2564 โดย ณ ปัจจุบนัสัญญาใหม่อยู่ในขนัตอนการพิจารณาลงนาม

จากบริษทัและคู่สัญญา 
  



บริษัท โออชิิ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ  

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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7 ลูกหนีอืน 

 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน 

 หมายเหตุ 2563  2563  2563  2563 

  (พันบาท) 

กิจการทีเกยีวข้องกนั 6 29,270 463,301 61,357 108,124 

บุคคลหรือกิจการอืนๆ      

ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้  31,305 16,032 6,064 6,375 

เงินค่ามดัจาํ  6,777 6,378 5 - 

อืนๆ  18,131 15,728 6,714 4,908 

รวม  85,483 501,439 74,140 119,407 

 

8 สินค้าคงเหลือ 

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 31 ธันวาคม 

2563 
 

30 กนัยายน 

2563 

 31 ธนัวาคม 

2563 
 

30 กนัยายน 

2563 

 (พันบาท) 

สินคา้สาํเร็จรูป 133,913 206,011 1,667 1,526 

สินคา้ระหวา่งผลิต 14,596 11,886 - - 

วตัถุดิบ 203,305 164,385 25,300 25,233 

วสัดุสินเปลืองเพือการผลิต 19,345 19,897 5,863 5,938 

อะไหล่ 99,832 96,716 - - 

 470,991 498,895 32,830 32,697 

หัก ค่าเผอืสินคา้ลา้สมยัและเสือมสภาพ (742) (742) - - 

สุทธ ิ 470,249 498,153 32,830 32,697 

 

  



บริษัท โออชิิ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ  

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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9 เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2563 2562 

 (พันบาท) 

ณ วนัที 1 ตุลาคม 1,581,075 1,590,081 

เพิมทุนในบริษทัย่อย 301 1,000 

ค่าเผือการดอ้ยค่า (973) (2,939) 

ณ วันที 31 ธันวาคม 1,580,403 1,588,142 

 

เมือวนัที 25 ธันวาคม 2563 Oishi International Holdings Limited ซึงเป็นบริษัทย่อยทางตรงของบริษทั ได้เพิมทุน 

จดทะเบียนทีออกและชาํระแล้วจากเดิมจาํนวน 13 ล้านเหรียญฮ่องกง (13,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นทีตราไวหุ้้นละ 

1 เหรียญฮ่องกง) เป็นจาํนวน 13.08 ลา้นเหรียญฮ่องกง (13,077,500 หุน้ มูลค่าหุ้นทีตราไวหุ้น้ละ 1 เหรียญฮ่องกง) 

 

เมือวันที 25 ธันวาคม 2563 Oishi F&B (Singapore) Pte. Ltd. ซึงเป็นบริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัท ได้เพิมทุน 

จดทะเบียนทีออกและชาํระแลว้จากเดิมจาํนวน 2.13 ล้านเหรียญสิงคโปร์ (2,125,000 หุ้น มูลค่าหุ้นทีตราไวหุ้้นละ  

1 เหรียญสิงคโปร์) เป็นจาํนวน 2.14 ลา้นเหรียญสิงคโปร์ (2,138,291 หุน้ มูลค่าหุน้ทีตราไวหุ้น้ละ 1 เหรียญสิงคโปร์) 

 

เมือวนัที 25 ธันวาคม 2563 Oishi F&B (Cambodia) Co., Ltd. ซึงเป็นบริษทัย่อยทางออ้มของบริษทัไดจ้ดทะเบียนเป็น

นิติบุคคลในประเทศกัมพูชา โดยมีทุนจดทะเบียนทีออกและเรียกชาํระแลว้จาํนวน 10,000 .เหรียญสหรัฐอเมริกา 

(10,000 หุ้น มูลค่าทีตราไว้หุ้นละ 1 เหรียญสหรัฐอเมริกา) Oishi F&B (Singapore) Pte. Ltd..ซึงเป็นบริษัทย่อย

ทางออ้มของบริษทัในประเทศสิงคโปร์ถือหุ้นทงัหมด  



บริษัท โออชิิ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ  

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันท ี31 ธันวาคม 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2563 และ 30 กนัยายน 2563 และเงินปันผลรับจากเงินลงทุนสําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม มีดงันี 
 

 

บริษทัไม่มีเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยทีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์ดงันนัจึงไม่มีราคาทีเปิดเผยต่อสาธารณชน 

   งบการเงินเฉพาะกิจการ 

   

ประเทศที สัดส่วนความเป็นเจา้ของ  ทุนชาํระแลว้ 

 

ราคาทุน 

  

การดอ้ยค่า  ราคาทุน-สุทธิ 

 เงินปันผลรับสาํหรบังวด 

สามเดือนสินสุดวนัท ี

  ดาํเนินธุรกิจ 31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  31 ธนัวาคม 

 ลกัษณะธุรกิจ  2563  2563  2563  2563 2563  2563 2563  2563 2563  2563  2563  2562 

   (ร้อยละ)  (หลักพัน) (พันบาท) 

บริษัทย่อยทางตรง                       

บริษทั โออชิิ เทรดดิง จาํกดั  ผลิตและจดัจาํหน่าย              

    อาหารและเครืองดืม 

 

ไทย 

 

99.99 

  

99.99 

  

420,000 บาท 

 

420,000 บาท 

 

420,000 

 

420,000 

  

- 

  

- 

  

420,000 

 

420,000 

 

- 

  

- 

บริษทั โออชิิ ราเมน จาํกดั ร้านอาหารญีปุ่ น ไทย 99.99  99.99  158,000 บาท 158,000 บาท 158,000 158,000  -  -  158,000 158,000 -  - 

บริษทั โออิช ิฟู้ด เซอร์วสิ จาํกดั จดัจาํหน่ายอาหาร ไทย 99.99  99.99  1,000,000 บาท 1,000,000 บาท 999,998 999,998  -  -  999,998 999,998 -  - 

บริษทั โออชิิ เดลเิวอรี จาํกดั พาณิชยอ์ิเล็กทรอนิกส์ ไทย 99.99  99.99  1,000 บาท 1,000 บาท 1,000 1,000  -  -  1,000 1,000 -  - 

Oishi International Holdings 

   Limited 

จดัจาํหน่ายเครืองดืม 

ในต่างประเทศ 

 

ฮ่องกง 100.00  100.00  HKD 13,078 HKD 13,000 

 

55,887 

 

55,586 

  

(54,482) 

  

(53,509) 

  

1,405 

 

2,077 

 

- 

  

- 

รวม        1,634,885 1,634,584 (54,482) (53,509) 1,580,403 1,581,075  -  - 
                

บริษัทย่อยทางอ้อม            

Oishi F&B (Singapore) Pte. Ltd. บริหารตราสินคา้ 

  และให้คาํปรึกษา 

 

สิงคโปร์ 100.00  100.00  SGD 2,138 SGD 2,125 

           

 

 

 

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

Oishi Group Limited  

   Liability Company 

บริการให้คาํปรึกษา 

  การบริหารดา้นการตลาด 

 

เวียดนาม 100.00  100.00  USD 50 USD 50 

           

 

  

Oishi F&B (Cambodia) Co., Ltd. สาํรวจวิจยัทางการตลาด กมัพชูา 100.00  100.00  USD 10 -               



บริษัท โออชิิ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ  

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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10 ทีดิน อาคารและอุปกรณ์  
 

การซือ จําหน่าย และโอนอาคารและอุปกรณ์ไม่รวมสินทรัพย์สิทธิการใช้ระหว่างงวดสามเดือนสินสุดวันที  

31 ธนัวาคม 2563 มีดงันี 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

   การจาํหน่าย    การจาํหน่าย 

 การซือและ  และการโอนออก  การซือและ  และการโอนออก 

 การโอนเขา้  -ราคาตามบญัชี  การโอนเขา้  -ราคาตามบญัชี 

 -ราคาทุน  สุทธิ  -ราคาทุน  สุทธิ 

 (พันบาท) 

อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 2,663  - -  - 

ส่วนตกแต่ง 8,113  (1) 228  - 

ระบบภายใน 8,791  (17) 101  - 

เครืองมือและเครืองจกัรใชใ้นการผลิต 11,385  (232)  1,533  (245) 

อุปกรณ์สํานกังานและเครืองตกแต่ง 6,724  (13)  1,717  (59) 

เครืองใชใ้นร้านอาหาร 1,989  (23)  394  (13) 

สินทรัพยร์ะหวา่งก่อสร้างและติดตงั 23,807  (25,317)  1,048  (1,048) 

รวม 63,472  (25,603)  5,021  (1,365) 
 

 

11 สินทรัพย์สิทธิการใช้ 
 

รายการเคลือนไหวของสินทรัพยสิ์ทธิการใชส้ําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2563 มีดงันี 
 

 

 

หมายเหตุ 
 

งบการเงินรวม 

 งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 

  (พันบาท) 

ณ วนัที 1 ตุลาคม 2563 3 413,154  240,228 

เพิมขึน  71,960  57,437 

หัก ยกเลิกสัญญา  (6,443)  (6,443) 

หัก ค่าเสือมราคา   (56,162)  (32,794) 

ณ วันที 31 ธันวาคม 2563  422,509  258,428 

 

  



บริษัท โออชิิ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ  

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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12 หนสิีนทีมีภาระดอกเบีย 

 

ณ วันที 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษัทมีวงเงินสินเชือซึงยงัไม่ได้เบิกใช้เป็นจํานวนเงินรวม 2,975.93 ล้านบาท  

และ 1.50 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา (30 กันยายน 2563: 2,975.95 ล้านบาท และ 1.50 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา) และ

บริษทัมีวงเงินสินเชือซึงยงัไม่ไดเ้บิกใช้เป็นจาํนวนเงินรวม 2,890.73 ลา้นบาท และ 1.50 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา 

(30 กันยายน 2563: 2,890.75 ล้านบาท และ 1.50 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา) 

 

13 เจ้าหนีอืน 

 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ  
  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน 

 หมายเหตุ 2563  2563  2563  2563 

  (พันบาท) 

กิจการทเีกยีวข้องกนั 6 132,187 124,411 41,991 44,056 

บุคคลหรือกิจการอืนๆ         

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่ายอืน  119,037  126,001  11,802  13,655 

ค่าใชจ่้ายพนกังาน  111,630  166,662  61,289  85,060 

ค่าสาธารณูปโภค  53,406  151,655  16,580  69,879 

ค่าใชจ่้ายทางการตลาด  48,177  74,121  4,259  7,439 

รายไดรั้บล่วงหนา้  33,704  55,212  17,495  15,157 

ค่าเช่า  26,028  26,973  10,037  10,396 

เงินประกนัผลงาน  10,704 15,116 1,476 1,461 

ค่าซ่อมบาํรุง  2,807  14,981  184  - 

อืนๆ  80,571  81,123  12,214  14,953 

รวม  618,251  836,255  177,327  262,056 

 

 

  



บริษัท โออชิิ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ  

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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14 ส่วนงานดําเนินงานและการจําแนกรายได้ 

 

กลุ่มบริษทัมี 2 ส่วนงานทีรายงาน ดงัรายละเอียดขา้งล่าง ซึงเป็นหน่วยงานธุรกิจทีสําคญัของกลุ่มบริษทั หน่วยงานธุรกิจ  

ทีสําคัญนีผลิตสินค้าและให้บริการทีแตกต่างกัน และมีการบริหารจัดการแยกต่างหาก เนืองจากใช้เทคโนโลย ี

และกลยุทธ์ทางการตลาดทีแตกต่างกนั ผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการดาํเนินงานสอบทานรายงานการจดัการภายใน

ของแต่ละหน่วยงานธุรกิจทีสําคญัอย่างน้อยทุกไตรมาส การดาํเนินงานของแต่ละส่วนงานทีรายงานของกลุ่มบริษทั

โดยสรุปมีดงันี 

 ส่วนงานอาหาร ร้านอาหารญีปุ่น บะหมีราเมน อาหารวา่งและอาหารสาํเร็จรูปแช่แขง็ 

 ส่วนงานเครืองดืม  ผลิตและจดัจาํหน่ายเครืองดืมชาเขียว เครืองดืมกลินผลไม ้เครืองดืมสมุนไพร และนาํดืม 

 

ขอ้มูลผลการดาํเนินงานของแต่ละส่วนงานทีรายงานไดร้วมอยู่ดังขา้งล่างนี ผลการดาํเนินงานวดัโดยใช้กาํไรสุทธิ 

ของส่วนงาน ซึงนาํเสนอในรายงานการจดัการภายในและสอบทานโดยผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการดาํเนินงาน

ของกลุ่มบริษัท ผูบ้ริหารเชือว่าการใช้กําไรสุทธิในการวัดผลการดําเนินงานนัน เป็นข้อมูลทีเหมาะสมในการ

ประเมินผลการดาํเนินงานของส่วนงานและสอดคลอ้งกบักิจการอืนทีดาํเนินธุรกิจในอตุสาหกรรมเดียวกนั 

 

 งบการเงินรวม 

 ส่วนงานอาหาร  ส่วนงานเครืองดืม  รวม 

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2563  2562  2563  2562  2563  2562 

 (ล้านบาท) 

ข้อมูลตามส่วนงานดําเนินงาน       

รายไดจ้ากกิจการทีเกียวขอ้งกนั 214  15 1,016  1,153 1,230 1,168 

รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 973  1,775 464  418 1,437 2,193 

รวมรายได้ 1,187   1,790 1,480  1,571 2,667  3,361 

   

การจําแนกรายได้    

ส่วนงานภูมิศาสตร์หลัก    

ไทย 1,179   1,778   1,159   1,194  2,338  2,972 

ต่างประเทศ 8   12   321   377  329  389  

รวมรายได้ 1,187   1,790   1,480   1,571 2,667  3,361 

    

จงัหวะเวลาในการรับรู้รายได้    

ณ เวลาใดเวลาหนึง 1,187   1,790  1,480   1,571  2,667  3,361  



บริษัท โออชิิ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ  

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบการเงินรวม 

 ส่วนงานอาหาร  ส่วนงานเครืองดืม  รวม 

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2563  2562  2563  2562  2563  2562 

 (ล้านบาท) 

กําไร (ขาดทุน) สําหรับงวดก่อนภาษเีงินได้ (1)   106  225   264 224  370 

(ค่าใชจ่้าย) รายไดภ้าษเีงินได ้ 3  (21)  (2)  7 1 (14) 

กําไรสําหรับงวด 2  85  223  271 225 356 

    

สินทรัพยส่์วนงาน     

   ณ วนัที 31 ธนัวาคม/30 กนัยายน 2,848   2,449   6,181   6,119  9,029  8,568  

หนีสินส่วนงาน    

   ณ วนัที 31 ธนัวาคม/30 กนัยายน  1,162  893  681  714 1,843  1,607  

 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ส่วนงานอาหาร  ส่วนงานเครืองดืม  รวม 

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2563 2562 2563 2562 2563 2562 

 (ล้านบาท) 

การจําแนกรายได้        

ส่วนงานภูมิศาสตร์หลัก        

ไทย 568 923 107 55  675 978 

ต่างประเทศ - - - -  - - 

รวมรายได้ 568 923 107 55  675 978 

        

จงัหวะเวลาในการรับรู้รายได้        

ณ เวลาใดเวลาหนึง 568 923 107 55  675 978 

 

การดาํเนินงานทีเป็นไปตามฤดูกาล 

 

ยอดรายไดจ้ากการขายของกลุ่มบริษทัจากการดาํเนินธุรกิจเกียวกบัการจาํหน่ายเครืองดืมเป็นไปตามฤดูกาล รายได้

จากการขายส่วนใหญ่โดยปกติเกิดในฤดูร้อน 

 



บริษัท โออชิิ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ  

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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15 สัญญาเช่า 

 

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2563 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 (พันบาท) 

รับรู้ในกําไรหรือขาดทุน    

ดอกเบียจ่ายของหนีสินตามสัญญาเช่า 2,423  1,436 

ค่าใชจ่้ายทีเกียวกบัสัญญาเช่าระยะสัน 20,993  8,544 

ค่าใชจ่้ายทีเกียวกบัสัญญาเช่าสินทรัพยท์ีมีมูลค่าตาํ 12,820  6,772 

 

กระแสเงินสดจ่ายทงัหมดของสัญญาเช่าทีแสดงในงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสําหรับ

งวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2563 มีจาํนวน 46.43 ลา้นบาท และ 27.49 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

 

16 รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้ 

 

การรับรู้ภาษีเงินได้ขึนอยู่กับการประมาณการทีดีทีสุดของฝ่ายบริหารเกียวกับอตัราภาษีเงินได้ประจําปีถวัเฉลีย 

ถ่วงนาํหนกัทีคาดไวส้ําหรับปีทางการเงินเต็มปีทีใช้กบัรายไดก่้อนภาษีเงินไดข้องงวดระหว่างกาล อตัราภาษีเงินได ้

ทีแทจ้ริงรวมของกลุ่มบริษทัและบริษทัในการดาํเนินงานต่อเนืองเป็นระยะเวลาสามเดือนสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2563   

คือร้อยละ (0.37) และร้อยละ 28.56 ตามลาํดบั (31 ธันวาคม 2562: ร้อยละ 3.88 และร้อยละ 15.82 ตามลาํดับ)  

 

การเปลียนแปลงในอตัราภาษีเงินไดที้แทจ้ริงมีสาเหตุหลกัจากปัจจยัดงัต่อไปนี 

 รายไดที้ไม่ตอ้งเสียภาษีเงินได ้

 ค่าใชจ้่ายทางภาษีทีถือเป็นรายจ่ายไดเ้พมิขึน และ 

 การรับรู้ยอดขาดทุนยกไปในสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

 

  



บริษัท โออชิิ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ  

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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17 เครืองมือทางการเงนิ 

  

 มูลค่าตามบัญชีและมูลค่ายุติธรรม 

 

ตารางดงัต่อไปนีแสดงมูลค่าตามบญัชีและมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท์างการเงินรวมถึงลาํดับชันมูลค่ายุติธรรม  

แต่ไม่รวมถึงการแสดงขอ้มูลมูลค่ายุติธรรมสําหรับสินทรัพยท์างการเงินทีไม่ไดว้ดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมหากมูลค่า

ตามบญัชีใกลเ้คียงกบัมูลค่ายติุธรรมอยา่งสมเหตุสมผล 

 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 มูลค่าตาม

บญัชี 

  

มูลค่ายตุิธรรม 

   ระดบั 1  ระดบั 2  ระดบั 3  รวม 

 (ล้านบาท) 

31 ธันวาคม 2563          

 สินทรัพย์ทางการเงิน 

        ทีไม่ได้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม 

         

เงินให้กูย้มืระยะสันแก่บริษทัย่อย 32  -  -  32  32 

เงินให้กูย้มืระยะยาวแก่บริษทัย่อย 100  -  -  100  100 

 

30 กันยายน 2563          

   สินทรัพย์ทางการเงิน 

     ทีไม่ได้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม 

         

เงินให้กูย้มืระยะสันแก่บริษทัย่อย 28  -  -  28  28 

เงินให้กูย้มืระยะยาวแก่บริษทัย่อย 100  -  -  100  100 

 

เครืองมือทางการเงนิทีไม่ได้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม  

 

มูลค่ายติุธรรมของเงินให้กูย้ืมระยะสันและเงินให้กูย้ืมระยะยาวแก่บริษทัย่อยดงักล่าวถูกจดัลาํดบัชนัเป็นระดบั 3 ของ

ลาํดบัชนัมูลค่ายุติธรรม เนืองจากมูลค่ายุติธรรมของเงินให้กูย้มืระยะสันและเงินให้กูย้มืระยะยาวแก่บริษทัย่อยดงักล่าว

เป็นขอ้มูลสาํหรับสินทรัพยท์ีไม่สามารถสังเกตได ้

  



บริษัท โออชิิ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ  

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ผลขาดทุนจากกการด้อยค่า 
 

การดอ้ยค่าของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดประมาณการโดยพิจารณาผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึน

ใน 12 เดือนขา้งหนา้ ทงันี กลุ่มบริษทัและบริษทัพิจารณาวา่เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดมีความเสียงดา้นเครดิตตาํ

โดยอา้งอิงจากการจดัอนัดบัความน่าเชือถือดา้นเครดิตของคู่สัญญาโดยบุคคลภายนอก 
 

ค่าเผือผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของลูกหนีการคา้ประมาณการโดยพิจารณาผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึน

ตลอดอายุ ผลขาดทุนดา้นเครดิตของสินทรัพยท์างการเงินเหล่านีประมาณการโดยอา้งอิงขอ้มูลผลขาดทุนดา้นเครดิต

จากประสบการณ์ในอดีต ปรับปรุงดว้ยปัจจยัทีเกียวขอ้งโดยตรงกบัลูกหนีและประเมินสภาวะเศรษฐกิจทีเกิดขึนใน

ปัจจุบนัและทคีาดการณ์วา่จะเกิดขึนในอนาคต 

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ณ วันที 31 ธันวาคม 2563 

ลูกหนี

การคา้ 

 

อตัรา

ขาดทุน 

ถวัเฉลีย  

ค่าเผอื 

ผลขาดทุน 

จากการ 

ดอ้ยค่า 

 

ลูกหนี

การคา้ 

 

อตัรา

ขาดทุน 

ถวัเฉลีย  

ค่าเผอื 

ผลขาดทุน 

จากการ 

ดอ้ยค่า  
(พันบาท) (ร้อยละ)  (พันบาท)  (พันบาท)  (ร้อยละ)  (พันบาท) 

ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 631,598  -  -  47,359  -  - 

เกินกาํหนดชาํระ            

นอ้ยกวา่ 3 เดือน 62,231  -  -  4,105  -  - 

3 - 6 เดือน 1,741  -  -  2  -  - 

6 - 12 เดือน 3,416  -  -  -  -  - 

มากกวา่ 12 เดือน 2,736  -  -  310  -  - 

รวม 701,722    -  51,776    - 

หัก ค่าเผอืผลขาดทุน 

       จากการดอ้ยค่า 

 

- 

  

 

    

- 

    

สุทธ ิ 701,722      51,776     

 
  



บริษัท โออชิิ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ  

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 (พันบาท) 

ณ วันที 30 กันยายน 2563  

กิจการทีเกยีวข้องกนั 

ยงัไม่ครบกาํหนดชาํระ 467,051 34,931 

เกินกาํหนดชาํระ  

นอ้ยกวา่ 3 เดือน 39,888 282 

3 - 6 เดือน 4 - 

6 - 12 เดือน 145 - 

มากกวา่ 12 เดือน 263 123 

รวม 507,351 35,336 

 
  

บุคคลหรือกิจการอืนๆ  

ยงัไม่ครบกาํหนดชาํระ 107,229 2,637 

เกินกาํหนดชาํระ   

นอ้ยกวา่ 3 เดือน 16,263 624 

3 - 6 เดือน  2,867 - 

6 - 12 เดือน 1,223 47 

มากกวา่ 12 เดือน 2,794 454 

รวม 130,376 3,762 

รวมทังสิน 637,727 39,098 

  

 โดยปกติระยะเวลาการใหสิ้นเชือแก่ลูกคา้ของกลุ่มบริษทัมีระยะเวลาตงัแต่ 30 วนั ถึง 60 วนั  

 

  



บริษัท โออชิิ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ  

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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18 ภาระผูกพันกับบุคคลหรือกิจการทีไม่เกียวข้องกัน 
 

 

ณ วันที 31 ธันวาคม 2563 

  

งบการเงินรวม 

  งบการเงิน

เฉพาะกิจการ 

  (พันบาท) 

ภาระผูกพนัรายจ่ายฝ่ายทุน      

สัญญาทียงัไม่ได้รับรู้   

เครืองจกัรและอุปกรณ์ 11,262 409 

อาคารและสิงปลูกสร้างอืน 965 - 

ระบบภายใน 240 - 

รวม 12,467 409 
   

จาํนวนเงินขันตําทีต้องจ่ายในอนาคตทังสิน 

    ภายใต้สัญญาเช่าดําเนินงานทีบอกเลิกไม่ได้ 

  

ภายในหนึงปี 72,142 32,852 

หลงัจากหนึงปี แต่ไม่เกินห้าปี 37,378 21,604 

รวม 109,520 54,456 

 

สัญญาทีสําคัญภายใต้ภาระผกูพนัตามสัญญาเช่าดําเนินงานทีบอกเลิกไม่ได้ 
 

สัญญาเช่าพืนที 
 

บริษทัไดท้าํสัญญาเช่าพืนทีเพือประกอบกิจการร้านอาหารกบับริษทัในประเทศหลายแห่ง สัญญามีกาํหนดระยะเวลา

ระหวา่งหนึงปีถึงสามปี ซึงจะครบกาํหนดในระหวา่งปี 2564 โดยบริษทัมีภาระผกูพนัทีจะตอ้งจ่ายค่าเช่าเป็นรายเดือน

ในอตัราคงทีหรืออตัราร้อยละของยอดรายไดต้ามเงือนไขทีกาํหนดไวใ้นสัญญา 
 

บริษทั โออิชิ ราเมน จาํกดั ซึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัไดท้าํสัญญาเช่าพืนทีเพือประกอบกิจการร้านอาหารกบับริษทั

ในประเทศหลายแห่ง สัญญามีกําหนดระยะเวลาระหว่างหนึงปีถึงสามปี ซึงจะครบกําหนดในระหว่างปี 2564  

โดยบริษทัยอ่ยดงักล่าวมีภาระผูกพนัทีจะตอ้งจ่ายค่าเช่าเป็นรายเดือนในอตัราคงทีหรืออตัราร้อยละของยอดรายไดต้าม

เงือนไขทีกาํหนดไวใ้นสัญญา 
 

สัญญาเช่ารถยก 
 

บริษทั โออิชิ เทรดดิง จาํกดั ซึงเป็นบริษทัย่อยของบริษทัไดท้าํสัญญาเช่ารถยกและอุปกรณ์กบับริษทัในประเทศแห่ง

หนึง สัญญามีกาํหนดระยะเวลาห้าปี ซึงจะครบกาํหนดในระหว่างปี 2564 โดยบริษทัย่อยดังกล่าวมีภาระผูกพันที

จะตอ้งจ่ายค่าเช่าเป็นรายเดือนตามอตัราทีระบุไวใ้นสัญญา 



บริษัท โออชิิ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
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สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 

 

 38 

 

ณ วันที 31 ธันวาคม 2563 

  

งบการเงินรวม 

  งบการเงิน

เฉพาะกิจการ 

  (พันบาท) 

ภาระผูกพนัอืนๆ      

สัญญาบริการ 442,932 285,583 

คาํสังซือทีผูข้ายสินคา้หรือวสัดุตกลงแลว้ 177,477 - 

หนงัสือคาํประกนัจากธนาคาร 24,070 200 

สัญญาวา่จา้งโฆษณา 681 150 

อืนๆ 57,042 4,061 

รวม 702,202 289,994 

 

สัญญาอนืๆ 

 

สัญญาซือขายก๊าซธรรมชาติ 

 

บริษทั โออิชิ เทรดดิง จาํกดั ซึงเป็นบริษทัย่อยของบริษทัไดท้าํสัญญาซือขายก๊าซธรรมชาติกบับริษทัในประเทศแห่ง

หนึง โดยบริษทัย่อยดงักล่าวตกลงทีจะจ่ายค่าใชจ้่ายต่างๆ และปฏิบติัตามเงือนไขทีกาํหนดไวใ้นสัญญา ต่อมาเมือวนัที 

2 ตุลาคม 2561 คู่สัญญาไดเ้ขา้ทาํบนัทึกขอ้ตกลง ฉบบัที 1 เพือต่ออายุสัญญาดงักล่าวออกไปอีกเป็นระยะเวลาสองปี 

เริมตงัแต่วนัที 1 ธันวาคม 2561 ถึงวนัที 30 พฤศจิกายน 2563 โดยบริษทัย่อยดังกล่าวตกลงทีจะจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆ  

และปฏิบตัิตามเงือนไขทีกาํหนดในสัญญาเดิม ต่อมาเมือวนัที 15 ธันวาคม 2563 บริษทัย่อยดงักล่าวไดท้าํสัญญาใหม่

กับคู่สัญญา โดยสัญญามีกําหนดระ ยะเวลาเ จ็ดปี  มีผลบังคับใช้ตังแต่ว ันที 1 ธันวาคม 2563 และสินสุด 

วนัที 30 พฤศจิกายน 2570 โดยบริษทัย่อยดังกล่าวตกลงทีจะจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆ และปฏิบตัิตามเงือนไขทีกาํหนดใน

สัญญา และหากฝ่ายหนึงฝ่ายใดประสงคจ์ะต่ออายุสัญญาให้แจง้เป็นลายลกัษณ์อกัษรแก่อีกฝ่ายหนึงก่อนระยะเวลา

ของสัญญาจะสินสุดลงไม่นอ้ยกวา่ 90 วนั 

 

สัญญาบริการขายอาหารผ่านช่องทางออนไลน์ 

 

บริษทัและบริษทั โออิชิ ราเมน จาํกดั ซึงเป็นบริษทัย่อยของบริษทั ไดท้าํสัญญาบริการเสนอขายอาหารผ่านช่องทาง

ออนไลน์กบับริษทัในประเทศหลายแห่ง โดยสัญญามีกาํหนดระยะเวลาหนึงปี ซึงจะครบกาํหนดในระหว่างปี 2564 

โดยรายละเอียดขอ้กาํหนดและเงือนไขต่างๆเป็นไปตามทีระบุในสัญญา 
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สัญญาจาํหน่ายคูปอง 

 

เมือวนัที 15 กนัยายน 2563 บริษทัไดท้าํสัญญาจาํหน่ายคูปองกบับริษทัในประเทศแห่งหนึงโดยสัญญามีผลบงัคบัใชเ้มือ

วนัที 15 กนัยายน 2563 และสินสุดในวนัที 31 ธันวาคม 2564 โดยรายละเอียดค่าธรรมเนียมการให้บริการเป็นไปตามที

ระบใุนสัญญา 

 

19 เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 

 

ในการประชุมสามัญประจําปีของผู ้ถือหุ้นของบริษัทเมือวันที 28 มกราคม 2564 ผู ้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติการจ่าย                 

เงินปันผลในอตัราหุ้นละ 1.45 บาท เป็นจาํนวนเงินทงัสิน 543.75 ลา้นบาท ทงันีในเดือนมิถุนายน 2563 บริษทัได้

จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแลว้ในอตัราหุ้นละ 0.51 บาท เป็นจาํนวนเงิน 191.25 ลา้นบาท คงเหลือการจ่ายเงินปันผล

ในอตัราหุ้นละ 0.94 บาท รวมเป็นเงิน 352.50 ลา้นบาท เงินปันผลดงักล่าวจะจ่ายให้แก่ผูถื้อหุ้นในเดือนกุมภาพนัธ์ 
2564 

 

20 การจัดประเภทรายการใหม่  

 

รายการบางรายการในงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ ณ วนัที 30 กนัยายน 2563 และสาํหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 

31 ธันวาคม 2562 ได้มีการจดัประเภทรายการใหม่เพือให้สอดคลอ้งกบัการนําเสนองบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ

สาํหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2563 

 

  งบการเงินรวม 

  ก่อนจดัประเภทใหม่  จดัประเภทใหม่  หลงัจดัประเภทใหม่ 

  (พันบาท) 

งบแสดงฐานะการเงิน   

ณ วันที 30 กันยายน 2563       

ลูกหนีการคา้  630,924  6,803  637,727 

ลูกหนีอืน  508,242  (6,803)  501,439 

    -   
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  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  ก่อนจดัประเภทใหม่  จดัประเภทใหม่  หลงัจดัประเภทใหม่ 

  (พันบาท) 

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ   

สําหรับงวดสามเดือนสินสุด 

   วันที 31 ธันวาคม 2562 

      

ตน้ทุนขาย  550,666  8,013  558,679 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร  272,647  (8,013)  264,634 

    -   

 

การจดัประเภทรายการใหม่นีเนืองจากผูบ้ริหารเห็นวา่มีความเหมาะสมกบัธุรกิจของบริษทัมากกวา่ 
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