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บริษัท โออชิิ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
 

งบการเงินระหวา่งกาลแบบยอ่ 

สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 

และ 

รายงานการสอบทานของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

 

เสนอ คณะกรรมการบริษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) 

 

ข้าพเจ้าได้สอบทานงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ.ณ .วันท่ี.31 ธันวาคม 2564  

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวม

และงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ 

สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ (ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล) 

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

ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัทาํและนาํเสนอขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลเหล่าน้ีตามมาตรฐานการบญัชี 

ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการใหข้อ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงิน

ระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 

 

ขอบเขตการสอบทาน  

 

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 “การสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล 

โดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใชวิ้ธีการสอบถามบุคลากรซ่ึงส่วนใหญ่

เป็นผูรั้บผิดชอบดา้นการเงินและบญัชีและการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอ่ืน การสอบทานน้ีมีขอบเขตจาํกดั

กว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีทาํให้ขา้พเจา้ไม่สามารถไดค้วามเช่ือมัน่ว่าจะพบเร่ืองท่ีมีนยัสําคญัทั้งหมด 

ซ่ึงอาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั้นขา้พเจา้จึงไม่แสดงความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทาน 
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ข้อสรุป 

 

ข้าพเจ้าไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุให้เช่ือว่าข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลดังกล่าว ไม่ได้จัดทาํขึ้นตามมาตรฐานการบัญชี          

ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ในสาระสาํคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 

 

 

 

 

 

(นาฎศศิน วฒันไพศาล) 

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 

เลขทะเบียน 10767 

 

บริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จาํกดั 

กรุงเทพมหานคร 

14 กุมภาพนัธ์ 2565 



บริษทั โออชิิ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน 

31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน

สินทรัพย์ หมายเหตุ 2564 2564 2564 2564

(ไม่ไดต้รวจสอบ) (ไม่ไดต้รวจสอบ)

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 971,380 938,113 100,309 47,060 

เงินลงทุนในตราสารหนี 11 1,502,759 1,101,610 1,502,759 1,101,610 

ลูกหนีการคา้ 5, 6 1,022,353 909,932 110,928 44,037 

ลูกหนีอืน 5 68,827 35,964 64,449          56,046           

เงินใหกู้ย้มืระยะสนัแก่บริษทัยอ่ย 5 - - 17,000 -

สินคา้คงเหลือ 475,128 383,592 40,579 32,136 

สินทรัพยห์มุนเวียนอืน 55,138 75,896 16,616 19,306 

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 4,095,585 3,445,107 1,852,640 1,300,195 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 7 - - 1,583,165     1,583,165 

เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บริษทัยอ่ย 5 - - 200,000        200,000 

ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 8 4,738,781 4,856,385 74,718          84,555 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 29,299 31,016 10,310          10,916 

สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 358,128 329,446 191,027        185,767 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 144,467 158,011 129,243        134,408 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน 5 283,285 289,175 166,815        166,914 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 5,553,960 5,664,033 2,355,278 2,365,725 

รวมสินทรัพย์ 9,649,545 9,109,140 4,207,918 3,665,920 

งบการเงินรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

(พันบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหว่างกาลนี

3



บริษทั โออชิิ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน 

31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน

หนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 2564 2564 2564 2564

(ไม่ไดต้รวจสอบ) (ไม่ไดต้รวจสอบ)

หนีสินหมุนเวียน

เจา้หนีการคา้ 5 713,000 484,570 191,645 114,638 

เจา้หนีค่าสินทรัพย์ 5 27,783 11,136 1,232 1,103 

เจา้หนีอืน 5 650,435 820,146 158,171 205,104 

ส่วนของหนีสินตามสญัญาเช่า

   ทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 174,339 165,279 95,883 95,011 

เงินกูย้มืระยะสนัจากบริษทัยอ่ย 5 - - 1,370,000 900,000 

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย 105,221 63,984 - -

หนีสินหมุนเวียนอืน 46,719 44,238 16,105 7,495 

รวมหนีสินหมุนเวยีน 1,717,497 1,589,353 1,833,036 1,323,351 

หนีสินไม่หมุนเวียน

หนีสินตามสญัญาเช่า 155,260 133,597 75,459 68,113 

หนีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 29,251 30,116 - -

ประมาณการหนีสินไม่หมุนเวียน

   สาํหรบัผลประโยชนพ์นกังาน 183,715 181,507 102,578        101,353         

ประมาณการรือถอน 42,230 40,637 22,599          21,652           

หนีสินไม่หมุนเวียนอืน 5 2,236 2,027 423               377                

รวมหนีสินไม่หมุนเวยีน 412,692 387,884 201,059 191,495 

รวมหนีสิน 2,130,189 1,977,237 2,034,095 1,514,846 

งบการเงินรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

(พันบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหว่างกาลนี
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บริษทั โออชิิ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน 

31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน

หนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 2564 2564 2564 2564

(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 6,204,967 5,816,676 1,151,921 1,129,172 

องคป์ระกอบอืนของส่วนของผูถื้อหุน้ 293,042 293,726 - -

รวมส่วนของบริษัทใหญ่ 7,519,911 7,132,304 2,173,823 2,151,074 

ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม (555) (401) - -

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 7,519,356 7,131,903 2,173,823 2,151,074 

รวมหนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 9,649,545 9,109,140 4,207,918 3,665,920 

งบการเงินรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

(พันบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหว่างกาลนี
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บริษทั โออชิิ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ (ไม่ได้ตรวจสอบ)

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

รายได้ 5, 9

รายไดจ้ากการขาย 2,917,987 2,614,508 748,129 674,571 

รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 63,655 52,245 - -

รายไดด้อกเบีย 1,577 1,753 1,298 1,029 

ค่าสินไหมทดแทนจากเหตุการณ์อคัคีภยั 3 - 2,651 - -

รายไดอื้น 22,682 13,495 34,229 31,202 

รวมรายได้ 3,005,901 2,684,652 783,656 706,802 

ค่าใช้จ่าย 5

ตน้ทุนขาย 1,908,979 1,752,490 475,158 414,098 

ตน้ทุนการใหบ้ริการ 40,642 31,716 - -

ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย 227,928 254,470 97,921 90,365 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 381,921 419,781 175,376 209,685 

รวมค่าใช้จ่าย 2,559,470 2,458,457 748,455 714,148 

กําไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมดําเนินงาน 446,431 226,195 35,201 (7,346)

ตน้ทุนทางการเงิน (3,777) (2,423) (7,287) (1,436)

กําไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้ 442,654 223,772 27,914 (8,782)

รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินได้ 10 (53,917) 827 (5,165)          2,508             

กําไร (ขาดทุน) สําหรับงวด 388,737 224,599 22,749 (6,274)

วนัที 31 ธนัวาคม วนัที 31 ธนัวาคม

(พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรับงวดสามเดือนสินสุด สาํหรับงวดสามเดือนสินสุด

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี
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บริษทั โออชิิ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ (ไม่ได้ตรวจสอบ)

2564 2563 2564 2563

กําไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน

รายการทีอาจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ใน

   กําไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ผลต่างของอตัราแลกเปลียนจากการแปลงคา่

   หน่วยงานต่างประเทศ (1,284) 747 - -

กําไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอืนสําหรับงวด - สุทธิจากภาษี (1,284) 747  - -

กําไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวมสําหรับงวด 387,453 225,346 22,749 (6,274)

การแบ่งปันกําไร (ขาดทุน)

   ส่วนทีเป็นของบริษทัใหญ่ 388,291 225,352 22,749 (6,274)

   ส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม 446 (753) -  -

กําไร (ขาดทุน) สําหรับงวด 388,737 224,599 22,749         (6,274)            

การแบ่งปันกําไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวม

   ส่วนทีเป็นของบริษทัใหญ่ 387,607 225,828 22,749 (6,274)

   ส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม (154) (482) - -

กําไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวมสําหรับงวด 387,453 225,346 22,749         (6,274)            

กําไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขันพืนฐาน (บาท) 1.04 0.60 0.06 (0.02)

(พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรับงวดสามเดือนสินสุด สาํหรับงวดสามเดือนสินสุด

วนัที 31 ธนัวาคม วนัที 31 ธนัวาคม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี
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บริษัท โออชิิ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

ทุนเรือนหุน้ สาํรอง สาํรอง รวมองคป์ระกอบอืน รวมส่วนของ ส่วนของ

ทีออกและ ส่วนเกิน ทุนสาํรอง ยงัไม่ได้ การแปลงค่า การตีราคา ของส่วนของ ผูถื้อหุน้ ส่วนไดเ้สียทีไม่มี รวมส่วนของ

ชาํระแลว้ มูลค่าหุน้สามญั ตามกฎหมาย จดัสรร งบการเงิน สินทรัพยใ์หม่ ผูถื้อหุน้ ของบริษทัใหญ่ อาํนาจควบคุม ผูถื้อหุน้

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัท ี31 ธันวาคม 2563

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 1 ตุลาคม 2563 375,000 609,402 37,500 5,723,182 (3,183) 164,735 161,552 6,906,636 (401) 6,906,235 

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จสําหรับงวด

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

   กาํไรเบด็เสร็จอนื - - - - 476              - 476                    476               271                   747 

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

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 31 ธันวาคม 2563 375,000 609,402 37,500 5,948,534 (2,707) 164,735 162,028 7,132,464 (883) 7,131,581 

งบการเงนิรวม

กาํไรสะสม องคป์ระกอบอืนของส่วนของผูถื้อหุน้

(พันบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี
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บริษัท โออชิิ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

ทุนเรือนหุน้ สาํรอง สาํรอง รวมองคป์ระกอบอืน รวมส่วนของ ส่วนของ

ทีออกและ ส่วนเกิน ทุนสาํรอง ยงัไม่ได้ การแปลงค่า การตีราคา ของส่วนของ ผูถื้อหุน้ ส่วนไดเ้สียทีไม่มี รวมส่วนของ

ชาํระแลว้ มูลค่าหุน้สามญั ตามกฎหมาย จดัสรร งบการเงิน สินทรัพยใ์หม่ ผูถื้อหุน้ ของบริษทัใหญ่ อาํนาจควบคุม ผูถื้อหุน้

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัท ี31 ธันวาคม 2564

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 1 ตุลาคม 2564 375,000 609,402 37,500 5,816,676 1,895 291,831 293,726 7,132,304 (401) 7,131,903 

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จสําหรับงวด

   กาํไร - - - 388,291        - - - 388,291        446                   388,737 

   ขาดทุนเบด็เสร็จอนื - - - - (684)            - (684)                   (684)             (600)                 (1,284)

รวมกาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสําหรับงวด - - - 388,291        (684)            - (684)                   387,607        (154)                 387,453      

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 31 ธันวาคม 2564 375,000 609,402 37,500 6,204,967 1,211 291,831 293,042 7,519,911 (555) 7,519,356 

งบการเงนิรวม

กาํไรสะสม องคป์ระกอบอืนของส่วนของผูถื้อหุน้

(พันบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี
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บริษทั โออชิิ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

ทุนเรือนหุน้

ทีออกและ ส่วนเกิน ทุนสาํรอง ยงัไม่ได้ รวมส่วนของ

ชาํระแลว้ มูลค่าหุ้นสามญั ตามกฎหมาย จดัสรร ผูถื้อหุน้

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัท ี31 ธันวาคม 2563

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

ขาดทุนสาํหรับงวด - - - (6,274) (6,274)

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

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัท ี31 ธันวาคม 2564

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี1 ตุลาคม 2564 375,000 609,402 37,500 1,129,172 2,151,074 

กาํไรสาํหรับงวด - - - 22,749                  22,749 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี31 ธันวาคม 2564 375,000 609,402 37,500 1,151,921 2,173,823 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

กาํไรสะสม

(พันบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหว่างกาลนี
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บริษัท โออชิิ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ไม่ได้ตรวจสอบ)

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน

กาํไร (ขาดทุน) สาํหรับงวด 388,737 224,599 22,749 (6,274)

ปรับรายการทีกระทบกาํไร (ขาดทุน) เป็นเงินสดรับ (จ่าย)

ค่าเสือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 224,067 249,800 45,814 47,157 

กลบัรายการขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินคา้ (165) - - -

ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย

   ทีรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน 7 - - - 973 

ดอกเบียรับ (1,577) (1,753) (1,298) (1,029)

ตน้ทุนทางการเงิน 3,777 2,423 7,287 1,436 

กาํไรจากการปรับมูลค่ายติุธรรม (1,149) - (1,149) -

(กาํไร) ขาดทุนจากอตัราแลกเปลียนทียงัไม่เกิดขึน (771) 11 (552) 67 

(กาํไร) ขาดทุนจากการจาํหน่ายและตดัจาํหน่าย

เครืองจกัรและอุปกรณ์ 80 (231) (300) (140)

ค่าสินไหมทดแทนจากเหตุการณ์อคัคีภยั 3 - (2,651) - -

ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังานทีกาํหนดไว้ 4,761 4,940 2,659 2,795 

ค่าใชจ่้ายสาํหรับค่าตอบแทนพนกังานระยะยาว 209 426 45 94 

(รายได)้ ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 53,917 (827) 5,165 (2,508)

671,886 476,737 80,420 42,571 

การเปลียนแปลงในสินทรัพย์และหนีสินดาํเนินงาน

ลูกหนีการคา้ (112,259) (64,105) (66,891) (12,678)

ลูกหนีอืน (33,873) (43,286) (7,937) 45,156 

สินคา้คงเหลือ (91,372) 27,904 (8,443) (133)

สินทรัพยห์มุนเวียนอืน 27,669 (4,850) 9,522 (4,220)

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน 5,890 (11,400) 99 (1,502)

เจา้หนีการคา้ 228,429 26,940 77,007 11,593 

เจา้หนีอืน (172,388) (217,776) (47,391) (84,890)

หนีสินหมุนเวียนอืน 2,483 20,264 8,610 11,454 

หนีสินไมห่มุนเวียนอืน 1,604 127 348 94 

จ่ายผลประโยชน์พนกังานทีกาํหนดไว้ (2,553) (1,553) (1,434) (1,016)

กระแสเงินสดสุทธิไดม้าจากการดาํเนินงาน 525,516 209,002 43,910 6,429 

วนัที 31 ธนัวาคม

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

(พันบาท)

สาํหรับงวดสามเดือนสินสุดสาํหรับงวดสามเดือนสินสุด

วนัที 31 ธนัวาคม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี
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บริษัท โออชิิ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ไม่ได้ตรวจสอบ)

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน (ต่อ)

เงินชดเชยไดรั้บจากบริษทัประกนัภยัความเสียหาย

กรณีธุรกิจหยดุชะงกั 3 - 202,651 - -

ภาษีเงินไดรั้บคืน 3,489 - - -

ภาษีเงินไดจ่้ายออก (10,400) (4,628) (6,830) (3,190)

กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดาํเนินงาน 518,605 407,025 37,080 3,239 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

ดอกเบียรับ 2,841 2,755 1,383 1,142 

เงินให้กูย้ืมระยะสนัแก่บริษทัยอ่ยเพิมขึน 5 - - (33,000) (40,000)

เงินสดรับชาํระคืนจากเงินให้กูย้ืมระยะสนัแก่บริษทัยอ่ย 5 - - 16,000 36,000

เงินสดจ่ายสาํหรับเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 7 - - - (301)

เงินสดจ่ายสาํหรับซือตราสารหนี (400,000) - (400,000) -

เงินสดจ่ายเพอืซือส่วนปรับปรุงอาคาร เครืองจกัรและอุปกรณ์ (33,506) (45,928) (1,609) (3,488)

เงินสดรับจากการขายเครืองจกัรและอุปกรณ์ 436 471 380 457 

เงินสดจ่ายเพอืซือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (81) (565) - (350)

เงินชดเชยไดรั้บจากบริษทัประกนัภยัความเสียหายต่อทรัพยสิ์น 3 - 258,129 - -

กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน (430,310) 214,862 (416,846) (6,540)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

ดอกเบียจ่าย (3,777) (2,423) (7,176) (1,436)          

เงินสดรับจากเงินกูย้ืมระยะสนัจากบริษทัยอ่ย 5 - - 487,000 -

เงินสดจ่ายเพอืชาํระคืนเงินกูย้ืมระยะสนัจากบริษทัยอ่ย 5 - - (17,000) -

เงินสดจ่ายชาํระหนีสินตามสญัญาเช่า (51,395) (46,425) (29,809)        (27,490)

กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน (55,172)        (48,848)        433,015       (28,926)        

สาํหรับงวดสามเดือนสินสุด

วนัที 31 ธนัวาคม

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

(พันบาท)

สาํหรับงวดสามเดือนสินสุด

วนัที 31 ธนัวาคม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี
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บริษัท โออชิิ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ไม่ได้ตรวจสอบ)

2564 2563 2564 2563

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิมขึน (ลดลง) สุทธิ

   ก่อนผลกระทบของอตัราแลกเปลียน 33,123 573,039 53,249 (32,227)

ผลกระทบของอตัราแลกเปลียนทีมีต่อเงินสดและ

   รายการเทียบเท่าเงินสด 1,428 (148) - -

ผลกระทบของอตัราแลกเปลียนจากการแปลงค่า

   หน่วยงานต่างประเทศ (1,284) 747 - -

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพมิขึน (ลดลง) สุทธิ 33,267 573,638 53,249 (32,227)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัที 1 ตุลาคม 938,113 1,126,749 47,060 167,852 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัที 31 ธันวาคม 971,380 1,700,387 100,309 135,625 

(พันบาท)

วนัที 31 ธนัวาคม วนัที 31 ธนัวาคม

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรับงวดสามเดือนสินสุดสาํหรับงวดสามเดือนสินสุด

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี
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บริษัท โออชิิ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ  

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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หมายเหตุ  สารบัญ 

   

1  ขอ้มูลทัว่ไป 

2  เกณฑก์ารจดัทาํงบการเงินระหวา่งกาล 

3  ผลกระทบจากเหตุการณ์อคัคีภยั 

4  ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือโคโรนา 2019 (Covid-19) 

5  บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

6  ลูกหน้ีการคา้ 

7  เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 

8  ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 

9  ส่วนงานดาํเนินงานและการจาํแนกรายได ้

10  รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินได ้

11  เคร่ืองมือทางการเงิน 

12  ภาระผกูพนักบับุคคลหรือกิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 

13  เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

   

 



บริษัท โออชิิ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ  

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี 

 

งบการเงินระหวา่งกาลน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกงบการเงินจากคณะกรรมการเม่ือวนัท่ี 14 กุมภาพนัธ์ 2565 

 

1 ข้อมูลทั่วไป 

 

 บริษทัดาํเนินธุรกิจหลกัเก่ียวกับร้านอาหารญ่ีปุ่นและจัดจาํหน่ายเคร่ืองด่ืม กลุ่มบริษทัดาํเนินธุรกิจหลกัเก่ียวกับ 

การผลิตและจดัจาํหน่ายอาหารและเคร่ืองด่ืม ร้านอาหารญ่ีปุ่นและอาหารว่าง รายละเอียดของบริษทัย่อย ณ วนัท่ี  

31 ธนัวาคม 2564 และ 30 กนัยายน 2564 ไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุขอ้ 7 

 

2 เกณฑ์การจัดทํางบการเงินระหว่างกาล 

 

งบการเงินระหว่างกาลแบบย่อน้ีนําเสนอรายการในงบการเงินในรูปแบบเดียวกับงบการเงินประจาํปีและจัดทาํ 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลในรูปแบบยอ่ (“งบการเงินระหวา่งกาล”) ตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 

เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล  รวมถึงแนวปฏิบัติทางการบัญชีท่ีประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบญัชีฯ 

กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้ง  

 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีเน้นการให้ขอ้มูลท่ีเก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ ๆ  เพื่อไม่ให้ซํ้ าซ้อนกบั

ขอ้มูลท่ีไดเ้คยนาํเสนอรายงานไปแลว้ ดงันั้นการอ่านงบการเงินระหว่างกาลน้ีจึงควรอ่านควบคู่กับงบการเงินของ

บริษทัและบริษทัยอ่ยสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 

 

ในการจัดทาํงบการเงินระหว่างกาล ผูบ้ริหารได้มีการใช้วิจารณญาณและการประมาณการในการถือปฏิบัติตาม

นโยบายการบญัชีของกลุ่มบริษทั ซ่ึงผลท่ีเกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างจากท่ีประมาณการไว ้ทั้งน้ีนโยบายการบญัชี วิธีการ

คาํนวณและแหล่งขอ้มูลสําคญัท่ีใชใ้นการประมาณการซ่ึงอาจมีความไม่แน่นอนนั้นไม่แตกต่างจากท่ีไดอ้ธิบายไวใ้น

งบการเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564  

  



บริษัท โออชิิ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ  

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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3 ผลกระทบจากเหตุการณ์อัคคีภัย 
 

เม่ือวนัท่ี 27 พฤศจิกายน 2560 บริษทั โออิชิ เทรดด้ิง จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยของบริษทัไดเ้กิดเหตุเพลิงไหมบ้ริเวณ

ส่วนการผลิตเคร่ืองด่ืมแบบ UHT ภายในโรงงานนิคมอุตสาหกรรมนวนคร จงัหวดัปทุมธานี เป็นผลให้ตอ้งหยุด 

การผลิตเคร่ืองด่ืมแบบ UHT และไดเ้ร่ิมดาํเนินการผลิตในเดือนธันวาคม 2561 อยา่งไรก็ดีบริษทัยอ่ยดงักล่าว ไดมี้การ

ทาํประกนัภยั ความเส่ียงภยัทรัพยสิ์น ซ่ึงคุม้ครองโรงงาน สินทรัพย ์รวมถึงการประกนักรณีธุรกิจหยุดชะงกัท่ีไดรั้บ

ผลกระทบจากอัคคีภัย ซ่ึงจะชดเชยรายได้จากการดําเนินงานท่ีสูญเสียไปในช่วงเวลาดังกล่าว ผู ้บริหาร  

บริษัทประกันภัย  และเจ้าหน้า ท่ีสํารวจภัยได้ทําการประเมินผลกระทบทั้ งหมดของความเสียหายตั้ งแต่ 

เดือนพฤศจิกายน 2560 ต่อมาในเดือนมีนาคม 2563 บริษทัประกนัภยัไดส้รุปค่าสินไหมทดแทนสาํหรับความเสียหาย

ต่อทรัพยสิ์นเป็นจาํนวนเงิน 1,008 ลา้นบาท กิจการจะรับรู้เงินชดเชยท่ีจะไดรั้บจากบริษทัประกันภยัได้ก็ต่อเม่ือมี

ความแน่นอนท่ีจะไดรั้บเงินชดเชยนั้น โดยในเดือนมกราคม และกรกฎาคม 2562 บริษทัย่อยดงักล่าวไดรั้บเงินชดเชย

ค่าสินไหมทดแทนบางส่วนจากบริษทัประกนัภยัเป็นจาํนวนเงินทั้งส้ิน 600 ลา้นบาท และ 150 ลา้นบาท ตามลาํดบั และใน

เดือนธันวาคม 2563 บริษัทประกันภัยได้เสร็จส้ินการประเมินค่าสินไหมทดแทนโดยบริษัทย่อยดังกล่าวได้รับ 

ค่าสินไหมทดแทนความเสียหายกรณีธุรกิจหยุดชะงกัท่ีไดรั้บผลกระทบจากอคัคีภยัเป็นจาํนวนเงิน 203 ลา้นบาท ซ่ึง

กลุ่มบริษทัไดรั้บรู้เงินชดเชยและค่าใชจ่้ายอนัเกิดจากเหตุการณ์อคัคีภยัดงัน้ี 

 

 งบการเงินรวม 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564  2563 

 (ล้านบาท) 

ค่าสินไหมทดแทนจากบริษทัประกนัภยั -  3 

ค่าสินไหมทดแทน -  3 

    

ค่าใชจ่้ายอ่ืนซ่ึงเกิดเน่ืองจากเหตุการณ์อคัคีภยั -  - 

รวมค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องจากเหตุการณ์อัคคีภัย -  - 

สุทธิจากเหตุการณ์อัคคีภัย -  3 
 

  



บริษัท โออชิิ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ  

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ลูกหน้ีเงินชดเชยจากการประมาณการการประกันภัย 
 

รายการเคล่ือนไหวของลูกหน้ีเงินชดเชยจากการประมาณการการประกันภัยสําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี  

31 ธนัวาคม 2564 และสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 มีดงัน้ี 
 

 งบการเงินรวม 

 2564  2564 

 (ล้านบาท) 

ณ วนัท่ี 1 ตุลาคม 2564 และ 2563 -  458 

ไดรั้บการแจง้เพ่ิมจากบริษทัประกนัภยั -  3 

เงินชดเชยไดรั้บจากบริษทัประกนัภยั -  (461) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม / 30 กันยายน -  - 

 

4         ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือโคโรนา 2019 (Covid-19) 

  

สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ยงัคงเกิดขึ้นอยา่งต่อเน่ือง และจากความไม่แน่นอนของสถานการณ์ในปี 2563 

โดยเร่ิมมีการแจกจ่ายวคัซีนในระหว่างปี 2564 กลุ่มบริษทัจึงจดัทาํงบการเงินระหวา่งกาลแบบย่อสาํหรับงวดสามเดือน

ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 โดยถือปฏิบติัตามแนวปฏิบติัทางการบญัชี เร่ือง มาตรการผ่อนปรนช่ัวคราวสําหรับ

ทางเลือกเพ่ิมเติมทางบัญชีเพ่ือรองรับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 ในเร่ือง

การลดค่าเช่าท่ีเก่ียวขอ้งกับ COVID-19 ซ่ึงให้ทางเลือกแก่ผูเ้ช่าในการไม่ต้องประเมินว่าการได้รับการลดค่าเช่าท่ี

เก่ียวขอ้งกบั COVID-19 ท่ีเขา้เง่ือนไขเป็นการเปล่ียนแปลงสัญญาเช่า กลุ่มบริษทัถือปฏิบติัตามทางเลือกดงักล่าวกบั

สัญญาเช่าร้านอาหาร โดยกลุ่มบริษทัและบริษทัไดรั้บการลดค่าเช่าท่ีเก่ียวขอ้งกบั COVID-19 ทาํให้ค่าเช่าสําหรับงวด

สามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 ลดลงเป็นจาํนวน 12.66 ลา้นบาท และ 8.56 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

  

5         บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 

  

ความสัมพันธ์ท่ีมีกับบริษัทย่อยได้เปิดเผยในหมายเหตุข้อ 7 สําหรับบุคคลหรือกิจการอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกันไม่มี

ความสัมพนัธ์เปล่ียนแปลงไปอยา่งมีสาระสาํคญั  

 

นโยบายการกําหนดราคาไม่มีการเปล่ียนแปลงอย่างมีสาระสําคัญในระหว่างงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี   

31 ธนัวาคม 2564  

  



บริษัท โออชิิ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ  

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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รายการที่สําคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564  2563  2564  2563 

 (พันบาท) 

บริษัทใหญ่        

รายไดจ้ากการขายสินคา้ 562  953  93  47 

รายไดอ่ื้น -  4  -  - 

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

ค่าใชจ่้ายอ่ืน 461  1,389  268  806 

        

บริษัทย่อย        

รายไดจ้ากการขายสินคา้ -  -  1,325  10,456 

ดอกเบ้ียรับ -  -  1,186  803 

รายไดค้่าบริหารจดัการ -  -  28,081  25,202 

รายไดอ่ื้น -  -  2,813  2,952 

ขายอุปกรณ์ -  -  93  290 

ซ้ือสินคา้ -  -  1,567  5,877 

ซ้ืออุปกรณ์ -  -  43  58 

รายจ่ายคา่เช่า -  -  71  89 

ดอกเบ้ียจ่าย -  -  5,267  22 

ค่าบริหารงาน -  -  -  54 

ค่าใชจ่้ายอ่ืน -  -  7,183  6,852 

        

ผู้บริหารสําคัญ        

ค่าตอบแทนผูบ้ริหารสาํคญั        

   ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนกังาน 4,295  6,662  3,041  5,358 

   ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 105  234  59  188 

   คา่ใชจ่้ายสาํหรับโครงการค่าตอบแทน 

      พนกังานระยะยาว   

 

209 

  

426 

  

45 

  

94 

   รวมค่าตอบแทนผู้บริหารสําคัญ 4,609  7,322  3,145  5,640 

        

        

        



บริษัท โออชิิ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ  

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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รายการที่สําคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564  2563  2564  2563 

 (พันบาท) 

กิจการอ่ืนที่เกี่ยวข้องกัน        

รายไดจ้ากการขายสินคา้ 1,318,513  1,134,045  162,377  107,133 

รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 7,556  4,904  -  - 

ค่าสินไหมทดแทนจากเหตุการณ์อคัคีภยั -  2,651  -  - 

รายไดอ่ื้น 6,849  4,213  362  969 

ซ้ือสินคา้ 743,336  528,523  392,453  321,636 

ซ้ืออุปกรณ์ 3,144  193  12  6 

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

รายจ่ายคา่เช่า 8,163  9,698  3,340  2,870 

ดอกเบ้ียจ่าย 562  475  99  219 

ค่าใชจ่้ายอ่ืน 120,658  122,791  23,315  18,803 

 

ค่าตอบแทนกรรมการ 

 

ในการประชุมสามัญประจําปีของผู ้ถือหุ้นของบริษัทเม่ือวันท่ี 27 มกราคม 2565 ผู ้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการจ่าย 

ค่าตอบแทนกรรมการบริษทัและเงินบาํเหน็จประจาํปี 2565 เป็นจาํนวนเงินไม่เกิน 10 ลา้นบาท และ 25 ลา้นบาท 

ตามลาํดบั 

 

ยอดคงเหลือกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 30 กนัยายน 2564 มีดงัน้ี 

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน 

ลูกหน้ีการค้า 2564  2564  2564  2564 

 (พันบาท) 
บริษทัใหญ่ 1,184  3,948  573  1,680 

บริษทัยอ่ย -  -  964  751 

กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 844,910  731,941  97,989  36,356 

รวม 846,094  735,889  99,526  38,787 

  



บริษัท โออชิิ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ  

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน 

ลูกหน้ีอื่น 2564  2564  2564  2564 

 (พันบาท) 

บริษทัใหญ่ 358  371  -  29 

บริษทัยอ่ย -  -  39,237  43,509 

กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 13,515  9,525  7,725  2,191 

รวม 13,873  9,896  46,962  45,729 

 

 อัตราดอกเบีย้ งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี      ณ วนัท่ี 

 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 30 กนัยายน      31 ธนัวาคม 

เงินให้กู้ยืมระยะส้ัน 2564  2564 2564  เพิ่มขึ้น  ลดลง  2564 

 (ร้อยละต่อปี) (พันบาท) 

บริษทัยอ่ย 2.20  2.20 -  33,000  (16,000)  17,000 

           

เงินให้กู้ยืมระยะยาว           

บริษทัยอ่ย 2.20  2.20 200,000  -  -  200,000 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 2564  2564  2564  2564 

 (พันบาท) 

กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 36,300  36,896  18,207  18,207 

        

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน 

เจ้าหน้ีการค้า 2564  2564  2564  2564 

 (พันบาท) 

บริษทัยอ่ย -  -  1,682  897 

กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 377,592  242,697  176,016  105,217 

รวม 377,592  242,697  177,698  106,114 



บริษัท โออชิิ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ  

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 

 

 21 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน 

เจ้าหน้ีค่าสินทรัพย์ 2564  2564  2564  2564 

 (พันบาท) 

บริษทัยอ่ย -  -  41  - 

กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,662  1,852  -  - 

รวม 1,662  1,852  41  - 

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน 

เจ้าหน้ีอื่น 2564  2564  2564  2564 

 (พันบาท) 

บริษทัใหญ่ 14,004  17,702  5,961  9,015 

บริษทัยอ่ย -  -  6,324  6,838 

กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 167,078  191,670  30,066  32,093 

รวม 181,082  209,372  42,351  47,946 

        

 อัตราดอกเบีย้ งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี      ณ วนัท่ี 

 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 30 กนัยายน      31 ธนัวาคม 

เงินกู้ยืมระยะส้ัน 2564  2564 2564  เพิ่มขึ้น  ลดลง  2564 

 (ร้อยละต่อปี) (พันบาท) 

บริษทัยอ่ย 2.20  2.20 900,000  487,000  (17,000)  1,370,000 
  



บริษัท โออชิิ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ  

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน 

หน้ีสินไม่หมุนเวียนอื่น 2564  2564  2564  2564 

 (พันบาท) 

บริษทัใหญ่ 1,604  1,394  348  303 

กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 495  495  -  - 

รวม 2,099  1,889  348  303 

 

ภาระผูกพนักับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 

 

 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 

  

งบการเงินรวม 

  งบการเงิน

เฉพาะกิจการ 

  (พันบาท) 

ภาระผูกพนัรายจ่ายฝ่ายทุน   

สัญญาท่ียงัไม่ได้รับรู้      

ส่วนปรับปรุงอาคารและส่ิงปลูกสร้าง  1,050   - 

เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์  265   - 

รวม  1,315   - 

   

จํานวนเงินขั้นต่ําที่ต้องจ่ายในอนาคตทั้งส้ิน 

    ภายใต้สัญญาเช่าดําเนินงานที่บอกเลิกไม่ได้ 

     

ภายในหน่ึงปี  9,560   7,240 

      

ภาระผูกพนัอื่น ๆ      

สัญญาบริการ  112,862   9,376 

คาํสั่งซ้ือท่ีผูข้ายสินคา้หรือวสัดุตกลงแลว้  127,940   102,186 

อ่ืน ๆ  2,142   1,082 

รวม  242,944   112,644 
  

   

  



บริษัท โออชิิ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ  

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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สัญญาสําคัญที่ทํากับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 

  

สัญญาเช่าพืน้ท่ี  

  

บริษัทและบริษัท โออิชิ ราเมน จํากัด ซ่ึงเป็นบริษัทย่อยของบริษัทได้ทําสัญญาเช่าพื้นท่ีเพื่อประกอบกิจการ

ร้านอาหารกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัหลายแห่ง สัญญามีกาํหนดระยะเวลาหน่ึงถึงสามปี ซ่ึงจะครบกาํหนดในระหว่างปี 

2564 ถึงปี 2567 โดยบริษทัและบริษทัย่อยดงักล่าวมีภาระผูกพนัท่ีจะตอ้งจ่ายค่าเช่าเป็นรายเดือนในอตัราคงท่ีหรือ

อตัราร้อยละของยอดรายไดต้ามเง่ือนไขท่ีกาํหนดไวใ้นสัญญา 

 

สัญญาอื่น ๆ 

 

สัญญาซื้อขาย 

 

เม่ือวนัท่ี 1 ตุลาคม 2562 บริษทั โออิชิ เทรดด้ิง จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยของบริษทัไดท้าํสัญญาซ้ือขวดพีอีทีบรรจุร้อน

กบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัแห่งหน่ึง ตามปริมาณท่ีบริษทัย่อยดงักล่าวกาํหนดในราคาเป็นไปตามท่ีระบุในสัญญา โดย

สัญญามีกาํหนดระยะเวลาหน่ึงปี มีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 1 ตุลาคม 2562 และส้ินสุดลงวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 ต่อมา

เม่ือวนัท่ี 24 กนัยายน 2563 บริษทัยอ่ยดงักล่าวของบริษทัไดท้าํสัญญาใหม่กบัคู่สัญญา โดยสัญญามีกาํหนดระยะเวลา

หน่ึงปี มีผลบงัคบัใช้ตั้งแต่วนัท่ี 1 ตุลาคม 2563 และส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน 2564 ต่อมาเม่ือวนัท่ี 1 ตุลาคม 2564 

บริษทัย่อยดงักล่าวของบริษทัไดท้าํสัญญาใหม่กบัคู่สัญญา โดยสัญญามีกาํหนดระยะเวลาหน่ึงปี มีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่

วนัท่ี 1 ตุลาคม 2564 และส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2565 ซ่ึงมีราคาและเง่ือนไขเป็นไปตามสัญญาเดิม  

 

สัญญาซื้อขายเศษวัสดุเหลือใช้ 

 

บริษทั โออิชิ เทรดด้ิง จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยของบริษทัไดท้าํสัญญาซ้ือขายเศษวสัดุเหลือใชก้บักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั

แห่งหน่ึง โดยสัญญามีกาํหนดระยะเวลาหน่ึงปี มีผลบงัคบัใช้เม่ือวนัท่ี 1 ตุลาคม 2562 และส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

2563 ต่อมาบริษทั โออิชิ เทรดด้ิง จาํกดั และบริษทั โออิชิ ฟู้ด เซอร์วิส จาํกดัซ่ึงเป็นบริษทัย่อยของบริษทัไดท้าํสัญญา

ใหม่กบัคู่สัญญาในราคาและเง่ือนไขตามท่ีระบุในสัญญา โดยสัญญามีกาํหนดระยะเวลาหน่ึงปี มีผลบงัคบัใช้ตั้งแต่

วนัท่ี 1 ตุลาคม 2563 และส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน 2564 ต่อมาบริษทัย่อยดังกล่าวของบริษัทได้ทาํสัญญาใหม่กับ

คู่สัญญาในราคาและเง่ือนไขตามท่ีระบุในสัญญา โดยสัญญามีกาํหนดระยะเวลาหน่ึงปี มีผลบงัคบัใช้ตั้งแต่วนัท่ี           

1 ตุลาคม 2564 และส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2565 โดย ณ ปัจจุบนัสัญญาใหม่อยู่ในขั้นตอนการพิจารณาลงนามจาก

บริษทัและคู่สัญญา 
  



บริษัท โออชิิ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ  

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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สัญญาอนุญาตให้ใช้เคร่ืองหมายการค้า 

 

บริษทัไดท้าํสัญญาอนุญาตให้ใชเ้คร่ืองหมายการคา้กบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัแห่งหน่ึง เพื่อดาํเนินการผลิตและจาํหน่าย

สินคา้ภายใตเ้คร่ืองหมายการคา้ของบริษทั โดยสัญญามีอายุสองปี ซ่ึงมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 15 พฤศจิกายน 2564 

จนถึงวนัท่ี 14 พฤศจิกายน 2566 โดยมีเง่ือนไขและอตัราค่าตอบแทนตามท่ีระบุในสัญญา 

 

สัญญาจ้างบริหารโรงงาน  

 

บริษทั โออิชิ เทรดด้ิง จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยของบริษทั ไดท้าํสัญญาจา้งบริหารโรงงานกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกัน 

แห่งหน่ึง เพ่ือการวางแผน การควบคุมการผลิตและคุณภาพผลิตภณัฑ์เสริมอาหารซุปปลาทูน่าสกดั และให้บริการ

ดา้นการบญัชี ในราคาและเง่ือนไขเป็นไปตามท่ีระบุในสัญญาโดยสัญญามีกาํหนดระยะเวลาสามปี ซ่ึงมีผลบงัคบัใช้

ตั้งแต่วนัท่ี 1 ตุลาคม 2564 จนถึงวนัท่ี 30 กนัยายน 2567  

 

6 ลูกหนีก้ารค้า 

 

 งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 

31 ธนัวาคม 

2564  

30 กนัยายน 

2564 

 31 ธนัวาคม 

2564  

30 กนัยายน 

2564 

 (พันบาท) 

ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 938,049  844,376  107,684  40,202 

เกินกาํหนดชาํระ        

   นอ้ยกวา่ 3 เดือน 75,841  52,645  2,654  1,709 

   3 - 6 เดือน 2,178  2,459  79  639 

   6 - 12 เดือน 1,458  4,553  283  1,274 

   มากกวา่ 12 เดือน 4,827  5,899  228  213 

รวม 1,022,353  909,932  110,928  44,037 

 

  



บริษัท โออชิิ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ  

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 

 

 25 

7 เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564  2563 

 (พันบาท) 

ณ วนัท่ี 1 ตุลาคม 1,583,165  1,581,075 

เพิ่มทุนในบริษทัย่อย -  301 

ค่าเผื่อการดอ้ยค่า -  (973) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 1,583,165  1,580,403 

 

  



บริษัท โออชิิ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ  

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 30 กนัยายน 2564 และเงินปันผลรับจากเงินลงทุนสาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัน้ี 

บริษทัไม่มีเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์ดงันั้นจึงไม่มีราคาท่ีเปิดเผยต่อสาธารณชน 

   งบการเงินเฉพาะกิจการ 

   

 สัดส่วนความเป็นเจา้ของ  ทุนชาํระแลว้ 

 

ราคาทุน 

  

การดอ้ยค่า  ราคาทุน-สุทธิ 

 เงินปันผลรับสาํหรับงวด 

สามดือนส้ินสุดวนัที ่

  ประเทศที่ 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 ดาํเนินธุรกิจ 2564  2564  2564  2564  2564  2564  2564  2564  2564  2564  2564  2563 

   (ร้อยละ)  (หลักพัน)  (พันบาท) 

บริษัทย่อยทางตรง                          

บริษทั โออชิิ เทรดด้ิง จาํกดั  ผลิตและจดัจาํหน่าย               

    อาหารและเคร่ืองด่ืม 

 

ไทย 

 

99.99 

  

99.99 

  

420,000 บาท 

  

420,000 บาท 

  

420,000 

  

420,000 

  

- 

  

- 

  

420,000 

  

420,000 

  

- 

  

- 

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

บริษทั โออิชิ ฟู้ด เซอร์วิส 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 เดลเิวอร่ี 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 

จดัจาํหน่ายเคร่ืองด่ืม 

ในต่างประเทศ 

 

ฮ่องกง 100.00  100.00  HKD 13,791  HKD 13,791  

 

58,649  

 

58,649 

  

(54,482) 

  

(54,482) 

  

4,167  

 

4,167  

 

- 

  

- 

รวม           1,637,647  1,637,647  (54,482)  (54,482)  1,583,165  1,583,165  -  - 
 

                       

บริษัทย่อยทางอ้อม                        

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

Oishi Myanmar Limited ร้านอาหารญีปุ่่ 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  USD 10                 

Shabushi Laos Company Limited ร้านอาหารญี่ปุ่ น ลาว 51.00  51.00  USD 92  USD 92                 



บริษัท โออชิิ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ  

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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8 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์  

 

การซ้ือ จําหน่าย และโอนอาคารและอุปกรณ์ไม่รวมสินทรัพย์สิทธิการใช้ระหว่างงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี  

31 ธนัวาคม 2564 มีดงัน้ี 

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

   การจาํหน่าย    การจาํหน่าย 

 การซ้ือและ  และการโอนออก  การซ้ือและ  และการโอนออก 

 การโอนเขา้  -ราคาตามบญัชี  การโอนเขา้  -ราคาตามบญัชี 

 -ราคาทุน  สุทธิ  -ราคาทุน  สุทธิ 

 (พันบาท) 

อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 4,817  -  -  - 

ส่วนตกแต่ง 8,500  (294)  -  - 

ระบบภายใน 10,354  (192)  43  - 

เคร่ืองมือและเคร่ืองจกัรใชใ้นการผลิต 13,572  (375)  1,149  (8) 

อุปกรณ์สาํนกังานและเคร่ืองตกแต่ง 4,360  (20)  370  (69) 

เคร่ืองใชใ้นร้านอาหาร 978  -  176  (3) 

ยานพาหนะ 1,376  -  -  - 

สินทรัพยร์ะหวา่งก่อสร้างและติดตั้ง 33,510  (26,699)  -  - 

รวม 77,467  (27,580)  1,738  (80) 
 

 

9 ส่วนงานดําเนินงานและการจําแนกรายได้ 

 

กลุ่มบริษทัมี 2 ส่วนงานท่ีรายงาน ดงัรายละเอียดขา้งล่าง ซ่ึงเป็นหน่วยงานธุรกิจท่ีสําคญัของกลุ่มบริษทั หน่วยงานธุรกิจ  

ท่ีสําคัญน้ีผลิตสินค้าและให้บริการท่ีแตกต่างกัน และมีการบริหารจัดการแยกต่างหาก เน่ืองจากใช้เทคโนโลย ี

และกลยุทธ์ทางการตลาดท่ีแตกต่างกนั ผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการดาํเนินงานสอบทานรายงานการจดัการภายใน

ของแต่ละหน่วยงานธุรกิจท่ีสําคญัอย่างน้อยทุกไตรมาส การดาํเนินงานของแต่ละส่วนงานท่ีรายงานของกลุ่มบริษทั

โดยสรุปมีดงัน้ี 

• ส่วนงานอาหาร ร้านอาหารญ่ีปุ่น บะหม่ีราเมน อาหารวา่งและอาหารสาํเร็จรูปแช่แขง็ 

• ส่วนงานเคร่ืองด่ืม  ผลิตและจดัจาํหน่ายเคร่ืองด่ืมชาเขียว เคร่ืองด่ืมกล่ินผลไม ้เคร่ืองด่ืมสมุนไพร และนํ้าด่ืม 
 

  



บริษัท โออชิิ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ  

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ขอ้มูลผลการดาํเนินงานของแต่ละส่วนงานท่ีรายงานไดร้วมอยู่ดงัขา้งล่างน้ี ผลการดาํเนินงานวดัโดยใช้กาํไรสุทธิ 

ของส่วนงาน ซ่ึงนาํเสนอในรายงานการจดัการภายในและสอบทานโดยผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการดาํเนินงาน

ของกลุ่มบริษัท ผูบ้ริหารเช่ือว่าการใช้กําไรสุทธิในการวดัผลการดําเนินงานนั้ น เป็นข้อมูลท่ีเหมาะสมในการ

ประเมินผลการดาํเนินงานของส่วนงานและสอดคลอ้งกบักิจการอ่ืนท่ีดาํเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมเดียวกนั 

 

 งบการเงินรวม 

 ส่วนงานอาหาร  ส่วนงานเคร่ืองด่ืม  รวม 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2564  2563  2564  2563  2564  2563 

 (ล้านบาท) 

ข้อมูลตามส่วนงานดําเนินงาน            

รายไดจ้ากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 48  23  1,279  1,117  1,327  1,140 

รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 1,240  1,164  415  363  1,655  1,527 

รวมรายได้ 1,288  1,187  1,694  1,480  2,982  2,667 

            

การจําแนกรายได้            

ส่วนงานภูมิศาสตร์หลัก            

ไทย 1,251  1,179  1,339  1,159  2,590  2,338 

ต่างประเทศ 37  8  355  321  392  329 

รวมรายได้ 1,288  1,187  1,694  1,480  2,982  2,667 

            

จังหวะเวลาในการรับรู้รายได้            

ณ เวลาใดเวลาหน่ึง 1,288  1,187  1,694  1,480  2,982  2,667 

            

กําไร (ขาดทุน) สําหรับงวดก่อนภาษีเงินได้ 66  (1)  377  225  443  224 

(ค่าใชจ่้าย) รายไดภ้าษีเงินได ้ (13)  3  (41)  (2)  (54)  1 

กําไรสําหรับงวด 53  2  336  223  389  225 

 

  



บริษัท โออชิิ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ  

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบการเงินรวม 

 ส่วนงานอาหาร  ส่วนงานเคร่ืองด่ืม  รวม 

 2564  2564  2564  2564  2564  2564 

 (ล้านบาท) 

สินทรัพยส่์วนงาน             

   ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม/30 กนัยายน 4,430  3,787  5,220  5,322  9,650  9,109 

หน้ีสินส่วนงาน            

   ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม/30 กนัยายน 1,154  1,085  976  892  2,130  1,977 

 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ส่วนงานอาหาร  ส่วนงานเคร่ืองด่ืม  รวม 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2564  2563  2564  2563  2564  2563 

 (ล้านบาท) 

การจําแนกรายได้            

ส่วนงานภูมิศาสตร์หลัก            

ไทย 584  568  164  107  748  675 

ต่างประเทศ -  -  -  -  -  - 

รวมรายได้ 584  568  164  107  748  675 

            

จังหวะเวลาในการรับรู้รายได้            

ณ เวลาใดเวลาหน่ึง 584  568  164  107  748  675 

 

การดําเนินงานที่เป็นไปตามฤดูกาล 

 

ยอดรายไดจ้ากการขายของกลุ่มบริษทัจากการดาํเนินธุรกิจเก่ียวกบัการจาํหน่ายเคร่ืองด่ืมเป็นไปตามฤดูกาล รายได้

จากการขายส่วนใหญ่โดยปกติเกิดในฤดูร้อน 

  



บริษัท โออชิิ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ  

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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10 รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้ 

 

การรับรู้ภาษีเงินได้ขึ้นอยู่กับการประมาณการท่ีดีท่ีสุดของฝ่ายบริหารเก่ียวกับอตัราภาษีเงินได้ประจาํปีถวัเฉล่ีย 

ถ่วงนํ้าหนกัท่ีคาดไวส้ําหรับปีทางการเงินเต็มปีท่ีใช้กบัรายไดก่้อนภาษีเงินไดข้องงวดระหว่างกาล อตัราภาษีเงินได ้

ท่ีแทจ้ริงรวมของกลุ่มบริษทัและบริษทัในการดาํเนินงานต่อเน่ืองเป็นระยะเวลาสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564   

คือร้อยละ 12.18 และร้อยละ 18.50 ตามลาํดบั (31 ธันวาคม 2563: ร้อยละ (0.37) และร้อยละ 28.56 ตามลาํดับ)  

 

การเปล่ียนแปลงในอตัราภาษีเงินไดท่ี้แทจ้ริงมีสาเหตุหลกัจากปัจจยัดงัต่อไปน้ี 

• รายไดท่ี้ไม่ตอ้งเสียภาษีเงินได ้

• ค่าใชจ่้ายทางภาษีท่ีถือเป็นรายจ่ายไดเ้พิ่มขึ้น และ 

• การรับรู้ยอดขาดทุนยกไปในสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

 

11 เคร่ืองมือทางการเงิน 

  

 มูลค่าตามบัญชีและมูลค่ายุติธรรม 

 

ตารางดงัต่อไปน้ีแสดงมูลค่าตามบญัชีและมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท์างการเงิน รวมถึงลาํดบัชั้นมูลค่ายุติธรรม  

แต่ไม่รวมถึงการแสดงขอ้มูลมูลค่ายุติธรรมสําหรับสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยราคาทุน

ตดัจาํหน่าย หากมูลค่าตามบญัชีใกลเ้คียงกบัมูลค่ายติุธรรมอยา่งสมเหตุสมผล



บริษัท โออชิิ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ  

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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  งบการเงินรวม 

  มูลค่าตามบัญชี  มูลค่ายุติธรรม 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564  

เคร่ืองมือทาง

การเงินท่ี 

วดัมูลค่าดว้ย

มูลค่ายติุธรรม

ผา่นกาํไรหรือ

ขาดทุน 

 

เคร่ืองมือทาง

การเงินท่ีวดั

มูลค่าดว้ยราคา

ทุนตดัจาํหน่าย  รวม 

 

ระดบั 1 

 

ระดบั 2 

 

ระดบั 3 

 

รวม  
 (พันบาท) 

สินทรัพย์ทางการเงิน               

สัญญาซ้ือเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้      80  -                80  -                  80  -                 80 

เงินลงทุนในตราสารหน้ี  1,502,759  -  1,502,759  -  1,502,759  -  1,502,759 

รวมสินทรัพย์ทางการเงิน  1,502,839  -  1,502,839         

               

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564               

สินทรัพย์ทางการเงิน               

เงินลงทุนในตราสารหน้ี  1,101,610  -  1,101,610  -  1,101,610  -  1,101,610 

               

               

               



บริษัท โออชิิ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ  

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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  งบการเงินเฉพาะกิจการ  

  มูลค่าตามบัญชี  มูลค่ายุติธรรม 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 หมายเหตุ 

เคร่ืองมือทาง

การเงินท่ี 

วดัมูลค่าดว้ย

มูลค่ายติุธรรม

ผา่นกาํไรหรือ

ขาดทุน 

 

เคร่ืองมือทาง

การเงินท่ีวดั

มูลค่าดว้ยราคา

ทุนตดัจาํหน่าย  รวม 

 

ระดบั 1 

 

ระดบั 2 

 

ระดบั 3 

 

รวม  
 (พันบาท) 

สินทรัพย์ทางการเงิน               

เงินลงทุนในตราสารหน้ี  1,502,759  -  1,502,759  -  1,502,759  -  1,502,759 

เงินให้กูย้มืระยะยาวแก่บริษทัย่อย 5 -  200,000  200,000  -  -  202,479  202,479 

รวมสินทรัพย์ทางการเงิน  1,502,759  200,000  1,702,759         

               

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564               

สินทรัพย์ทางการเงิน               

เงินลงทุนในตราสารหน้ี  1,101,610  -  1,101,610  -  1,101,610  -  1,101,610 

เงินให้กูย้มืระยะยาวแก่บริษทัย่อย 5 -  200,000  200,000  -  -  203,227  203,227 

รวมสินทรัพย์ทางการเงิน  1,101,610  200,000  1,301,610         

 



บริษัท โออชิิ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ  

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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เคร่ืองมือทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม 

 

ประเภท  เทคนิคการประเมินมูลค่า 

ตราสารหน้ีภาคเอกชน  เทคนิคการเปรียบเทียบราคาตลาด  ประเมินมูลค่ายุติธรรมโดยพิจารณาถึงราคา

เสนอซ้ือขายในปัจจุบนัหรือราคาเสนอซ้ือขายล่าสุด  

สัญญาซ้ือเงินตราต่างประเทศ

ล่วงหนา้ 

 การกาํหนดราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า มูลค่ายติุธรรมอา้งอิงราคาซ้ือขายสัญญาซ้ือ

ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ณ วนัท่ีรายงาน และมูลค่าปัจจุบนัคาํนวณโดย

อา้งอิงจากเส้นอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยท่ี์มีสินเช่ือคุณภาพดีในสกุลเงินท่ี

เก่ียวขอ้ง 

 

มูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินส่วนท่ีหมุนเวียนเป็นมูลค่าท่ีใกลเ้คียงกบัมูลค่าตามบญัชี เน่ืองจาก

เคร่ืองมือทางการเงินเหล่านั้นจะครบกาํหนดในระยะเวลาอนัสั้น 

 

เทคนิคการประเมินมูลค่าและข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ที่มีนัยสําคัญ 

 

เคร่ืองมือทางการเงินที่ไม่ได้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม 

 

ประเภท  เทคนิคการประเมินมูลค่า  ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ที่มีนัยสําคัญ 

เงินให้กูย้มืระยะยาวแก่บริษทัย่อย  วิธีคิดลดกระแสเงินสด  อตัราคิดลด 

 

 

  



บริษัท โออชิิ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ  

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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12 ภาระผูกพนักับบุคคลหรือกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน 
 

 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 

  

งบการเงินรวม 

  งบการเงิน

เฉพาะกิจการ 

  (พันบาท) 

ภาระผูกพนัรายจ่ายฝ่ายทุน      

สัญญาท่ียงัไม่ได้รับรู้      

ส่วนปรับปรุงอาคารและส่ิงปลูกสร้าง  760   - 

ส่วนตกแต่ง  2,318   10 

ระบบภายใน  4,808   - 

เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์  12,926   970 

โปรแกรมคอมพิวเตอร์  43   - 

รวม  20,855   980 

      

จํานวนเงินขั้นต่ําที่ต้องจ่ายในอนาคตทั้งส้ิน 

    ภายใต้สัญญาเช่าดําเนินงานที่บอกเลิกไม่ได้ 

     

ภายในหน่ึงปี  46,778   24,256 

หลงัจากหน่ึงปี แต่ไม่เกินหา้ปี  32,037   14,218 
รวม  78,815   38,474 

 

สัญญาที่สําคัญภายใต้ภาระผูกพนัตามสัญญาเช่าดําเนินงานที่บอกเลิกไม่ได้ 
 

สัญญาเช่าพืน้ท่ี 
 

บริษทัและบริษทั โออิชิ ราเมน จาํกัด ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยของบริษทัได้ทาํสัญญาเช่าพื้นท่ีเพื่อประกอบกิจการ

ร้านอาหารกบับริษทัในประเทศหลายแห่ง สัญญามีกาํหนดระยะเวลาระหวา่งหน่ึงปีถึงสามปี ซ่ึงจะครบกาํหนดใน

ระหว่างปี 2564 ถึงปี 2567 โดยบริษทัและบริษทัย่อยดงักล่าวมีภาระผูกพนัท่ีจะตอ้งจ่ายค่าเช่าเป็นรายเดือนใน

อตัราคงท่ีหรืออตัราร้อยละของยอดรายไดต้ามเง่ือนไขท่ีกาํหนดไวใ้นสัญญา 
 

สัญญาเช่ารถยก 
 

บริษทั โออิชิ เทรดด้ิง จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยของบริษทัไดท้าํสัญญาเช่ารถยกและอุปกรณ์กบับริษทัในประเทศ

แห่งหน่ึง สัญญามีกาํหนดระยะเวลาสามปี ซ่ึงจะครบกาํหนดในระหว่างปี 2565 โดยบริษทัย่อยดงักล่าวมีภาระ

ผกูพนัท่ีจะตอ้งจ่ายค่าเช่าเป็นรายเดือนตามอตัราท่ีระบุไวใ้นสัญญา 



บริษัท โออชิิ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ  

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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13 เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 

 

ในการประชุมสามญัประจาํปีของผูถื้อหุ้นของบริษทัเม่ือวนัท่ี 27 มกราคม 2565 ผูถื้อหุ้นไดมี้มติอนุมติัการจ่าย  

เงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.80 บาท เป็นจํานวนเงินทั้ งส้ิน 300.00 ล้านบาท ทั้ งน้ีในเดือนมิถุนายน 2564  
บริษทัไดจ่้ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแลว้ในอตัราหุ้นละ 0.30 บาท เป็นจาํนวนเงิน 112.50 ลา้นบาท คงเหลือการ

จ่ายเงินปันผลในอตัราหุ้นละ 0.50 บาท รวมเป็นเงิน 187.50 ลา้นบาท เงินปันผลดงักล่าวจะจ่ายให้แก่ผูถื้อหุ้นใน

เดือนกุมภาพนัธ์ 2565 

 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 

  

  งบการเงินรวม 

  งบการเงิน

เฉพาะกิจการ 

  (พันบาท) 

ภาระผูกพนัอื่น ๆ      

สัญญาบริการ  404,817   234,672 

คาํสั่งซ้ือท่ีผูข้ายสินคา้หรือวสัดุตกลงแลว้  154,967   - 

หนงัสือคํ้าประกนัจากธนาคาร  24,070   200 

สัญญาวา่จา้งโฆษณา  6,177   461 

อ่ืน ๆ  52,244   3,972 

รวม  642,275   239,305 
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