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บริษัท โออชิิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
 

งบการเงินระหวา่งกาลแบบยอ่ 
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 

และ 
รายงานการสอบทานของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 

 
 
 
 
 
 



 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
รำยงำนกำรสอบทำนข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญำต 
 
เสนอ คณะกรรมกำรบริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) 
 
ข้าพเจ้าได้สอบทานงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะ กิจการ.ณ .วันท่ี.31 มีนาคม 2565  
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 
31 มีนาคม 2565 งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผู ้ถือหุ้นรวมและงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผู ้ถือหุ้น 
เฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 
และหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่ (ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล) ของบริษทั.โออิชิ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 
และของเฉพาะบริษทั โออิชิ กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) ตามล าดับ ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผิดชอบในการจัดท าและ
น าเสนอขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลเหล่าน้ีตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล 
ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการใหข้อ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 
 
ขอบเขตการสอบทาน  
 
ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 “การสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล 
โดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใช้วิธีการสอบถามบุคลากรซ่ึงส่วนใหญ่
เป็นผูรั้บผิดชอบดา้นการเงินและบญัชีและการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอ่ืน การสอบทานน้ีมีขอบเขตจ ากดั
กว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีท าให้ขา้พเจา้ไม่สามารถไดค้วามเช่ือมัน่ว่าจะพบเร่ืองท่ีมีนยัส าคญัทั้งหมด 
ซ่ึงอาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั้นขา้พเจา้จึงไม่แสดงความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทาน 
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ข้อสรุป 
 
ข้าพเจ้าไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุให้เช่ือว่าข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลดังกล่าว ไม่ได้จัดท าขึ้นตามมาตรฐานการบัญชี          
ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ในสาระส าคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 
 
 
 
 
 
(นาฎศศิน วฒันไพศาล) 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 
เลขทะเบียน 10767 
 
บริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากดั 
กรุงเทพมหานคร 
12 พฤษภาคม 2565 



บริษทั โออชิิ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน 

31 มีนาคม 30 กนัยายน 31 มีนาคม 30 กนัยายน

สินทรัพย์ หมายเหตุ 2565 2564 2565 2564

(ไม่ไดต้รวจสอบ) (ไม่ไดต้รวจสอบ)

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 1,153,595 938,113 50,701 47,060 

เงินลงทุนในตราสารหนี 11 1,504,030 1,101,610 1,504,030 1,101,610 

ลูกหนีการคา้ 4, 5 1,108,461 909,932 131,680 44,037 

ลูกหนีอืน 4 68,772 35,964 63,137 56,046 

เงินใหกู้ย้มืระยะสนัแก่บริษทัยอ่ย 4 - - 35,000 -

สินคา้คงเหลือ 486,934 383,592 34,012 32,136 

สินทรัพยห์มุนเวียนอืน 63,586 75,896 20,200 19,306 

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 4,385,378 3,445,107 1,838,760 1,300,195 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 6 - - 1,583,165 1,583,165 

เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บริษทัยอ่ย 4 - - 100,000 200,000 

ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 7 4,624,101 4,856,385 67,238 84,555 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 27,631 31,016 9,720 10,916 

สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 350,533 329,446 188,900 185,767 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 157,513 158,011 143,441 134,408 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน 4 283,033 289,175 163,629 166,914 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 5,442,811 5,664,033 2,256,093 2,365,725 

รวมสินทรัพย์ 9,828,189 9,109,140 4,094,853 3,665,920 

งบการเงินรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

(พันบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหว่างกาลนี
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บริษทั โออชิิ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน 

31 มีนาคม 30 กนัยายน 31 มีนาคม 30 กนัยายน

หนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 2565 2564 2565 2564

(ไม่ไดต้รวจสอบ) (ไม่ไดต้รวจสอบ)

หนีสินหมุนเวียน

เจา้หนีการคา้ 4 744,068 484,570 194,638 114,638 

เจา้หนีค่าสินทรัพย์ 4 22,972 11,136 1,952 1,103 

เจา้หนีอืน 4 754,440 820,146 153,995 205,104 

ส่วนของหนีสินตามสญัญาเช่า

   ทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 4 172,678 165,279 95,526 95,011 

เงินกูย้มืระยะสนัจากบริษทัยอ่ย 4 - - 1,290,000 900,000 

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย 76,001 63,984 - -

หนีสินหมุนเวียนอืน 46,377 44,238 10,233 7,495 

รวมหนีสินหมุนเวยีน 1,816,536 1,589,353 1,746,344 1,323,351 

หนีสินไม่หมุนเวียน

หนีสินตามสญัญาเช่า 4 155,483 133,597 78,225 68,113 

หนีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 29,167 30,116 - -

ประมาณการหนีสินไม่หมุนเวียน

   สาํหรบัผลประโยชนพ์นกังาน 185,693 181,507 102,454 101,353         

ประมาณการรือถอน 43,629 40,637 23,383 21,652           

หนีสินไม่หมุนเวียนอืน 4 1,249 2,027 75 377                

รวมหนีสินไม่หมุนเวยีน 415,221 387,884 204,137 191,495 

รวมหนีสิน 2,231,757 1,977,237 1,950,481 1,514,846 

งบการเงินรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

(พันบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหว่างกาลนี
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บริษทั โออชิิ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน 

31 มีนาคม 30 กนัยายน 31 มีนาคม 30 กนัยายน

หนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 2565 2564 2565 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 6,282,233 5,816,676 1,122,470 1,129,172 

องคป์ระกอบอืนของส่วนของผูถื้อหุน้ 292,919 293,726 - -

รวมส่วนของบริษัทใหญ่ 7,597,054 7,132,304 2,144,372 2,151,074 

ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม (622) (401) - -

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 7,596,432 7,131,903 2,144,372 2,151,074 

รวมหนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 9,828,189 9,109,140 4,094,853 3,665,920 

งบการเงินรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

(พันบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหว่างกาลนี
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บริษทั โออชิิ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ (ไม่ได้ตรวจสอบ)

หมายเหตุ 2565 2564 2565 2564

รายได้ 4, 8

รายไดจ้ากการขาย 2,947,690 2,328,222 758,935 582,464 

รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 63,748 41,072 - -

เงินปันผลรับจากบริษทัยอ่ย 6 - - 210,000 163,800 

รายไดด้อกเบีย 1,263 1,719 1,401 1,000 

รายไดอื้น 25,679 22,302 33,835 30,787 

รวมรายได้ 3,038,380 2,393,315 1,004,171 778,051 

ค่าใช้จ่าย 4

ตน้ทุนขาย 1,998,279 1,588,541 516,612 387,619 

ตน้ทุนการใหบ้ริการ 39,467 31,905 - -

ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย 280,701 241,060 121,393 103,079 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 430,219 402,799 213,229 209,574 

รวมค่าใช้จ่าย 2,748,666 2,264,305 851,234 700,272 

กําไรจากกิจกรรมดําเนินงาน 289,714 129,010 152,937 77,779 

ตน้ทุนทางการเงิน (3,200) (1,796) (9,086) (3,483)

กําไรก่อนภาษีเงินได้ 286,514 127,214 143,851 74,296 

รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินได้ 8, 9 (21,700) 12,636 14,198 18,511           

กําไรสําหรับงวด 264,814 139,850 158,049 92,807 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรับงวดสามเดือนสินสุด สาํหรับงวดสามเดือนสินสุด

วนัที 31 มีนาคม วนัที 31 มีนาคม

(พันบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี
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บริษทั โออชิิ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ (ไม่ได้ตรวจสอบ)

2565 2564 2565 2564

กําไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน

รายการทีอาจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ใน

   กําไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ผลต่างของอตัราแลกเปลียนจากการแปลงคา่

   หน่วยงานต่างประเทศ (237) 3,357  -  -

กําไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอืนสําหรับงวด - สุทธิจากภาษี (237) 3,357  -  -

กําไรเบด็เสร็จรวมสําหรับงวด 264,577 143,207 158,049 92,807 

การแบ่งปันกําไร (ขาดทุน)

   ส่วนทีเป็นของบริษทัใหญ่ 264,766 140,229 158,049 92,807

   ส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม 48 (379)  -  -

กําไรสําหรับงวด 264,814 139,850 158,049       92,807           

การแบ่งปันกําไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวม

   ส่วนทีเป็นของบริษทัใหญ่ 264,644 143,187 158,049 92,807

   ส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม (67) 20 - -

กําไรเบด็เสร็จรวมสําหรับงวด 264,577 143,207 158,049       92,807           

กําไรต่อหุ้นขันพืนฐาน (บาท) 0.71 0.37 0.42 0.25 

วนัที 31 มีนาคม วนัที 31 มีนาคม

(พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรับงวดสามเดือนสินสุด สาํหรับงวดสามเดือนสินสุด

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี
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บริษทั โออชิิ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ (ไม่ได้ตรวจสอบ)

หมายเหตุ 2565 2564 2565 2564

รายได้ 4, 8

รายไดจ้ากการขาย 5,865,677 4,942,730 1,507,064 1,257,035 

รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 127,403 93,317 - -

เงินปันผลรับจากบริษทัยอ่ย 6 - - 210,000 163,800 

รายไดด้อกเบีย 2,840 3,472 2,699 2,029 

ค่าสินไหมทดแทนจากเหตุการณ์อคัคีภยั - 2,651 - -

รายไดอื้น 48,361 35,797 68,064 61,989 

รวมรายได้ 6,044,281 5,077,967 1,787,827 1,484,853 

ค่าใช้จ่าย 4

ตน้ทุนขาย 3,907,258 3,341,031 991,770 801,717 

ตน้ทุนการใหบ้ริการ 80,109 63,621 - -

ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย 508,629 495,530 219,314 193,444 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 812,140 822,580 388,605 419,259 

รวมค่าใช้จ่าย 5,308,136 4,722,762 1,599,689 1,414,420 

กําไรจากกิจกรรมดําเนินงาน 736,145 355,205 188,138 70,433 

ตน้ทุนทางการเงิน (6,977) (4,219) (16,373) (4,919)

กําไรก่อนภาษีเงินได้ 729,168 350,986 171,765 65,514 

รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินได้ 8, 9 (75,617) 13,463 9,033 21,019           

กําไรสําหรับงวด 653,551 364,449 180,798 86,533 

(พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรับงวดหกเดือนสินสุด สาํหรับงวดหกเดือนสินสุด

วนัที 31 มีนาคม วนัที 31 มีนาคม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี
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บริษทั โออชิิ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ (ไม่ได้ตรวจสอบ)

2565 2564 2565 2564

กําไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน

รายการทีอาจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ใน

   กําไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ผลต่างของอตัราแลกเปลียนจากการแปลงคา่

   หน่วยงานต่างประเทศ (1,521) 4,104 -  -

กําไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอืนสําหรับงวด - สุทธิจากภาษี (1,521) 4,104 -  -

กําไรเบด็เสร็จรวมสําหรับงวด 652,030 368,553 180,798 86,533 

การแบ่งปันกําไร (ขาดทุน)

   ส่วนทีเป็นของบริษทัใหญ่ 653,057 365,581 180,798 86,533

   ส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม 494 (1,132) -  -

กําไรสําหรับงวด 653,551 364,449 180,798       86,533           

การแบ่งปันกําไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวม

   ส่วนทีเป็นของบริษทัใหญ่ 652,250 369,015 180,798 86,533

   ส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม (220) (462) - -

กําไรเบด็เสร็จรวมสําหรับงวด 652,030 368,553 180,798       86,533           

กําไรต่อหุ้นขันพืนฐาน (บาท) 1.74 0.97 0.48 0.23 

วนัที 31 มีนาคม วนัที 31 มีนาคม

(พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรับงวดหกเดือนสินสุด สาํหรับงวดหกเดือนสินสุด

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี
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บริษทั โออชิิ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

ทุนเรือนหุ้น สาํรอง สาํรอง รวมองคป์ระกอบอืน รวมส่วนของ ส่วนของ

ทีออกและ ส่วนเกิน ทุนสาํรอง ยงัไม่ได้ การแปลงค่า การตีราคา ของส่วนของ ผูถื้อหุ้น ส่วนไดเ้สียทีไม่มี รวมส่วนของ

หมายเหตุ ชาํระแลว้ มูลค่าหุ้นสามญั ตามกฎหมาย จดัสรร งบการเงิน สินทรัพยใ์หม่ ผูถื้อหุ้น ของบริษทัใหญ่ อาํนาจควบคุม ผูถื้อหุ้น

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวันที 31 มีนาคม 2564

ยอดคงเหลือ ณ วันที 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 

รายการกับผู้ถือหุ้นทีบันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

   การจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น

   เงินปันผลให้ผูถื้อหุ้นของบริษทั 10 - - - (352,500)     - - - (352,500)      - (352,500)     

รวมรายการกับผู้ถือหุ้นทีบันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น - - - (352,500)     - - - (352,500)      - (352,500)     

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด

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

   กาํไรเบด็เสร็จอืน - - - - 3,434          - 3,434                  3,434           670                  4,104 

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

ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 มีนาคม 2564 375,000 609,402 37,500 5,736,263 251 164,735 164,986 6,923,151 (863) 6,922,288 

งบการเงินรวม

กาํไรสะสม องคป์ระกอบอืนของส่วนของผูถื้อหุ้น

(พันบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี
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บริษทั โออชิิ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

ทุนเรือนหุ้น สาํรอง สาํรอง รวมองคป์ระกอบอืน รวมส่วนของ ส่วนของ

ทีออกและ ส่วนเกิน ทุนสาํรอง ยงัไม่ได้ การแปลงค่า การตีราคา ของส่วนของ ผูถื้อหุ้น ส่วนไดเ้สียทีไม่มี รวมส่วนของ

หมายเหตุ ชาํระแลว้ มูลค่าหุ้นสามญั ตามกฎหมาย จดัสรร งบการเงิน สินทรัพยใ์หม่ ผูถื้อหุ้น ของบริษทัใหญ่ อาํนาจควบคุม ผูถื้อหุ้น

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวันที 31 มีนาคม 2565

ยอดคงเหลือ ณ วันที 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 

รายการกับผู้ถือหุ้นทีบันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

   การจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น

   เงินปันผลให้ผูถื้อหุ้นของบริษทั 10 - - - (187,500)     - - - (187,500)      (1)                    (187,501)     

รวมรายการกับผู้ถือหุ้นทีบันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น - - - (187,500)     - - - (187,500)      (1)                    (187,501)     

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด

   กาํไร - - - 653,057      - - - 653,057       494                  653,551 

   ขาดทุนเบด็เสร็จอืน - - - - (807)            - (807)                   (807)             (714)                (1,521)

รวมกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสําหรับงวด - - - 653,057      (807)            - (807)                   652,250       (220)                652,030      

ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 มีนาคม 2565 375,000 609,402 37,500 6,282,233 1,088 291,831 292,919 7,597,054 (622) 7,596,432 

(พันบาท)

งบการเงินรวม

กาํไรสะสม องคป์ระกอบอืนของส่วนของผูถื้อหุ้น

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี
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บริษัท โออชิิ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

ทุนเรือนหุ้น

ทีออกและ ส่วนเกิน ทุนสาํรอง ยงัไม่ได้ รวมส่วนของ

หมายเหตุ ชาํระแลว้ มูลค่าหุ้นสามญั ตามกฎหมาย จดัสรร ผูถื้อหุ้น

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวันที 31 มีนาคม 2564

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

รายการกับผู้ถือหุ้นทบีันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

   เงินปันผลให้ผูถื้อหุ้นของบริษทั 10 - - - (352,500) (352,500)

รวมรายการกับผู้ถือหุ้นทบีันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น - - - (352,500) (352,500)

   กาํไร - - - 86,533                86,533 

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

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

กาํไรสะสม

(พันบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี
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บริษัท โออชิิ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

ทุนเรือนหุ้น

ทีออกและ ส่วนเกิน ทุนสาํรอง ยงัไม่ได้ รวมส่วนของ

หมายเหตุ ชาํระแลว้ มูลค่าหุ้นสามญั ตามกฎหมาย จดัสรร ผูถื้อหุ้น

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวันที 31 มีนาคม 2565

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

รายการกับผู้ถือหุ้นทบีันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

   เงินปันผลให้ผูถื้อหุ้นของบริษทั 10 - - - (187,500)            (187,500)

รวมรายการกับผู้ถือหุ้นทบีันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น - - - (187,500) (187,500)

   กาํไร - - - 180,798             180,798 

ยอดคงเหลือ ณ วันท ี31 มีนาคม 2565 375,000 609,402 37,500 1,122,470 2,144,372 

(พันบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

กาํไรสะสม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี
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บริษัท โออชิิ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ไม่ได้ตรวจสอบ)

หมายเหตุ 2565 2564 2565 2564

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน

กาํไรสาํหรับงวด 653,551 364,449 180,798 86,533 

ปรับรายการทีกระทบกาํไรเป็นเงินสดรับ (จ่าย)

ค่าเสือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 444,916 476,693 88,947 86,467 

(กลบัรายการ) ตดัจาํหน่ายสินคา้ลา้สมยัและเสือมสภาพ (165) 330 - -

ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย

   ทีรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน 6 - - - 973 

ดอกเบียรับ (2,840) (3,472) (2,699) (2,029)

ตน้ทุนทางการเงิน 6,977 4,219 16,373 4,919 

กาํไรจากการปรับมูลค่ายติุธรรม (2,420) (272) (2,420) (272)

(กาํไร) ขาดทุนจากอตัราแลกเปลียนทียงัไม่เกิดขึน (1,084) 406 (518) 109 

(กาํไร) ขาดทุนจากการจาํหน่ายและตดัจาํหน่าย

เครืองจกัรและอุปกรณ์ (266) 546 (630) (164)

ขาดทุนจากการจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - 3 - 3 

ค่าสินไหมทดแทนจากเหตุการณ์อคัคีภยั - (2,651) - -

เงินปันผลรับจากบริษทัยอ่ย 4, 6 - - (210,000) (163,800)

ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังานทีกาํหนดไว้ 9,522 9,879 5,318 5,590 

(กลบัรายการ) ค่าใชจ่้ายสาํหรับค่าตอบแทนพนกังานระยะยาว 4 (135) 1,030 (303) 225 

(รายได)้ ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 75,617 (13,463) (9,033) (21,019)

1,183,673 837,697 65,833 (2,465)

การเปลียนแปลงในสินทรัพย์และหนีสินดาํเนินงาน

ลูกหนีการคา้ (198,211) (286,014) (87,643) (47,518)

ลูกหนีอืน (32,633) (42,412) (6,544) 13,867 

สินคา้คงเหลือ (103,177) 42,099 (1,876) 2,564 

สินทรัพยห์มุนเวียนอืน 22,640 10,600 6,930 (1,591)

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน 6,142 (593) 3,285 786 

เจา้หนีการคา้ 259,351 26,920 80,000 24,697 

เจา้หนีอืน (67,141) (137,217) (51,131) (79,000)

หนีสินหมุนเวียนอืน 2,139 (4,414) 2,738 (2,764)

หนีสินไมห่มุนเวียนอืน (26) (2,492) - (156)

จ่ายผลประโยชน์พนกังานทีกาํหนดไว้ (5,336) (1,553) (4,217) (1,016)

กระแสเงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) การดาํเนินงาน 1,067,421 442,621 7,375 (92,596)

วนัที 31 มีนาคม

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

(พันบาท)

สาํหรับงวดหกเดือนสินสุดสาํหรับงวดหกเดือนสินสุด

วนัที 31 มีนาคม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี
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บริษัท โออชิิ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ไม่ได้ตรวจสอบ)

หมายเหตุ 2565 2564 2565 2564

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน (ต่อ)

เงินชดเชยไดรั้บจากบริษทัประกนัภยัความเสียหาย

กรณีธุรกิจหยดุชะงกั - 202,651 - -

ภาษีเงินไดรั้บคืน 3,489 - - -

ภาษีเงินไดจ่้ายออก (77,869) (17,507) (7,824) (3,655)

กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดาํเนินงาน 993,041 627,765 (449) (96,251)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินสดจ่ายเพอืซือบริษทัยอ่ยสุทธิจากเงินสดทีไดม้า 6 - - - (3,063)

ดอกเบียรับ 2,862 2,781 2,670 1,252 

เงินปันผลรับ 6 - - 210,000 163,800 

เงินให้กูย้ืมระยะสนัแก่บริษทัยอ่ยเพิมขึน 4 - - (61,000) (94,000)

เงินสดรับชาํระคืนจากเงินให้กูย้ืมระยะสนัแก่บริษทัยอ่ย 4 - - 26,000 68,000

เงินสดรับชาํระคืนจากเงินให้กูย้ืมระยะยาวแก่บริษทัยอ่ย 4 - - 100,000 -

เงินสดจ่ายสาํหรับซือตราสารหนี (400,000) (700,000) (400,000) (700,000)

เงินสดจ่ายเพอืซือส่วนปรับปรุงอาคาร เครืองจกัรและอุปกรณ์ (85,650) (70,117) (3,886) (6,651)

เงินสดรับจากการขายเครืองจกัรและอุปกรณ์ 1,363 670 848 722 

เงินสดจ่ายเพอืซือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (158) (1,070) - (665)

เงินชดเชยไดรั้บจากบริษทัประกนัภยัความเสียหายต่อทรัพยสิ์น - 258,129 - -

กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (481,583) (509,607) (125,368) (570,605)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

ดอกเบียจ่าย (6,977) (4,219) (16,350) (2,433)

เงินปันผลจ่ายให้ผูถื้อหุ้นของบริษทั 10 (187,500) (352,500) (187,500) (352,500)

เงินปันผลจ่ายให้ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม (1) - - -

เงินสดรับจากเงินกูย้ืมระยะสนัจากบริษทัยอ่ย 4 - - 607,000 980,000 

เงินสดจ่ายเพอืชาํระคืนเงินกูย้ืมระยะสนัจากบริษทัยอ่ย 4 - - (217,000) -

เงินสดจ่ายชาํระหนีสินตามสญัญาเช่า (101,511) (86,309) (56,692) (50,100)        

กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน (295,989)      (443,028)      129,458       574,967       

สาํหรับงวดหกเดือนสินสุด

วนัที 31 มีนาคม

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

(พันบาท)

สาํหรับงวดหกเดือนสินสุด

วนัที 31 มีนาคม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี

15



บริษัท โออชิิ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ไม่ได้ตรวจสอบ)

2565 2564 2565 2564

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิมขึน (ลดลง) สุทธิ

   ก่อนผลกระทบของอตัราแลกเปลียน 215,469 (324,870) 3,641 (91,889)

ผลกระทบของอตัราแลกเปลียนทีมีต่อเงินสดและ

   รายการเทียบเท่าเงินสด 1,534 (1,439) - -

ผลกระทบของอตัราแลกเปลียนจากการแปลงค่า

   หน่วยงานต่างประเทศ (1,521) 4,104 - -

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพมิขึน (ลดลง) สุทธิ 215,482 (322,205) 3,641 (91,889)

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

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัที 31 มีนาคม 1,153,595 804,544 50,701 75,963 

สาํหรับงวดหกเดือนสินสุด

(พันบาท)

วนัที 31 มีนาคม วนัที 31 มีนาคม

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรับงวดหกเดือนสินสุด

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี
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บริษัท โออชิิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ  
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนำคม 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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หมำยเหตุ  สำรบัญ 
   
1  ขอ้มูลทัว่ไป 
2  เกณฑก์ารจดัท างบการเงินระหวา่งกาล 
3  ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือโคโรนา 2019 (Covid-19) 
4  บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
5  ลูกหน้ีการคา้ 
6  เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 
7  ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
8  ส่วนงานด าเนินงานและการจ าแนกรายได ้
9  รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินได ้
10  เงินปันผล 
11  เคร่ืองมือทางการเงิน 
12  ภาระผกูพนักบับุคคลหรือกิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 
13  เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

 



บริษัท โออชิิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ  
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนำคม 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี 
 
งบการเงินระหวา่งกาลน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกงบการเงินจากคณะกรรมการเม่ือวนัท่ี 12 พฤษภาคม 2565 
 

1 ข้อมูลทั่วไป 
 

 บริษทัด าเนินธุรกิจหลกัเก่ียวกับร้านอาหารญ่ีปุ่ นและจัดจ าหน่ายเคร่ืองด่ืม  กลุ่มบริษทัด าเนินธุรกิจหลกัเก่ียวกับ 
การผลิตและจดัจ าหน่ายอาหารและเคร่ืองด่ืม ร้านอาหารญ่ีปุ่ นและอาหารว่าง รายละเอียดของบริษทัย่อย ณ วนัท่ี  
31 มีนาคม 2565 และ 30 กนัยายน 2564 ไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุขอ้ 6 
 

2 เกณฑ์กำรจัดท ำงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
 

งบการเงินระหว่างกาลแบบย่อน้ีน าเสนอรายการในงบการเงินในรูปแบบเดียวกับงบการเงินประจ าปีและจัดท า 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลในรูปแบบยอ่ (“งบการเงินระหวา่งกาล”) ตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 
เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล  รวมถึงแนวปฏิบัติทางการบัญชีท่ีประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบญัชีฯ 
กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้ง  โดยงบการเงินระหว่างกาลน้ี
เน้นการให้ขอ้มูลท่ีเก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ ๆ เพื่อไม่ให้ซ ้ าซ้อนกบัขอ้มูลท่ีไดน้ าเสนอไปแลว้ 
ในงบการเงินประจ าปี ดังนั้นการอ่านงบการเงินระหว่างกาลน้ีจึงควรอ่านควบคู่กับงบการเงินของบริษัทและ 
บริษทัยอ่ยส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 
 
ในการจัดท างบการเงินระหว่างกาล ผูบ้ริหารได้มีการใช้วิจารณญาณและการประมาณการในการถือปฏิบัติตาม
นโยบายการบญัชีของกลุ่มบริษทั ซ่ึงผลท่ีเกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างจากท่ีประมาณการไว ้ทั้งน้ีนโยบายการบญัชี วิธีการ
ค านวณและแหล่งขอ้มูลส าคญัท่ีใชใ้นการประมาณการซ่ึงอาจมีความไม่แน่นอนนั้นไม่แตกต่างจากท่ีไดอ้ธิบายไวใ้น
งบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



บริษัท โออชิิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ  
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนำคม 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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3 ผลกระทบจำกกำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือโคโรนำ 2019 (Covid-19) 
  

สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ยงัคงเกิดขึ้นอย่างต่อเน่ือง โดยเร่ิมมีการแจกจ่ายวคัซีนในระหว่างปี 2564  
ซ่ึงมีผลท าให้สถานการณ์ดงักล่าวดีขึ้น ทั้งน้ีกลุ่มบริษทัจึงจดัท างบการเงินระหว่างกาลแบบย่อส าหรับงวดสามเดือน
และหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 โดยถือปฏิบติัตามแนวปฏิบติัทางการบญัชี เร่ือง มาตรการผ่อนปรนชัว่คราว
ส าหรับทางเลือกเพิ่มเติมทางบญัชีเพื่อรองรับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือโคโรนา 2019
ในเร่ืองการลดค่าเช่าท่ีเก่ียวขอ้งกับ COVID-19 ซ่ึงให้ทางเลือกแก่ผูเ้ช่าในการไม่ต้องประเมินว่าการได้รับการลด 
ค่าเช่าท่ีเก่ียวขอ้งกับ COVID-19 ท่ีเขา้เง่ือนไขเป็นการเปล่ียนแปลงสัญญาเช่า กลุ่มบริษทัถือปฏิบติัตามทางเลือก
ดังกล่าวกับสัญญาเช่าร้านอาหาร  โดยกลุ่มบริษัทและบริษัทได้รับการลดค่าเช่าท่ีเ ก่ียวข้องกับ COVID-19 
ท าให้ค่าเช่าส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 ลดลงเป็นจ านวน 18.08 ลา้นบาท และ 12.25 ลา้นบาท 
ตามล าดบั 
 

4         บุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน 
 

ความสัมพันธ์ท่ีมีกับบริษัทย่อยได้เ ปิดเผยในหมายเหตุข้อ  6 ส าหรับบุคคลหรือกิจการ อ่ืนท่ีเ ก่ียวข้องกัน 
ท่ีความสัมพนัธ์เปล่ียนแปลง และกลุ่มบริษทัมีรายการระหวา่งกนัท่ีมีนยัส าคญัในระหวา่งงวดมีดงัต่อไปน้ี 
 

ช่ือกิจกำร ประเทศที่จัดตั้ง ลักษณะควำมสัมพนัธ์ 
 /สัญชำติ   

บริษทั อินทรประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) ไทย กรรมการและผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทัใหญ่
ถือหุ้นใหญ่ทางออ้ม 

 

นโยบายการก าหนดราคาไม่มีการเปล่ียนแปลงอยา่งมีสาระส าคญัในระหวา่งงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 
 

รายการที่ส าคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565  2564  2565  2564 
 (พันบาท) 
บริษัทใหญ่        
รายไดจ้ากการขายสินคา้ 1,015  1,465  100  106 
รายไดอ่ื้น -  6  -  - 
ค่าบริหารงาน 6,312  6,312  6,312  6,312 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน 923  2,779  535  1,612 

        
        
        



บริษัท โออชิิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ  
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนำคม 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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รายการที่ส าคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565  2564  2565  2564 
 (พันบาท) 
บริษัทย่อย        
รายไดจ้ากการขายสินคา้ -  -  4,068  12,893 
เงินปันผลรับ -  -  210,000  163,800 
ดอกเบ้ียรับ -  -  2,453  1,650 
รายไดค้่าบริหารจดัการ -  -  56,324  49,790 
รายไดอ่ื้น -  -  5,458  6,441 
ขายอุปกรณ์ -  -  227  465 
ซ้ือสินคา้ -  -  5,721  9,129 
ซ้ืออุปกรณ์ -  -  127  154 
ค่าเช่าจ่ายเก่ียวกบัสัญญาเช่า -  -  142  158 
ดอกเบ้ียจ่าย -  -  12,606  2,527 
ค่าบริหารงาน -  -  -  108 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน -  -  13,236  11,495 
        

ผู้บริหำรส ำคัญ        
ค่าตอบแทนผูบ้ริหารส าคญั        
   ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนกังาน 28,767  40,588  26,208  37,946 
   ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 221  468  125  377 
   (กลบัรายการ) ค่าใชจ่้ายส าหรับโครงการ        
     ค่าตอบแทนพนกังานระยะยาว (135)  1,030  (303)  225 
   รวมค่ำตอบแทนผู้บริหำรส ำคัญ 28,853  42,086  26,030  38,548 

        

กิจกำรอ่ืนที่เกี่ยวข้องกัน        
รายไดจ้ากการขายสินคา้ 2,818,243  2,334,796  376,885  246,106 
รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 16,729  7,904  -  - 
ค่าสินไหมทดแทนจากเหตุการณ์อคัคีภยั -  2,651  -  - 
รายไดอ่ื้น 15,456  10,679  787  1,506 
ซ้ือสินคา้ 1,486,888  1,034,558  810,952  626,250 
ซ้ืออุปกรณ์ 14,789  350  20  111 
ค่าบริหารงาน 4,740  4,740  3,900  3,900 



บริษัท โออชิิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ  
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนำคม 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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รายการที่ส าคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565  2564  2565  2564 
 (พันบาท) 
กิจกำรอ่ืนที่เกี่ยวข้องกัน (ต่อ)        
ค่าเช่าจ่ายเก่ียวกบัสัญญาเช่า 21,277  18,754  10,633  6,420 
ดอกเบ้ียจ่าย 1,212  872  214  398 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน 247,070  238,804  55,004  40,656 

 

ค่าตอบแทนกรรมการ 
 

ในการประชุมสามัญประจ าปีของผู ้ถือหุ้นของบริษัทเม่ือวันท่ี 27 มกราคม 2565 ผู ้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการจ่าย 
ค่าตอบแทนกรรมการบริษทัและเงินบ าเหน็จประจ าปี 2565 เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 10 ลา้นบาท และ 25 ลา้นบาท 
ตามล าดบั 
 

ยอดคงเหลือกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 และ 30 กนัยายน 2564 มีดงัน้ี 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 31 มีนาคม  30 กนัยายน  31 มีนาคม  30 กนัยายน 
ลูกหน้ีการค้า 2565  2564  2565  2564 
 (พันบาท) 
บริษทัใหญ่ 596  3,948  188  1,680 
บริษทัยอ่ย -  -  436  751 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 905,691  731,941  118,333  36,356 
รวม 906,287  735,889  118,957  38,787 

 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 31 มีนาคม  30 กนัยายน  31 มีนาคม  30 กนัยายน 
ลูกหน้ีอื่น 2565  2564  2565  2564 
 (พันบาท) 
บริษทัใหญ่ 4  371  -  29 
บริษทัยอ่ย -  -  39,055  43,509 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5,650  9,525  2,528  2,191 
รวม 5,654  9,896  41,583  45,729 

 

 



บริษัท โออชิิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ  
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนำคม 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 อัตรำดอกเบีย้ งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี      ณ วนัท่ี 
 30 กนัยายน  31 มีนาคม 30 กนัยายน      31 มีนาคม 
เงินให้กู้ยืมระยะส้ัน 2564  2565 2564  เพิ่มขึ้น  ลดลง  2565 
 (ร้อยละต่อปี) (พันบาท) 
บริษทัยอ่ย 2.20  2.20 -  61,000  (26,000)  35,000 
           

เงินให้กู้ยืมระยะยาว           

บริษทัยอ่ย 2.20  2.20 200,000  -  (100,000)  100,000 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 31 มีนาคม  30 กนัยายน  31 มีนาคม  30 กนัยายน 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 2565  2564  2565  2564 
 (พันบาท) 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 37,346  36,896  19,103  18,207 
    

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  

 31 มีนาคม  30 กนัยายน  31 มีนาคม  30 กนัยายน 
เจ้าหนีก้ารค้า 2565  2564  2565  2564 

 (พันบาท) 

บริษทัยอ่ย -  -  4,740  897 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 367,263  242,697  176,034  105,217 
รวม 367,263  242,697  180,774  106,114 

 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
 31 มีนาคม  30 กนัยายน  31 มีนาคม  30 กนัยายน 

เจ้าหนี้ค่าสินทรัพย์ 2565  2564  2565  2564 

 (พันบาท) 

บริษทัยอ่ย -  -  90  - 

กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั -  1,852  -  - 

รวม -  1,852  90  - 
 
 
 



บริษัท โออชิิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ  
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนำคม 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
 31 มีนาคม  30 กนัยายน  31 มีนาคม  30 กนัยายน 
เจ้าหนี้อื่น 2565  2564  2565  2564 
 (พันบาท) 
บริษทัใหญ่ 13,816  17,702  3,665  9,015 
บริษทัยอ่ย -  -  2,361  6,838 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 184,605  191,670  37,001  32,093 

รวม 198,421  209,372  43,027  47,946 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
 31 มีนาคม  30 กนัยายน  31 มีนาคม  30 กนัยายน 
หนี้สินตามสัญญาเช่า 2565  2564  2565  2564 
 (พันบาท) 
บริษทัยอ่ย -  -  669  1,828 

กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 57,303  57,239  6,430  12,690 

รวม 57,303  57,239  7,099  14,518 
 

 อัตรำดอกเบีย้ งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี      ณ วนัท่ี 
 30 กนัยายน  31 มีนาคม 30 กนัยายน      31 มีนาคม 
เงินกู้ยืมระยะส้ัน 2564  2565 2564  เพิ่มขึ้น  ลดลง  2565 
 (ร้อยละต่อปี) (พันบาท) 
บริษทัยอ่ย 2.20  2.20 900,000  607,000  (217,000)  1,290,000 

 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 31 มีนาคม  30 กนัยายน  31 มีนาคม  30 กนัยายน 
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอื่น 2565  2564  2565  2564 

 (พันบาท) 

บริษทัใหญ่ 617  1,394  -  303 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 495  495  -  - 

รวม 1,112  1,889  -  303 
 

 



บริษัท โออชิิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ  
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนำคม 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ภาระผูกพนักับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 
 

 
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 

  
งบกำรเงินรวม 

  งบกำรเงิน
เฉพำะกิจกำร 

  (พันบาท) 
ภาระผูกพนัรายจ่ายฝ่ายทุน      
สัญญาท่ียงัไม่ได้รับรู้      
ส่วนปรับปรุงอาคารและส่ิงปลูกสร้าง  1,050   - 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์  433   - 

รวม  1,483   - 
      

จ านวนเงินขั้นต ่าที่ต้องจ่ายในอนาคตทั้งส้ิน 
    ภายใต้สัญญาเช่าด าเนินงานที่บอกเลิกไม่ได้ 

     

ภายในหน่ึงปี  4,454   3,446 
หลงัจากหน่ึงปี แต่ไม่เกินหา้ปี  1   1 

รวม  4,455   3,447 
      

ภาระผูกพนัอื่น ๆ      

สัญญาบริการ  105,522   7,896 
ค าสั่งซ้ือท่ีผูข้ายสินคา้หรือวสัดุตกลงแลว้  229,963   152,639 
สัญญาวา่จา้งโฆษณา  272   - 
อ่ืน ๆ  16,162   15,260 

รวม  351,919   175,795 
  

 สัญญาส าคัญที่ท ากับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 
  
สัญญาซื้อขายเศษวัสดุเหลือใช้ 
 

บริษทั โออิชิ เทรดด้ิง จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัไดท้ าสัญญาซ้ือขายเศษวสัดุเหลือใชก้บักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั
แห่งหน่ึง โดยสัญญามีก าหนดระยะเวลาหน่ึงปี มีผลบงัคบัใชเ้ม่ือวนัท่ี 1 ตุลาคม 2562 และส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 
ต่อมาบริษทั โออิชิ เทรดด้ิง จ ากดั และบริษทั โออิชิ ฟู้ด เซอร์วิส จ ากดัซ่ึงเป็นบริษทัย่อยของบริษทัไดท้ าสัญญาใหม่
กบัคู่สัญญาในราคาและเง่ือนไขตามท่ีระบุในสัญญา โดยสัญญามีก าหนดระยะเวลาหน่ึงปี มีผลบงัคบัใช้ตั้งแต่วนัท่ี  
1 ตุลาคม 2563 และส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 ต่อมาบริษทัยอ่ยดงักล่าวของบริษทัไดท้ าสัญญาใหม่กบัคู่สัญญาใน
ราคาและเง่ือนไขตามท่ีระบุในสัญญา โดยสัญญามีก าหนดระยะเวลาหน่ึงปี มีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 1 ตุลาคม 2564 
และส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2565  



บริษัท โออชิิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ  
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนำคม 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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สัญญาซื้อขายซอส 
 
บริษทั โออิชิ ฟู้ด เซอร์วิส จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยของบริษทั ไดท้ าสัญญาซ้ือขายซอสกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัแห่งหน่ึง 
เพื่อจดัหา ผลิต และจ าหน่ายสินคา้ โดยสัญญามีก าหนดระยะเวลาหน่ึงปี มีผลบงัคบัใช้ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 
และส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 ต่อมาเม่ือวนัท่ี 25 ธันวาคม 2563 บริษทัย่อยดงักล่าวไดท้ าสัญญาใหม่กบัคู่สัญญา 
ในราคาและเง่ือนไขตามท่ีระบุในสัญญา โดยสัญญามีก าหนดระยะเวลาหน่ึงปี มีผลบงัคบัใช้ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 
2564 และส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 ต่อมาเม่ือวนัท่ี 3 ธันวาคม 2564 บริษทัย่อยดังกล่าวได้ท าสัญญาใหม่กับ
คู่สัญญา ในราคาและเง่ือนไขตามท่ีระบุในสัญญา โดยสัญญามีก าหนดระยะเวลาหน่ึงปี มีผลบงัคบัใช้ตั้งแต่วนัท่ี 
1 มกราคม 2565 และส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2565 ภายใตข้อ้ก าหนดและเง่ือนไขตามท่ีระบุในสัญญา  

 
สัญญาสิทธิการด าเนินกิจการ 
 
เ ม่ือวันท่ี  1 มีนาคม 2559 บริษัทได้ท าสัญญาให้สิทธิในการด าเนินกิจการสาขาร้านอาหารของกลุ่มบริษัท
ภายในประเทศไทย กบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัแห่งหน่ึง โดยมีรายละเอียดการให้สิทธิและค่าตอบแทนตามท่ีระบุใน
สัญญา สัญญามีก าหนดระยะเวลาสิบปี เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 1 มีนาคม 2559 เป็นตน้ไป และหากฝ่ายหน่ึงฝ่ายใดไม่ไดข้อเลิก
สัญญาเป็นลายลกัษณ์อกัษรล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 90 วนั ก่อนครบก าหนดสัญญา ให้ถือว่าสัญญาฉบบัน้ี มีผลบงัคบัใช้
ต่อไปอีกคราวละหา้ปี นบัแต่วนัท่ีครบก าหนดสัญญาหรือระยะเวลาท่ีต่อออกไปแต่ละคราว ทั้งน้ีคู่สัญญาทุกฝ่ายตกลง
ยกเลิกสัญญาดงักล่าว โดยใหมี้ผลบงัคบัใชใ้นวนัท่ี 1 มกราคม 2565  

 
สัญญาบริการสาธารณูปโภค 
 

เ ม่ือวันท่ี 1 มีนาคม 2565 บริษัท โออิชิ เทรดด้ิง จ ากัด ซ่ึงเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ได้ท าสัญญาให้บริการ
สาธารณูปโภคกับกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกันแห่งหน่ึง โดยสัญญามีก าหนดระยะเวลาหน่ึงปี มีผลบงัคบัใช้ตั้งแต่วนัท่ี 
1 มีนาคม 2565 และส้ินสุดวนัท่ี 28 กุมภาพนัธ์ 2566 โดยรายละเอียดราคาเป็นไปตามท่ีระบุในสัญญา และหากฝ่าย
หน่ึงฝ่ายใดประสงค์จะไม่ต่ออายุสัญญาให้แจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรแก่อีกฝ่ายหน่ึงก่อนครบก าหนดระยะเวลา 
ของสัญญาไม่นอ้ยกวา่สามสิบวนั มิเช่นนั้นใหถื้อวา่สัญญาฉบบัน้ีมีผลผกูพนัตามขอ้สัญญาเดิมต่อไปอีกคราวละหน่ึงปี 

 
  



บริษัท โออชิิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ  
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนำคม 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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5 ลูกหนีก้ำรค้ำ 
 

 งบกำรเงินรวม   งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  

 
31 มีนาคม 

2565  
30 กนัยายน 

2564 
 31 มีนาคม  

2565  
30 กนัยายน 

2564 

 (พันบาท) 
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 1,013,909  844,376  125,431  40,202 
เกินก าหนดช าระ        

   นอ้ยกวา่ 3 เดือน 86,646  52,645  5,650  1,709 
   3 - 6 เดือน 2,166  2,459  42  639 
   6 - 12 เดือน 1,344  4,553  101  1,274 
   มากกวา่ 12 เดือน 4,396  5,899  456  213 
รวม 1,108,461  909,932  131,680  44,037 

 

6 เงินลงทุนในบริษัทย่อย 
 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565  2564 

 (พันบาท) 
ณ วนัท่ี 1 ตุลาคม 2564 และ 2563 1,583,165  1,581,075 
เพิ่มทุนในบริษทัย่อย -  3,063 
ค่าเผื่อการดอ้ยค่า -  (973) 
ณ วันที่ 31 มีนำคม 1,583,165  1,583,165 
 



บริษัท โออชิิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ  
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนำคม 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 และ 30 กนัยายน 2564 และเงินปันผลรับจากเงินลงทุนส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม มีดงัน้ี 
 

บริษทัไม่มีเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์ดงันั้นจึงไม่มีราคาท่ีเปิดเผยต่อสาธารณชน 

   งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

   

 สัดส่วนความเป็นเจา้ของ  ทุนช าระแลว้ 

 

ราคาทุน 

  

การดอ้ยค่า  ราคาทุน-สุทธิ 

 เงินปันผลรับส าหรับงวด 

หกเดือนส้ินสุดวนัที ่

  ประเทศที่ 31 มีนาคม  30 กนัยายน  31 มีนาคม  30 กนัยายน  31 มีนาคม  30 กนัยายน  31 มีนาคม  30 กนัยายน  31 มีนาคม  30 กนัยายน  31 มีนาคม  31 มีนาคม 

 ลกัษณะธุรกิจ ด าเนินธุรกิจ 2565  2564  2565  2564  2565  2564  2565  2564  2565  2564  2565  2564 

   (ร้อยละ)  (หลักพัน)  (พันบาท) 

บริษัทย่อยทางตรง                          

บริษทั โออชิิ เทรดด้ิง จ ากดั  ผลิตและจดัจ าหน่าย               

    อาหารและเคร่ืองด่ืม 

 

ไทย 
 

99.99 

  

99.99 

  

420,000 บาท 

  

420,000 บาท 

  

420,000 

  

420,000 

  
- 

  
- 

  

420,000 

  

420,000 

  

210,000 

  

163,800 

บริษทั โออชิิ ราเมน จ ากดั 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 จ ากดั จดัจ าหน่ายอาหาร ไทย 99.99  99.99  1,000,000 บาท  1,000,000 บาท  999,998  999,998  -  -  999,998  999,998  -  - 

บริษทั โออชิิ เดลเิวอร่ี จ ากดั พาณิชยอ์ิเล็กทรอนิกส์ ไทย 99.99  99.99  1,000 บาท  1,000 บาท  1,000  1,000  -  -  1,000  1,000  -  - 

Oishi International Holdings 

   Limited 

จดัจ าหน่ายเคร่ืองด่ืม 

ในต่างประเทศ 

 

ฮ่องกง 100.00  100.00  HKD 13,791   HKD 13,791  

 

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  210,000  163,800 
                        

บริษัทย่อยทางอ้อม                        

Oishi F&B (Singapore) Pte. Ltd. บริหารตราสินคา้และให้ค าปรึกษา 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 

บริการให้ค าปรึกษา 

  การบริหารดา้นการตลาด 

 

เวียดนาม 100.00  100.00  USD 50   USD 50  

           

  

  

Oishi F&B (Cambodia) Co., Ltd. ส ารวจวิจยัทางการตลาด 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 จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ  
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนำคม 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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7 ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์  
 

การซ้ือ จ าหน่าย และโอนอาคารและอุปกรณ์ไม่รวมสินทรัพย์สิทธิการใช้ระหว่างงวดหกเดือนส้ินสุดวันท่ี  
31 มีนาคม 2565 มีดงัน้ี 
 

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

ส่วนปรับปรุงท่ีดิน 190  -  -  - 
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 5,845  -  -  - 
ส่วนตกแต่ง 22,853  (294)  286  - 
ระบบภายใน 16,160  (707)  77  - 
เคร่ืองมือและเคร่ืองจกัรใชใ้นการผลิต 20,632  (437)  2,425  (127) 
อุปกรณ์ส านกังานและเคร่ืองตกแต่ง 9,278  (56)  1,399  (72) 
เคร่ืองใชใ้นร้านอาหาร 2,455  (3)  548  (18) 
ยานพาหนะ 1,376  -  -  - 
สินทรัพยร์ะหวา่งก่อสร้างและติดตั้ง 56,871  (37,364)  793  (793) 
รวม 135,660  (38,861)  5,528  (1,010) 

 

 
8 ส่วนงำนด ำเนินงำนและกำรจ ำแนกรำยได้ 
 

กลุ่มบริษทัมี 2 ส่วนงานท่ีรายงาน ดงัรายละเอียดขา้งล่าง ซ่ึงเป็นหน่วยงานธุรกิจท่ีส าคญัของกลุ่มบริษทั หน่วยงานธุรกิจ  
ท่ีส าคัญน้ีผลิตสินค้าและให้บริการท่ีแตกต่างกัน และมีการบริหารจัดการแยกต่างหาก เน่ืองจากใช้เทคโนโลยี 
และกลยุทธ์ทางการตลาดท่ีแตกต่างกนั ผูมี้อ านาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการด าเนินงานสอบทานรายงานการจดัการภายใน
ของแต่ละหน่วยงานธุรกิจท่ีส าคญัอย่างน้อยทุกไตรมาส การด าเนินงานของแต่ละส่วนงานท่ีรายงานของกลุ่มบริษทั
โดยสรุปมีดงัน้ี 
• ส่วนงานอาหาร ร้านอาหารญ่ีปุ่ น บะหม่ีราเมน อาหารวา่งและอาหารส าเร็จรูปแช่แขง็ 
• ส่วนงานเคร่ืองด่ืม  ผลิตและจดัจ าหน่ายเคร่ืองด่ืมชาเขียว เคร่ืองด่ืมกล่ินผลไม ้เคร่ืองด่ืมสมุนไพร และน ้าด่ืม 
 
 



บริษัท โออชิิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ  
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนำคม 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ขอ้มูลผลการด าเนินงานของแต่ละส่วนงานท่ีรายงานไดร้วมอยู่ดงัตารางขา้งล่างน้ี ผลการด าเนินงานวดัโดยใชก้ าไร
สุทธิของส่วนงาน ซ่ึงน าเสนอในรายงานการจัดการภายในและสอบทานโดยผูมี้อ านาจตัดสินใจสูงสุดด้านการ
ด าเนินงานของกลุ่มบริษทั ผูบ้ริหารเช่ือว่าการใชก้ าไรสุทธิในการวดัผลการด าเนินงานนั้น เป็นขอ้มูลท่ีเหมาะสมใน
การประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงานและสอดคลอ้งกบักิจการอ่ืนท่ีด าเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมเดียวกนั 
 
 งบกำรเงินรวม 
 ส่วนงำนอำหำร  ส่วนงำนเคร่ืองด่ืม  รวม 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565  2564  2565  2564  2565  2564 
 (ล้านบาท) 
ข้อมูลตามส่วนงานด าเนินงาน            
รายไดจ้ากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 46  31  1,463  1,173  1,509  1,204 
รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 1,216  922  286  243  1,502  1,165 
รวมรำยได้ 1,262  953  1,749  1,416  3,011  2,369 

            

การจ าแนกรายได้            
ส่วนงำนภูมิศำสตร์หลัก            
ไทย 1,218  943  1,510  1,203  2,728  2,146 
ต่างประเทศ 44  10  239  213  283  223 
รวมรำยได้ 1,262  953  1,749  1,416  3,011  2,369 
            

จังหวะเวลำในกำรรับรู้รำยได้            
ณ เวลาใดเวลาหน่ึง 1,262  953  1,749  1,416  3,011  2,369 

            
ก ำไร (ขำดทุน) ส ำหรับงวดก่อนภำษีเงินได้ (31)  (95)  318  222  287  127 
(ค่าใชจ่้าย) รายไดภ้าษีเงินได ้ 13  26  (35)  (14)  (22)  12 
ก ำไร (ขำดทุน) ส ำหรับงวด (18)  (69)  283  208  265  139 

 
  



บริษัท โออชิิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ  
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนำคม 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบกำรเงินรวม 
 ส่วนงำนอำหำร  ส่วนงำนเคร่ืองด่ืม  รวม 
ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565  2564  2565  2564  2565  2564 
 (ล้านบาท) 
ข้อมูลตามส่วนงานด าเนินงาน            
รายไดจ้ากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 94  54  2,742  2,290  2,836  2,344 
รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 2,456  2,086  701  606  3,157  2,692 
รวมรำยได้ 2,550  2,140  3,443  2,896  5,993  5,036 

            
การจ าแนกรายได้            
ส่วนงำนภูมิศำสตร์หลัก            
ไทย 2,469  2,122  2,849  2,362  5,318  4,484 
ต่างประเทศ 81  18  594  534  675  552 
รวมรำยได้ 2,550  2,140  3,443  2,896  5,993  5,036 

            
จังหวะเวลำในกำรรับรู้รำยได้            
ณ เวลาใดเวลาหน่ึง 2,550  2,140  3,443  2,896  5,993  5,036 

            
ก ำไร (ขำดทุน) ส ำหรับงวดก่อนภำษีเงินได้ 35  (96)  695  447  730  351 
(ค่าใชจ่้าย) รายไดภ้าษีเงินได ้ -  29  (76)  (16)  (76)  13 
ก ำไร (ขำดทุน) ส ำหรับงวด 35  (67)  619  431  654  364 
            

สินทรัพยส่์วนงาน             
   ณ วนัท่ี 31 มีนาคม/30 กนัยายน 4,322  3,787  5,506  5,322  9,828  9,109 
หน้ีสินส่วนงาน            
   ณ วนัท่ี 31 มีนาคม/30 กนัยายน 1,123   1,085  1,109  892  2,232  1,977 
            

 

  



บริษัท โออชิิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ  
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนำคม 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ส่วนงำนอำหำร  ส่วนงำนเคร่ืองด่ืม  รวม 

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565  2564  2565  2564  2565  2564 
 (ล้านบาท) 

การจ าแนกรายได้            
ส่วนงำนภูมิศำสตร์หลัก            
ไทย 543  442  216  140  759  582 
ต่างประเทศ -  -  -  -  -  - 
รวมรำยได้ 543  442  216  140  759  582 

            
จังหวะเวลำในกำรรับรู้รำยได้            
ณ เวลาใดเวลาหน่ึง 543  442  216  140  759  582 

 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ส่วนงำนอำหำร  ส่วนงำนเคร่ืองด่ืม  รวม 

ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565  2564  2565  2564  2565  2564 
 (ล้านบาท) 

การจ าแนกรายได้            
ส่วนงำนภูมิศำสตร์หลัก            
ไทย 1,127  1,010  380  247  1,507  1,257 
ต่างประเทศ -  -  -  -  -  - 
รวมรำยได้ 1,127  1,010  380  247  1,507  1,257 

            
จังหวะเวลำในกำรรับรู้รำยได้            
ณ เวลาใดเวลาหน่ึง 1,127  1,010  380  247  1,507  1,257 

 
การด าเนินงานที่เป็นไปตามฤดูกาล 
 
ยอดรายไดจ้ากการขายของกลุ่มบริษทัจากการด าเนินธุรกิจเก่ียวกบัการจ าหน่ายเคร่ืองด่ืมเป็นไปตามฤดูกาล  รายได้
จากการขายส่วนใหญ่โดยปกติเกิดในฤดูร้อน 

 

  



บริษัท โออชิิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ  
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนำคม 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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9 รำยได้ (ค่ำใช้จ่ำย) ภำษีเงินได้ 
 

การรับรู้ภาษีเงินได้ขึ้นอยู่กับการประมาณการท่ีดีท่ีสุดของฝ่ายบริหารเก่ียวกับอตัราภาษีเงินได้ประจ าปีถวัเฉล่ีย 
ถ่วงน ้าหนกัท่ีคาดไวส้ าหรับปีทางการเงินเต็มปีท่ีใช้กบัรายไดก่้อนภาษีเงินไดข้องงวดระหว่างกาล อตัราภาษีเงินได้ 
ท่ีแทจ้ริงรวมของกลุ่มบริษทัและบริษทัในการด าเนินงานต่อเน่ืองเป็นระยะเวลาหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565   
คือร้อยละ (10.37) และร้อยละ 5.26 ตามล าดบั (31 มีนาคม 2564: ร้อยละ 3.84 และร้อยละ 32.08 ตามล าดับ)  
 
การเปล่ียนแปลงในอตัราภาษีเงินไดท่ี้แทจ้ริงมีสาเหตุหลกัจากปัจจยัดงัต่อไปน้ี 
• รายไดท่ี้ไม่ตอ้งเสียภาษีเงินได ้และ 
• ค่าใชจ่้ายทางภาษีท่ีถือเป็นรายจ่ายไดเ้พิ่มขึ้น 

 

10 เงินปันผล 
 

รายละเอียดเงินปันผลในระหวา่งปี 2565 และ 2564 มีดงัน้ี 
 

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

เงินปันผลประจ าปี 2564 มกราคม 2565 กุมภาพนัธ์ 2565 0.50  188 
เงินปันผลประจ าปี 2563 มกราคม 2564 กุมภาพนัธ์ 2564 0.94  353 

 
11 เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
  

 มูลค่าตามบัญชีและมูลค่ายุติธรรม 
 

ตารางดงัต่อไปน้ีแสดงมูลค่าตามบญัชีและมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท์างการเงิน รวมถึงล าดบัชั้นมูลค่ายุติธรรม  
แต่ไม่รวมถึงการแสดงขอ้มูลมูลค่ายุติธรรมส าหรับสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยราคาทุน
ตดัจ าหน่าย หากมูลค่าตามบญัชีใกลเ้คียงกบัมูลค่ายติุธรรมอยา่งสมเหตุสมผล



บริษัท โออชิิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ  
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนำคม 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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  งบกำรเงินรวม 
  มูลค่ำตำมบัญชี  มูลค่ำยุติธรรม 

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565  

เคร่ืองมือทาง
การเงินท่ี 

วดัมูลค่าดว้ย
มูลค่ายติุธรรม
ผา่นก าไรหรือ

ขาดทุน 

 

เคร่ืองมือทาง
การเงินท่ีวดั
มูลค่าดว้ยราคา
ทุนตดัจ าหน่าย  รวม 

 

ระดบั 1 

 

ระดบั 2 

 

ระดบั 3 

 

รวม  
 (พันบาท) 

สินทรัพย์ทางการเงิน               
สัญญาซ้ือเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้  87  -  87  -  87  -  87 
เงินลงทุนในตราสารหน้ี  1,504,030  -  1,504,030  -  1,504,030  -  1,504,030 
รวมสินทรัพย์ทำงกำรเงิน  1,504,117  -  1,504,117         

               
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564               

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

               
               
               



บริษัท โออชิิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ  
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนำคม 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
  มูลค่ำตำมบัญชี  มูลค่ำยุติธรรม 

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 หมายเหตุ 

เคร่ืองมือทาง
การเงินท่ี 

วดัมูลค่าดว้ย
มูลค่ายติุธรรม
ผา่นก าไรหรือ

ขาดทุน 

 

เคร่ืองมือทาง
การเงินท่ีวดั
มูลค่าดว้ยราคา
ทุนตดัจ าหน่าย  รวม 

 

ระดบั 1 

 

ระดบั 2 

 

ระดบั 3 

 

รวม  
 (พันบาท) 

สินทรัพย์ทางการเงิน               
เงินลงทุนในตราสารหน้ี  1,504,030  -  1,504,030  -  1,504,030  -  1,504,030 
เงินให้กูย้มืระยะยาวแก่บริษทัย่อย 4 -  100,000  100,000  -  -  101,217  101,217 
รวมสินทรัพย์ทำงกำรเงิน  1,504,030  100,000  1,604,030         

               

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564               
สินทรัพย์ทางการเงิน               
เงินลงทุนในตราสารหน้ี  1,101,610  -  1,101,610  -  1,101,610  -  1,101,610 
เงินให้กูย้มืระยะยาวแก่บริษทัย่อย 4 -  200,000  200,000  -  -  203,227  203,227 
รวมสินทรัพย์ทำงกำรเงิน  1,101,610  200,000  1,301,610         



บริษัท โออชิิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ  
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนำคม 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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เคร่ืองมือทำงกำรเงินที่วัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม 
 

ประเภท  เทคนิคกำรประเมินมูลค่ำ 
ตราสารหน้ีภาคเอกชน  เทคนิคการเปรียบเทียบราคาตลาด  ประเมินมูลค่ายุติธรรมโดยพิจารณาถึงราคา

เสนอซ้ือขายในปัจจุบนัหรือราคาเสนอซ้ือขายล่าสุด  
สัญญาซ้ือเงินตราต่างประเทศ
ล่วงหนา้ 

 การก าหนดราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า มูลค่ายติุธรรมอา้งอิงราคาซ้ือขายสัญญาซ้ือ
ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ณ วนัท่ีรายงาน และมูลค่าปัจจุบนัค านวณโดย
อา้งอิงจากเส้นอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยท่ี์มีสินเช่ือคุณภาพดีในสกุลเงินท่ี
เก่ียวขอ้ง 

 

มูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินส่วนท่ีหมุนเวียนเป็นมูลค่าท่ีใกลเ้คียงกบัมูลค่าตามบญัชี เน่ืองจาก
เคร่ืองมือทางการเงินเหล่านั้นจะครบก าหนดในระยะเวลาอนัสั้น 
 

เทคนิคการประเมินมูลค่าและข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ที่มีนัยส าคัญ 
 

เคร่ืองมือทำงกำรเงินที่ไม่ได้วัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม 
 

ประเภท  เทคนิคกำรประเมินมูลค่ำ  ข้อมูลที่ไม่สำมำรถสังเกตได้ที่มีนัยส ำคัญ 
เงินให้กูย้มืระยะยาวแก่บริษทัย่อย  วิธีคิดลดกระแสเงินสด  อตัราคิดลด 
 

12 ภำระผูกพนักับบุคคลหรือกิจกำรที่ไม่เกี่ยวข้องกัน 
 

 
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 

  
งบกำรเงินรวม 

  งบกำรเงิน
เฉพำะกิจกำร 

  (พันบาท) 
ภาระผูกพนัรายจ่ายฝ่ายทุน      
สัญญาท่ียงัไม่ได้รับรู้      
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์  17,596   992 
ส่วนปรับปรุงอาคารและส่ิงปลูกสร้าง  1,586   - 
ระบบภายใน  4,287   - 
ส่วนตกแต่ง  3,225   10 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์  6   - 

รวม  26,700   1,002 
      



บริษัท โออชิิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ  
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนำคม 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 

  
งบกำรเงินรวม 

  งบกำรเงิน
เฉพำะกิจกำร 

  (พันบาท) 
จ านวนเงินขั้นต ่าที่ต้องจ่ายในอนาคตทั้งส้ิน 
    ภายใต้สัญญาเช่าด าเนินงานที่บอกเลิกไม่ได้ 

     

ภายในหน่ึงปี  44,668   23,786 
หลงัจากหน่ึงปี แต่ไม่เกินหา้ปี  29,871   14,070 

รวม  74,539   37,856 

      
ภาระผูกพนัอื่น ๆ      
สัญญาบริการ  389,550   222,747 
ค าสั่งซ้ือท่ีผูข้ายสินคา้หรือวสัดุตกลงแลว้  236,463   - 
หนงัสือค ้าประกนัจากธนาคาร  24,070   200 
สัญญาวา่จา้งโฆษณา  2,906   75 
อ่ืน ๆ  91,271   9,373 

รวม  744,260   232,395 
 

สัญญาอื่น ๆ 
 

สัญญาซื้อขายซอส 
 

บริษทั โออิชิ ฟู้ด เซอร์วิส จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยของบริษทั ไดท้ าสัญญาซ้ือขายซอสกบับริษทัในประเทศแห่งหน่ึง
เพื่อจดัหา ผลิต และจ าหน่ายสินคา้ โดยสัญญามีก าหนดระยะเวลาหน่ึงปี มีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 และ
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ต่อมาบริษทัยอ่ยดงักล่าวไดท้ าสัญญาใหม่กบัคู่สัญญาโดยสัญญามีก าหนดระยะเวลาหน่ึง
ปี มีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2564 และส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 ต่อมาบริษทัย่อยดงักล่าวไดท้ าสัญญา
ใหม่กับคู่สัญญาโดยสัญญามีก าหนดระยะเวลาหน่ึงปี มีผลบงัคบัใช้ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2565 และส้ินสุดวนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2565 ภายใตข้อ้ก าหนดและเง่ือนไขตามท่ีระบุในสัญญาเดิม สัญญาใหม่อยูใ่นขั้นตอนการพิจารณาลงนาม
จากบริษทัและคู่สัญญา 

 

13 เหตุกำรณ์ภำยหลังรอบระยะเวลำรำยงำน 

 

ในการประชุมคณะกรรมการบริษทัของบริษทัเม่ือวนัท่ี 12 พฤษภาคม 2565 คณะกรรมการมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมติั 
การจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลจากก าไรสุทธิส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 และก าไรสะสม ในอตัรา
หุน้ละ 0.50 บาท เป็นจ านวนเงิน 187.50 ลา้นบาท เงินปันผลดงักล่าวจะจ่ายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในระหวา่งปี 2565 
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