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เรื่อง: ค าอธิบายและวิเคราะหข์องฝ่ายจดัการส าหรบังวดสามเดือนและเกา้เดือน สิน้สดุวนัท่ี 30 มิถนุายน 2563  
 
เรียน: กรรมการและผูจ้ดัการ 
 ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

 
บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (“บริษัท”) ขอชีแ้จงค าอธิบายและวิเคราะหข์องฝ่ายจดัการส าหรบั

งวดสามเดือนและเกา้เดือน และฐานะทางการเงินสิน้สดุวนัท่ี 30 มิถนุายน 2563 โดยมีรายละเอียดดงันี ้
 
ผลการด าเนินงานส าหรับงวดสามเดือน สิน้สุดวันที ่30 มิถุนายน 2563 (ไตรมาสที ่3/2562-2563)  
 
รายได้ 
 
บริษัทมีรายไดจ้ากการขายและใหบ้ริการรวมในไตรมาสที่ 3/2562-2563 ทัง้สิน้ 2,154 ลา้นบาท ลดลงเป็นจ านวน 1,485 ลา้นบาท 
หรือคิดเป็น 40.8% จากไตรมาสที่ 3/2561-2562 อันมีสาเหตุหลักมาจากจากผลกระทบของโรคระบาดโควิด-19 โดยมีรายละเอียด
ดงัต่อไปนี ้
 
ธุรกิจเครื่องดื่ม 
บรษิัทมีรายไดจ้ากการขายและใหบ้รกิารธุรกิจเครื่องดื่มในไตรมาสที่ 3/2562-2563 เป็นจ านวน 1,524 ลา้นบาท ลดลง 275 ลา้นบาท 
หรือ 15.3% จากไตรมาสที่  3/2561-2562 เนื่องจากผลกระทบของโรคระบาดโควิด-19 ที่ท าให้ตลาดชาพร้อมดื่มในประเทศ 
ในไตรมาสนีห้ดตัวลงกว่า 18.6% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน อย่างไรก็ตามบริษัทมีการท าการตลาดและจัดท าการ
ส่งเสรมิการขายกบัช่องทางการขายไดต้่อเนื่องเพื่อรองรบัผลกระทบดงักล่าว จึงส่งผลใหบ้รษิัทยงัคงเป็นผูน้  าในตลาดชาพรอ้มดืม่
ในประเทศ ในขณะที่ยอดขายในต่างประเทศลดลง เนื่องจากมาตรการควบคมุการระบาดของโควิด-19 จึงท าใหม้ีการชะลอการน าเขา้
ของตลาดส่งออกหลกัไตรมาสนี ้
 
ธุรกิจอาหาร 
บริษัทมีรายไดจ้ากธุรกิจอาหารเท่ากบั 630 ลา้นบาทในไตรมาสที่ 3/2562-2563 ลดลงอย่างมีนยัส าคญัเป็นจ านวน 1,210 ลา้นบาท 
หรือคิดเป็น 65.8% จากไตรมาสที่ 3/2561-2562 ปัจจยัหลกัมาจากผลกระทบการแพร่ระบาดของไวรสัโควิด-19 และมาตรการ
ของรัฐบาลในการควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัส ท าให้รา้นอาหารส่วนใหญ่ของบริษัทยังไม่สามารถให้บริการส าหรับ 
การรบัประทานอาหารภายในรา้น (Dine-in) เป็นการชั่วคราวในช่วงเดือนเมษายนและพฤษภาคม อย่างไรก็ตาม บริษัทไดเ้พิ่ม
การใหบ้รกิารเป็นลกัษณะขายสินคา้เพื่อซือ้กลบั (Takeaway) รวมทัง้การจดัส่งอาหารตามบา้น (Home delivery) ท าใหส้ามารถ



สรา้งรายไดก้ลบัมาชดเชยไดบ้างส่วน ทัง้นีห้ลงัจากรฐับาลไดผ่้อนคลายมาตรการการ Lockdown บริษัทเริ่มเห็นสญัญาณของ
การฟ้ืนตวัของยอดขายอย่างต่อเนื่อง จากลกูคา้ที่กลบัมาใชบ้รกิารที่รา้นอาหารของกลุ่มบรษิัท ซึ่งเป็นผลจากการส่งเสรมิการขาย
ที่หลากหลายที่ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า โดยเน้นย ้าและให้ความส าคัญกับความปลอดภัยและสุขลักษณะ  
เพื่อเสรมิสรา้งความเชื่อมั่นใหแ้ก่ลกูคา้ที่มาใชบ้รกิาร 
 
ต้นทุนขาย 
 
ตน้ทุนขายและให้บริการรวมของบริษัทในไตรมาสที่ 3/2562-2563 อยู่ที่ 1,545 ลา้นบาท ลดลงจากตน้ทุนขายและบริการ 
ในไตรมาสที่ 3/2561-2562 จ านวน 2,292 ลา้นบาท เป็นจ านวน 747 ลา้นบาท หรือคิดเป็น 32.6%  
 
ธุรกิจเครื่องดื่ม 
ตน้ทุนขายและใหบ้ริการของธุรกิจเครื่องดื่มในไตรมาสที่ 3/2562-2563 ลดลงจากไตรมาสที่ 3/2561-2562 ซึ่งสอดคลอ้งกับ 
การลดลงของรายไดเ้ครื่องดื่มดงัที่ไดก้ล่าวเบือ้งตน้ 
 
ธุรกิจอาหาร 
ตน้ทุนขายของธุรกิจอาหารในไตรมาสที่ 3/2562-2563 ลดลงจากไตรมาสที่ 3/2561-2562 สืบเนื่องจากยอดขายรา้นอาหารท่ีลดลง 
อย่างไรก็ตาม บริษัทไดด้  าเนินมาตรการการลดตน้ทุนในรา้นอาหารดว้ยการควบคุมการจดัซือ้วตัถดุิบหลกัจากผูข้ายที่มีส่วนลด
จากขนาด การลดของเสียจากการประกอบอาหารในรา้น ซึ่งเป็นการช่วยลดผลกระทบดงักล่าวไดบ้างส่วน 
 
ค่าใช้จ่ายในการขาย 
 
บริษัทมีค่าใชจ้่ายในการขายในไตรมาสที่ 3/2562-2563 รวมเท่ากับ 209 ลา้นบาท ลดลงอย่างมีนัยส าคญั 174 ลา้นบาท หรือ 
45.5% จากไตรมาสที่ 3/2561-2562 สาเหตุหลักมาจากมาตรการการควบคุมค่าใช้จ่ายอย่างเข้มงวด โดยเน้นการลงทุน 
ในตราสินคา้และส่งเสรมิการขายผ่านช่องทางออนไลน ์เพื่อเขา้ถึงผูบ้ริโภคโดยตรงในช่วงสถานการณท์ี่ไวรสัแพร่ระบาด การลดลง
ของค่าใชจ้่ายในการด าเนินการรา้นอาหารเนื่องจากการปรบัรูปแบบใหส้อดคลอ้งกบัการขายแบบท่ีสั่งซือ้กลบับา้น (Takeaway) 
และการส่งถึงที่บา้น (Home Delivery) และการลดลงของค่าเช่าจากการเจรจากบัเจา้ของพืน้ท่ี  
 
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 
 
บริษัทมีค่าใชจ้่ายในการบริหารรวมในไตรมาสที่ 3/2562-2563 ที่ 345 ลา้นบาท ลดลง 174 ลา้นบาท หรือ 33.5% จากไตรมาส 
ที่ 3/2561-2562 สาเหตุหลกัจากการด าเนินการควบคุมค่าใชจ้่าย  และค่าใชจ้่ายการบริหารที่ลดลงโดยส่วนใหญ่เกิดจาก 
ค่าใชจ้่ายบริหารรา้นอาหารที่ลดลงตามการเปล่ียนรูปแบบการใหบ้ริการดงัที่ไดก้ล่าวไวข้า้งตน้  
  



ก าไรสุทธิ 
 
บริษัทยงัคงมีก าไรสทุธิส าหรบัไตรมาสที่ 3/2562-2563 เท่ากับ 137 ลา้นบาท แมว้่าจะไดร้บัผลกระทบจากมาตรการควบคุม
การแพร่ระบาดของโควิด-19 ซึ่งส่งผลใหก้ าไรสทุธิลดลงอย่างมีนยัส าคญั 286 ลา้นบาท หรือ 67.6% จากไตรมาสที่ 3/2561-
2562 ที่มีก าไรสทุธิรวม 422 ลา้นบาท สาเหตุหลกัเกิดจากการลดลงของยอดขาย โดยเฉพาะดา้นธุรกิจรา้นอาหาร ชดเชยดว้ย
มาตรการควบคมุค่าใชจ้่ายการขายและบรหิาร ดงัที่ไดก้ล่าวไวข้า้งตน้ 

 
ผลการด าเนินงานส าหรับงวดเก้าเดือน สิน้สุดวันที ่30 มิถุนายน 2563 
 
รายได้ 
 
บริษัทมีรายไดจ้ากการขายและใหบ้ริการรวมในงวดเกา้เดือนของปี 2562-2563 ทัง้สิน้ 8,423 ลา้นบาท ลดลงเป็นจ านวน 
2,065 ลา้นบาท หรือคิดเป็น 19.7% จากงวดเกา้เดือนของปี 2561-2562 โดยมีรายละเอียดของแต่ละสายธุรกิจดงัต่อไปนี ้
 
ธุรกิจเครื่องดื่ม 
บริษัทมีรายไดจ้ากการขายและใหบ้ริการธุรกิจเครื่องดื่มในงวดเกา้เดือนของปี 2562-2563 เป็นจ านวน 4,657 ลา้นบาท ลดลง 
445 ลา้นบาท หรือ 8.7% จากงวดเกา้เดือนของปี 2561-2562 เนื่องจากผลกระทบของโรคระบาดโควิด-19 ก่อน อย่างไรก็ตาม
บริษัทมีการท าการตลาดและจดัท าการส่งเสรมิการขายกบัช่องทางการขายไดต้่อเนื่องเพื่อรองรบัผลกระทบดงักล่าว จึงส่งผลให้
บริษัทยงัคงเป็นผูน้  าในตลาดชาพรอ้มดื่มในประเทศ ในขณะที่ยอดขายในต่างประเทศลดลง เกิดจากสาเหตุการชะลอการน าเขา้
ของตลาดส่งออกในไตรมาส 3/2562-2563 จากมาตรการควบคมุการแพรร่ะบาดโควิด-19 ในต่างประเทศ 
 
ธุรกิจอาหาร 
บริษัทมีรายไดจ้ากธุรกิจอาหารเท่ากบั 3,766 ลา้นบาทในงวดเกา้เดือนของปี 2562-2563 ลดลงจ านวน 1,621 ลา้นบาท หรือคิดเป็น 
30.1% จากงวดเกา้เดือนของปี 2561-2562 ปัจจัยหลักมาจากผลกระทบการแพร่ระบาดของไวรสัโควิด-19 และมาตรการของ
รฐับาลในการควบคุมการแพร่ระบาดของไวรสั ท าใหร้า้นอาหารส่วนใหญ่ของบริษัทยงัไม่สามารถใหบ้ริการส าหรบัการรบัประทาน
อาหารภายในรา้น (Dine-in) ในช่วงไตรมาส 2 ถึง 3/2562-2563 อย่างไรก็ตาม บรษิัทไดเ้พิ่มการใหบ้รกิารเป็นลกัษณะขายสินคา้ 
เพื่อซือ้กลบั (Takeaway) รวมทัง้การจดัส่งอาหารตามบา้น (Home delivery) เพื่อชดเชยรายได ้ทัง้นีห้ลงัจากรฐับาลไดผ่้อนคลาย
มาตรการการ Lockdown บริษัทเริ่มเห็นสญัญาณของการฟ้ืนตวัของยอดขายอย่างต่อเนื่อง และบางส่วนชดเชยดว้ยยอดขายที่
เติบโตในช่วงในไตรมาส 1/2562-2563 ซึ่งเป็นช่วงเวลาก่อนการระบาดของโควิด-19 
  



ต้นทุนขาย 
 
ตน้ทนุขายและใหบ้รกิารรวมของบรษิัทในงวดเกา้เดือนของปี 2562-2563 อยู่ที่ 5,658 ลา้นบาท ลดลงจากตน้ทนุขายและบรกิาร
ในงวดเกา้เดือนของปี 2561-2562 จ านวน 6,688 ลา้นบาท เป็นจ านวน 1,030 ลา้นบาท หรือคิดเป็น 15.4%  
 
ธุรกิจเครื่องดื่ม 
ตน้ทุนขายและใหบ้ริการของธุรกิจเครื่องดื่มในงวดเกา้เดือนของปี 2562-2563 ลดลงจากงวดเกา้เดือนของปี 2561-2562 ซึ่ง
เป็นไปตามการลดลงของรายไดเ้ครื่องดื่ม ดงัที่ไดก้ล่าวขา้งตน้ 
 
ธุรกิจอาหาร 
ตน้ทนุขายของธุรกิจอาหารในงวดเกา้เดือนของปี  2562-2563 ลดลงจากงวดเกา้เดือนของปี 2561-2562 สืบเนื่องจากยอดขาย
รา้นอาหารที่ลดลง อย่างไรก็ตาม บรษิัทไดด้  าเนินมาตรการการลดตน้ทนุในรา้นอาหารดว้ยการควบคมุการจดัซือ้วตัถดุิบหลกัจาก
ผูข้ายที่มีส่วนลดจากขนาด การลดของเสียจากการประกอบอาหารในรา้น ซึ่งเป็นการช่วยลดผลกระทบดงักล่าวไดบ้างส่วน 
 
ค่าใช้จ่ายในการขาย 
 
บริษัทมีค่าใชจ้่ายในการขายในงวดเกา้เดือนของปี 2562-2563 รวมเท่ากับ 872 ลา้นบาท ลดลง 243 ลา้นบาท หรือ 21.8%  
จากงวดเกา้เดือนของปี 2561-2562 สาเหตุหลกัมาจากมาตรการการควบคุมค่าใชจ้่ายอย่างเขม้งวด โดยเนน้การลงทุนในตรา
สินคา้และส่งเสริมการขายผ่านช่องทางออนไลน์ เพื่อเข้าถึงผู้บริโภคโดยตรงในช่วงสถานการณ์ที่ไวรัสแพร่ระบาด  การเพิ่ม
ประสิทธิภาพและการควบคมุค่าใชจ้่ายในการด าเนินการรา้นอาหาร ทัง้ภายในรา้น และการขายแบบที่สั่งซือ้กลบับา้น (Takeaway) 
และการส่งถึงที่บา้น (Home Delivery) อีกทัง้บรษิัทสามารถลดค่าเช่าจากการเจรจากบัเจา้ของพืน้ท่ีไดบ้างส่วน 
 
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 
 
บรษิัทมีค่าใชจ้่ายในการบรหิารรวมในงวดเกา้เดือนของปี 2562-2563 ที่ 1,346 ลา้นบาท ลดลง 174 ลา้นบาทจากงวดเกา้เดือน
ของปี 2561-2562 หรือ 11.4% เนื่องจากการด าเนินการควบคมุค่าใชจ้่าย และค่าใชจ้่ายการบรหิารที่ลดลงโดยส่วนใหญ่เกิดจาก
ค่าใชจ้่ายบรหิาร ในรา้นอาหารที่ลดลงตามเพื่อรกัษาความมีประสิทธิภาพ และสอดคลอ้งกบัรูปแบบการใหบ้รกิารในช่องทางใหม่ ๆ 
ที่ไดก้ล่าวไวแ้ลว้ 
  



รายการนอกเหนือจากการด าเนินงานปกติ 
 
เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2560 สายการผลิตเครื่องดื่มของบริษัทที่นิคมอุตสาหกรรมนวนครไดเ้กิดเหตุเพลิงไหมข้ึน้ โดยความเสียหาย
ดงักล่าวไดร้บัการคุม้ครองโดยบรษิัทประกนัภยัทัง้ความเสียหายต่อทรพัยสิ์นและธุรกิจหยดุชะงกัทัง้จ านวน และในเดือนมีนาคม 
2563 บรษิัทประกนัไดส้รุปค่าสินไหมทดแทนส าหรบัความเสียหายต่อทรพัยสิ์นดงักล่าว ส่งผลใหใ้นงวดเกา้เดือนของปี 2562 – 2563 
บริษัทไดท้ าการบนัทึกค่าสินไหมทดแทนส าหรบัมลูค่าเปล่ียนแทนสินทรพัยน์ั้นสูงกว่ามลูค่าตามบัญชีของสินทรพัยท์ี่เสียหาย  
จากเหตเุพลิงไหม ้เป็นจ านวนเงิน 293 ลา้นบาท 
 
ก าไรสุทธิ 
 
ก าไรสทุธิของบรษิัทส าหรบังวดเกา้เดือนของปี  2562-2563 อยู่ที่ 864 ลา้นบาท ลดลง 282 ลา้นบาท หรือ 24.6% จากงวดเกา้เดอืน
ของปี 2561-2562 ที่มีก าไรสทุธิรวม 1,145 ลา้นบาท  

ก าไรสทุธิจากการด าเนินงานปกติ (Normalized profit) ของบริษัทเมื่อไม่รวมรายการนอกเหนือจากการด าเนินงานปกติ ส าหรบั
งวดเกา้เดือนของปี 2562-2563 อยู่ที่ 571 ลา้นบาท ลดลง 574 ลา้นบาท หรือ 50.1% จากงวดเกา้เดือนของปี 2561-2562  
ที่มีก าไรสทุธิจากการด าเนินงานปกติรวม 1,145 ลา้นบาท  

การลดลงของก าไรสุทธิ มีสาเหตุหลักเกิดจากการลดลงของยอดขาย โดยเฉพาะดา้นธุรกิจรา้นอาหาร เนื่องจากผลกระทบ 
การแพรร่ะบาดของไวรสัโควิด-19 ชดเชยดว้ยมาตรการควบคมุค่าใชจ้่ายการขายและบรหิาร ดงัที่ไดก้ล่าวไวข้า้งตน้ 



ฐานะการเงนิ ณ วันที ่30 มิถุนายน 2563 
 
สินทรัพย ์
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 บริษัทมีสินทรัพยร์วมทั้งสิน้ 8,426 ลา้นบาท อยู่ในระดับใกลเ้คียงกับสินทรัพยร์วม ณ สิน้เดือน
กนัยายนปี 2562 ที่ 8,407 ลา้นบาท ซึ่งประกอบดว้ย 

 
สินทรพัยห์มนุเวียนทัง้สิน้ 2,510 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 375 ลา้นบาท อนัเนื่องมาจากการเพิ่มขึน้ของลกูหนีบ้ริษัทประกัน ในขณะที่
รายการเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปรับตัวเพิ่มขึน้เล็กน้อยอยู่ที่ระดับ 740 ล้านบาท เนื่องจากกระแสเงินสดจาก 
การด าเนินงานรบัในงวดเกา้เดือนที่ผ่านมา สทุธิกบัการลงทนุในการเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องจกัร และการจ่ายเงินปันผลแก่ผูถื้อหุน้ 
 
สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน เท่ากับ 5,915 ลา้นบาท ลดลง 356 ลา้นบาท เนื่องมาจากการลดลงของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
จากค่าเส่ือมราคา สทุธิกบัการซือ้เครื่องจกัรและอปุกรณท์ี่เพิ่มขึน้ 
 
หนีส้ิน 
ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2563 บริษัทมีหนีสิ้นรวมทัง้สิน้ 1,658 ลา้นบาท ลดลง 110 ลา้นบาทจากหนีสิ้นรวม 1,768 ลา้นบาท ณ สิน้เดือน
กนัยายน 2562 ประกอบดว้ย 
 
หนีสิ้นหมุนเวียนจ านวน 1,399 ลา้นบาท ลดลง 176 ลา้นบาท มีสาเหตุหลักมาจากการลดลงของยอดเจ้าหนีก้ารคา้ เนื่องจาก 
การปรบัลดการจดัซือ้ใหเ้ป็นไปในทิศทางเดียวกบัการลดลงของยอดขาย 
 
หนีสิ้นไม่หมนุเวียนจ านวน 259 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 66 ลา้นบาท จากการเพิ่มขึน้ของหนีสิ้นภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 
 
บรษิัทยงัคงสถานะทางการเงนิอย่างแข็งแกรง่ เนื่องจากไม่มีเงินกูย้ืมและหนีสิ้นท่ีมีภาระดอกเบีย้คงเหลือในงบแสดงฐานะการเงนิ 
อนัเนื่องมาจากการบรหิารกระแสเงินสดจากการด าเนินงานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 

 
ส่วนของผู้ถือหุ้น 
ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2563 บริษัทมีส่วนของผูถื้อหุน้รวมทัง้สิน้ 6,768 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 128 ลา้นบาท จาก ณ สิน้เดือนกนัยายน 
2562 เนื่องจากการเพิ่มขึน้ของก าไรสะสมอนัเนื่องมาจากก าไรสทุธิระหว่างงวดเกา้เดือน สทุธิดว้ยเงินปันผลจ่าย 
 
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

ขอแสดงความนบัถือ 
 

        (นางนงนชุ บรูณะเศรษฐกลุ) 
   กรรมการผูจ้ดัการ 


