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ที่ สน. 159/2563 
 18 พฤศจิกายน 2563 
 
เรื่อง: ค าอธิบายและวิเคราะหข์องฝ่ายจดัการส าหรบัปี สิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2563  
 
เรียน: กรรมการและผูจ้ดัการ 

ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
 
บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (“บริษัท”) ขอชีแ้จงค าอธิบายและวิเคราะหข์องฝ่ายจดัการ

ส าหรบัรอบบญัชีปี 2563 และฐานะทางการเงินสิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 โดยมีรายละเอียดดงันี ้
 
ผลการด าเนินงานส าหรับรอบบัญชีปี 2563 สิน้สุดวันที ่30 กันยายน 2563 
 
รายได้ 
 
บรษิัทมีรายไดจ้ากการขายและใหบ้รกิารในรอบบญัชีปี 2563 รวมทัง้สิน้ 11,007 ลา้นบาท ลดลง 19.2% หรือ 2,624 ลา้นบาท
จากปีก่อน โดยผลกระทบหลกัมาจากการลดลงของรายไดจ้ากธุรกิจอาหาร อนัมีสาเหตุมาจากผลกระทบของโรคระบาดโควิด-19 
โดยมีรายละเอียดแต่ละกลุ่มธุรกิจดงัต่อไปนี ้
 
ธุรกิจเครื่องดื่ม 
บริษัทมีรายไดจ้ากธุรกิจเครื่องดื่ม 6,004 ลา้นบาท ชะลอตัวลง 7.6% หรือ 496 ลา้นบาทจากปีก่อน ตามการชะลอตัวของ
ตลาดชาพรอ้มดื่มภายในประเทศ ซึ่งปรบัตวัลดลง 9.1% โดยมีสาเหตหุลกัมาจากการแพรร่ะบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งส่งผลให้
ก าลังซือ้และการบริโภคภายในประเทศลดลง อย่างไรก็ตามบริษัทไดท้ าการตลาดรวมถึงกิจกรรมส่งเสริมการขายกับช่องทาง 
การจดัจ าหน่ายต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง ท าใหส้ามารถขยายส่วนแบ่งการตลาดในตลาดชาพรอ้มดื่มเพิ่มขึน้เป็น 47.9% (ช่วงเดอืน 
ตุลาคม 2562 - กันยายน 2563) จาก 44.6% ในช่วงเดียวกนัของปีก่อน สะทอ้นใหเ้ห็นถึงสถานะความเป็นผูน้  าอย่างแข็งแกรง่ 
ในตลาดชาพรอ้มดื่มในประเทศไทย ส าหรบัยอดขายในต่างประเทศปรบัตัวลดลง 18.6% จากการชะลอการน าเขา้อันเนื่องมาจาก
มาตรการควบคุมการแพร่ระบาด โควิด-19 ในต่างประเทศ ในส่วนของรายไดจ้ากการบริการรับจา้งผลิตนั้นเติบโตเพิ่มขึน้ 
อย่างมีนยัส าคญัเนื่องจากการใหบ้รกิารอย่างเต็มรูปแบบในรอบปีบญัชีนี ้
 
ธุรกิจอาหาร 
บริษัทมีรายไดจ้ากธุรกิจอาหารเท่ากับ 5,003 ลา้นบาท ลดลง 29.8% หรือ 2,128 ลา้นบาทจากปีก่อน ปัจจัยหลักมาจาก
ผลกระทบการแพร่ระบาดของไวรสัโควิด-19 และมาตรการของรฐับาลในการควบคมุการแพร่ระบาดของไวรสั อาทิ มาตรการ 
Lockdown และการเวน้ระยะห่างทางสังคม (Social-Distancing) ท าใหร้า้นอาหารส่วนใหญ่ของบริษัทไม่สามารถใหบ้ริการ
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ส าหรบัการรบัประทานอาหารภายในรา้น (Dine-in) ในช่วงไตรมาส 2 ถึง 3/2562-2563 อย่างไรก็ตามบริษัทไดเ้พิ่มการใหบ้ริการ 
ในลักษณะขายสินคา้เพื่อซือ้กลับ (Takeaway) รวมทั้งการจัดส่งอาหารตามบา้น (Home delivery) เพื่อชดเชยรายได ้ทั้งนี ้
หลงัจากรฐับาลไดผ่้อนคลายมาตรการ Lockdown โดยเฉพาะในช่วงไตรมาสสุดทา้ยของปีงบประมาณ บริษัทเริ่มเห็นสัญญาณ
ของการฟ้ืนตวัของยอดขายอย่างต่อเนื่องและกลบัมาใกลเ้คียงกบัภาวะก่อนมีการแพรร่ะบาดของไวรสั 
 
ต้นทุนขาย 
 
ตน้ทุนขายและให้บริการรวมของบริษัทในรอบบัญชีปี 2563 เท่ากับ 7,388 ลา้นบาท ลดลง 16.2% หรือ 1,428 ลา้นบาท 
เนื่องจากยอดขายที่ลดลงดังที่กล่าวขา้งตน้ โดยคิดเป็นอัตราส่วนตน้ทุนต่อรายไดจ้ากการขายและใหบ้ริการรวมที่ 67.1% 
ปรบัตวัเพิ่มขึน้เมื่อเทียบกบัปีก่อนที่มีอตัราส่วนท่ี 64.7% 
 
ธุรกิจเครื่องดื่ม 
ตน้ทุนขายและใหบ้ริการธุรกิจเครื่องดื่มปรบัตวัลดลงจากปีก่อน เนื่องจากบริษัทสามารถที่จะบริหารจดัการลดตน้ทุนดา้นวตัถดุิบ 
และบรรจภุณัฑ ์รวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพและการจดัการตน้ทนุในการผลิตไดด้ียิ่งขึน้กว่าปีก่อน 
 
ธุรกิจอาหาร 
ตน้ทุนขายและใหบ้ริการธุรกิจอาหารลดลงจากปีก่อนตามยอดขายรา้นอาหารที่ลดลง ในการนีบ้ริษัทไดด้  าเนินมาตรการลดตน้ทนุ
ส าหรบัการด าเนินงานในรา้นอาหารดว้ยการควบคุมการจดัซือ้วตัถุดิบหลกัจากผูข้ายที่มีส่วนลดจากขนาด การลดของเสียจากการ
ประกอบอาหารในรา้น ซึ่งเป็นการช่วยลดผลกระทบดงักล่าวไดบ้างส่วน  
 
ค่าใช้จ่ายในการขาย 
 
บริษัทมีค่าใชจ้่ายในการขายในรอบบัญชีปี 2563 รวมเท่ากับ 1,132 ลา้นบาท ลดลง 24.4% หรือ 365 ลา้นบาทจากปีก่อน 
สาเหตุหลกัมาจากมาตรการการควบคุมค่าใชจ้่ายอย่างเขม้งวดทัง้ธุรกิจเครื่องดื่มและอาหาร โดยเนน้การใชง้บการตลาดไปเพื่อ 
การลงทนุในตราสินคา้และส่งเสรมิการขายผ่านช่องทางออนไลนซ์ึ่งเขา้ถึงผูบ้ริโภคโดยตรง รวมถึงการด าเนินนโยบายอย่างเร่งด่วน
และเคร่งครดัเพื่อลดค่าใชจ้่ายในรา้นอาหาร ดว้ยการปรบัรูปแบบใหส้อดคลอ้งกับการขายแบบที่สั่งซือ้กลบับา้น (Takeaway) 
และการส่งถึงที่บา้น (Home Delivery) การประหยดัค่าใชจ้่ายจากการเจรจาลดค่าเช่ากบัเจา้ของพืน้ท่ี  
 
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 
 
บริษัทมีค่าใชจ้่ายในการบริหารในรอบบัญชีปี 2563 รวมเท่ากับ 1,832 ลา้นบาท ลดลง 12.0% หรือ 251 ลา้นบาทจากปีก่อน ที่มี
ค่าใชจ้่ายในการบริหารรวมเท่ากบั 2,083 ลา้นบาท เนื่องจากการควบคุมค่าใชจ้่ายทัง้ในส่วนบุคลากรและส านกังานใหล้ดลง 
ไดอ้ย่างมีนยัส าคญั เพื่อรกัษาความมีประสิทธิภาพของการบรหิารในภาพรวม 
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รายการนอกเหนือจากการด าเนินงานปกติ 

เนื่องจากสายการผลิตเครื่องดื่มของบริษัทที่นิคมอุตสาหกรรมนวนครไดเ้กิดเหตุเพลิงไหม้ขึน้ในเดื อนพฤศจิกายน 2560 

โดยความเสียหายดงักล่าวไดร้บัการคุม้ครองโดยบริษัทประกนัภยัทัง้ความเสียหายต่อทรพัยสิ์นและธุรกิจหยดุชะงกัทัง้จ านวน 

และในเดือนมีนาคม 2563 บริษัทประกันไดส้รุปค่าสินไหมทดแทนส าหรับความเสียหายต่อทรัพยสิ์น  (Claim on properties 

damaged) ดงักล่าว ส่งผลใหใ้นรอบบญัชีปี 2563 บรษิัทไดท้ าการบนัทึกค่าสินไหมทดแทนส าหรบัส่วนต่างของมลูค่าเปล่ียนแทน

สินทรพัย ์กบัมลูค่าตามบญัชีของสินทรพัยท์ี่เสียหายจากเหตเุพลิงไหม ้เป็นจ านวนเงิน 293 ลา้นบาท โดยบริษัทจะไดร้บักระแส

เงินสดเขา้มาในรอบบญัชีปี 2564 หลงัจากค่าสินไหมทดแทนในกรณีธุรกิจหยดุชะงกั (Business Interruption Claim) จาก

บริษัทประกันภยัไดร้บัการสรุปเรียบรอ้ยแลว้ โดยคาดว่าจะไดร้บักระแสเงินสดชดเชยคืนในส่วนที่เหลือจากความเสียหายต่อ

ทรพัยสิ์นและกรณีธุรกิจหยุดชะงกัที่ 400 ลา้นบาท โดยประมาณ 

 

เมื่อเปรียบเทียบกับในรอบบัญชีปี 2562 บริษัทมีการบันทึกตน้ทุนบริการในอดีตส าหรบัผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน
มลูค่า 22 ลา้นบาท อนัเกิดจากการปรบัปรุงพระราชบญัญัติคุม้ครองแรงงานใหน้ายจา้งตอ้งจ่ายเงินชดเชยเป็นจ านวนเท่ากับค่าจา้ง 
400 วนั ส าหรบัลกูจา้งที่ถกูเลิกจา้งและท างานมาเกนิกว่า 20 ปี ซึ่งเป็นค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้เพียงครัง้เดยีวในงบก าไรขาดทนุ และ
ไม่มีผลกระทบกบังบกระแสเงินสดเนื่องจากไม่ใช่รายการเงินสด 
 

ก าไรสุทธ ิ

บรษิัทยงัคงมีก าไรสทุธิ ภายใตส้ถานการณท์างธุรกิจที่ทา้ทาย โดยก าไรสทุธิรวมของบรษิัทเท่ากบั 1,066 ลา้นบาท ปรบัตวัลง 13.3% 
หรือ 163 ลา้นบาทจากรอบบญัชีปี 2562 หากไม่รวมรายการพิเศษตามที่กล่าวไวข้า้งตน้ บรษิัทจะมีก าไรสทุธิจากการด าเนินงานปกติ 
(Normalized Net Profit) ที่ 773 ลา้นบาทในรอบบญัชีปี 2563 ลดลง 38.2% หรือ 478 ลา้นบาทจากปีก่อน   
การลดลงของก าไรสุทธิรวมและก าไรสุทธิจากการด าเนินงานปกติในปีงบประมาณ 2563 มีสาเหตุหลักมาจากผลกระทบ 
การแพรร่ะบาดของไวรสัโควิด-19 ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อก าไรของธุรกิจอาหาร ในขณะที่การควบคมุตน้ทนุรวมถึงค่าใชจ้่ายในการขาย
และบรหิารอย่างมีประสิทธิภาพท าใหธุ้รกิจเครื่องดื่มมีก าไรเพิ่มขึน้เมื่อเทียบกบัรอบบญัชีปี 2562 
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ฐานะการเงนิ ณ วันที ่30 กันยายน 2563 
 
สินทรัพย ์
 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 บรษิัทมีสินทรพัยร์วมทัง้สิน้ 8,568 ลา้นบาท เพิ่มขึน้จากสินทรพัยร์วม ณ สิน้เดือนกนัยายนปี 2562 
ที่ 8,407 ลา้นบาท เป็นจ านวน 161 ลา้นบาทหรือ 1.9% ซึ่งประกอบดว้ย 

สินทรัพยห์มุนเวียนทั้งสิน้ 2,819 ลา้นบาท โดยบริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดที่ 1,127 ลา้นบาท ณ สิน้เดือน
กันยายนปี 2563 เพิ่มขึน้ 417 ลา้นบาทจากกระแสเงินสดจากการด าเนินงานรบัในงวดปีงบประมาณที่ผ่านมา สทุธิกับเงินลงทุน 
และการจ่ายเงินปันผลแก่ผูถื้อหุน้ และบางส่วนจากลกูหนีอ้ื่นท่ีเพิ่มขึน้จากค่าสินไหมทดแทนจากบรษิัทประกนัภยั  

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน เท่ากับ 5,749 ลา้นบาท ลดลง 523 ลา้นบาท เนื่องมาจากการลดลงของรายการที่ดิน อาคารและ
อปุกรณจ์ากค่าเส่ือมราคา สทุธิกบัการซือ้เครื่องจกัรและอปุกรณท์ี่เพิ่มขึน้ในระหว่างปี 
 
หนีส้ิน 
ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2563 บรษิัทมีหนีสิ้นรวมทัง้สิน้ 1,607 ลา้นบาท ลดลง 9.1% หรือ 161 ลา้นบาทจากหนีสิ้นรวม 1,768 ลา้นบาท 
ณ สิน้เดือนกนัยายน 2562 ซึ่งประกอบดว้ย 

หนีสิ้นหมนุเวียนจ านวน 1,398 ลา้นบาท ลดลง 177 ลา้นบาท มีสาเหตุหลกัมาจากการลดลงของยอดเจา้หนีก้ารคา้ เนื่องจาก
การปรบัลดการจดัซือ้ใหเ้ป็นไปในทิศทางเดียวกบัการลดลงของยอดขาย  

หนีสิ้นไม่หมนุเวียนจ านวน 209 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 16 ลา้นบาท จากการเพิ่มขึน้ของภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน 

บริษัทยงัคงสถานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง เนื่องจากบริษัทไม่มีเงินกูย้ืมและหนีสิ้นที่มีภาระดอกเบีย้คงเหลือในงบแสดงฐานะการเงิน  
ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 อนัเนื่องมาจากการบรหิารกระแสเงินสดจากการด าเนินงานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 
 
ส่วนของผู้ถือหุ้น 
ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 บรษิัทมีส่วนของผูถื้อหุน้รวมทัง้สิน้ 6,961 ลา้นบาท เพิ่มขึน้จากสิน้รอบบญัชีปี 2562 คิดเป็น 4.8% 
หรือ 322 ลา้นบาท สาเหตมุาจากการเพิ่มขึน้ของก าไรสะสมอนัเนื่องมาจากก าไรสทุธิที่เพิ่มขึน้ในระหว่างรอบปีบญัชี สทุธิดว้ย
เงินปันผลจ่าย 
 
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

 ขอแสดงความนบัถือ 

 
 (นางนงนชุ บรูณะเศรษฐกลุ) 
 กรรมการผูจ้ดัการ 


