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เรื่อง: ค าอธิบายและวิเคราะหข์องฝ่ายจดัการส าหรบังวดสามเดอืนและเกา้เดอืน และฐานะทางการเงนิสิน้สดุวนัที่ 

30 มิถนุายน 2564 (ไตรมาสที่ 3/2563-2564) 
 
เรียน: กรรมการและผูจ้ดัการ 

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

ส าหรบังวดสามเดือนและเกา้เดือน และฐานะทางการเงินสิน้สดุวนัท่ี 30 มิถนุายน 2564 โดยมีรายละเอียดดงันี ้
 
ผลการด าเนินงานส าหรับงวดสามเดือน สิน้สุดวันที ่30 มิถุนายน 2564 (ไตรมาสที ่3/2563-2564)  
 
รายได้ 
 
บริษัทรายงานรายไดจ้ากการขายและใหบ้ริการรวมส าหรบัไตรมาสที่ 3/2563-2564 ทัง้สิน้ 2,602 ลา้นบาท เติบโตเพิ่มขึน้
เป็นจ านวน 448 ลา้นบาท หรือคิดเป็น 20.8% เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 3/2562-2563 โดยมีรายละเอียดของรายไดใ้นแต่ละ
สายธุรกิจดงัต่อไปนี ้
 
ธุรกิจเครื่องดื่ม 
บริษัทมีรายไดจ้ากการขายและใหบ้ริการธุรกิจเครื่องดื่มในไตรมาสที่ 3/2563-2564 เป็นจ านวน 1,815 ลา้นบาท เติบโตกว่า 
291 ลา้นบาท หรือ 19.1% จากไตรมาสที่ 3/2562-2563 จากการเติบโตของยอดขายเครื่องดื่มภายในประเทศ โดยเฉพาะ
เครื่องดื่ม “โออิชิ ชาคูลลซ์่า” ซึ่งเติบโตสงูอย่างมีนยัส าคญัเมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ดว้ยแรงสนบัสนุนจากการ
ท ากิจกรรมส่งเสริมการตลาดในช่วงหนา้รอ้น และการขยายฐานกลุ่มลูกคา้วัยรุ่นเพิ่มเติมผ่านช่องทางเกมออนไลนอ์ย่างต่อเนื่อง 
นอกจากนัน้ยอดขายส่งออกของบรษิัทไดก้ลบัมาฟ้ืนตวัไดใ้นไตรมาสนี ้หลงัจากที่ไดร้บัผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรสั
โควิด-19  
 
ธุรกิจอาหาร 
บริษัทมีรายไดจ้ากธุรกิจอาหาร 787 ลา้นบาทในไตรมาสที่ 3/2563-2564 เพิ่มขึน้ 157 ลา้นบาทหรือคิดเป็น 24.9% จาก 
ไตรมาสที่ 3/2562-2563  เนื่องจากการปรบัตวัของบรษิัทในการขยายช่องทางเพิ่มเติมในรูปแบบซือ้น ากลบั (Take-away) และ
การขายส่งถึงที่บา้น (Home Delivery) เพื่อรองรบัสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของเชือ้ไวรสัโควิด-19 อีกทัง้ในไตรมาสนี ้ภาครฐั
ยงัไม่มีมาตรการควบคมุ เช่น การปิดหา้งสรรพสินคา้เหมือนในช่วงเดือนเมษายนและพฤษภาคม 2563 จึงส่งผลใหร้า้นอาหาร
สามารถสรา้งรายไดเ้พิ่มมากขึน้ นอกจากนัน้บรษิัทยงัออกผลิตภณัฑอ์าหารพรอ้มทานใหม่ คือ ซอสบรรจขุวด ภายใตแ้บรนดโ์ออิชิ 
ซึ่งช่วยสนบัสนนุการเติบโตของยอดขายธุรกิจอาหารและสอดคลอ้งแนวโนม้พฤติกรรมการท าอาหารท่ีบา้นมากขึน้ 



 
ต้นทุนขาย 
 
ตน้ทุนขายและใหบ้ริการรวมของบริษัทในไตรมาสที่ 3/2563-2564 อยู่ที่ 1,850 ลา้นบาท สูงขึน้เมื่อเทียบกับตน้ทุนขายและ
บรกิารในไตรมาสที่ 3/2562-2563 เป็นจ านวน 305 ลา้นบาท หรือคิดเป็น 19.7% โดยแยกเป็นสายธุรกิจดงันี ้
 
ธุรกิจเครื่องดื่ม 
ตน้ทนุขายและใหบ้รกิารของธุรกิจเครื่องดื่มในไตรมาสที่ 3/2563-2564 สงูขึน้จากไตรมาสที่ 3/2562-2563 ซึ่งเป็นไปตามการเติบโต
ของรายไดธุ้รกิจเครื่องดื่ม ส่งผลใหเ้กิดการประหยดัจากขนาดในการผลิตที่เพิ่มขึน้ 
 
ธุรกิจอาหาร 
ตน้ทุนขายของธุรกิจอาหารในไตรมาสที่ 3/2563-2564 สงูขึน้เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 3/2562-2563 สอดคลอ้งกับยอดขายที่เติบโต
ของธุรกิจอาหาร และบริษัทยงัคงสามารถบริหารจดัการวตัถุดิบไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง 
 
ค่าใช้จ่ายในการขาย 
 
บริษัทรายงานค่าใชจ้่ายในการขายในไตรมาสที่ 3/2563-2564 ที่ 229 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 21 ลา้นบาท หรือ 9.8% เมื่อเทียบกบั
ไตรมาสที่ 3/2562-2563 โดยเป็นไปเพื่อสนบัสนุนการเติบโตของยอดขาย อย่างไรก็ตาม บริษัทยงัเนน้การท ากิจกรรมส่งเสรมิ
การตลาดอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการด าเนินนโยบายอย่างเคร่งครดัเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในรา้นอาหาร ท าใหส้ัดส่วน
ค่าใชจ้่ายในการขายต่อรายไดป้รบัลดลงมาที่ 8.8% ในไตรมาสที่ผ่านมา เมื่อเทียบกับ 9.7% ในไตรมาสเดียวกันของปีก่อน  
 
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 
 
บริษัทมีค่าใชจ้่ายในการบริหารรวมในไตรมาสที่ 3/2563-2564 เท่ากับ 378 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 32 ลา้นบาท หรือ 9.4% จาก 
ไตรมาสที่ 3/2562-2563 โดยรวมเพื่อสนับสนุนการด าเนินงานท่ีมียอดขายเพิ่มขึน้ และบริษัทยังคงด าเนินการบริหารค่าใชจ้่าย
บุคลากร โดยการพัฒนาความรู ้และทักษะที่จ าเป็นเพื่อให้พนักงานในรา้นสามารถท างานได้หลายต าแหน่ง เพื่อเพิ่มความ 
มีประสิทธิภาพของการบริหารในภาพรวมอย่างต่อเนื่อง 
 
ก าไรสุทธิ 
 
บรษิัทมีก าไรสทุธิรวมในไตรมาสที่ 3/2563-2564 ที่ 162 ลา้นบาท ปรบัตวัสงูขึน้ 79 ลา้นบาท หรือ 95.8% จากก าไรสทุธิ 83 ลา้นบาท
ในไตรมาสที่ 3/2562-2563 เนื่องจากการเติบโตของยอดขายเป็นส่วนส าคญั ในขณะที่บริษัทยงัคงสามารถควบคุมการด าเนินงาน
ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ และการควบคมุค่าใชจ้่ายอย่างต่อเนื่อง 
 
 
 



ผลการด าเนินงานส าหรับงวดเก้าเดือน สิน้สุดวันที ่30 มิถุนายน 2564 
 
รายได้ 
 
บริษัทรายงานรายไดจ้ากการขายและใหบ้ริการรวมส าหรบังวดเกา้เดือนของปี 2563-2564 ทัง้สิน้ 7,638 ลา้นบาท ลดลงเป็น
จ านวน 785 ลา้นบาท หรือคิดเป็น 9.3% จากงวดเกา้เดือนของปี  2562-2563  โดยมีรายละเอียดของรายไดใ้นแต่ละสายธุรกิจ
ดงัต่อไปนี ้
 
ธุรกิจเครื่องดื่ม 
บริษัทมีรายไดจ้ากการขายและใหบ้ริการธุรกิจเครื่องดื่มในงวดเกา้เดือนของปี 2563-2564 เป็นจ านวน 4,711 ลา้นบาท 
เพิ่มขึน้ 54 ลา้นบาท หรือ 1.2% จากงวดเกา้เดือนของปี  2562-2563 จากการเติบโตของยอดขายเครื่องดื่มภายในประเทศ 
โดยเฉพาะเครื่องดื่ม “โออิชิ ชาคูลลซ์่า” ซึ่งเติบโตสงูอย่างมีนยัส าคญัเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน อีกทัง้ยงัมีการเพิ่ม
ยอดขายจากการออกผลิตภัณฑใ์หม่ “โออิชิ พลัส ซี” ตัง้แต่ไตรมาสที่ 1/2563-2564 และแรงสนับสนุนจากการท ากิจกรรม
ส่งเสรมิการตลาดในช่วงหนา้รอ้นในช่วงไตรมาส 2 และ 3/2563-2564 และการขยายฐานกลุ่มลกูคา้วยัรุน่เพิ่มเติมผ่านช่องทาง
เกมออนไลนอ์ย่างต่อเนื่อง ในขณะที่ยอดขายส่งออกบางส่วน ยังคงไดร้บัผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรสัโควิด-19  
ในประเทศที่เป็นตลาดส่งออกหลกัของบรษิัท  
 
ธุรกิจอาหาร 
บริษัทมีรายไดจ้ากธุรกิจอาหาร 2,927 ลา้นบาทในงวดเกา้เดือนของปี 2563-2564 ลดลง 839 ลา้นบาท หรือคิดเป็น 22.3% 
สาเหตุหลกัมาจากสถานการณก์ารระบาดไวรสัโควิด-19 ระลอกที่สองและสาม ในช่วงเดือนธันวาคม 2563 และเมษายน 2564  
ที่มีระดบัผลกระทบที่มากเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงระยะเวลาเดียวกันของรอบบญัชีก่อน ที่เพิ่งเริ่มเกิดการระบาดของโควิด-19 
ในประเทศไทยอย่างรุนแรงขึน้ในช่วงครึ่งหลงัของงวด อีกทัง้มาตรการควบคุมการระบาดจากทางภาครฐั ในเรื่องการจ ากัด
การนั่งรบัประทานในรา้นและการก าหนดเวลาการใหบ้ริการยงัส่งผลให้ผูบ้ริโภครบัประทานอาหารในรา้นนอ้ยลง อย่างไรก็ตาม
บริษัทไดพ้ฒันารูปแบบการใหบ้ริการใหม่ เช่น Oishi-To-Go ซึ่งมีเมนูที่น่าสนใจใหม่หลายรายการที่เหมาะแก่การซือ้น ากลับ 
(Take-away) เพื่อตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้ที่ยงัคงสนใจซือ้ผ่านทางรา้นอาหาร  อีกทัง้การขายผ่านช่องทางส่งตรงถึงบา้น 
(Home Delivery) อย่างต่อเนื่อง โดยเพิ่มจ านวนรา้นคา้ที่สามารถรองรบัการใหบ้รกิารส่งถึงบา้นใหค้รอบคลมุมากขึน้ และการ
น าเสนอโปรโมชั่นท่ีน่าสนใจเพื่อดงึดดูลกูคา้ ซึ่งช่วยบรรเทาผลกระทบไดบ้างส่วน 
 
ต้นทุนขาย 
 
ตน้ทุนขายและใหบ้ริการรวมของบริษัทในงวดเกา้เดือนของปี  2563-2564 อยู่ที่ 5,255 ลา้นบาท ลดลงจากตน้ทุนขายและ
บรกิารในงวดเกา้เดือนของปี 2562-2563 เป็นจ านวน 403 ลา้นบาท หรือคิดเป็น 7.1% โดยแยกเป็นสายธุรกิจดงันี ้
 
 
 



ธุรกิจเครื่องดื่ม 
ตน้ทุนขายและใหบ้ริการของธุรกิจเครื่องดื่มในงวดเกา้เดือนของปี 2563-2564 เพิ่มขึน้จากงวดเกา้เดือนของปี 2562-2563 
เล็กนอ้ย ซึ่งเป็นไปตามการเพิ่มขึน้ของรายไดเ้ครื่องดื่ม  
 
ธุรกิจอาหาร 
ตน้ทุนขายของธุรกิจอาหารในงวดเกา้เดือนของปี  2563-2564 ลดลงจากงวดเกา้เดือนของปี 2562-2563 สอดคลอ้งกับยอดขาย 
ที่ลดลง และประกอบกับการด าเนินมาตรการควบคุมและบรหิารจดัการวตัถดุิบไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 
 
ค่าใช้จ่ายในการขาย 
 
บรษิัทมีค่าใชจ้่ายในการขายในงวดเกา้เดือนของปี 2563-2564 รวมที่ 725 ลา้นบาท ลดลง 148 ลา้นบาท หรือ 16.9% เมื่อเทียบกบั
งวดเกา้เดือนของปี 2562-2563 เป็นผลมาจากการมาตรการควบคุมค่าใชจ้่ายกิจกรรมการตลาดอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึง
การด าเนินนโยบายอย่างเคร่งครดัเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดค่าใชจ้่ายในรา้นอาหาร ซึ่งเป็นมาตรการที่บริษัทปรบัใชแ้ละ
ด าเนินการมาอย่างต่อเนื่องตัง้แต่ช่วงที่เกิดวิกฤติการระบาดของไวรสัโควิด-19 
 
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 
 
บริษัทมีค่าใชจ้่ายในการบริหารรวมในงวดเกา้เดือนของปี 2563-2564 ที่ 1,200 ลา้นบาท ลดลง 146 ลา้นบาทหรือ 10.8% 
จากงวดเกา้เดือนของปี  2562-2563  เนื่องจากการควบคมุคา่ใชจ้า่ยอยา่งต่อเนื่อง ทัง้ในส่วนบคุลากรและค่าใชจ้า่ยส านกังาน
เพื่อใหเ้หมาะสมกบัภาวะการชะลอตวัของรายได  ้เช่น การจดัตารางการท างานใหเ้หมาะสม การหยุดรบัพนกังานเพิ่มชั่วคราว 
และการใหค้วามรูแ้ละบรหิารพนกังานในรา้นใหส้ามารถท างานไดห้ลายต าแหน่ง เพื่อรกัษาความมีประสิทธิภาพของบริษัท 
 
รายการนอกเหนือจากการด าเนินงานปกติ 
 
บริษัทไม่มีรายการนอกเหนือจากการด าเนินงานปกติในงวดเก้าเดือนของปี 2563-2564 อย่างไรก็ตามในงวดเกา้เดือน 
ของปี 2562-2563 บริษัทมีรายการพิเศษจากการบนัทึกส่วนตา่งจากมลูค่าชดเชยค่าสินไหมทดแทนส าหรบัสินทรพัยท์ี่เสียหาย
จากเหตเุพลิงไหมซ้ึ่งมีมลูค่าสงูกว่ามลูค่าตามบญัชี เป็นจ านวนเงิน 293 ลา้นบาท  
 
ก าไรสุทธิ 
 
ก าไรสุทธิของบริษัทส าหรบังวดเกา้เดือนของปี  2563-2564 อยู่ที่ 527 ลา้นบาท ปรบัตัวเพิ่มขึน้ 11 ลา้นบาท หรือคิดเป็น 
2.1% เมื่อเปรียบเทียบกับก าไรสทุธิจากการด าเนินงานปกติงวดเกา้เดือนปี 2562-2563 ที่ 516 ลา้นบาท (normalized profit) 
เนื่องจากการควบคุมค่าใชจ้่ายไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง  อย่างไรก็ตามเมื่อเปรียบเทียบกับก าไรสุทธิตามรายงาน 
ที่ 809 ลา้นบาท ส าหรบังวดเกา้เดือนของปี 2562-2563 บริษัทมีก าไรสทุธิลดลง 282 ลา้นบาท หรือ 34.9% เนื่องจากรายการ
นอกเหนือจากการด าเนินงานปกติ ในงวดเกา้เดือนของปี  2562-2563 ดงัที่กล่าวไวแ้ลว้ขา้งตน้ 
 



 
ฐานะการเงนิ ณ วันที ่30 มิถุนายน 2564 
 
สินทรัพย ์
 

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 บริษัทมีสินทรพัยร์วมทั้งสิน้ 8,931 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 369 ลา้นบาท จากสินทรพัยร์วม  
ณ สิน้เดือนกนัยายนปี 2563 ที่ 8,562 ลา้นบาท ซึ่งประกอบดว้ย 

สินทรพัยห์มนุเวียนทัง้สิน้ 3,268 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 454 ลา้นบาท สาเหตุหลกัมาจากการเพิ่มขึน้ของรายการเงินสด
และรายการเทียบเท่าเงินสด รวมกบัเงินลงทนุอื่น ซึ่งเป็นเงินลงทนุท่ีเกิดจากการลงทนุในกองทนุตราสารหนีเ้ผ่ือขายระยะสัน้ซึ่ง
มีสภาพคล่องสงูเป็นจ านวน 700 ลา้นบาท เพื่อโอกาสในดา้นผลตอบแทนท่ีมากกว่าเงินฝากธนาคาร และการเพิ่มขึน้ของยอด
ลกูหนีก้ารคา้ในช่วงที่ธุรกิจเครื่องดื่มมียอดขายเติบโต 

สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียนทัง้สิน้ 5,663 ลา้นบาท ลดลง 86 ลา้นบาท เนื่องมาจากการลดลงของรายการที่ดิน อาคารและ
อปุกรณ ์จากการค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย สทุธิบางส่วนดว้ยการเพิ่มขึน้ของสิทธิการใชต้ามการปฏิบตัิตามมาตรฐานบญัชี
สญัญาเช่า (TFRS16) 
 
หนีส้ิน 
 

ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2564 บริษัทมีหนีสิ้นรวมทัง้สิน้ 1,957 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 301 ลา้นบาทจากหนีสิ้นรวมที่ 1,656 
ลา้นบาท ณ สิน้เดือนกนัยายน 2563 ประกอบดว้ย 

หนีสิ้นหมุนเวียนจ านวน 1,569 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 123 ลา้นบาท เนื่องจากการบันทึกรายการหนีสิ้นตามสญัญาเช่า 
ที่ถึงก าหนดภายใน 1 ปี มลูค่า 171 ลา้นบาท สทุธิกบัการลดลงของยอดเจา้หนีอ้ื่นอนัเนื่องมาจากมาตรการลดค่าใชจ้่าย 

หนีสิ้นไม่หมนุเวียนจ านวน 388 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 178 ลา้นบาท เนื่องจากบนัทึกรายการหนีสิ้นตามสญัญาเช่ามลูค่า 
137 ลา้นบาท ทัง้นีบ้รษิัทยงัคงสถานะทางการเงินท่ีแข็งแรงและไม่มีเงินกู ้ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2564 
 
ส่วนของผู้ถือหุ้น 
 

ณ วนัที่ 30 มิถนุายน 2564 บรษิัทมีส่วนของผูถื้อหุน้รวมทัง้สิน้ 6,974 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 67 ลา้นบาท จากส่วนของผูถื้อหุน้ 
6,906 ลา้นบาท ณ สิน้เดือนกันยายน 2563 เนื่องจากการเพิ่มขึน้ของก าไรสะสมอันเนื่องมาจากก าไรสุทธิที่เพิ่มขึน้ส าหรับ 
งวดเกา้เดือน สทุธิดว้ยการจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้  
 
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

 

ขอแสดงความนบัถือ 

        (นางนงนชุ บรูณะเศรษฐกลุ) 
   กรรมการผูจ้ดัการ 


