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เรื่อง: ค าอธิบายและวิเคราะหข์องฝ่ายจดัการส าหรบัปี สิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2564  
 
เรียน: กรรมการและผูจ้ดัการ 

ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
 
บรษิัท โออิชิ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) และบรษิัทย่อย (“บรษิัท”) ขอชีแ้จงค าอธิบายและวิเคราะหข์องฝ่ายจดัการ

ส าหรบัรอบบญัชีปี 2564 และฐานะทางการเงินสิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 โดยมีรายละเอียดดงันี ้
 
ผลการด าเนินงานส าหรับรอบบัญชีปี 2564 สิน้สุดวันที ่30 กันยายน 2564 
 
รายได้ 
 
บรษิัทมีรายไดจ้ากการขายและใหบ้ริการในรอบบญัชีปี 2564 รวมทัง้สิน้ 9,818 ลา้นบาท ลดลง 10.8% หรือ 1,189 ลา้นบาทจากปีก่อน 
โดยผลกระทบหลักมาจากการระบาดของโรคโควิด-19 ระลอกใหม่ทั้งระลอกสองและสามซึ่งส่งผลกระทบต่อรายไดธุ้รกิจอาหาร  
ส าหรบัรายละเอียดรายไดข้องแต่ละกลุ่มธุรกิจมีดงัต่อไปนี ้
 
ธุรกิจเครื่องดื่ม 
บริษัทมีรายไดจ้ากธุรกิจเครื่องดื่ม 6,250 ลา้นบาท เติบโต 4.1% หรือ 246 ลา้นบาทจากปีก่อน โดยธุรกิจเครื่องดื่มสามารถสรา้งรายได ้
ใหเ้ติบโตขึน้ แมจ้ะเผชิญกบัสภาวะการชะลอตวัของตลาดชาพรอ้มดื่มภายในประเทศซึ่งปรบัตวัลดลง และการแพรร่ะบาดของไวรสัโควดิ-19  
โดยการเติบโตของรายไดม้าจากกลยุทธ์ของบริษัทในการผลกัดันการเติบโตของยอดขายภายในประเทศ ดว้ยการออกผลิตภัณฑใ์หม่
ไดแ้ก่ “โออิชิ พลสั ซี” และการน าผลิตภณัฑเ์ดิมอย่าง “โออิชิ ชาคูลลซ์่า” มาน าเสนออีกครัง้ในรูปแบบที่น่าตื่นเตน้พรอ้มกับออก
รสชาติใหม่ รวมถึงการส่งเสรมิการขายดว้ยการขยายฐานกลุ่มลกูคา้วยัรุ่นผ่านช่องทางเกมออนไลนอ์ย่างต่อเนื่อง และเนน้ท าการตลาด
กับช่องทางการจดัจ าหน่ายในพืน้ที่ที่สรา้งการเติบโตได ้ท าใหน้อกจากรายไดจ้ะเติบโตแลว้ ธุรกิจเครื่องดื่มยงัสามารถขยายส่วนแบ่ง
การตลาดและครองความเป็นผูน้  าในตลาดชาพรอ้มดื่มไดอ้ย่างต่อเนื่อง ในส่วนของรายไดจ้ากการบริการรบัจา้งผลิตนั้นเติบโต
เพิ่มขึน้เช่นกนั ส าหรบัยอดขายในต่างประเทศปรบัตวัลดลง จากการชะลอการน าเขา้อนัเนื่องมาจากมาตรการควบคมุการแพร่ระบาด
และการระบาดระลอกใหม่ของเชือ้ไวรสัโควิด-19 ในตลาดกมัพชูา ลาว และพม่า  
 
 
 
 



ธุรกิจอาหาร 
บริษัทมีรายไดจ้ากธุรกิจอาหาร 3,568 ลา้นบาท ลดลง 28.7% หรือ 1,435 ลา้นบาท จากปีก่อน ปัจจยัหลกัมาจากผลกระทบการแพร่ระบาด
ของไวรสัโควิด-19 ระลอกที่สองและสามที่เริ่มตน้ในช่วงเดือนธันวาคม 2563 และเมษายน 2564 และมีช่วงเวลาที่ส่งผลกระทบ
ยาวนานกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับรอบบญัชีก่อน  อย่างไรก็ตาม บริษัทไดพ้ฒันารูปแบบการใหบ้ริการใหม่ เช่น Oishi-To-Go ซึ่งมีเมน ู
ที่น่าสนใจใหม่หลายรายการที่เหมาะแก่การซือ้น ากลับบา้น (Take-away) เพื่อตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้ที่ยงัคงสนใจ 
ซือ้ผ่านทางรา้นอาหาร และโมเดล Oishi Food Truck รถจ าหน่ายอาหารเคล่ือนท่ีเพื่อใหเ้ขา้ถึงลกูคา้ไดง้่ายขึน้ และยงัตอบโจทย์
การขายผ่านช่องทางส่งตรงถึงบา้น (Home Delivery) นอกจากนั้นบริษัทยังเพิ่มจ านวนรา้นคา้ที่สามารถรองรบัการใหบ้ริการ 
ส่งถึงบา้นใหค้รอบคลมุมากขึน้ และน าเสนอโปรโมชั่นที่น่าสนใจเพื่อดงึดดูลกูคา้ ซึ่งช่วยบรรเทาผลกระทบไดบ้างส่วน และบรษิัท
ยังออกผลิตภัณฑใ์หม่ ไดแ้ก่ ซอสปรุงรสบรรจุขวด ภายใตแ้บรนดโ์ออิชิ ซึ่งช่วยสนับสนุนการเติบโตของยอดขายธุรกิจอาหาร  
และสอดคลอ้งกบัแนวโนม้พฤติกรรมของผูบ้รโิภคในการท าอาหารท่ีบา้นมากขึน้ 
 
ต้นทุนขาย 
 
ตน้ทุนขายและใหบ้ริการรวมของบริษัทในรอบบญัชีปี 2564 เท่ากับ 6,879 ลา้นบาท ลดลง 6.9% หรือ 509 ลา้นบาท เป็นไปใน
ทิศทางเดียวกบัยอดขายที่ลดลงดงัที่กล่าวขา้งตน้ โดยคิดเป็นอตัราส่วนตน้ทุนต่อรายไดจ้ากการขายและใหบ้ริการรวมที่ 70.1% 
ปรบัตวัเพิ่มขึน้เมื่อเทียบกบัปีก่อนที่มีอตัราส่วนท่ี 67.1% 
 
ธุรกิจเครื่องดื่ม 
ตน้ทุนขายและใหบ้ริการธุรกิจเครื่องดื่มปรบัตวัเพิ่มขึน้จากปีก่อนตามการเพิ่มขึน้ของรายไดธุ้รกิจเครื่องดื่ม พรอ้มดว้ยค่าใชจ้่าย
ในการปรบัปรุงประสิทธิภาพของเครื่องจกัรเพื่อรองรบัยอดขายในอนาคต 
 
ธุรกิจอาหาร 
ตน้ทุนขายและใหบ้ริการของธุรกิจอาหารลดลงจากปีก่อนตามยอดขายของธุรกิจอาหารที่ลดลง และประกอบกับการด าเนินมาตรการ
ควบคุมและบรหิารจดัการวตัถดุิบ ซึ่งช่วยลดผลกระทบไดบ้างส่วน 
 
ค่าใช้จ่ายในการขาย 
 
บรษิัทมีค่าใชจ้่ายในการขายในรอบบญัชีปี 2564 รวม 977 ลา้นบาท ลดลง 13.7% หรือ 155 ลา้นบาท จากปีก่อน สาเหตหุลกัมาจาก
มาตรการการควบคุมค่าใชจ้่ายอย่างรดักุมทัง้ธุรกิจเครื่องดื่มและธุรกิจอาหาร โดยบริษัทมีแนวทางการใชง้บการตลาดไปในรูปแบบ 
ที่ก่อใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุ และน ามาซึ่งรายไดแ้ละก าไรกบัธุรกิจ เช่น การส่งเสรมิการขายผ่านช่องทางออนไลนซ์ึ่งเขา้ถึงผูบ้ริโภค
โดยตรง รวมถึงการจบักลุ่มลกูคา้เฉพาะกลุ่มในแต่ละแคมเปญเพื่อใหต้รงกบัผูบ้รโิภคที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย นอกจากนัน้ธุรกิจอาหาร
ยังมีการด าเนินนโยบายอย่างเร่งด่วนและเคร่งครดัเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดค่าใช้จ่ายในรา้นอาหาร การเจรจาลดค่าเช่า 



กับเจา้ของพืน้ที่ ซึ่งเป็นมาตรการที่บริษัทปรบัใชแ้ละด าเนินการมาอย่างต่อเนื่องตัง้แต่ช่วงที่เกิดวิกฤติการระบาดของไวรสัโควิด-19 
ในรอบบญัชีปีก่อน  
 
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 
 
บริษัทมีค่าใชจ้่ายในการบริหารในรอบบญัชีปี 2564 ที่ 1,512 ลา้นบาท ลดลง 17.5% หรือ 320 ลา้นบาท จากปีก่อน เป็นผลสืบเนื่องจาก
การบริหารค่าใชจ้่ายบุคลากร โดยการพฒันาความรู ้และทกัษะที่จ าเป็นเพื่อให้พนกังานในรา้นสามารถท างานไดห้ลายต าแหน่ง 
และปฏิบตัิงานทดแทนกันได ้อีกทัง้มาตรการควบคุมค่าใชจ้่ายส านกังานที่รดักมุ โดยเนน้การเพิ่มความมีประสิทธิภาพของการบริหาร
ในภาพรวมอย่างต่อเนื่อง  
 

รายการนอกเหนือจากการด าเนินงานปกติ 

บริษัทไม่มีรายการนอกเหนือจากการด าเนินงานปกติในรอบบญัชีปี 2564 อย่างไรก็ตาม ในรอบบญัชีปี 2563 บริษัทมีรายการพิเศษ

จากการบนัทึกส่วนต่างจากมลูค่าชดเชยค่าสินไหมทดแทนส าหรบัสินทรพัยท์ี่เสียหายจากเหตุเพลิงไหมซ้ึ่งมีมลูค่าสงูกว่า  

มลูค่าตามบญัชี เป็นจ านวนเงิน 293 ลา้นบาท  

 

ก าไรสุทธ ิ

บริษัทมีก าไรสุทธิ 545 ล้านบาท ปรับตัวลง 46.1% หรือ 466 ล้านบาท จากก าไรในรอบบัญชีปี 2563 แต่เมื่อเปรียบเทียบกับ 
ก าไรสทุธิจากการด าเนินงานปกติของรอบบญัชีปี 2563 ที่ 718 ลา้นบาท (normalized profit) โดยไม่รวมรายการนอกเหนือจาก
การด าเนินงานปกติ บริษัทมีก าไรสุทธิลดลง 24.1% หรือ 173 ลา้นบาท สาเหตุหลักมาจากรายไดแ้ละก าไรจากธุรกิจอาหาร 
ที่ลดลงจากผลกระทบของการแพร่ระบาดของของโรคโควิด-19 ตามที่ไดก้ล่าวไวข้า้งตน้ สทุธิบางส่วนจากรายไดแ้ละก าไรจาก
ธุรกิจเครื่องดื่มที่เติบโต และค่าใชจ้่ายในการขายและบรหิารที่ลดลงจากมาตรการควบคมุของบรษิัท  
 
  



ฐานะการเงนิ ณ วันที ่30 กันยายน 2564 
 
สินทรัพย ์
ณ วนัที่ 30 กันยายน 2564 บริษัทมีสินทรพัยร์วมทัง้สิน้ 9,109 ลา้นบาท เพิ่มขึน้จากสินทรพัยร์วม ณ สิน้เดือนกันยายนปี 2563  
ที่ 8,562 ลา้นบาท เป็นจ านวน 547 ลา้นบาท หรือ 6.4% ซึ่งประกอบดว้ย 

สินทรพัยห์มนุเวียนทัง้สิน้ 3,445 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 632 ลา้นบาท จากการเพิ่มขึน้ของรายการเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
รวมกับเงินลงทุนอื่น ซึ่งเป็นเงินลงทุนที่เกิดจากการลงทุนในกองทุนตราสารหนีเ้ผ่ือขายระยะสัน้ซึ่งมีสภาพคล่องสงูเป็นจ านวน 
1,102 ลา้นบาท เพื่อโอกาสในดา้นผลตอบแทนที่มากกว่าเงินฝากธนาคาร และการเพิ่มขึน้ของยอดลูกหนีก้ารคา้จากการเติบโต
ของธุรกิจเครื่องดื่ม 
สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียนทั้งสิน้ 5,664 ลา้นบาท ลดลง 85 ลา้นบาท เนื่องมาจากการลดลงของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์  
จากค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย สทุธิบางส่วนดว้ยการเพิ่มขึน้ของสิทธิการใชต้ามการปฏิบตัิตามมาตรฐานบญัชีสญัญาเช่า 
(TFRS16) 
 
หนีส้ิน 
ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2564 บรษิัทมีหนีสิ้นรวมทัง้สิน้ 1,977 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 19.4% หรือ 321 ลา้นบาทจากหนีสิ้นรวม 1,656 ลา้นบาท 
ณ สิน้เดือนกนัยายน 2563 ซึ่งประกอบดว้ย 

หนีสิ้นหมุนเวียนจ านวน 1,589 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 144 ลา้นบาท เนื่องจากการบันทึกรายการหนีสิ้นตามสัญญาเช่าที่ถึงก าหนด
ภายใน 1 ปี มลูค่า 165 ลา้นบาท ตามการปฏิบตัิตามมาตรฐานบญัชีสญัญาเช่า (TFRS16) สทุธิกับการลดลงของยอดเจา้หนีอ้ื่น
อนัเนื่องมาจากมาตรการลดค่าใชจ้่าย 

หนีสิ้นไม่หมนุเวียนจ านวน 388 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 177 ลา้นบาท เนื่องจากบนัทึกรายการหนีสิ้นตามสญัญาเช่ามลูค่า 134 ลา้นบาท
ตามการปฏิบตัิตามมาตรฐานบญัชีสญัญาเช่า (TFRS16) ทัง้นี ้บริษัทยงัคงสถานะทางการเงินที่แข็งแรงและไม่มีเงินกู ้ณ วนัที่  
30 กนัยายน 2564 

 
ส่วนของผู้ถือหุ้น 
ณ วนัที่ 30 กันยายน 2564 บริษัทมีส่วนของผูถื้อหุน้รวมทัง้สิน้ 7,132 ลา้นบาท เพิ่มขึน้จากสิน้รอบบญัชีปี 2563 คิดเป็น 3.3% 
หรือ 226 ลา้นบาท สาเหตุมาจากการเพิ่มขึน้ของก าไรสะสมอนัเนื่องมาจากก าไรสทุธิที่เพิ่มขึน้ในระหว่างรอบปีบญัชี สทุธิดว้ย
การจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ 
 
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
 ขอแสดงความนบัถือ 
 (นางนงนชุ บรูณะเศรษฐกลุ) 
 กรรมการผูจ้ดัการ 


