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เรื่อง: ค าอธิบายและวิเคราะหข์องฝ่ายจดัการส าหรบังวดสามเดือนและฐานะทางการเงินสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2563 

(ไตรมาสที่ 1/ 2563- 2564) 
 
เรียน: กรรมการและผูจ้ดัการ 

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

ส าหรบังวดสามเดือนและฐานะทางการเงินสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 โดยมีรายละเอียดดงันี ้
 
ผลการด าเนินงานส าหรับงวดสามเดือน สิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม 2563 (ไตรมาสที ่1/2563-2564)  
 
รายได้ 
 
บริษัทมีรายไดจ้ากการขายและใหบ้ริการรวมในไตรมาสที่ 1/2563-2564 ทัง้สิน้ 2,667 ลา้นบาท ลดลงเป็นจ านวน 694 ลา้นบาท 
หรือคิดเป็น 20.7% จากไตรมาสที่ 1/2562-2563 สาเหตหุลกัเนื่องมาจากมาตรการการปัองกันโรคระบาดโควิด-19 ซึ่งเปรียบเทียบกับ
ช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อนที่ยงัไม่มีการระบาด โดยมีรายละเอียดของแต่ละสายธุรกิจดงัต่อไปนี ้
 
ธุรกิจเครื่องดื่ม 
บริษัทมีรายไดจ้ากการขายและใหบ้ริการธุรกิจเครื่องดื่มในไตรมาสที่ 1/2563-2564 เป็นจ านวน 1,480 ลา้นบาท ลดลงเล็กน้อย
จ านวน 91 ลา้นบาท หรือ 5.8% จากไตรมาสที่ 1/2562-2563 มีสาเหตหุลกัมาจากยอดขายส่งออกลดลง 15% จากการแพร่ระบาด
ของไวรสัโควิด-19 ในประเทศที่เป็นตลาดส่งออกหลกัของบริษัทซึ่งท าใหเ้กิดการชะลอการน าเขา้ อย่างไรก็ตามบริษัทสามารถ
สรา้งยอดขายภายในประเทศกลบัมาปรบัตวัเพิ่มขึน้ โดยมีแรงผลกัดนัมาจากการออกผลิตภณัฑใ์หม่ “Oishi Plus C” หรือ ชาเขียว
ผสมวุน้มะพรา้วและวิตามินซีซึ่งไดร้บัการตอบรบัที่ดีจากผูบ้ริโภค และการเติบโตของยอดขายในช่องทางดัง้เดิม (Traditional 
Trade) อย่างต่อเนื่อง 
 
ธุรกิจอาหาร 
บริษัทมีรายไดจ้ากธุรกิจอาหารเท่ากับ 1,187 ลา้นบาทในไตรมาสที่ 1/2563-2564 ลดลง 603 ลา้นบาทหรือคิดเป็น 33.7% 
จากไตรมาสที่ 1/2562-2563  ปัจจยัหลกัมาจากผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรสัโควิด-19 ระลอกใหม่ในประเทศไทย 
ส่งผลให้ผู้บริโภครับประทานอาหารในรา้นน้อยลง อีกทั้งมาตรการจ ากัดจ านวนคนและเวลาในการบริโภคในรา้นอาหาร 
อย่างไรก็ตาม บริษัทไดพ้ฒันาการขายผ่านช่องทางส่งตรงถึงบา้น (Home Delivery) และมีโปรโมชั่นที่น่าสนใจ ซึ่งช่วยบรรเทา
ผลกระทบไดบ้างส่วน เมื่อเทียบกบัไตรมาสที่ 1/2562-2563 ซึ่งยงัไม่เกิดการระบาดของไวรสัโควิด-19 ในประเทศไทย  



ต้นทุนขาย 
 
ตน้ทุนขายและใหบ้ริการรวมของบรษิัทในไตรมาสที่ 1/2563-2564 อยู่ที่ 1,784 ลา้นบาท ลดลงเมื่อเทียบกับตน้ทุนขายและบริการ
ในไตรมาสที่ 1/2562-2563 เป็นจ านวน 385 ลา้นบาท หรือคิดเป็น 17.8%  
 
ธุรกิจเครื่องดื่ม 
ตน้ทนุขายและใหบ้ริการของธุรกิจเครื่องดื่มในไตรมาสที่ 1/2563-2564 ลดลงจากไตรมาสที่ 1/2562-2563 ซึ่งเป็นไปตามการลดลง
ของรายไดเ้ครื่องดื่ม  
 
ธุรกิจอาหาร 
ตน้ทุนขายของธุรกิจอาหารในไตรมาสที่ 1/2563-2564 ลดลงเมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 1/2562-2563 สอดคลอ้งกับยอดขายที่ลดลง 
และประกอบกับการด าเนินมาตรการควบคุมและบรหิารจดัการวตัถดุิบซึ่งสามารถลดตน้ทนุไดด้ี 
 
ค่าใช้จ่ายในการขาย 
 
บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการขายในไตรมาสที่ 1/2563-2564 รวมเท่ากับ 254 ลา้นบาท ลดลง 81 ลา้นบาท หรือ 24.2% จาก      
ไตรมาสที่ 1/2562-2563  ซึ่งเกิดจากการลดลงอย่างมีนัยส าคัญของค่าใชจ้่ายในการขาย อันเป็นผลมาจากการมาตรการ
ควบคุมค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขาย การเจรจาลดค่าเช่ากับเจา้ของพืน้ที่  รวมถึงการด าเนินนโยบายอย่างเคร่งครัดเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพและลดค่าใชจ้่ายในรา้นอาหาร ซึ่งเป็นมาตรการที่บรษิัทปรบัใชแ้ละด าเนินการมาอย่างต่อเนื่องตัง้แต่ช่วงที่เกิดวิกฤติ
การระบาดของไวรสัโควิด-19 
 
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 
 
บริษัทมีค่าใชจ้่ายในการบริหารรวมในไตรมาสที่ 1/2563-2564 เท่ากับ 420 ลา้นบาท ลดลง 82 ลา้นบาท หรือ 16.3% จาก 
ไตรมาสที่ 1/2562-2563 เนื่องจากการควบคุมค่าใชจ้่ายทัง้ในส่วนบุคลากรและส านกังาน เช่น การจดัตารางการท างานใหเ้หมาะสม 
การหยุดรบัพนกังานเพิ่มชั่วคราว และการใหค้วามรูแ้ละบริหารพนกังานในรา้นใหส้ามารถท างานไดห้ลายต าแหน่ง เพื่อรกัษา
ความมีประสิทธิภาพของการบริหารในภาพรวม  
 
ก าไรสุทธิ 
บรษิัทมีก าไรสทุธิรวมในไตรมาสที่ 1/2563-2564 ที่ 225 ลา้นบาท ปรบัตวัลง 37.0% หรือ 132 ลา้นบาท จากไตรมาสที่ 1/2562-2563 
โดยมีสาเหตหุลกัมาจากผลกระทบการแพร่ระบาดของไวรสัโควิด-19 ซึ่งส่งผลใหย้อดขายและก าไรสทุธิของทัง้ธุรกิจเครื่องดื่ม
และอาหารปรบัตวัลดลง ชดเชยดว้ยการควบคมุค่าใชจ้่ายอย่างเขม้งวด อนึ่งบรษิัทไดถื้อปฏิบตัิตามมาตรฐานบญัชีเรื่องสญัญาเช่า 
(TFRS 16) ในไตรมาสที่ 1/2563-2564 เป็นครัง้แรก ซึ่งบริษัทไดร้บัรูค้่าตดัจ าหน่ายและค่าใชจ้่ายดอกเบีย้จากสญัญาเช่าเพิ่มขึน้ 
สทุธิภาษี ซึ่งกระทบก าไรสทุธิในไตรมาสนีป้ระมาณ 7 ลา้นบาท เมื่อเทียบกับวิธีปฏิบตัิเดิม 
 



ฐานะการเงนิ ณ วันที ่31 ธันวาคม 2563 
 
สินทรัพย ์
 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีสินทรพัยร์วมทั้งสิน้ 9,029 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 461 ลา้นบาท จากสินทรพัยร์วม  
ณ สิน้เดือนกนัยายนปี 2563 ที่ 8,568 ลา้นบาท ซึ่งประกอบดว้ย 

สินทรัพยห์มุนเวียนทั้งสิน้ 3,022 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 203 ลา้นบาท อันเนื่องมาจากการเพิ่มขึน้ของรายการเงินสด 
และรายการเทียบเท่าเงินสดที่ 574 ลา้นบาท จากการเพิ่มขึน้ของกระแสเงินสดจากการด าเนินงานและการไดร้บัช าระเงินชดเชย 
จากบริษัทประกันภยัในงวดสดุทา้ยเป็นจ านวนเงิน 461 ลา้นบาท ซึ่งสะทอ้นไดจ้ากยอดลกูหนีอ้ื่นที่ลดลงเนื่องจากบริษัทไดร้บัช าระ
เงินค่าสินไหมทดแทนแลว้  

สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียนทัง้สิน้ 6,007 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 258 ลา้นบาท เนื่องมาจากการบนัทึกรายการสินทรพัยสิ์ทธิการใช้
มลูค่า 423 ลา้นบาท ตามการปฏิบตัิตามมาตรฐานบญัชี สญัญาเช่า (TFRS16) สทุธิดว้ยการลดลงมลูค่าตามบญัชีของที่ดิน 
อาคารและอปุกรณ ์จากค่าเส่ือมราคา 
 
หนีส้ิน 
 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 บรษิัทมีหนีสิ้นรวมทัง้สิน้ 1,843 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 236 ลา้นบาทจากหนีสิ้นรวม 1,607 ลา้นบาท 
ณ สิน้เดือนกนัยายน 2563 ประกอบดว้ย 

หนีสิ้นหมนุเวียนจ านวน 1,409 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 11 ลา้นบาทเนื่องจากการบนัทึกหนีสิ้นตามสญัญาเช่าที่ถึงก าหนด
ภายใน 1 ปี มลูค่า 190 ลา้นบาท สทุธิกบัการลดลงของยอดเจา้หนีอ้ื่นอนัเนื่องมาจากมาตรการลดค่าใชจ้่าย 

หนีสิ้นไม่หมนุเวียนจ านวน 433 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 224 ลา้นบาท เนื่องจากบนัทึกรายการหนีสิ้นตามสญัญาเช่ามลูค่า 
183 ลา้นบาท ทั้งนีแ้มบ้ริษัทบันทึกบัญชีหนีสิ้นที่มีภาระดอกเบีย้จากมาตรฐานการเงินฉบับใหม่ดงัที่กล่าวไปแลว้ แต่บริษัท
ยงัคงสถานะทางการเงินท่ีแข็งแรงและไม่มีเงินกูย้ืม ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 
 
ส่วนของผู้ถือหุ้น 
 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีส่วนของผูถื้อหุน้รวมทัง้สิน้ 7,187 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 225 ลา้นบาท หรือเท่ากับ 3.2% 
จาก ณ สิน้เดือนกนัยายน 2563 เนื่องจากการเพิ่มขึน้ของก าไรสะสมอนัเนื่องมาจากก าไรสทุธิที่เพิ่มขึน้ส าหรบัไตรมาส 

 
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

ขอแสดงความนบัถือ 
 
        (นางนงนชุ บรูณะเศรษฐกลุ) 

   กรรมการผูจ้ดัการ 


