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เรื่อง: ค าอธิบายและวิเคราะหข์องฝ่ายจดัการส าหรบังวดสามเดือนและฐานะทางการเงินสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 

2564 (ไตรมาสที่ 1/2564- 2565) 
 
เรียน: กรรมการและผูจ้ดัการ 

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

ส าหรบังวดสามเดือนและฐานะทางการเงินสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 โดยมีรายละเอียดดงันี ้
 
ผลการด าเนินงานส าหรับงวดสามเดือน สิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม 2564 (ไตรมาสที ่1/2564-2565)  
 
รายได้ 
 
บรษิัทมีรายไดจ้ากการขายและใหบ้รกิารรวมในไตรมาสที่ 1/2564-2565 ทัง้สิน้ 2,982 ลา้นบาท เติบโตเป็นจ านวน 315 ลา้นบาท 
หรือคิดเป็น 11.8% จากไตรมาสที่ 1/2563-2564 โดยมีรายละเอียดของแต่ละสายธุรกิจดงัต่อไปนี ้
 
ธุรกิจเครื่องดื่ม 
บริษัทมีรายไดจ้ากการขายและให้บริการธุรกิจเครื่องดื่มในไตรมาสที่ 1/2564-2565 เป็นจ านวน 1,694 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 
เป็นจ านวน 214 ลา้นบาท หรือ 14.5% จากไตรมาสที่ 1/2563-2564 เนื่องจากการเติบโตของยอดขายทัง้ภายในประเทศและ
ต่างประเทศ การเติบโตของยอดขายภายในประเทศไดร้บัแรงผลกัดนัจากกลยทุธ์การท าการตลาดกบัช่องทางการจดัจ าหน่าย
ในพืน้ที่ที่ยงัมีโอกาสสรา้งการเติบโตได ้รวมถึงการเจาะกลุ่มลกูคา้เด็กและวยัรุ่นสรา้งความตื่นเตน้ดว้ยแคมเปญความรว่มมือ
กับ ดาบพิฆาตอสรู ซึ่งเป็นการต์ูนอนิเมะชื่อดงัจากญ่ีปุ่ น กับดีไซนใ์หม่บนขวดโออิชิ ซึ่งไดร้บัผลการตอบรบัเป็นอย่างดี ในขณะที่
ต่างประเทศก าลังซือ้ผูบ้ริโภคเริ่มกลับมาฟ้ืนตัว และบริษัทไดเ้นน้ท าการส่ือทางการตลาดกับผูบ้ริโภคอย่างต่อเนื่อง ท าให้
ยอดขายต่างประเทศสามารถกลบัมาเติบโตไดด้ีในไตรมาสนี ้
 
ธุรกิจอาหาร 
บริษัทมีรายไดจ้ากธุรกิจอาหารเท่ากับ 1,288 ลา้นบาท ในไตรมาสที่ 1/2564-2565 เพิ่มขึน้ 101 ลา้นบาทหรือคิดเป็น 8.5% 
จากไตรมาสที่ 1/2563-2564  เมื่อมีการผ่อนคลายมาตรการป้องกันการระบาดของไวรัสโควิด-19 ให้เปิดรา้นอาหาร และ
สามารถนั่งทานอาหารในรา้นไดต้ัง้แต่เดือนกันยายน 2564 ที่ผ่านมา ท าใหธุ้รกิจอาหารของบริษัทเริ่มมียอดขายเพิ่มขึน้ และ
เติบโตในทิศทางที่ดีขึน้ อีกทัง้ยงัสามารถขยายช่องทางการขายแบบส่งถึงบา้น (Home delivery) ไดอ้ย่างต่อเนื่อง 
 



ต้นทุนขาย 
 
ตน้ทุนขายและใหบ้ริการรวมของบริษัทในไตรมาสที่ 1/2564-2565 อยู่ที่ 1,950 ลา้นบาท สูงขึน้เมื่อเทียบกับตน้ทุนขายและ
บรกิารในไตรมาสที่ 1/2563-2564 เป็นจ านวน 165 ลา้นบาท หรือคิดเป็น 9.3% เป็นไปในทิศทางเดียวกบัยอดขายที่เติบโต  
 
ธุรกิจเครื่องดื่ม 
ตน้ทุนขายและใหบ้ริการของธุรกิจเครื่องดื่มในไตรมาสที่ 1/2564-2565 เพิ่มขึน้จากไตรมาสที่ 1/2563-2564 ซึ่งเป็นไปตาม
การเติบโตของรายไดเ้ครื่องดื่ม  
 
ธุรกิจอาหาร 
ตน้ทนุขายของธุรกิจอาหารในไตรมาสที่ 1/2564-2565 เพิ่มขึน้เมื่อเทียบกบัไตรมาสที่ 1/2563-2564 สอดคลอ้งกับยอดขายที่
เติบโตของรายไดธุ้รกิจอาหาร 
 
ค่าใช้จ่ายในการขาย 
 
บริษัทมีค่าใชจ้่ายในการขายในไตรมาสที่ 1/2564-2565 รวม 228 ลา้นบาท ลดลง 27 ลา้นบาท หรือ 10.4% จากไตรมาสที่ 
1/2563-2564  ซึ่งเป็นผลมาจากลดลงของค่าใชจ้่ายการส่งเสริมการขายในธุรกิจเครื่องดื่ม เนื่องจากสามารถจบักลุ่มผูบ้ริโภค
ไดต้รงเป้าหมายและใชง้บการตลาดอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการด าเนินนโยบายอย่างเคร่งครดัเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและ
ลดค่าใชจ้่ายในรา้นอาหารอย่างต่อเนื่อง 
 
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 
 
บริษัทมีค่าใชจ้่ายในการบรหิารรวมในไตรมาสที่ 1/2564-2565 รวม 382 ลา้นบาท ลดลง 38 ลา้นบาท หรือ 9.0% จากไตรมาสที่ 
1/2563-2564 เป็นผลสืบเนื่องจากการบริหารค่าใชจ้่ายบุคลากร โดยการพฒันาความรู ้และทกัษะที่จ าเป็นเพื่อใหพ้นกังาน  
มีผลิตภาพมากขึน้ (productivity) และมาตรการควบคุมค่าใชจ้่ายส านกังานที่รดักุม โดยเนน้การเพิ่มความมีประสิทธิภาพ
ของการบริหารในภาพรวมอย่างต่อเนื่อง  
 
ก าไรสุทธิ 
บริษัทมีก าไรสทุธิรวม 389 ลา้นบาทในไตรมาสที่ 1/2564-2565 ปรบัตวัสงูขึน้กว่า 164 ลา้นบาท หรือ 73.1% จากไตรมาสที่ 
1/2563-2564 จากทัง้ธุรกิจเครื่องดื่มและอาหาร เนื่องจากการเติบโตของยอดขาย และการควบคุมค่าใชจ้่ายอย่างต่อเนื่อง
ตามที่ไดก้ล่าวแลว้ขา้งตน้ 
 
 
 
 



ฐานะการเงนิ ณ วันที ่31 ธันวาคม 2564 
 
สินทรัพย ์
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 บรษิัทมีสินทรพัยร์วมทัง้สิน้ 9,650 ลา้นบาท เพิ่มขึน้จากสินทรพัยร์วม ณ สิน้เดือนกนัยายนปี 2564 
ที่ 9,109 ลา้นบาท เป็นจ านวน 540 ลา้นบาทหรือ 5.9% ซึ่งประกอบดว้ย 
สินทรัพย์หมุนเวียนทั้งสิน้ 4,096 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 650 ล้านบาท สาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึน้ของรายการเงินลงทุน 
ในตราสารหนี ้ซึ่งเป็นการลงทนุในกองทุนตราสารหนีเ้ผ่ือขายระยะสัน้ซึ่งมีสภาพคล่องสงู เพื่อโอกาสในดา้นผลตอบแทนที่มากกว่า
เงินฝากธนาคาร และการเพิ่มขึน้ของยอดลกูหนีก้ารคา้จากการเติบโตของธุรกิจเครื่องดื่ม 
สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียนทัง้สิน้ 5,554 ลา้นบาท ลดลง 110 ลา้นบาท เนื่องมาจากการลดลงของรายการท่ีดิน อาคารและอปุกรณ ์
จากค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย  สทุธิดว้ยการเพิ่มขึน้ของการลงทนุในสินทรพัยถ์าวรจากขยายสาขาของรา้นอาหาร 
 
หนีส้ิน 
ณ วันที่  31 ธันวาคม 2564 บริษัทมีหนี ้สินรวมทั้งสิน้ 2,130 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 153 ล้านบาท หรือ 7.7% จากหนี ้สินรวม  
1,977 ลา้นบาท ณ สิน้เดือนกนัยายน 2564 ซึ่งประกอบดว้ย 
หนีสิ้นหมุนเวียนจ านวน 1,717 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 128 ลา้นบาท เนื่องจากการเพิ่มขึน้ของยอดเจา้หนีก้ารคา้จากการกลบัมา 
ฟ้ืนตวัของยอดขายธุรกิจอาหาร สทุธิกบัการลดลงของยอดเจา้หนีอ้ื่น 
หนีสิ้นไม่หมนุเวียนจ านวน 413 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 25 ลา้นบาท เนื่องจากการเพิ่มขึน้ของรายการหนีสิ้นตามสญัญาเช่าจากการ
เปิดสาขารา้นอาหารในสถานท่ีใหม่ ทัง้นีบ้รษิัทยงัคงสถานะทางการเงินท่ีแข็งแรงและไม่มีเงินกู ้ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 
 
ส่วนของผู้ถือหุ้น 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทมีส่วนของผูถื้อหุน้รวมทัง้สิน้ 7,519 ลา้นบาท เพิ่มขึน้จากส่วนของผูถื้อหุน้รวม 7,132 ลา้นบาท 
ณ สิน้รอบบัญชีปี 2564 จ านวน 387 ลา้นบาท หรือคิดเป็น 5.4% จากการเติบโตของก าไรสะสมอันเนื่องมาจากก าไรสุทธิ 
ที่เพิ่มขึน้ในระหว่างไตรมาส 
 
 
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
 
 

ขอแสดงความนบัถือ 
 
        (นางนงนชุ บรูณะเศรษฐกลุ) 

   กรรมการผูจ้ดัการ 


