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ที่ สน. 053/2565 

12 พฤษภาคม 2565 

 

เรื่อง: ค าอธิบายและวิเคราะหข์องฝ่ายจัดการส าหรบังวดสามเดือนและหกเดือน และฐานะทางการเงิน
สิน้สดุวนัที่ 31 มีนาคม 2565 (ไตรมาสที่ 2/2564- 2565) 

เรียน: กรรมการและผูจ้ดัการ 
ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
 
บรษิัท โออิชิ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) และบรษิัทย่อย (“บรษิัท”) ขอชีแ้จงค าอธิบายและวิเคราะหข์อง

ฝ่ายจดัการส าหรบังวดสามเดือนและหกเดือน และฐานะทางการเงินสิน้สดุวนัที่ 31 มีนาคม 2565 โดยมีรายละเอียดดงันี ้
 
ผลการด าเนินงานส าหรับงวดสามเดือน สิน้สุดวันที ่31 มีนาคม 2565 (ไตรมาสที ่2/2564-2565)  
 
รายได้ 
บริษัทมีรายไดจ้ากการขายและใหบ้ริการรวมในไตรมาสที่ 2/2564-2565 ทัง้สิน้ 3,011 ลา้นบาท เพิ่มขึน้เเป็นจ านวน 
642 ลา้นบาท หรือคิดเป็น 27.1% จากไตรมาสที่ 2/2563-2564 โดยมรีายละเอียดของแต่ละสายธุรกิจดงัต่อไปนี ้
 
ธุรกิจเครื่องดื่ม 
บริษัทมีรายไดจ้ากการขายและใหบ้รกิารธุรกิจเครื่องดื่มในไตรมาสที่ 2/2564-2565 เป็นจ านวน 1,749 ลา้นบาท 
เพิ่มขึน้เป็นจ านวน 333 ลา้นบาท หรือ 23.5% จากไตรมาสที่ 2/2563-2564 สาเหตหุลกัมาจากผลตอบรบัจากผูบ้รโิภค
อย่างต่อเนื่องส าหรบักิจกรรมสง่เสรมิการตลาด แคมเปญ “ดาบพิฆาตอสรู” ซึ่งเป็นการต์นูอนิเมะชื่อดงัจากญ่ีปุ่ น กับ
ดีไซนใ์หม่บนขวดโออิชิกรีนที อีกทัง้บริษัทไดม้ีการออกผลิตภณัฑใ์หม่ “ชาเขียวน า้ผึง้ 0%” (Oishi Green Tea Honey 
Lemon 0%) สอดรบักับกระแสผูบ้ริโภคที่ใส่ใจดแูลสขุภาพ จึงท าใหก้ารเติบโตของยอดขายภายในประเทศเพิ่มสงูขึน้
อย่างมาก ในขณะที่ยอดขายต่างประเทศสามารถกลบัมาเติบโตไดด้ีในไตรมาสนี ้จากการฟ้ืนตวัของก าลงัซือ้ผูบ้รโิภค
เนื่องจากผลกระทบจากสถานการณโ์ควิด-19 ที่ลดลง 
 
ธุรกิจอาหาร 
บริษัทมีรายไดจ้ากธุรกิจอาหารเท่ากับ 1,262 ลา้นบาทในไตรมาสที่ 2/2564-2565 เพิ่มขึน้ 309 ลา้นบาทหรือคิดเป็น 
32.4% จากไตรมาสที่ 2/2563-2564 โดยไตรมาสที่ 2 นี ้สาเหตุหลักมาจากการกลับมาเติบโตของรายไดช้่องทาง 
การรบัประทานภายในรา้นอาหาร และการขยายสาขาเพิ่มขึน้เพื่อรองรบัการเติบโต  อีกทัง้บริษัทไดม้ีการน าเสนอรา้น
ในรูปแบบใหม่ บิซโทโระ (Biztoro) ที่ตอบโจทยผ์ูบ้ริโภคอาหารญ่ีปุ่ นจานด่วนที่ทันสมัย ซึ่งสามารถขยายไปยงัพืน้ที่ 
นอกศูนยก์ารคา้ที่เข้าถึงผู้บริโภคและสรา้งโอกาสการขายได้มากขึน้ ในขณะที่รายไดจ้ากช่องทางส่งตรงถึงบ้าน 
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(Home Delivery) ก็ยงัเติบโตอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี ้บริษัทมียอดขายผลิตภณัฑโ์ออิชิ อีทโตะ เก๊ียวซ่า (Oishi Eato 
Gyoza) ที่เติบโตในช่องทางรา้นคา้สมยัใหม่ และการสง่ออกไปขายต่างประเทศ เพิ่มมากขึน้  
 
ต้นทุนขาย 
ต้นทุนขายและให้บริการรวมของบริษัทในไตรมาสที ่ 2/2654-2565 อยู่ที่  2,038 ล้านบาท สูงขึน้เมื่อเทียบกับ 
ตน้ทุนขายและบริการในไตรมาสที่ 2/2563-2564 เป็นจ านวน 417 ลา้นบาท หรือคิดเป็น 25.8% เป็นไปในทิศทาง
เดียวกบัยอดขายที่เติบโต  
 
ธุรกิจเครื่องดื่ม 
ต้นทุนขายและให้บริการของธุรกิจเครื่องดื่มในไตรมาสที ่ 2/2564-2565 เพิ่มขึน้จากไตรมาสที ่ 2/2563-2564  
ซึ่งเป็นไปตามการเติบโตของรายไดเ้ครื่องดื่ม นอกจากนีต้น้ทุนขายปรบัตวัเพิ่มขึน้ในไตรมาสนีเ้นื่องจากการปรบัตัว
สงูขึน้ของราคาบรรจภุณัฑต์ามราคาตลาด สทุธิบางสว่นดว้ยการประหยดัจากขนาดตามยอดขายที่เพิ่มสงูขึน้ สง่ผลให้
อัตราส่วนตน้ทุนต่อยอดขายอยู่ที่ 72.9% สูงขึน้ประมาณ 1.1% เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ผ่านมา แต่ยังคงน้อยกว่า 
ไตรมาสที่ 2 ของปีก่อนเนื่องจากตน้ทนุผลิตต่อหน่วยลดลงจากการเติบโตของยอดขาย 
 
ธุรกิจอาหาร 
ตน้ทุนขายของธุรกิจอาหารในไตรมาสที่ 2/2564-2565 เพิ่มขึน้เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 2/2563-2564 สอดคลอ้งกับ
ยอดขายที่เติบโตของรายไดธุ้รกิจอาหาร และเนื่องจากการปรบัตัวสูงขึน้ของราคาวัตถุดิบอาหารตามราคาตลาด  
สุทธิบางส่วนดว้ยการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติการในรา้นอาหาร และการวางแผนจัดซือ้สินคา้ล่วงหนา้ใหไ้ด้
ความประหยัดจากขนาด ส่งผลให้อัตราส่วนต้นทุนต่อยอดขายอยู่ที่  58.8% สูงขึน้ประมาณ 2.3% เมื่อเทียบกับ 
ไตรมาสที่ผ่านมา แต่ยงัคงใกลเ้คียงกบัไตรมาสที่ 2 ของปีก่อนเนื่องจากการเติบโตของยอดขายโดยรวม ทัง้นีบ้รษิัทอยู่
ระหว่างการพิจารณาการปรบัราคาในช่วงเวลาที่เหมาะสมในการลดผลกระทบตน้ทนุ 
 
ค่าใช้จ่ายในการขาย 
บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการขายในไตรมาสที ่ 2/2564-2565 รวม 281 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 40 ล้านบาท หรือ 16.4%  
จากไตรมาสที่ 2/2563-2564 เนื่องจากการท ากิจกรรมทางการตลาดเพื่อผลกัดันยอดขายดังที่ไดก้ล่าวแลว้ข้างตน้ 
ในธุรกิจเครื่องดื่ม โดยเนน้จบักลุม่ผูบ้รโิภคที่ตรงเปา้หมายและยงัคงควบคมุการใชง้บการตลาดไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ  
 
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 
บริษัทมีค่าใชจ้่ายในการบริหารรวมในไตรมาสที่ 2/2564-2565 รวม 430 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 27 ลา้นบาท หรือ 6.8% 
จากไตรมาสที่ 2/2563-2564 เพิ่มขึน้เล็กนอ้ย จากค่าใชจ้่ายทัง้บุคลลากร และการด าเนินงานที่สนบัสนุนการขยาย
ธุรกิจเครื่องดื่มและธุรกิจรา้นอาหาร ซึ่งสามารถช่วยผลกัดนัยอดขายใหเ้ติบโตขึน้อย่างต่อเนื่อง  
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ก าไรสุทธิ 
บริษัทมีก าไรสุทธิรวม 265 ลา้นบาทในไตรมาสที่ 2/2564-2565 เพิ่มขึน้ 125 ลา้นบาท หรือ 89.4% จากไตรมาสที่ 
2/2563-2564 จากธุรกิจเครื่องดื่ม เป็นผลมาจากการเติบโตของยอดขาย ในขณะที่สามารถรกัษาประสิทธิภาพในการ
บรหิารค่าใชจ้่ายไดอ้ย่างต่อเนื่องตามที่ไดก้ลา่วแลว้ขา้งตน้ 
 
ผลการด าเนินงานส าหรับงวดหกเดือน  สิน้สุดวันที ่31 มีนาคม 2565 
 
รายได ้
บริษัทมีรายไดจ้ากการขายและใหบ้รกิารรวมในครึง่ปีแรกของปี 2564-2565 ทัง้สิน้ 5,993 ลา้นบาท เติบโตเป็น
จ านวน 957 ลา้นบาท หรือคิดเป็น 19.0% จากครึ่งปีแรกของปี 2563-2564 โดยมีรายละเอียดของแต่ละสายธุรกิจ
ดงัต่อไปนี ้
 
ธุรกิจเครื่องดื่ม 
บริษัทมีรายไดจ้ากการขายและใหบ้ริการธุรกิจเครื่องดื่มในครึง่ปีแรกของปี 2564-2565 เป็นจ านวน 3,443 ลา้นบาท 
เพิ่มขึน้เป็นจ านวน 547 ลา้นบาท หรือ 18.9% จากครึ่งปีแรกของปี 2563-2564 เนื่องจากการเติบโตของยอดขาย 
ในประเทศจากการตอบรบัที่ดีจากผูบ้ริโภคส าหรบักิจกรรมส่งเสริมทางการตลาดที่ไดก้ล่าวไวแ้ลว้ข้างตน้ และการ
เติบโตของยอดขายในต่างประเทศเพิ่มขึน้ เนื่องจากการฟ้ืนตัวของก าลังซือ้ของผู้บริโภคหลังจากผลกระทบจาก
สถานการณโ์ควิด-19 ที่ลดลง 
 
ธุรกิจอาหาร 
บริษัทมีรายไดจ้ากธุรกิจอาหาร 2,550 ลา้นบาทในครึ่งปีแรกของปี 2564-2565 เพิ่มขึน้ 410 ลา้นบาทหรือคิดเป็น 
19.2% จากครึ่งปีแรกของปี 2563-2564 เนื่องจากการฟ้ืนตวัของยอดขายช่องทางการรบัประทานอาหารในรา้น (Dine-In) 
และการขยายสาขาเพิ่มขึน้ อีกทัง้ยอดขายช่องทางสง่ตรงถึงบา้น (Home Delivery) ที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี ้
ยอดขายของผลิตภณัฑ ์โออิชิ อีทโตะ เก๊ียวซ่า ก็สามารถเติบโตไดเ้พิ่มขึน้มากจากทัง้ช่องทางรา้นคา้ปลีกสมยัใหม่และ
การสง่ออกไปยงัต่างประเทศ 
 
ต้นทุนขาย 
ตน้ทนุขายและใหบ้รกิารรวมของบริษัทในครึ่งปีแรกของปี 2564-2565 อยู่ที่ 3,987 ลา้นบาท สงูขึน้เม่ือเทียบกบัตน้ทุน
ขายและบรกิารในครึง่ปีแรกของปี 2563-2564 เป็นจ านวน 583 ลา้นบาท หรือคิดเป็น 17.1% เป็นไปในทิศทางเดียวกบั
ยอดขายที่เติบโต   
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ธุรกิจเครื่องดื่ม 
ตน้ทุนขายและใหบ้ริการของธุรกิจเครื่องดื่มในครึ่งปีแรกของปี 2564-2565 เพิ่มขึน้จากครึ่งปีแรกของปี 2563-2564  
ซึ่งเป็นไปตามการเติบโตของรายไดเ้ครื่องดื่ม แต่อตัราตน้ทุนต่อยอดขายส าหรบัครึ่งปีแรกยงัต ่ากว่าปีก่อนเนื่องจาก 
มีตน้ทุนบรรจุภัณฑเ์ดิมที่ใชใ้นการผลิตช่วงไตรมาสที่ 1 /2564-2565  เฉลี่ยกับตน้ทุนใหม่ที่ปรบัตัวสงูขึน้ในไตรมาส  
2/2564-2565 ดงัที่กลา่วขา้งตน้ และการลดลงของตน้ทนุผลิตต่อหน่วยเนื่องจากการเติบโตของยอดขายที่เพิ่มขึน้มาก 
 
ธุรกิจอาหาร 
ตน้ทนุขายของธุรกิจอาหารในครึง่ปีแรกของปี 2564-2565 เพิ่มขึน้เม่ือเทียบกบัครึง่ปีแรกของปี 2563-2564 สอดคลอ้ง
กับยอดขายที่เติบโตของรายไดธุ้รกิจอาหาร และเนื่องจากของราคาวัตถุดิบอาหารสงูขึน้ดังที่กล่าวขา้งตน้ สทุธิบางส่วน
ดว้ยการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบตัิการในรา้นคา้อย่างต่อเนื่อง ทัง้นีบ้ริษัทอยู่ระหว่างการพิจารณาการปรบัราคา
ในช่วงเวลาที่เหมาะสมในการลดผลกระทบตน้ทนุ  
 
ค่าใช้จ่ายในการขาย 
บริษัทมีค่าใชจ้่ายในการขายในครึ่งปีแรกของปี 2564-2565 รวม 509 ลา้นบาท เพิ่มขึน้เล็กนอ้ย 13 ลา้นบาท หรือ 
2.6% จากครึง่ปีแรกของปี 2563-2564 สาเหตหุลกัมาจาก การด าเนินกิจกรรมทางการตลาดอย่างต่อเนื่องดงัที่กล่าว
ไวข้า้งตน้ และยงัคงสามารถควบคมุการใชง้บการตลาดอย่างมีประสิทธิภาพมากขึน้  
 
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 
บริษัทมีค่าใชจ้่ายในการบริหารรวมในครึ่งปีแรกของปี 2564-2565 รวม 812 ลา้นบาท ลดลง 10 ลา้นบาท หรือ 1.3% 
จากครึ่งปีแรกของปี 2563-2564 เนื่องจากการด าเนินมาตรการควบคมุค่าใชจ้่ายส านกังาน และการเพิ่มความมี
ประสิทธิภาพของการบริหารในภาพรวมอย่างต่อเนื่อง  
 
ก าไรสุทธิ 
บริษัทมีก าไรสทุธิรวม 654 ลา้นบาทในครึ่งปีแรกของปี 2564-2565 สงูขึน้กว่า 289 ลา้นบาท หรือ 79.3% จากครึ่งปีแรก
ของปี 2563-2564 จากทัง้ธุรกิจเครื ่องดื ่มและธุรกิจอาหาร เนื่องจากการเติบโตของยอดขาย และการควบคุม
ค่าใชจ้่ายอย่างต่อเนื่องตามที่ไดก้ลา่วแลว้ขา้งตน้ 
 
เงนิปันผลระหว่างกาล 
จากผลการด าเนินงานรวมของบรษิัทที่มีก าไรสทุธิ ดงัที่ไดช้ีแ้จงขา้งตน้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทไดพ้ิจารณาและ  
มีมติอนุมตัิจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลที่ 0.50 บาทต่อหุน้ หรือคิดเป็นเงินทัง้สิน้ 187.5 ลา้นบาท จากผลประกอบการ
สิน้สดุ ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2565 โดยคิดเป็นอตัราการจ่ายเงินปันผลที่ 28.7% ซึ่งเป็นการสรา้งผลตอบแทนแก่ผูถื้อหุน้
ของบรษิัทอย่างต่อเนื่อง 
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สินทรัพย ์
ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2565 บรษิัทมีสินทรพัยร์วมทัง้สิน้ 9,828 ลา้นบาท เพิ่มขึน้จากสินทรพัยร์วม ณ สิน้เดือนกนัยายน
ปี 2564 ที่ 9,109 ลา้นบาท เป็นจ านวน 719 ลา้นบาทหรือ 7.9% ซึ่งประกอบดว้ย 
สินทรพัยห์มนุเวียน 4,385 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 940 ลา้นบาท สาเหตหุลกัมาจากการเพิ่มขึน้ของรายการเทียบเท่าเงินสด 
และเงินลงทุนในตราสารหนี ้ซึ่งเป็นการลงทุนในกองทุนตราสารหนีเ้ผื่อขายระยะสัน้ซึ่งมีสภาพคล่องสูง เพื่อโอกาส  
ในดา้นผลตอบแทนที่มากกว่าเงินฝากธนาคาร และการเพิ่มขึน้ของยอดลกูหนีก้ารคา้จากการเติบโตของธุรกิจ 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 5,443 ลา้นบาท ลดลง 221 ลา้นบาท เนื่องมาจากการลดลงของรายการที่ดิน อาคารและ
อปุกรณ ์จากค่าเสื่อมราคาและค่าตดัจ าหน่ายสทุธิดว้ยการลงทนุเพิ่มขึน้จากการขยายสาขาของธุรกิจรา้นอาหาร 
 
หนีส้ิน 
ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2565 บรษิัทมีหนีส้ินรวมทัง้สิน้ 2,232 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 255 ลา้นบาท หรือ 12.9% จากหนีส้ินรวม 
1,977 ลา้นบาท ณ สิน้เดือนกนัยายน 2564 ซึ่งประกอบดว้ย 
หนีส้ินหมนุเวียนจ านวน 1,817 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 227 ลา้นบาท เนื่องจากการเพิ่มขึน้ของยอดเจา้หนีก้ารคา้จากการ
เพิ่มขึน้ของยอดขาย 
หนีส้ินไม่หมนุเวียนจ านวน 415 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 27 ลา้นบาท เนื่องจากการเพิ่มขึน้ของรายการหนีส้ินตามสญัญาเช่า
จาการเปิดสาขารา้นอาหารในสถานที่ใหม่  ทั้งนีบ้ริษัทยังคงสถานะทางการเงินที่แข็งแรงและไม่มีเงินกู้ ณ วันที่  
31 มีนาคม 2565 
 
ส่วนของผู้ถือหุ้น 
ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2565 บริษัทมีส่วนของผูถื้อหุน้รวมทัง้สิน้ 7,596 ลา้นบาท เพิ่มขึน้จากส่วนของผูถื้อหุน้รวม 7,132 
ล้านบาท ณ สิ ้นรอบบัญชีปี 2564 จ านวน 465 ล้านบาท หรือคิดเป็น 6.5% จากการเติบโตของก าไรสะสม 
อนัเนื่องมาจากก าไรสทุธิที่เพิ่มขึน้ในระหว่างครึง่ปีแรก 654 ลา้นบาท สทุธิดว้ยเงินปันผลจ่ายใหผู้ถื้อหุน้ 188 ลา้นบาท 
 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

  

ขอแสดงความนบัถือ 

 

 

 (นางนงนชุ บรูณะเศรษฐกลุ) 
 กรรมการผูจ้ดัการ 


