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ที่ สน. 090/2565 

10 สิงหาคม 2565 
 
เรื่อง: ค าอธิบายและวิเคราะหข์องฝ่ายจัดการส าหรบังวดสามเดือนและเก้าเดือนและฐานะทางการเงิน

สิน้สดุวนัที่ 30 มิถนุายน 2565 (ไตรมาสที่ 3/ 2564- 2565) 

เรียน: กรรมการและผูจ้ดัการ 
ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

บรษิัท โออิชิ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) และบรษิัทย่อย (“บรษิัท”) ขอชีแ้จงค าอธิบายและวิเคราะหข์องฝ่าย
จดัการส าหรบังวดสามเดือนและเกา้เดือน และฐานะทางการเงินสิน้สดุวนัที่ 30 มิถนุายน 2565 โดยมีรายละเอียดดงันี ้

ผลการด าเนินงานส าหรับงวดสามเดือน สิน้สุดวันที ่30 มิถุนายน 2565 (ไตรมาสที ่3/ 2564-2565)  

รายได้ 
บริษัทมีรายไดจ้ากการขายและใหบ้ริการรวมในไตรมาสที่ 3/2564-2565 ทัง้สิน้ 3,369 ลา้นบาท เพิ่มขึน้เเป็นจ านวน 
767 ลา้นบาท หรือคิดเป็น 29.5% จากไตรมาสที่ 3/2563-2564 โดยมรีายละเอียดของแต่ละสายธุรกิจดงัต่อไปนี ้

ธุรกิจเครื่องดื่ม 
บริษัทมีรายไดจ้ากการขายและใหบ้รกิารธุรกิจเครื่องดื่มในไตรมาสที่ 3/2564-2565 เป็นจ านวน 1,957 ลา้นบาท 
เพิ่มขึน้เป็นจ านวน 142 ลา้นบาท หรือ 7.8% จากไตรมาสที่ 3/2563-2564 โดยแคมเปญ “ดาบพิฆาตอสรู” ยงัคงเป็น
กิจกรรมส่งเสริมการตลาดหลกัที่ผูบ้รโิภคใหก้ารตอบรบัเป็นอย่างดี โดยเฉพาะการขยายช่องทางการจดัจ าหน่ายผ่าน
โรงเรียนต่างๆ ในช่วงเวลาเปิดภาคเรียน นอกจากนีก้ารออกสินคา้ใหม่ “โออิชิ กรีนที ฮนันี่เลมอน น า้ตาล 0%” ซึ่งเป็น
เครื่องดื่มทางเลือกสขุภาพที่สอดคลอ้งกบัไลฟ์สไตลผ์ูบ้รโิภคในปัจจบุนั ก็ไดร้บัความสนใจและการตอบรบัเป็นอย่างสงู
เช่นเดียวกนั สง่ผลใหย้อดขายของธุรกิจเครื่องดื่มเติบโตขึน้อย่างต่อเนื่อง 

ธุรกิจอาหาร 
บริษัทมีรายไดจ้ากธุรกิจอาหารเท่ากับ 1,412 ลา้นบาทในไตรมาสที่ 3/2564-2565 เพิ่มขึน้ 625 ลา้นบาทหรือคิดเป็น 
79.4% จากไตรมาสที่ 3/2563-2564 ซึ่งการเติบโตมาจากการกลบัมาเปิดใหบ้ริการตามปกติของธุรกิจรา้นอาหาร 
โดยเฉพาะในช่องทางบรกิารรบัประทานอาหารที่รา้น (Dine-in) รวมไปถึงการมุ่งขยายสาขา เพื่อรองรบัการเติบโตของ
กลุ่มธุรกิจอาหารในอนาคต อีกทัง้ บริษัทฯ ไดน้  าเสนอรา้นอาหารในรูปแบบใหม่ “ชาบู บาย โออิชิ” (Shabu by Oishi) 
ซึ่งใหบ้ริการชาบูสไตลญ่ี์ปุ่ น A-la-carte และ Set Menu ผ่านการสรา้งประสบการณ์ใหม่ใหก้ับผู้บริโภคดว้ยการใช ้
“สายพานรถไฟ” ในการเสิรฟ์อาหาร นอกจากนีบ้ริษัทฯ ยังมุ่งขยายสาขารา้น “โออิชิ บิซโทโระ” (Oishi Biztoro)  
ซึ่งใหบ้ริการเมนูอาหารญ่ีปุ่ นจานด่วนอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบโจทยไ์ลฟ์สไตลผ์ูบ้ริโภคในปัจจุบนั ที่เนน้ความรวดเร็ว
และสะดวกสบายเป็นส าคญั  
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ส าหรบัช่องทางการจัดจ าหน่ายอาหารญ่ีปุ่ นในรูปแบบ “บริการส่งตรงถึงบา้น” (Home Delivery) นั้น ไดร้บั
ความนิยมและสรา้งยอดขายที่เติบโตไดอ้ย่างต่อเนื่อง รวมไปถึงบริการสินคา้กลุ่มพรอ้มปรุงพรอ้มทาน เช่น เก๊ียวซ่า 
และแซนวิช จาก “โออิชิ อีทโตะ” (Oishi Eato) ก็ยงัคงเติบโตจากยอดขายที่เพิ่มขึน้ทัง้ในประเทศ และการสง่ออกไปยงั
ต่างประเทศ 

ต้นทุนขาย 
ตน้ทุนขายและใหบ้ริการรวมของบริษัทในไตรมาสที่ 3/2564-2565 อยู่ที่ 2,230 ลา้นบาท สูงขึน้เมื่อเทียบกับตน้ทุน
ขายและบริการในไตรมาสที่ 3/2563-2564 เป็นจ านวน 380 ลา้นบาท หรือคิดเป็น 20.5% อย่างไรก็ตาม การเพิ่มขึน้
ของตน้ทนุนี ้เป็นการเพิ่มขึน้ในสดัสว่นที่นอ้ยกว่ารายได ้ในทกุกลุม่ธุรกิจ เนื่องจากการบรหิารจดัการตน้ทนุ ดงันี ้

ธุรกิจเครื่องดื่ม 
ตน้ทุนขาย ของธุรกิจเครื่องดื่มในไตรมาสที่ 3/2564-2565 อยู่ที่ประมาณ 72.0% ต่อยอดขาย ลดลงจากไตรมาส 
ที่ 3/2563-2564 ประมาณ 1.1% ต่อยอดขาย ซึ่งเป็นผลมาจากยอดขายที่เติบโตเพิ่มขึน้ และการวางแผนการผลิต 
อย่างมีประสิทธิภาพ 

ธุรกิจอาหาร 
ตน้ทุนขายและการใหบ้ริการของธุรกิจอาหารในไตรมาสที่ 3/2564-2565 อยู่ที่ประมาณ 57.4% ลดลง 7.4% ต่อยอดขาย 
เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 3/2563-2564 ซึ่งเป็นผลมาจากยอดขายที่เติบโตเพิ่มขึน้ รวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบตัิการในรา้นอาหาร และการวางแผนจดัซือ้สินคา้ เพื่อลดผลกระทบจากตน้ทนุวตัถดุิบที่เพิ่มขึน้ 

ค่าใช้จ่ายในการขาย 
บริษัทมีค่าใชจ้่ายในการขายในไตรมาสที่ 3/2564-2565 รวม 325 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 96 ลา้นบาท หรือ 42.0% จากไตรมาส 
ที่ 3/2563-2564 เนื่องจากการท ากิจกรรมทางการตลาดเพื่อผลักดันยอดขายดังที่ไดก้ล่าวแลว้ข้างตน้ในธุรกิจเครื่องดื่ม  
โดยเนน้จบักลุม่ผูบ้รโิภคที่ตรงเปา้หมายและยงัคงควบคมุการใชง้บการตลาดไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ  

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 
บริษัทมีค่าใชจ้่ายในการบริหารรวมในไตรมาสที่ 3/2564-2565 รวม 420 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 42 ลา้นบาท หรือ 11.2% 
จากไตรมาสที่ 3/2563-2564 เพิ่มขึน้จากค่าใชจ้่ายทัง้บุคลลากร และค่าใชจ้่ายการด าเนินงานที่สนบัสนุนการขาย
ของธุรกิจเครื่องดื่มและธุรกิจรา้นอาหาร ซึ่งสามารถช่วยผลกัดนัยอดขายใหเ้ติบโตขึน้อย่างต่อเนื่อง  

ก าไรสุทธิ 
บริษัทมีก าไรสุทธิรวม 358 ลา้นบาทในไตรมาสที่ 3/2564-2565 เพิ่มขึน้ 196 ลา้นบาท หรือ 120.5% จากไตรมาส 
ที่ 3/2563-2564 ซึ่งเป็นผลมาจากการเติบโตของยอดขาย และการบริหารตน้ทุนที่มีประสิทธิภาพตามที่ไดก้ล่าว
ขา้งตน้ 
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ผลการด าเนินงานส าหรับงวดเก้าเดือน  สิน้สุดวันที ่30 มิถุนายน 2565 

รายได้ 

บรษิัทมีรายไดจ้ากการขายและใหบ้รกิารรวมในเกา้เดือนแรกของปี 2564-2565 ทัง้สิน้ 9,362 ลา้นบาท เติบโตเป็นจ านวน 
1,724 ลา้นบาท หรือคิดเป็น 22.6% จากเกา้เดือนแรกของปี 2563-2564 โดยมีรายละเอียดของแต่ละสายธุรกิจดงัต่อไปนี ้

ธุรกิจเครื่องดื่ม 
บริษัทมีรายไดจ้ากการขายและใหบ้ริการธุรกิจเครื่องดื่มในเกา้เดือนแรกของปี 2564-2565 เป็นจ านวน 5,400 ลา้น
บาท เพิ่มขึน้เป็นจ านวน 689 ลา้นบาท หรือ 14.6% จากเก้าเดือนแรกของปี 2563-2564 เนื่องจากการเติบโตของ
ยอดขายในประเทศจากการตอบรบัที่ดีจากผูบ้รโิภคส าหรบักิจกรรมส่งเสรมิทางการตลาดที่ไดก้ล่าวไวแ้ลว้ขา้งตน้ และ
การเติบโตของยอดขายในตา่งประเทศเพิ่มขึน้  

ธุรกิจอาหาร 
บรษิัทมีรายไดจ้ากธุรกิจอาหาร 3,962 ลา้นบาทในเกา้เดือนแรกของปี 2564-2565 เพิ่มขึน้ 1,035 ลา้นบาทหรือคิดเป็น 
35.4% จากเกา้เดือนแรกของปี 2563-2564 เนื่องจากการฟ้ืนตัวของยอดขายช่องทางการรบัประทานอาหารในรา้น 
(Dine-In) และการขยายสาขาเพิ่มขึน้ และยอดขายช่องทางสง่ตรงถึงบา้น (Home Delivery) ยงัคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง 
นอกจากนีย้อดขายของผลิตภัณฑ ์โออิชิ อีทโตะ เก๊ียวซ่าและแซนวิช สามารถเติบโตไดเ้พิ่มมากขึน้จากทัง้ช่องทาง
รา้นคา้ปลีกสมยัใหม่และการสง่ออกไปยงัต่างประเทศ 

ต้นทุนขาย 
ตน้ทุนขายและใหบ้ริการรวมของบริษัทในเกา้เดือนแรกของปี 2564-2565 อยู่ที่ 6,217 ลา้นบาท สูงขึน้เมื่อเทียบกับ
ตน้ทุนขายและบริการในเก้าเดือนแรกของปี 2563-2564 เป็นจ านวน 962 ลา้นบาท หรือคิดเป็น 18.3% เป็นไปใน
ทิศทางเดียวกบัยอดขายที่เติบโต   

ธุรกิจเครื่องดื่ม 
ตน้ทุนขายของธุรกิจเครื่องดื่มในเกา้เดือนแรกของปี 2564-2565 อยู่ที่ 72.2% ต่อยอดขาย ลดลงจากเกา้เดือนแรก
ของปี 2563-2564 ประมาณ 1.8% เมื่อเปรียบเทียบกับ 74.0% ต่อยอดขายในเกา้เดือนของปี 2563-2564  ซึ่งเป็น
ผลมาจากการเติบโตของยอดขายและการวางแผนการผลิตที่มีประสิทธิภาพ 

ธุรกิจอาหาร 
ตน้ทุนขายและการใหบ้ริการของธุรกิจอาหารในเกา้เดือนแรกของปี 2564-2565 อยู่ที่ประมาณ 57.7% ต่อยอดขาย 
ลดลง 1.7% ต่อยอดขาย เมื่อเทียบกับเก้าเดือนแรกของปี 2563-2564 สอดคลอ้งกบัยอดขายที่เติบโตของรายได้
ธุรกิจอาหาร และการวางแผนบริหารตน้ทุน ที่ไดก้ล่าวไวเ้บือ้งตน้ 
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ค่าใช้จ่ายในการขาย 
บรษิัทมีค่าใชจ้่ายในการขายในเกา้เดือนแรกของปี 2564-2565 รวม 834 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 109 ลา้นบาท หรือ 15.1% 
จากเกา้เดือนแรกของปี 2563-2564 เนื่องจากการด าเนินกิจกรรมทางการตลาดอย่างต่อเนื่องดงัที่กล่าวไวข้า้งตน้ และ
ยงัคงสามารถควบคมุการใชง้บการตลาดอย่างมีประสิทธิภาพมากขึน้  

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

บริษัทมีค่าใชจ้่ายในการบริหารรวมในเกา้เดือนแรกของปี 2564-2565 รวม 1,232 ลา้นบาท เพิ่มขึน้เล็กนอ้ย 32 ลา้น
บาท หรือ 2.7% จากเกา้เดือนแรกของปี 2563-2564 เนื่องจากการควบคมุค่าใชจ้่ายส านกังาน และการเพิ่มความมี
ประสิทธิภาพของการบริหารในภาพรวมอย่างต่อเนื่อง  

ก าไรสุทธิ 

บริษัทมีก าไรสุทธิรวม 1,011 ล้านบาทในเก้าเดือนแรกของปี 2564-2565 สูงขึน้กว่า 485 ล้านบาท หรือ 92.0%  
จากเกา้เดือนแรกของปี 2563-2564 จากทัง้ธุรกิจเครื่องดื่มและธุรกิจอาหาร เนื่องจากการเติบโตของยอดขายและ 
การควบคมุค่าใชจ้่ายอย่างต่อเนื่องตามที่ไดก้ลา่วแลว้ขา้งตน้ 

ฐานะการเงนิ ณ วันที ่30 มิถุนายน 2565 

สินทรัพย ์

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 บริษัทมีสินทรัพยร์วมทั้งสิน้ 10,054 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากสินทรัพย์รวม ณ สิน้เดือน
กนัยายนปี 2564 ที่ 9,109 ลา้นบาท เป็นจ านวน 944 ลา้นบาทหรือ 10.4% ซึ่งประกอบดว้ย 

สินทรัพย์หมุนเวียน  4,660 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 1,215 ล้านบาท สาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึน้ของรายการเทียบเท่า 
เงินสด และเงินลงทุนในตราสารหนี ้ ซึ่งเป็นการลงทุนในกองทุนตราสารหนี ้เผื่อขายระยะสั้นซึ่งมีสภาพคล่องสูง  
เพื่อโอกาสในดา้นผลตอบแทนที่มากกว่าเงินฝากธนาคาร และการเพิ่มขึน้ของยอดลกูหนีก้ารคา้จากการเติบโตของธุรกิจ 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 5,393 ลา้นบาท ลดลง 271 ลา้นบาท เนื่องมาจากการลดลงของรายการที่ดิน อาคารและ
อปุกรณ ์จากค่าเสื่อมราคาและค่าตดัจ าหน่ายสทุธิดว้ยการลงทนุเพิ่มขึน้จากการขยายสาขาของธุรกิจรา้นอาหาร 

หนีส้ิน 
ณ วนัที่ 30 มิถนุายน 2565 บรษิัทมีหนีส้นิรวมทัง้สิน้ 2,288 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 311 ลา้นบาท หรือ 15.7% จากหนีส้ิน
รวม 1,977 ลา้นบาท ณ สิน้เดือนกนัยายน 2564 ซึ่งประกอบดว้ย 

หนีส้ินหมนุเวียนจ านวน 1,801 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 211 ลา้นบาท เนื่องจากการเพิ่มขึน้ของยอดเจา้หนีก้ารคา้จากการ
เพิ่มขึน้ของการจดัซือ้เพื่อสนบัสนนุยอดขายที่เติบโต 
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หนีส้ินไม่หมนุเวียนจ านวน 488 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 100 ลา้นบาท เนื่องจากการเพิ่มขึน้ของรายการหนีส้ินตามสญัญา
เช่าจากการเปิดสาขารา้นอาหารในสถานที่ใหม่ ทัง้นีบ้ริษัทยังคงสถานะทางการเงินที่แข็งแรงและไม่มีเงินกู ้ณ วันที่  
 30 มิถนุายน 2565 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 บริษัทมีส่วนของผูถื้อหุน้รวมทัง้สิน้ 7,765 ลา้นบาท เพิ่มขึน้จากส่วนของผูถื้อหุน้รวม 7,132 
ลา้นบาท ณ สิน้รอบบญัชีปี 2564 จ านวน 633 ลา้นบาท หรือคิดเป็น 8.9% จากการเติบโตของก าไรสะสมอันเนื่องมาจาก
ก าไรสทุธิที่เพิ่มขึน้ในระหว่างเกา้เดือนแรก 1,011 ลา้นบาท สทุธิดว้ยเงินปันผลจ่ายใหผู้ถื้อหุน้ 375 ลา้นบาท 
 
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
  
 

ขอแสดงความนบัถือ 
 

 
 
        (นางนงนชุ บรูณะเศรษฐกลุ) 

   กรรมการผูจ้ดัการ 


