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คาอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ ายจัดการสาหรับงวดสามเดือนและฐานะทางการเงินสิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
(ไตรมาสที่ 1/ 2563- 2564)

เรียน:

กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (“บริษัท”) ขอชีแ้ จงคาอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ ายจัดการ
สาหรับงวดสามเดือนและฐานะทางการเงินสิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยมีรายละเอียดดังนี ้
ผลการดาเนินงานสาหรับงวดสามเดือน สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 (ไตรมาสที่ 1/2563-2564)
รายได้
บริษัทมีรายได้จากการขายและให้บริการรวมในไตรมาสที่ 1/2563-2564 ทัง้ สิน้ 2,667 ล้านบาท ลดลงเป็ นจานวน 694 ล้านบาท
หรือคิดเป็ น 20.7% จากไตรมาสที่ 1/2562-2563 สาเหตุหลักเนื่องมาจากมาตรการการปั องกันโรคระบาดโควิด-19 ซึ่งเปรียบเทียบกับ
ช่วงเวลาเดียวกันของปี ก่อนที่ยงั ไม่มีการระบาด โดยมีรายละเอียดของแต่ละสายธุรกิจดังต่อไปนี ้
ธุรกิจเครื่องดื่ม
บริษัทมีรายได้จากการขายและให้บริการธุรกิจเครื่องดื่มในไตรมาสที่ 1/2563-2564 เป็ นจานวน 1,480 ล้านบาท ลดลงเล็กน้อย
จานวน 91 ล้านบาท หรือ 5.8% จากไตรมาสที่ 1/2562-2563 มีสาเหตุหลักมาจากยอดขายส่งออกลดลง 15% จากการแพร่ระบาด
ของไวรัสโควิด-19 ในประเทศที่เป็ นตลาดส่งออกหลักของบริษัทซึ่งทาให้เกิดการชะลอการนาเข้า อย่างไรก็ตามบริษัทสามารถ
สร้างยอดขายภายในประเทศกลับมาปรับตัวเพิ่มขึน้ โดยมีแรงผลักดันมาจากการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ “Oishi Plus C” หรือ ชาเขียว
ผสมวุน้ มะพร้าวและวิตามินซีซ่งึ ได้รบั การตอบรับที่ดีจากผูบ้ ริโภค และการเติบโตของยอดขายในช่องทางดัง้ เดิม (Traditional
Trade) อย่างต่อเนื่อง
ธุรกิจอาหาร
บริษัทมีรายได้จากธุรกิจอาหารเท่ากับ 1,187 ล้านบาทในไตรมาสที่ 1/2563-2564 ลดลง 603 ล้านบาทหรือคิดเป็ น 33.7%
จากไตรมาสที่ 1/2562-2563 ปั จจัยหลักมาจากผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ระลอกใหม่ในประเทศไทย
ส่งผลให้ผู้บริโภครับประทานอาหารในร้านน้อยลง อีกทั้งมาตรการจากัดจานวนคนและเวลาในการบริโภคในร้านอาหาร
อย่างไรก็ตาม บริษัทได้พฒ
ั นาการขายผ่านช่องทางส่งตรงถึงบ้าน (Home Delivery) และมีโปรโมชั่นที่น่าสนใจ ซึ่งช่วยบรรเทา
ผลกระทบได้บางส่วน เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 1/2562-2563 ซึ่งยังไม่เกิดการระบาดของไวรัสโควิด-19 ในประเทศไทย

ต้นทุนขาย
ต้นทุนขายและให้บริการรวมของบริษัทในไตรมาสที่ 1/2563-2564 อยู่ท่ี 1,784 ล้านบาท ลดลงเมื่อเทียบกับต้นทุนขายและบริการ
ในไตรมาสที่ 1/2562-2563 เป็ นจานวน 385 ล้านบาท หรือคิดเป็ น 17.8%
ธุรกิจเครื่องดื่ม
ต้นทุนขายและให้บริการของธุรกิจเครื่องดื่มในไตรมาสที่ 1/2563-2564 ลดลงจากไตรมาสที่ 1/2562-2563 ซึ่งเป็ นไปตามการลดลง
ของรายได้เครื่องดื่ม
ธุรกิจอาหาร
ต้นทุนขายของธุรกิจอาหารในไตรมาสที่ 1/2563-2564 ลดลงเมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 1/2562-2563 สอดคล้องกับยอดขายที่ลดลง
และประกอบกับการดาเนินมาตรการควบคุม และบริหารจัดการวัตถุดิบซึ่งสามารถลดต้นทุนได้ดี
ค่าใช้จ่ายในการขาย
บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการขายในไตรมาสที่ 1/2563-2564 รวมเท่ากับ 254 ล้านบาท ลดลง 81 ล้านบาท หรือ 24.2% จาก
ไตรมาสที่ 1/2562-2563 ซึ่งเกิดจากการลดลงอย่างมีนัยสาคัญของค่าใช้จ่ายในการขาย อันเป็ นผลมาจากการมาตรการ
ควบคุมค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขาย การเจรจาลดค่าเช่ากับเจ้าของพืน้ ที่ รวมถึงการดาเนินนโยบายอย่างเคร่งครัดเพื่อ เพิ่ม
ประสิทธิภาพและลดค่าใช้จ่ายในร้านอาหาร ซึ่งเป็ นมาตรการที่บริษัทปรับใช้และดาเนินการมาอย่างต่อเนื่องตัง้ แต่ช่วงที่เกิดวิกฤติ
การระบาดของไวรัสโควิด-19
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการบริหารรวมในไตรมาสที่ 1/2563-2564 เท่ากับ 420 ล้านบาท ลดลง 82 ล้านบาท หรือ 16.3% จาก
ไตรมาสที่ 1/2562-2563 เนื่องจากการควบคุมค่าใช้จ่ายทัง้ ในส่วนบุคลากรและสานักงาน เช่น การจัดตารางการทางานให้เหมาะสม
การหยุดรับพนักงานเพิ่มชั่วคราว และการให้ความรูแ้ ละบริหารพนักงานในร้านให้สามารถทางานได้หลายตาแหน่ง เพื่อรักษา
ความมีประสิทธิภาพของการบริหารในภาพรวม
กาไรสุทธิ
บริษัทมีกาไรสุทธิรวมในไตรมาสที่ 1/2563-2564 ที่ 225 ล้านบาท ปรับตัวลง 37.0% หรือ 132 ล้านบาท จากไตรมาสที่ 1/2562-2563
โดยมีสาเหตุหลักมาจากผลกระทบการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ซึ่งส่งผลให้ยอดขายและกาไรสุทธิของทัง้ ธุรกิจเครื่องดื่ม
และอาหารปรับตัวลดลง ชดเชยด้วยการควบคุมค่าใช้จ่ายอย่างเข้มงวด อนึ่งบริษัทได้ถือปฏิบตั ิตามมาตรฐานบัญชีเรื่องสัญญาเช่า
(TFRS 16) ในไตรมาสที่ 1/2563-2564 เป็ นครัง้ แรก ซึ่งบริษัทได้รบั รูค้ ่าตัดจาหน่ายและค่าใช้จ่ายดอกเบีย้ จากสัญญาเช่าเพิ่มขึน้
สุทธิภาษี ซึ่งกระทบกาไรสุทธิในไตรมาสนีป้ ระมาณ 7 ล้านบาท เมื่อเทียบกับวิธีปฏิบตั ิเดิม

ฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
สินทรัพย์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีสินทรัพย์รวมทั้งสิน้ 9,029 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 461 ล้านบาท จากสินทรัพย์รวม
ณ สิน้ เดือนกันยายนปี 2563 ที่ 8,568 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วย
สินทรัพย์หมุนเวียนทั้งสิน้ 3,022 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 203 ล้านบาท อันเนื่องมาจากการเพิ่มขึน้ ของรายการเงินสด
และรายการเทียบเท่าเงินสดที่ 574 ล้านบาท จากการเพิ่มขึน้ ของกระแสเงินสดจากการดาเนินงานและการได้รบั ชาระเงินชดเชย
จากบริษัทประกันภัยในงวดสุดท้ายเป็ นจานวนเงิน 461 ล้านบาท ซึ่งสะท้อนได้จากยอดลูกหนีอ้ ื่นที่ลดลงเนื่องจากบริษัทได้รบั ชาระ
เงินค่าสินไหมทดแทนแล้ว
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนทัง้ สิน้ 6,007 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 258 ล้านบาท เนื่องมาจากการบันทึกรายการสินทรัพย์สิทธิการใช้
มูลค่า 423 ล้านบาท ตามการปฏิบตั ิตามมาตรฐานบัญชี สัญญาเช่า (TFRS16) สุทธิดว้ ยการลดลงมูลค่าตามบัญชีของที่ดิน
อาคารและอุปกรณ์ จากค่าเสื่อมราคา
หนีส้ ิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีหนีส้ ินรวมทัง้ สิน้ 1,843 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 236 ล้านบาทจากหนีส้ ินรวม 1,607 ล้านบาท
ณ สิน้ เดือนกันยายน 2563 ประกอบด้วย
หนีส้ ินหมุนเวียนจานวน 1,409 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 11 ล้านบาทเนื่องจากการบันทึกหนีส้ ินตามสัญญาเช่าที่ถึงกาหนด
ภายใน 1 ปี มูลค่า 190 ล้านบาท สุทธิกบั การลดลงของยอดเจ้าหนีอ้ ื่นอันเนื่องมาจากมาตรการลดค่าใช้จ่าย
หนีส้ ินไม่หมุนเวียนจานวน 433 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 224 ล้านบาท เนื่องจากบันทึกรายการหนีส้ ินตามสัญญาเช่ามูลค่า
183 ล้านบาท ทั้งนีแ้ ม้บริษัทบันทึกบัญชีหนีส้ ินที่มีภาระดอกเบีย้ จากมาตรฐานการเงินฉบับใหม่ดงั ที่กล่าวไปแล้ว แต่ บริษัท
ยังคงสถานะทางการเงินที่แข็งแรงและไม่มีเงินกูย้ ืม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีส่วนของผูถ้ ือหุน้ รวมทัง้ สิน้ 7,187 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 225 ล้านบาท หรือเท่ากับ 3.2%
จาก ณ สิน้ เดือนกันยายน 2563 เนื่องจากการเพิ่มขึน้ ของกาไรสะสมอันเนื่องมาจากกาไรสุทธิท่เี พิ่มขึน้ สาหรับไตรมาส
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
(นางนงนุช บูรณะเศรษฐกุล)
กรรมการผูจ้ ดั การ

