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ที� สน. 23/2562                    
 

13 กมุภาพนัธ์ 2562 
 
เรื�อง   ชี �แจงผลการดําเนินงานและฐานะทางการเงนิสําหรับงวดสามเดือน สิ �นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม 2561 
 
เรียน   กรรมการและผู้จดัการ   
           ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
 
           บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (“บริษัท”) ขอชี �แจงผลการดําเนินงานรวมและฐานะ
ทางการเงินรวมสําหรับงวดสามเดือน สิ �นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม 2561 โดยมีรายละเอียดดงันี � 
 
ผลการดาํเนินงานรวมสําหรับงวด 3 เดือน ในไตรมาสท ี� 1/2561-2562 สิ "นสุดวนัท ี� 31 ธ ันวาคม 2561 
 
รายได้ 

ในไตรมาสที� 1/2561-2562  บริษัทมีรายได้จากการขายรวมทั �งสิ �นจํานวน 3,366 ล้านบาท เพิ�มขึ �นจํานวน 208 
ล้านบาท หรือคิดเป็น 6.6% จากงวดเดียวกนัของปีก่อน โดยมรีายละเอียดในแตล่ะสายธรุกิจดงันี �  

ธรุกิจเครื�องดื�ม 

ธุรกิจเครื�องดื�มในไตรมาสที� 1/2561-2562 มีรายได้จํานวน 1,618 ล้านบาท เพิ�มขึ �น 4.9% หรือ 76 ล้านบาท เมื�อ
เปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน เนื�องจากบริษัทได้มีการเปิดตวัสินค้าใหม่เข้าสู่ตลาด ได้แก่ ชาเขียวพร้อมดื�ม
โออิชิ นํ �าผึ �งมะนาวจีFด และ ชาเชียวโออิชิ โกลด์ ซึ�งเป็นชาเขียวพรีเมี�ยม ในขณะที�ตลาดชาเขียวโดยรวมยงัคงชะลอตัว
น้อยลงจากปีที�แล้ว แต่บริษัทยังคงเป็นผู้ นําในตลาดชาพร้อมดื�ม ในส่วนของการส่งออกสินค้าไปจําหน่ายยัง
ตา่งประเทศเติบต่ออยา่งต่อเนื�อง 

ธรุกิจอาหาร 

ธุรกิจอาหารมีรายได้เป็นจํานวน 1,748 ล้านบาท เพิ�มขึ �น 132  ล้านบาทหรือคิดเป็น 8.2% จากงวดเดียวกันของ 
ปีก่อน เนื�องจากการขยายสาขาใหม ่และการเติบโตของร้านอาหารที�ให้บริการปัจจบุนั  
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ต้นทนุขาย 

ต้นทุนขายรวมของบริษัทในไตรมาสที� 1/2561-2562 เท่ากับ 2,166 ล้านบาท เพิ�มขึ �น 139 ล้านบาทหรือคิดเป็น 6.8%  
เมื�อเปรียบเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อน โดยมีรายละเอียดในแต่ละสายธุรกิจดงันี �  

ธรุกิจเครื�องดื�ม 

ธรุกิจเครื�องดื�มมีต้นทนุขายที�เพิ�มขึ �นสอดคล้องกบัยอดขายที�เพิ�มขึ �นจากปีที�แล้ว 

ธรุกิจอาหาร 

ธรุกิจอาหารมต้ีนทนุขายที�เพิ�มขึ �นตามยอดขาย เนื�องจากการขยายตวัของสาขาเพิ�มขึ �น 
 
ค่าใช้จ่ายในการขาย 

บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการขายรวมในไตรมาสที� 1/2561-2562 เท่ากับ 401 ล้านบาท เพิ�มขึ �น 14.6% หรือ 51 ล้านบาท  
เมื�อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน เนื�องจากบริษัทได้ลงทุนด้านการโฆษณาในตราสินค้า สําหรับการเปิดตวั 
ผลิตภณัฑ์ใหม่ เพื�อรักษาความเป็นผู้ นําในตลาดชาพร้อมดื�ม 
 
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

บริษัทมีค่าใช้จา่ยในการบริหารรวมในไตรมาสที� 1/2561-2562 เป็นจํานวน 493 ล้านบาท เพิ�มขึ �นเล็กน้อย 12 ล้าน
บาท หรือ 2.6% จากงวดเดียวกนัของปีก่อน เนื�องจากการขยายตวัของธุรกิจ  
 
เหตุการณ์เพลิงไหม้บริเวณสายการผลติเครื� องดื�ม UHT 

จากเหตุการณ์เพลิงไหม้บริเวณส่วนการผลิตเครื�องดื�ม UHT ภายในโรงงานนิคมอุตสาหกรรมนวนคร เมื�อวันที�  27 
พฤศจิกายน 2560  บริษัทได้ทําประกนัภยัซึ�งครอบคลมุความเสียหายทั �งหมดทั �งในสว่นความเสียหายของสนิทรัพย์และ
ในสว่นของธรุกิจหยดุชะงกั และบริษทัได้รับรู้การชดเชยความเสียหายจากธรุกิจหยดุชะงกัเป็นจาํนวน 47 ล้านบาท  
และในสว่นของสายการผลิต UHT ดงักลา่วในเริ�มกลบัมาผลิตเป็นปกติแล้ว ในวนัที� 12 ธนัวาคม 2561 
 
กาํไรสุทธ ิ 

กําไรสุทธิของบริษัทในไตรมาสที�  1/2561-2562  เท่ากับ 326 ล้านบาท เพิ�มขึ �น 29 ล้านบาท หรือ 9.9% เมื�อ
เปรียบเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อน เนื�องจากการขยายตวัของธรุกิจอาหารและการควบคมุประสิทธิภาพในการ
ปฎบิตัิการที�ดี 
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ฐานะการเงนิ ณ วันท ี� 31 ธ ันวาคม 2561 

สินทรัพย์ 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2561 บริษัทมีสินทรัพย์รวมทั �งสิ �น 9,472 ล้านบาท ลดลง 209 ล้านบาท หรือ 2.3% จากรอบบญัชี
สิ �นสดุปี ณ วนัที� 30 กนัยายน 2561 โดยมีรายละเอียดดงันี � 

บริษัทมีสินทรัพย์หมุนเวียนจํานวน 2,763 ล้านบาท ลดลง 633 ล้านบาท หรือคิดเป็น 18.6% เมื�อเทียบกับ 
สิ �นสดุปี ณ วนัที� 30 กนัยายน 2561 โดยมีสาเหตหุลักมาจากการชําระคืนหุ้นกู้ ในส่วนที�ครบกําหนด 

บริษัทมสีินทรัพย์ไมห่มนุเวยีนจาํนวน 6,709 ล้านบาท เพิ�มขึ �น 424 ล้านบาท หรือ 6.8% เมื�อเทียบกบัเมื�อเทียบกบั 
สิ �นสุดปี ณ วนัที� 30 กันยายน 2561 ซึ�งสาเหตุหลักมาจากการเพิ�มขึ �นของสินทรัพย์ในสายการผลิต UHT ซึ�งได้
กลบัมาดําเนินงานเป็นปกติ 

 
หนี "สิน 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2561 บริษัทมหีนี �สินรวมทั �งสิ �น 3,156 ล้านบาท ลดลง 534 ล้านบาท หรือ 14.5% เมื�อเทียบกบั
สิ �นสดุปี ณ วนัที� 30 กนัยายน 2561 โดยมีรายละเอียดดงันี �  

หนี �สินหมนุเวียน จํานวน 3,032 ล้านบาท ลดลง 541 ล้านบาท หรือ 15.2% เมื�อเทียบกับสิ �นสดุปี ณ วนัที� 30 กันยายน 
2561  สาเหตหุลกัมาจากโดยมีสาเหตหุลกัมาจากการชาํระคืนหุ้นกู้ ในส่วนที�ครบกําหนด 

หนี �สนิไมห่มนุเวยีน จาํนวน 124 ล้านบาท เพิ�มขึ �นเล็กน้อย 7 ล้านบาท หรือ 6.4%  เป็นผลมาจากการดําเนินงานธรุกิจปกติ 

ส่วนของผู้ถ ือห ุ้น 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2561 บริษัทมีส่วนของผู้ ถือหุ้นรวมทั �งสิ �น 6,316 ล้านบาท เพิ�มขึ �น 325 ล้านบาท หรือ 5.4% จาก
สิ �นสดุปี ณ วนัที� 30 กนัยายน 2561 เป็นผลมาจากการเพิ�มขึ �นของกําไรสทุธิในระหวา่งปี  
 

จงึเรียนมาเพื�อโปรดทราบ 
 

       ขอแสดงความนบัถือ 

 

                                                         (นางนงนชุ บรูณะเศรษฐกลุ) 
                                                                                          กรรมการผู้จดัการ 


