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เร่ือง: ชีแ้จงผลการด าเนินงานและฐานะทางการเงินส าหรับไตรมาสท่ี 3 สิน้สดุวนัท่ี 30 มิถนุายน 2562 
เรียน: กรรมการและผู้จดัการ 

ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
 
บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย (“บริษัท”) ขอชีแ้จงผลการด าเนินงานรวม

และฐานะทางการเงินรวมส าหรับไตรมาสท่ี 3 สิน้สดุวนัท่ี 30 มิถนุายน 2562 ดงันี ้
 
ผลการด าเนินงานส าหรับงวด 3 เดือน ในไตรมาสที่ 3/2561-2562  
 
รายได้ 
 
ในไตรมาสท่ี 3/2561-2562 บริษัทมีรายได้จากการขายและบริการรวมทัง้สิน้ 3,639 ล้านบาท เพิ่มขึน้จ านวน 
294 ล้านบาท หรือคดิเป็น 8.8 % เม่ือเปรียบเทียบกบัไตรมาสท่ี 3/2560-2561 โดยมีรายละเอียดของแตล่ะสาย
ธุรกิจดงัตอ่ไปนี ้
 
ธุรกิจเคร่ืองด่ืม 
ธุรกิจเคร่ืองดื่มของบริษัทในไตรมาสท่ี 3/2561-2562 มีรายได้จากการขายและบริการท่ี 1,799 ล้านบาท เพิ่มขึน้
จ านวน 84 ล้านบาท หรือคิดเป็น 4.9% เ ม่ือเปรียบเทียบกับไตรมาสท่ี 3/2560-2561 จากการเติบโต 
อย่างแข็งแกร่งของรายได้การส่งออกเคร่ืองด่ืมไปยังตลาดต่างประเทศ ในขณะท่ีบริษัทยังสามารถรักษา
ต าแหน่งผู้น าในตลาดชาพร้อมด่ืมในประเทศได้อย่างตอ่เน่ือง นอกจากนัน้บริษัทได้กลบัมารับรู้รายได้จากการ
ให้บริการอนัเน่ืองมาจากธุรกิจรับจ้างผลิต (OEM) ในไตรมาสนี ้
 
ธุรกิจอาหาร 
ธุรกิจอาหารในไตรมาสท่ี 3/2561-2562 มีรายได้จากการขายจ านวน 1,840 ล้านบาท เพิ่มขึน้จ านวน 210 ล้านบาท 
หรือคิดเป็น 12.9% เม่ือเปรียบเทียบกับไตรมาสท่ี 3/2560-2561 โดยมีปัจจัยหลักมาจากการขยายสาขา
ร้านอาหารใหม ่และการเตบิโตอยา่งแข็งแกร่งของยอดขายสาขาเดมิ 
  



ต้นทุนขาย 

 
ในไตรมาสท่ี 3/2561-2562 บริษัทมีต้นทนุขายและบริการรวมทัง้สิน้ 2,292 ล้านบาท เพิ่มขึน้จ านวน 150 ล้านบาท 
หรือคดิเป็น 7.0% เม่ือเปรียบเทียบกบัไตรมาสท่ี 3/2560-2561 โดยมีรายละเอียดของแตล่ะสายธุรกิจดงัตอ่ไปนี ้
 
ธุรกิจเคร่ืองดื่ม 
ต้นทุนขายและบริการของธุรกิจเคร่ืองด่ืมเพิ่มขึน้เช่นเดียวกับการเติบโตของรายได้ โดยอตัราส่วนต้นทุนต่อ
รายได้ของธุรกิจเคร่ืองด่ืมปรับตวัขึน้เล็กน้อยเม่ือเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนโดยมีสาเหตุหลัก 
มาจากต้นทนุเบือ้งต้นในชว่งเร่ิมเดนิเคร่ืองสายการผลิต UHT ของธุรกิจรับจ้างผลิต (OEM) ในไตรมาสนี ้
 
ธุรกิจอาหาร 
ต้นทุนขายของธุรกิจอาหารเพิ่มขึน้ตามการเติบโตของรายได้ อย่างไรก็ตาม อัตราส่วนต้นทุนขายต่อรายได้
ปรับตวัดีขึน้เม่ือเทียบกับกับงวดเดียวกันของปีก่อน เน่ืองจากการเติบโตของยอดขายท าให้ปริมาณอาหาร 
เหลือทิง้ลดลง และความสามารถในการควบคมุราคาวตัถดุบิหลกัในหลายรายการ 
 
ค่าใช้จ่ายในการขาย 
 
บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการขายรวม 383 ล้านบาทในไตรมาสท่ี 3/2561-2562 คงท่ีเม่ือเปรียบเทียบกับงวด
เดียวกันของปีก่อน บริษัทยังคงควบคุมค่าใช้จ่ายด้านโฆษณาและส่งเสริมการขายอย่างต่อเน่ือง และท า
กิจกรรมการตลาดร่วมกนัระหว่างธุรกิจเคร่ืองด่ืมและธุรกิจอาหารเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสงูสดุ อนัจะเห็นได้
จากการเพิ่มขึน้ของยอดขายแตย่งัสามารถรักษาระดบัคา่ใช้จา่ยในการขายได้ 
 
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 
 
บริษัทมีคา่ใช้จ่ายในการบริหารรวม 519 ล้านบาทในไตรมาสท่ี 3/2561-2562 ทรงตวัจากงวดเดียวกนัของปีก่อน  
  



รายการนอกเหนือจากการด าเนินงานปกติ 
 
ในไตรมาสท่ี 3/2561-2562 บริษัทมีการบนัทึกต้นทุนบริการในอดีตส าหรับผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
มูลค่า 22 ล้านบาท อนัเกิดจากการปรับปรุงพระราชบญัญัติคุ้มครองแรงงานให้นายจ้างต้องจ่ายเงินชดเชยเป็น
จ านวนเท่ากับค่าจ้าง 400 วนั ส าหรับลูกจ้างท่ีถูกเลิกจ้างและท างานมาเกินกว่า 20 ปี ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้
เพียงครัง้เดียวในงบก าไรขาดทนุ และไมมี่ผลกระทบกบังบกระแสเงินสดเน่ืองจากไมใ่ช่รายการเงินสด 

เม่ือเปรียบเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน บริษัทมีการบนัทึกคา่ใช้จ่ายภาษีเงินได้จ านวน 51 ล้านบาทในไตรมาส
ท่ี 3/2560-2561 จากการปรับโครงสร้างของธุรกิจอาหาร ท าให้บริษัทสามารถใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์ภาษี
เงินได้รอตดับญัชี ซึง่รายการคา่ใช้จา่ยดงักลา่วไมใ่ชร่ายการเงินสด 

 
ก าไรสุทธิ 
 
ก าไรสทุธิของบริษัทไตรมาสท่ี 3/2561-2562 เป็นจ านวน 422 ล้านบาท เพิ่มขึน้จ านวน 130 ล้านบาท หรือคิด
เป็น 44.5% เม่ือเปรียบเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อน  

ส าหรับก าไรจากการด าเนินงานปกติของบริษัทเม่ือไมร่วมรายการนอกเหนือจากการด าเนินงานปกติในไตรมาส
ท่ี 3/2561-2562 อยู่ท่ี 444 ล้านบาท เพิ่มขึน้จ านวน 101 ล้านบาท หรือคิดเป็น 29.4% เม่ือเปรียบเทียบก าไร
จากการด าเนินงานปกตท่ีิ 343 ล้านบาทในไตรมาสท่ี 3/2560-2561 

การปรับเพิ่มขึน้ของทัง้ก าไรสุทธิและก าไรจากการด าเนินงานปกติในไตรมาสท่ี 3/2561-2562 มีสาเหตุหลัก 
มาจากก าไรท่ีเพิ่มขึน้ของธุรกิจอาหารอนัเน่ืองมาจากการเตบิโตของยอดขาย ในขณะท่ีสดัสว่นต้นทนุลดลงจาก
การเพิ่มประสิทธิภาพ ในขณะเดียวกนัธุรกิจเคร่ืองด่ืมมีก าไรเพิ่มขึน้จากการการเติบโตของรายได้การส่งออก  
และการควบคมุคา่ใช้จา่ยในการขาย 

  



ผลการด าเนินงานส าหรับรอบระยะเวลา 9 เดือน สิน้สุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2562 
 
รายได้ 
 
ในงวดเก้าเดือนของปี 2561-2562 บริษัทมีรายได้จากการขายทัง้สิน้ 10,488 ล้านบาท เพิ่มขึน้จ านวน 862ล้านบาท 
หรือคิดเป็น 9.0% เม่ือเปรียบเทียบกับงวดเก้าเดือนของปี 2560-2561 โดยมีรายละเอียดของแต่ละสายธุรกิจ
ดงัตอ่ไปนี ้
 
ธุรกิจเคร่ืองด่ืม 
บริษัทมีรายได้ธุรกิจเคร่ืองดื่มงวดเก้าเดือนแรกของปี 2561-2562 จ านวน 5,102 ล้านบาท เพิ่มขึน้จ านวน 329 
ล้านบาท หรือคิดเป็น 6.9% เม่ือเปรียบเทียบกับงวดเดียวกนัของปีก่อน จากการเติบโตของรายได้การส่งออก
และยอดขายในประเทศ ซึ่งได้รับแรงสนบัสนุนจากการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ และรายการส่งเสริมการขายช่วง 
ฤดรู้อนท่ีประสบความส าเร็จ โดยบริษัทได้กลบัมารับรู้รายได้จากการให้บริการอนัเน่ืองมาจากธุรกิจรับจ้างผลิต 
(OEM) ในไตรมาสท่ี 3/2561-2562 
 
ธุรกิจอาหาร 
บริษัทมีรายได้ธุรกิจอาหารงวดเก้าเดือนแรกของปี 2561-2562 จ านวน 5,386 ล้านบาท เพิ่มขึน้จ านวน 533
ล้านบาท หรือคิดเป็น 11.0% เม่ือเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน โดยมีปัจจยัหลกัมาจากการขยาย
สาขาร้านอาหารใหม ่และการเตบิโตอยา่งแข็งแกร่งของยอดขายสาขาเดมิ 
 
ต้นทุนขาย 
 
บริษัทมีต้นทนุขายในงวดเก้าเดือนแรกของปี 2561-2562 รวมทัง้สิน้ 6,688 ล้านบาท เพิ่มขึน้จ านวน 515 ล้านบาท 
หรือคิดเป็น 8.3% เม่ือเปรียบเทียบกับงวดเก้าเดือนของปี 2560-2561 โดยมีรายละเอียดของแต่ละสายธุรกิจ
ดงัตอ่ไปนี ้
 
ธุรกิจเคร่ืองด่ืม 
ต้นทนุขายของธุรกิจเคร่ืองดื่มเพิ่มขึน้เชน่เดียวกบัการเติบโตของรายได้ โดยอตัราสว่นต้นทนุตอ่รายได้ของธุรกิจ
เคร่ืองดื่มปรับตวัขึน้เล็กน้อยเม่ือเปรียบเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อนโดยมีสาเหตหุลกัมาจากต้นทนุเบือ้งต้น
ในชว่งเร่ิมเดนิเคร่ืองสายการผลิต UHT ของธุรกิจรับจ้างผลิต (OEM) ในไตรมาสท่ี 3/ 2561-2562 



ธุรกิจอาหาร 
ต้นทุนขายของธุรกิจอาหารเพิ่มขึน้ตามการเติบโตของรายได้ อย่างไรก็ตามอัตราส่วนต้นทุนขายต่อรายได้
ปรับตวัดีขึน้เม่ือเทียบกบักบังวดเดียวกนัของปีก่อน เน่ืองจากการเติบโตของยอดขายท าให้ปริมาณอาหารเหลือ
ทิง้ลดลง และความสามารถในการควบคมุราคาวตัถดุิบหลกัในหลายรายการ 
 
ค่าใช้จ่ายในการขาย 
 
บริษัทมีคา่ใช้จ่ายในการขายงวดเก้าเดือนแรกของปี 2561-2562 รวม 1,115 ล้านบาท ลดลงจ านวน 39 ล้านบาท 
หรือคดิเป็น 3.4% เม่ือเปรียบเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อน โดยบริษัทสามารถควบคมุคา่ใช้จ่ายโฆษณาและ
สง่เสริมการขายได้อยา่งมีประสิทธิภาพ  
 
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 
 
บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการบริหารในงวดเก้าเดือนแรกของปี 2561-2562 รวม 1,520 ล้านบาท คงท่ีเม่ือ
เปรียบเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อนจากการควบคมุคา่ใช้จา่ย 
 
รายการนอกเหนือจากการด าเนินงานปกติ 
 

ดงัท่ีกล่าวไปเบือ้งต้นในไตรมาสท่ี 3/2561-2562 บริษัทมีการบันทึกต้นทุนบริการในอดีตส าหรับผลประโยชน์ 
ระยะยาวของพนักงานมูลค่า 22 ล้านบาท อันเกิดจากการปรับปรุงพระราชบัญญัติคุ้ มครองแรงงาน ซึ่งเป็น
คา่ใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้เพียงครัง้เดียวในงบก าไรขาดทุน และไม่มีผลกระทบกับงบกระแสเงินสดเน่ืองจากไม่ใช่รายการ
เงินสด เม่ือเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน บริษัทมีการบนัทึกค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้จ านวน 51 ล้านบาท 
ในไตรมาสท่ี 3/2560-2561 จากการปรับโครงสร้างธุรกิจอาหาร ท าให้บริษัทสามารถใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์
ภาษีเงินได้รอตดับญัชี ซึง่รายการคา่ใช้จา่ยดงักลา่วไมใ่ชร่ายการเงินสด 

 
ก าไรสุทธิ 
 
ก าไรสุทธิของบริษัทงวดเก้าเดือนแรกของปี 2561-2562 อยู่ท่ี 1,145 ล้านบาท โดยก าไรเพิ่มขึน้อย่างมี
นยัส าคญัจ านวน 313 ล้านบาท คดิเป็น 37.6% เม่ือเปรียบเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อน  



ส าหรับก าไรจากการด าเนินงานปกติของบริษัทเม่ือไม่รวมรายการนอกเหนือจากการด าเนินงานปกติส าหรับ
งวดเก้าเดือนแรกของปี 2561-2562 มีมลูคา่ 1,167 ล้านบาท เพิ่มขึน้จ านวน 284 ล้านบาท หรือคดิเป็น 32.2% 
เม่ือเปรียบเทียบก าไรจากการด าเนินงานปกตท่ีิ 883 ล้านบาทส าหรับงวดเก้าเดือนของปี 2560-2561 

การปรับเพิ่มขึน้ของทัง้ก าไรสุทธิและก าไรจากการด าเนินงานปกติในงวด 9 เดือนแรกของปี 2561-2562  
เกิดจากการเติบโตของรายได้โดยเฉพาะการเติบโตของยอดส่งออกเคร่ืองด่ืม และยอดขายของธุรกิจอาหาร  
จากการขยายสาขา รวมทัง้การควบคมุคา่ใช้จา่ยอนัเน่ืองมาจากการเพิ่มประสิทธิภาพในการด าเนินงานและลด
คา่ใช้จา่ยในการขายอยา่งตอ่เน่ือง 

  



ฐานะทางการเงนิสิน้สุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562 
 

สินทรัพย์ 
 
บริษัทมีสินทรัพย์รวมทัง้สิน้ 9,395 ล้านบาท ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2562 โดยลดลงจ านวน 285 ล้านบาท หรือ
คิดเป็น 2.9% เม่ือเปรียบเทียบกับสินทรัพย์รวม ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2561 (สิน้สุดรอบปีบญัชี 2560-2561) 
โดยมีรายละเอียดดงันี ้
 
สินทรัพย์หมุนเวียนมีมลูค่า 2,999 ล้านบาท ลดลงจ านวน 396 ล้านบาทหรือคิดเป็น 11.7% จาก ณ วนัท่ี 30
กนัยายน 2561 โดยเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสทุธิอยู่ท่ี 1,299 ล้านบาทซึ่งเป็นยอดท่ีเพียงพอกบัการ
จ่ายคืนหุ้นกู้ ท่ีครบก าหนดไถ่ถอนในเดือนกรกฎาคม 2562 ส าหรับลกูหนีอ่ื้นมียอดลดลงเน่ืองจากบริษัทได้รับ
ช าระเงินชดเชยสว่นหนึง่จากประกนัภยัเป็นมลูคา่ 600 ล้านบาทในเดือนมกราคม 2562 
 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนมีมูลค่า 6,396 ล้านบาท คงท่ีเม่ือเทียบกับยอด ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2561 ในขณะท่ี
รายการท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ปรับเพิ่มขึน้อันมีสาเหตุมาจากสายการผลิตเคร่ืองด่ืม UHT ซึ่งได้รับ
ผลกระทบจากเหตเุพลิงไหม้ในอดีตได้กลบัมาติดตัง้ในเดือนธนัวาคม 2560 และสทุธิด้วยคา่เส่ือมราคา 
 
หนีส้ิน 
 
หนีส้ินรวมของบริษัท ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2562 อยู่ท่ี 2,818 ล้านบาท ลดลงเป็นจ านวน 872 ล้านบาท หรือ
เทา่กบั 23.6% จาก ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 โดยมีรายละเอียดดงันี ้
 
หนีส้ินหมนุเวียนมีมลูคา่ 2,680 ล้านบาท ลดลงจ านวน 894 ล้านบาท หรือ 25.0% จาก ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 
2561 ซึง่มีสาเหตหุลกัมาจากการช าระคืนหุ้นกู้ ท่ีครบก าหนดไถ่ถอนมลูคา่ 701 ล้านบาทใน ไตรมาสท่ี 1/2561-
2562 ส าหรับหุ้นกู้มลูคา่ 1,000 ล้านบาท ท่ีเหลืออยูจ่ะครบก าหนดช าระในเดือนกรกฎาคม 2562 
 
หนีส้ินไม่หมนุเวียนมีมลูคา่ 138 ล้านบาท เพิ่มขึน้จ านวน 22 ล้านบาท หรือ 18.5% จาก ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 
2561 จากการเพิ่มขึน้ของประมาณการหนีส้ินส าหรับผลประโยชน์พนักงานอันเกิดจากการปรับปรุง
พระราชบญัญตัคิุ้มครองแรงงาน 
  



ส่วนของผู้ถือหุ้น 
 
บริษัทมีส่วนของผู้ ถือหุ้นรวม ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2562 ทัง้สิน้ 6,577 ล้านบาท เพิ่มขึน้จ านวน 587 ล้านบาท 
หรือเท่ากบั 9.8% เม่ือเทียบกบั ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 จากการเพิ่มขึน้ของก าไรสะสมอนัเน่ืองมาจากก าไรสุทธิ
ท่ีเพิ่มขึน้ในรอบ 9 เดือน สทุธิด้วยเงินปันผลจา่ยรอบคร่ึงปีแรก 
 
 
จงึเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
 

ขอแสดงความนบัถือ 
 
        (นางนงนชุ บรูณะเศรษฐกลุ) 

   กรรมการผู้จดัการ 
 


