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เร่ือง: ชีแ้จงผลการด าเนินงานและฐานะทางการเงินส าหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 
เรียน: กรรมการและผู้จดัการ 

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

ทางการเงินรวมส าหรับรอบบญัชปีี 2562 สิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 โดยมีรายละเอยีดดงันี ้
 
ผลการด าเนินงานส าหรับรอบบัญชีปี 2562 สิน้สุดวนัที่ 30 กนัยายน 2562 
 
รายได้ 
 
บริษัทมีรายได้จากการขายและให้บริการรวมทัง้สิน้ 13,631 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 1,035 ล้านบาท หรือ 8.2% จากปีก่อนซึง่มี
รายได้จากการขายและให้บริการรวม 12,596 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดของแต่ละสายธุรกิจดงัตอ่ไปนี ้
 
ธุรกิจเคร่ืองดืม่ 
บริษัทมีรายได้จากธุรกิจเคร่ืองดื่มเท่ากบั 6,501 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 515 ล้านบาท หรือเติบโต 8.6% จากปีก่อนซึ่งมีรายได้จาก
ธุรกิจเคร่ืองดื่มเท่ากับ 5,986 ล้านบาท เนื่องจากการเติบโตอย่างแข็งแกร่งของรายได้ส่งออกเคร่ืองดื่มไปยงัตลาดต่างประเทศ 
การออกผลิตภัณฑ์ใหม่และได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี ส่งผลให้บริษัทสามารถรักษาต าแหน่งผู้น าในตลาดชาพร้อมดื่มใน
ประเทศได้อย่างต่อเนื่อง นอกจากนัน้บริษัทได้กลบัมารับรู้รายได้จากการให้บริการอนัเนื่องมาจากธุรกิจรับจ้างผลิต (OEM)  
 
ธุรกิจอาหาร 
บริษัทมีรายได้จากธุรกิจอาหารเท่ากบั 7,130 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 7.9% หรือ 520ล้านบาทจากปีก่อน ปัจจัยหลกัมาจากการเปิด
สาขาใหม่ของธุรกิจร้านอาหาร และการเติบโตของยอดขายสาขาเดิม แม้ในสถาวะเศรษฐกิจที่ยงัชะลอตวั 
 
 
ต้นทนุขาย 
 
ต้นทนุขายและให้บริการรวมของบริษัทเท่ากบั 8,816 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 706 ล้านบาท หรือ 8.7% เมื่อเปรียบเทียบกบัรอบบญัชี
ปี 2561 โดยมีรายละเอียดของแต่ละสายธุรกิจดงัต่อไปนี ้
 
 
 



 
ธุรกิจเคร่ืองดืม่ 
ต้นทนุขายและให้บริการของธุรกิจเคร่ืองดื่มในรอบปีบญัชี 2562 อยู่ที่ 4,902 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 459 ล้านบาท หรือ 10.3% จาก
รอบบัญชีปี 2561 เพิ่มขึน้จากการเติบโตของยอดขาย และบางส่วนจากการเปล่ียนแปลงของสัดส่วนผลิตภัณฑ์การขาย 
ประกอบกบัต้นทนุเบือ้งต้นในช่วงเร่ิมเดินเคร่ืองสายการผลิต UHT ที่ได้รับผลกระทบจากเพลิงไหม้ 
 
ธุรกิจอาหาร 
ต้นทุนขายและให้บริการของธุรกิจอาหารในรอบปีบญัชี 2562 เท่ากับ 3,914 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 247 ล้านบาท หรือ 6.7% เมื่อ
เทียบกับรอบบญัชีปี 2561 เนื่องจากบริษัทสามารถควบคุมราคาวตัถดุิบหลกัในหลายรายการ และการเพิ่มประสิทธิภาพการ
ด าเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง  
 
ค่าใช้จ่ายในการขาย 
 
บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการขายรวมเท่ากบั 1,497 ล้านบาท ลดลง 94 ล้านบาท หรือ 5.9% จากรอบบญัชีปี 2561 ที่มีค่าใช้จ่ายใน
การขายรวมเท่ากบั 1,591 ล้านบาท เป็นผลมาจากการควบคมุค่าใช้จ่ายในการขายได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยสะท้อนให้เห็น
ว่าบริษัทมีกลยทุธ์ที่ถกูต้องในการลงทนุด้านตราสินค้า อีกทัง้มีการท ากิจกรรมทางการตลาดร่วมกนัระหว่างธุรกิจเคร่ืองดื่มและ
อาหาร ซึง่สามารถประหยดัค่าใช้จ่ายโดยรวมได้ และยงัคงสามารถสร้างรายได้ให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง 
 
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 
 
บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการบริหารรวมเท่ากบั 2,083 ล้านบาท เพิ่มขึน้เล็กน้อย 85 ล้านบาท หรือ 4.2% จากรอบบญัชีปี 2561 ที่มี
ค่าใช้จ่ายในการบริหารรวมเท่ากบั 1,998 ล้านบาท ซึง่สอดคล้องการการเติบโตของธุรกิจโดยรวม 
 
รายการนอกเหนือจากการด าเนินงานปกติ 
 

บริษัทมีการบันทึกต้นทุนบริการในอดีตส าหรับผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานมูลค่า 22 ล้านบาท อันเกิดจากการปรับปรุง
พระราชบญัญัติคุ้มครองแรงงาน ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้เพียงครัง้เดียวในงบก าไรขาดทุน และไม่มีผลกระทบกับงบกระแสเงินสด
เนื่องจากไม่ใช่รายการเงินสด 

เมื่อเปรียบเทียบกับรอบปีบญัชี 2561 บริษัทมีการบันทึกค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้จ านวน 51 ล้านบาท จากการปรับโครงสร้างธุรกิจ
อาหาร ท าให้บริษัทสามารถใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตดับญัชี ซึง่รายการค่าใช้จ่ายดงักล่าวไม่ใช่รายการเงินสด 

 
 
 
 



ก าไรสุทธ ิ
 
ก าไรสทุธิรวมของบริษัทเท่ากบั 1,229 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 221 ล้านบาท หรือ 21.9% จากรอบปีบญัชี 2561 ที่มีก าไรสทุธิ 1,008 
ล้านบาท เนื่องมาจากการเติบโตของยอดขายเคร่ืองดื่มที่ส่งออกไปยงัต่างประเทศ ยอดขายของธุรกิจอาหารจากการขยาย
สาขาและการเติบโตของสาขาเดิม รวมทัง้การควบคมุค่าใช้จ่ายอนัเนื่องมาจากการเพิ่มประสิทธิภาพในการด าเนินงานและการ
ลดค่าใช้จ่ายในการขายอย่างต่อเนื่อง 

 

หากไม่รวมรายการนอกเหนือจากการด าเนินงานปกติ ก าไรสุทธิจากการด าเนินงานปกติ (Normalized Net Profit) เท่ากับ 
1,251 ล้านบาทในรอบบัญชีปี 2562 เพิ่มขึน้ 192 ล้านบาท หรือ 18.1% จากรอบบัญชีปี 2561 เนื่องมาจากการเติบโตของ
ยอดขายเคร่ืองดื่มที่ส่งออกไปยงัต่างประเทศ ยอดขายของธุรกิจอาหารจากการขยายสาขาและการเติบโตของสาขาเดิม รวมทัง้
การควบคมุค่าใช้จ่ายอนัเนื่องมาจากการเพิ่มประสิทธิภาพในการด าเนินงานและการลดค่าใช้จ่ายในการขายอย่างต่อเนื่อง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ฐานะการเงนิ ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2562 
 
สินทรัพย์ 
 
ณ วนัที่ 30 กันยายน 2562 บริษัทมีสินทรัพย์รวมทัง้สิน้ 8,407 ล้านบาท ลดลงจากสินทรัพย์รวม ณ สิน้เดือนกันยายนปี 2561 
ที่ 9,680 ล้านบาท คิดเป็น 1,273 ล้านบาทหรือ 13.2% การลดลงของสินทรัพย์ มีสาเหตจุากการลดลงของสินทรัพย์หมนุเวียน 
1,260 ล้านบาท เนื่องจากรายการเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลดลง 579 ล้านบาท และลกูหนีอ้ื่น ลดลง 692 ล้านบาท
จากการได้รับช าระเงินประกันภยัชดเชยความเสียหายจากอคัคีภยั ซึ่งบริษัทได้ใช้กระแสเงินสดรับดงักล่าว พร้อมด้วยกระแส
เงินสดจากการด าเนินงานบางส่วน  ในการการช าระคืนหุ้นกู้ที่ครบก าหนดช าระในเดือนมกราคม และกรกฎาคม 2562 รวม
มลูค่า 1,701 ล้านบาท ครบถ้วน ในส่วนของสินทรัพย์ไม่หมนุเวียน ไม่มีการเปล่ียนแปลงอย่างมีสาระส าคญั 
 
หนีส้นิ 
 
ณ วนัที่ 30 กันยายน 2562 บริษัทมีหนีสิ้นรวมทัง้สิน้ 1,768 ล้านบาท แบ่งเป็นหนีสิ้นที่หมนุเวียนจ านวน 1,575 ล้านบาท และ
หนีสิ้นไม่หมนุเวียนจ านวน 193 ล้านบาท ทัง้นีห้นีสิ้นรวมของบริษัทลดลงจากสิน้ปี 2561 จ านวน 1,922 ล้านบาท หรือเท่ากบั 
52.1% เนื่องจากบริษัทสามารถรช าระคืนหุ้นกู้ ได้ทัง้หมด จ านวน 1,701 ล้านบาท เป็นผลให้บริษัทไม่มีหนีสิ้นท่ีมีภาระดอกเบีย้ 
 
 
ส่วนของผู้ถือหุ้น 
 
ณ วนัที่ 30 กันยายน 2562 บริษัทมีส่วนของผู้ ถือหุ้นรวมทัง้สิน้ 6,640 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากสิน้ปี 2561 จ านวน 649 ล้านบาท 
หรือเท่ากบั 10.8% เนื่องจากการเพิ่มขึน้ของก าไรสะสมอนัเนื่องมาจากก าไรสทุธิที่เพิ่มขึน้ในระหว่างปี สทุธิด้วยเงินปันผล 

 
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
 
 

ขอแสดงความนบัถือ 
 
        (นางนงนชุ บรูณะเศรษฐกลุ) 

   กรรมการผู้จดัการ 
 


