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เร่ือง: ชีแ้จงผลการด าเนินงานส าหรับงวดสามเดือนและฐานะทางการเงินสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562  

(ไตรมาสที่ 1/ 2562- 2563) 
 
เรียน: กรรมการและผู้จดัการ 

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

และฐานะทางการเงินสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 โดยมีรายละเอียดดงันี ้
 
ผลการด าเนินงานส าหรับงวดสามเดือน สิน้สุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 (ไตรมาสที่ 1/ 2562-2563)  
 
รายได้ 
 
บริษัทมีรายได้จากการขายและให้บริการรวมในไตรมาสที่ 1/2562-2563 ทัง้สิน้ 3,361 ล้านบาท ลดลงเล็กน้อยเป็นจ านวน 5 ล้านบาท 
หรือคิดเป็น 0.1% จากไตรมาสที่ 1/2561-2562 โดยมีรายละเอียดของแต่ละสายธุรกิจดงัต่อไปนี ้
 
ธุรกิจเคร่ืองดืม่ 
บริษัทมีรายได้จากการขายและให้บริการธุรกิจเคร่ืองดื่มในไตรมาสที่ 1/2562-2563 เป็นจ านวน 1,571 ล้านบาท ลดลง
เล็กน้อย 47 ล้านบาท หรือ 2.9% จากไตรมาสที่ 1/2561-2562 เนื่องจากปริมาณขายลดลง อย่างไรก็ตามบริษัทยังสามารถ
รักษาสถานะความเป็นผู้น าในตลาดชาเขียวพร้อมดื่มในประเทศไทยและสร้างการเติบโตของยอดขายในช่องทางที่มีก าไ ร  
นอกจากนัน้ผลิตภัณฑ์โออิชิโกลด์ยังสามารถเพิ่มส่วนแบ่งการตลาดหลังได้รับการตอบรับที่ดีจากลูกค้าในฐานะผลิตภณัฑ์ 
ชาเขียวพรีเมียม 
 
ธุรกิจอาหาร 
บริษัทมีรายได้จากธุรกิจอาหารเท่ากับ 1,790 ล้านบาทในไตรมาสที่ 1/2562-2563 เพิ่มขึน้ 42 ล้านบาทหรือคิดเป็น 2.4%  
จากไตรมาสที่ 1/2561-2562  ปัจจยัหลกัมาจากการเปิดสาขาใหม่ของธุรกิจร้านอาหารแม้วา่สภาวะเศรษฐกิจโดยรวมยงัชะลอตวั 
  



ต้นทนุขาย 
 
ต้นทุนขายและให้บริการรวมของบริษัทในไตรมาสที่ 1/2562-2563 อยู่ที่ 2,170 ล้านบาท ใกล้เคียงกับต้นทุนขายและบริการ 
ในไตรมาสที่ 1/2561-2562 จ านวน 2,166 ล้านบาท  
 
ธุรกิจเคร่ืองดืม่ 
ต้นทนุขายและให้บริการของธุรกิจเคร่ืองดื่มในไตรมาสที่ 1/2562-2563 ลดลงจากไตรมาสที่ 1/2561-2562 ซึง่เป็นไปตามการลดลง
ของรายได้เคร่ืองดื่ม  
 
ธุรกิจอาหาร 
ต้นทนุขายของธุรกิจอาหารในไตรมาสที่ 1/2562-2563 เพิ่มขึน้เมื่อเทียบกบัไตรมาสที่ 1/2561-2562 ตามการเติบโตของรายได้
และการขยายสาขาร้านอาหาร 
 
ค่าใช้จ่ายในการขาย 
 
บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการขายในไตรมาสที่ 1/2562-2563 รวมเท่ากับ 336 ล้านบาท ลดลง 65 ล้านบาท หรือ 16.2% จาก 
ไตรมาสที่ 1/2561-2562 การลดลงอย่างมีนัยส าคญัของค่าใช้จ่ายในการขายเป็นผลมาจากการมาตรการควบคุมค่าใช้จ่าย
และการใช้งบประมาณการท ากิจกรรมการตลาดอย่างมีประสิทธิภาพของธุรกิจเคร่ืองดื่มเพื่อสนบัสนนุการเติบโตของยอดขาย
อย่างมีก าไร 
 
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 
 
บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการบริหารรวมในไตรมาสที่ 1/2562-2563 เท่ากับ 501 ล้านบาท เพิ่มขึน้เล็กน้อย 8 ล้านบาท หรือ 1.6% 
จากไตรมาสที่ 1/2561-2562 เนื่องจากการขยายสาขาร้านอาหาร 
 
ก าไรสุทธ ิ
 
แม้ว่ารายได้ของบริษัทจะใกล้เคียงกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อนหน้า แต่ก าไรสทุธิรวมในไตรมาสที่ 1/2562-2563 เติบโตเพิ่มเป็น 
356 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 30 ล้านบาท หรือ 9.3% จากไตรมาสที่ 1/2561-2562 ที่มีก าไรสทุธิรวม 326 ล้านบาท การเติบโตของก าไร
เป็นผลมาจากการควบคมุค่าใช้จ่ายด้านการตลาดอย่างมีประสิทธิภาพดงัที่กล่าวไปเบือ้งต้น 

 
 
 
 
 



ฐานะการเงนิ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 
 
สินทรัพย์ 
 
ณ วนัที่ 30 ธันวาคม 2562 บริษัทมีสินทรัพย์รวมทัง้สิน้ 8,817 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 410 ล้านบาท หรือ 4.9% จากสินทรัพย์รวม  
ณ สิน้เดือนกนัยายนปี 2562 ที่ 8,407 ล้านบาท ซึง่ประกอบด้วย 
สินทรัพย์หมนุเวียนทัง้สิน้ 2,632 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 496 ล้านบาท อนัเนื่องมาจากรายการเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
เพิ่มขึน้ 301 ล้านบาทจากการเพิ่มขึน้ของกระแสเงินสดจากการด าเนินงาน และลกูหนีก้ารค้าเพิ่มขึน้ 189 ล้านบาทเพื่อเตรียมรับ
ยอดขายช่วงเทศกาล 
และในส่วนของสินทรัพย์ไม่หมนุเวียนอยู่ที่ 6,185 ล้านบาท ลดลง 86 ล้านบาท เนื่องมาจากการลดลงของรายการท่ีดิน อาคาร
และอปุกรณ์จากค่าเส่ือมราคาในไตรมาสหกัลบกบัการซือ้อปุกรณ์เพิ่มเล็กน้อย 
 
หนีส้นิ 
 
ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562 บริษัทมีหนีสิ้นรวมทัง้สิน้ 1,822 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 54 ล้านบาทจากหนีสิ้นรวม 1,768 ล้านบาท  
ณ สิน้เดือนกนัยายน 2562 ประกอบด้วย 
หนีสิ้นหมนุเวียนจ านวน 1,626 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 51 ล้านบาทเนื่องจากการเพิ่มขึน้ของยอดเจ้าหนีก้ารค้าเพื่อเตรียมสนบัสนนุ
การขายดงัที่กล่าวไปเบือ้งต้น 
และหนีสิ้นไม่หมนุเวียนจ านวน 196 ล้านบาท ซึง่ไม่มีการเปล่ียนแปลงอย่างมีนยัส าคญั  
ทัง้นีบ้ริษัทยังคงสถานะปลอดจากเงินกู้ ยืมเนื่องจากไม่มีหนีสิ้นที่มีภาระดอกเบีย้คงเหลือในงบแสดงฐานะการเงินตัง้แต่   
ณ 30 กนัยายน 2562 
 
ส่วนของผู้ถือหุ้น 
 
ณ วนัที่ 30 ธันวาคม 2562 บริษัทมีส่วนของผู้ ถือหุ้นรวมทัง้สิน้ 6,996 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 356 ล้านบาท หรือเท่ากับ 5.4% จาก 
ณ สิน้เดือนกนัยายน 2562 เนื่องจากการเพิ่มขึน้ของก าไรสะสมอนัเนื่องมาจากก าไรสทุธิที่เพิ่มขึน้ในระหว่างไตรมาส 

 
 
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
 
 

ขอแสดงความนบัถือ 
 
        (นางนงนชุ บรูณะเศรษฐกลุ) 

   กรรมการผู้จดัการ 


