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ที่ สน. 097/2563 
13 พฤษภาคม 2563 

 
เร่ือง: ชีแ้จงผลการด าเนินงานและฐานะทางการเงิน ไตรมาสที่ 2/2562-2563 สิน้สดุวนัที่ 31 มีนาคม 2563  
 
เรียน: กรรมการและผู้จดัการ 

ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
 
บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (“บริษัท”) ขอชีแ้จงผลการด าเนินงานส าหรับงวด

สามเดือนและหกเดือน และฐานะทางการเงินสิน้สดุวนัที่ 31 มีนาคม 2563 โดยมีรายละเอียดดงันี ้
 
ผลการด าเนินงานส าหรับงวดสามเดือน สิน้สุดวันท่ี 31 มีนาคม 2563 (ไตรมาสที่ 2/ 2562-2563)  
 
รายได้ 
 
บริษัทมีรายได้จากการขายและให้บริการรวมในไตรมาสที่ 2/2562-2563 ทัง้สิน้ 2,907 ล้านบาท ลดลงเป็นจ านวน  
575 ล้านบาท หรือคิดเป็น 16.5% จากไตรมาสที่ 2/2561-2562 อนัมีสาเหตหุลกัมาจากผลกระทบของโรคระบาด 
โควิด-19 โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปนี ้
 
ธุรกิจเคร่ืองดื่ม 
บริษัทมีรายได้จากการขายและให้บริการธุรกิจเคร่ืองดื่มในไตรมาสที่ 2/2562-2563 เป็นจ านวน 1,562 ล้านบาท ลดลง  
122 ล้านบาท หรือ 7.2% จากไตรมาสที่ 2/2561-2562 เนื่องจากผลกระทบของโรคระบาดโควิด-19 ที่ส่งผลให้ยอดส่งออก
ของบริษัท ในประเทศกัมพูชาและลาวซึ่งเป็นตลาดส่งออกหลกัของบริษัทปรับตวัลดลง อย่างไรก็ตามบริษัทยงัสามารถ
ที่จะสร้างการเติบโตจากรายได้ภายในประเทศเพื่อชดเชยผลกระทบดงักล่าวได้บางส่วน จากการขยายช่องทางการขาย
เพิ่มเติม ซึง่ช่วยให้บริษัทยงัคงครองความเป็นผู้น าในตลาดชาเขียวพร้อมดื่มในไตรมาสที่ผ่านมา ด้วยภาพลกัษณ์แบรนด์
ที่แข็งแกร่ง และการออกผลิตภณัฑ์ โออิชิโกลด์รสชาติใหม่อย่าง “เกียวคโุระ” ซึง่ได้รับการตอบรับที่ดีจากลกูค้า 
 
ธุรกิจอาหาร 
บริษัทมีรายได้จากธุรกิจอาหารเท่ากับ 1,345 ล้านบาทในไตรมาสที่ 2/2562-2563 ลดลงอย่างมีนัยส าคัญเป็นจ านวน 
453 ล้านบาท หรือคิดเป็น 25.2% จากไตรมาสที่ 2/2561-2562 ปัจจัยหลกัมาจากผลกระทบการแพร่ระบาดของไวรัส 
โควิด-19 ท าให้เกิดภาวะการชะลอตวัจากการใช้จ่ายที่ลดลงของผู้บริโภค จ านวนนกัท่องเที่ยวที่ลดลง และการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมการรับประทานอาหารเนื่องจากความกงัวลของการแพร่ระบาดของไวรัส อีกทัง้มาตรการจากทางรัฐบาลในการ
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ควบคมุการแพร่ระบาดของไวรัสท าให้ร้านอาหาร ไม่สามารถให้บริการส าหรับการรับประทานอาหารในร้านเป็นการชัว่คราว 
ซึ่งส่งผลกระทบต่อยอดขายของบริษัทอย่างมีนัยส าคัญ อย่างไรก็ตาม บริษัทได้เพิ่มและปรับเปลี่ยนการให้บริการเป็น
ลกัษณะขายสินค้าเพื่อซือ้กลบั (Takeaway) รวมทัง้การจดัส่งอาหารตามบ้าน (Home delivery) ท าให้สามารถมีรายได้
กลบัมาชดเชยได้บางสว่น 
 
ต้นทุนขาย 
 
ต้นทุนขายและให้บริการรวมของบริษัทในไตรมาสที่ 2/2562-2563 อยู่ที่ 1,943 ล้านบาท ลดลงจากต้นทุนขายและ
บริการใน ไตรมาสที่ 2/2561-2562 จ านวน 2,229 ล้านบาท เป็นจ านวน 286 ล้านบาท หรือคิดเป็น 12.8%  
 
ธุรกิจเคร่ืองดื่ม 
ต้นทุนขายและให้บริการของธุรกิจเคร่ืองดื่มในไตรมาสที่ 2/2562-2563 ลดลงจากไตรมาสที่ 2/2561-2562 ซึ่งสอดคล้องกับ
การลดลงของรายได้เคร่ืองดื่ม นอกจากนีบ้ริษัทยงัได้บริหารจดัการต้นทนุด้านวตัถดุิบ และบรรจภุณัฑ์ได้ดียิ่งขึน้ ซึง่สง่ผลให้
ต้นทนุการผลิตลดลง 
 
ธุรกิจอาหาร 
ต้นทุนขายของธุรกิจอาหารในไตรมาสที่ 2/2562-2563 ลดลงจากไตรมาสที่ 2/2561-2562 สืบเนื่องจากยอดขายร้านอาหาร 
ที่ลดลง ซึง่บริษัทได้ด าเนินมาตรการการลดต้นทนุในร้านอาหารด้วยการควบคมุการจดัซือ้วตัถุดิบหลกัจากผู้ขายที่มีส่วนลด
จากขนาด การลดของเสียจากการประกอบอาหารในร้าน การปรับรูปแบบบรรจุภัณฑ์ที่สอดคล้องกับการซือ้กลบับ้านและ
การขายแบบจดัสง่ถึงบ้านด้วยต้นทนุที่ลดลง 
 
ค่าใช้จ่ายในการขาย 
 
บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการขายในไตรมาสที่ 2/2562-2563 รวมเท่ากบั 328 ล้านบาท ลดลงเล็กน้อย 4 ล้านบาท หรือ 1.1% 
จากไตรมาสที่ 2/2561-2562 สาเหตุหลกัมาจากการลดลงของค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขายของกลุ่มธุรกิจอาหาร 
ที่บริษัทได้เร่ิมมาตรการการควบคมุ และเพิ่มประสิทธิภาพในการด าเนินการ (Operation efficiency) ได้แก่ การควบคมุ
ค่าใช้จ่ายด้านการตลาดโดยเน้นไปที่ช่องทางออนไลน์ การลดลงของค่าใช้จ่ายในการบริหารร้านอาหารเนื่องจากการ 
ปรับรูปแบบเป็นลกัษณะครัวส าหรับซือ้กลบับ้านและการจดัส่งถึงบ้าน รวมถึงการเจรจาลดค่าเช่ากับเจ้าของพืน้ที่ สทุธิด้วย
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขายของธุรกิจเคร่ืองดื่มภายในประเทศที่เพิ่มขึน้เพื่อขยายช่องทางการขายตามที่ได้กล่าว
ข้างต้น 
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ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 
 
บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการบริหารรวมในไตรมาสที่ 2/2562-2563 ที่ 499 ล้านบาท ลดลงเล็กน้อย 8 ล้านบาท หรือ 1.6% 
จากไตรมาสที่ 2/2561-2562 สาเหตหุลกัจากการด าเนินการควบคมุค่าใช้จ่าย 
 
รายการนอกเหนือจากการด าเนินงานปกติ 
 
เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2560 สายการผลิตเคร่ืองดื่มของบริษัทที่นิคมอุตสาหกรรมนวนครได้เกิดเหตุเพลิงไหม้ขึน้ โดย 
ความเสียหายดงักล่าวได้รับการคุ้มครองโดยบริษัทประกันภยัทัง้ความเสียหายต่อทรัพย์สินและธุรกิจหยุดชะงกัทัง้จ านวน 
และในเดือนมีนาคม 2563 บริษัทประกันได้สรุปค่าสินไหมทดแทนส าหรับความเสียหายต่อทรัพย์สินดงักล่าว ซึ่งค่าสินไหม
ทดแทนส าหรับมูลค่าเปลี่ยนแทนสินทรัพย์นัน้สูงกว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ที่เสียหายจากเหตุเพลิงไหม้ เป็นจ านวน
เงิน 293 ล้านบาท 
 
ก าไรสุทธิ 
 
ก าไรสุทธิของบริษัทส าหรับไตรมาสที่ 2/2562-2563 เท่ากับ 371 ล้านบาท ลดลง 27 ล้านบาท หรือ 6.7% จากไตรมาสที่ 
2/2561-2562 ที่มีก าไรสทุธิรวม 397 ล้านบาท ซึง่ลดลงจากก าไรของธุรกิจร้านอาหารที่ได้รับผลกระทบดงัที่กลา่วข้างต้น 
ชดเชยด้วยการรับรู้สว่นต่างจากค่าสินไหมทดแทนส าหรับมลูค่าเปลี่ยนแทนที่ได้รับสงูกว่ามลูค่าตามบญัชีของสินทรัพย์ 
ที่เสียหายดงักลา่ว 

ก าไรสทุธิจากการด าเนินงานปกติ (Normalized profit) ของบริษัทเมื่อไม่รวมรายการนอกเหนือจากการด าเนินงานปกติ 
ส าหรับไตรมาสที่ 2/2562-2563 อยู่ที่ 78 ล้านบาท ลดลงอย่างมีนยัส าคญั 319 ล้านบาท หรือ 80.3% จากไตรมาสที่ 
2/2561-2562 ที่มีก าไรสทุธิรวม 397 ล้านบาท เป็นผลมาจากการผลกระทบการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ซึ่งส่งผล
กระทบการด าเนินธุรกิจร้านอาหารของบริษัทดงัที่ได้กลา่วข้างต้น 

 
ผลการด าเนินงานส าหรับงวดหกเดือน สิน้สุดวันท่ี 31 มีนาคม 2563 
 
รายได้ 
 
บริษัทมีรายได้จากการขายและให้บริการรวมในคร่ึงปีแรกของปี 2562-2563 ทัง้สิน้ 6,268 ล้านบาท ลดลงเป็นจ านวน 
580 ล้านบาท หรือคิดเป็น 8.5% จากคร่ึงปีแรกของปี 2561-2562 โดยมีรายละเอียดของแต่ละสายธุรกิจดงัต่อไปนี ้
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ธุรกิจเคร่ืองดื่ม 
บริษัทมีรายได้จากการขายและให้บริการธุรกิจเคร่ืองดื่มในครึ่งปีแรกของปี 2562-2563 เป็นจ านวน 3,133 ล้านบาท 
ลดลง 169 ล้านบาท หรือ 5.1% จากคร่ึงปีแรกของปี 2561-2562 เนื่องจากยอดขายสง่ออกเคร่ืองดื่มในประเทศกัมพูชา
และลาวซึ่งเป็นตลาดส่งออกหลกัของบริษัทปรับตวัลดลงจากผลกระทบการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 
 
ธุรกิจอาหาร 
บริษัทมีรายได้จากธุรกิจอาหารเท่ากบั 3,135 ล้านบาทในคร่ึงปีแรกของปี 2562-2563 ลดลงจ านวน 411 ล้านบาท หรือ
คิดเป็น 11.6% จากคร่ึงปีแรกของปี 2561-2562 สาเหตจุากผลกระทบของการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ต่อธุรกิจ
ร้านอาหารของบริษัทซึ่งไม่สามารถให้บริการส าหรับการรับประทานอาหารในร้านได้เป็นการชั่วคราว ซึ่งเป็นไปตาม
มาตรการควบคุมของทางรัฐบาล เพื่อยบัยัง้การแพร่ระบาดของไวรัส อีกทัง้ผลกระทบจากการชะลอตัวของภาวะเศรษฐกิจ 
และก าลงัซือ้ของผู้บริโภคที่ลดลง อย่างไรก็ตามบริษัทได้ ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจ าหน่ายสินค้าแบบซือ้กลบัและสง่ถึงบ้าน 
เพื่อชดเชยรายได้บางสว่น 
 
ต้นทุนขาย 
 
ต้นทุนขายและให้บริการรวมของบริษัทในคร่ึงปีแรกของปี 2562-2563 อยู่ที่ 4,113 ล้านบาท ลดลงจากต้นทุนขายและ
บริการในคร่ึงปีแรกของปี 2561-2562 จ านวน 4,396 ล้านบาท เป็นจ านวน 283 ล้านบาท หรือคิดเป็น 6.4%  
 
ธุรกิจเคร่ืองดื่ม 
ต้นทุนขายและให้บริการของธุรกิจเคร่ืองดื่มในครึ่งปีแรกของปี 2562-2563 ลดลงจากครึ่งปีแรกของปี 2561-2562  
ซึ่งเป็นไปตามการลดลงของรายได้เคร่ืองดื่ม นอกจากนีบ้ริษัทยงัได้บริหารจดัการต้นทุนด้านวัตถุดิบ และบรรจุภณัฑ์ได้ดี
ยิ่งขึน้ ซึง่สง่ผลให้ต้นทนุการผลิตลดลง 
 
ธุรกิจอาหาร 
ต้นทนุขายของธุรกิจอาหารในคร่ึงปีแรกของปี 2562-2563 ลดลงจากคร่ึงปีแรกของปี 2561-2562 สืบเนื่องจากยอดขาย
ร้านอาหารที่ลดลง ซึง่บริษัทได้ด าเนินมาตรการการลดต้นทนุในร้านอาหารด้วยการควบคมุการจดัซือ้วตัถุดิบหลกัจากผู้ขาย
ที่มีส่วนลดจากขนาด การลดของเสียจากการประกอบอาหารในร้าน การปรับรูปแบบบรรจุภณัฑ์ที่สอดคล้องกับการซือ้
กลบับ้านและการขายแบบจดัสง่ถึงบ้านด้วยต้นทนุที่ลดลง 
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ค่าใช้จ่ายในการขาย 
 
บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการขายในคร่ึงปีแรกของปี 2562-2563 รวมเท่ากับ 664 ล้านบาท ลดลง 69 ล้านบาท หรือ 9.4% 
จากครึ่งปีแรกของปี 2561-2562 เป็นผลมาจากการมาตรการควบคุมค่าใช้จ่ายกิจกรรมการตลาดของธุรกิจเคร่ืองดื่ม
อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี ้บริษัทยงัมีการควบคมุค่าใช้จ่ายด้านการตลาดของธุรกิจอาหารให้ลดลง โดยเน้นไปที่
ช่องทางออนไลน์ และการควบคมุค่าใช้จ่ายในการบริหารร้านอาหารอย่างรัดกุม เนื่องจากการปรับรูปแบบเป็นลกัษณะครัว
ส าหรับซือ้กลบับ้านและการจดัสง่ถึงบ้าน 
 
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 
 
บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการบริหารรวมในคร่ึงปีแรกของปี 2562-2563 ที่ 1,001 ล้านบาท ไม่เปลี่ยนแปลงจากคร่ึงปีแรกของ
ปี 2561-2562 เนื่องจากการควบคมุค่าใช้จ่าย 
 
รายการนอกเหนือจากการด าเนินงานปกติ 
 
เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2560 สายการผลิตเคร่ืองดื่มของบริษัทที่นิคมอุตสาหกรรมนวนครได้เกิดเหตุเพลิงไหม้ขึน้ โดย
ความเสียหายดังกล่าวได้รับการคุ้มครองโดยบริษัทประกันภัยทัง้ความเสียหายต่อทรัพย์สินและธุรกิจหยุดชะงักทัง้
จ านวน และในเดือนมีนาคม 2563 บริษัทประกนัได้สรุปค่าสินไหมทดแทนส าหรับความเสียหายต่อทรัพย์สินดงักล่าว ซึง่
ค่าสินไหมทดแทนส าหรับมลูค่าเปลี่ยนแทนสินทรัพย์นัน้สงูกว่ามลูค่าตามบญัชีของสินทรัพย์ที่เสียหายจากเหตเุพลิงไหม้ 
เป็นจ านวนเงิน 293 ล้านบาท 
 
ก าไรสุทธิ 
 
ก าไรสุทธิของบริษัทส าหรับครึ่งปีแรกของปี 2562-2563 อยู่ที่ 727 ล้านบาท เพิ่มขึน้เล็กน้อย 4 ล้านบาท หรือ 0.5% 
จากครึ่งปีแรกของปี 2561-2562 ที่มีก าไรสทุธิรวม 723 ล้านบาท เนื่องจากการรับรู้ส่วนต่างจากค่าสินไหมทดแทน
ส าหรับมลูค่าเปลี่ยนแทนที่ได้รับสงูกว่ามลูค่าตามบญัชีของสินทรัพย์ที่เสียหายดงักล่าว สามารถชดเชยก าไรจากธุรกิจ
อาหารที่ลดลงเนื่องจากผลกระทบจากเหตกุารณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 

ก าไรสทุธิจากการด าเนินงานปกติ (Normalized profit) ของบริษัทเมื่อไม่รวมรายการนอกเหนือจากการด าเนินงานปกติ 
ส าหรับคร่ึงปีแรกของปี 2562-2563 อยู่ที่ 434 ล้านบาท ลดลง 289 ล้านบาท หรือ 39.9% จากคร่ึงปีแรกของปี 2561-2562  
ที่มีก าไรสทุธิรวม 723 ล้านบาท เป็นผลมาจากการผลกระทบการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ซึ่งส่งผลกระทบการด าเนิน
ธุรกิจร้านอาหารของบริษัทดงัที่ได้กลา่วข้างต้น  
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เงนิปันผลระหว่างกาล 
 
จากผลการด าเนินงานของบริษัทที่มีก าไรสทุธิ ดงัที่ได้ชีแ้จงข้างต้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและมีมติ
อนุมตัิจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลที่ 0.51 บาทต่อหุ้น หรือคิดเป็นเงินทัง้สิน้ 191.25 ล้านบาท จากผลประกอบการสิน้สดุ 
ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2563 โดยคิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผลที่ 26.2% ซึ่งเป็นการสร้างผลตอบแทนแก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัท
อย่างต่อเนื่อง 
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ฐานะการเงนิ ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2563 
 
สินทรัพย์ 
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 บริษัทมีสินทรัพย์รวมทัง้สิน้ 8,405 ล้านบาท ทรงตัวจากสินทรัพย์รวม ณ สิน้เดือนกันยายน 
ปี 2562 ที่ 8,407 ล้านบาท ซึง่ประกอบด้วย 

 
สินทรัพย์หมุนเวียนทัง้สิน้ 2,356 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 220 ล้านบาท อันเนื่องมาจากการเพิ่มขึน้ของลูกหนีบ้ริษัทประกัน 
ในขณะที่รายการเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปรับตวัลดลงอยู่ที่ระดบั 443 ล้านบาท เนื่องจากการลงทุนในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพเคร่ืองจกัร และการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้น 
 
สินทรัพย์ไม่หมนุเวียน เท่ากับ 6,049 ล้านบาท ลดลง 222 ล้านบาท เนื่องมาจากการลดลงของรายการที่ดิน อาคารและ
อปุกรณ์จากค่าเสื่อมราคา สทุธิกบัเพิ่มขึน้ของการซือ้เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ 
 
หนีส้ิน 
ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2563 บริษัทมีหนีส้ินรวมทัง้สิน้ 1,583 ล้านบาท ลดลง 185 ล้านบาทจากหนีส้ินรวม 1,768 ล้านบาท 
ณ สิน้เดือนกนัยายน 2562 ประกอบด้วย 
 
หนีส้ินหมนุเวียนจ านวน 1,317 ล้านบาท ลดลง 258 ล้านบาท มีสาเหตหุลกัมาจากการลดลงของยอดเจ้าหนีอ้ื่น เนื่องจาก
การจ่ายช าระค่าใช้จ่ายพนกังาน 
 
หนีส้ินไม่หมนุเวียนจ านวน 265 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 73 ล้านบาท จากการเพิ่มขึน้ของหนีส้ินภาษีเงินได้รอการตดับญัชี 
 
บริษัทยงัคงสถานะทางการเงินอย่างแข็งแกร่ง เนื่องไม่มีเงินกู้ยืมและหนีส้ินที่มีภาระดอกเบีย้คงเหลือในงบแสดงฐานะ
การเงิน จากการบริหารกระแสเงินสดจากการด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
ส่วนของผู้ถือหุ้น 
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 บริษัทมีส่วนของผู้ ถือหุ้นรวมทัง้สิน้ 6,822 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 183 ล้านบาท จาก ณ สิน้เดือน
กนัยายน 2562 เนื่องจากการเพิ่มขึน้ของก าไรสะสมอนัเนื่องมาจากก าไรสทุธิระหว่างงวดสทุธิด้วยเงินปันผลจ่าย 
 
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
 ขอแสดงความนบัถือ 

 
 (นางนงนชุ บรูณะเศรษฐกลุ) 
 กรรมการผู้จดัการ 


