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ที่ สน. 070/2564 
12 พฤษภาคม 2564 

 
เรื่อง: ค าอธิบายและวิเคราะหข์องฝ่ายจดัการส าหรบังวดสามเดือนและหกเดือน และฐานะทางการเงินสิน้สดุวนัท่ี 

31 มีนาคม 2564 (ไตรมาสที่ 2/2563-2564) 
 
เรียน: กรรมการและผูจ้ดัการ 

ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
 
บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (“บริษัท”) ขอชีแ้จงค าอธิบายและวิเคราะหข์องฝ่ายจดัการ

ส าหรบังวดสามเดือนและหกเดือน และฐานะทางการเงินสิน้สดุวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 โดยมีรายละเอียดดงันี ้
 
ผลการด าเนินงานส าหรับงวดสามเดือน สิน้สุดวันที ่31 มีนาคม 2564 (ไตรมาสที ่2/2563-2564)  
 
รายได้ 
 
บรษิัทมีรายไดจ้ากการขายและใหบ้รกิารรวมในไตรมาสที่ 2/2563-2564 ทัง้สิน้ 2,369 ลา้นบาท ลดลงเป็นจ านวน 538 ลา้นบาท 
หรือคิดเป็น 18.5% จากไตรมาสที่ 2/2562-2563 โดยมีรายละเอียดของรายไดใ้นแต่ละสายธุรกิจดงัต่อไปนี ้
 
ธุรกิจเครื่องดื่ม 
บริษัทมีรายไดจ้ากการขายและใหบ้ริการธุรกิจเครื่องดื่มในไตรมาสที่ 2/2563-2564 เป็นจ านวน 1,416 ลา้นบาท ลดลง 
เป็นจ านวน 152 ล้านบาท หรือ 9.7% จากไตรมาสที่ 2/2562-2563 มีสาเหตุหลักมาจากยอดขายส่งออกลดลงเนื่องจาก 
การแพร่ระบาดของไวรสัโควิด-19 ในตลาดกมัพูชา ซึ่งท าใหเ้กิดการชะลอการน าเขา้ อย่างไรก็ตาม ส าหรบัตลาดภายในประเทศ 
บริษัทยังคงรักษาความเป็นผู้น าในตลาดชาพรอ้มดื่ม อีกทั้งสามารถประคองสถานการณ์ได้  ส่งผลให้มียอดขายทรงตัว 
จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน โดยบริษัทไดเ้ริ่มท ากิจกรรมส่งเสริมการตลาดในช่วงหนา้รอ้นอย่างต่อเนื่อง และขยายฐาน 
กลุ่มลกูคา้วยัรุน่เพิ่มเติมผ่านช่องทางออนไลน ์
 
ธุรกิจอาหาร 
บริษัทมีรายไดจ้ากธุรกิจอาหาร 953 ลา้นบาท ในไตรมาสที่ 2/2563-2564 ลดลง 386 ลา้นบาท หรือคิดเป็น 28.8% จาก 
ไตรมาสที่ 2/2562-2563  สาเหตุหลกัมาจากสถานการณก์ารระบาดไวรสัโควิด-19 ระลอกใหม่ในประเทศ ซึ่งส่งผลกระทบตอ่
ก าลงัซือ้ของผูบ้ริโภค อีกทัง้มาตรการควบคมุการระบาดจากทางภาครฐั  ในเรื่องการจ ากัดการนั่งรบัประทานในรา้น และการก าหนด 
เวลาการใหบ้ริการ ยงัส่งผลใหผู้บ้ริโภครบัประทานอาหารในรา้นนอ้ยลง อย่างไรก็ตาม บริษัทไดพ้ฒันารูปแบบการใหบ้รกิาร
เช่น Oishi-To-Go ซึ่งมีเมนทูี่น่าสนใจใหม่หลายรายการที่เหมาะแก่การซือ้น ากลบั (Take-away) เพื่อตอบสนองความตอ้งการ
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ของลูกคา้ที่ยังคงสนใจซือ้ผ่านทางรา้นอาหาร อีกทั้งการขายผ่านช่องทางส่งตรงถึงบา้น (Home Delivery) อย่างต่อเนื่อง  
โดยเพิ่มจ านวนรา้นคา้ที่สามารถรองรบัการใหบ้ริการส่งถึงบา้นใหค้รอบคลุมมากขึน้  และการน าเสนอโปรโมชั่นที่น่าสนใจ 
เพื่อดงึดดูลกูคา้ ซึ่งช่วยบรรเทาผลกระทบไดบ้างส่วน  
 
ต้นทุนขาย 
 
ตน้ทุนขายและใหบ้ริการรวมของบรษิัทในไตรมาสที่ 2/2563-2564 อยู่ที่ 1,620 ลา้นบาท ลดลงเมื่อเทียบกับตน้ทุนขายและบริการ
ในไตรมาสที่ 2/2562-2563 เป็นจ านวน 323 ลา้นบาท หรือคิดเป็น 16.6%  
 
ธุรกิจเครื่องดื่ม 
ตน้ทนุขายและใหบ้ริการของธุรกิจเครื่องดื่มในไตรมาสที่ 2/2563-2564 ลดลงจากไตรมาสที่ 2/2562-2563 ซึ่งเป็นไปตามการลดลง
ของรายไดเ้ครื่องดื่ม การควบคมุตน้ทนุบรรจภุณัฑ ์และความสามารถในการจดัการค่าใชจ้่ายการซ่อมบ ารุงเครื่องจกัรไดด้ีขึน้ 
 
ธุรกิจอาหาร 
ตน้ทุนขายของธุรกิจอาหารในไตรมาสที่ 2/2563-2564 ลดลงเมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 2/2562-2563 สอดคลอ้งกับยอดขาย 
ที่ลดลง และประกอบกบัการด าเนินมาตรการควบคมุและบรหิารจดัการวตัถดุิบซึ่งสามารถลดตน้ทนุไดด้ี 
 
ค่าใช้จ่ายในการขาย 
 
บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการขายในไตรมาสที่ 2/2563-2564 รวมเท่ากับ 241 ลา้นบาท ลดลง 87 ลา้นบาท หรือ 26.5% จาก 
ไตรมาสที่ 2/2562-2563 การลดลงอย่างมีนัยส าคัญของค่าใช้จ่ายในการขายเป็นผลมาจากมาตรการควบคุมค่าใช้จ่าย 
ส่งเสริมการขาย การท ากิจกรรมส่งเสริมการตลาดอย่างมีประสิทธิภาพ การเจรจาลดค่าเช่ากบัเจา้ของพืน้ที่ รวมถึงการด าเนิน
นโยบายอย่างเคร่งครดัเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดค่าใชจ้่ายในรา้นอาหาร ซึ่งเป็นมาตรการที่บริษัทปรบัใชแ้ละด าเนินการ 
มาอย่างต่อเนื่องตัง้แต่ช่วงที่เกิดวิกฤติการระบาดของไวรสัโควิด-19 
 
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 
 
บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการบริหารรวมในไตรมาสที ่ 2/2563-2564 เท่ากับ 403 ล้านบาท ลดลง 97 ล้านบาท หรือ 19.3%  
จากไตรมาสที่ 2/2562-2563 เนื่องจากการควบคุมค่าใชจ้่ายทั้งในส่วนบุคลากรและค่าใชจ้่ายส านักงานเพื่อใหเ้หมาะสมกับภาวะ 
การชะลอตวัของรายได ้เช่น การจดัตารางการท างานใหเ้หมาะสม การหยุดรบัพนกังานเพิ่มชั่วคราว และการใหค้วามรูแ้ละบริหาร
พนกังานในรา้นใหส้ามารถท างานไดห้ลายต าแหน่ง เพื่อรกัษาความมีประสิทธิภาพของการบรหิารในภาพรวม  
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รายการนอกเหนือจากการด าเนินงานปกติ 
 
บริษัทไม่มีรายการนอกเหนือจากการด าเนินงานปกติในไตรมาสที่ 2/2563-2564 อย่างไรก็ตามในไตรมาสที่ 2/2562-2563 
บรษิัทมีการบนัทึกก าไรพิเศษจากค่าสินไหมทดแทนส าหรบัสินทรพัยท์ี่เสียหายจากเหตเุพลิงไหมซ้ึ่งมีมลูค่าสงูกว่ามลูค่าตามบญัชี
เป็นจ านวนเงิน 293 ลา้นบาท 
 
ก าไรสุทธิ 
 
บรษิัทมีก าไรสทุธิรวมในไตรมาสที่ 2/2563-2564 ที่ 140 ลา้นบาท ปรบัตวัลง 231 ลา้นบาท หรือ 62.3% จากไตรมาสที่ 2/2562-2563 
ซึ่งมีก าไรสทุธิ 371 ลา้นบาท อย่างไรก็ตาม ในไตรมาสที่ 2/2562-2563 เป็นไตรมาสที่บรษิัทมีรายการพิเศษจ านวน 293 ลา้นบาท 
ซึ่งเป็นรายการนอกเหนือจากการด าเนินงานปกติ หากไดป้รบัปรุงรายการดงักล่าว ก าไรสทุธิจากการด าเนินงานปกติ (Normalized 
net profit) ในไตรมาสที่ 2/2562-2563 จะมีจ านวนเหลือเท่ากับ 78 ลา้นบาท  
 
ดัง้นัน้ เมื่อเปรียบเทียบก าไรสทุธิจากการด าเนินงานปกติ (Normalized net profit) ในไตรมาสที่ 2/2563-2564 จ านวน 140 ลา้นบาท 
กับงวดเดียวกันของปีก่อนจะพบว่าบริษัทมีก าไรเพิ่มขึน้มากถึง 61 ลา้นบาท หรือ 78.6% ซึ่งเกิดจากการผลกัดนัการท าก าไร
ของธุรกิจเครื่องดื่มในประเทศ มาตรการรกัษาประสิทธิภาพในการด าเนินงาน และการปรบัตวัของบริษัทในการควบคุมค่าใชจ้่าย
อย่างต่อเนื่อง 
 
ผลการด าเนินงานส าหรับงวดหกเดือน สิน้สุดวันที ่31 มีนาคม 2564 
 
รายได้ 
บรษิัทมีรายไดจ้ากการขายและใหบ้รกิารรวมในครึง่ปีแรกของปี 2563-2564 ทัง้สิน้ 5,036 ลา้นบาท ลดลงเป็นจ านวน 1,232 ลา้นบาท 
หรือคิดเป็น 19.7% จากครึ่งปีแรกของปี 2562-2563 โดยมีรายละเอียดของรายไดใ้นแต่ละสายธุรกิจดงัต่อไปนี ้
 
ธุรกิจเครื่องดื่ม 
บริษัทมีรายไดจ้ากการขายและใหบ้รกิารธุรกิจเครื่องดื่มในครึ่งปีแรกของปี 2563-2564 เป็นจ านวน 2,896 ลา้นบาท ลดลง 
243 ลา้นบาท หรือ 7.7% จากครึ่งปีแรกของปี 2562-2563 สาเหตุหลกัมาจากยอดขายจากส่งออก เนื่องจากการแพร่ระบาด
ของไวรสัโควิด-19 ในตลาดส่งออกหลัก เช่น กัมพูชา อย่างไรก็ตามบริษัทยังคงรกัษาความเป็นผูน้  าในตลาดชาพรอ้มดื่ม และ
สามารถรกัษายอดขายใหท้รงตวัไดเ้มื่อเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัในปีที่ผ่านมา แมว้่าจะอยู่ในสถานการณก์ารระบาดไวรสัโควิด-19 
ในประเทศ อีกทัง้ยงัมีการเพิ่มยอดขายจากการออกผลิตภณัฑใ์หม ่“Oishi Plus C” ตัง้แต่ไตรมาสที่ 1/2563-2564 และกิจกรรม
ส่งเสรมิการตลาดในช่วงหนา้รอ้น และการขยายกลุ่มผูบ้รโิภควยัรุน่ในช่องทางออนไลนเ์พิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง 
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ธุรกิจอาหาร 
บรษิัทมีรายไดจ้ากธุรกิจอาหาร 2,140 ลา้นบาทในครึง่ปีแรกของปี 2563-2564 ลดลงอย่างมีนยัส าคญักว่า 989 ลา้นบาท หรือ
คิดเป็น 31.6% สาเหตุหลักมาจากสถานการณ์การระบาดไวรัสโควิด-19 ระลอกใหม่ ตั้งแต่ช่วงเดือนธันวาคม 2563 ที่มี 
ระดบัผลกระทบอย่างมาก หากเปรียบเทียบกบัช่วงระยะเวลาเดียวกนัของรอบปีบญัชีก่อน ที่ยงัไม่เกิดการระบาดของโควิด-19 
ในประเทศไทยอย่างรุนแรง เหตุการณด์งักล่าวไดส้่งผลกระทบต่อก าลงัซือ้ของผูบ้ริโภค อีกทัง้มาตรการควบคุมการระบาด
จากทางภาครฐั ในเรื ่องการจ ากัดการนั่งรบัประทานในรา้น และการก าหนดเวลาการใหบ้ริการ ยงัส่งผลให ้ผู้บริโภค
รบัประทานอาหารในรา้นนอ้ยลง อย่างไรก็ตาม บรษิัทไดพ้ฒันารูปแบบการใหบ้รกิารเช่น Oishi-To-Go ซึ่งมีเมนทูี่น่าสนใจใหม่
หลายรายการที่เหมาะแก่การซือ้น ากลบั (Take-away) เพื่อตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้ที่ยงัคงสนใจซือ้ผ่านทางรา้นอาหาร 
อีกทัง้การขายผ่านช่องทางส่งตรงถึงบา้น (Home Delivery) อย่างต่อเนื่อง โดยเพิ่มจ านวนรา้นคา้ที่สามารถรองรบัการใหบ้รกิาร 
ส่งถึงบา้นใหค้รอบคลมุมากขึน้ และการน าเสนอโปรโมชั่นท่ีน่าสนใจเพื่อดงึดดูลกูคา้ ซึ่งช่วยบรรเทาผลกระทบไดบ้างส่วน 
 
ต้นทุนขาย 
 
ตน้ทุนขายและใหบ้ริการรวมของบรษิัทในครึ่งปีแรกของปี 2563-2564 อยู่ที่ 3,405 ลา้นบาท ลดลงจากตน้ทุนขายและบรกิาร
ในครึ่งปีแรกของปี 2562-2563 เป็นจ านวน 708 ลา้นบาท หรือคิดเป็น 17.2%  
 
ธุรกิจเครื่องดื่ม 
ตน้ทุนขายและใหบ้ริการของธุรกิจเครื่องดื่มในครึ่งปีแรกของปี 2563-2564 ลดลงจากครึ่งปีแรกของปี 2562-2563 ซึ่งเป็นไปตาม
การลดลงของรายไดเ้ครื่องดื่ม การควบคมุตน้ทนุบรรจภุณัฑ ์และความสามารถในจดัการค่าใชจ้่ายการซ่อมบ ารุงเครื่องจกัรไดด้ีขึน้ 
 
ธุรกิจอาหาร 
ตน้ทุนขายของธุรกิจอาหารในครึ่งปีแรกของปี 2563-2564 ลดลงจากครึ่งปีแรกของปี 2562-2563 สอดคลอ้งกับยอดขายที่ลดลง 
และประกอบกบัการด าเนินมาตรการควบคมุและบรหิารจดัการวตัถดุิบไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 
 
ค่าใช้จ่ายในการขาย 
 
บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการขายในครึ่งปีแรกของปี 2563-2564 รวมเท่ากับ 496 ลา้นบาท ลดลง 168 ลา้นบาท หรือ 25.3%  
จากครึ่งปีแรกของปี 2562-2563 เป็นผลมาจากการมาตรการควบคุมค่าใชจ้่ายกิจกรรมการตลาดอย่างมีประสิทธิภาพ การเจรจา
ลดค่าเช่ากับเจ้าของพืน้ที่ รวมถึงการด าเนินนโยบายอย่างเคร่งครัดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดค่าใชจ้่ายในรา้นอาหาร  
ซึ่งเป็นมาตรการท่ีบรษิัทปรบัใชแ้ละด าเนินการมาอย่างต่อเนื่องตัง้แต่ช่วงที่เกิดวิกฤติการระบาดของไวรสัโควิด-19 
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ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 
 
บรษิัทมีค่าใชจ้่ายในการบรหิารรวมในครึง่ปีแรกของปี 2563-2564 ที่ 823 ลา้นบาท ลดลง 178 ลา้นบาทหรือ 17.8% จากครึง่ปีแรก
ของปี 2562-2563 เนื่องจากการควบคุมค่าใชจ้่ายอย่างต่อเนื่อง ทัง้ในส่วนบุคลากรและค่าใชจ้่ายส านกังานเพื่อใหเ้หมาะสมกับ
ภาวะการชะลอตวัของรายได  ้เช่น การจดัตารางการท างานใหเ้หมาะสม การหยุดรบัพนกังานเพิ่มชั่วคราว และการใหค้วามรู ้
และบรหิารพนกังานในรา้นใหส้ามารถท างานไดห้ลายต าแหน่ง เพื่อรกัษาความมีประสิทธิภาพของบรษิัท 
 
รายการนอกเหนือจากการด าเนินงานปกติ 
 
บริษัทไม่มีรายการนอกเหนือจากการด าเนินงานปกติในครึ่งปีแรกของปี 2563-2564 อย่างไรก็ตาม ในครึ่งปีแรกของปี 2562-2563 
บรษิัทมีการบนัทึกก าไรพิเศษจากค่าสินไหมทดแทนส าหรบัสินทรพัยท์ี่เสียหายจากเหตเุพลิงไหมซ้ึ่งมีมลูค่าสงูกว่ามลูค่าตามบญัชี
เป็นจ านวนเงิน 293 ลา้นบาท 
 
ก าไรสุทธิ 
 
ก าไรสทุธิของบริษัทส าหรบัครึ่งปีแรกของปี 2563-2564 อยู่ที่ 364 ลา้นบาท ลดลง 362 ลา้นบาท หรือ 49.9% จากครึ่งปีแรก
ของปี 2562-2563 อย่างไรก็ตาม ในรอบครึ่งปีแรกของปี 2562-2563 บริษัทมีรายการพิเศษจ านวน 293 ลา้นบาทซึ่งเป็น
รายการนอกเหนือจากการด าเนินงานปกติ หากไดป้รบัปรุงรายการดงักล่าว ก าไรสทุธิจากการด าเนินงานปกติ (Normalized 
net profit) ส าหรบัครึ่งปีแรก ของปี 2562-2563 จะมีจ านวนเหลือเท่ากับ 434 ลา้นบาท  
 
ดัง้นั้นเมื่อเปรียบเทียบก าไรสุทธิจากการด าเนินงานปกติ (Normalized net profit) ส าหรบัครึ่งปีแรกของปี 2563-2564 ที่จ านวน
เท่ากับ 364 ลา้นบาท ซึ่งลดลง 70 ลา้นบาท หรือ 16.2% จากครึง่ปีแรกของปี 2562-2563 ซึ่งสาเหตุหลกัมาจากผลกระทบ
การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ดังที่ไดก้ล่าวข้างตน้ สุทธิดว้ยตน้ทุน และค่าใช่จ่ายในการขายและบริหารที่ลดลงจาก
มาตรการควบคมุที่มีประสิทธิภาพของบรษิัทซึ่งช่วยบรรเทาผลกระทบดงักล่าวไดบ้างส่วน 
 
เงนิปันผลระหว่างกาล 
 
จากผลการด าเนินงานรวมของบริษัทที่มีก าไรสุทธิ ดังที่ไดช้ีแ้จงขา้งตน้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทไดพ้ิจารณาและมีมติ
อนมุตัิจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลที่ 0.30 บาทต่อหุน้ หรือคิดเป็นเงินทัง้สิน้ 112.5 ลา้นบาท จากผลประกอบการสิน้สดุ ณ วนัท่ี 
31 มีนาคม 2564 โดยคิดเป็นอตัราการจ่ายเงินปันผลที่ 30.8% ซึ่งเป็นการสรา้งผลตอบแทนแก่ผูถื้อหุน้ของบรษิัทอย่างต่อเนื่อง 
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ฐานะการเงนิ ณ วันที ่31 มีนาคม 2564 
 
สินทรัพย ์
ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2564 บรษิัทมีสินทรพัยร์วมทัง้สิน้ 8,837 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 269 ลา้นบาท จากสินทรพัยร์วม ณ สิน้เดือนกนัยายน
ปี 2563 ที่ 8,568 ลา้นบาท ซึ่งประกอบดว้ย 
 
สินทรพัยห์มนุเวียนทัง้สิน้ 3,033 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 214 ลา้นบาท สาเหตหุลกัมาจากการเพิ่มขึน้ของรายการเงินสดและรายการ
เทียบเท่าเงินสด รวมกับเงินลงทุนอื่น ซึ่งเป็นเงินลงทนุที่เกิดจากการลงทุนในกองทุนตราสารหนีเ้ผ่ือขายระยะสัน้ ซึ่งมีสภาพคล่องสงู
เป็นจ านวน 700 ลา้นบาท เพื่อโอกาสในดา้นผลตอบแทนที่มากกว่าเงนิฝากธนาคาร สทุธิดว้ยการลดลงของลกูหนีอ้ื่น เนื่องจาก
ไดร้บัช าระเงินชดเชยจากบรษิัทประกนัภยัเป็นท่ีเรียบรอ้ยแลว้ 
 
สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียนทัง้สิน้ 5,803 ลา้นบาท เพิ่มขึน้เล็กนอ้ย 55 ลา้นบาท เนื่องมาจากการบนัทึกรายการสินทรพัยสิ์ทธิการใช้
มลูค่า 365 ลา้นบาท ตามการปฏิบตัิตามมาตรฐานบญัชีสญัญาเช่า (TFRS16) สทุธิดว้ยการลดลงมลูค่าตามบญัชีของที่ดิน อาคาร
และอปุกรณ ์จากค่าเส่ือมราคา 
 
หนีส้ิน 
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 บริษัทมีหนีสิ้นรวมทั้งสิน้ 1,859 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 253 ลา้นบาท จากหนีสิ้นรวม 1,607 ลา้นบาท  
ณ สิน้เดือนกนัยายน 2563 ประกอบดว้ย 
 
หนีสิ้นหมนุเวียนจ านวน 1,459 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 61 ลา้นบาท เนื่องจากการบนัทึกรายการหนีสิ้นตามสญัญาเช่าที่ถึงก าหนด
ภายใน 1 ปี มลูค่า 174 ลา้นบาท สทุธิกบัการลดลงของยอดเจา้หนีอ้ื่นอนัเนื่องมาจากมาตรการลดค่าใชจ้่าย 
 
หนีสิ้นไม่หมนุเวียนจ านวน 400 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 191 ลา้นบาท เนื่องจากบนัทึกรายการหนีสิ้นตามสญัญาเช่ามลูค่า 148 ลา้นบาท 
ทั้งนี ้แมบ้ริษัทบันทึกบัญชีหนีสิ้นที่มีภาระดอกเบีย้จากมาตรฐานการเงินฉบับใหม่ดังที่กล่าวไปแลว้ แต่บริษัทยังคงสถานะ 
ทางการเงินท่ีแข็งแรงและไม่มีเงินกู ้ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 
 
ส่วนของผู้ถือหุ้น 
ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2564 บรษิัทมีส่วนของผูถื้อหุน้รวมทัง้สิน้ 6,977 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 16 ลา้นบาท จาก ณ สิน้เดือนกนัยายน 2563 
เนื่องจากการเพิ่มขึน้ของก าไรสะสมอันเนื่องมาจากก าไรสุทธิที่เพิ่มขึน้  ส าหรับรอบครึ่งปีแรก 364 ลา้นบาท สุทธิดว้ยการ
จ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ 353 ลา้นบาท และส่วนผูถื้อหุน้อื่นเพิ่มขึน้ 4 ลา้นบาท 

 
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
 ขอแสดงความนบัถือ 

 

 (นางนงนชุ บรูณะเศรษฐกลุ) 
 กรรมการผูจ้ดัการ 


