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เร่ือง: ช้ีแจงผลการด าเนินงานและฐานะทางการเงินส าหรับไตรมาสท่ี 2 ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2562 
เรียน: กรรมการและผูจ้ดัการ 

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 
บริษทั โออิชิ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย (“บริษทั”) ขอช้ีแจงผลการด าเนินงานรวม

และฐานะทางการเงินรวมส าหรับไตรมาสท่ี 2 ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2562 ดงัน้ี 
 
ผลการด าเนินงานส าหรับงวด 3 เดือน ในไตรมาสที ่2/2561-2562  
 
รายได้ 
 
ในไตรมาสท่ี 2/2561-2562 บริษทัมีรายไดจ้ากการขายรวมทั้งส้ิน 3,482 ลา้นบาท  เพิ่มข้ึนจ านวน 360 ลา้นบาท 
หรือคิดเป็น 11.5% เม่ือเปรียบเทียบกบัไตรมาสท่ี 2/2560-2561 โดยมีรายละเอียดของแต่ละสายธุรกิจดงัต่อไปน้ี 
 
ธุรกิจเคร่ืองด่ืม 
ธุรกิจเคร่ืองด่ืมของบริษทัในไตรมาสท่ี 2/2561-2562 มีรายได ้1,685 ลา้นบาท เพิ่มข้ึนจ านวน 169 ลา้นบาท หรือ
คิดเป็น  11.1% เ ม่ือเปรียบเทียบกับไตรมาสท่ี  2/2560-2561 จากการเติบโตของรายได้ธุรกิจเค ร่ือง ด่ืม
ภายในประเทศ ซ่ึงไดรั้บแรงสนบัสนุนจากการออกรายการส่งเสริมการขายช่วงฤดูร้อนท่ีประสบความส าเร็จ 
และการกลับมาของก าลงัการผลิตสายการผลิตเคร่ืองด่ืม UHT หลังจากได้รับผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม ้
นอกจากนั้นรายไดก้ารส่งออกเคร่ืองด่ืมของบริษทัยงัเติบโตอยา่งต่อเน่ืองจากการขยายตลาดในต่างประเทศ 
 
ธุรกิจอาหาร 
ธุรกิจอาหารในไตรมาสท่ี 2/2561-2562 มีรายไดจ้  านวน 1,798 ลา้นบาท เพิ่มข้ึนจ านวน 191 ลา้นบาท หรือคิด
เป็น  11.9% เม่ือเปรียบเทียบกบัไตรมาสท่ี 2/2560-2561 เน่ืองจากการขยายสาขาร้านอาหารใหม่ และการเติบโต
ของยอดขายสาขาเดิม 
 
 



ต้นทุนขาย 
 
ในไตรมาสท่ี 2/2561-2562 บริษทัมีตน้ทุนขายรวมทั้งส้ิน 2,229 ลา้นบาท เพิ่มข้ึนจ านวน 226 ลา้นบาท หรือคิดเป็น 
11.3% เม่ือเปรียบเทียบกบัไตรมาสท่ี 2/2560-2561 โดยมีรายละเอียดของแต่ละสายธุรกิจดงัต่อไปน้ี 
 
ธุรกิจเคร่ืองด่ืม 
ตน้ทุนขายของธุรกิจเคร่ืองด่ืมเพิ่มข้ึนเช่นเดียวกบัการเติบโตของรายได ้อยา่งไรก็ตามอตัราส่วนตน้ทุนขายต่อ
รายไดป้รับตวัดีข้ึนเล็กนอ้ยเม่ือเปรียบเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อนจากประสิทธิภาพในการผลิต 
 
ธุรกิจอาหาร 
ตน้ทุนขายของธุรกิจอาหารเพิ่มข้ึนตามการเติบโตของรายไดอ้นัเน่ืองมาจากการขยายสาขาร้านอาหาร อยา่งไรก็
ตามบริษทัสามารถรักษาระดบัอตัราส่วนตน้ทุนขายต่อรายไดใ้หใ้กลเ้คียงกบังวดเดียวกนัของปีก่อน 
 
ค่าใช้จ่ายในการขาย 
 
บริษทัมีค่าใชจ่้ายในการขายรวม 332 ลา้นบาทในไตรมาสท่ี 2/2561-2562 ลดลงอยา่งมีนยัส าคญั เป็นจ านวน 83 
ลา้นบาท หรือคิดเป็น 20.0% เม่ือเปรียบเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อน เน่ืองจากบริษทัสามารถควบคุม
ค่าใชจ่้ายดา้นโฆษณาและส่งเสริมการขายไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ นอกจากนั้นบริษทัยงัมีการจดัรายการส่งเสริม
การขายช่วงฤดูร้อนร่วมกนัระหวา่งธุรกิจเคร่ืองด่ืมและธุรกิจอาหารเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
 
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 
 
บริษทัมีค่าใชจ่้ายในการบริหารรวม 507 ลา้นบาทในไตรมาสท่ี 2/2561-2562 ลดลงเล็กนอ้ยเป็นจ านวน 18 ลา้นบาท 
หรือ 3.4%  เม่ือเปรียบเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อน จากการลดลงของค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัพนกังาน 
 
ก าไรสุทธิ 
 
ก าไรสุทธิของบริษทัไตรมาสท่ี 2/2561-2562 เป็นจ านวน 397 ลา้นบาท เพิ่มข้ึนอยา่งมีนยัส าคญัเป็นจ านวน 153 
ลา้นบาท หรือคิดเป็น 62.7% เม่ือเปรียบเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อน จากการฟ้ืนตวัของธุรกิจเคร่ืองด่ืม การ
เปิดสาขาเพิ่มข้ึนอยา่งต่อเน่ืองของธุรกิจอาหาร และการควบคุมค่าใชจ่้ายในการขายอยา่งมีประสิทธิภาพ 



ผลการด าเนินงานส าหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน ส้ินสุดวันที ่31 มีนาคม 2562 
 
รายได้ 
 
ในงวดคร่ึงปีของปี 2561-2562 บริษทัมีรายได้จากการขายทั้งส้ิน 6,849 ลา้นบาท  เพิ่มข้ึนจ านวน 568 ลา้นบาท 
หรือคิดเป็น 9.0% เม่ือเปรียบเทียบกับงวดคร่ึงปีของปี 2560-2561 โดยมีรายละเอียดของแต่ละสายธุรกิจ
ดงัต่อไปน้ี 
 
ธุรกิจเคร่ืองด่ืม 
บริษทัมีรายไดธุ้รกิจเคร่ืองด่ืมงวดคร่ึงปีแรกของปี 2561-2562 จ านวน 3,303 ลา้นบาท เพิ่มข้ึนจ านวน 245 ลา้น
บาท หรือคิดเป็น 8.0% เม่ือเปรียบเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อน จากการเติบโตของรายไดธุ้รกิจเคร่ืองด่ืมใน
ประเทศ ซ่ึงไดรั้บแรงสนบัสนุนจากการออกผลิตภณัฑใ์หม่ การกลบัมาของสายก าลงัการผลิตเคร่ืองด่ืม UHT 
และการออกรายการส่งเสริมการขายช่วงฤดูร้อนท่ีประสบความส าเร็จ นอกจากนั้นรายไดส่้งออกเคร่ืองด่ืมของ
บริษทัยงัเติบโตอยา่งต่อเน่ืองจากการขยายตลาดในต่างประเทศ 
 
ธุรกิจอาหาร 
บริษทัมีรายไดธุ้รกิจอาหารงวดคร่ึงปีแรกของปี 2561-2562 จ านวน 3,546 ลา้นบาท เพิ่มข้ึนจ านวน 323 ลา้นบาท 
หรือคิดเป็น  10.0% เม่ือเปรียบเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อน โดยมีสาเหตุหลกัจากการขยายสาขาร้านอาหาร
ใหม่ และการเติบโตของยอดขายสาขาเดิม 
 
ต้นทุนขาย 
 
บริษทัมีตน้ทุนขายในงวดคร่ึงปีแรกของปี 2561-2562 รวมทั้งส้ิน 4,396 ลา้นบาท เพิ่มข้ึนจ านวน 365 ลา้นบาท 
หรือคิดเป็น 9.1% เม่ือเปรียบเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อน โดยมีรายละเอียดของแต่ละสายธุรกิจดงัต่อไปน้ี 
 
ธุรกิจเคร่ืองด่ืม 
ตน้ทุนขายของธุรกิจเคร่ืองด่ืมเพิ่มข้ึนเช่นเดียวกบัการเติบโตของรายได ้อยา่งไรก็ตามบริษทัสามารถรักษาระดบั
อตัราส่วนตน้ทุนขายต่อรายไดใ้กลเ้คียงกบังวดเดียวกนัของปีก่อน 
 
 



 
ธุรกิจอาหาร 
ตน้ทุนขายของธุรกิจอาหารเพิ่มข้ึนตามการเติบโตของรายไดจ้ากการขยายสาขาร้านอาหาร อยา่งไรก็ตามบริษทั
สามารถรักษาระดบัอตัราส่วนตน้ทุนขายต่อรายไดใ้นระดบัใกลเ้คียงกบังวดเดียวกนัของปีก่อน 
 
ค่าใช้จ่ายในการขาย 
 
บริษทัมีค่าใชจ่้ายในการขายงวดคร่ึงปีแรกของปี 2561-2562 รวม 732 ลา้นบาท ลดลงจ านวน 32 ลา้นบาท หรือ
คิดเป็น 4.2% เม่ือเปรียบเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อน โดยบริษทัสามารถในการควบคุมค่าใชจ่้ายโฆษณาและ
ส่งเสริมการขายโดยเฉพาะการจดัรายการส่งเสริมการขายช่วงฤดูร้อนคร้ังล่าสุดได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ
บริษทัยงัไดล้งทุนในตราสินคา้อยา่งต่อเน่ือง รวมถึงการออกผลิตภณัฑ์ใหม่ๆ เพื่อรักษาความเป็นผูน้ าในตลาด
ชาพร้อมด่ืม 
 
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 
 
บริษทัมีค่าใชจ่้ายในการบริหารในงวดคร่ึงปีแรกของปี 2561-2562 รวม 1,001 ลา้นบาท คงท่ีเม่ือเปรียบเทียบกบั
งวดเดียวกนัของปีก่อน จากการควบคุมค่าใชจ่้าย 
 
ก าไรสุทธิ 
ก าไรสุทธิของบริษทังวดคร่ึงปีแรกของปี 2561-2562 อยู่ท่ี 723 ล้านบาท โดยก าไรเพิ่มข้ึนอย่างมีนัยส าคญั
จ านวน 183 ล้านบาท คิดเป็น 33.9% เม่ือเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน จากการฟ้ืนตวัของธุรกิจ
เคร่ืองด่ืม    การเปิดสาขาเพิ่มข้ึนอย่างต่อเน่ืองของธุรกิจอาหาร และการควบคุมค่าใช้จ่ายในการขายอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 
เงินปันผลระหว่างกาล 
จากผลการด าเนินงานของบริษทัส าหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2562 ท่ีมีก าไรสุทธิ
เพิ่มข้ึน จากการบริหารเงินอย่างมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการบริษทัจึงไดพ้ิจารณาอนุมติัการจ่ายเงินปันผล
ระหว่างกาลในอตัราหุ้นละ 1.10 บาท เป็นจ านวนเงินทั้งส้ิน 206.25 ล้านบาท หรือเพิ่มข้ึน 22.2% จากการ       
จ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลส าหรับงวดเดียวกนัของปีก่อนในอตัราหุ้นละ 0.90 บาท เป็นจ านวนเงิน 168.75 ลา้นบาท 
 



ฐานะทางการเงินส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม 2562 
 
สินทรัพย์ 
 
บริษทัมีสินทรัพยร์วมทั้งส้ิน 9,268 ลา้นบาท ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 ลดลงจ านวน 412 ลา้นบาท หรือคิดเป็น 
4.3% เม่ือเปรียบเทียบกบัสินทรัพยร์วม ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 (รอบปีบญัชี 2560-2561) โดยมีรายละเอียด
ดงัน้ี 
 
สินทรัพย์หมุนเวียนมีมูลค่า 2,726 ล้านบาท ลดลงจ านวน 670 ล้านบาทหรือคิดเป็น 19.7% จาก ณ วนัท่ี 30 
กนัยายน 2561 โดยเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสุทธิลดลงเน่ืองจากบริษทัได้มีการจ่ายคืนหุ้นกูท่ี้ครบ
ก าหนดไถ่ถอน และบางส่วนไดรั้บเงินชดเชยเบ้ืองตน้ของเหตุอคัคีภยัในเดือนมกราคม 2562 เป็นมูลค่า 600 ลา้น
บาท ซ่ึงส่งผลใหจ้  านวนลูกหน้ีเงินประกนัภยัชดเชยความเสียหายจากเหตุอคัคีภยัลดลง 
 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนมีมูลค่า 6,541 ลา้นบาท เพิ่มข้ึนจ านวน 256 ลา้นบาทหรือคิดเป็น 4.1% จาก ณ วนัท่ี 30 
กนัยายน 2561 เน่ืองจากการกลบัมาอยา่งสมบูรณ์ของสายการผลิตเคร่ืองด่ืม UHT ซ่ึงไดรั้บผลกระทบจากเหตุ
เพลิงไหมใ้นอดีต 
 
หนีสิ้น 
 
หน้ีสินรวมของบริษทั ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 อยูท่ี่ 2,906 ลา้นบาท ลดลงเป็นจ านวน 784 ลา้นบาท หรือเท่ากบั 
21.2% จาก ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 
 
หน้ีสินหมุนเวยีนมีมูลค่า 2,776 ลา้นบาท ลดลงจ านวน 797 ลา้นบาท หรือ 22.3% จาก ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561  
ซ่ึงมีสาเหตุหลกัมาจากการช าระคืนหุน้กูท่ี้ครบก าหนดไถ่ถอนมูลค่า 701 ลา้นบาทในไตรมาส 1/2561-2562 
 
หน้ีสินไม่หมุนเวยีนมีมูลค่า 130 ลา้นบาท เพิ่มข้ึนจ านวน 13 ลา้นบาท หรือ 11.1% จากณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 
จากการด าเนินธุรกิจปกติ 
 
 
 



ส่วนของผู้ถือหุ้น 
 
บริษทัมีส่วนของผูถื้อหุน้รวม ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 ทั้งส้ิน 6,361 ลา้นบาท เพิ่มข้ึนจ านวน 371 ลา้นบาท หรือ
เท่ากบั 6.2% จาก ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 จากการเพิ่มข้ึนของก าไรสะสมอนัเน่ืองมาจากก าไรสุทธิท่ีเพิ่มข้ึน
ในรอบ 6 เดือน สุทธิดว้ยเงินปันผล 
 
 
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
 
 

ขอแสดงความนบัถือ 
 
        (นางนงนุช บูรณะเศรษฐกุล) 

   กรรมการผูจ้ดัการ 
 


