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ท่ี สน. 035/2561                    
 

10 สิงหาคม 2561 
 
เร่ือง   ชีแ้จงผลการด าเนินงานและฐานะทางการเงินส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือน สิน้สดุวนัท่ี 30 มิถนุายน 2561 
 
เรียน   กรรมการและผู้จดัการ   
           ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
 
           บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (“บริษัท”) ขอชีแ้จงผลการด าเนินงานรวมและฐานะ
ทางการเงินรวมส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือน สิน้สดุวนัท่ี 30 มิถนุายน 2561 โดยมีรายละเอียดดงันี ้
 
ผลการด าเนินงานรวมส าหรับงวด 3 เดือน ในไตรมาสที่ 3/2561 สิน้สุดวันที่ 30 มิถุนายน 2561 
 
รายได้ 

ในไตรมาสที่ 3/2561  บริษัทมีรายได้จากการขายรวมทัง้สิน้จ านวน 3,345 ล้านบาท ซึง่ลดลงเลก็น้อยจ านวน 121
ล้านบาท หรือคิดเป็น 3.5% จากงวดเดียวกนัของปีก่อน โดยมีรายละเอียดในแตล่ะสายธุรกิจดงันี ้ 

ธุรกิจเคร่ืองดื่ม 

ธุรกิจเคร่ืองดื่มในไตรมาสท่ี 3/2561 มีรายได้จ านวน 1,715 ล้านบาท ลดลง 4% หรือ 72 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับ
งวดเดียวกนัของปีก่อน โดยมีสาเหตหุลกัมาจากการท่ีตลาดชาเขียวโดยรวมลดลง แตบ่ริษัทยงัคงรักษาสถานะผู้น าทาง
การตลาดไว้ได้อย่างต่อเน่ือง และส่วนหนึ่งมาจากเหตุเพลิงไหม้บริเวณส่วนการผลิตเคร่ืองดื่ม UHT  ซึ่งบริษัทได้ท า
ประกนัภยัความเสียหายจากเหตอุคัคีภยัไว้อย่างครอบคลมุทัง้ในสว่นของความเสียหายตอ่ทรัพย์สินและธุรกิจหยดุชะงกั  
แต่อย่างไรก็ดี ยอดขายจากการส่งออกสินค้าไปจ าหน่ายยังต่างประเทศมีอตัราการเติบโตท่ีสงูขึน้อย่างมาก ซึง่เป็น
สว่นช่วยธุรกิจเคร่ืองดื่มในภาพรวม 

ธุรกิจอาหาร 

ธุรกิจอาหารมีรายได้เป็นจ านวน 1,630 ล้านบาท ลดลงเล็กน้อย 49 ล้านบาทหรือคิดเป็น 2.9% จากงวดเดียวกันของ 
ปีก่อน เป็นผลมาจากสภาวการณ์ทางเศรษฐกิจในไตรมาสนีท่ี้ยังคงชะลอตวั ประกอบกับการปิดปรับปรุงร้านอาหาร 
ในบางสาขา และการด าเนินการตามโครงการการจัดกลุ่มธุรกิจอาหารของบริษัทย่อยภายในกลุ่มบริษัทโออิชิในการ
โอนย้ายการด าเนินธุรกิจการผลิตและจัดจ าหน่ายอาหารกึ่งส าเร็จรูปและอาหารส าเร็จรูป รวมถึงการจัดหา ผลิต และ
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จดัส่งวตัถุดิบด้านอาหารให้แก่ร้านอาหารต่าง ๆ ภายในกลุ่มบริษัทโออิชิ ให้แก่บริษัท โออิชิ ฟู้ด เซอร์วิส จ ากดั ซึง่
เป็นบริษัทย่อยของบริษัท เพ่ือแบ่งแยกสายธุรกิจภายในกลุม่บริษัทโออิชิให้มีความชดัเจนมากย่ิงขึน้ รวมถึงรองรับ
การขยายตวัทางธุรกิจในอนาคตด้วย  

ต้นทุนขาย 

ต้นทุนขายรวมของบริษัทในไตรมาสท่ี 3/2561  เท่ากบั 2,143 ล้านบาท เพ่ิมขึน้เล็กน้อย 38 ล้านบาทหรือคิดเป็น 1.8%  
เมื่อเปรียบเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อน โดยมีรายละเอียดในแตล่ะสายธุรกิจดงันี ้ 

ธุรกิจเคร่ืองดื่ม 

ธุรกิจเคร่ืองดื่มมีต้นทนุขายท่ีเพ่ิมขึน้เลก็น้อยจากภาษีสรรพสามิต แตจ่ากการบริหารจดัการต้นทนุด้านวตัถดุิบและ
บรรจภุณัฑ์อย่างมีประสิทธิภาพสามารถบรรเทาผลกระทบจากภาษีสรรพสามิตได้ในระดบัหนึง่ 

ธุรกิจอาหาร 

ธุรกิจอาหารมีต้นทนุขายมีต้นทนุขายท่ีเพ่ิมขึน้เลก็น้อยเป็นผลมาจากคา่ใช้จ่ายสาธารณปูโภคในกระบวนการผลิต
แต่จากการควบคมุและลดต้นทนุด้านวตัถุดิบอย่างมีประสิทธิภาพสามารถบรรเทาผลกระทบจากเหตดุงักล่าวได้
พอสมควร 
 
ค่าใช้จ่ายในการขาย 

บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการขายรวมในไตรมาสท่ี 3/2561 เท่ากับ 390 ล้านบาท ลดลง 5.8% หรือ 24 ล้านบาท  
เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกนัของปีก่อน เน่ืองมาจากการบริหารจดัการค่าใช้จ่ายในด้านการโฆษณาและส่งเสริม
การขายของธุรกิจเคร่ืองดื่มได้อย่างประสิทธิภาพมากย่ิงขึน้ 
 
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการบริหารรวมในไตรมาสท่ี 3/2561 เป็นจ านวน 514 ล้านบาท ลดลง 16 ล้านบาท หรือ 3% 
จากงวดเดียวกนัของปีก่อน เป็นผลมาจากการลดลงของค่าเช่าร้านอาหารและคา่ใช้จ่ายท่ีเก่ียวข้องกบัพนกังาน  
 
รายการนอกเหนือจากการด าเนินงานปกต ิ

ในไตรมาสท่ี 3/2561 กลุ่มบริษัทโออิชิ รับรู้การชดเชยจากการประกันภัยในส่วนของธุรกิจหยุดชะงัก อนัเน่ืองมาจาก 
เหตเุพลิงไหม้บริเวณส่วนการผลิตเคร่ืองดื่ม UHT ภายในโรงงานนิคมอตุสาหกรรมนวนคร เมื่อวนัท่ี 27 พฤศจิกายน 2560 
เป็นจ านวน 50 ล้านบาท 

นอกจากนี ้บริษัทได้ด าเนินโครงการการจดักลุม่ธุรกิจของบริษัทย่อยภายในกลุม่บริษัทโออิชิ โดยก าหนดให้บริษัท 
โออิชิ ฟู้ด เซอร์วิส จ ากัด (“โออิชิ ฟู้ด เซอร์วิส”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท เป็นผู้ด าเนินธุรกิจการผลิตและจดั
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จ าหน่ายอาหารกึง่ส าเร็จรูปและอาหารส าเร็จรูป รวมถงึการจดัหา ผลิต และจดัสง่วตัถดุิบด้านอาหารให้แก่ร้านอาหาร
ต่าง ๆ ภายในกลุ่มบริษัทโออิชิ (“ธุรกิจครัวกลาง”) เพ่ือแบ่งแยกสายธุรกิจภายในกลุ่มบริษัทโออิชิให้มีความชัดเจน 
เกิดความคล่องตวัในด้านการบริหารจัดการ และส่งเสริมศกัยภาพในการด าเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทโออิชิมาก
ย่ิงขึน้ ซึง่ในการด าเนินการโครงการดงักลา่ว โออิชิ ฟู้ด เซอร์วิส จะท าการรับโอนทรัพย์สินตา่ง ๆ ท่ีใช้ในการด าเนิน
ธุรกิจครัวกลางจากบริษัท โออิชิ เทรดดิง้ จ ากัดด้วย ทัง้นี ้มูลค่าทรัพย์สินในโอนธุรกิจครัวกลางดังกล่าวสามารถ
น ามาใช้ประโยชน์ส าหรับสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี (deferred tax assets) เป็นจ านวน 51 ล้านบาท โดย
บันทึกเป็นรายการค่าใช้จ่ายทางภาษีในงบก าไรขาดทุนซึ่งรายการดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่องบกระแสเงินสด 
แตอ่ย่างใดเน่ืองจากถือวา่เป็นรายการที่ไมใ่ช่รายการเงินสด 
 
ก าไรสุทธิ 

ก าไรสุทธิของบริษัทในไตรมาสที่ 3/2561 ท่ีไม่รวมรายการภาษีเงินได้รอการตดับัญชี จ านวน 51 ล้านบาทดงักล่าว
ข้างต้น  (Normalized profit) จะเท่ากบั 343 ล้านบาท ลดลง 68 ล้านบาท หรือ 16.5% เมื่อเปรียบเทียบกบังวดเดียวกนั
ของปีก่อน โดยมีสาเหตหุลกัมาจากการลดลงของยอดขายของธุรกิจเคร่ืองดื่ม แตบ่ริษัทสามารถบรรเทาผลกระทบ
บางสว่นด้วยการควบคมุและลดต้นทนุขายและคา่ใช้จ่ายในการบริหารท่ีมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึน้ 

ก าไรสุทธิของบริษัทในไตรมาสที่ 3/2561 เม่ือรวมรายการภาษีเงินได้รอการตดับญัชี จ านวน 51 ล้านบาท จะเท่ากบั 
เท่ากบั 292 ล้านบาท ลดลง 119 ล้านบาท หรือ 28.9% เมื่อเปรียบเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อน โดยมีสาเหตหุลกั
มาจากการลดลงของยอดขายของธุรกิจเคร่ืองดื่ม และการรับรู้รายการภาษีรอการตดับัญชีดงักล่าวข้างต้น แต่บริษัท
สามารถบรรเทาผลกระทบบางสว่นด้วยการควบคมุและลดต้นทนุขายและคา่ใช้จ่ายในการบริหารท่ีมีประสิทธิภาพ
มากย่ิงขึน้ 

ผลการด าเนินงานรวมส าหรับงวด 9 เดือน ส าหรับรอบบัญชีปี 2561 

รายได้ 

ส าหรับงวด 9 เดือน บริษัทมีรายได้จากการขายรวมทัง้สิน้ 9,626  ล้านบาท ลดลงเล็กน้อย 475 ล้านบาท หรือคิดเป็น 
4.7% เมื่อเปรียบเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อน โดยมีรายละเอียดในแตล่ะสายธุรกิจดงันี ้ 

ธุรกิจเคร่ืองดื่ม 

ส าหรับงวด 9 เดือน  ธุรกิจเคร่ืองดื่มมีรายได้รวมจ านวน 4,773 ล้านบาท ลดลง 8.9% หรือ 469 ล้านบาทจาก 
งวดเดียวกันของปีก่อน โดยมีสาเหตุหลกัมาจากการท่ีตลาดชาเขียวโดยรวมลดลง แต่บริษัทยังคงรักษาสถานะ
ผู้น าทางการตลาดไว้ได้อย่างตอ่เน่ือง และสว่นหนึง่มาจากเหตเุพลิงไหม้บริเวณส่วนการผลิตเคร่ืองดื่ม UHT  ซึง่บริษัท
ได้ท าประกันภัยความเสียหายจากเหตุอคัคีภัยไว้อย่างครอบคลุมทัง้ในส่วนของความเสียหายต่อทรัพย์สินและธุรกิจ
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หยุดชะงัก แต่อย่างไรก็ดี ยอดขายจากการส่งออกสินค้าไปจ าหน่ายยังต่างประเทศมีอัตราการเติบโตท่ีสูงมาก 
อย่างตอ่เน่ืองเป็นสว่นช่วยธุรกิจเคร่ืองดื่มในภาพรวม 

ธุรกิจอาหาร 

แม้ว่าสถานการณ์ทางเศรษฐกิจจะยังคงชะลอตัว แต่ธุรกิจอาหารสามารถรักษาระดับรายได้ในจ านวนใกล้เคียงกับ 
งวดเดียวกนัของปีก่อนท่ีจ านวน  4,853 ล้านบาท ซึง่เป็นผลมาจากการขยายสาขาร้านอาหารอย่างตอ่เน่ือง 
 
ต้นทุนขาย 

ส าหรับงวด 9 เดือน  บริษัทมีต้นทุนขายรวมจ านวน 6,173 ล้านบาท ลดลง 44 ล้านบาท หรือคิดเป็น 0.7% เมื่อ
เปรียบเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อน โดยมีรายละเอียดในแตล่ะสายธุรกิจดงันี ้ 

ธุรกิจเคร่ืองดื่ม 

ธุรกิจเคร่ืองดื่มมีต้นทุนขายท่ีลดลงซึ่งเป็นผลมาจากการลดต้นทุนด้านวัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์ ซึ่งช่วยบรรเทา
ผลกระทบจากภาษีสรรพสามิต 

ธุรกิจอาหาร 

ธุรกิจอาหารมีต้นทุนขายท่ีเพ่ิมขึน้เล็กน้อย เน่ืองมาจากต้นทุนด้านแรงงานและค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภค  
ท่ีปรับตัวสูงขึน้ แต่การบริการจัดการต้นทุนและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการด าเนินธุรกิจ (overhead expenses) อย่างมี
ประสิทธิภาพช่วยลดผลกระทบจากเหตดุงักลา่วได้เป็นอย่างดี 
 

ค่าใช้จ่ายในการขาย 

ส าหรับงวด 9 เดือน  บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการขายรวมจ านวน 1,154 ล้านบาท ลดลง 81 ล้านบาท หรือ 6.6%
จากงวดเดียวกันของปีก่อน เน่ืองมาจากการบริหารจัดการและควบคุมค่าใช้จ่ายในด้านการส่งเสริมการขาย 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

ส าหรับงวด 9 เดือน  บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการบริหารรวมเท่ากบั 1,520 ล้านบาท ลดลง 68 ล้านบาท หรือ 4.3%
จากงวดเดียวกันของปีก่อน เป็นผลมาจากการควบคุมและบริหารจัดการค่าใช้จ่ายเก่ียวกับค่าเช่าและอุปกรณ์
เคร่ืองใช้ส านกังานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
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รายการนอกเหนือจากการด าเนินงานปกต ิ

ส าหรับงวด 9 เดือน  กลุ่มบริษัทโออิชิ รับรู้การชดเชยจากการประกันภัยในส่วนของธุรกิจหยุดชะงัก อนัเน่ืองมาจาก 
เหตเุพลิงไหม้บริเวณสว่นการผลิตเคร่ืองดื่ม UHT ภายในโรงงานนิคมอตุสาหกรรมนวนคร เมื่อวนัท่ี 27 พฤศจิกายน 2560 
เป็นจ านวน 118 ล้านบาท 

นอกจากนี ้บริษัทรับรู้รายการภาษีเงินได้รอการตดับัญชีเป็นจ านวน 51 ล้านบาท ซึ่งปรากฏในงบก าไรขาดทุน 
เน่ืองมาจากการด าเนินการตามโครงการการจดักลุ่มธุรกิจของบริษัทย่อยภายในกลุ่มบริษัทโออิชิดงัท่ีได้กล่าวถึง
ข้างต้น โดยรายการดงักล่าวไมส่ง่ผลกระทบต่องบกระแสเงินสดแต่อย่างใดเน่ืองจากถือเป็นเป็นรายการท่ีไมใ่ช่เงินสด 

ก าไรสุทธิ 

ก าไรสุทธิส าหรับงวด 9 เดือน ท่ีไม่รวมรายการภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี จ านวน 51 ล้านบาทดังกล่าวข้างต้น  
(Normalized profit) เท่ากับ 883 ล้านบาท ลดลง 214 ล้านบาท หรือคิดเป็น 19.5% เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกัน
ของปีก่อน โดยมีสาเหตุหลักมาจากการยอดขายของธุรกิจเคร่ืองดื่ม และการรับรู้รายการภาษีรอการตดับัญชี
ดงักล่าวข้างต้น แต่บริษัทสามารถบรรเทาผลกระทบบางส่วนด้วยการควบคุมและลดต้นทุนขายและค่าใช้จ่าย 
ในการบริหารท่ีมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึน้ 

ก าไรสุทธิของบริษัทในไตรมาสที่ 3/2561 เม่ือรวมรายการภาษีเงินได้รอการตดับญัชี จ านวน 51 ล้านบาท จะเท่ากบั 
832 ล้านบาท ลดลง 265 ล้านบาท หรือคิดเป็น 24.1% เมื่อเปรียบเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อน โดยมีสาเหตหุลกั
มาจากการยอดขายของธุรกิจเคร่ืองดื่ม และการรับรู้รายการภาษีรอการตดับญัชีดงักลา่วข้างต้น แตบ่ริษัทสามารถ
บรรเทาผลกระทบบางส่วนด้วยการควบคุมและลดต้นทุนขายและค่าใช้จ่ายในการบริหารท่ีมีประสิทธิภาพ 
มากย่ิงขึน้ 
 
ฐานะการเงนิ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 

สินทรัพย์ 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 บริษัทมีสินทรัพย์รวมทัง้สิน้ 9,745 ล้านบาท ลดลง 38 ล้านบาท หรือ 0.4% จากสิน้ปี 2560 
โดยมีรายละเอียดดงันี ้

บริษัทมีสินทรัพย์หมุนเวียนจ านวน 3,763 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ 1,122 ล้านบาท หรือคิดเป็น 42.5% เม่ือเทียบกับสิน้ปี 
2560 โดยมีสาเหตหุลกัมาจากการเพิ่มขึน้ของลกูหนีก้ารค้าและการเรียกร้องค่าชดเชยจากการประกนัภยั
ส าหรับความเสียหายจากเหตเุพลิงไหม้บริเวณสว่นการผลิตเคร่ืองดื่ม UHT 

บริษัทมีสินทรัพย์ไมห่มนุเวียนจ านวน 5,982 ล้านบาท ลดลง 1,084 ล้านบาท หรือ 15.3% เม่ือเทียบกบัสิน้ปี 2560  
ซึง่สาเหตหุลกัมาจากค่าเสื่อมราคาของอาคารและอปุกรณ์ และทรัพย์สินท่ีได้รับความเสียหายจากเหตเุพลิงไหม้
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บริเวณส่วนการผลิตเคร่ืองดื่ม UHT ซึ่งบริษัทได้ท าประกันภัยความเสียหายจากเหตุอัคคีภัยไว้อย่างครอบคลุม  
ทัง้ในสว่นของความเสียหายตอ่ทรัพย์สินและธุรกิจหยดุชะงกั 
 
หนีส้ิน 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 บริษัทมีหนีส้ินรวมทัง้สิน้ 3,923 ล้านบาท ลดลง 193 ล้านบาท หรือ 4.7% เมื่อเทียบกับ 
สิน้ปี 2560 โดยมีรายละเอียดดงันี ้ 

หนีส้ินหมนุเวียน จ านวน 2,827 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ 797 ล้านบาท หรือ 39.3% เมื่อเทียบกบัสิน้ปี 2560  สาเหตหุลกัมาจาก
การจดัประเภทรายการหุ้นกู้จ านวน 1,000 ล้านบาท จากหนีส้ินไม่หมนุเวียนเป็นหนีส้ินหมนุเวียน สทุธิด้วยการลดลง
ของเจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีค้า่สินทรัพย์ 

หนีส้ินไม่หมนุเวียน จ านวน 1,095 ล้านบาท ลดลง 990 ล้านบาท หรือ 47.5%  เป็นผลมาจากการจดัประเภทรายการหุ้นกู้
จ านวน 1,000 ล้านบาท จากหนีส้ินไมห่มนุเวียนเป็นหนีส้ินหมนุเวียน  

ส่วนของผู้ถือหุ้น 

ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2561 บริษัทมีสว่นของผู้ ถือหุ้นรวมทัง้สิน้ 5,822 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ 232 ล้านบาท หรือ 4.1% จาก
สิน้ปี 2560 เป็นผลมาจากการเพ่ิมขึน้ของก าไรสทุธิในระหวา่งปีสทุธิด้วยการจ่ายเงินปันผล  

 
จงึเรียนมาเพ่ือทราบ 
 

       ขอแสดงความนบัถือ 

 

                                                         (นางนงนชุ บรูณะเศรษฐกลุ) 
                                                                                          กรรมการผู้จดัการ 
 

 

 

 

 


