ที่ สน. 035/2561
10 สิงหาคม 2561
เรื่ อง ชี ้แจงผลการดาเนินงานและฐานะทางการเงินสาหรับงวดสามเดือนและเก้ าเดือน สิ ้นสุดวันที่ 30 มิถนุ ายน 2561
เรี ยน กรรมการและผู้จดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริ ษัท โออิชิ กรุ๊ ป จากัด (มหาชน) และบริ ษัทย่อย (“บริ ษัท”) ขอชีแ้ จงผลการดาเนินงานรวมและฐานะ
ทางการเงินรวมสาหรับงวดสามเดือนและเก้ าเดือน สิ ้นสุดวันที่ 30 มิถนุ ายน 2561 โดยมีรายละเอียดดังนี ้
ผลการดาเนินงานรวมสาหรั บงวด 3 เดือน ในไตรมาสที่ 3/2561 สิน้ สุดวันที่ 30 มิถุนายน 2561
รายได้
ในไตรมาสที่ 3/2561 บริ ษัทมีรายได้ จากการขายรวมทังสิ
้ ้นจานวน 3,345 ล้ านบาท ซึง่ ลดลงเล็กน้ อยจานวน 121
ล้ านบาท หรื อคิดเป็ น 3.5% จากงวดเดียวกันของปี ก่อน โดยมีรายละเอียดในแต่ละสายธุรกิจดังนี ้
ธุรกิจเครื่ องดื่ม
ธุรกิจเครื่ องดื่มในไตรมาสที่ 3/2561 มีรายได้ จานวน 1,715 ล้ านบาท ลดลง 4% หรื อ 72 ล้ านบาท เมื่อเปรี ยบเทียบกับ
งวดเดียวกันของปี ก่อน โดยมีสาเหตุหลักมาจากการที่ตลาดชาเขียวโดยรวมลดลง แต่บริ ษัทยังคงรักษาสถานะผู้นาทาง
การตลาดไว้ ได้ อย่างต่อเนื่อง และส่วนหนึ่งมาจากเหตุเพลิงไหม้ บริ เวณส่วนการผลิตเครื่ องดื่ม UHT ซึ่งบริ ษัทได้ ทา
ประกันภัยความเสียหายจากเหตุอคั คีภยั ไว้ อย่างครอบคลุมทังในส่
้ วนของความเสียหายต่อทรัพย์สินและธุรกิจหยุดชะงัก
แต่อย่างไรก็ดี ยอดขายจากการส่งออกสินค้ าไปจาหน่ายยังต่างประเทศมีอตั ราการเติบโตที่สงู ขึ ้นอย่างมาก ซึง่ เป็ น
ส่วนช่วยธุรกิจเครื่ องดื่มในภาพรวม
ธุรกิจอาหาร
ธุรกิจอาหารมีรายได้ เป็ นจานวน 1,630 ล้ านบาท ลดลงเล็กน้ อย 49 ล้ านบาทหรื อคิดเป็ น 2.9% จากงวดเดียวกันของ
ปี ก่อน เป็ นผลมาจากสภาวการณ์ ทางเศรษฐกิจในไตรมาสนีท้ ี่ยังคงชะลอตัว ประกอบกับการปิ ดปรั บปรุ งร้ านอาหาร
ในบางสาขา และการดาเนินการตามโครงการการจัดกลุ่มธุรกิจอาหารของบริ ษัทย่อยภายในกลุ่มบริ ษัทโออิชิในการ
โอนย้ ายการดาเนินธุรกิจการผลิตและจัดจาหน่ายอาหารกึ่งสาเร็ จรู ปและอาหารสาเร็ จรู ป รวมถึงการจัดหา ผลิต และ
1/6

จัดส่งวัตถุดิบด้ านอาหารให้ แก่ร้านอาหารต่าง ๆ ภายในกลุ่มบริ ษัทโออิชิ ให้ แก่บริ ษัท โออิชิ ฟู้ด เซอร์ วิส จากัด ซึง่
เป็ นบริ ษัทย่อยของบริ ษัท เพื่อแบ่งแยกสายธุรกิจภายในกลุม่ บริ ษัทโออิชิให้ มีความชัดเจนมากยิ่งขึ ้น รวมถึงรองรับ
การขยายตัวทางธุรกิจในอนาคตด้ วย
ต้ นทุนขาย
ต้ นทุนขายรวมของบริ ษัทในไตรมาสที่ 3/2561 เท่ากับ 2,143 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นเล็กน้ อย 38 ล้ านบาทหรื อคิดเป็ น 1.8%
เมื่อเปรี ยบเทียบกับงวดเดียวกันของปี ก่อน โดยมีรายละเอียดในแต่ละสายธุรกิจดังนี ้
ธุรกิจเครื่ องดื่ม
ธุรกิจเครื่ องดื่มมีต้นทุนขายที่เพิ่มขึ ้นเล็กน้ อยจากภาษี สรรพสามิต แต่จากการบริ หารจัดการต้ นทุนด้ านวัตถุดิบและ
บรรจุภณ
ั ฑ์อย่างมีประสิทธิภาพสามารถบรรเทาผลกระทบจากภาษี สรรพสามิตได้ ในระดับหนึง่
ธุรกิจอาหาร
ธุรกิจอาหารมีต้นทุนขายมีต้นทุนขายที่เพิ่มขึ ้นเล็กน้ อยเป็ นผลมาจากค่าใช้ จ่ายสาธารณูปโภคในกระบวนการผลิต
แต่จากการควบคุมและลดต้ นทุนด้ านวัตถุดิบอย่างมีประสิทธิภาพสามารถบรรเทาผลกระทบจากเหตุดงั กล่าวได้
พอสมควร
ค่ าใช้ จ่ายในการขาย
บริ ษั ท มี ค่ าใช้ จ่ ายในการขายรวมในไตรมาสที่ 3/2561 เท่ ากั บ 390 ล้ านบาท ลดลง 5.8% หรื อ 24 ล้ านบาท
เมื่อเปรี ยบเทียบกับงวดเดียวกันของปี ก่อน เนื่องมาจากการบริ หารจัดการค่าใช้ จ่ายในด้ านการโฆษณาและส่งเสริ ม
การขายของธุรกิจเครื่ องดื่มได้ อย่างประสิทธิภาพมากยิ่งขึ ้น
ค่ าใช้ จ่ายในการบริหาร
บริ ษัทมีค่าใช้ จ่ายในการบริ หารรวมในไตรมาสที่ 3/2561 เป็ นจานวน 514 ล้ านบาท ลดลง 16 ล้ านบาท หรื อ 3%
จากงวดเดียวกันของปี ก่อน เป็ นผลมาจากการลดลงของค่าเช่าร้ านอาหารและค่าใช้ จ่ายที่เกี่ยวข้ องกับพนักงาน
รายการนอกเหนือจากการดาเนินงานปกติ
ในไตรมาสที่ 3/2561 กลุ่มบริ ษัทโออิชิ รั บรู้ การชดเชยจากการประกันภัยในส่วนของธุรกิจหยุดชะงัก อันเนื่องมาจาก
เหตุเพลิงไหม้ บริ เวณส่วนการผลิตเครื่ องดื่ม UHT ภายในโรงงานนิคมอุตสาหกรรมนวนคร เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2560
เป็ นจานวน 50 ล้ านบาท
นอกจากนี ้ บริ ษัทได้ ดาเนินโครงการการจัดกลุม่ ธุรกิจของบริ ษัทย่อยภายในกลุม่ บริ ษัทโออิชิ โดยกาหนดให้ บริ ษัท
โออิชิ ฟู้ด เซอร์ วิส จากัด (“โออิชิ ฟู้ด เซอร์ วิส”) ซึ่งเป็ นบริ ษัทย่อยของบริ ษัท เป็ นผู้ดาเนินธุรกิจการผลิตและจัด
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จาหน่ายอาหารกึง่ สาเร็ จรู ปและอาหารสาเร็ จรู ป รวมถึงการจัดหา ผลิต และจัดส่งวัตถุดิบด้ านอาหารให้ แก่ร้านอาหาร
ต่าง ๆ ภายในกลุ่มบริ ษัทโออิชิ (“ธุรกิจครัวกลาง”) เพื่อแบ่งแยกสายธุรกิจภายในกลุ่มบริ ษัทโออิชิให้ มีความชัดเจน
เกิดความคล่องตัวในด้ านการบริ หารจัดการ และส่งเสริ มศักยภาพในการดาเนินธุรกิจของกลุ่มบริ ษัทโออิชิมาก
ยิ่งขึ ้น ซึง่ ในการดาเนินการโครงการดังกล่าว โออิชิ ฟู้ด เซอร์ วิส จะทาการรับโอนทรัพย์สินต่าง ๆ ที่ใช้ ในการดาเนิน
ธุรกิ จครั วกลางจากบริ ษัท โออิชิ เทรดดิง้ จากัดด้ วย ทัง้ นี ้ มูลค่าทรั พย์ สินในโอนธุรกิ จครั วกลางดังกล่าวสามารถ
นามาใช้ ประโยชน์ สาหรับสินทรัพย์ ภาษี เงินได้ รอการตัดบัญชี (deferred tax assets) เป็ นจานวน 51 ล้ านบาท โดย
บันทึกเป็ นรายการค่าใช้ จ่ายทางภาษี ในงบกาไรขาดทุน ซึ่งรายการดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่องบกระแสเงิ นสด
แต่อย่างใดเนื่องจากถือว่าเป็ นรายการที่ไม่ใช่รายการเงินสด
กาไรสุทธิ
กาไรสุทธิ ของบริ ษัทในไตรมาสที่ 3/2561 ที่ ไม่รวมรายการภาษี เงินได้ รอการตัดบัญชี จานวน 51 ล้ านบาทดังกล่าว
ข้ างต้ น (Normalized profit) จะเท่ากับ 343 ล้ านบาท ลดลง 68 ล้ านบาท หรื อ 16.5% เมื่อเปรี ยบเทียบกับงวดเดียวกัน
ของปี ก่อน โดยมีสาเหตุหลักมาจากการลดลงของยอดขายของธุรกิจเครื่ องดื่ม แต่บริ ษัทสามารถบรรเทาผลกระทบ
บางส่วนด้ วยการควบคุมและลดต้ นทุนขายและค่าใช้ จ่ายในการบริ หารที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ ้น
กาไรสุทธิ ของบริ ษัทในไตรมาสที่ 3/2561 เมื่อรวมรายการภาษี เงินได้ รอการตัดบัญชี จานวน 51 ล้ านบาท จะเท่ากับ
เท่ากับ 292 ล้ านบาท ลดลง 119 ล้ านบาท หรื อ 28.9% เมื่อเปรี ยบเทียบกับงวดเดียวกันของปี ก่อน โดยมีสาเหตุหลัก
มาจากการลดลงของยอดขายของธุรกิจเครื่ องดื่ม และการรั บรู้ รายการภาษี รอการตัดบัญชีดงั กล่าวข้ างต้ น แต่บริ ษัท
สามารถบรรเทาผลกระทบบางส่วนด้ วยการควบคุมและลดต้ นทุนขายและค่าใช้ จ่ายในการบริ หารที่มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ ้น
ผลการดาเนินงานรวมสาหรั บงวด 9 เดือน สาหรั บรอบบัญชีปี 2561
รายได้
สาหรั บงวด 9 เดือน บริ ษัทมีรายได้ จากการขายรวมทัง้ สิ ้น 9,626 ล้ านบาท ลดลงเล็กน้ อย 475 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ น
4.7% เมื่อเปรี ยบเทียบกับงวดเดียวกันของปี ก่อน โดยมีรายละเอียดในแต่ละสายธุรกิจดังนี ้
ธุรกิจเครื่ องดื่ม
สาหรั บงวด 9 เดือน ธุรกิจเครื่ องดื่มมีรายได้ รวมจานวน 4,773 ล้ านบาท ลดลง 8.9% หรื อ 469 ล้ านบาทจาก
งวดเดียวกันของปี ก่อน โดยมีสาเหตุหลักมาจากการที่ตลาดชาเขียวโดยรวมลดลง แต่บริ ษัทยังคงรั กษาสถานะ
ผู้นาทางการตลาดไว้ ได้ อย่างต่อเนื่อง และส่วนหนึง่ มาจากเหตุเพลิงไหม้ บริ เวณส่วนการผลิตเครื่ องดื่ม UHT ซึง่ บริ ษัท
ได้ ทาประกันภัยความเสียหายจากเหตุอคั คีภัยไว้ อย่างครอบคลุมทังในส่
้ วนของความเสียหายต่อทรัพย์ สินและธุรกิจ
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หยุ ดชะงัก แต่ อย่ างไรก็ ดี ยอดขายจากการส่ งออกสิ นค้ าไปจ าหน่ ายยั งต่ างประเทศมี อัต ราการเติ บ โตที่ สู ง มาก
อย่างต่อเนื่องเป็ นส่วนช่วยธุรกิจเครื่ องดื่มในภาพรวม
ธุรกิจอาหาร
แม้ ว่าสถานการณ์ ทางเศรษฐกิ จจะยังคงชะลอตัว แต่ธุ รกิ จอาหารสามารถรั กษาระดับรายได้ ในจ านวนใกล้ เคี ยงกับ
งวดเดียวกันของปี ก่อนที่จานวน 4,853 ล้ านบาท ซึง่ เป็ นผลมาจากการขยายสาขาร้ านอาหารอย่างต่อเนื่อง
ต้ นทุนขาย
ส าหรั บงวด 9 เดื อน บริ ษั ทมี ต้ นทุ นขายรวมจ านวน 6,173 ล้ านบาท ลดลง 44 ล้ านบาท หรื อคิ ดเป็ น 0.7% เมื่ อ
เปรี ยบเทียบกับงวดเดียวกันของปี ก่อน โดยมีรายละเอียดในแต่ละสายธุรกิจดังนี ้
ธุรกิจเครื่ องดื่ม
ธุรกิ จเครื่ องดื่มมีต้นทุนขายที่ ลดลงซึ่งเป็ นผลมาจากการลดต้ นทุนด้ านวัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์ ซึ่งช่วยบรรเทา
ผลกระทบจากภาษี สรรพสามิต
ธุรกิจอาหาร
ธุรกิ จอาหารมีต้นทุนขายที่ เพิ่ มขึน้ เล็กน้ อย เนื่ องมาจากต้ นทุนด้ านแรงงานและค่าใช้ จ่ายด้ านสาธารณูปโภค
ที่ ปรั บตัวสูงขึน้ แต่การบริ การจัดการต้ นทุนและค่าใช้ จ่ายต่าง ๆ ในการดาเนิ นธุรกิ จ (overhead expenses) อย่างมี
ประสิทธิภาพช่วยลดผลกระทบจากเหตุดงั กล่าวได้ เป็ นอย่างดี
ค่ าใช้ จ่ายในการขาย
สาหรั บงวด 9 เดือน บริ ษัทมีค่าใช้ จ่ายในการขายรวมจานวน 1,154 ล้ านบาท ลดลง 81 ล้ านบาท หรื อ 6.6%
จากงวดเดียวกันของปี ก่อน เนื่ องมาจากการบริ หารจัดการและควบคุมค่าใช้ จ่ายในด้ านการส่งเสริ มการขาย
ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
ค่ าใช้ จ่ายในการบริหาร
สาหรับงวด 9 เดือน บริ ษัทมีค่าใช้ จ่ายในการบริ หารรวมเท่ากับ 1,520 ล้ านบาท ลดลง 68 ล้ านบาท หรื อ 4.3%
จากงวดเดียวกันของปี ก่อน เป็ นผลมาจากการควบคุมและบริ หารจัดการค่าใช้ จ่ายเกี่ยวกับ ค่าเช่าและอุปกรณ์
เครื่ องใช้ สานักงานได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
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รายการนอกเหนือจากการดาเนินงานปกติ
สาหรั บงวด 9 เดือน กลุ่มบริ ษัทโออิชิ รั บรู้ การชดเชยจากการประกันภัยในส่วนของธุรกิจหยุดชะงัก อันเนื่องมาจาก
เหตุเพลิงไหม้ บริ เวณส่วนการผลิตเครื่ องดื่ม UHT ภายในโรงงานนิคมอุตสาหกรรมนวนคร เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2560
เป็ นจานวน 118 ล้ านบาท
นอกจากนี ้ บริ ษัทรั บรู้ รายการภาษี เงินได้ รอการตัดบัญชี เป็ นจานวน 51 ล้ านบาท ซึ่งปรากฏในงบกาไรขาดทุน
เนื่องมาจากการดาเนินการตามโครงการการจัดกลุ่มธุรกิจของบริ ษัทย่อยภายในกลุ่มบริ ษัทโออิชิ ดงั ที่ได้ กล่าวถึง
ข้ างต้ น โดยรายการดังกล่าวไม่สง่ ผลกระทบต่องบกระแสเงินสดแต่อย่างใดเนื่องจากถือเป็ นเป็ นรายการที่ไม่ใช่เงินสด
กาไรสุทธิ
ก าไรสุทธิ ส าหรั บงวด 9 เดือน ที่ ไม่ รวมรายการภาษี เงิ นได้ รอการตัดบัญชี จ านวน 51 ล้ านบาทดังกล่าวข้ างต้ น
(Normalized profit) เท่ากับ 883 ล้ านบาท ลดลง 214 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ น 19.5% เมื่อเปรี ยบเทียบกับงวดเดียวกัน
ของปี ก่อน โดยมีสาเหตุหลักมาจากการยอดขายของธุรกิ จเครื่ องดื่ม และการรั บรู้ รายการภาษี รอการตัดบัญชี
ดังกล่าวข้ างต้ น แต่บริ ษัทสามารถบรรเทาผลกระทบบางส่วนด้ วยการควบคุมและลดต้ นทุนขายและค่าใช้ จ่าย
ในการบริ หารที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ ้น
กาไรสุทธิ ของบริ ษัทในไตรมาสที่ 3/2561 เมื่อรวมรายการภาษี เงินได้ รอการตัดบัญชี จานวน 51 ล้ านบาท จะเท่ากับ
832 ล้ านบาท ลดลง 265 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ น 24.1% เมื่อเปรี ยบเทียบกับงวดเดียวกันของปี ก่อน โดยมีสาเหตุหลัก
มาจากการยอดขายของธุรกิจเครื่ องดื่ม และการรับรู้ รายการภาษี รอการตัดบัญชีดงั กล่าวข้ างต้ น แต่บริ ษัทสามารถ
บรรเทาผลกระทบบางส่วนด้ วยการควบคุมและลดต้ น ทุนขายและค่าใช้ จ่ายในการบริ ห ารที่ มีป ระสิท ธิ ภาพ
มากยิ่งขึ ้น
ฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561
สินทรั พย์
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 บริ ษัทมีสินทรัพย์รวมทังสิ
้ ้น 9,745 ล้ านบาท ลดลง 38 ล้ านบาท หรื อ 0.4% จากสิ ้นปี 2560
โดยมีรายละเอียดดังนี ้
บริ ษัทมีสินทรัพย์หมุนเวียนจานวน 3,763 ล้ านบาท เพิ่มขึน้ 1,122 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ น 42.5% เมื่อเทียบกับสิ ้นปี
2560 โดยมีส าเหตุห ลัก มาจากการเพิ่ม ขึ ้นของลูก หนี ้การค้ า และการเรี ย กร้ องค่า ชดเชยจากการประกัน ภัย
สาหรั บความเสียหายจากเหตุเพลิงไหม้ บริ เวณส่วนการผลิตเครื่ องดื่ม UHT
บริ ษัทมีสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนจานวน 5,982 ล้ านบาท ลดลง 1,084 ล้ านบาท หรื อ 15.3% เมื่อเทียบกับสิ ้นปี 2560
ซึง่ สาเหตุหลักมาจากค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ และทรัพย์สินที่ได้ รับความเสียหายจากเหตุเพลิงไหม้
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บริ เวณส่วนการผลิ ตเครื่ องดื่ม UHT ซึ่งบริ ษัทได้ ทาประกันภัยความเสียหายจากเหตุอัคคีภัยไว้ อย่างครอบคลุม
ทังในส่
้ วนของความเสียหายต่อทรัพย์สินและธุรกิจหยุดชะงัก
หนีส้ ิน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 บริ ษัทมีหนีส้ ินรวมทัง้ สิน้ 3,923 ล้ านบาท ลดลง 193 ล้ านบาท หรื อ 4.7% เมื่อเที ยบกับ
สิ ้นปี 2560 โดยมีรายละเอียดดังนี ้
หนี ้สินหมุนเวียน จานวน 2,827 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 797 ล้ านบาท หรื อ 39.3% เมื่อเทียบกับสิ ้นปี 2560 สาเหตุหลักมาจาก
การจัดประเภทรายการหุ้นกู้จานวน 1,000 ล้ านบาท จากหนี ้สินไม่หมุนเวียนเป็ นหนี ้สินหมุนเวียน สุทธิด้วยการลดลง
ของเจ้ าหนี ้การค้ าและเจ้ าหนี ้ค่าสินทรัพย์
หนี ้สินไม่หมุนเวียน จานวน 1,095 ล้ านบาท ลดลง 990 ล้ านบาท หรื อ 47.5% เป็ นผลมาจากการจัดประเภทรายการหุ้นกู้
จานวน 1,000 ล้ านบาท จากหนี ้สินไม่หมุนเวียนเป็ นหนี ้สินหมุนเวียน
ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2561 บริ ษัทมีสว่ นของผู้ถือหุ้นรวมทังสิ
้ ้น 5,822 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 232 ล้ านบาท หรื อ 4.1% จาก
สิ ้นปี 2560 เป็ นผลมาจากการเพิ่มขึ ้นของกาไรสุทธิในระหว่างปี สทุ ธิด้วยการจ่ายเงินปั นผล
จึงเรี ยนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นางนงนุช บูรณะเศรษฐกุล)
กรรมการผู้จดั การ
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