ที สน. 040/2561
20 พฤศจิกายน 2561
เรือง ชีแจงผลการดําเนินงานและฐานะทางการเงินสําหรับปี สินสุดวันที 30 กันยายน
เรียน กรรมการและผู้จดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริ ษัท โออิชิ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) และบริ ษัทย่อย (“บริ ษัท”) ขอชีแจงผลการดํ าเนิน งานรวมและฐานะ
ทางการเงินรวมสําหรับรอบบัญชีปี 2561 สินสุดวันที 30 กันยายน 2561 โดยมีรายละเอียดดังนี
ผลการดําเนินงานรวมสําหรั บรอบบัญชีปี 2561 สินสุดวันที 30 กันยายน 2561
รายได้
ภาพรวมผลการดําเนินงาน
สําหรับรอบบัญชีปี 2561 บริ ษัท มีร ายได้ จากการขายและให้ บริ การรวมทังสิน 12,596 ล้ า นบาท ซึงลดลงจาก
จํานวน 13,551 ล้ านบาท ของรอบบัญ ชีปี 2560 เป็ นจํานวน 955 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ น 7.0% โดยมีสาเหตุหลัก
มาจากการลดลงของรายได้ จากธุรกิจเครืองดืม 15.1% ในขณะทีรายได้ จากสายธุรกิจอาหารเพิมขึน 1.7%
ธุรกิจเครืองดืม
ธุรกิจเครื องดืมสําหรั บรอบบัญชีปี 2561 มีรายได้ จํานวน 5,986 ล้ านบาท ลดลง 15.1% หรื อ 1,068 ล้ านบาท เมือ
เปรี ยบเทียบกับรอบบัญชีปี 2560 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการทีตลาดชาเขียวโดยรวมลดลง ประกอบกับในไตรมาสที
4/2560 บริษัทมีฐานรายได้ ทีสูงกว่าปกติ เนืองจากการตืนตัวของอุตสาหกรรมชาพร้ อมดืมจากข่าวการจัดเก็บภาษี
สรรพสามิต ส่งผลให้ ธุรกิ จเครื องดืมมียอดขายเพิมขึนก่อนการเรี ยกเก็ บภาษี ด ังกล่าวจะมีผ ลบังคับใช้ ใ นช่ว ง
กลางเดือนกันยายน 2560 แต่บริษัทก็ยงั คงสามารถรักษาสถานะผู้นําทางการตลาดไว้ ได้ อย่างต่อเนื อง นอกจากนี
ส่วนหนึงเป็ นผลมาจากเหตุเพลิงไหม้ บริเวณสายการผลิตเครื องดืม UHT ซึงบริ ษัทได้ ทําประกันภัยความเสียหายจาก
เหตุอคั คีภยั ไว้ อย่างครอบคลุมทังในส่วนของความเสียหายต่อทรัพย์สินและธุรกิจหยุดชะงัก แต่อย่างไรก็ดี ยอดขายจาก
การส่งออกสินค้ าไปจําหน่ายยังต่างประเทศมีอตั ราการเติบ โตที สูง มากอย่างต่อเนื องเป็ น ส่วนช่วยธุรกิ จเครื องดื ม
ในภาพรวม
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ธุรกิจอาหาร
ในรอบบัญชีปี 2561 ธุรกิจอาหารมีรายได้ เป็ นจํานวน 6,610 ล้ านบาท เพิมขึนเล็ ก น้ อยจํานวน 113 ล้ านบาทหรื อ
คิดเป็ น 1.7% จากรอบบัญชีปี 2560 แม้ ว่าสภาวการณ์ทางเศรษฐกิจจะยังคงชะลอตัว แต่บริ ษัทสามารถสร้ างผลการ
ดําเนินงานทีดีกว่าตลาดด้ วยการขยายสาขาร้ านอาหาร

ต้ นทุนขาย
ต้ นทุนขายรวมของบริ ษั ทรอบบัญชีปี 2561 เท่ ากับ 8,110 ล้ านบาท ลดลง 277 ล้ านบาทหรื อคิ ดเป็ น 3.3% เมือ
เปรี ยบเทียบกับรอบบัญชีปี 2560 โดยมีรายละเอียดในแต่ละสายธุรกิจดังนี
ธุรกิจเครืองดืม
ธุรกิจเครื องดืมมีต้นทุนขายสําหรับรอบบัญชีปี 2561 จํานวน 4,443 ล้ านบาท ลดลง 381 ล้ านบาทหรือคิดเป็ น 7.9%
เมือเปรียบเทียบกับรอบบัญชีปี 2560 เป็ นผลมาจากการบริ หารจัดการต้ นทุนด้ านวัตถุดิบ และบรรจุภัณฑ์อย่า งมี
ประสิท ธิภาพซึงสามารถบรรเทาผลกระทบจากภาษี สรรพสามิตและต้ น ทุนการผลิตคงที ต่อหน่วยทีสูงขึนจาก
ปริมาณการผลิตทีลดลงตามสภาวะของตลาดชาเขียวได้ ในระดับหนึง
ธุรกิจอาหาร
ธุรกิจอาหารมีต้น ทุนขายสําหรับรอบบัญชีปี 2561 จํานวน 3,667 ล้ านบาท ลดลง 103 ล้ านบาทหรื อคิดเป็ น 2.9%
เมือเปรียบเทียบกับรอบบัญชีปี 2560 เป็ นผลมาจากการเติบโตของยอดขายของธุรกิจ
ค่ าใช้จ่ายในการขาย
บริ ษัทมีค่าใช้ จ่ายในการขายรวมสํา หรั บรอบบัญชีปี 2561 เท่ากับ 1,591 ล้ านบาท ซึงลดลงจากจํ านวน 1,650
ล้ านบาท ของรอบบัญชีปี 2560 เป็ นจํานวน 59 ล้ านบาท หรือคิดเป็ น 3.6% เนืองมาจากการบริ หารจัดการค่าใช้ จ่าย
ในด้ านการขายได้ อย่างประสิทธิภาพมากยิงขึน
ค่ าใช้จ่ายในการบริ หาร
บริ ษัท มีค่าใช้ จ่ายในการบริ หารรวมสําหรับรอบบัญ ชีปี 2561 เป็ นจํานวน 1,998 ล้ านบาท ซึงลดลงจากจํานวน
2,095 ล้ านบาท ของรอบบัญชีปี 2560 เป็ นจํานวน 97 ล้ านบาท หรือคิดเป็ น 4.6% เป็ นผลมาจากการบริ หารจัดการ
และควบคุมค่าใช้ จา่ ยได้ อย่างประสิทธิภาพมากยิงขึน
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ผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้ บริ เวณส่ วนการผลิตเครืองดืม UHT ภายในโรงงานนิคมอุตสาหกรรมนวนคร
นอกเหนือจากค่าใช้ จ่ายในการบริ หารตามปกติแล้ ว ในรอบบัญชีปี 2561 บริ ษัทบันทึกประมาณการค่าเสีย หาย
อันเนืองมาจากเหตุอคั คีภยั เป็ นจํานวน 710 ล้ านบาท และในขณะเดียวกันบริษัทได้ บนั ทึกประมาณการรายได้ จาก
การชดเชยตามกรมธรรม์ประกันภัยจากเหตุอคั คีภัยดังกล่าวทังในส่วนของความเสียหายต่อทรั พย์สินและธุรกิจ
หยุดชะงักไว้เป็ นรายได้ อืนจํานวนทังสิน 868 ล้ านบาท
รายการนอกเหนือจากการดําเนินงานปกติ
ในรอบบัญชีปี 2561 บริ ษัทใช้ ประโยชน์จากสินทรัพย์ภาษี เงินได้ รอการตัดบัญชี (deferred tax assets) เป็ นจํานวน
51 ล้ านบาท อันเนื องมาจากการปรั บโครงสร้ างธุรกิ จครัวกลางของกลุ่มธุรกิ จอาหารให้ มีค วามชัดเจน เพือเพิ ม
ประสิทธิภาพในการบริหารงานให้ มากยิงขึน
กําไรสุทธิ
กําไรสุทธิของบริ ษัทสําหรับรอบบัญชีปี 2561 ทีไม่รวมรายการนอกเหนือจากการดําเนินงานปกติ (Normalized profit)
จะเท่ากับ 1,059 ล้ านบาท ลดลง 384 ล้ านบาท หรื อ 26.6% เมือเปรี ยบเทียบกับรอบบัญชีปี 2560 โดยมีสาเหตุหลัก
มาจากการลดลงของยอดขายของธุรกิจเครื องดืม แต่บริษัทสามารถบรรเทาผลกระทบบางส่วนด้ วยการเติบโตของ
กําไรจากธุรกิจอาหารและการควบคุมและลดต้ นทุนขายและค่าใช้ จ่ายในการบริหารทีมีประสิทธิภาพมากยิงขึน
กํ าไรสุท ธิของบริ ษัทสํ าหรั บรอบบัญชี ปี 2561 จะเท่ากับ 1,008 ล้ านบาท ลดลง 435 ล้ านบาท หรื อ 30.1% เมือ
เปรี ยบเทียบกับรอบบัญชีปี 2560 เป็ นผลมาจากรายการนอกเหนือจากการดําเนินงานปกติและเหตุผลดังทีได้ กล่าวถึง
ข้ างต้ น
ฐานะการเงิน สําหรับรอบบัญชีปี 2561 สินสุดวันที 30 กันยายน 2561
สินทรัพย์
ณ วันที 30 กันยายน 2561 บริ ษั ทมีสิ นทรั พย์รวมทังสิ น 9,680 ล้ านบาท ใกล้ เคี ยงกับสิ นทรั พย์รวม จํานวน 9,707
ล้ านบาท ณ สินรอบบัญชี ปี 2560 โดยบริ ษั ทมีสิ นทรั พย์ หมุนเวียนเพิมขึนจํานวน 755 ล้ านบาท มีส าเหตุห ลัก
มาจากการเพิมขึนของสินทรัพ ย์หมุนเวียนอืนซึงมาจากการบันทึกลูกหนีอืนจากประมาณการรายได้ เงินชดเชย
ตามกรมธรรม์ประกันภัยจากเหตุอคั คีภยั ในขณะที สินทรัพย์ไม่ห มุนเวียนลดลง 781 ล้ านบาท สาเหตุหลักมา
จากการลดลงของที ดิน อาคารและอุป กรณ์อนั เนืองมาจากความเสีย หายของทรัพย์สิน จากเหตุอคั คีภยั โดย
บริ ษัท คาดว่าจะฟื นฟูการผลิตและติดตังเครื องจัก รทดแทนทรัพย์สินทีเสียหายจากอัค คีภยั ได้ แล้ วเสร็ จภายใน
รอบบัญชีปี 2562
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หนีสิน
ณ วันที 30 กันยายน 2561 บริษัทมีหนีสินรวมทังสิน 3,690 ล้ านบาท แบ่งออกเป็ นหนีสินทีมีภาระดอกเบียอัน ได้ แก่
หุ้นกู้จํานวน 1,701 ล้ านบาท และหนีสินทีไม่มีภาระดอกเบียจํานวน 1,989 ล้ านบาท ทังนี หนีสินรวมของบริ ษัท
ลดลงจากสินรอบบัญชีปี 2560 จํานวน 426 ล้ านบาท หรื อเท่ากับ 10.4% ซึงมีสาเหตุหลักมาจากการลดลงของ
หุ้นกู้ ซึงเป็ นผลจากการซือคืนหุ้นกู้บางส่วนก่อนครบกําหนดไถ่ถอนรวมมูลค่า 299 ล้ านบาท เพือวัตถุประสงค์ใน
การบริ หารจัดการกระแสเงินสดและสภาพคล่องส่วนเกิน ของบริ ษัท ให้ เกิด ประสิทธิภาพสูงสุด โดยมูล ค่าหุ้นกู้
คงเหลือเป็ นจํานวน 701 ล้ านบาทและ 1,000 ล้ านบาท ซึงจะถึงกําหนดชําระในไตรมาสที 1 และ 4 ของรอบบัญชี
ปี 2562 ตามลําดับ
ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ณ วันที 30 กันยายน 2561 บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นรวมทังสิน 5,990 ล้ านบาท เพิมขึน 400 ล้ านบาท หรื อ 7.2% จาก
สินรอบบัญชีปี 2560 เป็ นผลมาจากการเพิมขึนของกํ าไรสะสมเนืองมาจากกําไรสุทธิในระหว่างงวดสุทธิด้วยการ
จ่ายเงินปันผล
จึงเรี ยนมาเพือทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นางนงนุช บูรณะเศรษฐกุล)
กรรมการผู้จดั การ
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