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สรุปผลการดําเนินงาน 

สําหรับไตรมาสที�  2 ปี 2559 บริษัท โอเชียนกลาส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (“บริษัท”) มีรายได้ใน             
งบการเงินรวม 431.7 ลา้นบาท เพิ�มขึ2นร้อยละ 3.0 เมื�อเทียบกบัไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน ท่ามกลางการแข่งขนัดา้นราคา
ในธุรกิจเครื�องแกว้  บริษทัมีอตัรากาํไรขั2นตน้รวมร้อยละ 42.0 ของยอดขาย เพิ�มขึ2นร้อยละ 2.6 เนื�องจากประสิทธิภาพใน
การผลิตที�ดีขึ2น ในขณะที�บริษทัมีค่าใชจ่้ายรวมจาํนวน 443.0 ลา้นบาท เพิ�มขึ2นร้อยละ 1.6 ส่วนใหญ่เป็นค่าใชจ่้ายในการ
บริหาร ส่งผลให้บริษทัมีผลขาดทุนสุทธิจาํนวน 8.5 ลา้นบาท ขาดทุนลดลงร้อยละ 40.7 เมื�อเทียบกบัไตรมาสเดียวกนัของ       
ปีก่อน คิดเป็นผลขาดทุนต่อหุน้เท่ากบั 0.40 บาท 

สาํหรับผลการดาํเนินงานงวดหกเดือนปี 2559 บริษทัมีรายไดใ้นงบการเงินรวมจาํนวน 829.7 ลา้นบาท เพิ�มขึ2น
ร้อยละ 0.9 เมื�อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน มีอัตรากาํไรขั2นต้นรวมร้อยละ 41.9 ของยอดขาย เพิ�มขึ2 นร้อยละ 1.2             
เมื�อเทียบกับช่วงเวลเดียกันของปีก่อน บริษทัมีค่าใช้จ่ายรวมจาํนวน 838.0 ลา้นบาท เพิ�มขึ2นร้อยละ 2.3 ส่วนใหญ่เป็น
ค่าใชจ่้ายในการขายและการบริหาร ส่งผลใหบ้ริษทัมีผลขาดทุนสุทธิจาํนวน 6.9 ลา้นบาท ในขณะที�ไตรมาสเดียวกนัของปี
ก่อนบริษทัมีกาํไรจาํนวน 1.2 ลา้นบาท  คิดเป็นผลขาดทุนต่อหุน้เท่ากบั 0.32 บาท 

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

� รายได้รวม (ล้านบาท) 

  
ไตรมาส เปลี�ยนแปลง 

  
งวดหกเดือนสิ#นสุด 

วนัที� 30 มถุินายน 
เปลี�ยนแปลง 

2/2559 2/2558 ร้อยละ   2559 2558 ร้อยละ 

รายไดจ้ากขายขาย               

ขายในประเทศ 117.7  100.9  16.7    238.5  220.3  8.3  

ขายต่างประเทศ 310.4  318.3   (2.5)   582.3  601.2   (3.1) 

รวมรายไดจ้ากการขาย 428.2  419.2  2.1    820.8  821.5   (0.1) 

กาํไร (ขาดทุน) จากอตัรา
แลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศ 

2.7   (0.9)            419.6    7.5   (0.6) 1,395.2  

รายไดอื้�น 0.8  0.9   (16.3)   1.4  1.6   (12.4) 

รวมรายได้ 431.7  419.3  3.0    829.7  822.5  0.9  
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ผลการดําเนินงานรวมสําหรับงวดสิ#นสุดวนัที� 30 มิถุนายน 2559 
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ในไตรมาสที� 2 ปี 2559 บริษทัมีรายไดจ้ากการขายรวมจาํนวน 428.2 ลา้นบาท เพิ�มขึ2นร้อยละ 2.1 เมื�อเทียบกบั

ไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน มีสัดส่วนการขายในประเทศคิดเป็นร้อยละ 27.5 และต่างประเทศคิดเป็นร้อยละ 72.5 ของ

ยอดขายทั2งหมด โดยยอดขายในประเทศเติบโตขึ2นร้อยละ 16.7  อนัเนื�องมาจากกลุ่มลูกคา้บีทูบีที�ซื2อผลิตภณัฑเ์พื�อกิจกรรม

ส่งเสริมการขาย ในขณะที�ยอดขายในต่างประเทศลดลงร้อยละ 2.5 โดยมีสาเหตุหลกัมาจากการแข่งขนัในตลาดต่างประเทศ  

สาํหรับผลการดาํเนินงวดหกเดือน บริษทัมีรายไดจ้ากการขายรวม 820.8 ลา้นบาท ลดลงร้อยละ 0.1 เมื�อเทียบกบั

ช่วงเดียวกนัของปีก่อน มีสัดส่วนการขายในประเทศคิดเป็นร้อยละ 29.1 และต่างประเทศคิดเป็นร้อยละ 70.9 ของยอดขาย

ทั2งหมด โดยยอดขายในประเทศเติบโตขึ2นร้อยละ 8.3 ในขณะที�ยอดขายในต่างประเทศลดลงร้อยละ 3.1  

บริษัทมีกาํไรจากอตัราแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศจาํนวน 7.5 ลา้นบาท อนัเนื�องมาจากการรับรู้รายได้ใน         

ช่วงเงินบาทแขง็ค่า 

� ค่าใช้จ่ายรวม (ล้านบาท) 

 

 ไตรมาส เปลี�ยนแปลง  งวดหกเดือนสิ"นสุด 

วนัที� 30 มถุินายน 

เปลี�ยนแปลง 

2/2559 2/2558 ร้อยละ  2559 2558 ร้อยละ 

ตน้ทุนขาย 248.5  254.1   (2.2)   476.9  487.6   (2.2) 

ค่าใชจ่้ายในการขาย 73.5  78.7   (6.6)  171.7  158.4  8.4  

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 54.7  24.6  121.9    78.7  50.2  56.9  

ค่าใชจ่้ายในการหยดุ

สายการผลิต 
57.9  67.9   (14.7) 

  
93.3  100.9   (7.5) 

ตน้ทุนทางการเงิน 8.4  10.8   (22.2) 
  

17.4  22.0   (21.0) 

รวมค่าใช้จ่าย 443.0  436.2  1.6    838.0  819.0  2.3  

สําหรับค่าใช้จ่ายในไตรมาสที�  2 ปี 2559 บริษัทมีต้นทุนขายรวมจํานวน 248.5 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 2.2           

เมื�อเทียบกบัไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน ส่วนใหญ่เนื�องมาจากประสิทธิภาพการผลิตที�ดีขึ2น ทั2 งนี2  มีค่าใชจ่้ายในการขาย

จาํนวน 73.5 ลา้นบาท ลดลงร้อยละ 6.6 ในขณะที�ค่าใชจ่้ายในการบริหารมีจาํนวน 54.7 ลา้นบาท เพิ�มขึ2นร้อยละ 121.9  
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สาํหรับงวดหกเดือนของปี 2559 บริษทัมีตน้ทุนขายรวมจาํนวน 476.8 ลา้นบาท ลดลงร้อยละ 2.2 เมื�อเทียบกบัช่วง

เดียวกนัของปีก่อน ในขณะที�ค่าใชจ่้ายในการขายมีจาํนวน 171.7 ลา้นบาท เพิ�มขึ2นร้อยละ 8.4  และค่าใชจ่้ายในการบริหาร         

มีจาํนวน 78.7 ลา้นบาท เพิ�มขึ2นร้อยละ 56.9 บริษทัมีค่าใชจ่้ายจากการหยุดสายการผลิตมีจาํนวน 93.3 ลา้นบาท ลดร้อยละ 

7.5 เมื�อเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อนเนื�องจากมีปริมาณความตอ้งการสินคา้เพิ�มมากขึ2น  

ทั2งนี2  มีตน้ทุนทางการเงินที�ลดลงร้อยละ 21 อนัเนื�องมาจากการชาํระคืนเงินกูร้ะยะยาว 

ฐานะการเงิน ณ วนัที� 30 มถุินายน 2559 

 

  30 มถุินายน 2559 

 (ล้านบาท) 

31 ธันวาคม 2558 

 (ล้านบาท) 

เปลี�ยนแปลง 

(ร้อยละ) 

สินทรัพยห์มุนเวยีน 1,411.1  1,469.9   (4.0) 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน 1,690.6  1,721.1   (1.8) 

รวมสินทรัพย์ 3,101.8  3,191.0   (2.8) 

หนี2 สินหมุนเวยีน 728.1  699.5  4.1  

หนี2 สินไม่หมุนเวยีน 780.8  825.5   (5.4) 

รวมหนี#สิน 1,508.9  1,524.9   (1.1) 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 1,592.9  1,666.1   (4.4) 

        

อตัราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 1.94 2.10   

อตัราส่วนหนี2 สินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ (เท่า) 0.95 0.92   

 ณ วนัที�  30 มิถุนายน 2559 บริษัทมีสินทรัพยร์วมจาํนวน 3,101.8 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 2.8 โดยมีสินทรัพย์

หมุนเวียนจาํนวน 1,411.1 ลา้นบาท ลดลงร้อยละ 4.0 เนื�องจากลูกหนี2 การคา้และสินคา้คงเหลือลดลง ในขณะที�สินทรัพย ์        

ไม่หมุนเวยีนมีจาํนวน 1,690.6 ลา้นบาท ลดลงร้อยละ 1.8 เนื�องจากการทยอยรับรู้ค่าสึกหรอ และค่าเสื�อมราคาของสินทรัพย์

ถาวร บริษทัมีหนี2 สินรวมจาํนวน 1,508.9 ลา้นบาท ลดลงร้อยละ 1.1 สอดคลอ้งกบัตน้ทุนทางการเงินที�ลดลง ทั2งนี2  ส่วนของ

ผูถื้อหุ้นมีจาํนวนรวม 1,592.9 ลา้นบาท ลดลงร้อยละ 4.4 เนื�องจากการรับรู้ผลขาดทุนจากการดาํเนินงานในช่วงหกเดือน 

และการจ่ายเงินปันผลใหก้บัผูถื้อหุน้ 

 

  


