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สรุปผลการดําเนินงาน 

สําหรับไตรมาสที�  1 ปี 2560 บริษัท โอเชียนกลาส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (“บริษัท”) มีรายได้ใน             
งบการเงินรวม 515.3 ลา้นบาท เพิ�มขึ1นร้อยละ 29.5 เมื�อเทียบกบัไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน มีอตัรากาํไรขั1นตน้รวมร้อยละ 
37.2 ของยอดขาย ลดลงจากไตรมาสเดียวกันของปีก่อนซึ� งมีอตัราร้อยละ 61.8 อนัเนื�องมาจากสัดส่วนการขายสินค้าประเภท
ตกแต่ง พิมพล์าย (Decorative Item) ที�เพิ�มขึ1น ในขณะที�บริษทัมีค่าใชจ่้ายรวมจาํนวน 477.3 ลา้นบาท เพิ�มขึ1นร้อยละ 20.9 ส่วน
ใหญ่มาจากตน้ทุนขายที�เพิ�มขึ1นตามยอดขายที�เพิ�มขึ1น ส่งผลใหบ้ริษทัมีผลกาํไรสุทธิจาํนวน 31.6 ลา้นบาท หรือเพิ�มขึ1น 30.0 
ลา้นบาท เมื�อเทียบกบัไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน บริษทัมีกาํไรต่อหุน้ 1.48 บาท  

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

� รายได้รวม (ล้านบาท) 

  
ไตรมาส เปลี�ยนแปลง 

1/2560 1/2559 ร้อยละ 

รายไดจ้ากขายขาย       

ขายในประเทศ 136.8              120.7                     13.3  

ขายต่างประเทศ             376.0              271.9                  38.3 

รวมรายได้จากขาย             512.8              392.6                  30.6 

กาํไรจากอตัราแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศ                  1.0                   4.8             (79.8)  

รายไดอื้�น                  1.5                   0.6                  141.1 

รวมรายได้             515.3              398.0                  29.5 

บริษทัมีรายได้จากการขายรวม 512.8 ลา้นบาท เพิ�มขึ1นร้อยละ 30.6 เมื�อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน               

มีสัดส่วนรายไดจ้ากการขายในประเทศคิดเป็นร้อยละ 26.7 และต่างประเทศคิดเป็นร้อยละ 73.3 ของยอดขายทั1งหมด โดย

ยอดขายในประเทศเติบโตขึ1นร้อยละ 13.3 อนัเนื�องมาจากการเติบโตของยอดขายในกลุ่มลูกคา้บีทูบี ในขณะที�ยอดขายใน

ต่างประเทศเพิ�มขึ1นร้อยละ 38.3 อนัเนื�องมาจากการเติบโตของยอดขายในกลุ่มลูกคา้บีทูบีต่างประเทศ ประกอบกบัยอดขาย

ที�เติบโตขึ1นในทวีปเอเชีย โดยเฉพาะในประเทศจีน อินเดีย และอินโดนีเซีย  บริษทัมีกาํไรจากอตัราแลกเปลี�ยนเงินตรา

ต่างประเทศจาํนวน 1.0 ลา้นบาท เนื�องจากการป้องกนัความเสี�ยงจากอตัราแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศ และรายไดอื้�น 

1.5 ลา้นบาท ส่วนใหญ่เป็นรายไดจ้ากการขายเศษแกว้และการรับรู้รายไดค้่าแม่พิมพใ์นระหวา่งงวด 

บริษัท โอเชียนกลาส จํากดั (มหาชน) 

คาํอธิบายและการวเิคราะห์ของฝ่ายจัดการ 

ผลการดําเนินงานรวมสําหรับงวดสิ6นสุดวนัที� 31 มีนาคม 2560 
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� ค่าใช้จ่ายรวม (ล้านบาท) 

  
ไตรมาส เปลี�ยนแปลง 

1/2560 1/2559 ร้อยละ 

ตน้ทุนขาย 321.8 228.3                 40.9 

ค่าใชจ่้ายจากการระงบัการผลิตชั�วคราว 33.2 35.4 (6.2) 

ค่าใชจ่้ายในการขาย 86.4 98.2                (12.0)  

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 29.2 24.1                 21.4 

ตน้ทุนทางการเงิน 6.7 8.9               (24.3) 

รวมค่าใช้จ่าย 477.3 394.9                    20.9  

บริษทัมีตน้ทุนขายรวมจาํนวน 321.8 ลา้นบาท เพิ�มขึ1นร้อยละ 40.9 เมื�อเทียบกบัไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน ซึ� ง
เป็นไปตามยอดจําหน่ายที� เพิ�มขึ1 น  บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการขายจาํนวน 86.4 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 12.0 เมื�อเทียบกับ        
ไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จ่ายที� เกิดขึ1นจากกิจกรรมด้านการขายและการตลาดที�ลดลง ในขณะที�
ค่าใช้จ่ายในการบริหารมีจาํนวน 29.2 ลา้นบาท เพิ�มขึ1 นร้อยละ 21.4 เมื�อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ส่วนใหญ่
เนื�องมาจากการตดัจาํหน่ายสินคา้เสื�อมสภาพในระหวา่งงวด 

บริษทัมีค่าใชจ่้ายจากการระงบัการผลิตชั�วคราวเพื�อบริหารสินคา้คงเหลือให้สมดุลกบัการจาํหน่ายจาํนวน 33.2  
ลา้นบาท ลดลงร้อยละ 6.2 เมื�อเทียบกบัไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน  

ฐานะการเงิน ณ วนัที� 31 มีนาคม 2560 

  31 มนีาคม 2560 

 (ล้านบาท) 

31 ธันวาคม 2559 

 (ล้านบาท) 

เปลี�ยนแปลง 

(ร้อยละ) 

สินทรัพยห์มุนเวยีน 1,243.4  1,360.2   (8.6) 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน 1,856.2  1,665.6   11.4 

รวมสินทรัพย์ 3,099.7  3,025.8   2.4 

หนี1 สินหมุนเวยีน 504.9  641.9   (21.4) 

หนี1 สินไม่หมุนเวยีน 695.3  689.3   0.9 

รวมหนี6สิน 1,200.2  1,331.2   (9.8) 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 1,899.5  1,694.6  12.1  

        

อตัราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 2.46 2.12   

อตัราส่วนหนี1 สินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ (เท่า) 0.63 0.79   
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ณ วนัที�  31 มีนาคม 2560 บริษัทมีสินทรัพยร์วมจาํนวน 3,099.7 ล้านบาท เพิ�มขึ1นร้อยละ 2.4 โดยมีสินทรัพย์

หมุนเวียน  1,243.4 ลา้นบาท ลดลงร้อยละ 8.6 เนื�องจากลูกหนี1 การคา้ที�ลดลงจากการรับชาํระหนี1 ในระหว่างงวด และ

รายการเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงจากการจ่ายชาํระคืนเงินกูย้มืทั1 งระยะสั1นและระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 

ในขณะที�สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนแสดงจาํนวน 1,856.2 ลา้นบาท เพิ�มขึ1นร้อยละ 11.4 เนื�องจากบริษทัไดบ้นัทึกมูลค่ายติุธรรม

จากการประเมินราคาที�ดินโดยผูป้ระเมินราคาอิสระในระหวา่งงวด  

ณ วนัที� 31 มีนาคม 2560 บริษทัมีหนี1 สินรวมจาํนวน 1,200.2 ลา้นบาท ลดลงร้อยละ 9.8 ส่วนใหญ่เกิดจากการ

ชาํระคืนเงินกูย้ืมระยะสั1นและระยะยาวจากสถาบนัการเงินที�ครบกาํหนดในระหวา่งงวด ทั1งนี1  ส่วนของผูถื้อหุ้นมีจาํนวน

รวม 1,899.5 ลา้นบาท เพิ�มขึ1นร้อยละ 12.1 จากการรับรู้ผลกาํไรจากการตีราคาที�ดินใหม่และผลกาํไรสุทธิสาํหรับงวด 

 
 

  


