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สรุปผลการดําเนินงาน 

สําหรับไตรมาสที�  3 ปี 2560 บริษัท โอเชียนกลาส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (“บริษัท”) มีรายได้ใน             
งบการเงินรวม 496.9 ลา้นบาท ลดลงร้อยละ 12.0 เมื�อเทียบกบัไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน มีอตัรากาํไรขั2นตน้รวมร้อยละ 
31.7 ของยอดขาย ลดลงจากไตรมาสเดียวกันของปีก่อนซึ� งมีอตัราร้อยละ 37.8 เนื�องจากผลกระทบทางด้านราคาจากภาวะการ
แข่งขนัในธุรกิจเครื�องแกว้  ในขณะที�บริษทัมีค่าใชจ่้ายและตน้ทุนขายรวมจาํนวน 502.3 ลา้นบาท ลดลงร้อยละ 4.5 ส่วนใหญ่
มาจากตน้ทุนขายที�ลดลง ตามยอดขายที�ลดลงในไตรมาสนี2  ส่งผลใหบ้ริษทัมีผลขาดทุนสุทธิจาํนวน 4.6 ลา้นบาท หรือลดลง 
39.9 ลา้นบาท เมื�อเทียบกบัไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน บริษทัมีผลขาดทุนต่อหุน้ 0.21 บาท  

สาํหรับผลการดาํเนินงานงวดเกา้เดือนปี 2560 บริษทั มีรายไดใ้นงบการเงินรวม 1,511.3 ลา้นบาท เพิ�มขึ2นร้อยละ 
8.4 เมื�อเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน มีอตัรากาํไรขั2นตน้รวมร้อยละ 34.2 ของยอดขาย ลดลงจากช่วงเวลาเดียวกนัของปี
ก่อนซึ� งมีอตัราร้อยละ 39.6 อนัเนื�องมาจากผลกระทบจากการขายสินคา้ประเภทตกแต่ง พิมพล์าย (Decorative Item) ในช่วงครึ� ง
แรกของปี และการแข่งขนัดา้นราคา บริษทัมีค่าใชจ่้ายและตน้ทุนขายรวมจาํนวน 1,468.7 ลา้นบาท เพิ�มขึ2นร้อยละ 7.7 ส่วน
ใหญ่มาจากตน้ทุนขายที�เพิ�มขึ2น ตามยอดจาํหน่ายที�สูงขึ2น ส่งผลใหบ้ริษทัมีผลกาํไรสุทธิจาํนวน 33.7 ลา้นบาท หรือเพิ�มขึ2น 
5.3 ลา้นบาท เมื�อเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน บริษทัมีกาํไรต่อหุน้ 1.58 บาท  

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

� รายได้รวม (ล้านบาท) 

  
ไตรมาส เปลี�ยนแปลง 

 งวดเก้าเดือนสิ"นสุด 

วนัที� 30 กนัยายน 
เปลี�ยนแปลง 

3/2560 3/2559 ร้อยละ  2560 2559 ร้อยละ 

รายไดจ้ากขายขาย           

ขายในประเทศ 111.5 139.9 (20.3)  352.9 378.4 (6.7) 

ขายต่างประเทศ 376.5 421.8 (10.8)  1,143.6 1,004.2 13.9 

รวมรายได้จากขาย 488.0 561.7 (13.1)  1,496.5 1,382.6 8.2 

กาํไรจากอตัราแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศ 2.0 0.5 321.1  5.3 8.0 (34.1) 

รายไดอื้�น 6.9 2.5 177.1  9.5 3.9 145.4 

รวมรายได้ 496.9 564.7 (12.0)  1,511.3 1,394.5 8.4 

ในไตรมาสที� 3 ปี 2560 บริษทัมีรายได้จากการขายรวมจาํนวน 488.0 ลา้นบาท ลดลงร้อยละ 13.1 เมื�อเทียบกับ 

ไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน มีสัดส่วนรายไดจ้ากการขายในประเทศคิดเป็นร้อยละ 22.9 และต่างประเทศคิดเป็นร้อยละ 77.1 

ของยอดขายทั2งหมด โดยยอดขายในประเทศลดลงร้อยละ 20.3 อนัเนื�องมาจากยอดขายกลุ่มลูกคา้บีทูบีลดลง ประกอบกบั

โครงการร้านอาหารและโรงแรมที�เปิดใหม่มีจาํนวนลดลงเมื�อเทียบกบัปีก่อน  ในขณะที�ยอดขายในต่างประเทศลดลงร้อย

บริษัท โอเชียนกลาส จํากดั (มหาชน) 

คาํอธิบายและการวเิคราะห์ของฝ่ายจัดการ 

ผลการดําเนินงานรวมสําหรับงวดสิ"นสุดวนัที� 30 กนัยายน 2560 
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ละ 10.8 อนัเนื�องมาจากการยอดขายที�ชะลอตวัในอเมริกา อาเซียน และภูมิภาคเชียใต ้โดยเฉพาะประเทศอินเดียที�ยงัคงมี

ความกงัวลเรื�องการเปลี�ยนแปลงนโยบายดา้นภาษีของรัฐบาล สาํหรับผลการดาํเนินงานงวดเกา้เดือน บริษทัมีรายไดจ้ากการ

ขายรวม 1,496.5 ลา้นบาท เพิ�มขึ2นร้อยละ 8.2 เมื�อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน มีสัดส่วนรายได้จากการขายใน

ประเทศคิดเป็นร้อยละ 23.6 และต่างประเทศคิดเป็นร้อยละ 76.4 ของยอดขายทั2งหมด โดยยอดขายในประเทศลดลงร้อยละ 

6.7 ในขณะที�ยอดขายในต่างประเทศเติบโตขึ2นร้อยละ 13.9 จากการขยายช่องทางจดัจาํหน่ายทั2งในกลุ่มลูกคา้ตลาดหลกั และ

ตลาดส่วนเพิ�ม บริษทัมีกาํไรจากอตัราแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศในช่วงไตรมาสที� 3 และช่วงเวลาเกา้เดือน ปี 2560 

จาํนวน Q.R และ S.T ลา้นบาท ตามลาํดบั เนื�องจากการป้องกนัความเสี�ยงจากอตัราแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศ และรายได้

อื�นจาํนวน U.V และ V.S ลา้นบาท ตามลาํดบั ส่วนใหญ่มาจากการรับรู้รายไดค้่าประกนัความเสี�ยงภยัจากเครื�องจกัรหยดุชะงกั

เป็นจาํนวน 4.6 ลา้นบาทในไตรมาสนี2  และการบนัทึกรับรู้รายไดจ้ากการขายเศษแกว้ และแม่พิมพใ์นระหวา่งงวด 

� ค่าใช้จ่ายรวม (ล้านบาท) 

  
ไตรมาส เปลี�ยนแปลง 

 งวดเก้าเดือนสิ"นสุด 

วนัที� 30 กนัยายน 
เปลี�ยนแปลง 

3/2560 3/2559 ร้อยละ  2560 2559 ร้อยละ 

ตน้ทุนขาย 333.1 349.3 (4.6)  984.0 835.7 17.7 

ค่าใชจ่้ายจากการระงบัการผลิตชั�วคราว 45.7 49.4 (7.4)  118.4 142.7 (17.0) 

ค่าใชจ่้ายในการขาย 89.9 90.8 (1.0)  261.1 280.7 (7.0) 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 27.7 28.4 (2.5)  86.4 79.4 8.8 

ตน้ทุนทางการเงิน 5.9 8.2 (28.6)  18.8 25.6 (26.7) 

รวมค่าใช้จ่าย 502.3 526.1 (4.5)  1,468.7 1,364.1 7.7 

สาํหรับค่าใชจ่้ายในไตรมาสที� 3 ปี 2560 บริษทัมีตน้ทุนขายรวมจาํนวน 333.1 ลา้นบาท ลดลงร้อยละ 4.6 เมื�อเทียบ
กบัไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน ซึ�งเป็นไปตามยอดจาํหน่ายที�ลดลง  บริษทัมีค่าใชจ่้ายในการขายจาํนวน 89.9 ลา้นบาท ลดลง
ร้อยละ 1.0 เมื�อเทียบกบัไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน ส่วนใหญ่เป็นผลจากการควบคุมค่าใชจ่้ายในกิจกรรมดา้นการตลาด 
ในขณะที�ค่าใช้จ่ายในการบริหารมีจํานวน 27.7 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 2.5 เมื�อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน
เนื�องมาจากการตดัจาํหน่ายสินคา้เสื�อมสภาพในระหวา่งงวดลดลง 

บริษทัมีค่าใชจ่้ายจากการระงบัการผลิตชั�วคราวเพื�อบริหารสินคา้คงเหลือใหส้มดุลกบัการจาํหน่ายในช่วงไตรมาสที� 
3 ปี 2560 จาํนวน 45.7 ลา้นบาท ลดลงร้อยละ 7.4 เมื�อเทียบกบัไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน  

สาํหรับงวดเกา้เดือนของปี 2560 บริษทัมีตน้ทุนขายรวมจาํนวน 984.0 ลา้นบาท เพิ�มขึ2นร้อยละ 17.7 เมื�อเทียบกบั
ช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน ซึ� งเป็นไปตามยอดจาํหน่ายที�เพิ�มขึ2น  บริษทัมีค่าใชจ่้ายในการขายจาํนวน 261.1 ลา้นบาท ลดลง
ร้อยละ 7.0 เมื�อเทียบช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อนอนัเนื�องจากมาจากการควบคุมคา่ใชจ่้ายในการขายและค่าใชจ่้ายในกิจกรรม
ทางการตลาด ในขณะที�ค่าใชจ่้ายในการบริหารมีจาํนวน 86.4 ลา้นบาท เพิ�มขึ2นร้อยละ 8.8 เมื�อเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัของปี
ก่อน อนัเนื�องมาจากการตดัจาํหน่ายสินคา้เสื�อมสภาพที�เพิ�มขึ2นในระหวา่งงวด 
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บริษทัมีค่าใชจ่้ายจากการระงบัการผลิตชั�วคราวเพื�อบริหารสินคา้คงเหลือให้สมดุลกบัการจาํหน่ายในช่วงเวลาเกา้
เดือน ปี 2560 จาํนวน 118.4 ลา้นบาท ลดลงร้อยละ 17.0 เมื�อเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน  

ทั2งนี2  ตน้ทุนทางการเงินที�ลดลงในช่วงไตรมาส 3 และในช่วงเวลาเกา้เดือน ปี 2560 ลดลงร้อยละ 28.6 และร้อยละ 
26.7 ตามลาํดบั เนื�องจากการชาํระคืนเงินกูย้มืระยะยาว 

ฐานะการเงิน ณ วนัที� 30 กนัยายน 2560 

  30 กนัยายน 2560 

 (ล้านบาท) 

31 ธันวาคม 2559 

 (ล้านบาท) 

เปลี�ยนแปลง 

(ร้อยละ) 

สินทรัพยห์มุนเวยีน 1,246.4 1,360.2   (8.4) 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน 1,814.8 1,665.6   9.0 

รวมสินทรัพย์ 3,061.2 3,025.8   1.2 

หนี2 สินหมุนเวยีน 658.1 641.9  2.5 

หนี2 สินไม่หมุนเวยีน 549.0 689.3   (20.4) 

รวมหนี"สิน 1,207.1 1,331.2   (9.3) 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 1,854.1 1,694.6  9.4  

        

อตัราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 1.89 2.12   

อตัราส่วนหนี2 สินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ (เท่า) 0.65 0.79   

ณ วนัที�  30 กันยายน 2560 บริษัทมีสินทรัพยร์วมจาํนวน 3,061.2 ลา้นบาท เพิ�มขึ2นร้อยละ 1.2 โดยมีสินทรัพย์

หมุนเวยีน  1,246.4 ลา้นบาท ลดลงร้อยละ 8.4 เนื�องจากลูกหนี2การคา้ที�ลดลงจากการรับชาํระหนี2ในระหวา่งงวด และรายการ

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงจากการจ่ายชาํระคืนเงินกูย้มืทั2งระยะสั2นและระยะยาวจากสถาบนัการเงิน ในขณะที�

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนแสดงจาํนวน 1,814.8 ลา้นบาท เพิ�มขึ2นร้อยละ 9.0 เนื�องจากบริษทัไดบ้นัทึกมูลค่ายุติธรรมจากการ

ประเมินราคาที�ดินโดยผูป้ระเมินราคาอิสระในระหวา่งงวด  

ณ วนัที� 30 กนัยายน 2560 บริษทัมีหนี2 สินรวมจาํนวน 1,207.1 ลา้นบาท ลดลงร้อยละ 9.3 ส่วนใหญ่เกิดจากการ

ชาํระคืนเงินกูย้ืมระยะสั2นและระยะยาวจากสถาบนัการเงินที�ครบกาํหนดในระหวา่งงวด ทั2งนี2  ส่วนของผูถื้อหุ้นมีจาํนวน

รวม 1,854.1 ลา้นบาท เพิ�มขึ2นร้อยละ 9.4 จากการรับรู้ผลกาํไรจากการตีราคาที�ดินใหม่และผลกาํไรสุทธิสําหรับงวด สุทธิ

จากเงินปันผลที�จ่ายไประหวา่งงวด  


