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คําอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจดัการ  

บริษัท โอเชียนกลาส จาํกัด (มหาชน) 

คาํอธิบายและการวเิคราะห์ของฝ่ายจัดการ 

ผลการดาํเนินงานรวมสาํหรับงวดสิ %นสุดวันที' 31 ธันวาคม 2560 

 
ภาพรวมธุรกิจ  

ในปี 2560 บริษัทโอเชียนกลาส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (“บริษัท”)  มีรายได้รวมจํานวน 2,166.69    
ล้านบาท เพิ-มขึ 0นร้อยละ 5.44 เมื-อเทียบกับปีก่อน โดยมีสดัส่วนรายได้จากการจําหน่ายสินค้าไปยงัต่างประเทศคิดเป็น  
ร้อยละ 74.8 และการจําหนา่ยสนิค้าในประเทศคิดเป็นร้อยละ 25.18  

ทั 0งนี 0 ในปีที-ผ่านมาการดําเนินธุรกิจของบริษัทยงัคงเผชิญความท้าทายจากหลายปัจจยั ไม่ว่าจะเป็นปัจจยัทาง
เศรษฐกิจโลกที-ส่งผลให้เกิดการแข็งค่าขึ 0นของเงินสกุลบาทต่อเงินสกุลหลัก อาทิเช่น เงินสกุลเหรียญสหรัฐ เป็นต้น               
ซึ-งส่งผลโดยตรงต่อการส่งออกสินค้าไปยงัต่างประเทศ ในขณะเดียวกนั ผู้ นําเข้าสินค้าจากต่างประเทศได้นําสินค้ามา
จําหน่ายในราคาที-แข่งขันได้ เป็นผลให้รายได้จากการจําหน่ายสินค้าในประเทศมีจํานวนลดลงเมื-อเทียบกับปีก่อน 
นอกจากนี 0 คู่แข่งประเทศจีนและยุโรปยงัคงรักษาระดับกําลงัการผลิตในระดบัสูง จึงส่งผลให้ตลาดเครื-องแก้วยังคงมี
ปริมาณสนิค้าในระดบัสงูเกินความต้องการของผู้บริโภค  

บริษัทยงัคงมุง่เน้นพฒันาผลิตภณัฑ์ในรูปแบบใหม่ๆ อยู่เสมอเพื-อตอบสนองทกุความต้องการของผู้บริโภค โดย
ในปี 2560 ตราสนิค้า Ocean และ Ocean Professional ได้นําผลติภณัฑ์ใหม่ออกสูต่ลาด อาทิเช่น ชดุแก้ว Festive ซึ-งได้
ร่วมออกแบบกบัผู้ผลติสินค้าไลฟ์สไตล์ชั 0นนํา ชุดแก้ว Santé ทางเลือกใหม่สําหรับโรงแรมและร้านอาหารที-ต้องการดีไซน์
ทันสมัย และชุดแก้ว LUCARIS Desire กับนวัตกรรมแอร์ลูเมย์ ซึ-งได้รับรางวัล China Good Design Award 2017           
กํากบัดแูลและตดัสนิโดยทีมงาน Red Dot Design Award  

บริษัทยงัคงสร้างความแข็งแกร่งให้กบัตราสินค้าผ่านการจดักิจกรรมด้านการตลาดตา่งๆ อาทิเช่น การร่วมงาน
แสดงสินค้า Ambiente ประเทศเยอรมนั งาน HOFEX ฮ่องกง งาน Makro Horeca ประเทศไทย และการเป็นผู้สนบัสนุน
เครื-องแก้วคริสตลัในงานไวน์และอาหารระดบัประเทศ เช่น The Hotelier Awards Asia, F&B Conclave ประเทศอินเดีย, 
the First Chaîne des Rôtisseurs Jeunes Sommeliers Compétition 2017 ประเทศไทย และงาน Globe in a Glass 
ประเทศอินเดีย เป็นต้น  

นอกจากการจัดกิจกรรมสร้างความแข็งแกร่งให้กับตราสินค้าดังกล่าวข้างต้นแล้ว บริษัทยังได้จัดโครงการ           
“Elevate Life Pleasure” ซึ-งเป็นการถ่ายทอดประสบการณ์การใช้เครื-องแก้วรูปแบบตา่งๆ ในชีวิตประจําวนั อนัเป็นการสื-อ
ให้ผู้บริโภคเข้าใจถึงความหมายของความสนุทรีย์ในการใช้ชีวิต (Life Pleasure) ผ่านเครื-องแก้วคุณภาพดี และเป็นการ
ยกระดบัตราสนิค้าให้กบั Ocean, Ocean Professional, และ Lucaris อีกด้วย 
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สรุปผลการดาํเนินงาน 

ในปี 2560 บริษัทมีรายได้จากการขายในงบการเงินรวม 2,147.64 ล้านบาท เพิ-มขึ 0น 107.28 ล้านบาท หรือ
เพิ-มขึ 0นร้อยละ 5.26 เมื-อเทียบกบัปีก่อน บริษัทมีอตัรากําไรขั 0นต้นรวมร้อยละ 34.43 ของยอดขาย ลดลงจากปีก่อนซึ-งมี
อตัราร้อยละ 39.10 โดยมีสาเหตหุลกัมาจากสภาวะการแขง่ขนัที-สงูขึ 0นในธุรกิจเครื-องแก้วรวมทั 0งการแข็งคา่ขึ 0นของเงินสกลุ
บาทต่อเงินสกุลเหรียญสหรัฐ และต้นทุนพลงังานที-สูงขึ 0นเมื-อเทียบกับปีก่อน ในขณะที-บริษัทมีค่าใช้จ่ายรวมจํานวน 
2,083.11  ล้านบาท เพิ-มขึ 0นร้อยละ 7.20 เป็นผลให้บริษัทมีผลกําไรสุทธิจํานวน 65.98 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 30.23        
คิดเป็นกําไรตอ่หุ้น 3.09 บาท 

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

 
ปี 2560 ปี 2559 เปลี'ยนแปลง 

 
(ล้านบาท) (ล้านบาท) (ร้อยละ) 

รายได้จากการขาย 2,147.64 2,040.36 5.26 

กําไรจากอตัราแลกเปลี-ยนเงินตราตา่งประเทศ 7.63 8.93 (14.61) 

รายได้อื-น 11.42 5.66 101.94 

รวมรายได้ 2,166.69 2,054.95 5.44 

ต้นทนุขาย 1,408.20 1,242.63 13.32 

คา่ใช้จา่ยจากการระงบัการผลติชั-วคราว 159.15 173.27 (8.15) 

คา่ใช้จา่ยในการขาย 385.33 393.74 (2.14) 

คา่ใช้จา่ยในการบริหาร 106.36 100.90 5.41 

ต้นทนุทางการเงิน 24.07 32.62 (26.20) 

รวมค่าใช้จ่าย 2,083.11 1,943.16 7.20 

กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 83.58 111.79 (25.23) 

คา่ใช้จา่ยภาษีเงินได้ 17.60 17.22 2.25 

กาํไรสุทธิสาํหรับปี 65.98 94.57 (30.23) 

กําไรเบ็ดเสร็จอื-นสาํหรับปี, สทุธิจากภาษีเงินได้ 169.56 0.77 21,892.22 

กาํไรเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับปี 235.54 95.34 147.04 

    กาํไรต่อหุ้นขั %นพื %นฐาน (บาท) 3.09 4.43 (30.25) 
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รายได้จากการขาย 

 
ปี 2560 ปี 2559 เปลี'ยนแปลง 

 
(ล้านบาท) (ล้านบาท) (ร้อยละ) 

รายได้จากการขาย 2,147.64 2,040.36 5.26 

       - ขายในประเทศ 540.77 595.84 (9.24) 

       - ขายตา่งประเทศ 1,606.87 1,444.52 11.24 

ในปี 2560 บริษัทมีสดัสว่นการขายในประเทศคิดเป็นร้อยละ 25.18 และต่างประเทศคิดเป็นร้อยละ 74.82 โดย
ยอดขายในประเทศลดลงร้อยละ 9.24 เนื-องมาจากยอดขายที-ลดลงจากกลุ่มลกูค้า B2B และตวัแทนจําหน่ายในพื 0นที-
ตา่งจงัหวดั ในขณะที-ยอดขายต่างประเทศเติบโตขึ 0นร้อยละ 11.24 จากความสําเร็จในการขยายช่องทางการจดัจําหน่าย
ในประเทศจีน  

บริษัทมีกําไรจากอตัราแลกเปลี-ยนเงินตราต่างประเทศจํานวน 7.63 ล้านบาท เนื-องมาจากการป้องกันความ
เสี-ยงจากอตัราแลกเปลี-ยนเงินตราต่างประเทศ และมีรายได้อื-นจํานวน 11.42 ล้านบาท ส่วนใหญ่มาจากการรับรู้รายได้      
ค่าประกนัความเสี-ยงภยัจากเครื-องจกัรหยดุชะงกัเป็นจํานวน 4.62 ล้านบาท และการบนัทึกรับรู้รายได้จากการขายเศษ
แก้ว และแมพิ่มพ์ในระหวา่งปี 

- ต้นทุนขาย 
บริษัทมีต้นทุนขายรวมจํานวน 1,408.20 ล้านบาท เพิ-มขึ 0นจํานวน 165.57 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 13.32       
เมื-อเทียบกบัปีที-ผา่นมาซึ-งเป็นไปตามยอดจําหนา่ยที-เพิ-มขึ 0นและต้นทนุพลงังานที-สงูขึ 0น  

- ค่าใช้จ่ายจากการระงบัการผลิตชั'วคราว 
บริษัทมีคา่ใช้จ่ายจากการระงบัการผลิตชั-วคราวจํานวน 159.15 ล้านบาท ลดลงจํานวน 14.12 ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ 8.15 เมื-อเทียบกับปีที-ผ่านมา โดยเป็นการระงับการผลิตชั-วคราวเพื-อซ่อมบํารุงเครื-องจักร และบริหาร
สนิค้าคงเหลอืให้สมดลุกบัการจําหนา่ย  

- ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 
คา่ใช้จ่ายในการขายจํานวน 385.33 ล้านบาท ลดลงจํานวน 8.41 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2.14 เมื-อเปรียบเทียบ
กบัปีก่อน สว่นใหญ่เนื-องมาจากการควบคมุคา่ใช้จา่ยในการขายและคา่ใช้จ่ายในกิจกรรมทางการตลาด ในขณะที-
ค่าใช้จ่ายในการบริหารมีจํานวน 106.36 ล้านบาท เพิ-มขึ 0นจํานวน 5.46 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 5.41เนื-องมาจาก
คา่ใช้จ่ายเกี-ยวกบัพนกังานที-เพิ-มขึ 0นและการตดัจําหนา่ยสนิค้าเสื-อมสภาพที-เพิ-มขึ 0นในระหวา่งปี 
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- รายจ่ายเพื'อทาํการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยแีละนวัตกรรม 

บริษัทมีรายจ่ายเพื-อทําการวิจยัและพฒันาเทคโนโลยีและนวตักรรมตามแนวทางของ สวทช.จํานวนทั 0งสิ 0น 1.12 
ล้านบาท 

- ต้นทุนทางการเงนิ 
บริษัทมีต้นทนุทางการเงินจํานวน 24.07 ล้านบาท ลดลงจํานวน 8.55 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 26.20 เนื-องจาก
บริษัทสามารถบริหารจดัการให้เกิดกระแสเงินสดจากการดําเนินงานอยา่งต่อเนื-อง และการชําระคืนเงินกู้ยืมระยะ
ยาวในระหวา่งปีสง่ผลให้ภาระดอกเบี 0ยจ่ายลดลง  

- กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื'น, สุทธิจากภาษีเงนิได้ 
บริษัทมีกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอื-นจํานวน 169.56 ล้านบาท เพิ-มขึ 0นจํานวน 168.79 ล้านบาท จากปีก่อน เนื-องจาก
การบนัทกึผลกําไรจากการตีราคาที-ดินใหม่สทุธิจากภาษีเงินได้จํานวน 173.58 ล้านบาท และการบนัทึกผลขาดทนุจาก
การวดัมลูคา่ใหมข่องภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานสทุธิจากภาษีเงินได้จํานวน 3.76 ล้านบาท  

ฐานะการเงิน ณ วันที' 31  ธันวาคม 2560 

  ปี 2560 ปี 2559 เปลี'ยนแปลง  

  (ล้านบาท) (ล้านบาท) (ร้อยละ) 

สนิทรัพย์หมนุเวียน 1,230.25 1,360.25 (9.56) 

สนิทรัพย์ไมห่มนุเวียน 1,822.28 1,665.63 9.40 

รวมสินทรัพย์ 3,052.53 3,025.88 0.88 

หนี 0สนิหมนุเวียน 644.10 641.96 0.33 

หนี 0สนิไมห่มนุเวียน 525.59 689.26 (23.75) 

รวมหนี 0สนิ 1,169.69 1,331.22 (12.13) 

รวมสว่นของผู้ ถือหุ้น 1,882.84 1,694.66 11.10 

รวมหนี %สินและส่วนของผู้ถอืหุ้น 3,052.53 3,025.88 0.88 
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� สินทรัพย์ 

ณ วนัที- 31 ธนัวาคม 2560 บริษัทมีสนิทรัพย์รวม 3,052.53 ล้านบาท เพิ-มขึ 0นจากปีก่อนจํานวน 26.65 ล้านบาท 
หรือเพิ-มขึ 0นร้อยละ 0.88 อนัเป็นผลจากรายการดงัตอ่ไปนี 0  

- เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เพิ-มขึ 0นจํานวน 2.24 ล้านบาท หรือเพิ-มขึ 0นร้อยละ 2.41 เนื-องจากการ
บริหารจดัการกระแสเงินสดรับจากการดําเนินงานอยา่งต่อเนื-อง จึงสามารถชําระคืนเงินกู้ยืมทั 0งระยะสั 0น และ
ระยะยาวจากสถาบนัการเงิน รวมถึงการจ่ายเงินปันผลในระหวา่งปี  

- สนิค้าคงเหลอื ลดลงจํานวน 120.82 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 12.17 เนื-องจากปริมาณการจําหนา่ยสนิค้าที-
เพิ-มขึ 0นในระหวา่งปี และการนโยบายการบริหารปริมาณสนิค้าคงเหลอื 

- ภาษีมูลค่าเพิ-มค้างรับ ลดลงจํานวน 17.39 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 37.11 เนื-องจากการรับคืน
ภาษีมลูคา่เพิ-มจากกรมสรรพากรในระหวา่งปี 

- ที-ดิน อาคาร และอปุกรณ์ สทุธิ เพิ-มขึ 0น 151.73 ล้านบาท หรือเพิ-มขึ 0นร้อยละ 9.26 สว่นใหญ่เนื-องจากบริษัท
บนัทกึมลูคา่ยตุิธรรมจากการประเมินราคาที-ดินโดยผู้ประเมินราคาอิสระในระหวา่งปี  

� หนี %สิน 
ณ วนัที- 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีหนี 0สินรวม 1,169.69 ล้านบาท ลดลงจํานวน 161.53 ล้านบาท หรือลดลง
ร้อยละ 12.13 สว่นใหญ่เป็นผลจากการชําระคืนเงินกู้ยืมระยะสั 0นและระยะยาวจากสถาบนัการเงิน  

� ส่วนของผู้ถอืหุ้น 
สว่นของผู้ ถือหุ้นรวม 1,882.84 ล้านบาท เพิ-มขึ 0น 188.18 ล้านบาท หรือเพิ-มขึ 0นร้อยละ 11.10 เนื-องจากการรับรู้
ผลกําไรจากการตีราคาที-ดินใหมแ่ละผลกําไรสาํหรับปี สทุธิจากเงินปันผลที-จ่ายให้กบัผู้ ถือหุ้นไปในระหวา่งปี 

การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงนิที'สาํคัญ 

ความสามารถในการทาํกาํไร หน่วย ม.ค. – ธ.ค. 
2560 

ม.ค. – ธ.ค. 
2559 

อตัรากําไรขั 0นต้น ร้อยละ 34.43 39.10 

อตัรากําไรจากการดําเนินงาน ร้อยละ 4.13 6.36 

อตัรากําไรสทุธิ ร้อยละ 3.05 4.60 

อตัราผลตอบแทนตอ่สว่นของเจ้าของ ร้อยละ 3.69 5.63 
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คําอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจดัการ  

บริษัท โอเชียนกลาส จาํกัด (มหาชน) 

คาํอธิบายและการวเิคราะห์ของฝ่ายจัดการ 

ผลการดาํเนินงานรวมสาํหรับงวดสิ %นสุดวันที' 31 ธันวาคม 2560 

 
ความสามารถในการทาํกาํไร หน่วย ม.ค. – ธ.ค. 

2560 
ม.ค. – ธ.ค. 

2559 

กําไรตอ่หุ้นขั 0นพื 0นฐาน บาท/หุ้น 3.09 4.43 
ความมีประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน หน่วย ม.ค. – ธ.ค. 

2560 
ม.ค. – ธ.ค. 

2559 

อตัราผลตอบแทนจากสนิทรัพย์ ร้อยละ 3.54 4.65 
ความสามารถในการดํารงสภาพคล่อง หน่วย 31 ธ.ค. 2560 31 ธ.ค. 2559 

อตัราสว่นสภาพคลอ่ง เทา่ 1.91 2.12 

อตัราสว่นสภาพคลอ่งหมนุเร็ว เทา่ 0.50 0.50 

อายเุฉลี-ยของลกูหนี 0การค้า วนั 33 37 

อายเุฉลี-ยของสนิค้าคงเหลอื วนั 139 182 

อายเุฉลี-ยของเจ้าหนี 0การค้า วนั 43 46 

วงจรเงินสด วนั 129 173 
อัตราส่วนวเิคราะห์นโยบายทางการเงนิ หน่วย 31 ธ.ค. 2560 31 ธ.ค. 2559 

อตัราสว่นหนี 0สนิตอ่สว่นของเจ้าของ เทา่ 0.62 0.79 

อตัราสว่นความสามารถชําระดอกเบี 0ย เทา่ 11.25 9.49 

อตัราสว่นความสามารถชําระภาระผกูพนั เทา่ 1.38 1.76 

จากอตัราสว่นแสดงความสามารถในการดํารงสภาพคลอ่งและอตัราสว่นวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน จะพบว่า
บริษัทยงัคงมีสภาพคลอ่งที-ดีใกล้เคียงกบัปีก่อน และมีความสามารถในการจ่ายชําระดอกเบี 0ยและภาระผกูพนัทางการเงิน
ได้เป็นอย่างดี นอกจากนี 0บริษัทยงัคงรักษาอตัราส่วนหนี 0สินต่อสว่นของเจ้าของให้เป็นไปตามข้อกําหนดของสญัญากู้ยืม
เงินระยะยาวจากสถาบนัการเงินภายในประเทศ  

� ภาระผูกพันด้านการบริหารและบริการ (ค่าสิทธิ) 

เมื-อวนัที- z มกราคม 2558 บริษัททําสญัญาบริการออกแบบผลิตภณัฑ์กบับริษัทต่างประเทศแห่งหนึ-ง ภายใต้
ข้อกําหนดของสญัญาดงักล่าว บริษัทต่างประเทศจะให้บริการออกแบบและคําปรึกษาเกี-ยวกับผลิตภัณฑ์แก้วแก่กลุ่ม
บริษัท เพื-อเป็นการตอบแทน กลุม่บริษัทตกลงจ่ายคา่สทิธิเป็นจํานวนคงที- สญัญานี 0สิ 0นสดุวนัที- 31 ธนัวาคม 2562 
 


