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สรุปผลการดาํเนินงาน 

สําหรับไตรมาสที� 1 ปี 2561 บริษัท โอเชียนกลาส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (“บริษัท”) มีรายได้ใน             
งบการเงินรวม 408.7 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 20.7 เมื�อเทียบกบัไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน เนื�องจากยอดขายสินค้ากลุม่ 
บีทูบีที�ลดลง ประกอบกับสภาวะการขายสินค้าที�ซบเซาในบางประเทศ  บริษัทมีอตัรากําไรขั :นต้นรวมร้อยละ 33.8 ของ
ยอดขาย ลดลงจากไตรมาสเดียวกนัของปีก่อนซึ�งมีอตัราร้อยละ 37.2 เนื�องจากต้นทนุพลงังานที�เพิ�มขึ :นประกอบกบัสถานการณ์
การแข็งค่าขึ :นของเงินสกุลบาทต่อเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐ ในขณะที�บริษัทมีค่าใช้จ่ายรวมจํานวน 398.4 ล้านบาท ลดลง       
ร้อยละ 16.5 สว่นใหญ่มาจากการควบคมุค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานและค่าใช้จ่ายในการระงบัการผลิตชั�วคราวที�ลดลง 
ส่งผลให้บริษัทมีผลกําไรสุทธิจํานวน 8.5 ล้านบาท หรือลดลง 23.1 ล้านบาท เมื�อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน  
บริษัทมีกําไรตอ่หุ้น 0.40 บาท  

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

� รายได้รวม (ล้านบาท) 

  
ไตรมาส เปลี$ยนแปลง 

1/2561 1/2560 ร้อยละ 

รายได้จากขายขาย       

ขายในประเทศ 106.6  136.8  (22.0)  

ขายตา่งประเทศ             295.2              376.0              (21.5) 

รวมรายได้จากขาย 401.8              512.8                 (21.6) 

กําไรจากอตัราแลกเปลี�ยนเงินตราตา่งประเทศ                  6.1                   1.0             533.3  

รายได้อื�น                  0.8                   1.5  (45.9) 

รวมรายได้ 408.7              515.3                  (20.7) 

บริษัทมีรายได้จากการขายรวม 401.8 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 21.6 เมื�อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน               

มีสดัสว่นรายได้จากการขายในประเทศคิดเป็นร้อยละ 26.5 และตา่งประเทศคิดเป็นร้อยละ 73.5 ของยอดขายทั :งหมด โดย

ยอดขายในประเทศลดลงร้อยละ 22.0 เนื�องจากยอดขายกลุม่บีทบีูในประเทศลดลง และยอดขายในต่างประเทศลดลง 

ร้อยละ 21.5 เนื�องจากยอดขายกลุม่บีทบีูตา่งประเทศลดลง ประกอบกบัการขายที�ซบเซาในภมูิภาคอาเซียน และภมูิภาค

เอเชียแปซิฟิก   

  

บริษัท โอเชียนกลาส จาํกัด (มหาชน) 
คาํอธิบายและการวเิคราะห์ของฝ่ายจัดการ 

ผลการดาํเนินงานรวมสาํหรับงวดสิ 7นสุดวันที$ 31 มีนาคม 2561 
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บริษัทมีกําไรจากอตัราแลกเปลี�ยนเงินตราตา่งประเทศจํานวน 6.1 ล้านบาท เนื�องจากการปอ้งกนัความเสี�ยงจาก

อตัราแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศ และรายได้อื�น 0.8 ล้านบาท สว่นใหญ่เป็นรายได้จากการขายเศษวสัด ุและการรับรู้

รายได้คา่แมพิ่มพ์ในระหวา่งงวด 

� ค่าใช้จ่ายรวม (ล้านบาท) 

  
ไตรมาส เปลี$ยนแปลง 

1/2569 1/25:; ร้อยละ 

ต้นทนุขาย 266.1 321.8               (17.3) 

คา่ใช้จา่ยจากการระงบัการผลติชั�วคราว 15.7 33.2 (52.5) 

คา่ใช้จา่ยในการขาย 86.3  86.4                (0.1)  

คา่ใช้จา่ยในการบริหาร 25.6  29.2                (12.2) 

ต้นทนุทางการเงิน 4.7 6.7               (31.0) 

รวมค่าใช้จ่าย 398.4 477.3                   (16.5)  

บริษัทมีต้นทุนขายรวมจํานวน 266.1 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 17.3 เมื�อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน      
ซึ�งเป็นไปตามยอดขายที�ลดลง  บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการขายจํานวน 86.3 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 0.1 เมื�อเทียบกับ        
ไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน เนื�องจากคา่ขนสง่สนิค้าและคา่นายหน้าที�ลดลง นอกจากนี : บริษัทยงัคงรักษาระดบัคา่ใช้จ่ายที�
เกี�ยวข้องกบักิจกรรมสง่เสริมการขายและการตลาด เพื�อรักษาความสมัพนัธ์กบัลกูค้าและสร้างการรับรู้ตราสนิค้าในตลาด 
ในขณะที�ค่าใช้จ่ายในการบริหารมีจํานวน 25.6 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 12.2 เมื�อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน
เนื�องมาจากการลดลงของการตัดจําหน่ายสินค้าเสื�อมสภาพในระหว่างงวด และการควบคุมค่าใช้จ่ายให้เป็นไปตาม
งบประมาณที�วางไว้ 

บริษัทมีค่าใช้จ่ายจากการระงบัการผลิตชั�วคราวเพื�อบริหารสินค้าคงเหลือให้สมดุลกบัการจําหน่ายจํานวน 15.7 
ล้านบาท ลดลงร้อยละ 52.5 เมื�อเทียบกบัไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน  

ฐานะการเงิน ณ วันที$ 31 มีนาคม 2561 

  31 มีนาคม 2561 
 (ล้านบาท) 

31 ธันวาคม 2560 
 (ล้านบาท) 

เปลี$ยนแปลง 
(ร้อยละ) 

สนิทรัพย์หมนุเวียน 1,280.7  1,230.2   4.1 

สนิทรัพย์ไมห่มนุเวียน 1,835.8  1,822.3   0.7 

รวมสินทรัพย์ 3,116.5  3,052.5   2.1 

หนี :สนิหมนุเวียน 726.3  644.1   12.8 

หนี :สนิไมห่มนุเวียน 499.2  525.6  (5.0) 

รวมหนี 7สิน 1,225.5  1,169.7   4.8 
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  31 มีนาคม 2561 
 (ล้านบาท) 

31 ธันวาคม 2560 
 (ล้านบาท) 

เปลี$ยนแปลง 
(ร้อยละ) 

รวมส่วนของผู้ถอืหุ้น 1,891.0  1,882.8  0.4  

อตัราสว่นสภาพคลอ่ง (เทา่) 1.76 1.91   

อตัราสว่นหนี :สนิตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น (เทา่) 0.65 0.62   

ณ วนัที� 31 มีนาคม 2561 บริษัทมีสินทรัพย์รวมจํานวน 3,116.5 ล้านบาท เพิ�มขึ :นร้อยละ 2.1 โดยมีสินทรัพย์

หมุนเวียน  1,280.7 ล้านบาท เพิ�มขึ :นร้อยละ 4.1 เนื�องจากสินค้าคงเหลือที�เพิ�มขึ :นในระหว่างงวด ในขณะที�สินทรัพย์ไม่

หมนุเวียนแสดงจํานวน 1,835.8 ล้านบาท เพิ�มขึ :นร้อยละ 0.7 เนื�องจากบริษัทได้บนัทึกค่าก่อสร้างคลงัสินค้าบางส่วนใน

ระหวา่งงวด  

ณ วนัที� 31 มีนาคม 256H บริษัทมีหนี :สินรวมจํานวน 1,225.5 ล้านบาท เพิ�มขึ :นร้อยละ 4.8 สว่นใหญ่เกิดจากเงิน

กู้ยืมระยะสั :นจากสถาบนัการเงินที�เพิ�มขึ :นในระหว่างงวด ทั :งนี : ส่วนของผู้ ถือหุ้นมีจํานวนรวม 1,891.0 ล้านบาท เพิ�มขึ :น

ร้อยละ 0.4 จากการรับรู้ผลกําไรสทุธิสาํหรับงวด 

 
 

  


