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ภาพรวมธุรกจิ  

ในไตรมาสท่ี 1 ปี 2558 บริษทัโอเชียนกลาส จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย (“บริษทั”) มีอตัราการเติบโตของ
ยอดขายลดลงร้อยละ 11.7 เม่ือเทียบกบัไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน ภายใตก้ารแข่งขนัในธุรกิจเคร่ืองแกว้ท่ีเพ่ิมข้ึนทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ ทั้งน้ี ในไตรมาสท่ี 1 ปี 2558 บริษทัมีผลก าไรสุทธิรวม จ านวน 15.6 ลา้นบาท หรือก าไรต่อหุ้น 
0.73 บาท  

ส าหรับตลาดในประเทศ บริษทัยงัคงรักษาอตัราการเติบโตของยอดขายใกลเ้คียงกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน ทั้งน้ี
จากปัญหาเศรษฐกิจ และการเมืองในหลายภูมิภาค ท าใหคู้่แข่งทั้งในประเทศและต่างประเทศ มุ่งเนน้การท าตลาดในภูมิภาค
อาเซียน ซ่ึงเป็นตลาดหลกัของบริษทั  เน่ืองจากเป็นตลาดท่ีมีศกัยภาพในการเติบโตสูง โดยเฉพาะจากผูผ้ลิตในประเทศจีน 
ยโุรปและอเมริกาท่ียา้ยฐานการผลิตเขา้มาอยูใ่นประเทศจีน ส่งผลใหก้ารแข่งขนัดา้นราคาจากสินคา้ท่ีน าเขา้จากประเทศจีน
มีความรุนแรงมากข้ึน  อยา่งไรก็ตาม บริษทัยงัคงความสามารถในการแข่งขนัไวไ้ดด้ว้ยปัจจยัส าคญัอนัไดแ้ก่ คุณภาพของ
ผลิตภณัฑ ์ตราสินคา้ การพฒันาผลิตภณัฑ ์ราคาและการบริการ  

บริษทัมีช่องทางการจดัจ าหน่ายแบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มลูกคา้ธุรกิจอาหารและเคร่ืองด่ืม (Food Service) กลุ่ม
ลูกคา้ปลีกท่ีซ้ือไปใชใ้นครัวเรือน (Retail) และกลุ่มลูกคา้ B2B ท่ีซ้ือผลิตภณัฑแ์กว้ไปเป็นสินคา้ในกิจกรรมส่งเสริมการขาย 
(Premium) บริษทัจ าหน่ายสินคา้ทั้งตลาดภายในประเทศและส่งออกยงัตลาดต่างประเทศ กว่า 70 ประเทศทัว่โลก ช่อง
ทางการจดัจ าหน่ายมีทั้งท่ีผา่นตวัแทนจ าหน่าย และพนกังานขายของบริษทั 

การจัดประเภทรายการใหม่และการแก้ไขข้อผดิพลาด 

 ในไตรมาสท่ี 1 ปี 2557 บริษทัไดมี้การจดัประเภทรายการใหม่ตามท่ีไดเ้ปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 

3 เร่ืองการจดัประเภทรายการใหม่และการแกไ้ขขอ้ผิดพลาดซ่ึงไดป้รับปรุงงบการเงินยอ้นหลงั ดงัต่อไปน้ี 

 บริษทัไดจ้ดัประเภทรายการใหม่ส าหรับการแสดงรายการส่วนลดจากการขายสุทธิจากยอดขาย ส่งผลต่อ

รายไดจ้ากการขายและค่าใชจ่้ายจากการขายส าหรับไตรมาสท่ี 1 ปี 2557 ลดลงจ านวน 4.7 ลา้นบาท  

 บริษัทได้มีการปรับงบการเงินยอ้นหลังเน่ืองจากพบข้อผิดพลาดในการค านวณประมาณการหน้ีสิน

ผลประโยชน์พนักงาน เป็นผลให้บริษทัตั้งประมาณการหน้ีสินผลประโยชน์พนักงานในส่วนของเงินรางวลัตอบแทน

พนกังานทั้งในส่วนท่ีจ่ายเม่ือท างานครบตามระยะเวลาท่ีบริษทัก าหนดและเม่ือเกษียณอาย ุต ่าไปเป็นจ านวน 14.4 ลา้นบาท 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2557 และ 11.9 ลา้นบาท ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2557 

  

บริษัท โอเชียนกลาส จ ากดั (มหาชน) 

ค าอธิบายและการวเิคราะห์ของฝ่ายจัดการ 

ผลการด าเนินงานรวมส าหรับงวดส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม 2558 
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ผลกระทบของการแกไ้ขขอ้ผิดพลาดดงักล่างขา้งตน้ต่องบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 

2557 ท าใหบ้ริษทัแสดงผลขาดทุนสุทธิในงบการเงินรวมเพ่ิมข้ึน จากเดิมท่ีแสดงผลขาดทุนสุทธิ 26.8 ลา้นบาท เป็นขาดทุน

สุทธิ 28.8 ลา้นบาท และแสดงขาดทุนต่อหุ้นในงบการเงินรวมเพ่ิมข้ึน จากเดิมท่ีมีผลขาดทุนต่อหุ้น 1.26 บาท เป็นขาดทุน

ต่อหุน้ 1.35 บาท 

สรุปผลการด าเนินงาน 

ส าหรับไตรมาสท่ี 1 ปี 2558 บริษทัมีรายไดจ้ากการขายในงบการเงินรวม 402.3 ลา้นบาท ลดลง 53.5 ลา้นบาท 
หรือลดลง  ร้อยละ 11.7 อตัราก าไรขั้นตน้รวมร้อยละ 42.0 ของยอดขาย หรือจ านวน 168.8 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากไตรมาส
เดียวกนัของปีก่อนหน้าท่ีอตัราร้อยละ 31.6 เน่ืองจากตน้ทุนการผลิตท่ีลดลงและประสิทธิภาพในการผลิตท่ีดีข้ีน ทั้งน้ี 
บริษทัมีผลก าไรสุทธิจ านวน 15.6 ลา้นบาท หรือก าไรต่อหุน้ 0.73 บาท  

 รายได้รวม  

 ไตรมาสที ่1 ปี 2558 
(ล้านบาท) 

ไตรมาสที ่1 ปี 2557 
 (ล้านบาท) 

เปลีย่นแปลง  
(ร้อยละ) 

รายไดจ้ากการขาย 402.3 455.8 (11.7) 
ก าไร(ขาดทุน)จากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 0.3 2.5 (88.0) 
รายไดอ่ื้น 0.6 6.3 (90.5) 
รวมรายได้ 403.2 464.6 (13.2) 

 

  ไตรมาสที ่1 ปี 2558 
(ล้านบาท) 

ไตรมาสที ่1 ปี 2557 
 (ล้านบาท) 

เปลีย่นแปลง  
(ร้อยละ) 

ขายในประเทศ 119.4 116.7 2.3 
ขายต่างประเทศ 282.9 339.1 (16.6) 
รวมรายได้จากการขาย 402.3 455.8 (11.7) 

รายไดจ้ากการขายรวม 402.3 ลา้นบาท ลดลง 53.5 ลา้นบาท หรือลดลงร้อยละ 11.7 จากไตรมาสเดียวกนัของปี
ก่อน โดยมีสัดส่วนรายไดจ้ากการขายในประเทศร้อยละ 30 และต่างประเทศร้อยละ 70 ยอดขายในประเทศเติบโตเพ่ิมข้ึน
ร้อยละ 2.3 จากสภาพการเศรษฐกิจภายในประเทศท่ีเร่ิมฟ้ืนตวั และภาวะทางการเมืองท่ีผ่อนคลายข้ึน ในขณะท่ียอดขายใน
ต่างประเทศลดลง 56.2 ลา้นบาท หรือลดลงร้อยละ 16.6 สาเหตุหลกัจากตลาดจีนเน่ืองจากเศรษฐกิจจีนชะลอตวัอย่าง
ต่อเน่ือง ประกอบกบัเศรษฐกิจในกลุ่มยโุรปท่ียงัไม่ฟ้ืนตวัเท่าท่ีควร จึงส่งผลท าใหก้ารแข่งขนัรุนแรงมากข้ึน  

ในไตรมาสท่ี 1 ปี 2558 บริษทัรับรู้ผลก าไรจากอตัราแลกเปล่ียน จ านวน 0.3 ลา้นบาท ลดลง 2.2 ลา้นบาท จากช่วง
เดียวกนัของปีก่อน ตามความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศส าหรับงวด 

รายไดอ่ื้นรวม 0.6 ลา้นบาท ส่วนใหญ่เป็นรายไดจ้ากการขายเศษแกว้และการรับรู้รายไดค้่าแม่พิมพ ์ในไตรมาสน้ี
ลดลงจากไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน 5.7 ลา้นบาท    
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 ต้นทุนขายรวม 

 ไตรมาสที ่1 ปี 2558 
(ล้านบาท) 

ไตรมาสที ่1 ปี 2557 
 (ล้านบาท) 

เปลีย่นแปลง  
(ร้อยละ) 

ตน้ทุนขาย 233.5 311.7 (25.1) 

ตน้ทุนขายรวม 233.5 ลา้นบาท ลดลง 78.2 ลา้นบาท หรือลดลงร้อยละ 25.1 จากไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน         
ส่วนใหญ่เน่ืองจากต้นทุนพลังงานท่ีใช้ในการผลิตปรับลดลงตามราคาน ้ ามันดิบในตลาดโลกลดลง ประกอบกับ
ประสิทธิภาพการผลิตท่ีดีข้ึน 

 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารรวม 

 ไตรมาสที ่1 ปี 2558 
(ล้านบาท) 

ไตรมาสที ่1 ปี 2557 
 (ล้านบาท) 

เปลีย่นแปลง  
(ร้อยละ) 

ค่าใชจ่้ายในการขาย 79.7 83.7 (4.8) 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 25.6 24.9 2.8 

ค่าใชจ่้ายในการขายในไตรมาสท่ี 1 ปี 2558 จ านวนเงิน 79.7 ลา้นบาท ลดลง 4.0 ลา้นบาท หรือลดลงร้อยละ 4.8 
เม่ือเทียบกบัไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน ส่วนใหญ่เกิดจากการยกเลิกสญัญาค่าสิทธิและการใหค้วามช่วยเหลือทางเทคนิคใน
ปีน้ี  ในขณะท่ีค่าใชจ่้ายในการบริหาร 25.6 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนเลก็นอ้ย 0.7 ลา้นบาท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 2.8 เม่ือเทียบกบัไตร
มาสเดียวกนัของปีก่อน ซ่ึงเป็นไปตามแผนงานประจ าปีของบริษทั  

 ค่าใช้จ่ายในการหยุดสายการผลติ 

ค่าใชจ่้ายจากการหยดุสายการผลิตในไตรมาสท่ี 1 ปี 2558  จ านวน 33.0 ลา้นบาท ลดลง 33.3 ลา้นบาท หรือลดลง

ร้อยละ 50.2 จากไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน เน่ืองจากในไตรมาสท่ี 1 ของปี 2557 บริษทัมีค่าใชจ่้ายในการหยดุสายการผลิต

จากปัญหาสีน ้ าแกว้ ในการผลิตแกว้โซดาไลม ์จ านวน 41.8 ลา้นบาท สาเหตุเน่ืองจากมีสารปนเป้ือนของโครเมียมในทรายท่ี

น าเขา้มาจากต่างประเทศแหล่งใหม่  

ส าหรับการหยดุสายการผลิตตามแผนงานเพื่อบริหารสินคา้คงเหลือ จ านวน 27.6 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากปีก่อน 3.1 

ลา้นบาท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 12.6 เน่ืองมาจากการบริหารจดัการสินคา้คงเหลือจากการผลิตให้สมดุลกบัการจ าหน่ายใน

ระหวา่งงวด และมีค่าใชจ่้ายในการหยดุสายการผลิตเตาหลอมแกว้โซดาไลม ์(เตาหลอม B) ชัว่คราวเพื่อปรับปรุงคุณภาพ

และบ ารุงรักษาใหเ้ตาอยูใ่นสภาพดี ระหวา่งวนัท่ี 23 มีนาคม ถึงช่วงไตรมาสท่ี 2 ของปี 2558 ตามแผนการซ่อมบ ารุงซ่ึงจะ

ด าเนินการเป็นประจ าทุก 4-6 ปี โดยในไตรมาสท่ี 1 ปี 2558 มีค่าใชจ่้ายจากการหยดุสายการผลิตดงักล่าวจ านวน 5.4 ลา้น

บาท  

 
 

ไตรมาสที ่1 ปี 2558 
(ล้านบาท) 

ไตรมาสที ่1 ปี 2557 
 (ล้านบาท) 

เปลีย่นแปลง  
(ร้อยละ) 

ค่าใชจ่้ายในการหยดุสายการผลิต 33.0 66.3 (50.2) 
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 ต้นทุนทางการเงนิรวม 

ตน้ทุนทางการเงินในไตรมาสท่ี 1 ปี 2558  จ านวน 11.1 ลา้นบาท ลดลง 2.1 ลา้นบาท หรือลดลงร้อยละ 15.9 

เน่ืองจากการจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวในระหว่างงวด และอัตราดอกเบ้ียเงินกู้ทั้ งระยะสั้ น และระยะยาวท่ีลดลงเม่ือ

เปรียบเทียบกบัไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน 

 ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ 
ในไตรมาสท่ี 1 ปี 2557 บริษทัวดัมูลค่าท่ีดินดว้ยมูลค่ายติุธรรมซ่ึงประเมินโดยผูป้ระเมินราคาอิสระ เกิดผลก าไร

ขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนจากการตีราคาท่ีดินใหม่สุทธิจากภาษีเป็นจ านวน 79.5 ลา้นบาท  

 

  

 
 

ไตรมาสที ่1 ปี 2558 
(ล้านบาท) 

ไตรมาสที ่1 ปี 2557 
 (ล้านบาท) 

เปลีย่นแปลง  
(ร้อยละ) 

ตน้ทุนทางการเงิน   11.1 13.2 (15.9) 
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ฐานะการเงิน ณ วนัที ่31 มนีาคม 2558 

 31 มี.ค. 2558 
(ล้านบาท) 

31 ธ.ค. 2557 
 (ล้านบาท) 

เปลีย่นแปลง  
(ร้อยละ) 

สินทรัพยห์มุนเวยีน 1,368.8 1,387.1 (1.3) 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน 1,793.0 1,769.4 1.3 
รวมสินทรัพย ์ 3,161.8 3,156.5 0.2 
หน้ีสินหมุนเวยีน 734.5 678.6 8.2 
หน้ีสินไม่หมุนเวยีน 861.9 928.2 (7.1) 
รวมหน้ีสิน 1,596.4 1,606.8 (0.6) 
รวมส่วนของผูถื้อหุน้ 1,565.4 1,549.7 1.0 
    
อตัราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 1.86  2.04   
อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ (เท่า) 1.02  1.04   

 สินทรัพยร์วม จ านวน 3,161.8 ลา้นบาท ลดลงจาก ณ 31 ธนัวาคม 2557 จ านวน 5.3 ลา้นบาท หรือลดลงร้อยละ

0.2 โดยมีสินทรัพยห์มุนเวยีน 1,368.8 ลา้นบาท ลดลง 18.3 ลา้นบาท หรือลดลงร้อยละ 1.3 ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นการลดลงของ

ลูกหน้ีการคา้ ณ ส้ินงวด ในขณะท่ีสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนแสดงจ านวน 1,793.0 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 23.6 ลา้นบาท หรือเพ่ิมข้ึน

ร้อยละ 1.3 ส่วนใหญ่เกิดจากการซ้ืออุปกรณ์เพ่ิมข้ึนในระหวา่งงวด  

หน้ีสินรวม จ านวน 1,596.4 ลา้นบาท ลดลง 10.4 ลา้นบาท หรือลดลงร้อยละ 0.6 ส่วนใหญ่เกิดจากการช าระคืน
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินท่ีครบก าหนดในระหวา่งงวด 

ส่วนของผูถื้อหุ้นรวม 1,565.4 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 15.7 ลา้นบาท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 1.0 จากการรับรู้ผลก าไรสุทธิ
ส าหรับงวด 

 


