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สรุปผลการด าเนินงาน 

ในปี 2562 บริษัทโอเชียนกลาส จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย (“บริษัท”)  มีรายได้รวมจ านวน 1,898.43 ล้านบาท 
ลดลงร้อยละ 6.53 เมื่อเทียบกบัปีก่อน โดยบริษัทมีรายได้จากการขายรวมจ านวน 1,867.21 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 7.59 
เนื่องจากสถานการณ์คา่เงินบาทที่แข็งค่าอยา่งตอ่เนื่องจึงสง่ผลกระทบตอ่รายได้จากการขายซึ่งสว่นใหญ่เป็นรายได้จาก
การสง่ออก โดยบริษัทมีรายได้จากการขายสนิค้าในตา่งประเทศลดลงร้อยละ 8.26 ในขณะท่ีรายได้จากการขายในประเทศ
ลดลงร้อยละ 5.70 เนื่องจากการแข่งขนัจากสินค้าทดแทนในตลาดบีทบูี ประกอบกบัโครงการโรงแรม ร้านอาหารเปิดใหม ่
และการกลบัมาซือ้สินค้าซ า้มีจ านวนลดลง บริษัทมีสดัส่วนการขายสินค้าในประเทศคิดเป็นร้อยละ 26.57 และตลาด
ตา่งประเทศคิดเป็นร้อยละ 73.43 

บริษัทมีก าไรจากอตัราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศจ านวน 21.69 ล้านบาท เนื่องมาจากการป้องกนัความ
เสี่ยงจากอตัราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ และมีรายได้อื่นจ านวน 9.53 ล้านบาท ส่วนใหญ่จากการรับรู้รายได้ค่า
แมพ่ิมพ์ รายได้คา่ขนสง่ และรายได้จากการขายเศษวสัดแุละอปุกรณ์ที่เสือ่มสภาพ 

อตัราก าไรขัน้ต้นคิดเป็นร้อยละ 33.48 ของยอดขาย เพิ่มขึน้จากปีก่อนซึ่งมีอตัราร้อยละ 32.41 เนื่องจากต้นทนุ
พลงังานที่ลดลงและประสิทธิภาพการผลิตที่ดีขึน้ บริษัทมีค่าใช้จ่ายรวมจ านวน 1,877.07  ล้านบาท ลดลงร้อยละ 5.68 
จากการควบคมุค่าใช้จ่าย อย่างไรก็ตาม เนื่องจากบริษัทมีคา่ใช้จ่ายระงบัสายการผลิตชัว่คราวระหวา่งปีเพิ่มขึน้ ประกอบ
กบัรายการปรับปรุงอตัราคา่ชดเชยแรงงาน สง่ผลให้บริษัทมีก าไรสทุธิจ านวน 18.13 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 25.85 เมื่อเทียบ
กบัปีก่อน คิดเป็นก าไรตอ่หุ้น 0.85 บาท 

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

 ปี 2562 
(ล้านบาท) 

ปี 2561 
(ล้านบาท) 

เปลี่ยนแปลง 
(ร้อยละ) 

รายได้จากการขาย 1,867.21 2,020.63 (7.59) 

       - ขายในประเทศ 496.09 526.08 (5.70) 

       - ขายตา่งประเทศ 1,371.12 1,494.55 (8.26) 

ก าไรจากอตัราแลกเปลีย่นเงินตราตา่งประเทศ 21.69 6.67 225.40 

รายได้อื่น 9.54 3.80 151.19 

รวมรายได้ 1,898.44 2,031.10 (6.53) 

ต้นทนุขาย 1,242.09 1,365.73 (9.05) 

คา่ใช้จา่ยจากการระงบัการผลติชัว่คราว 123.35 75.92 62.46 
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 ปี 2562 
(ล้านบาท) 

ปี 2561 
(ล้านบาท) 

เปลี่ยนแปลง 
(ร้อยละ) 

คา่เผ่ือการปรับลดมลูคา่สนิค้าคงเหลอื 9.71 32.63 (70.24) 

คา่ใช้จา่ยในการขาย 311.03 347.26 (10.43) 

คา่ใช้จา่ยในการบริหาร 173.16 149.15 16.10 

ต้นทนุทางการเงิน 17.73 19.52 (9.16) 

รวมค่าใช้จ่าย 1,877.07 1,990.21 (5.68) 

ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 21.36 40.89 (47.75) 

คา่ใช้จา่ยภาษีเงินได้ 3.23 16.43 (80.35) 

ก าไรสุทธิส าหรับปี 18.13 24.46 (25.85) 

ก าไร(ขาดทนุ)เบ็ดเสร็จอื่นส าหรับปี, สทุธิจากภาษีเงินได้ (6.26) (1.13) (457.38) 

ก าไรเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี 11.87 23.33 (49.14) 
    
ก าไรต่อหุ้นขัน้พืน้ฐาน (บาท) 0.85 1.15 (26.09) 

- ต้นทุนขาย 

บริษัทมีต้นทนุขายรวมจ านวน 1,242.09 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 9.05 เมื่อเทียบกบัปีก่อน ตามยอดจ าหน่ายที่ลดลง 
ทัง้นี ้ด้วยต้นทนุพลงังานท่ีลดลงระหวา่งปีและประสทิธิภาพการผลติแก้วคริลตลัลนีท่ีดีขึน้ จึงเป็นผลให้ต้นทนุสนิค้าตอ่
หนว่ยลดลง 

- ค่าใช้จ่ายจากการระงบัการผลิตชั่วคราว 

บริษัทมีค่าใช้จ่ายจากการระงบัการผลิตชัว่คราวจ านวน 123.35 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 62.46 เมื่อเทียบกบัปีก่อน 
เป็นค่าใช้จ่ายจากการระงบัการผลิตเตาหลอมแก้วโซดาไลม์ (เตาหลอม A) ชั่วคราวเพื่อการบ ารุงรักษาตามแผนงาน 
จ านวน 14.19 ล้านบาท เป็นค่าใช้จ่ายหยุดสายการผลิตเตาหลอมแก้วโซดาไลม์ (เตาหลอม B) ชั่วคราวเพื่อการ
บ ารุงรักษาตามแผนงานจ านวน 36.47 ล้านบาท และคา่ใช้จ่ายระงบัสายการผลติชัว่คราวเพื่อบริหารสนิค้าคงเหลือให้
สมดลุกบัการจ าหนา่ยจ านวน 72.69 ล้านบาท  

- ค่าเผ่ือการปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ 

บริษัทมีค่าเผ่ือการปรับลดมลูค่าสินค้าคงเหลือ จ านวน 9.71 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 70.24 เมื่อเทียบกบัปีก่อน โดย
เป็นการตัง้คา่เผ่ือการปรับลดมลูคา่สินค้าส าเร็จรูปคงเหลือที่เสื่อมสภาพและค้างนานจากการขายและการปรับสภาพ
สนิค้าให้พร้อมขาย 
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- ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 

ค่าใช้จ่ายในการขายจ านวน 311.03 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 10.43 เมื่อเทียบกบัปีก่อน เนื่องจากปริมาณการขายที่
ลดลงและการควบคมุค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน ในขณะที่ค่าใช้จ่ายในการบริหารมีจ านวน 173.16 ล้านบาท เพิ่มขึน้
ร้อยละ 16.10 จากรายการปรับปรุงอตัราค่าชดเชยแรงงานส าหรับพนกังานเกษียณอายุเป็นจ านวนเงิน 22.87 ล้าน
บาท       ตามพระราชบญัญตัิคุ้มครองแรงงาน  

- ต้นทุนทางการเงนิ 

บริษัทมีต้นทนุทางการเงินจ านวน 17.73 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 9.16 เนื่องจากการช าระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว 

- ก าไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่นสุทธิจากภาษีเงนิได้ 

บริษัทมีผลขาดทนุเบ็ดเสร็จอื่นสทุธิจากภาษีเงินได้ จ านวน 6.26 ล้านบาท ขาดทนุเพิ่มขึน้จ านวน 5.14 ล้านบาท เนื่องจาก
การรับรู้ผลขาดทนุจากการวดัมลูคา่ใหมข่องภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานสทุธิจากภาษีเงินได้จ านวน 3.36 ล้านบาท  

ฐานะการเงิน ณ วันท่ี 31  ธันวาคม 2562 

 ปี 2562 ปี 2561 เปลี่ยนแปลง  

  (ล้านบาท) (ล้านบาท) (ร้อยละ) 

สนิทรัพย์หมนุเวียน 1,342.77 1,336.01 0.51 

สนิทรัพย์ไมห่มนุเวียน 1,886.44 1,929.91 (2.25) 

รวมสินทรัพย์ 3,229.21 3,265.92 (1.12) 

หนีส้นิหมนุเวียน 966.18 1,093.45 (11.64) 

หนีส้นิไมห่มนุเวียน 390.21 299.36 30.35 

รวมหนีส้นิ 1,356.39 1,392.81 (2.61) 

รวมสว่นของผู้ ถือหุ้น 1,872.82 1,873.11 (0.02) 

รวมหนีส้ินและส่วนของผู้ถอืหุ้น 3,229.21 3,265.92 (1.12) 

 สินทรัพย์ 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 บริษัทมีสนิทรัพย์รวม 3,229.21 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 1.12 จากรายการดงัตอ่ไปนี ้ 
- เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลดลงร้อยละ 43.16 เนื่องจากการบริหารจดัการกระแสเงินสดรับจากการ
ด าเนินงาน เพื่อใช้ในการการลงทนุในสนิทรัพย์ และช าระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน รวมถึงการ
จ่ายเงินปันผลในระหวา่งปี  
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- ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ้ื่นเพิ่มขึน้ร้อยละ 19.95 เนื่องจากการเพิ่มขึน้ของเงินทดรองจ่ายล่วงหน้าค่าซือ้
เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ 
- ภาษีมลูคา่เพิ่มค้างรับลดลงร้อยละ 37.66 เนื่องจากการรับคืนภาษีมลูคา่เพิ่มจากกรมสรรพากรในระหวา่งปี 
- ที่ดิน อาคารและอปุกรณ์ ลดลงร้อยละ 1.95 เนื่องจากผลสทุธิของการคิดคา่เสื่อมราคา และการลงทนุเพิ่มใน
เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ในระหวา่งปี 

 หนีส้ิน 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีหนีส้ินรวม 1,356.39 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 2.61 สว่นใหญ่เป็นผลจากการ
ช าระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว  

 ส่วนของผู้ถอืหุ้น 
สว่นของผู้ ถือหุ้นรวม 1,872.82 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 0.02 จากผลก าไรส าหรับปีสทุธิกบัเงินปันผลที่จ่ายให้กบั
ผู้ ถือหุ้น 

การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงนิที่ส าคัญ 

ความสามารถในการท าก าไร หน่วย ม.ค. – ธ.ค. 2562 ม.ค. – ธ.ค. 2561 

อตัราก าไรขัน้ต้น ร้อยละ 33.48 31.43 

อตัราก าไรจากการด าเนินงาน ร้อยละ 0.42 2.47 

อตัราก าไรสทุธิ ร้อยละ 0.96 1.20 

อตัราผลตอบแทนตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น ร้อยละ 0.97 1.30 

ก าไรตอ่หุ้นขัน้พืน้ฐาน บาท/หุ้น 0.85 1.15 
ความมีประสิทธิภาพในการด าเนินงาน หน่วย ม.ค. – ธ.ค. 2562 ม.ค. – ธ.ค. 2561 

อตัราผลตอบแทนจากสนิทรัพย์ ร้อยละ 1.20 1.91 
ความสามารถในการด ารงสภาพคล่อง หน่วย 31 ธ.ค. 2562 31 ธ.ค. 2561 

อตัราสว่นสภาพคลอ่ง เทา่ 1.39 1.22 

อตัราสว่นสภาพคลอ่งหมนุเร็ว เทา่ 0.34 0.29 

อายเุฉลีย่ของลกูหนีก้ารค้า วนั 39 35 

อายเุฉลีย่ของสนิค้าคงเหลอื วนั 174 141 

อายเุฉลีย่ของเจ้าหนีก้ารค้า วนั 44 43 

วงจรเงินสด วนั 169 133 
อัตราส่วนวเิคราะห์นโยบายทางการเงนิ หน่วย 31 ธ.ค. 2562 31 ธ.ค. 2561 

อตัราสว่นหนีส้นิตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น เทา่ 0.72 0.74 
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ความสามารถในการท าก าไร หน่วย ม.ค. – ธ.ค. 2562 ม.ค. – ธ.ค. 2561 

อตัราสว่นความสามารถช าระดอกเบีย้ เทา่ 11.29 11.03 

อตัราสว่นความสามารถช าระภาระผกูพนั เทา่ 0.60 0.21 

จากอตัราสว่นแสดงความสามารถในการด ารงสภาพคลอ่งและอตัราสว่นวิเคราะห์นโยบายทางการเงินพบวา่ บริษัทยงัคงมี
สภาพคลอ่งที่ดี และมีความสามารถในการช าระดอกเบีย้และภาระผกูพนัทางการเงินได้เป็นอยา่งดี นอกจากนีบ้ริษัทยงัคง
รักษาอัตราส่วนหนีส้ินต่อส่วนของผู้ ถือหุ้นให้เป็นไปตามข้อก าหนดของสญัญากู้ ยืมเงินระยะยาวจากสถาบันการเงิน
ภายในประเทศ  

 
 


