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สรุปผลการดาํเนินงาน 

ไตรมาสที  3 ปี 2562 

บริษัท โอเชียนกลาส จํากดั (มหาชน) และบริษัทยอ่ย (“บริษัท”) มีรายได้ในงบการเงินรวม 480.6 ล้านบาท ลดลง
ร้อยละ 6.2 เมื-อเทียบกบัไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน มีรายได้จากการขายรวมจํานวน 475.6 ล้านบาท โดยการขายสินค้า        
ในประเทศเติบโตร้อยละ 3.4 ในขณะที-การขายสินค้าในต่างประเทศเติบโตลดลงร้อยละ 9.7 เนื-องจากสถานการณ์อตัรา
ค่าเงินบาทที-แข็งคา่ซึ-งสง่ผลตอ่การแขง่ขนัในตลาด ทั >งนี > บริษัทมีสดัสว่นการขายในประเทศคิดเป็นร้อยละ 24.9 และตลาด
ตา่งประเทศคิดเป็นร้อยละ 75.1  

บริษัทมีกําไรจากการป้องกันความเสี-ยงจากอตัราแลกเปลี-ยนเงินตราต่างประเทศจํานวน 1.8 ล้านบาท และ
รายได้อื-นจํานวน 3.2 ล้านบาท จากการรับรู้รายได้คา่แมพิ่มพ์ การขายเศษวสัด ุและอปุกรณ์ที-เสื-อมสภาพในระหวา่งงวด  

บริษัทมีอตัรากําไรขั >นต้นอยู่ที-ร้อยละ 32.2 ของยอดขาย ลดลงจากไตรมาสเดียวกนัของปีก่อนที-มีอตัราร้อยละ 
CC.D จากการจําหน่ายสินค้าค้างนานในกลุ่มที-มีอตัรากําไรตํ-า ทั >งนี > บริษัทมีค่าใช้จ่ายโดยรวมจํานวน DEF.F ล้านบาท ลดลง
ร้อยละ E.G จากมาตรการควบคมุคา่ใช้จ่าย เป็นผลให้บริษัทมีกําไรสทุธิจํานวน ID.J ล้านบาท คิดเป็นกําไรตอ่หุ้น K.KL บาท  

งวดเก้าเดือน  

บริษัทมีรายได้ในงบการเงินรวม K,296.0 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 8.4 เมื-อเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน 
โดยมีรายได้จากการขาย 1,275.1 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 9.4 จากการขายที-ยังคงชะลอตัว และผลกระทบจากอัตรา
แลกเปลี-ยน ทั >งนี > บริษัทมีสดัส่วนการขายสินค้าในประเทศคิดเป็นร้อยละ 23.2 และ ร้อยละ 76.8 สําหรับการขายสินค้า       
ในตา่งประเทศ 

บริษัทมีกําไรจากการป้องกนัความเสี-ยงจากอตัราแลกเปลี-ยนเงินตราต่างประเทศจํานวน 13.3 ล้านบาท และ
รายได้อื-นจํานวน 7.6 ล้านบาท จากการรับรู้รายได้คา่แมพิ่มพ์ การขายเศษวสัด ุและอปุกรณ์ที-เสื-อมสภาพในระหวา่งงวด  

บริษัทมีอตัรากําไรขั >นต้นที-ร้อยละ CI.K ของยอดขาย เพิ-มขึ >นจากช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อนซึ-งมีอตัราร้อยละ 
C1.7 ในขณะที-ค่าใช้จ่ายรวมลดลงร้อยละ 3.3 จากต้นทนุขายที-ลดลง และการควบคมุคา่ใช้จ่าย อย่างไรก็ตาม เนื-องจาก
บริษัทมีค่าใช้จ่ายระงับสายการผลิตชั-วคราวระหว่างปีเพิ-มขึ >น ประกอบกับรายการปรับปรุงอตัราค่าชดเชยแรงงานใน         
ไตรมาสที- I สง่ผลให้บริษัทมีผลขาดทนุสทุธิจํานวน CI.N ล้านบาท คิดเป็นขาดทนุตอ่หุ้น K.EC บาท  
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ผลการดาํเนินงานรวมสาํหรับงวดสิ 0นสุดวันที  30 กันยายน 2562 
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งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

� รายได้รวม (ล้านบาท) 

  
ไตรมาส 

เปลี ยน 

แปลง 

 งวดเก้าเดือนสิ 0นสุด 

วันที  30 กนัยาน 

เปลี ยน 

แปลง 

3/2562 3/2561 ร้อยละ  2562 2561 ร้อยละ 

รายได้จากขายขาย           

ขายในประเทศ KKJ.L KKD.N �.�  296.4 341.1 (13.1) 

ขายตา่งประเทศ CEN.F CGE.D (!.")  978.7 1,066.0 (8.2) 

รวมรายได้จากขาย 567.9 7:;.: (6.8)  1,275.1 1,407.1 (9.4) 

กําไรจากอตัราแลกเปลี-ยนเงินตราตา่งประเทศ K.J K.L 10.7  13.3 5.3 152.7 

รายได้อื-น C.I F.J 312.4  7.6 2.3 228.1 

รวมรายได้ 5?;.9 7:@.7 (6.2)  1,296.0 1,414.7 (8.4) 

� ค่าใช้จ่ายรวม (ล้านบาท) 

  
ไตรมาส 

เปลี ยน
แปลง 

 งวดเก้าเดือนสิ 0นสุด 

วันที  30 กนัยาน 

เปลี ยน
แปลง 

3/2562 3/2561 ร้อยละ  2562 2561 ร้อยละ 

ต้นทนุขาย 322.5 339.6 (5.0)  865.3 960.7 (9.9) 

คา่ใช้จา่ยจากการระงบัการผลติชั-วคราว 10.6 12.9 (18.0)  93.0 38.1 144.3 

คา่เผื-อการปรับมลูคา่สนิค้าคงเหลอื 0.9 4.4 (80.0)  3.9 9.6 (59.6) 

คา่ใช้จา่ยในการขาย 73.7 79.2 (7.0)  216.5 246.3 (12.1) 

คา่ใช้จา่ยในการบริหาร 38.0 36.9 3.1  142.5 111.6 27.7 

ต้นทนุทางการเงิน 4.3 5.3 (18.0)  13.8 15.0 (7.7) 

รวมค่าใช้จ่าย 550.0 478.3 (5.9)  1,335.0 1,381.3 (3.3) 
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ไตรมาสที  3 ปี 2562 

• ต้นทุนขายรวมลดลงร้อยละ 5.0 เมื-อเทียบกบัไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ตามยอดจําหน่ายที-ลดลง ทั >งนี > ด้วย
ต้นทนุคา่พลงังานที-ลดลงระหวา่งงวด จึงเป็นผลให้ต้นทนุสนิค้าตอ่หนว่ยลดลงเลก็น้อย  

• คา่ใช้จ่ายจากการระงบัการผลติชั-วคราว ลดลงร้อยละ KJ.F เนื-องจากการเดินเครื-องผลติเพื-อสาํรองสนิค้าสําหรับ
จําหนา่ยในช่วงเทศกาล 

• คา่เผื-อการปรับลดมลูคา่สนิค้าคงเหลอืลดลงร้อยละ 80.0 โดยเป็นการตั >งคา่เผื-อการปรับลดมลูคา่สนิค้าสาํเร็จรูป
คงเหลอืที-เสื-อมสภาพและค้างนานในระหวา่งงวด 

• คา่ใช้จ่ายในการขายลดลงร้อยละ N.F จากการควบคมุคา่ใช้จ่าย 

• ค่าใช้จ่ายในการบริหารเพิ-มขึ >นร้อยละ C.K จากค่าใช้จ่ายเกี-ยวกบัพนกังาน และจากการตั >งค่าเผื-อหนี >สงสยัจะสญู
ในระหวา่งงวด  

งวดเก้าเดือน  

• ต้นทนุขายลดลงร้อยละ 9.9 เมื-อเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน ตามยอดจําหนา่ยที-ลดลง 

• คา่ใช้จ่ายจากการระงบัการผลติชั-วคราวเพิ-มขึ >นร้อยละ 144.3  

- โดยเป็นค่าใช้จ่ายจากการระงับการผลิตเตาหลอมแก้วโซดาไลม์ (เตาหลอม A) ชั-วคราวตามแผนงาน              
จํานวน 14.2 ล้านบาท  

- คา่ใช้จ่ายหยดุสายการผลติเตาหลอมแก้วโซดาไลม์ (เตาหลอม B) ชั-วคราวตามแผนงาน  จํานวน CL.E ล้านบาท  

- คา่ใช้จ่ายระงบัสายการผลติชั-วคราวเพื-อบริหารสนิค้าคงเหลอืให้สมดลุกบัการจําหนา่ย จํานวน 42.3 ล้านบาท 

• คา่เผื-อการปรับลดมลูคา่สนิค้าคงเหลอืลดลงร้อยละ 59.6 โดยเป็นการตั >งคา่เผื-อการปรับลดมลูคา่สนิค้าสาํเร็จรูป
คงเหลอืที-เสื-อมสภาพและค้างนานในระหวา่งงวด 

• คา่ใช้จ่ายในการขายลดลงร้อยละ 12.1 เนื-องจากการควบคมุคา่ใช้จ่ายอยา่งตอ่เนื-อง 

• คา่ใช้จ่ายในการบริหารเพิ-มขึ >นร้อยละ 27.7  จากรายการปรับปรุงอตัราคา่ชดเชยแรงงานเพิ-มเติมในไตรมาสที- 2 
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ฐานะการเงิน ณ วันที  30 กันยายน 2562 

  30 กันยายน 2562 
 (ล้านบาท) 

31 ธันวาคม 2561 
 (ล้านบาท) 

เปลี ยนแปลง 
(ร้อยละ) 

สนิทรัพย์หมนุเวียน 1,344.7  1,336.0   0.7 

สนิทรัพย์ไมห่มนุเวียน 1,899.7  1,929.9   (1.6) 

รวมสินทรัพย์ 3,244.4  3,265.9  (0.7) 

หนี >สนิหมนุเวียน 1,100.0  1,093.4  0.6 

หนี >สนิไมห่มนุเวียน 314.3  299.4  5.0 

รวมหนี 0สิน 1,414.3  1,392.8   1.5 

รวมส่วนของผู้ถอืหุ้น 1,830.1  1,873.1  (2.3)  

อตัราสว่นสภาพคลอ่ง (เทา่) 1.22 1.22   

อตัราสว่นหนี >สนิตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น (เทา่) 0.77 0.74   

ณ วนัที- 30 กันยายน 2562 บริษัทมีสินทรัพย์รวมเพิ-มขึ >นลดลงร้อยละ 0.7 ทั >งนี > สินทรัพย์หมุนเวียนของบริษัท

เพิ-มขึ >นร้อยละ 0.7 จากปริมาณสินค้าคงเหลือที-เพิ-มขึ >น ในขณะที- สินทรัพย์ไม่หมนุเวียนลดลงร้อยละ 1.6 จากการบนัทกึ

ตดัคา่เสื-อมราคาอาคารและอปุกรณ์ในระหวา่งงวด  

บริษัทมีหนี >สินรวมเพิ-มขึ >นร้อยละ 1.5 อนัเป็นผลจากรายการปรับปรุงอตัราค่าชดเชยแรงงานสําหรับพนกังาน

เกษียณอาย ุตามพระราชบญัญตัิคุ้มครองแรงงาน  

สว่นของผู้ ถือหุ้นลดลงร้อยละ 2.3 จากการรับรู้ผลขาดทนุ สทุธิกบัเงินปันผลที-จ่ายให้กบัผู้ ถือหุ้นระหวา่งงวด  

 

  


