
 
 

บริษัท โอเชียนกลาส จาํกัด (มหาชน) หนา้ 1/3 

คาํอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจดัการ 

 

 

 

 

 

สรุปผลการดาํเนินงาน 

ไตรมาสที 1 ปี 2563 บรษัิท โอเชียนกลาส จาํกดั (มหาชน) และบรษิัทย่อย (“บรษัิท”) มีรายไดร้วมจาํนวน 277.1 

ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 28.8 เมือเทียบกบัไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน โดยมีรายไดจ้ากการขายจาํนวน 276.1 ลา้นบาท ลดลง

รอ้ยละ .2 เนืองจากช่องทางการจัดจาํหน่ายสินคา้ไปยังต่างประเทศถูกจาํกัดจากมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด 

ประกอบกบัการหยุดชะงักของอตุสาหกรรมการท่องเทียง โรงแรมและรา้นอาหาร โดยรายไดจ้ากการส่งออกลดลงรอ้ยละ 

30.7 ในขณะทีรายไดจ้ากการขายสินค้าในประเทศลดลงร้อยละ 19.7 บริษัทมีรายได้อืนจาํนวน 1.0 ลา้นบาท ซึงเป็น

รายไดจ้ากการขนส่งและการขายเศษวัสดแุละอปุกรณที์เสือมสภาพ  

บริษัทมีอตัรากาํไรขนัตน้คิดเป็นรอ้ยละ 35.2 ของยอดขาย เพิมขึนจากไตรมาสเดียวกันของปีก่อนซงึมีอตัรารอ้ยละ 

33.1 เนืองจากตน้ทุนพลงังานทีลดลง  ในขณะทีค่าใชจ่้ายมีจาํนวน 404.4 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 5.2 เนืองจากมาตรการ

ควบคุมค่าใช้จ่าย ทังนี บริษัทมีค่าใชจ้่ายทีเพิมขึนจากการระงับสายการผลิตชัวคราวเพือบริหารสินค้าคงเหลือ และ         

ผลขาดทนุจากอตัราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ ส่งผลใหบ้รษัิทมีผลการดาํเนินงานขาดทนุสทุธิจาํนวน 102.0 ลา้นบาท 

คดิเป็นผลขาดทนุต่อหุน้ 4.78 บาท  

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

 รายได้รวม (ล้านบาท) 

  
ไตรมาส เปลยีนแปลง 

1/2563 1/2562 ร้อยละ 

รายไดจ้ากขายขาย       

ขายในประเทศ 71.0  88.4 (19.7) 

ขายต่างประเทศ 205.1  295.8 (30.7) 

รวมรายได้จากขาย 276.1 384.2 (28.2) 

กาํไรจากอตัราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ -  3.3 (100.0)  

รายไดอื้น 1.0  1.8 (41.7) 

รวมรายได้ 277.1  389.3  (28.8) 
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 ค่าใช้จา่ยรวม (ลา้นบาท) 

  
ไตรมาส เปลยีนแปลง 

1/2563 1/2563 รอ้ยละ 

ตน้ทนุขาย 178.8 257.2  (30.5) 

คา่ใชจ้่ายจากการระงบัสายการผลิตชวัคราว 44.8 43.9 2.3 

คา่เผือการปรบัลดมลูคา่สินคา้คงเหลือ 6.0 1.3 361.6 

คา่ใชจ้่ายในการขาย 63.6 73.1 (12.9)  

คา่ใชจ้่ายในการบริหาร 32.8 46.5 (29.4) 

ขาดทนุจากอตัราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ 74.2 - 100.0 

ตน้ทนุทางการเงิน 4.2 4.8 (13.1) 

รวมค่าใช้จา่ย 404.4 426.8 (5.2) 

- ต้นทุนขาย 

บรษัิทมีตน้ทุนขายรวมจาํนวน 178.8 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 30.5 ตามยอดขายและตน้ทนุพลงังานทีลดลง  

- ค่าใช้จา่ยจากการระงับสายการผลติชัวคราว 

บริษัทมีค่าใช้จ่ายระงับสายการผลิตชัวคราวเพือบริหารสินคา้คงเหลือให้สมดุลกบัการขายจาํนวน 44.8 ลา้นบาท 

เพมิขึนรอ้ยละ 2.3 เมือเทียบกบัไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน 

- ค่าเผือการปรับลดมลูค่าสินค้าคงเหลือ 

บรษัิทมีค่าเผือการปรบัลดมูลคา่สนิคา้คงเหลือ จาํนวน 6.0 ลา้นบาท เพมิขนึรอ้ยละ 361.6 เนืองจากการตงัค่าเผือเศษ

แกว้ครสิตลัลีนส่วนเกินจากการผลติ และการปรบัลดมลูคา่สินคา้สาํเรจ็รูปคงเหลือทีเสือมสภาพและคา้งนาน 

- ค่าใช้จา่ยในการขายและบริหาร 

บริษัทมีค่าใชจ้่ายในการขายจาํนวน 63.6 ลา้นบาท และค่าใชจ่้ายในการบริหารจาํนวน และ 32.8 ลา้นบาท ลดลง          

รอ้ยละ 12.9 และ 29.4 ตามลาํดบั จากมาตรการควบคมุค่าใชจ่้าย 

- ผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ 

บริษัทมีผลขาดทุนจากอตัราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศจาํนวน 74.2 ลา้นบาท เพิมขึนรอ้ยละ 100.0 จากการทาํ

สญัญาซือขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหนา้ 

- ต้นทุนทางการเงนิ 

บรษัิทมีตน้ทุนทางการเงินจาํนวน 4.2 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 13.1 จากดอกเบียกูยื้มระยะยาวทีลดลง  
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ฐานะการเงิน ณ วันท ี31 มนีาคม 2563 

  31 มีนาคม 2563 

 (ลา้นบาท) 

31 ธันวาคม 2562 

 (ลา้นบาท) 

เปลียนแปลง 

(รอ้ยละ) 

สินทรพัยห์มุนเวียน  1,325.4   1,342.8  (1.3) 

สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน  2,217.5   1,886.4  17.6 

รวมสนิทรัพย ์  3,542.9   3,229.2  9.7 

หนีสินหมนุเวียน  1,131.1   966.2  17.1 

หนีสินไม่หมุนเวียน  432.3   390.2  10.8 

รวมหนีสิน  1,563.5   1,356.4  15.3 

รวมสว่นของผู้ถอืหุน้  1,979.4   1,872.8  5.7 

อตัราส่วนสภาพคลอ่ง (เท่า)  1.17   1.39    

อตัราส่วนหนีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ (เท่า)  0.79   0.72    

สินทรัพยร์วม 

ณ วันที 31 มีนาคม 2563 บริษัทมีสินทรพัยร์วมจาํนวน 3,542.9 ลา้นบาท เพิมขึนรอ้ยละ 9.7 โดยมีสินทรพัยห์มุนเวียน

จาํนวน 1,325.4 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 1.3 ส่วนใหญ่มาจากลูกหนีการค้าทีลดลง ในขณะทีสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนมี

จาํนวน 2,217.5 ลา้นบาท เพิมขึนรอ้ยละ 17.6 จากผลกาํไรจากการตีราคาทีดินใหม่ และการรบัรูส้ินทรัพยส์ิทธิการใช้

จาํนวน 46.9 ลา้นบาท ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที 16 เรอืงสญัญาเชา่ 

หนีสนิรวม 

บรษัิทมีหนีสินรวมจาํนวน 1,563.5 ลา้นบาท เพมิขึนรอ้ยละ 15.3 จากเจา้หนีการคา้ ผลสทุธริะหวา่งเงนิสดรบัจากการกูยื้ม

เงนิระยะสนัและการชาํระคืนเงินกูย้ืมระยะยาว และการรบัรูห้นีสินสญัญาเช่าตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที 16  

ส่วนของผู้ถอืหุ้น 

ส่วนของผูถื้อหุน้มีจาํนวนรวม 1,979.4 ลา้นบาท เพิมขึน รอ้ยละ 5.7 จากผลสุทธิระหว่างการรบัรูผ้ลขาดทุนและผลกาํไร

จากการตีราคาทีดนิใหมร่ะหว่างงวด 

 

 

  


