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สรุปผลการด าเนินงาน 

ส ำหรับไตรมำสท่ี 3 ปี 2559 บริษทั โอเชียนกลำส จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย (“บริษทั”) มีรำยไดใ้น             
งบกำรเงินรวม 564.8 ลำ้นบำท เพ่ิมข้ึนร้อยละ 10.9 เม่ือเทียบกบัไตรมำสเดียวกนัของปีก่อน ท่ำมกลำงกำรแข่งขนัดำ้นรำคำ
ในธุรกิจเคร่ืองแกว้  บริษทัมีอตัรำก ำไรขั้นตน้รวมร้อยละ 37.8 ของยอดขำย ลดลงร้อยละ 5.8 เน่ืองจำกผลกระทบทำงดำ้น
รำคำจำกภำวะกำรแข่งขนัในธุรกิจเคร่ืองแกว้ ในขณะท่ีบริษทัมีค่ำใชจ่้ำยรวมจ ำนวน 526.1 ลำ้นบำท เพ่ิมข้ึนร้อยละ 16.8 
ส่วนใหญ่เป็นค่ำใชจ่้ำยในกำรหยดุสำยกำรผลิต ในภำพรวมบริษทัมีผลก ำไรสุทธิจ ำนวน 35.3 ลำ้นบำท ก ำไรลดลงร้อยละ 
17.4 เม่ือเทียบกบัไตรมำสเดียวกนัของปีก่อน คิดเป็นผลก ำไรต่อหุน้เท่ำกบั 1.66 บำท 

ส ำหรับผลกำรด ำเนินงำนงวดเกำ้เดือนปี 2559 บริษทัมีรำยไดใ้นงบกำรเงินรวมจ ำนวน 1,394.5 ลำ้นบำท เพ่ิมข้ึน
ร้อยละ 4.7 เม่ือเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน มีอัตรำก ำไรขั้นต้นรวมร้อยละ 39.6 ของยอดขำย ลดลงร้อยละ 2.3             
เม่ือเทียบกบัช่วงเวลำเดียวกนัของปีก่อน บริษทัมีค่ำใชจ่้ำยรวมจ ำนวน 1,364.1 ลำ้นบำท เพ่ิมข้ึนร้อยละ 7.5 ส่วนใหญ่เป็น
ค่ำใชจ่้ำยในกำรขำยและค่ำใชจ่้ำยในกำรหยดุสำยกำรผลิต ส่งผลให้บริษทัมีผลก ำไรสุทธิจ ำนวน 28.4 ลำ้นบำท ก ำไรลดลง
ร้อยละ 35.4  คิดเป็นผลก ำไรต่อหุน้เท่ำกบั 1.33 บำท 

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

 รายได้รวม (ล้านบาท) 

 

ไตรมาส เปลี่ยนแปลง
งวดเก้าเดือนส้ินสุด

วันที ่30 กนัยายน
เปลี่ยนแปลง

3/2559 3/2558 ร้อยละ 2559 2558 ร้อยละ

รายไดจ้ากขายขาย

ขายในประเทศ             139.9             115.7                 21.0                  378.4                  335.9                 12.6 

ขายต่างประเทศ             421.9             400.0                    5.5              1,004.2              1,001.2                    0.3 

รวมรายไดจ้ากการขาย             561.8             515.6                    9.0              1,382.6              1,337.1                    3.4 

ก าไร (ขาดทนุ) จากอตัราแลกเปล่ียน

เงินตราต่างประเทศ

                 0.5                (7.1)               (93.4)                      8.0                    (7.7)                    3.2 

รายไดอ่ื้น                  2.5                  0.9               190.3                      3.9                      2.5                 58.7 

รวมรายได้             564.8             509.4                 10.9              1,394.5              1,331.9                    4.7 

บริษทั โอเชียนกลาส จ ากดั (มหาชน) 
ค าอธิบายและการวเิคราะห์ของฝ่ายจัดการ 

ผลการด าเนินงานรวมส าหรับงวดส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2559 

 



 
 

บริษทั โอเชียนกลาส จ ากดั (มหาชน) หนา้ 2/3 
ค ำอธิบำยและกำรวิเครำะห์ของฝ่ำยจัดกำร 
 

ในไตรมำสท่ี 3 ปี 2559 บริษทัมีรำยไดจ้ำกกำรขำยรวมจ ำนวน 561.8 ลำ้นบำท เพ่ิมข้ึนร้อยละ 9.0 เม่ือเทียบกบั

ไตรมำสเดียวกนัของปีก่อน มีสัดส่วนกำรขำยในประเทศคิดเป็นร้อยละ 24.9 และต่ำงประเทศคิดเป็นร้อยละ 75.1 ของ

ยอดขำยทั้งหมด โดยยอดขำยในประเทศเติบโตข้ึนร้อยละ 21.0  อนัเน่ืองมำจำกกำรเติบโตของผลิตภณัฑแ์กว้คริสตลัจำก

กำรขยำยสำขำของกลุ่มลูกคำ้ประเภทธุรกิจร้ำนโรงแรม และภตัตำคำรท่ีซ้ือผลิตภณัฑ์เพ่ือใชใ้นธุรกิจ และยอดขำยใน

ต่ำงประเทศเติบโตร้อยละ 5.5 โดยมีสำเหตุหลกัมำจำกกำรเติบโตในกลุ่มประเทศอำเซียน เน่ืองมำจำกกำรเติบโตเศรษฐกิจ

ของกลุ่มประเทศเหล่ำนั้น  

ส ำหรับผลกำรด ำเนินงวดเกำ้เดือน บริษทัมีรำยไดจ้ำกกำรขำยรวม 1,382.6 ลำ้นบำท เพ่ิมข้ึนร้อยละ 3.4 เม่ือเทียบ

กบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน มีสัดส่วนกำรขำยในประเทศคิดเป็นร้อยละ 27.4 และต่ำงประเทศคิดเป็นร้อยละ 72.6 ของ

ยอดขำยทั้งหมด โดยยอดขำยในประเทศเติบโตข้ึนร้อยละ 12.6  เน่ืองจำกกำรเติบโตของยอดขำยในกลุ่มบีทูบีเพ่ือกำร

ส่งเสริมกำรขำย และกลุ่มธุรกิจโรงแรมและภตัตำคำร ในขณะท่ียอดขำยในต่ำงประเทศค่อนขำ้งทรงตวั โดยมีอตัรำกำร

เติบโตร้อยละ 0.3 เน่ืองมำจำกกำรแข่งขนัในตลำดต่ำงประเทศ 

บริษทัมีก ำไรจำกอตัรำแลกเปล่ียนเงินตรำต่ำงประเทศจ ำนวน 8.0 ลำ้นบำท อนัเน่ืองมำจำกกำรป้องกนัควำมเส่ียง

จำกอตัรำแลกเปล่ียน 

 ค่าใช้จ่ายรวม (ล้านบาท) 

 

ส ำหรับค่ำใชจ่้ำยในไตรมำสท่ี 3 ปี 2559 บริษทัมีตน้ทุนขำยรวมจ ำนวน 349.3 ลำ้นบำท เพ่ิมข้ึนร้อยละ 20.3           

เม่ือเทียบกบัไตรมำสเดียวกนัของปีก่อน ส่วนใหญ่เน่ืองมำจำกตน้ทุนพลงังำนท่ีสูงข้ึนเม่ือเทียบกบัปีท่ีผำ่นมำ ทั้งน้ีมีค่ำใชจ่้ำย

ในกำรขำยจ ำนวน 90.9 ลำ้นบำท เพ่ิมข้ึนร้อยละ 6.9 เน่ืองมำจำกค่ำใชจ่้ำยในกำรส่งเสริมกำรตลำดเพ่ือกระตุน้ยอดขำยใน

ไตรมำสท่ี 3 และค่ำใช้จ่ำยในกำรขนส่ง อนัเน่ืองมำจำกกำรเปล่ียนรูปแบบกำรด ำเนินธุรกิจในประเทศจีน ในขณะท่ี

ค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำรมีจ ำนวน 28.4 ลำ้นบำท ลดลงร้อยละ 15.6 เน่ืองมำจำกควำมมีประสิทธิผลในกำรบริหำรค่ำใชจ่้ำยใน

ไตรมาส เปลี่ยนแปลง
งวดเก้าเดือนส้ินสุด

วันที ่30 กนัยายน
เปลี่ยนแปลง

3/2559 3/2558 ร้อยละ 2559 2558 ร้อยละ

ตน้ทนุขาย             349.3             290.4                 20.3                  835.6                  778.0                    7.4 

คา่ใช้จ่ายในการขาย                90.9                85.0                    6.9                  280.7                  243.4                 15.3 

คา่ใช้จ่ายในการบริหาร                28.4                33.6               (15.6)                    79.4                    83.8                 (5.2)

คา่ใช้จ่ายในการหยดุสายการผลิต                49.4                31.1                 58.8                  142.7                  132.0                    8.1 

ตน้ทนุทางการเงิน                  8.2                10.3               (19.9)                    25.6                    32.3               (20.6)

รวมค่าใช้จ่าย             526.1             450.4                 16.8              1,364.1              1,269.5                    7.5 
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กำรด ำเนินงำน 

ส ำหรับงวดเกำ้เดือนของปี 2559 บริษทัมีตน้ทุนขำยรวมจ ำนวน 835.6 ลำ้นบำท เพ่ิมข้ึนร้อยละ 7.4 เม่ือเทียบกบั

ช่วงเดียวกนัของปีก่อน ในขณะท่ีค่ำใชจ่้ำยในกำรขำยมีจ ำนวน 280.7 ลำ้นบำท เพ่ิมข้ึนร้อยละ 15.3  โดยมีสำเหตุหลกัมำจำก

กำรเปล่ียนรูปแบบกำรด ำเนินธุรกิจในต่ำงประเทศ โดยค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำร  มีจ ำนวน 79.4 ลำ้นบำท ลดลงร้อยละ 5.2 

บริษทัมีค่ำใชจ่้ำยจำกกำรหยดุสำยกำรผลิตมีจ ำนวน 142.7 ลำ้นบำท เพ่ิมข้ึนร้อยละ 8.1 เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน

เน่ืองจำกนโยบำยในกำรบริหำรปริมำณสินคำ้คงเหลือ  

ทั้งน้ี มีตน้ทุนทำงกำรเงินท่ีลดลงร้อยละ 20.6 อนัเน่ืองมำจำกกำรท่ีบริษทัสำมำรถก่อให้เกิดกระแสเงินสดจำกกำร

ด ำเนินงำนอยำ่งต่อเน่ือง และน ำเงินช ำระคืนเงินกูร้ะยะยำว 

ฐานะการเงิน ณ วนัที ่30 กนัยายน 2559 

 

 ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2559 บริษทัมีสินทรัพยร์วมจ ำนวน 2,996.8 ลำ้นบำท ลดลงร้อยละ 6.1 โดยมีสินทรัพย์

หมุนเวียนจ ำนวน 1,308.0 ลำ้นบำท ลดลงร้อยละ 11.0 เน่ืองจำกลูกหน้ีกำรคำ้ลดลง ในขณะท่ีสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนมี

จ ำนวน 1,688.8 ลำ้นบำท ลดลงร้อยละ 1.9 เน่ืองจำกกำรทยอยรับรู้ค่ำสึกหรอและค่ำเส่ือมรำคำของสินทรัพยถ์ำวร บริษทัมี

หน้ีสินรวมจ ำนวน 1,368.3 ลำ้นบำท ลดลงร้อยละ 10.3 เน่ืองจำกกำรช ำระคืนเงินกูย้ืมระยะยำว ซ่ึงสอดคลอ้งกบัตน้ทุน

ทำงกำรเงินท่ีลดลง ทั้งน้ี ส่วนของผูถื้อหุ้นมีจ ำนวนรวม 1,628.5 ลำ้นบำท ลดลงร้อยละ 2.3 เน่ืองจำกผลสุทธิจำกกำรรับรู้

ผลลก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนในช่วงเกำ้เดือน และกำรจ่ำยเงินปันผลใหก้บัผูถื้อหุน้ในระหวำ่งงวด ส ำหรับผลกำรด ำเนินงำน

ของปีท่ีผำ่นมำ 

30 กนัยายน 2559

 (ล้านบาท)

31 ธันวาคม 2558

 (ล้านบาท)

เปลี่ยนแปลง

(ร้อยละ)

สินทรัพยห์มนุเวียน                             1,308.0                             1,469.9                       (11.0)

สินทรัพยไ์มห่มนุเวียน                             1,688.8                             1,721.1                         (1.9)

รวมสินทรัพย์                             2,996.8                             3,191.0                         (6.1)

หน้ีสินหมนุเวียน                                619.2                                699.5                       (11.5)

หน้ีสินไมห่มนุเวียน                                749.1                                825.5                         (9.3)

รวมหนีสิ้น                             1,368.3                             1,524.9                       (10.3)

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น                             1,628.5                             1,666.1                         (2.3)

อตัราส่วนสภาพคล่อง (เทา่) 2.11 2.10

อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น (เทา่) 0.84 0.92


