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ภาพรวมธุรกจิ  

ในปี 2559 บริษัทโอเชียนกลาส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (“บริษัท”) มีรายได้รวมจํานวน 2,054.95     
ล้านบาท เพิ,มขึ /นร้อยละ 3.42 เมื,อเทียบกับปีก่อนท่ามกลางการแข่งขนัด้านราคาและรูปแบบผลิตภณัฑ์ โดยเฉพาะการ
แข่งขนัในประเทศจีน และอินเดีย ซึ,งบริษัทยงัคงรักษาความสามารถในการแขง่ขนัไว้ได้ด้วยกลยทุธ์การพฒันาผลติภณัฑ์
ใหม่ที,มุ่งเน้นตอบสนองความต้องการของผู้บริโภครวมถึงการพฒันาช่องทางการจดัจําหนา่ย และการรักษาความสมัพนัธ์ 
อนัดีกบัลกูค้าและตวัแทนจําหน่าย เป็นผลให้บริษัทมียอดขายเติบโตจากปีก่อนหน้า  ทั /งนี / บริษัทมีผลกําไรสทุธิรวม จํานวน 
94.57 ล้านบาท หรือ 4.43 บาทตอ่หุ้น 

บริษัทมุง่เน้นขยายช่องทางการจดัจําหนา่ยในหลายภมูิภาค เช่น ภมูิภาคอาเซียน ภมูิภาคเอเชียแปซิฟิค ภมูิภาค
เอเชียใต้ ประเทศจีน สําหรับตลาดในประเทศ บริษัทยงัคงรักษาสว่นแบ่งตลาดภายใต้เศรษฐกิจภายในประเทศที,ชะลอตวั 
โดยเน้นช่องทางการจดัจําหน่าย 3 กลุม่ ได้แก่ กลุม่ลกูค้าธุรกิจอาหารและเครื,องดื,ม (Food Service) กลุม่ลกูค้าปลกีที,ซื /อ
ไปใช้ในครัวเรือน (Retail) และกลุม่ลกูค้า B2B ที,ซื /อผลติภณัฑ์แก้วไปเป็นสนิค้าในกิจกรรมสง่เสริมการขาย  

บริษัทจําหน่ายสินค้าทั /งตลาดภายในประเทศและส่งออกยังตลาดต่างประเทศ กว่า 70 ประเทศทั,วโลก               
มีช่องทางการจดัจําหนา่ยทั /งที,ผา่นตวัแทนจําหนา่ยและพนกังานขายของบริษัท  

บริษัทมุ่งเน้นการพฒันาผลติภณัฑ์ใหม่ๆ อย่างต่อเนื,องเพื,อให้มีความหลากหลายทั /งรูปแบบและดีไซน์ สามารถ
ตอบสนองทกุความต้องการและไลฟ์สไตล์ของลกูค้า โดยในปี 2559 ตราสินค้า Ocean และ Ocean Professional ได้นํา
ผลติภณัฑ์ใหมอ่อกสูต่ลาด อาทิเช่น ชุดแก้วคอลเลก็ชั,น A Touch of Nature ซึ,งบอกเลา่เรื,องราวการผสมผสานความเป็น
ธรรมชาติ นอกจากนี / ยังมีชุดแก้วนํ /าส่วนตัว Ocean ME ซึ,งได้รับการออกแบบให้สะท้อนบุคลิกของผู้บริโภค และแก้ว
เครื,องดื,มสาํหรับงานสงัสรรค์ ได้แก่ แก้วเครื,องดื,มรุ่น Society และ Sensation แก้วค๊อกเทลรุ่น Cuba Poco Grande 

ในปี 2559 Ocean และ Ocean Professional ได้จดักิจกรรมด้านการตลาดและการสง่เสริมการขาย อาทิเช่น 
- งานแสดงสนิค้า Ambiente ประเทศเยอรมนั 

- งานแสดงสนิค้า AAHAR (The international Food and Hospitality Fair) ที,ประเทศอินเดีย 

- งานแสดงสนิค้า HOTELEX ( Shanghai International Hospitality Equipment & Supply Expo)  ที,ประเทศจีน 

- งานแสดงสนิค้า Marriott Conference ประเทศอินโดนีเซีย  

- งานแสดงสนิค้า FHA (Food & Hotel Indonesia) ที,ประเทศอินโดนีเซีย  

สาํหรับตราสนิค้า Lucaris บริษัทได้ดําเนินกิจกรรมที,สาํคญัทางด้านการตลาดและการสง่เสริมการขาย อาทิเช่น 

บริษัท โอเชียนกลาส จาํกัด (มหาชน) 

คาํอธิบายและการวเิคราะห์ของฝ่ายจัดการ 

ผลการดาํเนินงานรวมสาํหรับงวดสิ (นสุดวันที) 31 ธันวาคม 2559 
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- การเป็นผู้ สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการในมหกรรมงานไวน์ระดับโลก หรือ วินเอ็กซ์โป ฮ่องกง 2559 
(Vinexpo Hong Kong tuvw)  ณ ประเทศฮ่องกง   

- งาน Lucaris Master Class ณ โรงแรม โอกุระ เพรสทีจ โดยได้รับเกียรติจากคณุอลนั แคม ประธานสมาคม 
เชน เดอ โรติสเซอร์ ประเทศไทย มาร่วมแชร์ประสบการณ์ในการดื,มไวน์ ผ่านคอลเลคชั,นใหม่ลา่สดุของ Lucaris 
Desire พร้อมแนะนํานวตักรรม Aerlumer เส้นโค้ง 5 เส้นบริเวณก้นแก้ว ที,ช่วยกระตุ้นปฏิกริยาไมโครออกซิ
เดชั,นระหวา่งไวน์กบัอากาศ  

- Lucaris ได้รับเกียรติจากเครือโรงแรมเซ็นทารา เอเชีย แปซิฟิก ในการส่งมอบประสบการณ์การชิมไวน์ผ่าน
แก้วคอลเลคชั,น “Desire” โดยผู้ เข้าร่วมคือผู้บริหารระดบัสงูด้านอาหารและเครื,องดื,ม โรงแรมในเครือเซ็นทารา ใน
งานสมันาประจําปี เขตเอเชีย แปซิฟิก เมื,อวนัที, 11 ตุลาคม 2559 ที,โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลเวิร์ล 
บรรยายโดย คณุ อลนั แคม ประธานสมาคม เชน เดอ โร ติสเซอร์ ประเทศไทย 

- Lucaris ได้จัดกิจกรรมไวน์เทสติ /งขึ /นในรูปแบบ Lucaris Master Class  ที,จังหวดัภูเก็ตและเกาะสมุย  โดย
เชิญกลุ่มธุรกิจโรงแรมชั /นนําเข้าร่วมกิจกรรม  โดยกิจกรรมครั /งกล่าว ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ไพรัช  อินฑพุฒิ 
ประธานสมาคมซอมเมอร์ริเย แหง่ประเทศไทย และเป็นที,ปรึกษาด้านไวน์ให้กบับริษัทชั /นนําเป็นผู้บรรยายและ
ให้ความรู้ 

 ในปี 2559 บริษัทยงัคงมุ่งมั,นปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตตามกลยุทธ์ที,วางไว้ ซึ,งนอกจากการนําหลกัการ
บริหารคุณภาพทั,วทั /งองค์กร หรือ TQM (Total Quality Management) มาประยกุต์ใช้อย่างต่อเนื,องแล้ว บริษัทยงัได้นํา
ระบบ Lean Six Sigma  มาปฏิบตัิเพื,อลดความสญูเสียในกระบวนการผลิต ควบคู่ไปกบัการพฒันาระบบการจดัการอาชี
วอนามยั ความปลอดภยัและระบบการจัดการสิ,งแวดล้อม โดยบริษัทได้ผ่านการรับรองมาตรฐานระบบการจัดการด้าน
สิ,งแวดล้อม ISO 14001 เมื,อวนัที, 9 กมุภาพนัธ์ 2559  

นอกจากนี / บริษัทได้ส่งเสริมและสนับสนุนเรื,องการทําวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรมที,ช่วยปรับปรุง
ผลิตภณัฑ์ให้ดีขึ /นสามารถตอบสนองได้ตรงตามความต้องการของผู้บริโภค ลดต้นทุน และลดมลภาวะซึ,งจะส่งผลดีต่อ
ผู้ บริโภคและสิ,งแวดล้อม ทั /งนี / เมื,อวันที, 31 สิงหาคม พ.ศ. 2559 บริษัทได้จดทะเบียนจัดตั /งบริษัท คริสตัล เคลียร์           
อินโนเวชั,น จํากดั ขึ /นในประเทศไทย มีสดัสว่นการถือหุ้นร้อยละ 99.99 โดยมีวตัถปุระสงค์หลกัเพื,อการวิจยัและพฒันา
ผลติภณัฑ์ 

สรุปผลการดาํเนินงาน 

ในปี 2559 บริษัทมีรายได้จากการขายในงบการเงินรวม 2,040.36 ล้านบาท เพิ,มขึ /น 52.45 ล้านบาท หรือเพิ,มขึ /น
ร้อยละ 2.64 เมื,อเทียบกบัปีก่อน บริษัทมีอตัรากําไรขั /นต้นรวมร้อยละ 39.10 ของยอดขาย ลดลงจากปีก่อนซึ,งมีอตัราร้อยละ 
42.69 เนื,องจากผลกระทบทางด้านราคาจากภาวะการแข่งขนัในธุรกิจเครื,องแก้วและต้นทุนพลงังานที,สงูขึ /นในไตรมาส
สดุท้าย ในขณะที,บริษัทมีค่าใช้จ่ายรวมจํานวน 1,943.16 ล้านบาท เพิ,มขึ /นร้อยละ 7.21 สว่นใหญ่เพิ,มขึ /นจากต้นทนุการ
ผลติและคา่ใช้จ่ายเพื,อใช้ในการสง่เสริมการขาย สง่ผลให้บริษัทมีผลกําไรสทุธิจํานวน 94.57 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 29.12 
หรือคิดเป็นกําไรตอ่หุ้น 4.43 บาท 
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งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

 
ปี �559 ปี �558 เปลี
ยนแปลง 

 
(ล้านบาท) (ล้านบาท) (ร้อยละ) 

รายได้จากการขาย 2,040.36 1,987.91 2.64 

กําไร(ขาดทนุ)จากอตัราแลกเปลี,ยนเงินตราตา่งประเทศ 8.93 (4.73) (288.90) 

รายได้อื,น 5.66 3.79 49.38 

รวมรายได้ 2,054.95 1,986.97 3.42 

ต้นทนุขาย 1,242.63 1,139.29 9.07 

คา่ใช้จา่ยจากการระงบัการผลติชั,วคราว 173.27 166.31 4.19 

คา่ใช้จา่ยในการขาย 393.74 347.89 13.18 

คา่ใช้จา่ยในการบริหาร 100.90 117.03 (13.78) 

ต้นทนุทางการเงิน 32.62 42.00 (22.34) 

รวมค่าใช้จ่าย 1,943.16 1,812.52 7.21 

กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 111.79 174.45 (35.92) 

คา่ใช้จา่ยภาษีเงินได้ (17.22) (41.02) (58.02) 

กาํไรสาํหรับปี 94.57 133.43 (29.12) 

กําไรเบ็ดเสร็จอื,นสาํหรับปี, สทุธิจากภาษี 0.77 6.40 (87.95) 

กาํไรเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับปี 95.34 139.83 (31.81) 

    กาํไรต่อหุ้นขั (นพื (นฐาน (บาท) 4.43 6.26 (29.23) 

 

รายได้จากการขาย 

 
ปี 2559 ปี 2558 เปลี
ยนแปลง 

 
(ล้านบาท) (ล้านบาท) (ร้อยละ) 

รายได้จากการขาย 2,040.36 1,987.91 2.64 

       - ขายในประเทศ 595.84 541.46 10.04 

       - ขายตา่งประเทศ 1,444.52 1,446.45 (0.13) 
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ในปี 2559 บริษัทมีสดัสว่นการขายในประเทศคิดเป็นร้อยละ 29.20 และต่างประเทศคิดเป็นร้อยละ 70.80 โดย
ยอดขายในประเทศเติบโตขึ /นร้อยละ 10.04 เนื,องจากการเติบโตของยอดขายในกลุม่ B2B เพื,อการสง่เสริมการขาย และ
กลุม่ธุรกิจโรงแรมและภตัตาคาร ในขณะที,ยอดขายตา่งประเทศคอ่นข้างทรงตวั เนื,องมาจากสภาวะทางเศรษฐกิจทั,วโลกที,
ยงัคงชะลอตวั ประกอบกบัการแขง่ขนัในตลาดตา่งประเทศที,รุนแรงขึ /นโดยเฉพาะในประเทศจีนและอินเดีย 

บริษัทมีกําไรจากอตัราแลกเปลี,ยนเงินตราต่างประเทศจํานวน 8.93 ล้านบาท เนื,องมาจากการป้องกันความ
เสี,ยงจากอตัราแลกเปลี,ยนเงินตราตา่งประเทศ 

- ต้นทุนขาย 
บริษัทมีต้นทุนขายรวมจํานวน 1,242.63 ล้านบาท เพิ,มขึ /นจํานวน 103.34 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 9.07  เมื,อ
เทียบกบัปีที,ผา่นมา โดยมีสาเหตหุลกัมาจากต้นทนุพลงังานที,สงูขึ /นในช่วงไตรมาสที, 4  

- ค่าใช้จ่ายจากการระงบัการผลิตชั)วคราว 
บริษัทมีคา่ใช้จ่ายจากการระงบัการผลติชั,วคราวเพิ,มขึ /นจํานวน 6.96 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 4.19 เมื,อเทียบกบัปี
ที,ผา่นมา โดยเป็นการระงบัการผลติชั,วคราวเพื,อบริหารสนิค้าคงเหลอืให้สมดลุกบัการจําหนา่ย  

- ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 
ค่าใช้จ่ายในการขายเพิ,มขึ /นจํานวน 45.85 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 13.18 เมื,อเปรียบเทียบกบัปีก่อน สว่นใหญ่
เนื,องมาจากคา่ใช้จ่ายในการสง่เสริมการตลาดเพื,อกระตุ้นยอดขายและคา่ใช้จ่ายในการขนสง่ อนัเนื,องมาจากการ
เปลี,ยนแปลงรูปแบบการดําเนินธุรกิจในประเทศจีน ในขณะที,ค่าใช้จ่ายในการบริหารลดลงจํานวน 16.13 ล้านบาท 
ลดลงร้อยละ 13.78 เนื,องมาจากความมีประสทิธิผลในการบริหารคา่ใช้จ่ายในการดําเนินงาน 

- รายจ่ายเพื)อทาํการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยแีละนวัตกรรม 
บริษัทมีรายจ่ายเพื,อทําการวิจยัและพฒันาเทคโนโลยีและนวตักรรมตามแนวทางของ สวทช.จํานวนทั /งสิ /น 2.82 
ล้านบาท 

- ต้นทุนทางการเงนิ 
บริษัทมีต้นทุนทางการเงินลดลง จํานวน 9.38 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 22.34 เนื,องจากบริษัทสามารถบริหาร
จดัการให้เกิดกระแสเงินสดจากการดําเนินงานอย่างต่อเนื,อง และการชําระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวในระหว่างงวด
สง่ผลให้ภาระดอกเบี /ยจ่ายลดลง  
 

- กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื)น, สุทธิจากภาษี 
บริษัทมีกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื,นลดลงจํานวน 5.63 ล้านบาท จากปีก่อน เนื,องจากในปี 2558 บริษัทได้บนัทึก
ผลตา่งจากการเปลี,ยนแปลงมลูคา่ของภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน ประมาณ 6 ล้านบาท  
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ฐานะการเงนิ ณ วนัที) 31  ธันวาคม 2559 

  ปี 2559 ปี 2558 เปลี
ยนแปลง  

  (ล้านบาท) (ล้านบาท) (ร้อยละ) 

สนิทรัพย์หมนุเวียน 1,360.25 1,469.89 (7.46) 

สนิทรัพย์ไมห่มนุเวียน 1,665.24 1,721.13 (3.25) 

รวมสินทรัพย์ 3,025.49 3,191.02 (5.19) 

หนี /สนิหมนุเวียน 641.96 699.46 (8.22) 

หนี /สนิไมห่มนุเวียน 688.88 825.48 (16.55) 

รวมหนี /สนิ 1,330.84 1,524.94 (12.73) 

รวมสว่นของเจ้าของ 1,694.65 1,666.08 1.71 

รวมหนี (สินและส่วนของเจ้าของ 3,025.49 3,191.02 (5.19) 

� สินทรัพย์ 
ณ วนัที, 31 ธนัวาคม 2559 บริษัทมีสนิทรัพย์รวม 3,025.49 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนจํานวน 165.53 ล้านบาท 

หรือลดลงร้อยละ 5.19 อนัเป็นผลจาก  

- เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลดลงจํานวน 24.41 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 20.83 เนื,องจากการ
บริหารจดัการกระแสเงินสดรับจากการดําเนินงานอยา่งต่อเนื,อง จึงสามารถชําระคืนเงินกู้ยืมทั /งระยะสั /น และ
ระยะยาวจากสถาบนัการเงิน รวมถึงการจ่ายเงินปันผลในระหวา่งงวด  

- สินค้าคงเหลือ ลดลงจํานวน 57.60 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 5.48 เนื,องจากปริมาณการจําหน่ายสินค้าที,
เพิ,มขึ /นในระหวา่งปี และการนโยบายการบริหารปริมาณสนิค้าคงเหลอื 

- ที,ดิน อาคาร และอปุกรณ์ สทุธิ ลดลง 60.01 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 3.53 เนื,องจากผลสทุธิของการคิดค่า
เสื,อมราคาในระหว่างปี จํานวน 161.61 ล้านบาท และการลงทุนเพิ,มของสินทรัพย์ในระหว่างงวดจํานวน 
108.70 ล้านบาท 

� หนี (สิน 
ณ วนัที, 31 ธนัวาคม 2559 บริษัทมีหนี /สนิรวม 1,330.84 ล้านบาท ลดลงจํานวน v��.vu ล้านบาท สว่นใหญ่เป็น

ผลจากการชําระคืนเงินกู้ยมืระยะสั /นและระยะยาวจากสถาบนัการเงิน  

� ส่วนของเจ้าของ 
สว่นของเจ้าของรวม 1,694.65 ล้านบาท เพิ,มขึ /น 28.57 ล้านบาท หรือเพิ,มขึ /นร้อยละ 1.71 เนื,องจากผลสทุธิจาก

การรับรู้ผลกําไรสาํหรับปี และการจ่ายเงินปันผลให้กบัผู้ ถือหุ้นสาํหรับผลการดําเนินงานของปีก่อน 
  



 

 

บริษัท โอเชียนกลาส จาํกัด (มหาชน)   หน้า 6/ 6 

คําอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจดัการ  

การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงนิที)สาํคัญ 

ความสามารถในการทํากาํไร หน่วย ม.ค. – ธ.ค. 

2559 

ม.ค. – ธ.ค. 

2558 

อตัรากําไรขั /นต้น ร้อยละ 39.10 42.69 

อตัรากําไรจากการดําเนินงาน ร้อยละ 6.36 10.94 

อตัรากําไรสทุธิ ร้อยละ 4.64 6.72 

อตัราผลตอบแทนตอ่สว่นของเจ้าของ ร้อยละ 5.63 8.30 

กําไรตอ่หุ้นขั /นพื /นฐาน บาท/หุ้น 4.43 6.26 
ความมีประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน หน่วย ม.ค. – ธ.ค. 

2559 

ม.ค. – ธ.ค. 

2558 

อตัราผลตอบแทนจากสนิทรัพย์ ร้อยละ 4.65 6.82 
ความสามารถในการดํารงสภาพคล่อง หน่วย 31 ธ.ค. 2559 31 ธ.ค. 2558 

อตัราสว่นสภาพคลอ่ง เทา่ 2.12 2.10 

อตัราสว่นสภาพคลอ่งหมนุเร็ว เทา่ 0.50 0.51 

อายเุฉลี,ยของลกูหนี /การค้า วนั 37 38 

อายเุฉลี,ยของสนิค้าคงเหลอื วนั 182 197 

อายเุฉลี,ยของเจ้าหนี /การค้า วนั 46 45 

วงจรเงินสด วนั 173 190 
อัตราส่วนวเิคราะห์นโยบายทางการเงนิ หน่วย 31 ธ.ค. 2559 31 ธ.ค. 2558 

อตัราสว่นหนี /สนิตอ่สว่นของเจ้าของ เทา่ 0.79 0.92 

อตัราสว่นความสามารถชําระดอกเบี /ย เทา่ 9.49 9.21 

อตัราสว่นความสามารถชําระภาระผกูพนั เทา่ 1.76 1.47 

จากอตัราสว่นแสดงความสามารถในการดํารงสภาพคลอ่งและอตัราสว่นวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน จะพบว่า
บริษัทยงัคงมีสภาพคลอ่งที,ดีใกล้เคียงกบัปีก่อน และมีความสามารถในการจ่ายชําระดอกเบี /ยและภาระผกูพนัทางการเงิน
ได้เป็นอย่างดี นอกจากนี /บริษัทยงัคงรักษาอตัราส่วนหนี /สินต่อสว่นของเจ้าของให้เป็นไปตามข้อกําหนดของสญัญากู้ยืม
เงินระยะยาวจากสถาบนัการเงินภายในประเทศ  

� ภาระผูกพันด้านการบริหารและบริการ (ค่าสิทธิ) 

เมื,อวนัที, v มกราคม t��� บริษัททําสญัญาบริการออกแบบผลิตภณัฑ์กบับริษัทต่างประเทศแห่งหนึ,ง ภายใต้
ข้อกําหนดของสญัญาดงักล่าว บริษัทต่างประเทศจะให้บริการออกแบบและคําปรึกษาเกี,ยวกับผลิตภัณฑ์แก้วแก่กลุ่ม
บริษัท เพื,อเป็นการตอบแทน กลุม่บริษัทตกลงจ่ายคา่สทิธิเป็นจํานวนคงที, สญัญานี /สิ /นสดุวนัที, 31 ธนัวาคม 2562 

 


