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สรุปผลการดาํเนินงาน 

สําหรับไตรมาสที� 1 ปี 2562 บริษัท โอเชียนกลาส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (“บริษัท”) มีรายได้ใน             
งบการเงินรวม 389.3 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 4.7 เมื�อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน มีรายได้จากการขาย 456.7          
ล้านบาท ลดลงร้อยละ 4.4 เนื�องจากการขายสินค้าที�ชะลอตวัในกลุม่ลกูค้าสถาบนัและตลาดในประเทศ ในขณะที�ตลาด
ต่างประเทศมียอดขายเพิ�มขึ @นร้อยละ 0.2 จากการสร้างความแข็งแกร่งให้กับช่องทางจัดจําหน่ายไปยังประเทศที�
นอกเหนือจากตลาดหลกั 

บริษัทมีกําไรจากอตัราแลกเปลี�ยนเงินตราตา่งประเทศจํานวน 4.4 ล้านบาท เนื�องจากการปอ้งกนัความเสี�ยงจาก

อตัราแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศ และรายได้อื�น C.5 ล้านบาท สว่นใหญ่เป็นรายได้จากการขายเศษวสัด ุเครื�องจกัร

และอปุกรณ์ที�เสื�อมสภาพในระหวา่งงวด 

บริษัทมีอตัรากําไรขั @นต้นรวมร้อยละ 33.1 ของยอดขาย ลดลงจากไตรมาสเดียวกนัของปีก่อนซึ�งมีอตัราร้อยละ 35.2 
เนื�องจากต้นทนุพลงังานที�เพิ�มขึ @น  ในขณะที�บริษัทมีคา่ใช้จา่ยรวมจํานวน 426.8 ล้านบาท เพิ�มขึ @น ร้อยละ H.C สว่นใหญ่เป็น
ผลมาจากการตดัจําหน่ายสินทรัพย์เสื�อมสภาพจากการปิดซ่อมบํารุงเตาหลอม และค่าใช้จ่ายจากการระงับการผลิต
ชั�วคราวเพื�อซอ่มบํารุงเตาหลอม สง่ผลให้บริษัทมีผลขาดทนุสทุธิจํานวน 4K.H ล้านบาท หรือลดลง 39.2 ล้านบาทเมื�อเทียบ
กบัไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน คิดเป็นขาดทนุตอ่หุ้น C.66 บาท  

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

� รายได้รวม (ล้านบาท) 

  
ไตรมาส เปลี$ยนแปลง 

1/2562 1/2561 ร้อยละ 

รายได้จากขายขาย       

ขายในประเทศ 88.4  106.6 (17.1)  

ขายตา่งประเทศ             295.8  295.2             0.2 

รวมรายได้จากขาย 384.2  401.8                (4.4) 

กําไรจากอตัราแลกเปลี�ยนเงินตราตา่งประเทศ                  3.3  6.1           (45.7)  

รายได้อื�น                  1.8  0.8 122.4 

รวมรายได้ 389.3  408.7                 (4.7) 
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คาํอธิบายและการวเิคราะห์ของฝ่ายจัดการ 

ผลการดาํเนินงานรวมสาํหรับงวดสิ 8นสุดวันที$ 31 มีนาคม 2562 
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� ค่าใช้จ่ายรวม (ล้านบาท) 

  
ไตรมาส เปลี$ยนแปลง 

1/2562 1/25:1 ร้อยละ 

ต้นทนุขาย 7LH.7 7MK.L               (#.$) 

คา่ใช้จา่ยจากการระงบัการผลติชั�วคราว 64.N CL.H #%&.' 

คา่เผื�อการปรับมลูคา่สนิค้าคงเหลอื C.4 C.7 (.( 

คา่ใช้จา่ยในการขาย H4.C 54.H                (#$.%)  

คา่ใช้จา่ยในการบริหาร 6M.L 47.M                ($.) 

ต้นทนุทางการเงิน 6.5 6.H               (.* 

รวมค่าใช้จ่าย ;<:.= >?=.;                   �.�  

บริษัทมีต้นทนุขายรวมจํานวน 7LH.7 ล้านบาท ลดลงร้อยละ C.7 เมื�อเทียบกบัไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน ตาม
ยอดจําหนา่ยที�ลดลง บริษัทมีคา่ใช้จ่ายในการขายจํานวน H4.C ล้านบาท ลดลงร้อยละ C7.H เมื�อเทียบกบัไตรมาสเดียวกนั
ของปีก่อน เนื�องจากการควบคุมค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน ในขณะที�ค่าใช้จ่ายในการบริหารมีจํานวน 6M.L ล้านบาท 
เพิ�มขึ @นร้อยละ 67.L เมื�อเทียบกบัไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน สว่นใหญ่เป็นผลมาจากการตดัจําหน่ายสินทรัพย์เสื�อมสภาพ
จากการปิดซอ่มบํารุงเตาหลอม  และคา่ใช้จ่ายพนกังานที�เพิ�มขึ @น 

บริษัทมีค่าเผื�อการปรับลดมลูค่าสินค้าคงเหลือ แสดงแยกจากต้นทนุขาย จํานวน C.4 ล้านบาท เพิ�มขึ @นร้อยละ 
6.6 เมื�อเทียบกับปีก่อน เนื�องจากการตั @งค่าเผื�อการปรับลดมูลค่าสินค้าสําเร็จรูปคงเหลือที�เสื�อมสภาพและค้างนานที�
เพิ�มขึ @นในระหวา่งงวด 

บริษัทมีคา่ใช้จ่ายจากการระงบัการผลติชั�วคราวเพื�อซอ่มบํารุงเตาหลอมตามแผนงาน และระงบัการผลติชั�วคราว
เพื�อบริหารสนิค้าคงเหลอืจํานวน 64.N ล้านบาท เพิ�มขึ @นร้อยละ CH5.4 เมื�อเทียบกบัไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน เนื�องจาก 

- ค่าใช้จ่ายหยดุสายการผลิตเตาหลอมแก้วโซดาไลม์ (เตาหลอม A) ชั�วคราวตามแผนงานต่อเนื�องจนถึงต้นปี 
2562 จํานวน 14.2 ล้านบาท  

- คา่ใช้จ่ายหยดุสายการผลติเตาหลอมแก้วโซดาไลม์ (เตาหลอม B) ชั�วคราวตามแผนงาน จํานวน 12.7 ล้านบาท 

- คา่ใช้จ่ายระงบัสายการผลติชั�วคราวเพื�อบริหารสนิค้าคงเหลอืให้สมดลุกบัการจําหนา่ยจํานวน 17 ล้านบาท 

 บริษัทมีต้นทุนทางการเงินจํานวน 6.5 ล้านบาท เพิ�มขึ @นร้อยละ 6.K เนื�องจากดอกเบี @ยจ่ายเงินกู้ ยืมระยะสั @นที�
เพิ�มขึ @นเมื�อเปรียบเทียบกบักบัไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน 

  



 

 

บริษัท โอเชียนกลาส จาํกัด (มหาชน) หน้า 3/3 
คําอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจดัการ 

 

ฐานะการเงิน ณ วันที$ 31 มีนาคม 2562 

  31 มีนาคม 2562 
 (ล้านบาท) 

31 ธันวาคม 2561 
 (ล้านบาท) 

เปลี$ยนแปลง 
(ร้อยละ) 

สนิทรัพย์หมนุเวียน 1,765.C  1,336.0   (6.6) 

สนิทรัพย์ไมห่มนุเวียน 1,N7H.K  1,929.9   (0.2) 

รวมสินทรัพย์ 3,DEF.D  3,265.9  (2.8) 

หนี @สนิหมนุเวียน 1,038.6  1,093.4  (5.0) 

หนี @สนิไมห่มนุเวียน 294.0  299.4  (1.8) 

รวมหนี 8สิน 1,332.6  1,392.8   (4.3) 

รวมส่วนของผู้ถอืหุ้น 1,842.5  1,873.1  (1.6)  

อตัราสว่นสภาพคลอ่ง (เทา่) 1.20 1.22   

อตัราสว่นหนี @สนิตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น (เทา่) 0.72 0.74   

ณ วันที� 31 มีนาคม 2562 บริษัทมีสินทรัพย์รวมจํานวน 3,175.1 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 2.8 โดยมีสินทรัพย์

หมนุเวียน 1,248.1 ล้านบาท ลดลงร้อยละ M.M สว่นใหญ่มาจากลกูหนี @การค้าที�ลดลง เนื�องจากการรับชําระเงินจากลกูหนี @

การค้าในระหวา่งงวด ในขณะที�สนิทรัพย์ไมห่มนุเวียนแสดงจํานวน 1,N7H.K ล้านบาท ลดลงร้อยละ 0.7 จากการรับคืนเงิน

มดัจําคา่เช่าคลงัสนิค้า และรับคืนเงินมดัจําคา่สนิค้าของลกูค้าบีทบีู  

ณ วนัที� 31 มีนาคม 2562 บริษัทมีหนี @สินรวมจํานวน 1,447.M ล้านบาท ลดลงร้อยละ 4.4 จากเจ้าหนี @การค้า    

จากผลสทุธิเงินสดรับจากการกู้ ยืมเงินระยะสั @น และการชําระคืนเงินกู้ ยืมระยะยาว ทั @งนี @ ส่วนของผู้ ถือหุ้นมีจํานวนรวม 

1,567.L ล้านบาท ลดลงร้อยละ C.M จากการรับรู้ผลขาดทนุสทุธิสาํหรับงวด 

 

 

  


