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สรุปผลการดาํเนินงาน 

ไตรมาสที  2 ปี 2562 

บริษัท โอเชียนกลาส จํากดั (มหาชน) และบริษัทยอ่ย (“บริษัท”) มีรายได้ในงบการเงินรวม '().+ ล้านบาท ลดลง
ร้อยละ +,.- เมื/อเทียบกบัไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน ทั 3งนี 3 ด้วยสถานการณ์ค่าเงินบาทแข็งค่า ผู้ จําหน่ายรายอื/นจึงนําเข้า
สินค้าจําพวกเครื/องใช้บนโต๊ะอาหารมาจําหน่าย สง่ผลให้ตลาดในประเทศชะลอตวั อีกทั 3งค่าเงินสกุลหลกัที/อ่อนค่าลงเมื/อ
เทียบกบัเงินบาท สง่ผลต่อมลูค่าการขายในตลาดต่างประเทศ บริษัทจึงมีรายได้จากการขายจํานวน 415.3 ล้านบาท ลดลง
ร้อยละ 16.1 คิดเป็นสดัสว่นการขายร้อยละ 21.5 สาํหรับตลาดในประเทศ และร้อยละ 78.5 สาํหรับตลาดตา่งประเทศ 

บริษัทมีกําไรจากการป้องกันความเสี/ยงจากอตัราแลกเปลี/ยนเงินตราต่างประเทศจํานวน 8.3 ล้านบาท และ
รายได้อื/นจํานวน 2.5 ล้านบาท จากการขายเศษวสัด ุและอปุกรณ์ที/เสื/อมสภาพในระหวา่งงวด  

บริษัทมีอตัรากําไรขั 3นต้นอยู่ที/ร้อยละ 31.2 ของยอดขาย เพิ/มขึ 3นจากไตรมาสเดียวกนัของปีก่อนที/มีอตัราร้อยละ 
27.2 จากการมุง่เน้นจําหนา่ยสนิค้าในกลุม่ที/มีอตัรากําไรสงู บริษัทมีคา่ใช้จ่ายโดยรวมจํานวน 458.3 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 9.2 
แต่เนื/องจากบริษัทมีค่าใช้จ่ายจากการระงับการผลิตชั/วคราวเพื/อซ่อมบํารุงเตาหลอมเพิ/มขึ 3น และรายการปรับปรุงอตัรา
ค่าชดเชยแรงงานสําหรับพนกังานเกษียนอายุ ตามพระราชบญัญัติคุ้มครองแรงงาน จึงเป็นผลให้บริษัทมีผลการดําเนินงาน
ขาดทนุสทุธิจํานวน 26.9 ล้านบาท คิดเป็นขาดทนุตอ่หุ้น 1.26 บาท  

งวดหกเดือน  

บริษัทมีรายได้ในงบการเงินรวม K+L.' ล้านบาท ลดลงร้อยละ M.) เมื/อเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน โดย
มีรายได้จากการขาย 799.5 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 10.9 จากการขายที/ยงัคงชะลอตวั และผลกระทบจากการแข็งค่าของ
อัตราแลกเปลี/ยนในไตรมาสที/ 2 สดัส่วนการขายในประเทศคิดเป็นร้อยละ 22.2 และ ร้อยละ 77.8 สําหรับการขายใน
ตา่งประเทศ 

บริษัทมีกําไรจากการป้องกนัความเสี/ยงจากอตัราแลกเปลี/ยนเงินตราต่างประเทศจํานวน 11.6 ล้านบาท และ
รายได้อื/นจํานวน 4.3 ล้านบาท จากการขายเศษวสัด ุและอปุกรณ์ที/เสื/อมสภาพในระหวา่งงวด  

บริษัทมีอตัรากําไรขั 3นต้นที/ร้อยละ ,(.+ ของยอดขาย เพิ/มขึ 3นจากช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อนซึ/งมีอตัราร้อยละ 
,O.- ในขณะที/บริษัทมีคา่ใช้จ่ายรวม KKL.O ล้านบาท ซึ/งลดลงร้อยละ (.O ทั 3งนี 3 ด้วยผลกระทบจากคา่ใช้จ่ายระงบัการผลติ
ชั/วคราว และรายการปรับปรุงอตัราค่าชดเชยแรงงานในไตรมาสที/ 2 สง่ผลให้บริษัทมีผลขาดทุนสทุธิจํานวน L-.L ล้านบาท 
คิดเป็นขาดทนุตอ่หุ้น (.-O บาท  

 

บริษัท โอเชียนกลาส จาํกัด (มหาชน) 
คาํอธิบายและการวเิคราะห์ของฝ่ายจัดการ 

ผลการดาํเนินงานรวมสาํหรับงวดสิ .นสุดวันที  30 มิถุนายน 2562 
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งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

� รายได้รวม (ล้านบาท) 

  
ไตรมาส 

เปลี ยน 

แปลง 

 งวดหกเดอืนสิ .นสุด 

วันที  30 มิถุนายน 

เปลี ยน 

แปลง 

2/2562 2/2561 ร้อยละ  2562 2561 ร้อยละ 

รายได้จากขายขาย           

ขายในประเทศ 89.4 119.8 (25.3)  177.8 226.4 (21.5) 

ขายตา่งประเทศ 325.9 375.4 (13.2)  621.7 670.6 (7.3) 

รวมรายได้จากขาย 415.3 495.2 (16.1)  799.5 897.0 (10.9) 

กําไร (ขาดทนุ) จากอตัราแลกเปลี/ยนเงินตรา
ตา่งประเทศ 

8.3 (2.4) (441.0)  11.6 3.7 215.7 

รายได้อื/น 2.5 0.7 253.3  4.3 1.5 184.2 

รวมรายได้ 426.1 493.5 (13.7)  815.4 902.2 (9.6) 

� ค่าใช้จ่ายรวม (ล้านบาท) 

  
ไตรมาส 

เปลี ยน
แปลง 

 งวดหกเดอืนสิ .นสุด 

วันที  30 มิถุนายน 

เปลี ยน
แปลง 

2/2561 2/2560 ร้อยละ  2561 2560 ร้อยละ 

ต้นทนุขาย (KL.) ,)O.- (20.8)  542.9 621.2 (12.6) 

คา่ใช้จา่ยจากการระงบัการผลติชั/วคราว ,K.) M.' 309.7  82.4 25.2 227.5 

คา่เผื/อการปรับมลูคา่สนิค้าคงเหลอื +.- ,.M (56.9)  3.0 5.1 (42.1) 

คา่ใช้จา่ยในการขาย )M.- K,.' (16.4)  142.8 167.1 (14.5) 

คา่ใช้จา่ยในการบริหาร LK.O '(.+ 37.8  104.4 74.7 39.8 

ต้นทนุทางการเงิน '.- L.+ (7.7)  9.5 9.7 (2.1) 

รวมค่าใช้จ่าย <=>.? =@<.A (9.2)  885.0 903.0 (2.0) 

 

 



 

 

บริษัท โอเชียนกลาส จาํกัด (มหาชน) หน้า 3/4 
คําอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจดัการ 

 

ไตรมาสที  2 ปี 2562 

• ต้นทนุขายรวมลดลงร้อยละ (O.K เมื/อเทียบกบัไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน ตามยอดจําหน่ายที/ลดลง ทั 3งนี 3 ด้วย
ต้นทนุคา่พลงังานที/เพิ/มขึ 3นระหวา่งงวด จึงเป็นผลให้ต้นทนุสนิค้าตอ่หนว่ยเพิ/มขึ 3นเลก็น้อย  

• คา่ใช้จ่ายในการขายลดลงร้อยละ +).' จากการควบคมุคา่ใช้จ่ายในกิจกรรมสง่เสริมการขายและการตลาด 

• ค่าใช้จ่ายในการบริหารมีจํานวน LK.O ล้านบาท เพิ/มขึ 3นร้อยละ ,-.K เนื/องจากรายการปรับปรุงอตัราค่าชดเชย
แรงงานเพิ/มเติม ตามพระราชบญัญตัิคุ้มครองแรงงาน จํานวน 22.9 ล้านบาท  

• คา่ใช้จ่ายจากการระงบัการผลติชั/วคราวเพิ/มขึ 3นร้อยละ ,OM.-  

- โดยเป็นค่าใช้จ่ายหยุดสายการผลิตเตาหลอมแก้วโซดาไลม์ (เตาหลอม B) ชั/วคราวตามแผนงาน จํานวน 
(,.- ล้านบาท  

- คา่ใช้จ่ายระงบัสายการผลติชั/วคราวเพื/อบริหารสนิค้าคงเหลอืให้สมดลุกบัการจําหนา่ยจํานวน +'.M ล้านบาท  

• คา่เผื/อการปรับลดมลูคา่สนิค้าคงเหลอืลดลงร้อยละ L-.M โดยเป็นการตั 3งคา่เผื/อการปรับลดมลูคา่สนิค้าสาํเร็จรูป
คงเหลอืที/เสื/อมสภาพและค้างนานในระหวา่งงวด 

งวดหกเดือน  

• ต้นทนุขายลดลงร้อยละ +2.) ตามยอดขายที/ลดลงในช่วงระยะเวลาที/ผา่นมา 

• คา่ใช้จ่ายในการขายลดลงร้อยละ +'.L เนื/องจากการควบคมุคา่ใช้จ่ายในการดําเนินงาน  

• คา่ใช้จ่ายในการบริหารเพิ/มขึ 3นร้อยละ ,M.K  จากรายการปรับปรุงอตัราคา่ชดเชยแรงงานเพิ/มเติมในไตรมาสที/ 2 

• คา่ใช้จ่ายจากการระงบัการผลติชั/วคราวเพิ/มขึ 3นร้อยละ ((-.L  

- โดยเป็นค่าใช้จ่ายจากการระงบัการผลิตเตาหลอมแก้วโซดาไลม์ (เตาหลอม A) ชั/วคราวตามแผนงาน จํานวน 
14.2 ล้านบาท  

- คา่ใช้จ่ายหยดุสายการผลติเตาหลอมแก้วโซดาไลม์ (เตาหลอม B) ชั/วคราวตามแผนงาน  จํานวน ,).L ล้านบาท  

- คา่ใช้จ่ายระงบัสายการผลติชั/วคราวเพื/อบริหารสนิค้าคงเหลอืให้สมดลุกบัการจําหนา่ยจํานวน ,+.- ล้านบาท 

• คา่เผื/อการปรับลดมลูคา่สนิค้าคงเหลอืลดลงร้อยละ 42.1 โดยเป็นการตั 3งคา่เผื/อการปรับลดมลูคา่สนิค้าสาํเร็จรูป
คงเหลอืที/เสื/อมสภาพและค้างนานในระหวา่งงวด 
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ฐานะการเงิน ณ วันที  30 มิถุนายน 2562 

  30 มิถุนายน 2562 
 (ล้านบาท) 

31 ธันวาคม 2561 
 (ล้านบาท) 

เปลี ยนแปลง 
(ร้อยละ) 

สนิทรัพย์หมนุเวียน 1,(31.2  1,336.0   (7.8) 

สนิทรัพย์ไมห่มนุเวียน 1,M33.1  1,929.9   0.2 

รวมสินทรัพย์ 3,F64.3  3,265.9  (3.1) 

หนี 3สนิหมนุเวียน 1,050.5  1,093.4  (3.9) 

หนี 3สนิไมห่มนุเวียน 307.0  299.4  2.6 

รวมหนี .สิน 1,357.5  1,392.8   (2.5) 

รวมส่วนของผู้ถอืหุ้น 1,806.8  1,873.1  (3.5)  

อตัราสว่นสภาพคลอ่ง (เทา่) 1.17 1.22   

อตัราสว่นหนี 3สนิตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น (เทา่) 0.75 0.74   

ณ วันที/ 30 มิถุนายน 2562 บริษัทมีสินทรัพย์รวมลดลงร้อยละ 3.1 โดยสินทรัพย์หมุนเวียนลดลงร้อยละ 7.8         

จากลกูหนี 3การค้าที/ลดลง ในขณะที/สินทรัพย์ไม่หมนุเวียนเพิ/มขึ 3นร้อยละ 0.( จากการบนัทึกต้นทนุโครงการปิดซ่อมบํารุง

เตาหลอมในระหวา่งงวด 

บริษัทมีหนี 3สนิรวมลดลงร้อยละ (.L จากเจ้าหนี 3การค้าและเจ้าหนี 3อื/นที/ลดลงในระหวา่งงวด และจากผลสทุธิเงินสด

รับจากการกู้ยืมเงินระยะสั 3น และการชําระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว  

สว่นของผู้ ถือหุ้นลดลงร้อยละ ,.L จากการรับรู้ผลขาดทนุสทุธิสาํหรับงวด สทุธิจากเงินปันผลที/จ่ายให้กบัผู้ ถือหุ้น  

ในไตรมาสนี 3 บริษัทรับรู้ผลกําไรสทุธิจากภาษีเงินได้จากการวดัมลูคา่ใหมข่องภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานจํานวน 4.8 

ล้านบาท 

 

  


