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บริษัท โอเชียนกลาส จาํกัด (มหาชน) 
คาํอธิบายและการวเิคราะห์ของฝ่ายจัดการ 

ผลการดาํเนินงานรวมสาํหรับงวดสิ %นสุดวันที' 31 ธันวาคม 2561 

สรุปผลการดาํเนินงาน 

ในปี 2561 บริษัทโอเชียนกลาส จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย (“บริษัท”)  มีรายได้รวมจํานวน 2,031.10 ล้านบาท 
ลดลงร้อยละ 6.26 เมื.อเทียบกบัปีก่อน โดยมีรายได้จากการขายจํานวน 2,020.63 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 5.91 เนื.องจาก
สถานการณ์สงครามการค้าซึ.งสง่ผลกระทบต่อสภาพเศรษฐกิจโดยรวม ตวัแทนจําหน่ายต่างประเทศได้รับผลกระทบจาก
ความผนัผวนของอตัราแลกเปลี.ยนเงินตรา ทําให้การขายสินค้าชะลอตวัที.ได้รับผลกระทบเช่น ประเทศอินเดีย ปากีสถาน 
อิหร่าน อินโดนีเซีย และประเทศอื.นๆ อย่างไรก็ตาม บริษัทยงัคงเดินหน้าขยายช่องทางการจดัจําหน่ายสินค้าไปยงักลุม่
ประเทศที.มีศกัยภาพ เช่น ประเทศแอฟริกา อเมริกา และภมูิภาคเอเชียแปซิฟิก  

สําหรับตลาดในประเทศนั Bน ยงัคงมีการแข่งขนัจากสินค้าทดแทนซึ.งผู้ จําหน่ายรายอื.นนําเข้าสินค้าในราคาตํ.า
เนื.องจากอตัราแลกเปลี.ยนสกุลเงินบาทต่อดอลลา่ร์สหรัฐที.แข็งค่า ทําให้เกิดการแข่งขนัด้านราคาซึ.งสง่ผลให้การขายใน
ตลาดบีทบีูชะลอตวั  

ทั Bงนี B ด้วยพฤติกรรมของผู้บริโภคที.เปลี.ยนไปให้ความสําคญักบัเทคโนโลยีโดยการซื Bอขายผ่านช่องทางออนไลน์
มากขึ Bน บริษัทจึงได้ขยายช่องทางการจัดจําหน่ายไปยงัช่องทางออนไลน์ผ่านผู้ ค้าทางตรง (Direct) และคู่ค้า (Indirect 
Partner) ออนไลน์ ซึ.งได้รับการตอบรับจากผู้บริโภคเป็นอยา่งดี  

ในปี 2561 บริษัทมีอตัรากําไรขั Bนต้นรวมร้อยละ 31.43 ของยอดขาย ลดลงจากปีก่อนซึ.งมีอตัราร้อยละ 34.90 
เนื.องจากผลกระทบจากอตัราแลกเปลี.ยน การเพิ.มขึ Bนของต้นทุนพลงังาน บริษัทมีค่าใช้จ่ายรวมจํานวน 1,990.21  ล้าน
บาท ลดลงร้อยละ 4.46 เป็นผลให้บริษัทมีผลกําไรสทุธิจํานวน 24.46 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 62.93 คิดเป็นกําไรต่อหุ้น 
1.15 บาท 

รายได้จากการขาย 

 ปี 2561 ปี 2560 เปลี'ยนแปลง 

 (ล้านบาท) (ล้านบาท) (ร้อยละ) 

รายได้จากการขาย 2,020.63 2,147.64 (5.91) 

       - ขายในประเทศ 526.08 540.77 (2.72) 

       - ขายตา่งประเทศ 1,494.55 1,606.87 (6.99) 
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งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

 ปี 2561 ปี 2560 เปลี'ยนแปลง 

 (ล้านบาท) (ล้านบาท) (ร้อยละ) 

รายได้จากการขาย 2,020.63 2,147.64 (5.91) 

กําไรจากอตัราแลกเปลี.ยนเงินตราตา่งประเทศ 6.67 7.63 (12.65) 

รายได้อื.น 3.80 11.42 (66.77) 

รวมรายได้ 2,031.10 2,166.69 (6.26) 

ต้นทนุขาย 1,385.47 1,UVW.XY (0.91) 

คา่ใช้จา่ยจากการระงบัการผลติชั.วคราว 75.92 159.15 (52.29) 

คา่เผื.อการปรับลดมลูคา่สนิค้าคงเหลอื 32.63 ZV.U[ 68.57 

คา่ใช้จา่ยในการขาย 357.68 385.33 (7.18) 

คา่ใช้จา่ยในการบริหาร 118.99 V\.YZ 22.66 

ต้นทนุทางการเงิน 19.52 24.07 (18.90) 

รวมค่าใช้จ่าย 1,990.21 2,083.11 (4.46) 

กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 40.89 83.58 (51.08) 

คา่ใช้จา่ยภาษีเงินได้ 16.43 17.60 (6.68) 

กาํไรสุทธิสาํหรับปี 24.46 65.98 (62.93) 

กําไร(ขาดทนุ)เบ็ดเสร็จอื.นสาํหรับปี, สทุธิจากภาษีเงินได้ (1.13) 169.56 (100.66) 

กาํไรเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับปี 23.33 235.54 (90.09) 

    

กาํไรต่อหุ้นขั %นพื %นฐาน (บาท) 1.15 3.09 (62.93) 

 

- กาํไรจากอัตราแลกเปลี'ยน 

บริษัทมีกําไรจากอตัราแลกเปลี.ยนเงินตราตา่งประเทศจํานวน ].]\ ล้านบาท เนื.องมาจากการป้องกนัความเสี.ยงจาก
อตัราแลกเปลี.ยนเงินตราต่างประเทศ และมีรายได้อื.นจํานวน U.WY ล้านบาท สว่นใหญ่จากการขายเศษวสัด ุและการ
รับรู้รายได้คา่แมพิ่มพ์ในระหวา่งปี 
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ผลการดาํเนินงานรวมสาํหรับงวดสิ %นสุดวันที' 31 ธันวาคม 2561 
- ต้นทุนขาย 

บริษัทมีต้นทนุขายรวมจํานวน 1,UW[.^\ ล้านบาท ลดลงร้อยละ Y.VZ เมื.อเทียบกบัปีก่อน ตามยอดจําหน่ายที.ลดลง 
ทั Bงนี B ด้วยต้นทนุคา่พลงังานที.เพิ.มขึ Bนระหวา่งปี จึงเป็นผลให้ต้นทนุสนิค้าตอ่หนว่ยเพิ.มขึ Bน  

- ค่าใช้จ่ายจากการระงบัการผลิตชั'วคราว 
บริษัทมีคา่ใช้จ่ายจากการระงบัการผลติชั.วคราวเพื.อซอ่มบํารุงและบริหารสนิค้าคงเหลอืจํานวน \[.VX ล้านบาท ลดลง
ร้อยละ [X.XV เมื.อเทียบกบัปีก่อน เป็นคา่ใช้จ่ายหยดุสายการผลติเตาหลอมแก้วโซดาไลม์ (เตาหลอม A) ชั.วคราว เพื.อ
การบํารุงรักษาตามแผนงานจํานวน 25.91 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายระงับสายการผลิตชั.วคราวเพื.อบริหารสินค้า
คงเหลอืให้สมดลุกบัการจําหนา่ยจํานวน 50.01 ล้านบาท 

- ค่าเผื'อการปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ 
ค่าเผื.อการปรับลดมลูค่าสินค้าคงเหลือ แสดงแยกจากต้นทนุขาย จํานวน 32.63 ล้านบาท เพิ.มขึ Bนร้อยละ 68.57 เมื.อ
เทียบกบัปีก่อน เนื.องจากการตั Bงคา่เผื.อการปรับลดมลูคา่สนิค้าสาํเร็จรูปคงเหลอืที.เสื.อมสภาพและค้างนาน  

- ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 
ค่าใช้จ่ายในการขายจํานวน U[\.]W ล้านบาท ลดลงร้อยละ \.ZW เมื.อเทียบกับปีก่อน เนื.องมาจากการควบคุม
คา่ใช้จ่ายในการดําเนินงานของบริษัท ในขณะที.คา่ใช้จ่ายในการบริหารมีจํานวน ZZW.VV ล้านบาท เพิ.มขึ Bนร้อยละ 22.66 
สว่นใหญ่เป็นผลมาจากการตดัจําหนา่ยสนิทรัพย์เสื.อมสภาพ และคา่ใช้จ่ายพนกังานที.เพิ.มขึ Bน  

- รายจ่ายเพื'อทาํการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยแีละนวัตกรรม 
บริษัทมีรายจ่ายเพื.อทําการวิจยัและพฒันาเทคโนโลยีและนวตักรรมตามแนวทางของ สวทช.จํานวนทั Bงสิ Bน 1.19 ล้านบาท 

- ต้นทุนทางการเงนิ 
บริษัทมีต้นทนุทางการเงินจํานวน 19.52 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 18.90 เนื.องจากการชําระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว 

- กาํไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื'น, สุทธิจากภาษีเงนิได้ 
บริษัทมีผลขาดทนุเบ็ดเสร็จอื.นจํานวน 1.13 ล้านบาท ลดลงจํานวน 170.69 ล้านบาท เนื.องจากปีก่อนมีการบนัทึกผล
กําไรจากการตีราคาที.ดินใหมส่ทุธิจากภาษีเงินได้จํานวน 173.58 ล้านบาท และการบนัทึกผลขาดทนุจากการวดัมลูค่าใหม่
ของภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานสทุธิจากภาษีเงินได้จํานวน 3.76 ล้านบาท  
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ผลการดาํเนินงานรวมสาํหรับงวดสิ %นสุดวันที' 31 ธันวาคม 2561 
ฐานะการเงิน ณ วันที' 31  ธันวาคม 2561 

 ปี 2561 ปี 2560 เปลี'ยนแปลง  

  (ล้านบาท) (ล้านบาท) (ร้อยละ) 

สนิทรัพย์หมนุเวียน 1,336.01 1,230.25 8.60 

สนิทรัพย์ไมห่มนุเวียน 1,929.91 1,822.28 5.91 

รวมสินทรัพย์ 3,265.92 3,052.53 6.99 

หนี Bสนิหมนุเวียน 1,093.45 644.10 69.76 

หนี Bสนิไมห่มนุเวียน 299.36 525.59 (43.04) 

รวมหนี Bสนิ 1,392.81 1,169.69 19.08 

รวมสว่นของผู้ ถือหุ้น 1,873.11 1,882.84 (0.52) 

รวมหนี %สินและส่วนของผู้ถอืหุ้น 3,265.92 3,052.53 6.99 

� สินทรัพย์ 
ณ วนัที. 31 ธนัวาคม 2561 บริษัทมีสนิทรัพย์รวม 3,265.92 ล้านบาท เพิ.มขึ Bนร้อยละ 6.99 จากรายการดงัตอ่ไปนี B  
- เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลดลงร้อยละ 5.01 เนื.องจากการบริหารจดัการกระแสเงินสดรับจากการ

ดําเนินงาน เพื.อใช้ในการการลงทนุในสนิทรัพย์ และชําระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน รวมถึงการ
จ่ายเงินปันผลในระหวา่งปี  
- สนิค้าคงเหลอื เพิ.มขึ Bนร้อยละ 14.35 เนื.องจากการสาํรองวตัถดุบิที.เพิ.มขึ Bนในระหวา่งงวด และการสาํรองสนิค้า

ให้เพียงพอตอ่การจําหนา่ย  
- ภาษีมลูคา่เพิ.มค้างรับลดลงร้อยละ 38.48 เนื.องจากการรับคืนภาษีมลูคา่เพิ.มจากกรมสรรพากรในระหวา่งปี 
- ที.ดิน อาคาร และอุปกรณ์ สทุธิ เพิ.มขึ Bน 105.48 ล้านบาท หรือเพิ.มขึ Bนร้อยละ 5.89 เนื.องจากการบนัทึกค่า

ก่อสร้างคลงัสินค้าใหม่ และการติดตั Bงเครื.องจกัรในระหว่างปี รวมถึงการบนัทึกต้นทนุโครงการปิดซ่อมบํารุง
เตาหลอม A  

� หนี %สิน 
ณ วนัที. 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีหนี Bสินรวม 1,392.81 ล้านบาท เพิ.มขึ Bนร้อยละ 19.08 ส่วนใหญ่เป็นผลสทุธิ
จากเงินสดรับจากการกู้ยืมเงินระยะสั Bน และการชําระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว  

� ส่วนของผู้ถอืหุ้น 
ส่วนของผู้ ถือหุ้นรวม 1,873.11 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 0.52 จากผลกําไรสําหรับปี สุทธิจากเงินปันผลที.จ่าย
ให้กบัผู้ ถือหุ้นไปในระหวา่งปี 



 

 

บริษัท โอเชียนกลาส จาํกัด (มหาชน)   หน้า 5/ 5 

คําอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจดัการ  

บริษัท โอเชียนกลาส จาํกัด (มหาชน) 
คาํอธิบายและการวเิคราะห์ของฝ่ายจัดการ 

ผลการดาํเนินงานรวมสาํหรับงวดสิ %นสุดวันที' 31 ธันวาคม 2561 
การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงนิที'สาํคัญ 

ความสามารถในการทาํกาํไร หน่วย ม.ค. – ธ.ค. 
2561 

ม.ค. – ธ.ค. 
2560 

อตัรากําไรขั Bนต้น ร้อยละ 31.43 34.90 

อตัรากําไรจากการดําเนินงาน ร้อยละ 2.47 4.13 

อตัรากําไรสทุธิ ร้อยละ 1.20 3.05 

อตัราผลตอบแทนตอ่สว่นของเจ้าของ ร้อยละ 1.30 3.69 

กําไรตอ่หุ้นขั Bนพื Bนฐาน บาท/หุ้น 1.15 3.09 
ความมีประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน หน่วย ม.ค. – ธ.ค. 

2561 
ม.ค. – ธ.ค. 

2560 

อตัราผลตอบแทนจากสนิทรัพย์ ร้อยละ 1.91 3.54 
ความสามารถในการดํารงสภาพคล่อง หน่วย 31 ธ.ค. 2561 31 ธ.ค. 2560 

อตัราสว่นสภาพคลอ่ง เทา่ 1.22 1.91 

อตัราสว่นสภาพคลอ่งหมนุเร็ว เทา่ 0.29 0.50 

อายเุฉลี.ยของลกูหนี Bการค้า วนั 35 33 

อายเุฉลี.ยของสนิค้าคงเหลอื วนั 141 140 

อายเุฉลี.ยของเจ้าหนี Bการค้า วนั 43 43 

วงจรเงินสด วนั 133 130 
อัตราส่วนวเิคราะห์นโยบายทางการเงนิ หน่วย 31 ธ.ค. 2561 31 ธ.ค. 2560 

อตัราสว่นหนี Bสนิตอ่สว่นของเจ้าของ เทา่ 0.74 0.62 

อตัราสว่นความสามารถชําระดอกเบี Bย เทา่ 11.03 11.25 

อตัราสว่นความสามารถชําระภาระผกูพนั เทา่ 0.21 1.38 

จากอตัราสว่นแสดงความสามารถในการดํารงสภาพคลอ่งและอตัราสว่นวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน จะพบวา่
บริษัทยงัคงมีสภาพคล่องที.ดี และมีความสามารถในการจ่ายชําระดอกเบี Bยและภาระผูกพนัทางการเงินได้เป็นอย่างดี 
นอกจากนี Bบริษัทยงัคงรักษาอตัราสว่นหนี Bสนิตอ่สว่นของเจ้าของให้เป็นไปตามข้อกําหนดของสญัญากู้ยืมเงินระยะยาวจาก
สถาบนัการเงินภายในประเทศ  

 
 


