บริษัท โอเชียนกลาส จํากัด (มหาชน)
คําอธิบายและการวิเคราะห์ ของฝ่ ายจัดการ
ผลการดําเนินงานรวมสําหรั บงวดสิน7 สุดวันที$ 31 มีนาคม 2561
สรุ ปผลการดําเนินงาน
สําหรั บ ไตรมาสที 1 ปี 2561 บริ ษั ท โอเชี ย นกลาส จํ า กัด (มหาชน) และบริ ษั ท ย่อ ย (“บริ ษั ท ”) มี ร ายได้ ใน
งบการเงินรวม 408.7 ล้ านบาท ลดลงร้ อยละ 20.7 เมือเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปี ก่อน เนืองจากยอดขายสินค้ ากลุม่
บีทูบีทีลดลง ประกอบกับสภาวะการขายสินค้ าทีซบเซาในบางประเทศ บริ ษั ทมีอตั รากํ าไรขันต้
: นรวมร้ อยละ 33.8 ของ
ยอดขาย ลดลงจากไตรมาสเดียวกันของปี ก่อนซึงมีอตั ราร้ อยละ 37.2 เนืองจากต้ นทุนพลังงานทีเพิมขึ :นประกอบกับสถานการณ์
การแข็งค่าขึน: ของเงินสกุลบาทต่อเงินสกุลดอลลาร์ สหรัฐ ในขณะทีบริ ษัทมีค่าใช้ จ่ายรวมจํ านวน 398.4 ล้ านบาท ลดลง
ร้ อยละ 16.5 ส่วนใหญ่มาจากการควบคุมค่าใช้ จ่ายในการดําเนินงานและค่าใช้ จ่ายในการระงับการผลิตชัวคราวทีลดลง
ส่งผลให้ บริ ษัทมี ผลกํ าไรสุทธิ จํานวน 8.5 ล้ านบาท หรื อลดลง 23.1 ล้ านบาท เมื อเที ยบกับไตรมาสเดี ยวกันของปี ก่อน
บริ ษัทมีกําไรต่อหุ้น 0.40 บาท

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
รายได้ รวม (ล้ านบาท)
ไตรมาส
1/2561
รายได้ จากขายขาย
ขายในประเทศ
ขายต่างประเทศ
รวมรายได้ จากขาย
กําไรจากอัตราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ
รายได้ อืน
รวมรายได้

106.6
295.2
401.8
6.1
0.8
408.7

1/2560

เปลี$ยนแปลง
ร้ อยละ

136.8
376.0
512.8
1.0
1.5
515.3

(22.0)
(21.5)
(21.6)
533.3
(45.9)
(20.7)

บริ ษัทมีรายได้ จากการขายรวม 401.8 ล้ านบาท ลดลงร้ อยละ 21.6 เมือเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปี ก่อน
มีสดั ส่วนรายได้ จากการขายในประเทศคิดเป็ นร้ อยละ 26.5 และต่างประเทศคิดเป็ นร้ อยละ 73.5 ของยอดขายทังหมด
:
โดย
ยอดขายในประเทศลดลงร้ อยละ 22.0 เนืองจากยอดขายกลุม่ บีทบู ีในประเทศลดลง และยอดขายในต่างประเทศลดลง
ร้ อยละ 21.5 เนืองจากยอดขายกลุม่ บีทบู ีตา่ งประเทศลดลง ประกอบกับการขายทีซบเซาในภูมิภาคอาเซียน และภูมิภาค
เอเชียแปซิฟิก
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บริ ษัทมีกําไรจากอัตราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศจํานวน 6.1 ล้ านบาท เนืองจากการป้องกันความเสียงจาก
อัตราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ และรายได้ อืน 0.8 ล้ านบาท ส่วนใหญ่เป็ นรายได้ จากการขายเศษวัสดุ และการรับรู้
รายได้ คา่ แม่พิมพ์ในระหว่างงวด
ค่ าใช้ จ่ายรวม (ล้ านบาท)
ไตรมาส
ต้ นทุนขาย
ค่าใช้ จา่ ยจากการระงับการผลิตชัวคราว
ค่าใช้ จา่ ยในการขาย
ค่าใช้ จา่ ยในการบริ หาร
ต้ นทุนทางการเงิน
รวมค่ าใช้ จ่าย

เปลี$ยนแปลง

1/2569

1/25:;

ร้ อยละ

266.1
15.7
86.3
25.6
4.7
398.4

321.8
33.2
86.4
29.2
6.7
477.3

(17.3)
(52.5)
(0.1)
(12.2)
(31.0)
(16.5)

บริ ษัท มีต้นทุนขายรวมจํ านวน 266.1 ล้ านบาท ลดลงร้ อยละ 17.3 เมือเทียบกับ ไตรมาสเดียวกัน ของปี ก่อน
ซึงเป็ น ไปตามยอดขายที ลดลง บริ ษั ทมี ค่ าใช้ จ่ ายในการขายจํ านวน 86.3 ล้ านบาท ลดลงร้ อยละ 0.1 เมื อเที ย บกับ
ไตรมาสเดียวกันของปี ก่อน เนืองจากค่าขนส่งสินค้ าและค่านายหน้ าทีลดลง นอกจากนี : บริ ษัทยังคงรักษาระดับค่าใช้ จ่ายที
เกียวข้ องกับกิจกรรมส่งเสริ มการขายและการตลาด เพือรักษาความสัมพันธ์กบั ลูกค้ าและสร้ างการรับรู้ตราสินค้ าในตลาด
ในขณะทีค่าใช้ จ่ ายในการบริ หารมี จํานวน 25.6 ล้ านบาท ลดลงร้ อยละ 12.2 เมือเที ยบกับไตรมาสเดี ยวกันของปี ก่อน
เนืองมาจากการลดลงของการตัดจําหน่ายสินค้ าเสือมสภาพในระหว่างงวด และการควบคุมค่าใช้ จ่ายให้ เป็ นไปตาม
งบประมาณทีวางไว้
บริ ษัทมีค่าใช้ จ่ายจากการระงับการผลิตชัวคราวเพือบริ หารสินค้ าคงเหลือให้ สมดุลกับการจําหน่ายจํานวน 15.7
ล้ านบาท ลดลงร้ อยละ 52.5 เมือเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปี ก่อน

ฐานะการเงิน ณ วันที$ 31 มีนาคม 2561
31 มีนาคม 2561 31 ธันวาคม 2560
(ล้ านบาท)
(ล้ านบาท)
สินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์
หนี :สินหมุนเวียน
หนี :สินไม่หมุนเวียน
รวมหนีส7 ิน
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1,280.7
1,835.8
3,116.5
726.3
499.2
1,225.5

1,230.2
1,822.3
3,052.5
644.1
525.6
1,169.7

เปลี$ยนแปลง
(ร้ อยละ)
4.1
0.7
2.1
12.8
(5.0)
4.8
หน้ า 2/3

31 มีนาคม 2561 31 ธันวาคม 2560
(ล้ านบาท)
(ล้ านบาท)
รวมส่ วนของผู้ถอื หุ้น
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)
อัตราส่วนหนี :สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)

1,891.0
1.76
0.65

1,882.8
1.91
0.62

เปลี$ยนแปลง
(ร้ อยละ)
0.4

ณ วันที 31 มีนาคม 2561 บริ ษัทมีสินทรัพย์รวมจํานวน 3,116.5 ล้ านบาท เพิมขึ :นร้ อยละ 2.1 โดยมีสินทรัพย์
หมุนเวียน 1,280.7 ล้ านบาท เพิมขึ :นร้ อยละ 4.1 เนืองจากสินค้ าคงเหลือทีเพิมขึ :นในระหว่างงวด ในขณะทีสินทรัพย์ไม่
หมุนเวียนแสดงจํานวน 1,835.8 ล้ านบาท เพิมขึ :นร้ อยละ 0.7 เนืองจากบริ ษัทได้ บนั ทึกค่าก่อสร้ างคลังสินค้ าบางส่วนใน
ระหว่างงวด
ณ วันที 31 มีนาคม 256H บริ ษัทมีหนี :สินรวมจํานวน 1,225.5 ล้ านบาท เพิมขึ :นร้ อยละ 4.8 ส่วนใหญ่เกิดจากเงิน
กู้ยืมระยะสันจากสถาบั
:
นการเงินทีเพิมขึ :นในระหว่างงวด ทังนี
: : ส่วนของผู้ถือหุ้นมีจํานวนรวม 1,891.0 ล้ านบาท เพิมขึ :น
ร้ อยละ 0.4 จากการรับรู้ผลกําไรสุทธิสาํ หรับงวด
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