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บทสรุปผู้บริหาร 

ผลการด าเนินงาน 
2564 

(ล้านบาท) 
2563 

(ล้านบาท) 
เปลี่ยนแปลง 

(ร้อยละ) 

รำยไดจ้ำกกำรขำย 1,545.30 1,111.68 39.01 

รำยไดอ้ื่น 22.09 4.32 411.18 

รวมรายได้ 1,567.39 1,116.00 40.45 

ก ำไรขัน้ตน้ 532.22 405.31 31.31 

ก าไร (ขาดทนุ) สุทธิส าหรับปี 3.02 (245.89) (101.23) 

อัตราก าไรขัน้ต้น (%) 34.44 36.46  

อัตราก าไร (ขาดทนุ) สุทธิ (%) 0.19 (22.03)  

รายได้ 

- บริษัท โอเชียนกลำส จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย (“บริษัท”)  มีรำยไดร้วมจ ำนวน 1,567.39 ลำ้นบำท เพิ่มขึน้รอ้ยละ 
40.45 เป็นรำยไดจ้ำกกำรขำยรวมจ ำนวน 1,545.30 ลำ้นบำท เพิ่มขึน้รอ้ยละ 39.01 เมื่อเทียบกบัปีก่อน 

- กำรขำยสินคำ้ไปต่ำงประเทศ เพิ่มขึน้รอ้ยละ 58.05 ส่วนใหญ่มำจำกกำรส่งสินคำ้ออกไปยงัตลำดส่วนเพิ่ม ไดแ้ก่ ภมูิภำค
เอเชียใต ้ตะวนัออกกลำง อเมริกำ ยุโรป และเอเชียแปซิฟิค  ทัง้นี ้สถำนกำรณข์ำดแคลนตูค้อนเทนเนอรแ์ละกำรปรบั
เพิ่มขึน้อย่ำงต่อเนื่องของค่ำระวำงเรือยงัคงเป็นอปุสรรคต่อกำรส่งออก 

- กำรขำยสินคำ้ในประเทศลดลงรอ้ยละ 5.82 เมื่อเทียบกับปีก่อน  โดยมีสำเหตุหลกัมำจำกกำรแพร่ระบำดของเชือ้ไวรสั       
โคโรน่ำ 2019 ระลอกใหม่ ส่งผลใหค้วำมตอ้งกำรสินคำ้เครื่องแกว้ในกลุ่มโรงแรม รำ้นอำหำร ลดลง เช่นเดียวกบักลุ่ม
ลกูคำ้บรษิัทเครื่องดื่มที่ชะลอกำรใชจ้่ำยส ำหรบัสินคำ้เพื่อส่งเสรมิกำรขำย   

ก าไรขั้นต้นและอัตราก าไรขั้นต้น 

- บรษิัทมีก ำไรขัน้ตน้จ ำนวน 532.22 ลำ้นบำท เพิ่มขึน้รอ้ยละ 31.31 เมื่อเทียบกบัปีก่อน ในขณะที่อตัรำก ำไรขัน้ตน้อยู่ที่

รอ้ยละ 34.44 ของยอดขำย ลดลงจำกปีก่อนซึ่งมีอตัรำก ำไรขัน้ตน้ที่รอ้ยละ 36.46 เนื่องจำกสดัส่วนกำรขำยสินคำ้ไป

ต่ำงประเทศที่สงูขึน้ ประกอบกบักำรเพิ่มขึน้ของตน้ทนุพลงังำนและรำคำวตัถดุิบ 

ก าไรสุทธิและอัตราก าไรสุทธิ  

- บรษิัทมีก ำไรสทุธิจ ำนวน 3.02 ลำ้นบำท ซึ่งเพิ่มขึน้จำกปีก่อนซึ่งมีผลกำรด ำเนินงำนที่ขำดทนุ  
- อตัรำก ำไรสทุธิคิดเป็นรอ้ยละ 0.19 ของรำยไดร้วม 
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กลยุทธแ์ละทศิทางในการด าเนินธุรกิจ 

ในปี 2564 บรษิัทใหค้วำมส ำคญักับกำรบริหำรจดักำรกระแสเงินสดจำกกำรด ำเนินงำนพรอ้มทัง้ด ำเนินกลยุทธเ์พื่อตอบสนอง

ต่อวิถีกำรด ำรงชีวิตใหม่ (New Normal) โดยได้ปรับปรุงพัฒนำกำรขำยสินค้ำผ่ำนช่องทำงอีคอมเมิรซ์ในประเทศไทย  

www.oceantableware.com พรอ้มทัง้ยกระดบักำรขำยสินคำ้ออนไลนใ์นประเทศจีน อินเดีย และเวียดนำม เพื่อใหล้กูคำ้

ไดร้ับควำมสะดวกและเข้ำถึงไดง้่ำย ส ำหรับอีคอมเมิรซ์ในประเทศไทย บริษัทไดใ้ห้บริกำรออกแบบแก้วพิมพสี์ เพื่อ

ตอบสนองควำมตอ้งกำรของลกูคำ้ พรอ้มทัง้เพิ่มรำยกำรสินคำ้กว่ำ 500 รำยกำร ภำยใตแ้บรนด ์โอเชียน ลคูำรสิ และพอช 

นอกจำกนี ้บริษัทวำงแผนจะขยำยกำรให้บริกำรอีคอมเมิรซ์ไปยังต่ำงประเทศทั่วโลก พรอ้มทั้งพัฒนำให้อีคอมเมิรซ์เป็น

แพลตฟอรม์ที่มีสินคำ้ในกลุ่มเครื่องแกว้ที่ใชบ้นโต๊ะอำหำรที่หลำกหลำย ครบวงจร และสำมำรถใหบ้รกิำรลกูคำ้ไดอ้ย่ำงรวดเรว็ 

ผลการด าเนินงานประจ าปี 2564 

งบก าไรขาดทนุเบด็เสร็จ 
2564 

(ล้านบาท) 
2563 

(ล้านบาท) 
เปลี่ยนแปลง 

(ร้อยละ) 

รำยไดจ้ำกกำรขำย 1,545.30 1,111.68 39.01 

รำยไดอ้ื่น 22.09 4.32 411.18 

รวมรายได้ 1,567.39 1,116.00 40.45 

ตน้ทนุขำย 1,013.08 706.37 43.42 

ค่ำใชจ้ำ่ยจำกกำรระงบักำรผลิตชั่วครำว 173.98 206.42 (15.72) 

ขำดทนุ (ค่ำใชจ้ำ่ยโอนกลบั) จำกกำรปรบัลดมลูคำ่สินคำ้ (2.88) 50.79 (105.68) 

ค่ำใชจ้ำ่ยในกำรขำย 220.12 227.48 (3.23) 

ค่ำใชจ้ำ่ยในกำรบรหิำร 107.50 144.92 (25.82) 

ขำดทนุจำกอตัรำแลกเปล่ียนเงินตรำตำ่งประเทศ 26.56 59.29 (55.20) 

รวมค่าใช้จ่าย 1,538.36 1,395.27 10.26 
ก าไร (ขาดทนุ) จากกิจกรรมด าเนินงาน 29.03 (279.27) (110.39) 

ตน้ทนุทำงกำรเงิน 22.01 24.78 (11.21) 
ก าไร (ขาดทนุ) ก่อนคา่ใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 7.02 (304.05) (102.31) 

ค่ำใชจ้ำ่ย (รำยได)้ ภำษีเงินได ้ 4.00 (58.16) (106.88) 

ก าไร (ขาดทนุ) สุทธิส าหรับปี 3.02 (245.89) (101.23) 

ก ำไร (ขำดทนุ) เบด็เสรจ็อื่นส ำหรบัปี 2.17 218.98 (99.01) 

ก าไร (ขาดทนุ) เบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี 5.19 (26.91) (119.30) 
    

ก าไร (ขาดทนุ) ต่อหุน้ขัน้พืน้ฐาน (บาท) 0.14 (11.53) (101.23) 
 

http://www.oceantableware.com/
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1. รายได้รวม 

รายการ 
2564 

(ล้านบาท) 
2563 

(ล้านบาท) 
เปลี่ยนแปลง 

(ร้อยละ) 
ขายในประเทศ  312.15 331.45 (5.82) 

     - ขำยในประเทศ - ช่องทำงแบบดัง้เดิม (Offline) 294.45 327.87 (10.19) 

     - ขำยในประเทศ - ช่องทำงอคีอมเมิรซ์ (E-Commerce) 17.70 3.58 394.58 
ขายต่างประเทศ  1,233.15 780.23 58.05 
รวมรายได้จากการขาย 1,545.30 1,111.68 39.01 

รำยไดอ้ื่น 22.09 4.32 411.18 
รวมรายได้ 1,567.39 1,116.00 40.45 

ในปี 2564 ดว้ยสถำนกำรณก์ำรแพรร่ะบำดของเชือ้ไวรสัโคโรนำ่ 2019 ในต่ำงประเทศเริ่มคล่ีคลำย ควำมตอ้งกำรสินคำ้ในตลำด
จึงกลบัมำอีกครัง้ ส่งผลใหก้ำรส่งออกสินคำ้ฟ้ืนตวัจำกปีก่อน ท ำใหบ้รษิัทมีรำยไดจ้ำกกำรส่งออกเพิ่มขึน้รอ้ยละ 58.05  ในขณะ
ที่กำรขำยสินคำ้ในประเทศลดลงรอ้ยละ 5.82 เมื่อเทียบกับปีก่อน โดยเป็นกำรลดลงจำกช่องทำงกำรขำยแบบดัง้เดิมซึ่งไดร้บั
ผลกระทบโดยตรงจำกกำรแพร่ระบำดของเชือ้ไวรสัโคโรน่ำ 2019 ระลอกใหม่  ในขณะที่ยอดขำยสินคำ้ผ่ำนช่องทำงอีคอมเมิรซ์
เติบโตขึน้หลำยเท่ำเมื่อเทียบกบัปีก่อน  

รายได้จากการต่างประเทศและในประเทศ 
(หน่วย: ลำ้นบำท) 

 

สัดส่วนการขายต่างประเทศและในประเทศ 
2563 

 

2564 

 
บริษัทมีรำยได้อื่นจ ำนวน 22.09 ล้ำนบำท ส่วนใหญ่เกิดจำกกำรรับรู ้รำยได้จำกกำรขำยอุปกรณ์ของเครื่องจักรที่
เส่ือมสภำพ และรำยไดจ้ำกกำรขนส่งและกำรขำยเศษวสัดุ 



 
 

บริษัท โอเชียนกลาส จ ากัด (มหาชน)   หนำ้ 4/ 8 
  

 

ค าอธิบายและการวิเคราะหข์องฝ่ายจัดการ  

2. ต้นทุนขาย 

บรษิัทมีตน้ทนุขำยรวมจ ำนวน 1,013.08 ลำ้นบำท เพิ่มขึน้รอ้ยละ 43.42 เมื่อเทียบกบัปีกอ่น ตำมยอดขำยสินคำ้และตน้ทนุ
พลงังำนท่ีเพิ่มขึน้ระหวำ่งปี 

3. ก าไรขั้นต้นและอัตราก าไรขั้นต้น 

บรษิัทมีก ำไรขัน้ตน้จ ำนวน 532.22 ลำ้นบำท เพิ่มขึน้รอ้ยละ 31.31 เมื่อเทียบกบัปีก่อน โดยมีอตัรำก ำไรขัน้ตน้คิดเป็นรอ้ยละ 
34.44 ของยอดขำย ลดลงจำกปีก่อนซึ่งมีอตัรำรอ้ยละ 36.46  เนื่องจำกกำรขำยสนิคำ้ไปยงัตลำดส่วนเพิ่ม 

 

 
4. ค่าใช้จ่ายจากการระงับการผลิตชั่วคราว 

บรษิัทมีค่ำใชจ้่ำยระงบัสำยกำรผลิตชั่วครำวเพื่อซ่อมบ ำรุงเตำหลอมและบรหิำรสินคำ้คงเหลือใหส้มดลุกบัปรมิำณกำรขำย
จ ำนวน 173.98 ลำ้นบำท ลดลงรอ้ยละ 15.72 เมื่อเทียบกบัปีก่อน เนื่องจำกปรมิำณกำรขำยสินคำ้ที่เพิ่มขึน้  

5. ขาดทุน (ค่าใช้จ่ายโอนกลับ) จากการปรับลดมูลค่าสินค้า 
บริษัทมีค่ำใชจ้่ำยโอนกลบัจำกกำรปรบัลดมลูค่ำสินคำ้ จ ำนวน 2.88 ลำ้นบำท โดยส่วนใหญ่มำจำกกำรปรบัลดมลูค่ำ
สินคำ้ส ำเรจ็รูปคงเหลือ วตัถดุิบและอะไหล่ที่เส่ือมสภำพ และคำ้งนำน  

6. ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร 
บริษัทมีค่ำใชจ้่ำยในกำรขำยจ ำนวน 220.12 ลำ้นบำท ลดลงรอ้ยละ 3.23 เนื่องจำกค่ำใชจ้่ำยเก่ียวกับพนกังำนลดลง
และกำรควบคมุค่ำใชจ้่ำยส่งเสรมิกำรขำยและกำรตลำด  
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ส ำหรบัค่ำใชจ้่ำยในกำรบรหิำร เนื่องบรษิัทยงัคงด ำเนินมำตรกำรควบคมุค่ำใชจ้่ำยอย่ำงต่อเนื่อง ส่งผลใหค้่ำใชจ้่ำยในกำร
บรหิำรลดลงรอ้ยละ 25.82 เมื่อเทียบกบัปีก่อน  

 

7. ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงนิตราต่างประเทศ 
บริษัทมีผลขำดทุนจำกอตัรำแลกเปล่ียนเงินตรำต่ำงประเทศจ ำนวน 26.56 ลำ้นบำท ลดลงรอ้ยละ 55.20 จำกปีก่อน 
โดยส่วนใหญ่เป็นผลขำดทนุจำกกำรท ำสญัญำซือ้ขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหนำ้ 

8. ต้นทุนทางการเงนิ 
บริษัทมีตน้ทุนทำงกำรเงินจ ำนวน 22.01 ลำ้นบำท ลดลงรอ้ยละ 11.21 เนื่องจำกบริษัทมียอดขำยและกระแสเงินสด
จำกกิจกรรมกำรด ำเนินงำนท่ีเพิ่มขึน้ จึงสำมำรถช ำระคืนเงินกูย้ืมไดม้ำกขึน้ ส่งผลใหด้อกเบีย้เงินกูย้ืมลดลง 

9. ก าไรสุทธิและอัตราก าไรสุทธิ 
บรษิัทมีก ำไรสทุธิ 3.02 ลำ้นบำท เพิ่มขึน้จำกปีก่อนซึ่งมีผลกำรด ำเนินงำนที่ขำดทนุ  
อตัรำก ำไรสทุธิคิดเป็นรอ้ยละ 0.19 ของรำยไดร้วม  

 
 

10. ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น สุทธิจากภาษีเงนิได้ 
บรษิัทมีผลก ำไรเบ็ดเสรจ็อื่น สทุธิจำกภำษีเงินไดจ้ ำนวน 2.17 ลำ้นบำท ลดลงจำกปีก่อนรอ้ยละ 99.01 เนื่องจำกกำรรบัรู ้
ผลก ำไรจำกกำรประเมินรำคำที่ดินใหม่ และกำรรบัรูก้  ำไรจำกกำรวดัมลูค่ำใหม่ของผลประโยชนพ์นกังำน  

  



 
 

บริษัท โอเชียนกลาส จ ากัด (มหาชน)   หนำ้ 6/ 8 
  

 

ค าอธิบายและการวิเคราะหข์องฝ่ายจัดการ  

ฐานะการเงิน ณ วันที ่31 ธันวาคม 2564 

 2564 2563 เปลี่ยนแปลง  
  (ล้านบาท) (ล้านบาท) (ร้อยละ) 

สินทรพัยห์มนุเวียน 1,162.56 1,191.80 (2.45) 
สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน 2,196.81 2,247.96 (2.28) 
รวมสินทรัพย ์ 3,359.37 3,439.76 (2.34) 

หนีสิ้นหมนุเวียน 993.66 1,004.93 (1.12) 
หนีสิ้นไม่หมนุเวียน 526.77 601.08 (12.36) 

รวมหนีสิ้น 1,520.43 1,606.01 (5.33) 
รวมส่วนของผูถื้อหุน้ 1,838.94 1,833.75 0.28 

รวมหนีส้ินและสว่นของผู้ถือหุน้ 3,359.37 3,439.76 (2.34) 

 

สินทรัพยร์วม 
(หน่วย: ลำ้นบำท) 

 

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 
(หน่วย: ลำ้นบำท) 

  

▪ สินทรัพย ์
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2564 บรษิัทมีสินทรพัยร์วม 3,359.37 ลำ้นบำท ลดลงรอ้ยละ 2.34 จำกรำยกำรดงัต่อไปนี ้ 
- เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด  ลดลงร้อยละ 41.80 เนื่องจำกบริษัทมียอดขำยและกระแสเงินสดจำกกำร
ด ำเนินงำนเพิ่มขึน้ และลดกำรลงทนุในสินทรพัย ์จึงสำมำรถช ำระคืนเงินกูย้ืมระยะสัน้ไดม้ำกขึน้ 
- ลกูหนีก้ำรคำ้และลกูหนีห้มนุเวียนอื่น เพิ่มขึน้รอ้ยละ 66.05 ส่วนใหญ่มำจำกมลูค่ำขำยสินคำ้ที่เพิ่มขึน้ ส่งผลใหล้กูหนี ้
ณ สิน้ปีมีจ ำนวนเพิ่มขึน้เมื่อเทียบกบัปีก่อน  และมีเงินทดรองจ่ำยล่วงหนำ้ค่ำซือ้เครื่องจกัรและอปุกรณท์ี่เพิ่มขึน้ 
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- สินคำ้คงเหลือลดลงรอ้ยละ 9.26 เนื่องจำกปรมิำณกำรขำยที่เพิ่มขึน้มำกในช่วงไตรมำส 4 ปี 2564 และกำรบรหิำรสินคำ้
คงเหลือใหส้มดลุกบักำรผลิต  
- ที่ดิน อำคำรและอปุกรณ ์ลดลงรอ้ยละ 1.39 จำกผลสทุธิของกำรคิดค่ำเส่ือมรำคำ และกำรลงทุนเพิ่มในเครื่องจกัรและ
อปุกรณร์ะหว่ำงปี 

▪ หนีส้ิน 
ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2564 บรษิัทมีหนีสิ้นรวม 1,520.43 ลำ้นบำท ลดลงรอ้ยละ 5.33 โดยมีรำยละเอียด ดงันี ้ 
- เงินกูย้ืมลดลงรอ้ยละ 13.76 จำกกำรช ำระคืนเงินกูย้ืมระยะสัน้   
- เจ้ำหนีก้ำรคำ้และเจ้ำหนีห้มุนเวียนอื่นเพิ่มขึน้รอ้ยละ 30.22 ตำมก ำลังกำรผลิตและควำมตอ้งกำรสินคำ้ที่เพิ่มขึน้ 
ประกอบกบัเงินรบัล่วงหนำ้จำกลกูคำ้ และเจำ้หนีค้ำ้งจ่ำยที่เพิ่มขึน้เมื่อเทียบกบัปีก่อน  

▪ ส่วนของผู้ถือหุ้น 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 1,838.94 ลำ้นบำท เพิ่มขึน้รอ้ยละ 0.28 จำกกำรรับรูผ้ลก ำไร
เบ็ดเสรจ็รวมส ำหรบัปี   

การวิเคราะหอ์ัตราส่วนทางการเงนิทีส่ าคัญ 

ความสามารถในการท าก าไร หน่วย ม.ค. – ธ.ค. 2564 ม.ค. – ธ.ค. 2563 

อตัรำก ำไรขัน้ตน้ รอ้ยละ 34.44 36.46 

อตัรำก ำไร (ขำดทนุ) จำกกำรด ำเนินงำน รอ้ยละ 2.17 (20.18) 

อตัรำก ำไร (ขำดทนุ) สทุธิ รอ้ยละ 0.19 (22.03) 

อตัรำผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุน้ รอ้ยละ 0.16 (13.27) 

ก ำไร (ขำดทนุ) ต่อหุน้ขัน้พืน้ฐำน บำท/หุน้ 0.14 (11.53) 
ความมีประสิทธิภาพในการด าเนินงาน หน่วย ม.ค. – ธ.ค. 2564 ม.ค. – ธ.ค. 2563 

อตัรำผลตอบแทนจำกสินทรพัย ์ รอ้ยละ 0.85 (8.38) 
ความสามารถในการด ารงสภาพคล่อง หน่วย 31 ธ.ค. 2564 31 ธ.ค. 2563 

อตัรำส่วนสภำพคล่อง เท่ำ 1.17 1.19 

อตัรำส่วนสภำพคล่องหมนุเรว็ เท่ำ 0.32 0.26 

อำยเุฉล่ียของลกูหนีก้ำรคำ้ วนั 43 56 

อำยเุฉล่ียของสินคำ้คงเหลือ วนั 172 289 

อำยเุฉล่ียของเจำ้หนีก้ำรคำ้ วนั 43 60 

วงจรเงินสด วนั 172 285 
อัตราส่วนวเิคราะหน์โยบายทางการเงนิ หน่วย 31 ธ.ค. 2564 31 ธ.ค. 2563 

อตัรำส่วนหนีสิ้นต่อส่วนของผูถื้อหุน้ เท่ำ 0.83 0.88 

อตัรำส่วนควำมสำมำรถช ำระดอกเบีย้ เท่ำ 9.36 (4.22) 

อตัรำส่วนควำมสำมำรถช ำระภำระผกูพนั เท่ำ 6.19 (0.13) 
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จำกอตัรำส่วนแสดงควำมสำมำรถในกำรท ำก ำไร พบว่ำแมบ้รษิัทจะมีอตัรำก ำไรขัน้ตน้ลดลงจำกรอ้ยละ 36.46 เป็นรอ้ยละ 
34.44  แต่บริษัทมีปริมำณกำรขำยที่สงูขึน้กว่ำปีก่อน ส่งผลใหบ้ริษัทมีรำยไดจ้ำกกำรขำยเพิ่มขึน้รอ้ยละ 39.01  และมีผล
ก ำไรสทุธิต่อหุน้ที่ 0.14 บำท   

บริษัทมีอตัรำส่วนผลตอบแทนจำกสินทรพัย์สงูขึน้กว่ำปีก่อน ในขณะที่อตัรำส่วนควำมสำมำรถในกำรด ำรงสภำพคล่อง
และอตัรำส่วนวิเครำะหน์โยบำยทำงกำรเงินดีขึน้จำกปีก่อน โดยมีวงจรเงินสดที่ดีขึน้จำกกำรบรหิำรจดักำรสินคำ้ใหร้ะบำย
ออกไปไดเ้รว็ขึน้  รวมทัง้มีควำมสำมำรถในกำรช ำระดอกเบีย้และภำระผกูพนัทำงกำรเงินไดเ้ป็นอย่ำงดี โดยบรษิัทสำมำรถ
รักษำอัตรำส่วนหนีสิ้นต่อส่วนของผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตำมข้อก ำหนดของสัญญำกูย้ืมเงินระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน
ภำยในประเทศ  


