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สรุปผลการด าเนินงาน 

ไตรมาสที ่3 ปี 2564 

บริษัท โอเชียนกลาส จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (“บริษัท”) มีรายไดร้วมจ านวน 363.2 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 
รอ้ยละ 31.0 เมื่อเทียบกบัไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน โดยมีรายไดจ้ากการขายจ านวน 350.3 ลา้นบาท เพิ่มขึน้รอ้ยละ 27.7 
จากภาพรวมการส่งออกที่ฟ้ืนตวัและสถานการณก์ารแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 ที่เริ่มคล่ีคลายในหลาย
ประเทศ ในขณะท่ีประเทศในกลุ่มอาเซียนและประเทศไทยยงัคงเผชิญกับปัญหาการแพร่ระบาด โดยรายไดจ้ากการส่งออก
เพิ่มขึน้รอ้ยละ 54.9 ในขณะที่รายไดจ้ากการขายสินคา้ในประเทศลดลงรอ้ยละ 42.8 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน 
ทัง้นี ้บรษิัทมีรายไดอ้ื่นจ านวน 12.9 ลา้นบาท ส่วนใหญ่เกิดจากการรบัรูร้ายไดจ้ากการขายอปุกรณท์ี่เส่ือมสภาพจ านวน 7.9  
ลา้นบาท และรายไดจ้ากการขนส่งและการขายเศษวสัดทุี่เส่ือมสภาพ 

บริษัทมีอตัราก าไรขั้นตน้คิดเป็นรอ้ยละ 34.5 ของยอดขาย เพิ่มขึน้จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อนซึ่งมีอตัรารอ้ยละ 
32.8 จากรายไดจ้ากการส่งออกสินคา้ที่เพิ่มขึน้ และก าไรจากอัตราแลกเปล่ียนสกุลเงินบาทท่ีอ่อนค่าเมื่อเทียบกับสกุลเงิน
ดอลลารส์หรฐั ทั้งนี ้ดว้ยค่าใชจ้่ายจากการหยุดสายการผลิต และค่าใชจ้่ายจากการด าเนินงานที่ลดลงจากมาตรการควบคุม
ค่าใชจ้่าย ส่งผลใหบ้ริษัทมีผลการด าเนินงานขาดทุนสุทธิจ านวน 12.7  ลา้นบาท ในขณะที่ไตรมาสเดียวกันของปีก่อนมีผล
ขาดทนุสทุธิจ านวน 46.6 ลา้นบาท บรษิัทมีผลขาดทนุสทุธิต่อหุน้ 0.59 บาท  

งวดเก้าเดือน  

บริษัทมีรายไดใ้นงบการเงินรวม 968.7 ลา้นบาท เพิ่มขึน้รอ้ยละ 32.6 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน 
โดยมีรายไดจ้ากการขาย 953.4 ลา้นบาท เพิ่มขึน้รอ้ยละ 31.0 เป็นรายไดจ้ากการส่งออกเพิ่มขึน้รอ้ยละ 48.6 ในขณะที่
รายได้จากการขายสินค้าในประเทศลดลงรอ้ยละ 17.8 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน จากผลกระทบของ
มาตรการควบคุมโรคระบาดของภาครฐั บริษัทมีรายไดอ้ื่นจ านวน 15.3 ลา้นบาท ซึ่งเป็นรายไดจ้ากการขนส่งและการขาย
เศษวสัดแุละอปุกรณท์ี่เส่ือมสภาพในระหว่างงวด 

บรษิัทมีอตัราก าไรขัน้ตน้รอ้ยละ 34.5 ของยอดขาย ลดลงเล็กนอ้ยจากช่วงเวลาเดยีวกนัของปีกอ่นซึ่งมีอตัราก าไร
ขั้นตน้รอ้ยละ 34.7 ในขณะที่ค่าใชจ้่ายรวมมีจ านวน 1,014.1 ลา้นบาท เพิ่มขึน้รอ้ยละ 5.2 ประกอบกับผลขาดทุนจาก
อตัราแลกเปล่ียนจ านวน 34.9 ลา้นบาทจากมาตรการป้องกนัความเส่ียงอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ทัง้นี ้รายได้
จากการส่งออกที่เพิ่มขึน้จากการอ่อนค่าของสกลุเงนิบาทท าใหภ้าพรวมรายไดส้งูกว่าผลขาดทนุจากการป้องกนัความเส่ียง 
ดงันัน้ บริษัทจึงมีผลขาดทุนสทุธิจ านวน 51.9 ลา้นบาท  ในขณะท่ีช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนมีผลขาดทุนจ านวน 203.0 
ลา้นบาท  บรษิัทมีผลขาดทนุสทุธิต่อหุน้ 2.43 บาท  
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งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

▪ รายได้รวม (ล้านบาท) 

  
ไตรมาส 

เปลี่ยน 

แปลง 

 งวดเก้าเดือนสิน้สุด 

วันที ่30 กนัยายน 

เปลี่ยน 

แปลง 

3/2564 3/2563 ร้อยละ  2564 2563 ร้อยละ 

รายไดจ้ากขายขาย           

ขายในประเทศ 43.7 76.3 (42.8)  158.6 193.0 (17.8) 

ขายตา่งประเทศ 306.6 198.0 54.9  794.8 534.8 48.6 

รวมรายได้จากการขาย 350.3 274.3 27.7  953.4 727.8 31.0 

ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ - 2.1 (100)  - - - 

รายไดอ้ื่น 12.9 0.9 1,342.0  15.3 2.7 456.3 

รวมรายได้ 363.2 277.3 31.0  968.7 730.5 32.6 

▪ ค่าใช้จ่ายรวม (ล้านบาท) 

  
ไตรมาส 

เปลี่ยน
แปลง 

 งวดเก้าเดือนสิน้สุด 

วันที ่30 กนัยายน 

เปลี่ยน
แปลง 

3/2564 3/2563 ร้อยละ  2564 2563 ร้อยละ 

ตน้ทนุขาย  229.3  184.4 24.4  624.9 475.4 31.4 

ค่าใชจ้า่ยจากการระงบัการผลิตชั่วคราว 38.2 51.5 (25.9)  125.9 160.0 (21.3) 

ขาดทนุ (ค่าใชจ้า่ยโอนกลบั) จากการปรบัลด
มลูค่าสินคา้คงเหลือ 

2.0 2.2 (11.4)  (3.8) 12.4 (131.1) 

ค่าใชจ้า่ยในการขาย 56.6 49.7 14.0  154.6 157.1 (1.6) 

ค่าใชจ้า่ยในการบรหิาร 26.8 38.8 (30.9)  77.6 98.0 (20.8) 

ขาดทนุจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตรา
ต่างประเทศ 

21.4 - n/a  34.9 60.9 (42.7) 

รวมค่าใช้จ่าย 374.3 326.6 14.6  1,014.1 963.8 5.2 
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ไตรมาสที ่3 ปี 2564 

- ต้นทุนขาย 

บรษิัทมีตน้ทนุขายรวมจ านวน 229.3 ลา้นบาท เพิ่มขึน้รอ้ยละ 24.4 ตามยอดขายและตน้ทนุพลงังานท่ีเพิ่มขึน้ 

- ค่าใช้จ่ายจากการระงับสายการผลิตชั่วคราว 

บริษัทมีค่าใชจ้่ายระงบัสายการผลิตชั่วคราวเพื่อซ่อมบ ารุงเตาหลอมและบริหารสินคา้คงเหลือใหส้มดุลกับการขาย
จ านวน 38.2 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 25.9 เมื่อเทียบกบัไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน 

- ขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ 

บรษิัทมีผลขาดทนุจากการปรบัลดมลูค่าสินคา้คงเหลือ จ านวน 2.0 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 11.4 เมื่อเทียบกบัไตรมาส
เดียวกนัของปีก่อน โดยส่วนใหญ่มาจากการปรบัลดมลูค่าสินคา้ส าเรจ็รูปคงเหลือที่เส่ือมสภาพและคา้งนาน 

- ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 

บริษัทมีค่าใชจ้่ายในการขายจ านวน 56.6 ลา้นบาท เพิ่มขึน้รอ้ยละ 14.0 ส่วนใหญ่เป็นค่าใชจ้่ายจากการส่งเสริมการ
ขาย การโฆษณาผ่านช่องทางออนไลน ์และค่าขนส่งสินคา้ไปต่างประเทศที่เพิ่มขึน้  

ค่าใชจ้่ายในการบรหิารมีจ านวน 26.8 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 30.9 จากมาตรการควบคมุค่าใชจ้่าย 

- ผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงนิตราต่างประเทศ 

บริษัทมีผลขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศจ านวน 21.4 ลา้นบาท จากการท าสญัญาซือ้ขายเงินตรา
ต่างประเทศล่วงหนา้ ในขณะท่ีไตรมาสเดียวกนัของปีก่อนบรษิัทมีก าไร 2.1 ลา้นบาท 

- ต้นทุนทางการเงนิ 

บรษิัทมีตน้ทนุทางการเงินจ านวน 6.2 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 11.8 จากดอกเบีย้กูย้ืมที่ลดลง  

งวดเก้าเดือน  

- ต้นทุนขาย 

บรษิัทมีตน้ทนุขายรวมจ านวน 624.9 ลา้นบาท เพิ่มขึน้รอ้ยละ 31.4 ตามยอดขายและตน้ทนุพลงังานท่ีเพิ่มขึน้ 

- ค่าใช้จ่ายจากการระงับสายการผลิตชั่วคราว 

บริษัทมีค่าใชจ้่ายระงับสายการผลิตชั่วคราวเพื่อบริหารสินคา้คงเหลือใหส้มดุลกับการขายจ านวน 125.9 ลา้นบาท 
ลดลงรอ้ยละ 21.3 เมื่อเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน 

- ขาดทุน (ค่าใช้จ่ายโอนกลับ) จากการปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ 

บริษัทมีค่าใชจ้่ายโอนกลบัจากการปรบัลดมลูค่าสินคา้คงเหลือจ านวน 3.8 ลา้นบาท ในขณะที่ช่วงเวลาเดียวกนัของปี
ก่อนมีผลขาดทนุจากการปรบัลดมลูค่าสินคา้คงเหลือจ านวน 12.4 ลา้นบาท 
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- ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 

บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการขายจ านวน 154.6 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายในการบริหารจ านวน 77.6 ล้านบาท ลดลง          
รอ้ยละ 1.6 และ 20.8 ตามล าดบั จากมาตรการควบคมุค่าใชจ้่าย 

- ผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงนิตราต่างประเทศ 

บริษัทมีผลขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศจ านวน 34.9 ลา้นบาท จากการท าสญัญาซือ้ขายเงินตรา
ต่างประเทศล่วงหนา้ ลดลงรอ้ยละ 42.7 จากช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน 

- ต้นทุนทางการเงนิ 

บรษิัทมีตน้ทนุทางการเงินจ านวน 16.4 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 5.2 จากดอกเบีย้กูย้ืมที่ลดลง  

ฐานะการเงิน ณ วันที ่30 กันยายน 2564 

  30 กนัยายน 2564 
 (ล้านบาท) 

31 ธนัวาคม 2563 
 (ล้านบาท) 

เปลี่ยนแปลง 
(ร้อยละ) 

สินทรพัยห์มนุเวียน  1,149.1   1,191.8  (3.6) 
สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน  2,226.6   2,248.0  (0.9) 
รวมสินทรัพย ์  3,375.7   3,439.8  (1.9) 
หนีสิ้นหมนุเวียน  1,052.0   1,004.9  4.7 
หนีสิ้นไม่หมนุเวียน  539.6   601.1  (10.2) 
รวมหนีส้ิน  1,591.6   1,606.0  (0.9) 
รวมส่วนของผู้ถือหุน้  1,784.1   1,833.8  (2.7) 
อตัราส่วนสภาพคล่อง (เทา่) 1.09 1.19   
อตัราส่วนหนีสิ้นต่อส่วนของผูถื้อหุน้ (เท่า) 0.89 0.88   

สินทรัพยร์วม 

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 บริษัทมีสินทรพัยร์วมจ านวน 3,375.7 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 1.9 โดยมีสินทรพัยห์มนุเวียน

จ านวน 1,149.1 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 3.6 ส่วนใหญ่มาจากลกูหนีก้ารคา้ที่ลดลง และเงินฝากธนาคารท่ีลดลงจากการคนื

เงินกูย้ืมระยะสัน้ ในขณะท่ีสินทรพัยไ์ม่หมนุเวียนมีจ านวน 2,226.6 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 0.9 จากผลสทุธิของการคิดค่า

เส่ือมราคา และการลงทนุเพิ่มในเครื่องจกัรและอปุกรณใ์นระหว่างงวด 

หนีส้ินรวม 

บรษิัทมหีนีสิ้นรวมจ านวน 1,591.6 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 0.9 ส่วนใหญ่มาจากเงินกูย้ืมระยะสัน้ที่ลดลง  

ส่วนของผู้ถือหุ้น 

ส่วนของผูถื้อหุน้มีจ านวนรวม 1,784.1 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 2.7 จากการรบัรูผ้ลขาดทนุสทุธิระหว่างงวด 


