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สรุปผลการด าเนินงาน 

ไตรมาสที่ 1 ปี 2564 บรษัิท โอเชียนกลาส จ ากดั (มหาชน) และบรษัิทยอ่ย (“บรษัิท”) มีรายไดร้วมจ านวน 272.1 
ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 1.8 เมื่อเทียบกบัไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน โดยมีรายไดจ้ากการขายจ านวน 271.0 ลา้นบาท ลดลง
รอ้ยละ 1.8 เนื่องจากลูกคา้โรงแรม รา้นอาหาร และตัวแทนจ าหน่ายในประเทศชะลอการสั่งซือ้เพื่อลดผลกระทบจาก
มาตรการป้องกนัการแพรร่ะบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 ระลอกที่ 3  โดยรายไดก้ารขายสินคา้ในประเทศลดลง
รอ้ยละ 11.8 ในขณะที่รายไดจ้ากการส่งออกเพิ่มขึน้รอ้ยละ 1.6 ส่วนใหญ่มาจากประเทศจีน อาเซียน และอเมริกา         
ทัง้นี ้บริษัทมีรายไดอ้ื่นจ านวน 1.1 ลา้นบาท เพิ่มขึน้รอ้ยละ 9.1 จากรายการค่าขนส่ง การขายเศษวสัดุ และอุปกรณท์ี่
เสือ่มสภาพ  

บริษัทมีอตัราก าไรขัน้ตน้คิดเป็นรอ้ยละ 36.5 ของยอดขาย เพิ่มขึน้จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อนซึ่งมีอตัรารอ้ยละ 
35.2 เนื่องจากการขายสินคา้ที่มีสดัสว่นของอตัราก าไรขัน้ตน้สงู ในขณะที่ค่าใชจ้่ายมีจ านวน 303.4 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 
24.2 เนื่องจากมาตรการควบคุมค่าใชจ้่าย อย่างไรก็ตาม บริษัทมีค่าใชจ้่ายจากการระงบัสายการผลิตชั่วคราวเพื่อซ่อม
บ ารุงและบริหารสนิคา้คงเหลือจ านวน 56.4 ลา้นบาท เพิ่มขึน้รอ้ยละ 25.7 สง่ผลใหบ้ริษัทมีผลการด าเนินงานขาดทนุสทุธิ
จ านวน 33.3 ลา้นบาท คิดเป็นผลขาดทนุตอ่หุน้ 1.56 บาท  

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

 รายได้รวม (ล้านบาท) 

  
ไตรมาส เปลี่ยนแปลง 

1/2564 1/2563 ร้อยละ 

รายไดจ้ากขายขาย       
ขายในประเทศ 62.7 71.0  (11.8) 
ขายตา่งประเทศ 208.3 205.1  1.6 

รวมรายได้จากขาย 271.0 276.1 (1.8) 
รายไดอ้ื่น 1.1 1.0  9.1 
รวมรายได้ 272.1 277.1   (1.8) 
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ค าอธิบายและการวเิคราะหข์องฝ่ายจัดการ 

ผลการด าเนินงานรวมส าหรับงวดสิน้สุดวันที ่31 มีนาคม 2564 
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 ค่าใช้จ่ายรวม (ล้านบาท) 

  
ไตรมาส เปลี่ยนแปลง 

1/2564 1/2563 ร้อยละ 

ตน้ทนุขาย 172.0 178.8  (3.8) 
คา่ใชจ้า่ยจากการระงบัสายการผลติชั่วคราว 56.4 44.8 25.7 
ขาดทนุ (คา่ใชจ้า่ยโอนกลบั) จากการปรบัลดมลูคา่
สนิคา้คงเหลอื (6.5) 6.0 (208.2) 
คา่ใชจ้า่ยในการขาย 49.1 63.6 (22.8)  
คา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร 25.4 32.8 (22.5) 
ขาดทนุจากอตัราแลกเปลีย่นเงินตราตา่งประเทศ 7.0 74.2 (90.5) 
รวมค่าใช้จ่าย 303.4 400.2 (24.2) 

- ต้นทุนขาย 

บรษัิทมีตน้ทนุขายรวมจ านวน 172.0 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 3.8 ตามยอดขายทีล่ดลง  

- ค่าใช้จ่ายจากการระงบัสายการผลิตชั่วคราว 

บริษัทมีค่าใชจ้่ายระงบัสายการผลิตชั่วคราวเพื่อซ่อมบ ารุงและบรหิารสินคา้คงเหลือใหส้มดลุกบัการขายจ านวน 56.4 
ลา้นบาท เพิ่มขึน้รอ้ยละ 25.7  

- ขาดทุน (ค่าใช้จ่ายโอนกลับ) จากการปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ 

บริษัทมีค่าใชจ้่ายโอนกลบัจากการปรบัลดมลูคา่สินคา้คงเหลือจ านวน 6.5 ลา้นบาท ในขณะที่ช่วงเวลาเดียวกนัของปี
ก่อนมีผลขาดทนุจ านวน 6.0 ลา้นบาท 

- ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 

บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการขายจ านวน 49.1 ลา้นบาท และค่าใช้จ่ายในการบริหารจ านวน 25.4 ลา้นบาท ลดลง          
รอ้ยละ 22.8 และ 22.5 ตามล าดบั จากมาตรการควบคมุคา่ใชจ้่าย  

- ผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงนิตราต่างประเทศ 

บริษัทมีผลขาดทุนจากอตัราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศจ านวน 7.0 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 90.5 จากการท า
สญัญาซือ้ขายเงินตราตา่งประเทศลว่งหนา้ 

- ต้นทุนทางการเงนิ 

บรษัิทมีตน้ทนุทางการเงินจ านวน 6.6 ลา้นบาท เพิ่มขึน้รอ้ยละ 56.0 จากดอกเบีย้กูย้ืมระยะยาวที่เบิกใชจ้นครบจ านวน
ตามสญัญากบัสถาบนัการเงิน 
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ฐานะการเงิน ณ วันที ่31 มีนาคม 2564 

  31 มีนาคม 2564 
 (ล้านบาท) 

31 ธันวาคม 2563 
 (ล้านบาท) 

เปลี่ยนแปลง 
(ร้อยละ) 

สนิทรพัยห์มนุเวียน  1,121.2  1,191.8 (5.9) 
สนิทรพัยไ์มห่มนุเวียน  2,224.1  2,248.0 (1.1) 
รวมสินทรัพย ์  3,345.3  3,439.8 (2.7) 
หนีส้นิหมนุเวียน  966.3  1,004.9 (3.8) 
หนีส้นิไมห่มนุเวียน  578.0  601.1 (3.8) 
รวมหนีส้ิน  1,544.3  1,606.0 (3.8) 
รวมส่วนของผู้ถอืหุน้  1,801.0  1,833.8 (1.8) 
อตัราสว่นสภาพคลอ่ง (เทา่)  1.16  1.19   
อตัราสว่นหนีส้นิตอ่สว่นของผูถื้อหุน้ (เทา่)  0.86  0.88   

สินทรัพยร์วม 

ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2564 บริษัทมีสินทรพัยร์วมจ านวน 3,345.3 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 2.7 โดยมีสินทรพัยห์มุนเวียน

จ านวน 1,121.2 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 5.9 สว่นใหญ่มาจากลกูหนีก้ารคา้ และสินคา้คงเหลือส าเรจ็รูปที่ลดลง ในขณะที่

สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียนมีจ านวน 2,224.1 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 1.1 จากผลสทุธิของการคิดคา่เสื่อมราคา และการลงทนุ

เพิ่มในเครือ่งจกัรและอปุกรณใ์นระหวา่งงวด  

หนี้สินรวม 

บรษัิทมหีนีส้นิรวมจ านวน 1,544.3 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 3.8 สว่นใหญ่มาจากเงินกูย้ืมเงินระยะสัน้ที่ลดลง  

ส่วนของผู้ถอืหุ้น 

สว่นของผูถื้อหุน้มีจ านวนรวม 1,801.0 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 1.8 จากการรบัรูผ้ลขาดทนุสทุธิระหวา่งงวด 

 
 

  


