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สรุปผลการด าเนินงาน 

ไตรมาสที่ 2 ปี 2563 

ไตรมาสที่ 2 ปี 2563 บรษัิท โอเชียนกลาส จ ากดั (มหาชน) และบรษัิทยอ่ย (“บรษัิท”) มีรายไดร้วมจ านวน 189.4 
ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 55.5 เมื่อเทียบกบัไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน โดยมีรายไดจ้ากการขายจ านวน 177.5 ลา้นบาท ลดลง
รอ้ยละ 57.3 โดยรายไดจ้ากการสง่ออกลดลงรอ้ยละ 59.5 ในขณะท่ีรายไดจ้ากการขายสนิคา้ในประเทศลดลงรอ้ยละ 49.0 
จากสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของเชือ้โรคไวรสัโควิด 19 (COVID-19) ซึง่ยงัคงสง่ผลกระทบตอ่การขายสนิคา้ของบริษัทใน
กลุม่ประเทศหลกัไดแ้ก่ ประเทศจีน ประเทศอินเดีย และภมูิภาคอาเซียน  

บริษัทมีก าไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศจ านวน 11.1 ลา้นบาท และรายได้อื่นจ านวน 0.8         
ลา้นบาท ซึ่งเป็นรายไดจ้ากการขนสง่และการขายเศษวสัดแุละอปุกรณท์ี่เสื่อมสภาพ อตัราก าไรขัน้ตน้คิดเป็นรอ้ยละ 36.8 
ของยอดขาย เพิ่มขึน้จากไตรมาสเดียวกนัของปีก่อนซึง่มีอตัรารอ้ยละ 31.2 เนื่องจากตน้ทนุพลงังานที่ลดลง  ในขณะท่ีคา่ใชจ้า่ย
มีจ านวน 256.3 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 44.1 เนื่องจากมาตรการควบคมุคา่ใชจ้า่ย ทัง้นี ้บรษัิทมีคา่ใชจ้่ายที่เพิ่มขึน้จากการ
ระงับสายการผลิตชั่วคราวเพื่อซ่อมบ ารุงเตาหลอม บริหารสินคา้คงเหลือ ส่งผลใหบ้ริษัทมีผลการด าเนินงานขาดทุนสุทธิ
จ านวน 54.4 ลา้นบาท  คิดเป็นผลขาดทนุตอ่หุน้ 2.55 บาท  

 

งวดหกเดือน  

บรษัิทมีรายไดใ้นงบการเงินรวม 455.4 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 44.2 เมื่อเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน โดย
มีรายไดจ้ากการขาย 453.5 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 43.3 โดยรายไดจ้ากการสง่ออกลดลงรอ้ยละ 45.8 ในขณะท่ีรายไดจ้าก
การขายสนิคา้ในประเทศลดลงรอ้ยละ 34.4 บรษัิทมีรายไดอ้ื่นจ านวน 1.9 ลา้นบาท ซึง่เป็นรายไดจ้ากการขนสง่และการขาย
เศษวสัดแุละอปุกรณท์ี่เสือ่มสภาพในระหวา่งงวด  

บริษัทมีอตัราก าไรขัน้ตน้ที่รอ้ยละ 35.8 ของยอดขาย เพิ่มขึน้จากช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อนซึ่งมีอตัรารอ้ยละ 
32.1 เนื่องจากตน้ทุนพลงังานที่ลดลง ในขณะที่บริษัทมีค่าใชจ้่ายรวม 649.6 ลา้นบาท ซึ่งลดลงรอ้ยละ 26.6 เนื่องจาก
มาตรการควบคมุค่าใชจ้่าย ทัง้นี ้บริษัทมีค่าใชจ้่ายที่เพิ่มขึน้จากการระงบัสายการผลิตชั่วคราวในเดือนเมษายนประกอบกบั 
ผลขาดทุนจากอตัราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ  ส่งผลใหบ้ริษัทมีผลขาดทุนสทุธิจ านวน 156.4 ลา้นบาท คิดเป็น
ขาดทนุตอ่หุน้ 7.33 บาท  

 

 

บริษัท โอเชยีนกลาส จ ากัด (มหาชน) 
ค าอธิบายและการวเิคราะหข์องฝ่ายจัดการ 

ผลการด าเนินงานรวมส าหรับงวดสิน้สุดวันที ่30 มิถุนายน 2563 
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งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

 รายได้รวม (ล้านบาท) 

  
ไตรมาส 

เปลี่ยน 

แปลง 

 งวดหกเดอืนสิน้สุด 

วันที่ 30 มิถุนายน 

เปลี่ยน 

แปลง 

2/2563 2/2562 ร้อยละ  2563 2562 ร้อยละ 

รายไดจ้ากขายขาย           

ขายในประเทศ 45.6 89.4 (49.0)  116.6 117.8 (34.4) 

ขายตา่งประเทศ 131.9 325.9 (59.5)  336.9 621.7 (45.8) 

รวมรายได้จากขาย 177.5 415.3 (57.3)  453.5 799.5 (43.3) 

ก าไรจากอตัราแลกเปลีย่นเงินตราตา่งประเทศ 11.1 8.3 34.7  - 11.6 (100.0) 

รายไดอ้ื่น 0.8 2.5 (67.1)  1.9 4.3 (56.6) 

รวมรายได้ 189.4 426.1 (55.5)  455.4 815.4 (44.2) 

 ค่าใช้จ่ายรวม (ล้านบาท) 

  
ไตรมาส 

เปลี่ยน
แปลง 

 งวดหกเดอืนสิน้สุด 

วันที่ 30 มิถุนายน 

เปลี่ยน
แปลง 

2/2563 2/2562 ร้อยละ  2563 2562 ร้อยละ 

ตน้ทนุขาย 112.2 285.6 (60.7)  291.0 542.9 (46.4) 

คา่ใชจ้า่ยจากการระงบัการผลติชั่วคราว 63.6 38.6 64.8  108.5 82.5 31.5 

คา่เผ่ือการปรบัมลูคา่สนิคา้คงเหลอื 4.2 1.7 146.9  10.1 3.0 240.4 

คา่ใชจ้า่ยในการขาย 43.8 69.7 (37.2)  107.5 142.8 (24.7) 

คา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร 26.4 58.0 (54.4)  59.2 104.5 (43.3) 

ขาดทนุจากอตัราแลกเปลีย่นเงินตรา
ตา่งประเทศ 

- - -  63.1 - 100.0 

ตน้ทนุทางการเงิน 6.1 4.7 30.3  10.3 9.5 8.2 

รวมค่าใช้จ่าย 256.3 458.3 (44.1)  649.6 885.1 (26.6) 
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ไตรมาสที่ 2 ปี 2563 

- ต้นทุนขาย 

บรษัิทมีตน้ทนุขายรวมจ านวน 112.2 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 60.7 ตามยอดขายและตน้ทนุพลงังานท่ีลดลง  

- ค่าใช้จ่ายจากการระงบัสายการผลิตชั่วคราว 

บริษัทมีค่าใชจ้่ายระงบัสายการผลิตชั่วคราวเพื่อซ่อมบ ารุงเตาหลอมและบริหารสินคา้คงเหลือใหส้มดุลกบัการขาย
จ านวน 63.6 ลา้นบาท เพิ่มขึน้รอ้ยละ 64.8 เมื่อเทียบกบัไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน 

- ค่าเผ่ือการปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ 

บริษัทมีค่าเผ่ือการปรบัลดมลูค่าสินคา้คงเหลือ จ านวน 4.2 ลา้นบาท เพิ่มขึน้รอ้ยละ 146.9 เนื่องจากการตดัจ าหนา่ย
วตัถุดิบที่เสื่อมสภาพ การตัง้ค่าเผ่ือเศษแกว้คริสตลัลีนส่วนเกินจากการผลิต และการปรบัลดมูลค่าสินคา้ส าเร็จรูป
คงเหลอืที่เสือ่มสภาพและคา้งนาน 

- ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 

บริษัทมีค่าใชจ้่ายในการขายจ านวน 43.8 ลา้นบาท และค่าใชจ้่ายในการบริหารจ านวน และ 26.4 ลา้นบาท ลดลง          
รอ้ยละ 37.2 และ 54.4 ตามล าดบั จากมาตรการควบคมุคา่ใชจ้่าย 

- ต้นทุนทางการเงนิ 

บรษัิทมีตน้ทนุทางการเงินจ านวน 6.1 ลา้นบาท เพิ่มขึน้รอ้ยละ 30.3 จากดอกเบีย้กูย้ืมที่เพิ่มขึน้  

งวดหกเดือน  

- ต้นทุนขาย 

บรษัิทมีตน้ทนุขายรวมจ านวน 291.0 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 46.4 ตามยอดขายและตน้ทนุพลงังานท่ีลดลง  

- ค่าใช้จ่ายจากการระงบัสายการผลิตชั่วคราว 

บริษัทมีค่าใชจ้่ายระงับสายการผลิตชั่วคราวเพื่อบริหารสินคา้คงเหลือใหส้มดุลกบัการขายจ านวน 108.5 ลา้นบาท 
เพิ่มขึน้รอ้ยละ 31.5 เมื่อเทียบกบัไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน 

- ค่าเผ่ือการปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ 

บรษัิทมีคา่เผ่ือการปรบัลดมลูคา่สนิคา้คงเหลอื จ านวน 10.1 ลา้นบาท เพิ่มขึน้รอ้ยละ 240.4 เนื่องจากการตดัจ าหนา่ย
วตัถุดิบที่เสื่อมสภาพ การตัง้ค่าเผ่ือเศษแกว้คริสตลัลีนส่วนเกินจากการผลิต และการปรบัลดมูลค่าสินคา้ส าเร็จรูป
คงเหลอืที่เสือ่มสภาพและคา้งนาน 

- ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 

บริษัทมีค่าใชจ้่ายในการขายจ านวน 107.5 ลา้นบาท และค่าใชจ้่ายในการบริหารจ านวน และ 59.2 ลา้นบาท ลดลง          
รอ้ยละ 24.7 และ 43.3 ตามล าดบั จากมาตรการควบคมุคา่ใชจ้่าย 
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- ผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงนิตราต่างประเทศ 

บริษัทมีผลขาดทนุจากอตัราแลกเปลี่ยนเงินตราตา่งประเทศจ านวน 63.1 ลา้นบาท เพิ่มขึน้รอ้ยละ 100.0 จากการท า
สญัญาซือ้ขายเงินตราตา่งประเทศลว่งหนา้ 

- ต้นทุนทางการเงนิ 

บรษัิทมีตน้ทนุทางการเงินจ านวน 10.3 ลา้นบาท เพิ่มขึน้รอ้ยละ 8.2 จากดอกเบีย้กูย้ืมที่เพิ่มขึน้  

ฐานะการเงนิ ณ วันที ่30 มิถุนายน 2563 

  30 มิถุนายน 2563 
 (ล้านบาท) 

31 ธันวาคม 2562 
 (ล้านบาท) 

เปลี่ยนแปลง 
(ร้อยละ) 

สนิทรพัยห์มนุเวียน 1,443.6  1,342.8   7.5 
สนิทรพัยไ์มห่มนุเวียน 2,287.5  1,886.4   21.3 
รวมสินทรัพย ์ 3,731.1  3,229.2  15.5 
หนีส้นิหมนุเวียน 1,186.7  966.2  22.8 
หนีส้นิไมห่มนุเวียน 632.9  390.2  62.2 
รวมหนีส้ิน 1,819.6  1,356.4   34.2 
รวมส่วนของผู้ถอืหุน้ 1,911.4  1,872.8  2.1  
อตัราสว่นสภาพคลอ่ง (เทา่) 1.22 1.39   
อตัราสว่นหนีส้นิตอ่สว่นของผูถื้อหุน้ (เทา่) 0.95 0.72   

สินทรัพยร์วม 

ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2563 บรษัิทมีสนิทรพัยร์วมจ านวน 3,731.1 ลา้นบาท เพิ่มขึน้รอ้ยละ 15.5 โดยมีสนิทรพัยห์มนุเวียน

จ านวน 1,443.6 ลา้นบาท เพิ่มขึน้รอ้ยละ 7.5 ส่วนใหญ่มาจากเงินฝากธนาคารที่เพิ่มขึน้จากการเบิกเงินกูย้ืมระยะยาว 

และสินคา้คงเหลือที่เพิ่มขึน้ ในขณะที่สินทรพัยไ์มห่มนุเวียนมีจ านวน 2,287.5 ลา้นบาท เพิ่มขึน้รอ้ยละ 21.3 จากผลก าไร

การตีราคาที่ดินใหม ่และการรบัรูส้นิทรพัยส์ทิธิการใชจ้ านวน 46.2 ลา้นบาท ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 

16 เรือ่งสญัญาเช่า 

หนี้สินรวม 

บรษัิทมหีนีส้นิรวมจ านวน 1,819.6 ลา้นบาท เพิ่มขึน้รอ้ยละ 34.2 จากเงินกูย้ืมระยะสัน้และระยะยาวที่เพิ่มขึน้ และการรบัรู ้

หนีส้นิสญัญาเช่าตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที่ 16  

ส่วนของผู้ถอืหุ้น 

สว่นของผูถื้อหุน้มีจ านวนรวม 1,911.4 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ รอ้ยละ 2.1 จากผลสทุธิระหวา่งการรบัรูผ้ลขาดทนุ เงินปันผลจ่าย

และผลก าไรจากการตีราคาที่ดินใหมร่ะหวา่งงวด 


