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สรุปผลการด าเนินงาน 

 ในปี 2563 บริษัทโอเชียนกลาส จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย (“บริษัท”)  มีรายไดร้วมจ านวน 1,116.00 ลา้นบาท 

ลดลงรอ้ยละ 41.21 เมื่อเทียบกับปีก่อน บริษัทมีรายไดจ้ากการขายรวมจ านวน 1,111.68 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 40.46 

โดยบรษัิทเผชิญความทา้ทายทัง้จากวิกฤตเศรษฐกิจอนัเกิดจากการแพรร่ะบาดของเชือ้ไวรสัโคโรนา่ 2019 มาตรการควบคมุ

การแพรร่ะบาดที่ประกาศใชใ้นหลายประเทศทั่วโลก สง่ผลใหอ้ตุสาหกรรมการทอ่งเที่ยวหยดุชะงกั ความตอ้งการสนิคา้ใน

ตลาดมีปริมาณลดลง ประกอบกบัการปรบัขึน้ค่าระวางเรือและปัญหาขาดแคลนตูค้อนเทนเนอรใ์นช่วงไตรมาสสดุทา้ย 

บริษัทจึงมีรายไดจ้ากการขายสินคา้ในต่างประเทศลดลงรอ้ยละ 43.10 ในขณะที่รายไดจ้ากการขายในประเทศลดลง       

รอ้ยละ 33.19 สดัสว่นการขายสนิคา้ในประเทศคิดเป็นรอ้ยละ 29.82 และตลาดตา่งประเทศคิดเป็นรอ้ยละ 70.18 

บริษัทมีรายไดอ้ื่นจ านวน 4.32 ลา้นบาท สว่นใหญ่มาจากการรบัรูร้ายไดค้่าแม่พิมพ ์รายไดค้่าขนสง่ และรายได้
จากการขายเศษวสัดแุละอปุกรณท์ี่เสือ่มสภาพ 

บริษัทมีอตัราก าไรขัน้ตน้คิดเป็นรอ้ยละ 36.46 ของยอดขาย เพิ่มขึน้จากปีก่อนซึง่มีอตัรารอ้ยละ 33.48 เนื่องจาก
ตน้ทุนพลงังานที่ลดลงและประสิทธิภาพการผลิตที่ดีขึน้ บริษัทมีค่าใชจ้่ายรวมจ านวน 1,395.27 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 
24.96 จากการควบคมุค่าใชจ้่าย อย่างไรก็ตาม เนื่องจากบริษัทมีค่าใชจ้่ายระงับสายการผลิตชั่วคราวระหว่างปีเพิ่มขึน้ 
ประกอบกับรายการปรบัปรุงอตัราค่าชดเชยแรงงาน ส่งผลใหบ้ริษัทมีผลขาดทุนสุทธิจ านวน 245.89 ลา้นบาท คิดเป็น
ขาดทนุตอ่หุน้ 11.53 บาท 

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

 ปี 2563 
(ล้านบาท) 

ปี 2562 
(ล้านบาท) 

เปลี่ยนแปลง 
(ร้อยละ) 

รายไดจ้ากการขาย 1,111.68 1,867.21 (40.46) 

       - ขายในประเทศ 331.45 496.09 (33.19) 

       - ขายตา่งประเทศ 780.23 1,371.12 (43.10) 

ก าไรจากอตัราแลกเปลีย่นเงินตราตา่งประเทศ - 21.69 (100.00) 

รายไดอ้ื่น 4.32 9.53 (54.68) 

รวมรายได้ 1,116.00 1,898.43 (41.21) 

ตน้ทนุขาย 706.37 1,242.09 (43.13) 

คา่ใชจ้า่ยจากการระงบัการผลติชั่วคราว 206.42 123.35 67.35 
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 ปี 2563 
(ล้านบาท) 

ปี 2562 
(ล้านบาท) 

เปลี่ยนแปลง 
(ร้อยละ) 

ขาดทนุจากการปรบัลดมลูคา่สนิคา้ 50.79 9.71 423.06 

คา่ใชจ้า่ยในการขาย 227.48 311.03 (26.86) 

คา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร 144.92 173.16 (16.31) 

ขาดทนุจากอตัราแลกเปลีย่นเงินตราตา่งประเทศ 59.29 - 100.00 

รวมค่าใช้จ่าย 1,395.27 1,859.34 (24.96) 
ก าไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมด าเนินงาน (279.27) 39.09 (814.30) 

ตน้ทนุทางการเงิน 24.78 17.73 39.75 

ก าไร (ขาดทุน) ก่อนคา่ใช้จ่ายภาษีเงนิได ้ (304.05) 21.36 (1,523.27) 

คา่ใชจ้า่ย (รายได)้ ภาษีเงินได ้ (58.16) 3.23 (1,901.11) 

ก าไร (ขาดทุน) สุทธิส าหรับปี (245.89) 18.13 (1,455.99) 

ก าไร (ขาดทนุ) เบ็ดเสรจ็อื่นส าหรบัปี, สทุธิจากภาษีเงินได ้ 218.98 (6.26) 3,595.34 

ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี (26.91) 11.87 (326.71) 
    

ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ขัน้พืน้ฐาน (บาท) (11.53) 0.85 (1,456.47) 

- ต้นทุนขาย 

บรษัิทมีตน้ทนุขายรวมจ านวน 706.37 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 43.13 เมื่อเทียบกบัปีก่อน ตามยอดจ าหนา่ยและตน้ทนุ
พลงังานท่ีลดลงระหวา่งปี 

- ค่าใช้จ่ายจากการระงบัการผลิตชั่วคราว 

บริษัทมีค่าใชจ้่ายระงับสายการผลิตชั่วคราวเพื่อซ่อมบ ารุงเตาหลอมและบริหารสินคา้คงเหลือใหส้มดุลกบัการขาย
จ านวน 206.42 ลา้นบาท เพิ่มขึน้รอ้ยละ 67.35 เมื่อเทียบกบัปีก่อน  

โดยเมื่อวนัท่ี 13 กรกฎาคม 2563 บรษัิทไดท้ าหนงัสอืแจง้ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย เรือ่งการหยดุสายการผลิต
ชั่วคราวส าหรบัเตาหลอมแกว้คริสตลัลนี (“เตาหลอม C”) และเตาหลอมแกว้โซดาไลม ์(“เตาหลอม B”) เพื่อซ่อมบ ารุง
เตาหลอมตามแผนงานและบริหารจดัการสินคา้คงเหลือใหส้มดลุกบัการขาย โดยการหยดุสายการผลติชั่วคราวไดเ้ริม่
ด าเนินการตัง้แตเ่ดือนเมษายน 2563 จนถึงไตรมาสที่ 1 ปี 2564 ทัง้นีก้ารหยดุสายการผลิตดงักลา่ว ไม่สง่ผลกระทบ
ตอ่การสง่มอบผลติภณัฑต์ามความตอ้งการของลกูคา้แตอ่ยา่งใด  
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- ขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าสินค้า 
บริษัทมีผลขาดทุนจากการปรบัลดมลูค่าสินคา้ จ านวน 50.79 ลา้นบาท เพิ่มขึน้รอ้ยละ 423.06 เมื่อเทียบกบัปีก่อน 
โดยเป็นการตัง้ค่าเผ่ือการปรบัลดมูลค่าวตัถดุิบที่เสื่อมสภาพ เศษแกว้คริสตลัลีนส่วนเกินจากการผลิต การปรบัลด
มลูคา่สนิคา้ส าเรจ็รูปคงเหลอื และอะไหลท่ี่เสือ่มสภาพและคา้งนาน  

- ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 
ค่าใชจ้่ายในการขายจ านวน 227.48 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 26.86 ในขณะที่ค่าใชจ้่ายในการบริหารมีจ านวน 144.92 
ลา้นบาท ลดลง รอ้ยละ 16.31 เมื่อเทียบกบัปีก่อน เนื่องจากปริมาณการขายที่ลดลงและการควบคมุค่าใชจ้่ายในการ
ด าเนินงาน และในปี 2562 บริษัทบันทึกค่าใช้จ่ายเพิ่มจากรายการปรบัปรุงอัตราค่าชดเชยแรงงานส าหรบัพนักงาน
เกษียณอายตุามพระราชบญัญตัิคุม้ครองแรงงาน เป็นจ านวนเงิน 22.87 ลา้นบาท  

- ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงนิตราต่างประเทศ 
บริษัทมีผลขาดทนุจากอตัราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศจ านวน 59.29 ลา้นบาท เพิ่มขึน้รอ้ยละ 100.00 จากการ
ท าสญัญาซือ้ขายเงินตราตา่งประเทศลว่งหนา้ 

- ต้นทุนทางการเงนิ 
บรษัิทมีตน้ทนุทางการเงินจ านวน 24.78 ลา้นบาท เพิ่มขึน้รอ้ยละ 39.75 เนื่องจากการดอกเบีย้เงินกูย้ืมที่เพิ่มขึน้ 

- ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น สุทธิจากภาษีเงนิได้ 
บรษัิทมีผลก าไรเบ็ดเสร็จอื่น สทุธิจากภาษีเงินได ้จ านวน 218.98 ลา้นบาท ก าไรเพิ่มขึน้จ านวน 225.24 ลา้นบาท จากผล
ก าไรจากการตีราคาที่ดินใหมแ่ละผลตา่งจากการวดัมลูคา่ใหมข่องภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน  

ฐานะการเงิน ณ วันที ่31  ธันวาคม 2563 

 ปี 2563 ปี 2562 เปลี่ยนแปลง  
  (ล้านบาท) (ล้านบาท) (ร้อยละ) 

สนิทรพัยห์มนุเวียน 1,191.80 1,342.80 (11.25) 

สนิทรพัยไ์มห่มนุเวียน 2,248.00 1,886.40 19.17 
รวมสินทรัพย ์ 3,439.80 3,229.20 6.52 

หนีส้นิหมนุเวียน 1,004.90 966.20 4.01 

หนีส้นิไมห่มนุเวียน 601.10 390.20 54.05 

รวมหนีส้นิ 1,606.00 1,356.40 18.40 

รวมสว่นของผูถื้อหุน้ 1,833.80 1,872.80 (2.08) 

รวมหนีส้ินและสว่นของผู้ถอืหุน้ 3,439.80 3,229.20 6.52 
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 สินทรัพย ์
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 บรษัิทมีสนิทรพัยร์วม 3,439.80 ลา้นบาท เพิ่มขึน้รอ้ยละ 6.52 จากรายการดงัตอ่ไปนี ้ 
- เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เพิ่มขึน้รอ้ยละ 100.18 เนื่องจากการเงินกูย้ืมระยะสัน้ และการเบิกเงิน
กูย้ืมระยะยาวตามสญัญาเงินกู ้เพื่อบริหารจัดการกระแสเงินสดรบัจากการด าเนินงาน ใชใ้นการลงทุนใน
สนิทรพัย ์และการจ่ายเงินปันผลในระหวา่งปี  
- ลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีอ้ื่น ลดลงรอ้ยละ 41.80 ตามมลูค่าขายสินคา้ที่ลดลง และเงินทดรองจ่ายลว่งหนา้คา่
ซือ้เครือ่งจกัรและอปุกรณท์ี่ลดลง 
- สินคา้คงเหลือ ลดลงรอ้ยละ 9.20 เนื่องจากการลดก าลงัการผลิตสินคา้ส าเร็จรูป และพิจารณาตัง้ค่าเผ่ือการ
ลดลงของมลูคา่สนิคา้เพิ่มขึน้ในระหวา่งปี 
- ที่ดิน อาคารและอปุกรณ ์เพิ่มขึน้รอ้ยละ 18.13 เนื่องจากผลก าไรจากการตีราคาที่ดนิใหม ่และผลสทุธิของการ
คิดคา่เสือ่มราคา และการลงทนุเพิ่มในเครือ่งจกัรและอปุกรณใ์นระหวา่งปี 

- สินทรพัยส์ิทธิการใช ้เพิ่มขึน้ 38.86 ลา้นบาท จากการรบัรูร้ายการตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที่ 
16 เรือ่งสญัญาเช่า 

 หนี้สิน 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีหนีส้ินรวม 1,606.00 ลา้นบาท เพิ่มขึน้รอ้ยละ 18.40 จากเงินกูย้ืมระยะสัน้
และระยะยาวที่เพิ่มขึน้ และการรบัรูห้นีส้ินตามสญัญาเช่าตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที่ 16 เรือ่ง
สญัญาเช่า 

 ส่วนของผู้ถอืหุ้น 
ส่วนของผูถื้อหุน้รวม 1,833.80 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 2.08 จากผลสทุธิระหว่างการรบัรูผ้ลขาดทุนส าหรบัปี  
เงินปันผลจ่าย ผลก าไรจากการตีราคาที่ดินใหม่และผลต่างจากการวดัมลูค่าใหม่ของภาระผกูพนัผลประโยชน์
พนกังาน 

การวิเคราะหอั์ตราส่วนทางการเงนิทีส่ าคัญ 

ความสามารถในการท าก าไร หน่วย ม.ค. – ธ.ค. 2563 ม.ค. – ธ.ค. 2562 

อตัราก าไรขัน้ตน้ รอ้ยละ 36.46 33.48 

อตัราก าไร (ขาดทนุ) จากการด าเนินงาน รอ้ยละ (20.18) 0.42 

อตัราก าไร (ขาดทนุ) สทุธิ รอ้ยละ (22.03) 0.96 

อตัราผลตอบแทนตอ่สว่นของผูถื้อหุน้ รอ้ยละ (13.27) 0.97 

ก าไร (ขาดทนุ) ตอ่หุน้ขัน้พืน้ฐาน บาท/หุน้ (11.53) 0.85 
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ความมีประสิทธิภาพในการด าเนินงาน หน่วย ม.ค. – ธ.ค. 2563 ม.ค. – ธ.ค. 2562 

อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัย ์ รอ้ยละ (8.38) 1.20 
ความสามารถในการด ารงสภาพคล่อง หน่วย 31 ธ.ค. 2563 31 ธ.ค. 2562 

อตัราสว่นสภาพคลอ่ง เทา่ 1.19 1.39 

อตัราสว่นสภาพคลอ่งหมนุเรว็ เทา่ 0.26 0.34 

อายเุฉลีย่ของลกูหนีก้ารคา้ วนั 56 39 

อายเุฉลีย่ของสนิคา้คงเหลอื วนั 289 174 

อายเุฉลีย่ของเจา้หนีก้ารคา้ วนั 60 44 

วงจรเงินสด วนั 285 169 
อัตราส่วนวเิคราะหน์โยบายทางการเงนิ หน่วย 31 ธ.ค. 2563 31 ธ.ค. 2562 

อตัราสว่นหนีส้นิตอ่สว่นของผูถื้อหุน้ เทา่ 0.88 0.72 

อตัราสว่นความสามารถช าระดอกเบีย้ เทา่ (4.22) 11.29 

อตัราสว่นความสามารถช าระภาระผกูพนั เทา่ (0.13) 0.60 

จากอตัราส่วนแสดงความสามารถในการด ารงสภาพคล่องและอตัราส่วนวิเคราะหน์โยบายทางการเงินพบว่า  
บริษัทยังคงมีสภาพคล่องที่ดี และมีความสามารถในการช าระดอกเบีย้และภาระผูกพันทางการเงินได้เป็นอย่างดี 
นอกจากนีบ้รษัิทยงัคงรกัษาอตัราสว่นหนีส้นิตอ่สว่นของผูถื้อหุน้ใหเ้ป็นไปตามขอ้ก าหนดของสญัญากูย้ืมเงินระยะยาวจาก
สถาบนัการเงินภายในประเทศ  


