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กลยุทธแ์ละทศิทางในการด าเนินธุรกิจ 
ในปี 2565 บรษิัท โอเชียนกลำส จ ำกดั (มหำชน) และบรษิัทย่อย (“บรษิัท”)  วำงแผนรบัมือกำรฟ้ืนตวัของตลำดจำกเหตุกำรณ์
กำรแพรร่ะบำดของเชือ้ไวรสัโคโรนำ 2019 โดยมุ่งเนน้กำรขำยสินคำ้ไปยงักลุ่มลกูคำ้โรงแรม รำ้นอำหำร และลกูคำ้รำยย่อยทัง้
ในประเทศ ต่ำงประเทศ อย่ำงไรก็ตำม ในไตรมำสที่ 1 บรษิัทมีแรงกดดนัจำกตน้ทุนพลงังำนและวตัถดุิบที่เพิ่มสงูขึน้ บรษิัทจึง
ไดด้  ำเนินมำตรกำรควบคมุค่ำใชจ้่ำยทั่วทัง้องคก์ร เพื่อบรรเทำผลกระทบดงักล่ำว 

ผลการด าเนินงานไตรมาสที ่1 ปี 2565 
       (ล้านบาท) 

งบก าไรขาดทนุเบด็เสร็จ 
ไตรมาส เปลี่ยนแปลง 

(ร้อยละ) 1/2565 1/2564 

รำยไดจ้ำกกำรขำย 361.25 270.96 33.32 

ขายในประเทศ 84.46 62.64 34.84 
     - ขายในประเทศ - ช่องทางแบบดัง้เดมิ (Offline) 78.49 60.97 28.75 
     - ขายในประเทศ - ช่องทางอคีอมเมิร์ซ (E-Commerce) 5.97 1.67 257.52 

ขายตา่งประเทศ  276.79 208.32 32.86 
ก ำไรจำกอตัรำแลกเปล่ียนเงินตรำต่ำงประเทศ 3.52 - - 

รำยไดอ้ื่น 10.12 1.13 794.78 

รวมรายได้ 374.89 272.09 37.78 

ตน้ทนุขำย 254.19 172.00 47.78 

ค่ำใชจ้ำ่ยจำกกำรระงบักำรผลิตชั่วครำว 39.41          56.39  (30.11) 

ขำดทนุ (ค่ำใชจ้ำ่ยโอนกลบั) จำกกำรปรบัลดมลูคำ่สินคำ้ 3.60           (6.48) (155.63) 

ค่ำใชจ้ำ่ยในกำรขำย 67.98          49.11  38.44 

ค่ำใชจ้ำ่ยในกำรบรหิำร 25.60          25.42  0.72 

ขำดทนุจำกอตัรำแลกเปล่ียนเงินตรำตำ่งประเทศ -            7.02  (100.00) 
รวมค่าใช้จ่าย 390.78 303.46 28.78 
ก าไร (ขาดทนุ) จากกิจกรรมด าเนินงาน (15.89) (31.37) (49.32) 

ตน้ทนุทำงกำรเงิน 5.59 6.57 (14.84) 
ก าไร (ขาดทนุ) ก่อนคา่ใช้จ่ายภาษีเงนิได้ (21.48) (37.94) (43.35) 

ค่ำใชจ้ำ่ย (รำยได)้ ภำษีเงินได ้ (2.84) (4.66) (38.94) 
ก าไร (ขาดทนุ) สุทธิส าหรับปี (18.64) (33.28) (43.96) 

ก ำไร (ขำดทนุ) เบด็เสรจ็อื่นส ำหรบัปี (0.17) 0.55 (131.74) 
ก าไร (ขาดทนุ) เบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี (18.81) (32.73) (42.50) 
    

ก าไร (ขาดทนุ) ต่อหุน้ขัน้พืน้ฐาน (บาท) (0.87) (1.56) (43.96) 
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1. รายได้ 
– บริษัท โอเชียนกลำส จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย (“บริษัท”)  มีรำยไดร้วมจ ำนวน 374.89 ลำ้นบำท เพิ่มขึน้รอ้ยละ 

37.78 เป็นรำยไดจ้ำกกำรขำยรวมจ ำนวน 361.25 ลำ้นบำท เพิ่มขึน้รอ้ยละ 33.32 เมื่อเทียบกับไตรมำสเดียวกันของปีก่อน 
จำกกำรฟ้ืนตวัของเศรษฐกิจและอตุสหกรรมกำรท่องเที่ยวทัง้ในและต่ำงประเทศ ท ำใหค้วำมตอ้งกำรสินคำ้ในตลำดเพิ่มขึน้ 

– โดยกำรขำยสินคำ้ไปต่ำงประเทศ เพิ่มขึน้รอ้ยละ 32.86 เมื่อเทียบกับไตรมำสเดียวกันของปีก่อน  ส่วนใหญ่มำจำกกำรส่ง
สินคำ้ออกไปยังตลำดส่วนเพิ่ม ไดแ้ก่ ประเทศอินเดีย ภูมิภำคเอเชียใต้ ตะวันออกกลำง อเมริกำ และยุโรป ในขณะที่        
กำรขำยสินคำ้ในประเทศเพิ่มขึน้รอ้ยละ 34.84 จำกควำมตอ้งกำรสินคำ้เครื่องแกว้ในกลุ่มโรงแรม รำ้นอำหำร เพิ่มขึน้ 
รวมถึงกำรขำยผ่ำนสินคำ้ผ่ำนช่องทำงออนไลนท์ี่เติบโตขึน้  

– สดัส่วนกำรขำยสินคำ้ในประเทศและต่ำงประเทศอยู่ที่รอ้ยละ 23 และ 77 ตำมล ำดบั เทียบเท่ำกบัไตรมำสเดียวกนัของปีก่อน 

รายได้จากการต่างประเทศและในประเทศ (หน่วย: ลำ้นบำท) 

 
สัดส่วนการขายต่างประเทศและในประเทศ 

Q1/2564 

 

Q1/2565 

 

2. ก าไรขั้นต้นและอัตราก าไรขั้นต้น 
บริษัทมีก ำไรขั้นตน้จ ำนวน 107.06 ลำ้นบำท เพิ่มขึน้

รอ้ยละ 8.18 เมื่อเทียบกับไตมำสเดียวกันของปีก่อน 

โดยอตัรำก ำไรขัน้ตน้อยู่ที่รอ้ยละ 29.63 ของยอดขำย 

ลดลงจำกไตรมำสเดียวกนัของปีก่อน ซึ่งมีอตัรำก ำไร

ขัน้ตน้ท่ีรอ้ยละ 36.52 เนื่องจำกกำรเพิ่มขึน้ของตน้ทนุ

พลงังำนและรำคำวตัถดุิบ  
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3. ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ และอัตราก าไร (ขาดทุน) สุทธิ  

บริษัทมีผลขำดทุนสุทธิจ ำนวน 18.64 ลำ้นบำท ซึ่งขำดทุนลดลงจำกไตรมำสเดียวกันของปีก่อน อัตรำขำดทุนสุทธิคิดเป็น  
รอ้ยละ 4.97 ของรำยไดร้วม 

 
4. ต้นทุนขาย 

บรษิัทมีตน้ทนุขำยรวมจ ำนวน 254.19 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้รอ้ยละ 47.78 เมื่อเทียบกบัไตรมำสเดียวกนัของปีก่อน ตำม
ยอดขำยสินคำ้ที่เพิ่มขึน้ และตน้ทนุพลงังำน และวตัถดุิบที่ปรบัรำคำเพิม่ขึน้ระหวำ่งงวด 

5. ค่าใช้จ่ายจากการระงับการผลิตชั่วคราว 

บริษัทมีค่ำใชจ้่ำยระงบัสำยกำรผลิตชั่วครำวเพื่อซ่อมบ ำรุงเตำหลอมและบริหำรสินคำ้คงเหลือใหส้มดุลกับปริมำณกำรขำย
จ ำนวน 39.41 ลำ้นบำท ลดลงรอ้ยละ 30.11 เมื่อเทียบกบัไตรมำสเดียวกนัของปีก่อน เนื่องจำกปรมิำณกำรขำยสินคำ้ที่เพิ่มขึน้  

6. ขาดทุน (ค่าใช้จ่ายโอนกลับ) จากการปรับลดมูลค่าสินค้า 

บรษิัทมีขำดทนุจำกกำรปรบัลดมลูค่ำสินคำ้ จ ำนวน 3.60 ลำ้นบำท โดยส่วนใหญ่มำจำกกำรปรบัลดมลูค่ำสินคำ้ส ำเร็จรูป
คงเหลือ วตัถดุิบและอะไหล่ที่เส่ือมสภำพ และคำ้งนำน  

7. ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร 

บริษัทมีค่ำใชจ้่ำยในกำรขำยจ ำนวน 67.98 ลำ้นบำท เพิ่มขึน้รอ้ยละ 38.44 เนื่องจำกค่ำระวำงเรือ และค่ำขนส่งที่ปรบั
เพิ่มขึน้ รวมถึงค่ำใชจ้่ำยในกำรส่งเสริมกำรขำยที่เพิ่มขึน้จำกกำรกระตุน้ยอดขำยสินคำ้ในประเทศและตลำดหลักใน
ต่ำงประเทศ 
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บริษัทมีค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรจ ำนวน 25.60 ล้ำนบำท เพิ่มขึน้รอ้ยละ 0.72 เมื่อเทียบกับไตรมำสเดียวกันของปีก่อน 
เนื่องจำกบรษิัทยงัคงด ำเนินมำตรกำรควบคมุค่ำใชจ้่ำยอย่ำงต่อเนื่อง 

 

8. ต้นทุนทางการเงนิ 
บรษิัทมีตน้ทนุทำงกำรเงินจ ำนวน 5.59 ลำ้นบำท ลดลงรอ้ยละ 14.84 เนื่องจำกบรษิัทมียอดขำยและกระแสเงินสดจำก
กิจกรรมกำรด ำเนินงำนคงเหลือ จึงสำมำรถช ำระคืนเงินกูย้ืมไดม้ำกขึน้ ส่งผลใหด้อกเบีย้เงินกูย้ืมลดลง 

ฐานะการเงิน ณ วันที ่31 มีนาคม 2565 

(ล้านบาท) 

 ณ 31 มีนาคม 2565 ณ 31 ธนัวาคม 2564 เปลี่ยนแปลง 
  (ล้านบาท) (ล้านบาท) (ร้อยละ) 

สินทรพัยห์มนุเวียน 1,126.16 1,162.56 (3.13) 

สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน 2,161.08 2,196.81 (1.63) 
รวมสินทรัพย ์ 3,287.24 3,359.37 (2.15) 

หนีสิ้นหมนุเวียน 958.57 993.66 (3.53) 

หนีสิ้นไม่หมนุเวียน 508.55 526.77 (3.46) 

รวมหนีสิ้น 1,467.12 1,520.43 (3.51) 

รวมส่วนของผูถื้อหุน้ 1,820.12 1,838.94 (1.02) 

รวมหนีส้ินและสว่นของผู้ถือหุน้ 3,287.24 3,359.37 (2.15) 

อตัรำส่วนสภำพคล่อง (เทำ่) 1.17  1.17   

อตัรำส่วนหนีสิ้นต่อส่วนของผูถื้อหุน้ (เท่ำ)  0.81  0.83   
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สินทรัพยร์วม 

(หน่วย: ลำ้นบำท)  

 

 
หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 

(หน่วย: ลำ้นบำท) 

  

สินทรัพยร์วม 

ณ วนัที่ 31 มีนำคม 2565 บริษัทมีสินทรพัยร์วมจ ำนวน 3,287.24 ลำ้นบำท ลดลงรอ้ยละ 2.15 โดยมีสินทรพัยห์มนุเวียน
จ ำนวน 1,126.16 ลำ้นบำท ลดลงรอ้ยละ 3.13 ส่วนใหญ่มำจำกลูกหนีก้ำรคำ้ที่ลดลง ในขณะที่สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียนมี
จ ำนวน 2,161.08 ลำ้นบำท ลดลงรอ้ยละ 1.63 จำกผลสทุธิของกำรคิดค่ำเส่ือมรำคำ และกำรลงทุนเพิ่มในเครื่องจกัรและ
อปุกรณใ์นระหว่ำงงวด  

หนีส้ินรวม 

บรษิัทมีหนีสิ้นรวมจ ำนวน 1,467.12 ลำ้นบำท ลดลงรอ้ยละ 3.51 ส่วนใหญ่มำจำกกำรช ำระคืนเงินกูย้ืมระยะสัน้และระยะ
ยำว ส่งผลใหย้อดเงินกูค้งเหลือลดลง  

ส่วนของผู้ถือหุ้น 

ส่วนของผูถื้อหุน้มีจ ำนวนรวม 1,820.12 ลำ้นบำท ลดลงรอ้ยละ 1.02 จำกกำรรบัรูผ้ลขำดทนุสทุธิระหว่ำงงวด 

 


