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กลยุทธแ์ละทศิทางในการด าเนินธุรกิจ 
ดว้ยพฤติกรรมของผูบ้ริโภคทั้งในและต่ำงประเทศที่กลบัมำใชบ้ริกำรโรงแรมและรำ้นอำหำรเพิ่มมำกขึน้จึงเป็นปัจจยัสนับสนุน 
กำรด ำเนินงำนตำมแผนธุรกิจที่มุ่งเนน้กำรเจำะตลำดในกลุ่มธุรกิจโรงแรม รำ้นอำหำร และธุรกิจจดัเลีย้ง  ประกอบกับจ ำนวน
นกัท่องเที่ยวที่เริ่มเดินทำงเขำ้มำในประเทศและต่ำงประเทศทั่วโลก ยกเวน้ประเทศจีนและอีก 2-3 ประเทศ เป็นผลใหย้อดขำยใน
ไตรมำสที่ 3 ปี 2565 เติบโตสงูกว่ำเป้ำหมำย อย่ำงไรก็ตำม บรษิัทยงัคงเผชิญควำมทำ้ทำยจำกตน้ทนุพลงังำนและวตัถดุิบที่เพิ่ม
สงูขึน้ ซึ่งบริษัทยงัคงด ำเนินมำตรกำรปรบัรำคำขำยควบคู่กบักำรด ำเนินมำตรกำรควบคุมค่ำใชจ้่ำยทั่วทัง้องคก์รเพื่อบรรเทำ
ผลกระทบ 

ผลการด าเนินงานไตรมาสที ่3 ปี 2565 สิน้สุดวันที ่30 กันยายน 2565 
       (ล้านบาท) 

 งบก าไรขาดทนุเบด็เสร็จ 
ไตรมาส 

เปลี่ยน 
แปลง 

(ร้อยละ) 

 งวดเก้าเดือนสิน้สุด 
วันที ่30 กนัยายน 

เปลี่ยน 
แปลง 

(ร้อยละ) 3/2565 3/2564  2565 2564 
รำยไดจ้ำกกำรขำย 499.15 350.28 42.50  1,290.85 953.43 35.39 

ขายในประเทศ 110.18 43.67 152.33  286.28 158.59 80.52 
- ขายในประเทศช่องทางแบบดัง้เดมิ (Offline) 102.70 37.77 171.90  266.04 148.82 78.77 
- ขายในประเทศช่องทางอคีอมเมิร์ซ (E-
Commerce) 

7.48 5.90 26.96  20.24 9.77 107.10 

ขายตา่งประเทศ  388.97 306.61 26.86  1,004.57 794.84 26.39 
รำยไดอ้ื่น 4.59 12.86 (64.35)  19.87 15.35 29.45 
     - รายไดค้่าขนส่ง 3.66 4.04 (9.51)  17.52 5.56 215.41 
     - อืน่ๆ 0.93 8.82 (89.45)  2.35 9.79 (76.05) 
รวมรายได้ 503.74 363.14 38.72  1,310.72 968.78 35.30 
ตน้ทนุขำย 346.34 229.31 51.04  929.44 624.85 48.74 
ค่ำใชจ้ำ่ยจำกกำรระงบักำรผลิตชั่วครำว 26.69 38.15 (30.05)  92.80 125.94 (26.32) 
ขำดทนุ (ค่ำใชจ้ำ่ยโอนกลบั) จำกกำรปรบัลด
มลูค่ำสินคำ้ 

4.97 1.96 153.78  13.66 (3.84) (455.62) 

ค่ำใชจ้ำ่ยในกำรขำย 69.03 56.63 21.89  206.34 154.57 33.50 
ค่ำใชจ้ำ่ยในกำรบรหิำร 29.00 26.80 8.19  85.73 77.62 10.45 
ขำดทนุจำกอตัรำแลกเปล่ียนเงินตรำต่ำงประเทศ 6.99 21.39 (67.34)  4.10 34.93 (88.25) 
รวมค่าใช้จ่าย 483.02 374.24 29.06  1,332.07 1,014.07 31.36 
ก าไร (ขาดทนุ) จากกิจกรรมด าเนินงาน 20.72 (11.10) (286.58)  (21.35) (45.29) (52.86) 
ตน้ทนุทำงกำรเงิน 5.81 6.20 (6.26)  17.01 16.42 3.55 
ก าไร (ขาดทนุ) ก่อนคา่ใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 14.91 (17.30) (186.16)  (38.36) (61.71) (37.84) 
ค่ำใชจ้ำ่ย (รำยได)้ ภำษีเงินได ้ 2.84 (4.63) (161.41)  (6.06) (9.85) (38.52) 
ก าไร (ขาดทนุ) สุทธิส าหรับงวด 12.07 (12.67) (195.20)  (32.30) (51.86) (37.72) 
ก ำไร (ขำดทนุ) เบด็เสรจ็อื่นส ำหรบังวด 0.45 1.09 (58.60)  0.51 2.24 (77.41) 
ก าไร (ขาดทนุ) เบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด 12.52 (11.58) (208.01)  (31.79) (49.62) (35.92) 
ก าไร (ขาดทนุ) ต่อหุน้ขัน้พืน้ฐาน (บาท) 0.57 (0.59) (196.61)  (1.51) (2.43) (37.86) 
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1. รายได้ 
– ในไตรมำสที่ 3 ปี 2565 บริษัท โอเชียนกลำส จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย (“บริษัท”)  มีรำยไดร้วมจ ำนวน 503.74 
ลำ้นบำท เพิ่มขึน้รอ้ยละ 38.72 เป็นรำยไดจ้ำกกำรขำยรวมจ ำนวน 499.15 ลำ้นบำท เพิ่มขึน้รอ้ยละ 42.50 เมื่อเทียบ
กบัไตรมำสเดียวกนัของปีก่อน โดยกำรขำยในประเทศเติบโตรอ้ยละ 152.33 จำกควำมตอ้งกำรสินคำ้เครื่องแกว้ส ำหรบั
กลุ่มธุรกิจโรงแรม รำ้นอำหำร แลธุรกิจจัดเลีย้ง ที่กลับมำเปิดให้บริกำรอย่ำงเต็มรูปแบบรวมถึงโครงกำรท่ีเปิดใหม่  
ในขณะที่กำรขำยสินคำ้ไปต่ำงประเทศเติบโตรอ้ยละ 26.86 ส่วนใหญ่มำจำกกำรส่งออกสินคำ้ไปยงัภูมิภำคอำเซียน 
เอเชียใต ้ยโุรป และอเมรกิำ สดัส่วนกำรขำยสินคำ้ในประเทศและต่ำงประเทศอยู่ที่รอ้ยละ 22 และ 78 ตำมล ำดบั ในขณะ
ที่ไตรมำสเดียวกนัของปีก่อนมีสดัส่วนอยู่ที่รอ้ยละ 12 และ 88 ตำมล ำดบั 

– ส ำหรบังวดเกำ้เดือน บริษัทมีรำยไดร้วมจ ำนวน 1,310.72 ลำ้นบำท เพิ่มขึน้รอ้ยละ 35.30 เป็นรำยไดจ้ำกกำรขำยรวม
จ ำนวน 1,290.85 ลำ้นบำท เพิ่มขึน้รอ้ยละ 35.39 เมื่อเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อน  

รายได้จากการต่างประเทศและในประเทศ (หน่วย: ลำ้นบำท) 

  
 

สัดส่วนการขายต่างประเทศและในประเทศ (หน่วย: รอ้ยละ) 

   
 

– ในไตรมำสที่ 3 ปี 2565 บริษัทมีรำยไดอ้ื่นจ ำนวน 4.59 ลำ้นบำท ในขณะที่งวดเกำ้เดือน บริษัทมีรำยไดอ้ื่นจ ำนวน 
19.87 ลำ้นบำท ส่วนใหญ่เกิดจำกกำรรับรูร้ำยไดจ้ำกกำรขนส่ง และรำยไดจ้ำกกำรขำยเศษวัสดุและอุปกรณข์อง
เครื่องจกัรที่เส่ือมสภำพ 
 

2. ก าไรขั้นต้นและอัตราก าไรขั้นต้น 
– ในไตรมำสที่ 3 ปี 2565 บริษัทมีก ำไรขั้นตน้จ ำนวน 152.81 ลำ้นบำท เพิ่มขึน้รอ้ยละ 26.32 เมื่อเทียบกับไตรมำส

เดียวกันของปีก่อน โดยอัตรำก ำไรขั้นตน้คิดเป็นรอ้ยละ 30.61 ของยอดขำย ลดลงจำกไตรมำสเดียวกันของปีก่อน       

ซึ่งมีอตัรำก ำไรขัน้ตน้ที่รอ้ยละ 34.54 เนื่องจำกกำรเพิ่มขึน้ของตน้ทุนพลงังำนและรำคำวตัถดุิบ อย่ำงไรก็ตำมบริษัท

ไดป้รบัปรุงรำคำขำยสินคำ้เพื่อลดผลกระทบจำกตน้ทนุที่เพิ่มขึน้ ตัง้แต่ช่วงไตรมำสที่ 3 เป็นตน้มำ 
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– ในขณะที่งวดเก้ำเดือน บริษัทมีก ำไรขั้นตน้จ ำนวน 361.41 ล้ำนบำท เพิ่มขึน้รอ้ยละ 9.99 เมื่อเทียบกับงวด

เดียวกนัของปีก่อน โดยอตัรำก ำไรขัน้ตน้คิดเป็นรอ้ยละ 28.00 ของยอดขำย ลดลงจำกงวดเดยีวกนัของปีกอ่น ซึ่งมี

อตัรำก ำไรขัน้ตน้ท่ีรอ้ยละ 34.46  

  

3. ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ และอัตราก าไร (ขาดทุน) สุทธิ  
ในไตรมำสที่ 3 ปี 2565 บรษิัทมีผลก ำไรสทุธิ จ ำนวน 12.07 ลำ้นบำท หรืออตัรำก ำไรสทุธิคิดเป็นรอ้ยละ 2.40 ของรำยได้
รวม เมื่อเทียบกับไตรมำสเดียวกันของปีก่อนที่มีผลขำดทุนสทุธิจ ำนวน 12.67 ลำ้นบำท และมีอตัรำขำดทุนสทุธิคิดเป็น
รอ้ยละ 3.49 ในขณะท่ีงวดเกำ้เดือน บรษิัทมีผลขำดทนุสทุธิจ ำนวน 32.30 ลำ้นบำท  

  

4. ต้นทุนขาย 
ตน้ทนุขำยในไตรมำสที่ 3 ปี 2565 มีจ ำนวนรวม 346.34 ลำ้นบำท เพิ่มขึน้รอ้ยละ 51.04 เมื่อเทียบกบัไตรมำสเดียวกนั
ของปีก่อน ในขณะที่งวดเกำ้เดือน มีตน้ทุนขำยรวมจ ำนวน 929.44 ลำ้นบำท เพิ่มขึน้รอ้ยละ 48.74 ตำมยอดขำย
สินคำ้ที่เพิ่มขึน้ และตน้ทนุพลงังำน และวตัถดุิบที่ปรบัรำคำเพิ่มขึน้ระหว่ำงงวด 

5. ค่าใช้จ่ายจากการระงับการผลิตชั่วคราว 

ในไตรมำสที่ 3 ปี 2565 บรษิัทมีค่ำใชจ้่ำยระงบัสำยกำรผลิตชั่วครำวเพื่อซ่อมบ ำรุงเตำหลอมและบริหำรสินคำ้คงเหลือให้
สมดุลกับปริมำณกำรขำยจ ำนวน 26.69 ลำ้นบำท ลดลงรอ้ยละ 30.05 เมื่อเทียบกับไตรมำสเดียวกนัของปีก่อน  ในขณะ
ที่งวดเกำ้เดือนค่ำใชจ้่ำยระงบัสำยกำรผลิตชั่วครำวเพื่อซ่อมบ ำรุงเตำหลอมและบริหำรสินคำ้คงเหลือใหส้มดุลกบัปริมำณ
กำรขำยลดลงรอ้ยละ 26.32 เมื่อเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อน เนื่องจำกปรมิำณกำรขำยสินคำ้ที่เพิ่มขึน้  

6. ขาดทุน (ค่าใช้จ่ายโอนกลับ) จากการปรับลดมูลค่าสินค้า 
ในไตรมำสที่ 3 ปี 2565 บรษิัทมีผลขำดทนุจำกกำรปรบัลดมลูค่ำสินคำ้จ ำนวน 4.97 ลำ้นบำท ในขณะท่ีงวดเกำ้เดือน
บริษัทมีผลขำดทุนจำกกำรปรบัลดมลูค่ำสินคำ้จ ำนวน 13.66 ลำ้นบำท โดยส่วนใหญ่มำจำกกำรปรบัลดมลูค่ำสินคำ้
ส ำเรจ็รูปคงเหลือ วตัถดุิบและอะไหล่ที่เส่ือมสภำพ และคำ้งนำน 
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7. ค่าใช้จ่ายในการขาย 

ในไตรมำสที่ 3 ปี 2565 บริษัทมีค่ำใชจ้่ำยในกำรขำยจ ำนวน 69.03 ลำ้นบำท เพิ่มขึน้รอ้ยละ 21.89 ในขณะที่งวดเกำ้
เดือนมีค่ำใชจ้่ำยในกำรขำยจ ำนวน 206.34 ลำ้นบำท เพิ่มขึน้รอ้ยละ 33.50 เนื่องจำกค่ำขนส่งที่ปรบัเพิ่มขึน้ ประกอบ
กับค่ำใชจ้่ำยเพื่อกำรเดินทำง ค่ำใชจ้่ำยในกำรโฆษณำประชำสัมพันธ์ผ่ำนช่องทำงออนไลน ์และค่ำใชจ้่ำยในกำร
ส่งเสรมิกำรขำยเพื่อกระตุน้ยอดขำยสินคำ้ทัง้ตลำดในประเทศและตลำดต่ำงประเทศที่เพิ่มขึน้  

  

8. ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

บริษัทมีค่ำใชจ้่ำยในกำรบริหำรจ ำนวน 29.00 ลำ้นบำท เพิ่มขึน้รอ้ยละ 8.19 เมื่อเทียบกับไตรมำสเดียวกันของปีก่อน 
เนื่องจำกมีกำรจำ้งงำนในต ำแหน่งว่ำงเพื่อรองรบัแผนกำรขำยที่เพิ่มขึน้ และมีกำรจำ้งที่ปรกึษำเพื่อปรบัปรุงกระบวนกำร
ปฏิบตัิงำนภำยในบริษัท อย่ำงไรก็ตำม บริษัทยงัคงด ำเนินมำตรกำรควบคมุค่ำใชจ้่ำยอย่ำงต่อเนื่อง โดยในงวดเกำ้เดือน 
บรษิัทมีค่ำใชจ้่ำยในกำรบรหิำรจ ำนวน 85.73 ลำ้นบำท เพิ่มขึน้รอ้ยละ 10.45 เมื่อเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อน 

  

9. ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงนิตราต่างประเทศ 

ในไตรมำสที่ 3 ปี 2565 บริษัทมีขำดทุนจำกอัตรำแลกเปล่ียนเงินตรำต่ำงประเทศ จ ำนวน 6.99 ลำ้นบำท ลดลง     
รอ้ยละ 67.34 ในขณะท่ีงวดเกำ้เดือนบรษิทัมีขำดทนุจำกอตัรำแลกเปล่ียนเงินตรำต่ำงประเทศ จ ำนวน 4.10 ลำ้นบำท 
ลดลงรอ้ยละ 88.25 โดยส่วนใหญ่เป็นผลขำดทนุจำกกำรท ำสญัญำซือ้ขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหนำ้ 

10. ต้นทุนทางการเงนิ 
ในไตรมำสที่ 3 ปี 2565 บรษิัทมีตน้ทนุทำงกำรเงินจ ำนวน 5.81 ลำ้นบำท เพิ่มขึน้รอ้ยละ 6.26 ในขณะท่ีงวดเกำ้เดือน
บริษัทมีตน้ทุนทำงกำรเงินจ ำนวน 17.01 ลำ้นบำท เพิ่มขึน้รอ้ยละ 3.55 เนื่องจำกอตัรำดอกเบีย้ที่มีกำรปรบัตวัสงูขึน้
ประกอบกบักำรจดัหำเงินทนุท่ีเพิ่มขึน้เพื่อสนบัสนนุกำรด ำเนินงำนของบรษิัท  
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ฐานะการเงิน ณ วันที ่30 กันยายน 2565 

(ล้านบาท) 

 ณ 30 กนัยายน 2565 ณ 31 ธนัวาคม 2564 เปลี่ยนแปลง 
  (ล้านบาท) (ล้านบาท) (ร้อยละ) 

สินทรพัยห์มนุเวียน 1,249.90 1,162.56 7.51 

สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน 2,134.06 2,196.81 (2.86) 
รวมสินทรัพย ์ 3,383.96 3,359.37 0.73 

หนีสิ้นหมนุเวียน 1,086.25 993.66 9.32 

หนีสิ้นไม่หมนุเวียน 490.56 526.77 (6.88) 

รวมหนีส้ิน 1,576.81 1,520.43 3.71 

รวมส่วนของผู้ถือหุน้ 1,807.15 1,838.94 (1.73) 

รวมหนีส้ินและสว่นของผู้ถือหุน้ 3,383.96 3,359.37 0.73 

อตัรำส่วนสภำพคล่อง (เทำ่) 1.15 1.17   

อตัรำส่วนหนีสิ้นต่อส่วนของผูถื้อหุน้ (เท่ำ) 0.87 0.83   
  
  

สินทรัพยร์วม 
(หน่วย: ลำ้นบำท)  

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 
(หน่วย: ลำ้นบำท) 
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สินทรัพยร์วม  

ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2565 บรษิัทมีสินทรพัยร์วมจ ำนวน 3,383.96 ลำ้นบำท เพิ่มขึน้รอ้ยละ 0.73 โดยมีสินทรพัยห์มนุเวียน
จ ำนวน 1,249.90 ลำ้นบำท เพิ่มขึน้รอ้ยละ 7.51 ส่วนใหญ่มำจำกสินคำ้คงเหลือเพิ่มขึน้ ในขณะที่สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียนมี
จ ำนวน 2,134.06 ลำ้นบำท ลดลงรอ้ยละ 2.86 จำกผลสทุธิของกำรคิดค่ำเส่ือมรำคำ และกำรลงทุนเพิ่มในเครื่องจกัรและ
อปุกรณใ์นระหว่ำงงวด  

หนีส้ินรวม 

บริษัทมีหนีสิ้นรวมจ ำนวน 1,576.81 ลำ้นบำท เพิ่มขึน้รอ้ยละ 3.71 ส่วนใหญ่จำกเจำ้หนีก้ำรคำ้ที่เพิ่มขึน้จำกกำรสั่งซือ้
สินคำ้และวตัถดุิบหลกัที่จ  ำเป็นต่อกำรผลิต และเงินกูย้ืมระยะสัน้ที่เพิ่มขึน้ 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 

ส่วนของผูถื้อหุน้มีจ ำนวนรวม 1,807.15 ลำ้นบำท ลดลงรอ้ยละ 1.73 จำกกำรรบัรูผ้ลขำดทนุสทุธิระหว่ำงงวด 

 


