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ค าอธิบายและการวิเคราะหข์องฝ่ายจัดการ  

บทสรุปผู้บริหาร 

บริษัท โอเชียนกลำส จ ำกัด (มหำชน) (“บริษัท”) ด ำเนินธุรกิจตำมหลกักำรพฒันำสู่ควำมยั่งยืนครอบคลมุประเด็นหลกัทัง้ 3 
ดำ้น ไดแ้ก่ ดำ้นส่ิงแวดลอ้ม ดำ้นสังคม และบรรษัทภิบำล (ESG) โดยให้ควำมส ำคัญกับกำรด ำเนินธุรกิจอย่ำงมีควำม
รบัผิดชอบ ควบคู่ไปกบักำรส่งเสรมิควำมเป็นอยู่ที่ดีใหก้บัสงัคม กำรพฒันำศกัยภำพใหก้บัพนกังำน ตลอดจนกำรใชท้รพัยำกร
อย่ำงมีประสิทธิภำพเพื่อลดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม 

ผลการด าเนินงานประจ าปี 2565 

ในปี 2565 บริษัทใหค้วำมส ำคญักับกำรด ำเนินกลยุทธเ์พื่อตอบสนองกำรฟ้ืนตวัของอุตสหกรรมกำรท่องเที่ยวงทัง้ในและ
ต่ำงประเทศ โดยมุ่งเนน้ขยำยตลำดไปยงักลุ่มลกูคำ้โรงแรม รำ้นอำหำร ผบั บำร ์ผ่ำนช่องทำงกำรขำยแบบออนไลน ์และ
ออฟไลน ์ในประเทศไทย จีน อินเดีย เวียดนำม เกำหลีใต ้นอกจำกนี ้บรษิัทยงัไดก้ระจำยสินคำ้ครสิตลัลีนเพิ่มมำกขึน้ผ่ำน
กำรขำยดว้ยแบรนดข์องบริษัทและรบัจำ้งผลิตภำยใตแ้บรนดข์องลูกคำ้  ในประเทศออสเตรเลีย ญ่ีปุ่ น ตะวันออกกลำง 
ยโุรป และอเมรกิำ  

ส ำหรับกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ บริษัทมุ่งเน้นพัฒนำสินค้ำให้มีควำมหลำกหลำยทั้งในรูปแบบกำรใช้งำนและดีไซน์                  
ที่ตอบสนองควำมตอ้งกำรของลกูคำ้ โดยในปี 2565 ผลิตภณัฑ ์REGO ผ่ำนกระบวนกำรออกแบบและผลิต โดยยึดหลกั
แนวคิด 3Rs ซึ่งประกอบดว้ย กำรใชซ้  ำ้ (Reuse) กำรลดขยะ (Reduce) กำรรีไซเคิล (Recycle) โดยน ำเศษแกว้กลบัเขำ้สู่
กระบวนกำรผลิต   

นอกจำกนี ้บริษัทไดด้  ำเนินโครงกำรประเมินคำรบ์อนฟุตพริน้ทร์ะดบัองคก์ร เพื่อน ำขอ้มลูกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกจำก
กิจกรรมกำรด ำเนินงำนมำก ำหนดแนวทำงกำรบริหำรจดักำรอย่ำงมีประสิทธิภำพ นอกจำกนี ้บริษัทไดต้ิดตัง้ระบบผลิต
ไฟฟ้ำจำกพลงังำนแสงอำทิตย ์ตัง้แต่ปี 2563 อย่ำงต่อเนื่องแบ่งเป็น 3 ระยะ  ซึ่งสำมำรถช่วยใหบ้ริษัทลดภำระค่ำไฟฟ้ำ
และลดกำรปล่อยก๊ำซคำรบ์อนไดออกไซด ์   

ทัง้นี ้ในปีที่ผ่ำนมำ บรษิัทเผชิญควำมทำ้ทำยจำกตน้ทนุพลงังำนและวตัถดุิบท่ีเพิ่มสงูขึน้ ซึ่งบรษิัทไดด้  ำเนินมำตรกำรปรบั
รำคำขำยควบคู่ไปกบักำรควบคมุค่ำใชจ้่ำยทั่วทัง้องคก์รเพื่อบรรเทำผลกระทบ ส่งผลใหบ้รษิัทมีผลประกอบกำรท่ีเป็นก ำไร 

งบก าไรขาดทนุเบด็เสร็จ 
2565 

(ล้านบาท) 
2564 

(ล้านบาท) 
เปลี่ยนแปลง 

(ร้อยละ) 

รำยไดจ้ำกกำรขำย 1,951.09 1,545.30 26.26 

ก ำไรจำกอตัรำแลกเปล่ียนเงินตรำต่ำงประเทศ 1.45 - N/A 

รำยไดอ้ื่น 22.00 22.09 (0.40) 
รวมรายได้ 1,974.54 1,567.39 25.98 

ตน้ทนุขำย 1,391.99 1,013.08 37.40 

ค่ำใชจ้ำ่ยจำกกำรระงบักำรผลิตชั่วครำว 106.99 173.98 (38.50) 

ขำดทนุ (ค่ำใชจ้ำ่ยโอนกลบั) จำกกำรปรบัลดมลูคำ่สินคำ้ 18.16 (2.88) (729.82) 

ค่ำใชจ้ำ่ยในกำรขำย 289.10 220.12 31.34 

ค่ำใชจ้ำ่ยในกำรบรหิำร 117.33 107.50 9.14 
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งบก าไรขาดทนุเบด็เสร็จ 
2565 

(ล้านบาท) 
2564 

(ล้านบาท) 
เปลี่ยนแปลง 

(ร้อยละ) 

ขำดทนุจำกอตัรำแลกเปล่ียนเงินตรำตำ่งประเทศ - 26.56 (100.00) 
รวมค่าใช้จ่าย 1,923.57 1,538.36 25.04 
ก าไรจากกิจกรรมด าเนินงาน 50.97 29.03 75.61 

ตน้ทนุทำงกำรเงิน 23.37 22.01 6.21 
ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได ้ 27.60 7.02 293.12 

ค่ำใชจ้ำ่ยภำษีเงินได ้ 7.29 4.00 82.23 
ก าไรสุทธสิ าหรับปี 20.31 3.02 572.52 

ก ำไรเบ็ดเสรจ็อื่นส ำหรบัปี 13.84 2.17 536.52 
ก าไรเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี 34.15 5.19 557.45 
    

ก าไรต่อหุน้ขัน้พืน้ฐาน (บาท) 0.95 0.14 587.57 
 

1) รายได้รวม 

รายการ 
2565 

(ล้านบาท) 
2564 

(ล้านบาท) 
เปลี่ยนแปลง 

(ร้อยละ) 
ขายในประเทศ  492.18 312.15 57.67 

     - ขำยในประเทศ - ช่องทำงแบบดัง้เดิม (Offline) 460.04 294.45 56.24 

     - ขำยในประเทศ - ช่องทำงอคีอมเมิรซ์ (E-Commerce) 32.14 17.70 81.51 
ขายต่างประเทศ  1,458.91 1,233.15 18.31 
รวมรายได้จากการขาย 1,951.09 1,545.30 26.26 

รายได้อื่น    
     - รำยไดค้่ำขนส่ง 19.01 11.93 59.43 
     - อื่นๆ 2.99 10.16 (70.59) 
รวมรายได้อื่น 22.00 22.09 (0.40) 
รวมรายได้ 1,974.54 1,567.39 25.98 

บรษิัทมีรำยไดร้วมจ ำนวน 1,974.54 ลำ้นบำท เพิ่มขึน้รอ้ยละ 25.98 เป็นรำยไดจ้ำกกำรขำยรวมจ ำนวน 1,951.09 ลำ้นบำท 
เพิ่มขึน้รอ้ยละ 26.26 โดยกำรขำยในประเทศเติบโตรอ้ยละ 57.67 จำกกำรฟ้ืนตัวของอุตสำหกรรมกำรท่องเที่ยว อีกทั้ง
ยอดขำยสินคำ้ผ่ำนช่องทำงอีคอมเมิรซ์เติบโตขึน้รอ้ยละ 81.51 เมื่อเทียบกับปีก่อน ในขณะที่กำรขำยสินคำ้ไปต่ำงประเทศ
เติบโตรอ้ยละ 18.31 ส่วนใหญ่มำจำกกำรส่งออกสินคำ้ไปยงัภูมิภำคอำเซียน เอเชียใต ้อเมริกำ และเอเชียแปซิฟิก สดัส่วน
กำรขำยสินคำ้ในประเทศและต่ำงประเทศอยู่ที่รอ้ยละ 25 และ 75 ตำมล ำดบั ขณะที่ ปีก่อนมีสดัส่วนอยู่ที่รอ้ยละ 20 และ 80 
ตำมล ำดบั   

บรษิัทมีรำยไดอ้ื่นจ ำนวน 22.00 ลำ้นบำท ส่วนใหญ่เกิดจำกรำยไดจ้ำกค่ำขนส่งสินคำ้ กำรรบัรูร้ำยไดจ้ำกกำรขำยอปุกรณ์
ของเครื่องจกัรที่เส่ือมสภำพและกำรขำยเศษวสัดุ 
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รายได้จากการขายในต่างประเทศและในประเทศ 
(หน่วย: ลำ้นบำท) 

 

สัดส่วนการขายในต่างประเทศและในประเทศ 

 

 

2) ต้นทุนขาย 

บรษิัทมีตน้ทนุขำยรวมจ ำนวน 1,391.99 ลำ้นบำท เพิ่มขึน้รอ้ยละ 37.40 เมื่อเทียบกบัปีกอ่น ตำมยอดขำยสินคำ้ที่
เพิ่มขึน้ และตน้ทนุพลงังำน และวตัถดุิบที่ปรบัรำคำเพิ่มขึน้ระหว่ำงปี 

3) ก าไรขั้นต้นและอัตราก าไรขั้นต้น 

บรษิัทมีก ำไรขัน้ตน้จ ำนวน 559.10 ลำ้นบำท เพิ่มขึน้รอ้ยละ 5.05 เมื่อเทียบกบัปีก่อน โดยมีอตัรำก ำไรขัน้ตน้คิดเป็นรอ้ยละ 
28.66 ของยอดขำย ลดลงจำกปีก่อนซึ่งมีอตัรำรอ้ยละ 34.44 เนื่องจำกกำรเพิ่มขึน้ของตน้ทนุพลงังำนและรำคำวตัถดุิบ 
อย่ำงไรกต็ำมบรษิัทไดป้รบัปรุงรำคำขำยสินคำ้เพื่อลดผลกระทบจำกตน้ทนุท่ีเพิ่มขึน้ ตัง้แตช่่วงไตรมำสที่ 3 เป็นตน้มำ 
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4) ค่าใช้จ่ายจากการระงับการผลิตชั่วคราว 

บรษิัทมีค่ำใชจ้่ำยระงบัสำยกำรผลิตชั่วครำวเพื่อซ่อมบ ำรุงเตำหลอมและบรหิำรสินคำ้คงเหลือใหส้มดลุกบัปรมิำณกำรขำย
จ ำนวน 106.99 ลำ้นบำท ลดลงรอ้ยละ 38.50 เมื่อเทียบกบัปีก่อน เนื่องจำกปรมิำณกำรขำยสินคำ้ที่เพิ่มขึน้  

5) ขาดทุน (ค่าใช้จ่ายโอนกลับ) จากการปรับลดมูลค่าสินค้า 
บรษิัทมีค่ำใชจ้่ำยโอนกลบัจำกกำรปรบัลดมลูค่ำสินคำ้ จ ำนวน 18.16 ลำ้นบำท โดยส่วนใหญ่มำจำกกำรปรบัลดมลูคำ่
สินคำ้ส ำเรจ็รูปคงเหลือ วตัถดุิบและอะไหล่ที่เส่ือมสภำพ และคำ้งนำน  

6) ค่าใช้จ่ายในการขาย 
บริษัทมีค่ำใชจ้่ำยในกำรขำยจ ำนวน 289.10 ลำ้นบำท เพิ่มขึน้รอ้ยละ 31.34 เนื่องจำกค่ำใชจ้่ำยขนส่งที่ปรบัเพิ่มขึน้ 
ประกอบกบัค่ำใชจ้่ำยเพื่อกำรเดินทำง ค่ำใชจ้่ำยในกำรโฆษณำประชำสมัพนัธผ่์ำนช่องทำงออนไลน ์และค่ำใชจ้่ำยใน
กำรส่งเสรมิกำรขำยเพื่อกระตุน้ยอดขำยสินคำ้ทัง้ตลำดในประเทศและตลำดต่ำงประเทศเพิ่มขึน้  

 
7) ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

บรษิัทมีค่ำใชจ้่ำยในกำรบรหิำรจ ำนวน 117.33 ลำ้นบำท เพิ่มขึน้รอ้ยละ 9.14 เนื่องจำกมีกำรจำ้งงำนในต ำแหน่งงำนที่ว่ำง
เพื่อรองรบัแผนกำรขำยที่เพิ่มขึน้ และมีกำรจำ้งที่ปรกึษำเพื่อปรบัปรุงกระบวนกำรปฎิบตัิงำนภำยในบริษัท อย่ำงไรก็ตำม 
บรษิัทยงัคงด ำเนินมำตรกำรควบคมุค่ำใชจ้่ำยอย่ำงต่อเนื่อง  

 

8) ก าไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยนเงนิตราต่างประเทศ 
บริษัทมีผลก ำไรจำกอตัรำแลกเปล่ียนเงินตรำต่ำงประเทศจ ำนวน 1.45 ลำ้นบำท เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนที่เป็นผล
ขำดทนุจำกอตัรำแลกเปล่ียนเงินตรำต่ำงประเทศจ ำนวน 26.56 ลำ้นบำท โดยส่วนใหญ่เป็นผลก ำไร (ขำดทนุ) จำกกำร
ท ำสญัญำซือ้ขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหนำ้ 
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9) ต้นทุนทางการเงนิ 
บริษัทมีตน้ทุนทำงกำรเงินจ ำนวน 23.37 ลำ้นบำท เพิ่มขึน้รอ้ยละ 6.21 เนื่องจำกอตัรำดอกเบีย้ที่มีกำรปรบัตวัสูงขึน้ 
ประกอบกบักำรจดัหำเงินทนุท่ีเพิ่มขึน้เพื่อสนบัสนนุกำรด ำเนินงำนของบรษิัท 

10) ก าไรสุทธิและอัตราก าไรสุทธิ 
บรษิัทมีก ำไรสทุธิ 20.31 ลำ้นบำท เพิ่มขึน้จำกปีก่อน ซึ่งมีผลก ำไรสทุธิที่ 3.02 ลำ้นบำท  
อตัรำก ำไรสทุธิคิดเป็นรอ้ยละ 1.03 ของรำยไดร้วม  

 
 

11) ก าไรเบ็ดเสร็จอื่น สุทธิจากภาษีเงนิได้ 
บรษิัทมีผลก ำไรเบ็ดเสรจ็อื่น สทุธิจำกภำษีเงินไดจ้ ำนวน 13.84 ลำ้นบำท เพิ่มขึน้จำกปีก่อนรอ้ยละ 536.52 เนื่องจำกกำร
รบัรูผ้ลก ำไรจำกกำรวดัมลูค่ำใหม่ของผลประโยชนพ์นกังำนที่ก ำหนดไวส้ทุธิจำกภำษีเงินไดใ้นระหว่ำงปี 

ฐานะการเงนิ ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2565 

 2565 2564 เปลี่ยนแปลง  
  (ล้านบาท) (ล้านบาท) (ร้อยละ) 

สินทรพัยห์มนุเวียน 1,372.24 1,162.56 18.04 
สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน 2,121.31 2,196.81 (3.44) 
รวมสินทรัพย ์ 3,493.55 3,359.37 3.99 

หนีสิ้นหมนุเวียน 1,142.87 993.66 15.02 
หนีสิ้นไม่หมนุเวียน 477.59 526.77 (9.34) 

รวมหนีส้ิน 1,620.46 1,520.43 6.58 
รวมส่วนของผู้ถือหุน้ 1,873.09 1,838.94 1.86 

รวมหนีส้ินและสว่นของผู้ถือหุน้ 3,493.55 3,359.37 3.99 

 

 

 

  



 
 

บริษัท โอเชียนกลาส จ ากัด (มหาชน)   หนำ้ 6/ 7 
  

 

ค าอธิบายและการวิเคราะหข์องฝ่ายจัดการ  

สินทรัพยร์วม 
(หน่วย: ลำ้นบำท)  

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 
(หน่วย: ลำ้นบำท)  

 
▪ สินทรัพย ์
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2565 บรษิัทมีสินทรพัยร์วม 3,493.55 ลำ้นบำท เพิ่มขึน้รอ้ยละ 3.99 จำกรำยกำรดงัต่อไปนี ้ 
- เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด  เพิ่มขึน้รอ้ยละ 41.71 จำกเงินกูย้ืมระยะสัน้ และกำรเบิกใชเ้งินกูย้ืมระยะยำวตำม
สญัญำเงินกู ้เพื่อบรหิำรจดักำรกระแสเงินสดรบัจำกกำรด ำเนินงำน และใชใ้นกำรลงทนุในสินทรพัยใ์นระหว่ำงปี 
- ลกูหนีก้ำรคำ้และลกูหนีห้มนุเวียนอื่น เพิ่มขึน้รอ้ยละ 1.90 ส่วนใหญ่มำจำกมลูค่ำขำยสินคำ้ และเงินทดรองจ่ำยล่วงหนำ้
ค่ำซือ้เครื่องจกัรและอปุกรณท์ี่เพิ่มขึน้ 
- สินคำ้คงเหลือเพิ่มขึน้รอ้ยละ 21.35 เนื่องจำกปริมำณกำรขำยที่เพิ่มขึน้มำกในช่วงไตรมำส 4 ปี 2565 และกำรบริหำร
วตัถดุิบและสินคำ้คงเหลือใหส้มดลุกบักำรผลิต  
- ที่ดิน อำคำรและอปุกรณ ์ลดลงรอ้ยละ 4.50 จำกผลสทุธิของกำรคิดค่ำเส่ือมรำคำ และกำรลงทุนเพิ่มในเครื่องจกัรและ
อปุกรณร์ะหว่ำงปี 
- สินทรพัยสิ์ทธิกำรใช ้เพิ่มขึน้รอ้ยละ 82.07 จำกกำรรบัรูร้ำยกำรตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัที่ 16 เรื่อง
สญัญำเช่ำ จำกสญัญำเช่ำใหม่ที่เพิ่มขึน้ 

▪ หนีส้ิน 
ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2565 บรษิัทมีหนีสิ้นรวม 1,620.46 ลำ้นบำท เพิ่มขึน้รอ้ยละ 6.58 โดยมีรำยละเอียด ดงันี ้ 
- เจ้ำหนีก้ำรคำ้และเจ้ำหนีห้มุนเวียนอื่นเพิ่มขึน้รอ้ยละ 53.52 ตำมก ำลังกำรผลิตและควำมตอ้งกำรสินคำ้ที่เพิ่มขึน้ 
ประกอบกบัเงินรบัล่วงหนำ้จำกลกูคำ้ และค่ำใชจ้่ำยคำ้งจ่ำยที่เพิ่มขึน้เมื่อเทียบกบัปีก่อน  
- เงินกูย้ืมระยะสัน้เพิ่มขึน้รอ้ยละ 3.91 เพื่อน ำมำใชใ้นกำรบรหิำรจดักำรกระแสเงินสดจำกกำรด ำเนินงำน ในขณะที่ เงินกูย้ืม
ระยะยำวลดลงรอ้ยละ 20.38 จำกกำรช ำระคืนเงินกูต้ำมก ำหนดในสัญญำเงินกู้ และกำรรบัรูห้นีสิ้นตำมสัญญำเช่ำตำม
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัที่ 16 เรื่องสญัญำเช่ำ เพิ่มขึน้ 18.04 ลำ้นบำท จำกสญัญำเช่ำใหม่ที่เพิ่มขึน้ 
- ภำระผูกพนัผลประโยชนพ์นกังำน ลดลงรอ้ยละ 11.74 จำกกำรรบัรูผ้ลต่ำงจำกกำรวดัมลูค่ำใหม่ จำกขอ้สมมติหลกัใน
ปัจจบุนัเพื่อประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตรป์ระกนัภยั 
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▪ ส่วนของผู้ถือหุ้น 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2565 บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 1,873.09 ลำ้นบำท เพิ่มขึน้รอ้ยละ 1.86 จำกกำรรับรูผ้ลก ำไร
เบ็ดเสรจ็รวมส ำหรบัปี และผลต่ำงจำกกำรวดัมลูค่ำใหม่ของภำระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังำน 

การวิเคราะหอ์ัตราสว่นทางการเงนิทีส่ าคัญ 

ความสามารถในการท าก าไร หน่วย ม.ค. – ธ.ค. 2565 ม.ค. – ธ.ค. 2564 

อตัรำก ำไรขัน้ตน้ รอ้ยละ 28.66 34.44 

อตัรำก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน รอ้ยละ 1.41 2.17 

อตัรำก ำไรสทุธิ รอ้ยละ 1.03 0.19 

อตัรำผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุน้ รอ้ยละ 1.09 0.16 

ก ำไรต่อหุน้ขัน้พืน้ฐำน บำท/หุน้ 0.95 0.14 
ความมีประสิทธิภาพในการด าเนินงาน หน่วย ม.ค. – ธ.ค. 2565 ม.ค. – ธ.ค. 2564 

อตัรำผลตอบแทนจำกสินทรพัย ์ รอ้ยละ 1.49 0.85 
ความสามารถในการด ารงสภาพคล่อง หน่วย 31 ธ.ค. 2565 31 ธ.ค. 2564 

อตัรำส่วนสภำพคล่อง เท่ำ 1.20 1.17 

อตัรำส่วนสภำพคล่องหมนุเรว็ เท่ำ 0.30 0.32 

อำยเุฉล่ียของลกูหนีก้ำรคำ้ วนั 43 43 

อำยเุฉล่ียของสินคำ้คงเหลือ วนั 131 172 

อำยเุฉล่ียของเจำ้หนีก้ำรคำ้ วนั 51 43 

วงจรเงินสด วนั 123 172 
อัตราส่วนวเิคราะหน์โยบายทางการเงนิ หน่วย 31 ธ.ค. 2565 31 ธ.ค. 2564 

อตัรำส่วนหนีสิ้นต่อส่วนของผูถื้อหุน้ เท่ำ 0.87 0.83 

อตัรำส่วนควำมสำมำรถช ำระดอกเบีย้ เท่ำ 10.08 9.36 

อตัรำส่วนควำมสำมำรถช ำระภำระผกูพนั เท่ำ 1.50 6.19 
 

จำกอตัรำส่วนแสดงควำมสำมำรถในกำรท ำก ำไร พบว่ำแมบ้รษิัทจะมีอตัรำก ำไรขัน้ตน้ลดลงจำกรอ้ยละ 34.44 เป็นรอ้ยละ 
28.66 แต่บริษัทมีปริมำณกำรขำยที่สงูขึน้กว่ำปีก่อน ส่งผลใหบ้ริษัทมีรำยไดจ้ำกกำรขำยเพิ่มขึน้รอ้ยละ 26.26  และมีผล
ก ำไรสทุธิต่อหุน้ที่ 0.95 บำท   

บริษัทมีอตัรำส่วนผลตอบแทนจำกสินทรพัย์สงูขึน้กว่ำปีก่อน ในขณะที่อตัรำส่วนควำมสำมำรถในกำรด ำรงสภำพคล่อง
และอตัรำส่วนวิเครำะหน์โยบำยทำงกำรเงินดีขึน้จำกปีก่อน โดยมีวงจรเงินสดที่ดีขึน้จำกกำรบรหิำรจดักำรสินคำ้ใหร้ะบำย
ออกไปไดเ้รว็ขึน้  รวมทัง้มีควำมสำมำรถในกำรช ำระดอกเบีย้และภำระผกูพนัทำงกำรเงินไดเ้ป็นอย่ำงดี โดยบรษิัทสำมำรถ
รกัษำอตัรำส่วนหนีสิ้นต่อส่วนของผูถื้อหุน้ และอตัรำส่วนควำมสำมำรถในกำรช ำระดอกเบีย้ใหเ้ป็นไปตำมขอ้ก ำหนดของ
สญัญำกูย้ืมเงินระยะยำวจำกสถำบนักำรเงินภำยในประเทศ  

 


