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คําอธิบายและการวิเคราะห์งบการเงิน และผลการดําเนินงานของบริษัทเอสโซ่ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) สําหรับ

ไตรมาส ( ปี *++, และสําหรับปี *++, 
 

-. ข้อมูลทางการเงินและ ผลการดําเนินงานที1สําคัญ 
 

  ไตรมาส 4      
ปี 2556 

ไตรมาส 4      
ปี 2555 

 
ปี 2556 ปี 2555 

ปริมาณนํ
ามนัดิบที�นาํเขา้กลั�น (พนับาร์เรลต่อวนั)  140.5 143.8  139.5 140.2 

ปริมาณการผลิตพาราไซลีน (พนัตนั)  70 80  324 347 

อตัราแลกเปลี�ยน (บาทตอ่ดอลลาร์)  31.7 30.7  30.7 31.1 

คา่การกลั�น (ดอลลาร์ต่อบาร์เรล)  (0.8) 0.6  2.9 2.7 

กาํไร/(ขาดทุน)ขั
นตน้ของพาราไซลีน  
(ดอลลาร์ต่อตนั) 

 

115 142 

 

34 9 

รายไดจ้ากการขาย (ลา้นบาท)  63,881 60,820  245,174 245,127 

กาํไรขั
นตน้ (ลา้นบาท)  (28) 810  6,230 5,496 

กาํไร/(ขาดทุน)ขั
นตน้ก่อนดอกเบี
ย ภาษี และคา่
เสื�อมราคาและคา่ตดัจาํหน่าย, EBITDA  
(ลา้นบาท) 

 

(1,029) (18) 

 

2,752 2,546 

(ขาดทนุ)/กาํไรสุทธิ (ลา้นบาท)  (1,834) (1,680)  (378) (1,698) 

(ขาดทนุ)/กาํไรสุทธิต่อหุน้ (บาท) (1)  (0.53) (0.49)  (0.11) (0.49) 

 
(1) คาํนวณจากจาํนวนหุ้นสามัญ ณ ปัจจุบัน 3,461 ล้านหุ้น 
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*. ราคาอ้างองินํ3ามันดิบและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม 
 

สรุปราคาเฉลี�ย Platts สิงคโปร์ ของราคานํ
ามนัดิบและราคานํ
ามนัสาํเร็จรูป 
 

หน่วย: ดอลลาร์ตอ่บาร์เรล 
 ไตรมาส 4      

ปี 2556 
ไตรมาส 4      
ปี 2555 

ไตรมาส 3      
ปี 2556 

 
ปี 2556 ปี 2555 

ดูไบ  106.8 107.5 106.3  105.5 109.4 

นํ
ามนัเบนซิน (ออกเทน 34)  116.0 120.8 118.7  119.2 123.7 

นํ
ามนัอากาศยาน / นํ
ามนัก๊าด  
124.1 126.7 123.3 

 
123.0 126.8 

นํ
ามนัดีเซล (50 ppmS)  
126.0 127.9 125.3 

 
124.7 128.8 

นํ
ามนัเตา (180 cs)  
94.2 96.2 93.4 

 
95.3 103.4 

ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG)  
86.1 86.9 72.8 

 
77.2 81.7 

พาราไซลีน (ดอลลาร์ต่อตนั)  1,425 1,536 1,454  1,476 1,489 

เบนซิน (ออกเทน 34) – (ดอลลาร์

ต่อตนั) (1) 

 

986 1,027 1,009 

 

1,013 1,051 

 

ที�มา: Mean of Platts Singapore and PCI  
 
 
(1) แปลงค่าเป็นดอลลาร์ต่อตัน โดย � ตัน = �.� บาร์เรล 
 

 ราคานํ� ามนัดิบในช่วงไตรมาส � ปี  !!" ยงัคงปรับตวัลดลงจากไตรมาสเดียวกนัปีที%แลว้ โดยนํ�ามนัดิบดูไบ
อยูใ่นช่วงราคา *+  – **  ดอลลาร์ตอ่บาร์เรล และมีราคาเฉลี%ยอยูที่% *+".0 ดอลลาร์ตอ่บาร์เรล สาํหรับระดบัราคา
นํ�ามนัดิบเฉลี%ยปี  !!" นบัวา่ตํ%ากวา่ระดบัราคาในปี  !!! อยู ่ 1.2 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลเนื%องจากปริมาณนํ�ามนัดิบเสนอ
ขายในตลาดที%มากขึ�น     
 เมื%อเทียบกบัไตรมาส � ปี  !!! ราคาตลาดของผลิตภณัฑปิ์โตรเลียมโดยรวมในไตรมาส � ปี  !!" ปรับตวั
ตามราคานํ�ามนัดิบ  โดยส่วนมากนั�นราคาปรับตวัลดลงร้อยละ *-  ในส่วนราคานํ�ามนัเบนซินลดลงร้อยละ � ทาํใหค้า่
การกลั%นของผลิตภณัฑน์ํ
 ามนัเบนซินแคบลง  ส่วนราคาควบคุมก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) ในประเทศไทยหลงัจาก
เริ%มใชร้าคาใหม่ตั�งแต ่ปี  !!� นั�น ปรับตวัสูงเป็น >�.2 ดอลลาร์ตอ่บาร์เรล (0"! ดอลลาร์ตอ่ตนั) ในไตรมาส � ปี  !!" 
โดยลดลงจาก >!.! ดอลลาร์ต่อบาร์เรล  (0>  ดอลลาร์ตอ่ตนั) ในไตรมาส � ปี  !!! ส่วนต่างราคานํ�ามนัเบนซิน 
ปรับตวัลดลงเมื%อเทียบกบัปี  !!! ในขณะที% ราคานํ�ามนัอากาศยาน และราคานํ�ามนัดีเซล เมื%อเทียบกบัราคานํ�ามนัดิบ 
นั�นมีส่วนต่างใกลเ้คียงกนักบัปี  !!! 

ราคาพาราไซลีน (Asian contract price) สาํหรับไตรมาส � อยูที่% *,� ! ดอลลาร์ตอ่ตนั ลดลง จาก *,!1" 
ดอลลาร์ต่อตนัในไตรมาส � ปี  !!!   
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7. การผลติและค่าการกลั1น 
 

  
ไตรมาส 4      
ปี 2556 

ไตรมาส 4      
ปี 2555 

+ / (-)  ปี 2556 ปี 2555 + / (-) 

กาํลงัการกลั%น (พนับาร์เรลต่อวนั)  174.0 174.0 -  174.0 174.0 - 

ปริมาณนํ�ามนัดิบที%นาํเขา้กลั%น (พนั
บาร์เรลต่อวนั) 

 140.5 143.8 (3.3)  139.5 140.2 (0.7) 

ปริมาณการผลิตพาราไซลีน (พนัตนั)  70 80 (10)  324 347 (23) 

กาํไร/(ขาดทุน)ขั
นตน้ของพาราไซลีน 
(ดอลลาร์ต่อตนั) 

 115 142 (27)  34 9 25 

คา่การกลั�น (ดอลลาร์ต่อบาร์เรล)  (0.8) 0.6 (1.4)  2.9 2.7 0.2 

ผลิตภณัฑ์ที%ไดจ้ากโรงกลั%น (%)         

– นํ
ามนัสาํเร็จรูปชนิดเบา (%) (1)  31.5% 31.1% 0.4%  32.2% 32.9% (0.7%) 

– นํ
ามนัสาํเร็จรูปชนิดกึ�งหนกั (%)  55.1% 54.5% 0.6%  55.0% 52.0% 3.0% 

– นํ
ามนัสาํเร็จรูปชนิดหนกั (%)  13.4% 14.4% (1.0%)  12.8% 15.1% (2.3%) 
 

(1) ไม่รวมรีฟอร์เมตที�ส่งไปยงัโรงงานอะโรเมติกส์  
  

ในไตรมาสที% � และ ปี  !!" นํ�ามนัดิบที%นาํเขา้กลั%นมีปริมาณลดลงใกลเ้คียงกบัช่วงเวลาเดียวกนัในปี  !!! 
สาเหตุหลกัเนื%องมาจากคา่การกลั%นอุตสาหกรรมที%ปรับตวัลดลง ควบคูก่บัการหยดุการผลิตชั%วคราวของบางหน่วยใน
โรงกลั%นในช่วงไตรมาสที%ผา่นมา  

ปริมาณการผลิตพาราไซลีนในไตรมาส � ปี  !!" อยูที่% >+,+++ ตนั สอดคลอ้งกบัปริมาณนํ�ามนัดิบนาํเขา้
กลั%นที%ลดลง และผลการดาํเนินการโดยรวม  สาํหรับทั�งปี  !!" บริษทัฯ ผลิตพาราไซลีนอยูที่% 1 �,+++ ตนัตํ%ากวา่ปี 
 !!! โดยกาํไรขั�นตน้ของพาราไซลีนเพิ%มขึ�นมาอยูที่% 1� ดอลลาร์ตอ่ตนัในปี  !!" เทียบกบั 2 ดอลลาร์ตอ่ตนัในปี  !!! 

คา่การกลั%นโดยรวมของไตรมาสที% � ปี  !!" อยูที่% -+.0 ดอลลาร์ตอ่บาร์เรลลดลงจาก +." ดอลลาร์ต่อบาร์เรล 
ในไตรมาสที% � ปี  !!!  อนัเป็นผลมาจากคา่การกลั%นของอตุสาหกรรมที%ปรับตวัลดลงโดยหลกัจากส่วนต่างราคา
นํ�ามนัเบนซิน ปรับตวัลดลงผนวกกบัการออ่นตวัลงของค่าเงินบาท คา่การกลั%นโดยรวมทั�งปี  !!" ปรับตวัเพิ%มขึ�นเป็น 
 .2 ดอลลาร์ตอ่บาร์เรล จาก  .> ดอลลาร์ต่อบาร์เรลใน ปี  !!!  โดยเกิดจากการปรับตวัของประสิทธิภาพของโรงกลั%น
ที%สูงขึ�นและกาํไรจากสต๊อกนํ�ามนั  ทั�งนี�  จะเห็นไดว้า่ความผนัผวนของราคานํ�ามนัดิบและนํ�ามนัสาํเร็จรูปมกัจะส่งผล
ต่อคา่การกลั%นโดยรวมอนัเนื%องมาจากกาํไรขาดทุนจากสต๊อกนํ�ามนั  ถงึแมท้ั�งปี  !!" ราคานํ�ามนัดิบและนํ�ามนั
สาํเร็จรูปมีการปรับตวัลดลงจากปี  !!! แต่หากคิดเป็นเงินบาทนั�นราคาไดป้รับตวัเพิ%มขึ�นเนื%องจากเงินบาทอ่อนคา่เมื%อ
เทียบกบัดอลลาร์ในช่วงปลายปี  !!" ส่งผลใหเ้กิดการกาํไรจากสต๊อกนํ�ามนัในปีนี�    

สดัส่วนของนํ�ามนัสาํเร็จรูปที%ไดจ้ากโรงกลั%นในไตรมาส � และปี  !!" เฉลี%ยคงอยูใ่นระดบัดีขึ�นเมื%อเทียบกบั
ช่วงเวลาเดียวกนัปี  !!! ซึ%งปริมาณการผลิตนํ
ามนัสาํเร็จรูปชนิดกึ�งหนกัเพิ%มขึ�น ในขณะที%นํ
ามนัสาํเร็จรูปชนิดหนกั 

ลดลงแสดงถึงประสิทธิภาพที�ดีขึ
นของโรงกลั�น  
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(. ผลประกอบการด้านการเงินประจําไตรมาส ( ปี *++, และประจําปี *++, 
                                                                           (หน่วย: ลา้นบาท) 

  
ไตรมาส 4    
ปี 2556 

ไตรมาส 4      
ปี 2555 

+ / (-)  ปี 2556 ปี 2555 + / (-) 

รายไดจ้ากการขาย  
          

63,881   60,820  3,061  
          

245,174   245,127  
                  

47  

ตน้ทุนขาย  
        

(63,909)  (60,009) (3,900)  
        

(238,944)  (239,631) 
           

687  

กําไรขั�นต้น  
                

(28)  811  (839)  
              

6,230   5,496  
                

734  

คา่ใชจ่้ายในการขาย  
          

(1,441)  (1,285) (156)  
             

(5,278)  (4,738) 
               

(540) 

คา่ใชจ่้ายในการบริหาร  
              

(110)  (94) (16)  
                

(385)  (385) 
                    

0  

(ขาดทนุ) /กําไร จากการขาย  
          

(1,579)  (568) (1,011)  
                  

567   373  

                

194  

บันทึก:            

- การกลั�นนํ!ามันและจัดจาํหน่ายนํ!ามัน  
           

(1,566)  (766) (800)  
               

1,173   1,062  
                

111  

- ปิโตรเคมี  
                

(13)  198  (211)  
                

(606)  (689) 
                  

83  

รายไดอื้�น  
                  

30   16  14  
                    

89   103  
                 

(14) 

ตน้ทุนทางการเงิน-สุทธิ  
              

(228)  (282) 54  
                

(984)  (1,190) 
                

206  

ส่วนแบ่งกาํไรในบริษทัร่วม  
                  

88   69  19  
                  

363   335  
                  

28  

รายไดที้�ไม่เกี�ยวกบัการ
ดาํเนินงาน  

                
(16)  (4) (12)  

                      
7   (3) 

                  
10  

(ขาดทนุ)/กําไรก่อนภาษีเงินได้  
          

(1,705)  (769) (936)  
                    

42   (382) 

                

424  

คา่ใชจ่้ายภาษีเงินได ้  
              

(129)  (911) 782  
                

(420)  (1,316) 
                

896  

(ขาดทนุ)/กําไรสําหรับงวด  
          

(1,834)  (1,680) (154)  
                

(378)  (1,698) 

             

1,320  

ผลกาํไรจากการวดัมลูคา่เงิน
ลงทุนเผื�อขาย  

                  
81   112  (31)  

                  
199   265  

                 
(66) 

(ขาดทนุ) /กําไร เบ็ดเสร็จรวม

สําหรับงวด  
          

(1,753)  (1,568) (185)  
                

(179)  (1,433) 
             

1,254  

 

ในไตรมาส � ปี  !!" บริษทัฯ มีทั�งรายไดจ้ากการขายและตน้ทุนขายที%เพิ%มขึ�นจากในไตรมาส � ปี  !!!โดย
สืบเนื%องจากการออ่นตวัลงของค่าเงินบาท ในขณะที%ยอดปริมาณขายและผลิตลดลง 

บริษทัฯ มีขาดทุนขั�นตน้จาํนวน  0 ลา้นบาทในไตรมาส � ปี  !!"  ลดลงจากกาํไรขั�นตน้ 0** ลา้นบาทใน
ไตรมาส � ปี  !!! เนื%องจากจากคา่การกลั%นอุตสาหกรรมที%ปรับตวัลดลง ควบคูก่บัการหยดุการผลิตชั%วคราวของบาง
หน่วยในโรงกลั%น บริษทัฯ มีกาํไรขั�นตน้ในปี  !!" อยูที่% ", 1+ ลา้นบาท เมื%อเทียบกบั !,�2" ลา้นบาท ในปี  !!! 
สาเหตุหลกัมาจากผลกระทบจากกาํไรจากสตอ็กนํ�ามนัในปี  !!" เทียบกบัการขาดทุนจาก สตอ็กนํ�ามนัในปี  !!!   
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 คา่ใชจ่้ายในการขายและการบริหาร สาํหรับไตรมาสที% � และทั�งปี  !!" มีจาํนวน *,!!* ลา้นบาท และ 
!,""1 ลา้นบาทตามลาํดบั  โดยคา่ใชจ่้ายในการขายทั�งปีนั�นเพิ%มขึ�น !�+ ลา้นบาทเมื%อเทียบกบัปี  !!! สาเหตุหลกั
เนื%องมาจากคา่ใชจ่้ายทางการตลาดที%สูงขึ�นเนื%องจากการเปิดตวัผลิตภณัฑใ์หม่เกรดพรีเมี%ยม คา่โฆษณาและส่งเสริมการ
ขาย และการปรับปรุงภาพลกัษณ์สถานีบริการนํ�ามนั  

บริษทัฯ มีผลขาดทุนจากการขายสาํหรับไตรมาส � ปี  !!" อยูที่% *,!>2 ลา้นบาท เทียบกบัผลขาดทุนจากการ
ขาย !"0 ลา้นบาทในไตรมาส � ปี  !!! ผลขาดทุนที%มากขึ�นเป็นผลมาจากส่วนธุรกิจปิโตรเคมี ที%ลดลง  ** ลา้นบาท 
และ ส่วนธุรกิจการกลั%นและการจดัจาํหน่ายนํ�ามนัที%ลดลง 0++ ลา้นบาท เมื%อรวมทั�งปี  !!" บริษทัฯ มีผลกาํไรจากการ
ขายทั�งสิ�น !"> ลา้นบาท เทียบกบัผลกาํไรจากการขาย 1>1 ลา้นบาทในปี  !!!  โดยผลกาํไร *2� ลา้นบาทที%เพิ%มขึ�น
เป็นผลมาจากกาํไรที%เพิ%มขึ�นจากส่วนธุรกิจการกลั%นและการจดัจาํหน่ายนํ�ามนั *** ลา้นบาท และส่วนธุรกิจปิโตรเคมี 
01 ลา้นบาท 

รายไดอื้%นประกอบดว้ยเงินปันผลรับจากบริษทับริการเชื�อเพลิงการบินกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) รวมถึงกาํไร
จากการขายสินทรัพยอื์%นๆ เมื%อเทียบกบัปี  !!!  รายไดอ้ื%นที%มิไดเ้กิดจากการดาํเนินงานเพิ%มขึ�นจาํนวน *+ ลา้นบาทใน
ปีที%ผา่นมา 

ตน้ทุนทางการเงินสาํหรับไตรมาส � ปี  !!" เมื%อเทียบกบัไตรมาสเดียวกนั ปี  !!! นั�นลดลง !� ลา้นบาท
เนื%องจากการปรับตวัลงของอตัราดอกเบี�ยนโยบาย ตน้ทุนทางการเงินสาํหรับปี  !!" ลดลง  +" ลา้นบาท จากปีที%แลว้มี
ผลมาจากบริษทัฯ มีอตัราดอกเบี�ยและเงินกูย้มืที%ลดลงเมื%อเทียบกบัปี  !!!  

คา่ใชจ่้ายภาษีเงินไดใ้นไตรมาส � ปี  !!" และทั�งปี  !!" จาํนวน * 2 ลา้นบาท และ � + ลา้นบาท
ตามลาํดบั ไดร้วมการตดัจาํหน่ายสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชีจากขาดทุนทางภาษีที%หมดอายลุงในปี  !!" ไวด้ว้ย   

บริษทัฯ มีผลประกอบการขาดทุนสุทธิ <,>?@ ลา้นบาทในไตรมาส 4 ปี B44C และมียอดขาดทุนสุทธิ ?D> 
ลา้นบาทในปี B44C แมว้า่ปริมาณการผลิตและขายในปี !!" จะยงัคงอยูใ่นระดบัสูง เนื�องจากคา่การกลั%นอุตสาหกรรม
ที%อยูใ่นระดบัตํ%า และการตดัจาํหน่ายสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชีจากขาดทุนทางภาษี   

เมื%อรวมทั�งปี  !!" บริษทัฯ มีผลกาํไรขั
นตน้ก่อนดอกเบี
ย ภาษี และคา่เสื�อมราคาและคา่ตดัจาํหน่าย 
(EBITDA) ทั�งสิ�น  ,>!  ลา้นบาท เงินสดใชไ้ปในกิจกรรมดาํเนินงาน <,C?C ลา้นบาท โดยหลกัสืบเนี%องมาจาก
เจา้หนี�การคา้ลดลงในช่วงปลายปี  !!" 
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+.  งบแสดงฐานะการเงิน 

                        (หน่วย: ลา้นบาท ยกเวน้หน่วยร้อยละ) 

  ณ 31 ธ.ค. 56 ณ 31 ธ.ค. 55 + / (-) + / (-) % 

สินทรัพย ์         

-          สินทรัพยห์มุนเวยีน 38,422 39,155 (733) (2%) 

-          สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน 35,588 36,707 (1,119) (3%) 

รวมสินทรัพย ์ 74,010 75,862 (1,852) (2%) 

หนี
สิน     

-          หนี
สินหมุนเวยีน 38,685 33,717 4,968 15% 

-          หนี
สินไม่หมุนเวยีน 12,746 19,213 (6,467) (34%) 

รวมหนี
 สิน 51,431 52,930 (1,499) (3%) 

ส่วนของผูถื้อหุน้     

-          ทุนที�ออกและชาํระแลว้ 17,075 17,075 - - 

-          ส่วนเกินมูลคา่หุน้ 4,032 4,032 - - 

-          กาํไรสะสม 702 1,253 (551) (44%) 

-          องคป์ระกอบอื�นของส่วนของผู ้ถือหุน้ 763 565 198 35% 

ส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคมุ 7 7 - - 

รวมส่วนของผูถื้อหุน้ 22,579 22,932 (353) (2%) 

รวมหนี
 สินและส่วนของผูถื้อหุน้ 74,010 75,862 (1,852) (2%) 
                        

ปี  !!" บริษทัฯ มีสินทรัพยห์มุนเวยีนลดลง >11 ลา้นบาท เมื%อเทียบกบัสิ�นปี  !!! โดยหลกัเนื%องมาจาก
บริษทัฯ มียอดเงินสดลดลง ในขณะที%สินทรัพยไ์มห่มุนเวยีนลดลง *,**2 ลา้นบาท จากการตดัจาํหน่ายภาษีเงินไดร้อ
ตดับญัชี  และการหกัคา่เสื%อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ 

บริษทัฯ มีหนี� สินรวมลดลง *,�22 ลา้นบาท โดยหลกัมาจากยอดเจา้หนี�การคา้ลดลง ในขณะที%มียอดเงินกูย้มื
เพิ%มขึ�น หนี
สินไม่หมุนเวียนลดลงจาก *2, *1 ลา้นบาท ในปี  !!! เป็น * ,>�" ในปี  !!" เนื%องจากการจดัประเภท
ตามกาํหนดชาํระ  

ณ สิ�นปี บริษทัฯ มียอดเงินกูยื้มรวม 1�,12" ลา้นบาท เพิ%มขึ�นจาก 1*,"+0 ลา้นบาทในปี  !!! โดยแบ่งเป็น
ยอดเงินกูย้มืระยะสั�น  1,101 ลา้นบาท และยอดเงินกูย้มืระยะยาว **,+*1 ลา้นบาท สาํหรับยอดเงินกูย้มืระยะสั�นนั�น
ไดร้วมตัJวแลกเงิน *,�2> ลา้นบาท และเงินกูย้มืระยะสั�นระหวา่งกนั ",*22 ลา้นบาทเขา้ไวด้ว้ย  บริษทัฯ มีการ
ดาํเนินการทางการเงินที%สาํคญัในปี  !!" คือ  การรี-ไฟแนนซ์เงินกูร้ะยะสั�น 1,+++ ลา้นบาท โดยบริษทัฯ ไดอ้อกตัJว
สญัญาใชเ้งินขายลดเป็นระยะเวลา *1 เดือน ใหแ้ก่บริษทัในเครือเอก็ซอนโมบิลเป็นจาํนวน 1,+++ ลา้นบาท และเงินกู้
ระยะยาวจากสถาบนัการเงินในประเทศ อีก !++ ลา้นบาท ซึ%งมีกาํหนดชาํระคืนเดือนพฤษภาคมปี  !!> นอกจากนั�น
บริษทัฯ ยงัไดรั้บวงเงินกูห้มุนเวยีนไมเ่กิน !,+++ ลา้นบาทจากบริษทัในเครือเอก็ซอนเพื%อใชใ้นการดาํเนินกิจการ ทั�งนี�
บริษทัยงัคงอนัดบัเครดิตเรทติ�งอยูที่% A- จากทริสเรทติ
งและ F1(tha) จากฟิทซ์เรตติ
ง 

ส่วนของผูถื้อหุน้ลดลงเป็นจาํนวน 1!1 ลา้นบาท เป็นผลมาจากผลประกอบการสาํหรับปี  !!" และการ
จ่ายเงินปันผลประจาํปี  !!! ทั�งสิ�นจาํนวน *>1 ลา้นบาทที%จ่ายในไตรมาส   ปี  !!" 
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,.  อัตราส่วนทางการเงิน 
 
 

อตัราส่วนกาํไร 
 

 
ไตรมาส 4      
ปี 2556 

ไตรมาส 4      
ปี 2555 

ไตรมาส 3      
ปี 2556  

ปี 2556 ปี 2555 

อตัราส่วนกาํไรขั
นตน้ (%) 0.0% 1.3% 5.7%  2.5% 2.2% 

อตัราส่วนกาํไร/(ขาดทุน)สุทธิ (%) (2.9%) (2.8%) 2.7%  (0.2%) (0.7%) 

อตัราส่วนความสามารถในการชาํระดอกเบี
ย (เท่า) (4.5) (0.1) 11.7  2.8 2.1 

 

อตัราส่วนสภาพคลอ่งและอตัราส่วนหนี
สินตอ่ส่วนของผูถ้ือหุน้    
 

 ณ 31 ธ.ค. 56 ณ 31 ธ.ค. 55 ณ 30 ก.ย. 56 

อตัราส่วนสภาพคลอ่ง (เท่า) 1.0 1.2 1.0 

อตัราส่วนสภาพคลอ่งหมุนเร็ว (เท่า) 0.2 0.3 0.2 

อตัราส่วนหนี
 สินรวมตอ่ส่วนของผูถ้ือหุน้ (เทา่) 1.5 1.4 1.3 

อตัราส่วนหนี
 เงินกูร้ะยะยาวต่อส่วนของผูถื้อหุน้ (เท่า) 0.5 0.8 0.5 

อตัราส่วนหนี
 สินสุทธิต่อส่วนของผูถื้อหุน้ (เท่า) 1.5 1.3 1.2 

 

ที�มาในการคาํนวณ 
อตัราส่วนกาํไรขั
นตน้    = กาํไรขั
นตน้ / รายไดจ้ากการขาย 
อตัราส่วนกาํไรสุทธิ    = กาํไรสุทธิ / รายไดจ้ากการขาย 
อตัราส่วนความสามารถในการชาํระดอกเบี
ย  = EBITDA / ดอกเบี
ยจ่าย 
อตัราส่วนสภาพคลอ่ง    = สินทรัพยห์มุนเวยีน / หนี
 สินหมนุเวยีน 
อตัราส่วนสภาพคลอ่งหมุนเร็ว = (เงินสดและรายการเทียบเทา่ + เงินลงทุนระยะสั
น +   

ลูกหนี
การคา้) / หนี
สินหมุนเวยีน 
หนี
สินที�มีภาระดอกเบี
ยจ่ายรวม = หนี
เงินกูร้ะยะสั
น + หนี
 เงินกูร้ะยะยาว 
อตัราส่วนหนี
 สินรวมตอ่ส่วนของผูถ้ือหุน้  = หนี
สินที�มีภาระดอกเบี
ยจ่ายรวม / ส่วนของผูถื้อหุน้ 
อตัราส่วนหนี
 เงินกูร้ะยะยาวต่อส่วนของผูถื้อหุน้  = หนี
 เงินกูร้ะยะยาว / ส่วนของผูถื้อหุน้ 
อตัราส่วนหนี
 สินสุทธิต่อส่วนของผูถื้อหุน้ = (หนี
สินที�มีภาระดอกเบี
ยจ่าย – เงินสดและรายการ

เทียบเท่าเงินสด) / ส่วนของผูถื้อหุน้ 
 

 
 
 
 
ชื%อ:  ซี จอห์น  อทันสั 
ตาํแหน่ง: กรรมการผูจ้ดัการ 
วนัที%:   > กมุภาพนัธ์  !!> 


