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คําอธิบายและการวิเคราะห์งบการเงิน และผลการดําเนินงานของบริษัทเอสโซ่ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) สําหรับ

ไตรมาสสอง ปี )**+ และระยะเวลา , เดือนสิ.นสุด 01 มิถุนายน )**+ 
 

3. ข้อมูลทางการเงินและผลการดาํเนินงานที7สําคัญ 
 

  ไตรมาส 2      
ปี 2557 

ไตรมาส 2      
ปี 2556 

 งวด 6 เดอืน 
ปี 2557 

งวด 6 เดอืน 
ปี 2556 

ปริมาณนํ
ามนัดิบที�นาํเขา้กลั�น (พนับาร์เรลต่อวนั)  139.8 138.5     139.5 141.7 

ปริมาณการผลิตพาราไซลีน (พนัตนั)  53 83  128 171 

อตัราแลกเปลี�ยน (บาทตอ่ดอลลาร์)  32.45 29.89  32.56 29.85 

คา่การกลั�น (ดอลลาร์ต่อบาร์เรล)  3.0 0.4  2.1 2.3 

รายไดจ้ากการขาย (ลา้นบาท)  60,124 57,657  119,988 119,957 

กาํไรขั
นตน้ (ลา้นบาท)  1,142 369  1,700 2,740 

กาํไรขั
นตน้ก่อนดอกเบี
ย ภาษี และคา่เสื�อมราคา
และค่าตดัจาํหน่าย, EBITDA (ลา้นบาท) 

 

231 (471) 

 

(10) 1,063 

(ขาดทนุ)/ กาํไรสุทธิสาํหรับงวด (ลา้นบาท)  (628) (906)  (1,329) (196) 

กาํไรต่อหุน้ (บาท) (1)  (0.18) (0.26)  (0.38) (0.06) 

 

(1) คาํนวณจากจาํนวนหุ้นสามัญ ณ ปัจจุบัน 3,461 ล้านหุ้น 
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). ราคาอ้างองินํ.ามันดิบและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม 
 
สรุปราคาเฉลี�ยอา้งอิงของ Platts ที�สิงคโปร์ ของราคานํ
ามนัดิบและราคานํ
 ามนัสาํเร็จรูป 
 

หน่วย: ดอลลาร์ตอ่บาร์เรล 
 ไตรมาส 2      

ปี 2557 
ไตรมาส 2      
ปี 2556 

ไตรมาส 1      
ปี 2557 

 งวด 6 เดอืน 
ปี 2557 

งวด 6 เดอืน 
ปี 2556 

นํ
ามนัดิบดูไบ  106.1 100.8 104.5  105.3 104.5 

นํ
ามนัเบนซิน (ออกเทน 45)  
122.2 115.4 119.0 

 
120.6 121.0 

นํ
ามนัอากาศยาน / นํ
ามนัก๊าด  
120.4 116.1 121.5 

 
120.9 122.3 

นํ
ามนัดีเซล (0.5% กาํมะถนั)  
123.1 118.4 123.2 

 
123.1 123.7 

นํ
ามนัเตา (180 cs)  
93.3 94.9 93.8 

 
93.6 96.7 

ก๊าซปิโตรเลียมเหลว  (LPG)  72.8 68.9 83.8  78.3 75.0 

พาราไซลีน (ดอลลาร์ต่อตนั)  
1,253 1,412 1,293 

 
1,273 1,511 

เบนซิน (ออกเทน 45) 

– (ดอลลาร์ต่อตนั) (1) 

 

1,039 981 1,012 

 

1,026 1,028 

 
ที�มา: ค่าเฉลี�ยอา้งอิงของ Platts ที�สิงคโปร์และ PCI  
(1) แปลงค่าเป็นดอลลาร์ต่อตัน โดย � ตัน = �.� บาร์เรล 

ราคานํ
 ามนัดิบดูไบปรับตวัเพิ�มขึ
นในไตรมาส ;/;55< เคลื�อนไหวอยูใ่นช่วงราคา >?; - >>> ดอลลาร์ตอ่
บาร์เรล และราคานํ
ามนัดิบดูไบโดยเฉลี�ยอยูที่� >?A.> ดอลลาร์ตอ่บาร์เรล ซึ�งเพิ�มขึ
นคิดเป็นอตัราร้อยละ 5 ของราคาใน
ไตรมาสเดียวกนัของปีที�แลว้  

ราคาผลิตภณัฑ์โดยรวมในไตรมาส ;/;55< ปรับตวัสอดคลอ้งกบัราคานํ
ามนัดิบ ราคาผลิตภณัฑน์ํ
ามนัทั
ง
นํ
ามนัเบนซิน นํ
ามนัอากาศยาน นํ
ามนัดีเซล และก๊าซปิโตรเลียมเหลวปรับตวัเพิ�มขึ
นคิดเป็นอตัราร้อยละ D-A เมื�อ
เปรียบเทียบกบัไตรมาสเดียวกนัในปีที�แลว้ ในทางตรงกนัขา้มราคานํ
ามนัเตาปรับตวัลดลงเลก็นอ้ยคดิเป็นร้อยละ >.<  
ราคาเฉลี�ยของก๊าซปิโตรเลียมเหลวในประเทศไทยอยูที่� AD.E ดอลลาร์ตอ่บาร์เรล (หรือ <DE ดอลลาร์ต่อตนั) ในไตร
มาส ;/;55< เพิ�มขึ
นเลก็นอ้ยเมื�อเทียบกบัราคาเฉลี�ยที� A>.4 ดอลลาร์ตอ่บาร์เรล (หรือ <>D ดอลลาร์ต่อตนั) ในไตรมาส 
;/2556 หลงัการเปลี�ยนเกณฑก์ารควบคุมราคาก๊าซปิโตรเลียมเหลว  (LPG) ในประเทศไทยตั
งแต่เดือนมกราคม ปี 
2554  

 สาํหรับราคาฉลี�ยนํ
 ามนัดิบในไตรมาส ;/;55< ปรับตวัเพิ�มขึ
นอยูที่� >?A.> ดอลลาร์ตอ่บาร์เรล จาก >?D.5 
ดอลลาร์ต่อบาร์เรลเมื�อเปรียบเทียบกบั >/;55< เพิ�มขึ
นคิดเป็นอตัราร้อยละ ; ในขณะที�ราคาผลิตภณัฑ์โดยรวมเฉลี�ย
เพิ�มขึ
นในอตัราร้อยละ >-M ยกเวน้ก๊าซปิโตรเลียมเหลวซึ�งลดลงในอตัราร้อยละ >M  

ราคาพาราไซลีน (Asian contract price) สาํหรับไตรมาส ;/;55< อยูที่� >,;5M ดอลลาร์ตอ่ตนั ลดลงจากไตร
มาส ;/;55A และไตรมาส >/;55< เป็นจาํนวน >54 ดอลลาร์ตอ่ตนั และ D? ดอลลาร์ต่อตนัตามลาํดบั ในขณะที�ราคา



     

 3

นํ
ามนัเบนซินปรับตวัเพิ�มขึ
นในอตัราร้อยละ 6 ดว้ยราคาที�เปลี�ยนแปลงไปนี
ทาํใหส่้วนต่างราคาพาราไซลีน
อุตสาหกรรมระหวา่งไตรมาสปรับตวัไปในทางลบ 

 

0. การผลติและค่าการกลั7น 
 

  
ไตรมาส 2      
ปี 2557 

ไตรมาส 2      
ปี 2556 

+ / (-)  
งวด 6 เดอืน 

ปี 2557 
งวด 6 เดอืน 

ปี 2556 
+ / (-) 

กาํลงัการกลั�น (พนับาร์เรลต่อวนั)  174.0 174.0 -  174.0 174.0 - 

ปริมาณนํ%ามนัดิบที�นาํเขา้กลั�น 

 (พนับาร์เรลต่อวนั) 
 139.8 138.5 1.3  139.5 141.7 (2.2) 

ปริมาณการผลิตพาราไซลีน (พนัตนั)  53 83 (30)  128 171 (43) 

คา่การกลั�น (ดอลลาร์ต่อบาร์เรล)  3.0 0.4 2.6  2.1 2.3 (0.2) 

ผลิตภณัฑ์ที�ไดจ้ากโรงกลั�น (%)         

– นํ
ามนัสาํเร็จรูปชนิดเบา (%) (1)  31.1% 33.5% (2.4%)  30.5% 32.8% (2.3%) 

– นํ
ามนัสาํเร็จรูปชนิดกึ�งหนกั (%)  55.2% 53.9% 1.3%  55.7% 54.2%  1.5% 

– นํ
ามนัสาํเร็จรูปชนิดหนกั (%)  13.7% 12.6% 1.1%  13.8% 13.0% 0.8% 
 (1) ไม่รวมรีฟอร์เมตที�ส่งไปยงัโรงงานอะโรเมติกส์  

บริษทัฯ ไดช้ะลอการผลิตของหน่วยเพิ�มคุณคา่นํ
ามนัหนกั (Fluidized Catalytic Cracking Unit) และ หน่วย
เพิ�มค่าออกเทน (Continuous Catalytic Reformer) และหยดุดาํเนินการผลิตในหน่วยบาํบดักาํมะถนัในนํ
ามนัแนฟทาร์ 
(Selective Cat Naphtha Hydrofiner และ Naphtha Hydrofiner)  และโรงงานอะโรเมติกส์ตามแผนการซ่อมบาํรุงของ
บริษทัเพื�อเพิ�มประสิทธิภาพและเพื�อบาํรุงรักษาหน่วยผลิตใหค้งทนและปลอดภยัในการใชง้านของหน่วยกลั�นเป็น
ระยะเวลา ;> วนั ตั
งแต่วนัที� >D มิถนุายน ;55< 

นํ
ามนัดิบที�นาํเขา้กลั�นในไตรมาส ;/;55< เมื�อเทียบกบัไตรมาสเดียวกนัในปี ;55A เพิ�มขึ
น >.M พนับาร์เรลต่อ
วนั อนัเป็นผลมาจากค่าการกลั�นอุตสาหกรรมที�ปรับตวัสูงขึ
น ปริมาณการผลิตพาราไซลีนในไตรมาส ;/;55< อยูที่� 5M 
พนัตนั ซึ�งลดลง M? พนัตนัจากในไตรมาส ;/;55A  ซึ�งเป็นผลจากแผนปรับปรุงโรงงานอโรเมติกส์ในเดือนมิถุนายน
และกาํไรขั
นตน้การผลิตพาราไซลีนที�ปรับตวัลดลงในไตรมาส 

คา่การกลั�นโดยรวมของไตรมาส ;/;55< อยูที่� M.? ดอลลาร์ตอ่บาร์เรล เทียบกบั ?.D ดอลลาร์ตอ่บาร์เรลใน
ไตรมาส ;/;55A อนัเป็นผลมาจากกาํไรจากสตอ็กนํ
ามนัที�เพิ�มขึ
นเนื�องจากราคานํ
 ามนัดิบและราคาผลิตภณัฑที์�เพิ�มขึ
น
เมื�อเทียบกบัไตรมาสเดียวกนัปีที�แลว้ โดยทั�วไปจะเห็นไดว้า่ความผนัผวนของราคานํ
ามนัดิบมกัจะส่งผลต่อคา่การ
กลั�นโดยรวมอนัเนื�องจากกาํไรขาดทุนจากสต๊อกนํ
ามนั  
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<. ผลประกอบการด้านการเงินประจําไตรมาส ) ปี )**+ และ ปี )**, 

                                                                              (หน่วย: ลา้นบาท) 

  
ไตรมาส 2      
ปี 2557 

ไตรมาส 2      
ปี 2556 

+ / (-)  
งวด 6 เดอืน 

ปี 2557 
งวด 6 เดอืน 

ปี 2556 
+ / (-) 

รายไดจ้ากการขาย  60,124 57,657 2,467  
 

119,988 
 

119,957 
 

31 

ตน้ทุนขาย  (58,982) (57,288) (1,694)  
 

(118,288) 
 

(117,217) 
 

(1,071) 

กําไรขั�นต้น  1,142 369 773  

 

1,700 

 

2,740 

 

(1,040) 

คา่ใชจ่้ายในการขาย  (1,349) (1,318) (31)  
 

(2,576) 
 

(2,578) 
 

2 

คา่ใชจ่้ายในการบริหาร  (101) (69) (32)  
 

(201) 
 

(185) 
 

(16) 

ขาดทนุจากการขาย  (308) (1,018) 710  

 

(1,077) 

 

(23) 

 

(1,054) 

บันทึก:         

- การกลั"นนํ$ามันและจัดจาํหน่ายนํ$ามัน  254 (497) 751  
 

54 
 

503 
 

(449) 

- ปิโตรเคมี  (562) (522) (41)  
 

(1,131) 
 

(526) 
 

(605) 

รายไดอื้�น  35 26 9  
 

40 
 

37 
 

3 

ตน้ทุนทางการเงิน-สุทธิ  (206) (263) 57  
 

(445) 
 

(524) 
 

79 

ส่วนแบ่งกาํไรในบริษทัร่วม  99 94 5  
 

199 
 

190 
 

9 

รายไดที้�ไม่เกี�ยวกบัการ
ดาํเนินงาน  (436) 0 (436)  

 
             

(434) 23 

 
               

(457) 

ขาดทนุก่อนภาษีเงินได้  (816) (1,161) 345  
             

(1,716) 
 

(297) 
            

(1,419) 

คา่ใชจ่้ายภาษีเงินได ้  188 255 (67)  
               

387  101 
                

286  

ขาดทนุสําหรับงวด  (628) (906) 278  
             

(1,329) 

 

(196) 
            

(1,133) 

(ขาดทุน)/กาํไรจากการวดัมูลค่า
เงินลงทุนเผื�อขาย   166 (37) 203  

 
252 

 
89 

 
163 

 
ขาดทนุเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด  (462) (943) 481  (1,077) (107) (970) 

 

รายไดจ้ากการขายและตน้ทุนขายในไตรมาส ;/;55< นั
นเพิ�มขึ
นเมื�อเทียบกบัไตรมาส ;/;55A เนื�องจากราคา
ผลิตภณัฑ์ที�สูงขึ
น บริษทัฯ มีผลกาํไรขั
นตน้ในไตรมาส ;/;55< จาํนวน 1,142 ลา้นบาท เมื�อเทียบกบักาํไรขั
นตน้
จาํนวน MA4 ลา้นบาทในไตรมาส ;/;55A สะทอ้นใหเ้ห็นถึงค่าการกลั�นที�สูงขึ
นโดยหลกัเป็นผลมาจากกาํไรจากสต็อก
นํ
ามนั 
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คา่ใชจ่้ายในการขายและการบริหารสาํหรับไตรมาส ;/;55< มีจาํนวน >,D5? ลา้นบาท ซึ�งสูงขึ
น  
กวา่ไตรมาส  ;/ ;55A เนื�องมาจาก กิจกรรมทางการโฆษณาและการตลาดอื�นๆ 

บริษทัฯ ขาดทุนจากการขายสาํหรับไตรมาส ;/;55< จาํนวน M?E ลา้นบาท ในขณะที�ไตรมาส ;/;55A 
ขาดทุนจากการขายจาํนวน >,?>E ลา้นบาท ทั
งนี
 เป็นผลจากผลการดาํเนินงานของส่วนธุรกิจการกลั�นและการจดั
จาํหน่ายนํ
ามนัที�ปรับตวัเพิ�มขึ
น <5> ลา้นบาทในขณะที�ส่วนธุรกิจปิโตรเคมีปรับตวัลดลง  D> ลา้นบาท  

รายไดอื้�นในไตรมาส ;/;55< เพิ�มขึ
น 4 ลา้นบาทเมื�อเทียบกบัในไตรมาส  ;/;55A เป็นผลมาจากรายไดเ้งิน
ปันผลจากบริษทั บริการเชื
อเพลิงการบินกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) (BAFS) ที�สูงขึ
น  รายจ่ายที�มิไดเ้กิดจากการ
ดาํเนินงานเป็นผลมาจากการบนัทึกคา่ปรับจาํนวน DMA ลา้นบาท ตามคาํพิพากษาศาลฎีกาเมื�อวนัที� 5 สิงหาคม ;55< 
เกี�ยวกบัคดีการชาํระอากรศุลกากรไม่ถูกตอ้ง สาํหรับนํ
ามนัหล่อลื�นพื
นฐานที�บริษทัฯ นาํเขา้ในช่วงปี พ.ศ. ;5M? และ 
;5M>  

ตน้ทุนทางการเงินสุทธิลดลง 5< ลา้นบาทในไตรมาส ;/;55< เมื�อเทียบกบัไตรมาสเดียวกนัปีที�แลว้ เป็นผล
มาจากอตัราดอกเบี
ยที�ลดลงในขณะที�ยอดเงินกูย้มืเเพิ�มขึ
นเลก็นอ้ย   

ในไตรมาส;/;55<บริษทัฯ มีเครดิตภาษีเงินไดเ้ป็นจาํนวน >EE ลา้นบาท ซึ�งตํ�ากวา่ไตรมาส ;/;55A เนื�องจาก
ขาดทุนนอ้ยกวา่ 

บริษทัฯ มีผลขาดทุนสาํหรับงวดจาํนวน A;E ลา้นบาทในไตรมาส ;/;55< ดีขึ
นเมื�อเทียบกบัผลขาดทุน
สาํหรับงวดจาํนวน 4?A ลา้นบาทในไตรมาส ;/;55A 
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*.  งบแสดงฐานะการเงิน 
                        (หน่วย: ลา้นบาท ยกเวน้หน่วยร้อยละ) 

  ณ 30 ม.ิย. 57 ณ 31 ธ.ค. 56 + / (-) + / (-) % 

สินทรัพย ์         

-          สินทรัพยห์มุนเวยีน 37,800 38,422 (622) (2%) 

-          สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน 35,972 35,588 384 1% 

รวมสินทรัพย ์ 73,772 74,010 (238) 

      

(0.3%) 

หนี
สิน     

-          หนี
สินหมุนเวยีน 40,081 38,685 1,396 4% 

-          หนี
สินไม่หมุนเวยีน 12,190 12,746 (556) (4%) 

รวมหนี
 สิน 52,271 51,431 840 2% 

ส่วนของผูถื้อหุน้     

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

-          ส่วนเกินมูลคา่หุน้ 4,032 4,032 - - 

-          กาํไรสะสม (628) 702 (1,330) (190%) 

-          องคป์ระกอบอื�นของส่วนของผู ้      
ถือหุน้ 1,015 763 252 33% 

ส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคมุ 7 7 - - 

รวมส่วนของผูถื้อหุน้ 21,501 22,579 (1,078) (5%) 

รวมหนี
 สินและส่วนของผูถื้อหุน้ 73,772 74,010 (238)  (0.3%) 

                      

บริษทัฯ มีสินทรัพยห์มุนเวยีน ณ วนัที� M? มิถุนายน ;55<  ลดลง 622 ลา้นบาทจากยอด ณ สิ
นปี ;55A ส่วน
ใหญ่เป็นผลจากการที�บริษทัฯ มียอดเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดและลกูหนี
การคา้ที�ลดลง ในขณะที�ยอด
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนเพิ�มขึ
น MED ลา้นบาท โดยหลกัเนื�องมาจากมลูค่าเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม 
สินทรัพยท์างการเงินถือไวเ้ผื�อขาย และสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชีสูงขึ
น 

บริษทัฯ มีหนี
 สินรวมเพิ�มขึ
น ED? ลา้นบาทสาเหตหุลกัจากเป็นผลมาจากเงินกูย้มืระยะสั
นจากกิจการที�
เกี�ยวขอ้งกนัและการตั
งสาํรองหนี
สินคา่ปรับตามคาํพิพากษาฎีกาวนัที� 5 สิงหาคม ;55<  เจา้หนี
การคา้และเจา้หนี
 อื�น
ลดลงเป็นผลจากเกณฑเ์วลาในการซื
อนํ
ามนัดิบ 

บริษทัฯ มียอดเงินกูย้มืรวม ณ วนัที� M? มิถุนายน ;55<  จาํนวน M5,<DA ลา้นบาท เมื�อเทียบกบัสิ
นปี ;55A ที�
จาํนวน MD,M4A ลา้นบาท  บริษทัฯ มียอดเงินกูย้มืรวมประกอบไปดว้ยยอดเงินกูย้มืระยะสั
น ;5,DD< ลา้นบาท และ
ยอดเงินกูย้มืระยะยาว >?,;44 ลา้นบาท สาํหรับยอดเงินกูย้มืระยะสั
นนั
นไดร้วมยอดตัtวแลกเงิน >,348 ลา้นบาท และ
ยอดเงินกูย้มืระยะสั
นระหวา่งกนั 12,433 ลา้นบาท 
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ส่วนของผูถื้อหุน้ลดลงจาํนวน >,?<E ลา้นบาท เป็นผลมาจากขาดทุนในครึ� งปีแรกของปี ;55< 

 . งบกระแสเงินสด 

หน่วย: ลา้นบาท   

 
งวด 6 เดอืน 

ปี 2557 
งวด 6 เดอืน 

ปี 2556 

กระแสเงินสดจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมดาํเนินงาน (1,751) (3,766) 

กระแสเงินสดจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมลงทนุ (452) (392) 

กระแสเงินสดจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมจดัหาเงิน        1,754 3,044 

 

สาํหรับงวดหกเดือนสิ%นสุดวนัที� /0 มิถุนายน 2334 บริษทัฯ มีกระแสเงินสดใชไ้ปในกิจกรรมดาํเนินงาน 1,751 ลา้น
บาท เนื�องมาจากการเปลี�ยนแปลงของเงินทุนหมุนเวียนโดยเกิดจากการลดลงของยอดเจา้หนี%การคา้และเจา้หนี% กิจการที�
เกี�ยวขอ้งกนั กระแสเงินสดใชไ้ปในกิจกรรมลงทุน 452 ลา้นบาทอนัเป็นผลมาจากการลงทนุพื�อการบาํรุงรักษากาํลงั
การผลิต และกระแสเงินสดจากกิจกรรมการจดัหาเงิน 1,754 ลา้นบาท เป็นผลมาจากเงินสดรับสุทธิจากเงินกูย้มืระยะ
สั%น และเงินกูย้มืระยะสั
นจากกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนัหกักบัเงินสดจ่ายคืนเงินกูยื้มระยะยาว 
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+.  อัตราส่วนทางการเงิน 
 
 

อตัราส่วนกาํไร 
 

 
ไตรมาส 2      
ปี 2557 

ไตรมาส 2     
ปี 2556 

ไตรมาส 1      
ปี 2557  

งวด 6 เดอืน 
ปี 2557 

งวด 6 เดอืน 
ปี 2556 

อตัราส่วนกาํไรขั
นตน้ (%) 1.9% 0.6% 0.9%  1.4% 2.3% 

อตัราส่วนกาํไรสุทธิ (%) (1.0%) (1.6%) (1.2%)  (1.1%) (0.2%) 

อตัราส่วนความสามารถในการชาํระดอกเบี
ย (เท่า) 1.1 (1.8) (1.0)  0.0 2.0 

 

อตัราส่วนสภาพคลอ่งและอตัราส่วนหนี
สินตอ่ส่วนของผูถ้ือหุน้    
 

 ณ 30 ม.ิย. 57 ณ 31 ม.ีค. 57 ณ 31 ธ.ค. 56 

อตัราส่วนสภาพคลอ่ง (เท่า) 0.9 1.0 1.0 

อตัราส่วนสภาพคลอ่งหมุนเร็ว (เท่า) 0.2 0.2 0.2 

อตัราส่วนหนี
 สินรวมตอ่ส่วนของผูถ้ือหุน้ (เทา่) 1.7 1.7 1.5 

อตัราส่วนหนี
 เงินกูร้ะยะยาวต่อส่วนของผูถื้อหุน้ (เท่า) 0.5 0.5 0.5 

อตัราส่วนหนี
 สินสุทธิต่อส่วนของผูถื้อหุน้ (เท่า) 1.6 1.7 1.5 

 

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 
 

 
 
 

 
นีล เอ. แฮนเซ็น 
ประธานกรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ 
E สิงหาคม ;55< 
 


