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คําอธิบายและการวิเคราะห์งบการเงิน และผลการดําเนินงานของบริษัทเอสโซ่ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) สําหรับ

ไตรมาสสาม ปี 2557 และระยะเวลา , เดือนสิ.นสุด 01 กนัยายน 2557  
 

2. ข้อมูลทางการเงินและ ผลการดําเนินงานที6สําคัญ 
 

  ไตรมาส 3      
ปี 2557 

ไตรมาส 3      
ปี 2556 

 งวด 9 เดอืน 
ปี 2557 

งวด 9 เดอืน 
ปี 2556 

ปริมาณนํ
ามนัดิบที�นาํเขา้กลั�น (พนับาร์เรลต่อวนั)  127.1 134.2  135.3 139.2 

ปริมาณการผลิตพาราไซลีน (พนัตนั)  69 83  197 254 

อตัราแลกเปลี�ยน (บาทตอ่ดอลลาร์)  32.1 31.5  32.4 30.4 

คา่การกลั�น (ดอลลาร์ต่อบาร์เรล)  (5.8) 8.0  (0.4) 4.2 

รายไดจ้ากการขาย (ลา้นบาท)  55,458 61,336  175,446 181,293 

กาํไรขั
นตน้ (ลา้นบาท)  (1,926) 3,518  (226) 6,258 

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

 

(2,916) 2,718 

 

(2,926) 3,781 

กาํไร/(ขาดทุน)สาํหรับงวด (ลา้นบาท)  (2,830) 1,652  (4,160) 1,456 

กาํไร/(ขาดทุน)ตอ่หุน้ (บาท) (1)  (0.82) 0.48  (1.2) 0.42 

 
(1 )
คาํนวณจากจาํนวนหุ้นสามัญ ณ ปัจจุบัน 3,461 ล้านหุ้น 
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8. ราคาอ้างองินํ.ามันดิบและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม 
 

สรุปราคาเฉลี�ยอา้งอิงของ Platts ที�สิงคโปร์ ของราคานํ
ามนัดิบและราคานํ
 ามนัสาํเร็จรูป 
 

หน่วย: ดอลลาร์ตอ่บาร์เรล 
 ไตรมาส 3      

ปี 2557 
ไตรมาส 3      
ปี 2556 

ไตรมาส 2      
ปี 2557 

 งวด 9 เดอืน 
ปี 2557 

งวด 9 เดอืน 
ปี 2556 

นํ
ามนัดิบดูไบ  101.5 106.3 106.1  104.0 105.1 

นํ
ามนัเบนซิน (ออกเทน 23)  114.6 118.7 122.2  118.6 120.2 

นํ
ามนัอากาศยาน / นํ
ามนัก๊าด  
116.0 123.3 120.4 

 
119.3 122.6 

นํ
ามนัดีเซล (0.5% กาํมะถนั)  
117.0 125.3 123.1 

 
121.1 124.3 

นํ
ามนัเตา (180 cs)  
90.9 93.4 93.3 

 
92.7 95.6 

ก๊าซปิโตรเลียมเหลว  (LPG)  
70.5 72.8 72.8 

 
75.7 74.3 

พาราไซลีน (ดอลลาร์ต่อตนั)  1,339 1,454 1,253  1,295 1,492 

เบนซิน (ออกเทน 23) 

 – (ดอลลาร์ต่อตนั) (1) 

 

974 1,009 1,039 

 

1,008 1,022 

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

ราคานํ
 ามนัดิบดูไบปรับตวัลดลงในไตรมาส @/A33B เคลื�อนไหวอยูใ่นช่วงราคา 2D-FGH ดอลลาร์ตอ่บาร์เรล 
ราคานํ
 ามนัดิบดูไบโดยเฉลี�ยอยูที่� FGF.3 ดอลลาร์ตอ่บาร์เรล ซึ�งลดลงคิดเป็นอตัราร้อยละ 3 ของราคาในไตรมาส
เดียวกนัของปีที�แลว้  

ราคาผลิตภณัฑ์ในไตรมาส @/A33B ปรับตวัสอดคลอ้งกบัราคานํ
 ามนัดิบ ราคาผลิตภณัฑ์ทั
งนํ
ามนัเบนซิน 
นํ
ามนัอากาศยาน นํ
ามนัดีเซล นํ
ามนัเตา และก๊าซปิโตรเลียมเหลวปรับตวัลดลงคิดเป็นอตัราร้อยละ @-B เมื�อ
เปรียบเทียบกบัไตรมาส @/A33L ราคาเฉลี�ยของก๊าซปิโตรเลียมเหลวในประเทศไทยอยูที่� L@.F ดอลลาร์ตอ่บาร์เรล (หรือ 
BAH ดอลลาร์ตอ่ตนั) ในไตรมาส @/A33B ลดลงเมื�อเทียบกบัราคาเฉลี�ยที� LD.H ดอลลาร์ต่อบาร์เรล (หรือ BDH ดอลลาร์ต่อ
ตนั) ในไตรมาส @/A33L 

 สาํหรับราคาเฉลี�ยนํ
ามนัดิบในไตรมาส @/A33B ปรับตวัลดลงอยูที่� FGF.3 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลลดลงจาก FGL.F 
ดอลลาร์ต่อบาร์เรล หรือในอตัราร้อยละ D เมื�อเปรียบเทียบกบั A/A33B  ในขณะที�ราคาผลิตภณัฑโ์ดยรวมเฉลี�ยลดลงใน
อตัราร้อยละ @-L 

ราคาพาราไซลีน (Asian contract price) สาํหรับไตรมาส @/A33B อยูที่� F,@@2 ดอลลาร์ต่อตนั ลดลงจากไตร
มาส @/A33L เป็นจาํนวน FF3 ดอลลาร์ต่อตนั แต่เพิ�มขึ
นจากไตรมาส A/A33B เป็นจาํนวน HL ดอลลาร์ตอ่ตนั ในขณะที�
ราคานํ
 ามนัเบนซินปรับตวัลดลงในอตัราร้อยละ L เมื�อเปรียบเทียบกบัไตรมาส A/A33B ดว้ยราคาที�เปลี�ยนแปลงไปนี
ทาํ
ใหส่้วนต่างราคาพาราไซลีนอุตสาหกรรมในปี A33B ปรับตวัไปในทางลบ 
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0. การผลติและค่าการกลั6น 

 

  
ไตรมาส 3      
ปี 2557 

ไตรมาส 3      
ปี 2556 

+ / (-)  
งวด 9 เดอืน 

ปี 2557 
งวด 9 เดอืน 

ปี 2556 
+ / (-) 

กาํลงัการกลั	น (พนับาร์เรลต่อวนั)  174.0 174.0 -  174.0 174.0 - 

ปริมาณนํ�ามนัดิบที	นาํเขา้กลั	น 

(พนับาร์เรลต่อวนั) 
 127.1 134.2 (7.1)  135.3 139.2 (3.9) 

ปริมาณการผลิตพาราไซลีน (พนัตนั)  69 83 (14.0)  197 254 (57.0) 

คา่การกลั�น (ดอลลาร์ต่อบาร์เรล)  (5.8) 8.0 (13.8)  (0.4) 4.2 (4.6) 

ผลิตภณัฑ์ที	ไดจ้ากโรงกลั	น (%)         

– นํ
ามนัสาํเร็จรูปชนิดเบา   25.9% 26.4% (0.5%)  27.2% 28.1% (0.9%) 

– นํ
ามนัสาํเร็จรูปชนิดกึ�งหนกั   43.4% 44.6% (1.2%)  45.3% 44.2% 1.1% 

– นํ
ามนัสาํเร็จรูปชนิดหนกั  
– รีฟอร์เมตที�ส่งไปยงัโรงงาน 
      อะโรเมติกส์และอื�นๆ 

 
10.4% 

 
20.3% 

9.3% 
 

19.7% 

1.1% 
 

0.6% 
 

   11.2% 
 

16.3% 

10.1%  
 

17.6% 

1.1% 
 

(1.3%) 

 
บริษทัฯ ไดห้ยดุดาํเนินการผลิตในหน่วยหอกลั�นนํ
ามนัดิบ (Atmospheric Pipestill) หน่วยหอกลั�นสูญญากาศ 

(Vacuum Pipestill) หน่วยบาํบดักาํมะถนัในนํ
ามนัแนฟทาร์/นํ
ามนัก๊าด/นํ
ามนัดีเซล (Naphtha/Kerosene/Gasoil 
Hydrofiner) โรงงานอะโรเมติกส์ (Aromatic Plant) และโรงงานผลิตสารละลายไฮโดรคาร์บอน (Fluid Plant) ตาม
แผนการซ่อมบาํรุงของบริษทัเพื�อเพิ�มประสิทธิภาพและเพื�อบาํรุงรักษาอุปกรณ์ใหค้งทนและปลอดภยัในการใชง้าน
ของหน่วยกลั�น เป็นระยะเวลา 46 วนั เริ�มตั
งแตว่นัที� 21 กนัยายน 2557 

นํ
ามนัดิบที�นาํเขา้กลั�นในไตรมาส @/A33B ลดลง B.F พนับาร์เรลต่อวนัเมื�อเทียบกบัไตรมาสเดียวกนัในปี 
A33L เป็นผลมาจากการหยดุดาํเนินการผลิตตามแผน ปริมาณการผลิตพาราไซลีนในไตรมาส @/A33B อยูที่� L2  พนัตนั 
ซึ�งลดลง 1D พนัตนัจากในไตรมาส @/A33L เป็นผลจากแผนปรับปรุงโรงงานอะโรเมติกส์ที�เริ�มในเดือนกนัยายน 

คา่การกลั�นโดยรวมของไตรมาส @/A33B อยูที่� ลบ 3.H ดอลลาร์ต่อบาร์เรล เทียบกบั H ดอลลาร์ตอ่บาร์เรลใน
ไตรมาส @/A33L อนัเป็นผลมาจากขาดทุนจากสตอ็กนํ
ามนัที�เพิ�มขึ
นเนื�องจากราคานํ
ามนัดิบและราคาผลิตภณัฑที์�ลดลง
เมื�อเทียบกบักาํไรจากสตอ็กนํ
ามนัในไตรมาสเดียวกนัปีที�แลว้ 
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<. ผลประกอบการด้านการเงินประจําไตรมาส 0 ปี 8==7 และ ปี 8==6 

                                                                              (หน่วย: ลา้นบาท) 

  
ไตรมาส 3      
ปี 2557 

ไตรมาส 3      
ปี 2556 

+ / (-)  
งวด 9 เดอืน 

ปี 2557 
งวด 9 เดอืน 

ปี 2556 
+ / (-) 

รายไดจ้ากการขาย  

 
55,458 

          
61,336  

 
(5,878)  

          
175,446  

          
181,293  

            
(5,847) 

ตน้ทุนขาย  

 
(57,384) 

        
(57,818) 

 
434  

        
(175,672) 

        
(175,035) 

               
(637) 

กําไรขั	นต้น  

 

(1,926) 

            
3,518  

 

(5,444)  

                

(226) 

              
6,258  

            

(6,484) 

คา่ใชจ่้ายในการขาย  

 
(1,427) 

          
(1,259) 

               
(168)  

             
(4,003) 

             
(3,837) 

               
(166) 

คา่ใชจ่้ายในการบริหาร  

 
(105) 

                
(90) 

                 
(15)  

                
(306) 

                
(275) 

                
(31) 

กําไร/(ขาดทุน)จากการขาย  

 

(3,458) 

            
2,169  

            

(5,627)  

             

(4,535) 

              
2,146  

            

(6,681) 

บันทึก:              

- การกลั�นนํ!ามันและจัดจาํหน่ายนํ!ามัน  

 
(2,970) 

             
2,236  

           
(5,206)  

     
(2,916) 

               
2,739  

           
(5,655) 

- ปิโตรเคมี  

 
(488) 

                
(67) 

              
(421)  

             
(1,619) 

                
(593) 

           
(1,026) 

รายไดอื้�น  

 
28 

                  
22  

                    
6   

           
68  

                    
59  

                    
9  

ตน้ทุนทางการเงิน-สุทธิ  

 
(215) 

              
(232) 

                  
17   

                
(660) 

                
(756) 

                  
96  

ส่วนแบ่งกาํไรในบริษทัร่วม  

 
84 

                  
85  

  
(1)  

                  
283  

                  
275  

                    
8  

รายไดที้�ไม่เกี�ยวกบัการ
ดาํเนินงาน  

 
- 

                   
-   

                   
-   

 

                
(434) 

                    
23  

               
(457) 

กําไร/(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้  

 

(3,561) 

            
2,044  

            

(5,605)  

             

(5,278) 

              
1,747  

            

(7,025) 

คา่ใชจ่้ายภาษีเงินได ้  

 
731 

              
(392) 

             
1,123   

              
1,118  

                
(291) 

  
1,409  

กําไร/(ขาดทุน)สําหรับงวด  

 

(2,830) 

            
1,652  

            

(4,482)  

             

(4,160) 

              
1,456  

            

(5,616) 

ผลกาํไร/(ขาดทุน)จากการวดั
มูลคา่เงินลงทุนเผื�อขาย  

 
36 

                  
29  

                    
7  

 

  
288  

                  
118  

                
170  

กําไร/(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวม

สําหรับงวด  

 

(2,794) 

            
1,681  

            

(4,475) 
 

             

(3,872) 

              
1,574  

            

(5,446) 

 

รายไดจ้ากการขายในไตรมาส @/A33B นั
นลดลงเมื�อเทียบกบัไตรมาส 3/A33L  เนื�องจากราคาผลิตภณัฑแ์ละ
การผลิตที�ลดลง บริษทัฯ มีผลขาดทุนขั
นตน้ในไตรมาส @/A33B จาํนวน 1,2AL ลา้นบาท เมื�อเทียบกบักาํไรขั
นตน้
จาํนวน  3,518 ลา้นบาทในไตรมาส @/A33L ซึ�งเป็นผลจากคา่การกลั�นของอุตสาหกรรมและส่วนต่างพาราไซลีนที�
ลดลงและผลกระทบจากขาดทุนจากสตอ็กนํ
ามนั 
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คา่ใชจ่้ายในการขายและการบริหารสาํหรับไตรมาส @/A33B มีจาํนวน 1,532 ลา้นบาท ซึ�งสูงขึ
น  
กวา่ไตรมาส  @/A33L เนื�องมาจากกิจกรรมทางการโฆษณาและการตลาดอื�นๆ 

บริษทัฯ ขาดทุนจากการขายสาํหรับไตรมาส @/A33B จาํนวน 3,458 ลา้นบาท ในขณะที�มีกาํไรจากการขาย
จาํนวน 2,169 ลา้นบาทในไตรมาส 3/A33L   ผลการดาํเนินงานของส่วนธุรกิจการกลั�นและการจดัจาํหน่ายนํ
ามนัและ
ส่วนธุรกิจปิโตรเลียมปรับตวัลดลง 5,206 ลา้นบาทและ DAF ลา้นบาทตามลาํดบัเมื�อเปรียบเทียบกบัไตรมาสเดียวกนัปี
ที�แลว้ 

รายไดอื้�นในไตรมาส @/A33B เพิ�มขึ
น 6  ลา้นบาทเมื�อเทียบกบัในไตรมาส  @/A33L เป็นผลมาจากรายไดเ้งิน
ปันผลจากบริษทั บริการเชื
อเพลิงการบินกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) (BAFS) ที�สูงขึ
นหกักบัรายไดจ้ากการขายทรัพยสิ์น
ที�ลดลง 

ตน้ทุนทางการเงินสุทธิลดลง 17 ลา้นบาทในไตรมาส @/A33B เมื�อเทียบกบัไตรมาสเดียวกนัปีที�แลว้เป็นผลมา
จากอตัราดอกเบี
ยเฉลี�ยลดลงหกักบัยอดเงินกูย้มืเพิ�มขึ
นเลก็นอ้ย   

ในไตรมาส @/A33B บริษทัฯ มีเครดิตภาษีเงินไดเ้ป็นจาํนวน 731 ลา้นบาทเมื�อเทียบกบัค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้
@2A ลา้นบาท ในไตรมาส @/A33L   

บริษทัฯ มีผลขาดทุนสาํหรับงวดจาํนวน 2,830 ลา้นบาทในไตรมาส @/A33B เมื�อเทียบกบัผลกาํไรสาํหรับงวด
จาํนวน 1,652 ลา้นบาทในไตรมาส @/A33L 
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=.  งบแสดงฐานะการเงิน 
                        (หน่วย: ลา้นบาท ยกเวน้หน่วยร้อยละ) 

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

สินทรัพย ์        

-          สินทรัพยห์มุนเวยีน 35,376      38,422 
      

(3,046) (8%) 

-          สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน       36,515  35,588          927 3% 

รวมสินทรัพย ์       71,891  74,010 

      
(2,119) (3%) 

หนี
สิน     

-          หนี
สินหมุนเวยีน       47,636 38,685 
         

8,951 23% 

-          หนี
สินไม่หมุนเวยีน       5,549  12,746 
      

(7,197) (56%) 

รวมหนี
 สิน 
      

53,185  51,431 

      
1,754 3% 

ส่วนของผูถื้อหุน้     

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

-          ส่วนเกินมูลคา่หุน้ 4,032 4,032 - - 

-          กาํไรสะสม (3,459) 702 (4,161) (593%) 

-           องคป์ระกอบอื�นของส่วนของผู ้  
ถือหุน้ 1,051 763 288 38% 

ส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคมุ 7 7 - - 

รวมส่วนของผูถื้อหุน้ 18,706 22,579 

 

(3,873) (17%) 

รวมหนี
 สินและส่วนของผูถื้อหุน้ 71,891 74,010 (2,119) (3%) 

บริษทัฯ มีสินทรัพยห์มนุเวยีน ณ วนัที� @G กนัยายน A33B  ลดลง 3,046 ลา้นบาทจากยอด ณ สิ
นปี A33L ส่วน
ใหญ่เป็นผลจากการที�บริษทัฯ มียอดเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี
การคา้และสินคา้คงเหลือสุทธิที�ลดลง 
ในขณะที�ยอดสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนเพิ�มขึ
น 2A7 ลา้นบาท โดยหลกัเนื�องมาจากมลูค่าเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและ
บริษทัร่วม สินทรัพยท์างการเงินถือไวเ้ผื�อขาย และสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชีสูงขึ
น 

บริษทัฯมีหนี
สินรวมเพิ�มขึ
น 1,754 ลา้นบาทสาเหตหุลกัเป็นผลมาจากเงินกูย้มืระยะสั
นจากกิจการที�เกี�ยวขอ้ง
กนัหกักบัเจา้หนี
การคา้และเจา้หนี
อื�นลดลงเป็นผลจากเกณฑเ์วลาในการซื
อนํ
ามนัดิบและการจ่ายคืนเงินกูย้มืระยะยาว 

บริษทัฯ มียอดเงินกูย้มืรวม ณ วนัที� @G กนัยายน A33B  จาํนวน 37,732 ลา้นบาท เมื�อเทียบกบัสิ
นปี A33L ที�
จาํนวน @D,@2L ลา้นบาท  บริษทัฯ มียอดเงินกูย้มืรวมประกอบไปดว้ยยอดเงินกูย้มืระยะสั
น 34,132 ลา้นบาท และ
ยอดเงินกูย้มืระยะยาว 3,600 ลา้นบาท สาํหรับยอดเงินกูย้มืระยะสั
นนั
นไดร้วมยอดตัuวแลกเงิน 4,095 ลา้นบาท และ
เงินกูย้มืระยะสั
นจากกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 18,097  ลา้นบาท 
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ส่วนของผูถื้อหุน้ลดลงจาํนวน 3,873 ลา้นบาท เป็นผลมาจากขาดทุนในเกา้เดือนของปี A33B 

#. งบกระแสเงินสด 

หน่วย: ลา้นบาท   

 
งวด 9 เดอืน 

ปี 2557 
งวด 9 เดอืน 

ปี 2556 

กระแสเงินสดจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมดาํเนินงาน (3,551)       630 

กระแสเงินสดจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมลงทนุ (683)        (733) 

กระแสเงินสดจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมจดัหาเงิน        3,579     (1,424) 

 

สาํหรับงวดเกา้เดือนสิ�นสุดวนัที	 )* กนัยายน ,--. บริษทัฯ มีกระแสเงินสดใชไ้ปในกิจกรรมดาํเนินงาน 3,551 ลา้น
บาท สาเหตหุลกัเนื	องมาจากขาดทนุสาํหรับงวด กระแสเงินสดใชไ้ปในกิจกรรมลงทุน 683 ลา้นบาทอนัเป็นผลมาจาก
การลงทุนพื�อการบาํรุงรักษากาํลงัการผลิต และกระแสเงินสดจากกิจกรรมการจดัหาเงิน 3,579 ลา้นบาท เป็นผลมา
จากเงินสดรับสุทธิจากเงินกูย้มืระยะสั�นหกักบัเงินสดจ่ายคืนเงินกูย้ืมระยะยาว 
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7.  อัตราส่วนทางการเงิน 
 
 

อตัราส่วนกาํไร 
 

 
ไตรมาส 3      
ปี 2557 

ไตรมาส 3     
ปี 2556 

ไตรมาส 2      
ปี 2557  

งวด 9 เดอืน 
ปี 2557 

งวด 9 เดอืน 
ปี 2556 

อตัราส่วนกาํไรขั
นตน้ (%) (3.5%) 5.7% 1.9%  (0.1%) 3.5% 

อตัราส่วนกาํไรสุทธิ (%) (5.1%) 2.7% (1.0%)  (2.4%) 0.8% 

อตัราส่วนความสามารถในการชาํระดอกเบี
ย (เท่า) (13.5) 11.7 1.1  (4.4) 5.0 

 

อตัราส่วนสภาพคลอ่งและอตัราส่วนหนี
สินตอ่ส่วนของผูถ้ือหุน้    
 

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

อตัราส่วนสภาพคลอ่ง (เท่า) 0.7 0.9 1.0 

อตัราส่วนสภาพคลอ่งหมุนเร็ว (เท่า) 0.1 0.2 0.2 

อตัราส่วนหนี
 สินรวมตอ่ส่วนของผูถ้ือหุน้ (เทา่) 2.0 1.7 1.5 

อตัราส่วนหนี
 เงินกูร้ะยะยาวต่อส่วนของผูถื้อหุน้ (เท่า) 0.2 0.5 0.5 

อตัราส่วนหนี
 สินสุทธิต่อส่วนของผูถื้อหุน้ (เท่า) 2.0 1.6 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 
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 
FD พฤศจิกายน A33B 
 


