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ค ำอธบิำยและกำรวเิครำะหข์องฝ่ำยจดักำร บรษิทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน)  
ส ำหรบัไตรมำส 1 ปี 2564  
 
 
1. ขอ้มูลทำงกำรเงนิและผลกำรด ำเนนิงำนทีส่ ำคญั 

 

  
ไตรมำส 1 
ปี 2564 

ไตรมำส 1 
ปี 2563 

 

ปรมิำณน ้ำมันดบิทีน่ ำเขำ้กล่ัน (พันบำรเ์รลตอ่วัน)  130 122  

ปรมิำณกำรผลติพำรำไซลนี (พันตัน)  40 53  

อัตรำแลกเปลีย่นเฉลีย่  
(บำทตอ่ดอลลำร)์ 

 30.3 31.3  

คำ่กำรกล่ัน (ดอลลำรต์อ่บำรเ์รล)  11.8 (19.3)  

รำยไดจ้ำกกำรขำย (ลำ้นบำท)  39,258 39,386  

ก ำไรขัน้ตน้ (ลำ้นบำท)  4,718 (6,444)  

ก ำไรขัน้ตน้กอ่นดอกเบี้ย ภำษี และคำ่เสือ่มรำคำ 
และคำ่ตัดจ ำหน่ำย, EBITDA (ลำ้นบำท) 

 4,159 (7,314)  

ก ำไร (ขำดทนุ) สทุธ ิ(ลำ้นบำท)  2,788 (6,307)  

ก ำไร (ขำดทนุ) สทุธติอ่หุน้ (บำท) (1)  0.81 (1.82)  
 

 (1) ค ำนวณจำกจ ำนวนหุน้สำมัญ ณ ปัจจุบัน 3,461 ลำ้นหุน้ 
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2. รำคำอำ้งองิน ำ้มนัดบิและผลติภณัฑปิ์โตรเลยีม 
 
สรปุรำคำเฉลีย่อำ้งองิของ Platts ทีส่งิคโปร ์ของรำคำน ้ำมันดบิและรำคำน ้ำมันส ำเร็จรปู 

หน่วย: ดอลลำร์ต่อบำรเ์รล  
ไตรมำส 1 
ปี 2564 

ไตรมำส 1 
ปี 2563 

ไตรมำส 4 
ปี 2563 

 

น ้ำมันดบิดไูบ  60.0 50.7 44.6  

น ้ำมันเบนซนิ ออกเทน 95  67.1 57.4 48.7  

น ้ำมันอำกำศยำน/น ้ำมันกำ๊ด  63.3 59.2 47.0  

น ้ำมันดเีซล ก ำมะถัน (50 สว่นในลำ้นสว่น)  65.7 62.4 48.8  

น ้ำมันเตำ (180 cs)  55.3 42.4 43.1  

ก๊ำซปิโตรเลยีมเหลว  (LPG)  50.8 46.4 37.4  

พำรำไซลนี (ดอลลำรต์อ่ตัน)  766 707 560  

เบนซนิ ออกเทน 95 (ดอลลำรต์อ่ตัน) (1)  570 488 414  

ทีม่ำ: ค่ำเฉลีย่อำ้งองิของ Platts ทีส่งิคโปรแ์ละ PCI  
(1) แปลงค่ำเป็นดอลลำรต่์อตัน โดย 1 ตัน = 8.5 บำรเ์รล 

 

น ้ำมันดบิดไูบในไตรมำส 1 ปี 2564 มีรำคำเฉลีย่ที ่60.0 ดอลลำรต์อ่บำรเ์รล ปรับตัวเพิม่ขึน้ 9.3 ดอลลำร์

ตอ่บำรเ์รลเมื่อเปรยีบเทยีบกับไตรมำสแรกในปีกอ่นหนำ้ และเพิม่ขึน้ 15.4 ดอลลำรต์อ่บำรเ์รลเมื่อเปรยีบเทยีบกับ

ไตรมำส 4 ปี 2563 รำคำน ้ ำมันดิบเร ิ่มฟ้ืนตัวจำกกำรฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 ใหป้ระชำกรใน          

หลำยประเทศ รว่มดว้ยแรงสนับสนุนจำกกำรยืดระยะเวลำลดก ำลังกำรผลติของสมำชกิกลุ่มโอเปคและพันธมติร รำคำ

น ้ำมันดบิดไูบในเดือนมีนำคม 2564 มีรำคำเฉลีย่ที ่64.4 ดอลลำรต์่อบำรเ์รล สูงกว่ำรำคำเฉลีย่ของเดอืนมีนำคม 

2563 ที ่33.7 ดอลลำรต์อ่บำรเ์รล ปรับตัวเพิม่ขึน้อยำ่งมีนัยส ำคัญ 30.7 ดอลลำรต์อ่บำรเ์รล และ สงูกว่ำรำคำเฉลีย่

ของเดอืนธันวำคม 2563 ที ่49.8 ดอลลำรต์อ่บำรเ์รล ปรับตัวเพิม่ขึน้ 14.6 ดอลลำรต์อ่บำรเ์รล 

ในไตรมำส 1 ปี 2564 รำคำผลติภัณฑน์ ้ำมันส ำเร็จรปูปรับตัวเพิม่ขึน้ในทศิทำงเดยีวกันกับน ้ำมันดบิเมื่อ

เปรยีบเทยีบกับไตรมำสกอ่นหนำ้จำกกำรฟ้ืนตัวของอุปสงคเ์น่ืองมำจำกกำรฉีดวัคซนีป้องกันเชือ้ไวรัสโควดิ-19 ให ้

ประชำกรในหลำยประเทศ และสงูกว่ำไตรมำสเดยีวกันในปีกอ่นหนำ้ 

 พำรำไซลนี (Asian Contract Price) ในไตรมำส 1 ปี 2564 มีรำคำเฉลีย่ที ่ 766 ดอลลำรต์อ่ตัน เพิม่ขึน้       

59 ดอลลำร์ต่อตันเมื่อเปรียบเทียบกับไตรมำสเดียวกันในปีที่ผ่ำนมำ  แต่เพิ่มขึ้น 206 ดอลลำร์ต่อตันเมื่อ

เปรียบเทียบกับไตรมำสกอ่นหนำ้ เน่ืองจำกอุปทำนที่ตงึตัวชั่วครำวซึง่เกดิจำกโรงงำนพำรำไซลีนในภูมภิำคอยู่

ระหว่ำงกำรปิดซอ่มบ ำรงุ       
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3. กำรผลติและคำ่กำรกล ัน่ 

  
ไตรมำส 1 

ปี 2564 

ไตรมำส 1 

ปี 2563 
+ / -  

ก ำลังกำรกล่ัน (พันบำรเ์รลตอ่วัน)  174 174 0  

ปรมิำณน ้ำมันดบิทีน่ ำเขำ้กล่ัน 
(พันบำรเ์รลตอ่วัน) 

 130 122 +8  

ปรมิำณกำรผลติพำรำไซลนี (พันตัน)  40 53 -13  

คำ่กำรกล่ัน (ดอลลำรต์อ่บำรเ์รล)  11.8 (19.3) +31.1  

ปรมิำณกำรขำยผลติภัณฑเ์ชือ้เพลงิ 

(พันบำรเ์รล) 
 

12,073 12,433 -360 
 

- ก๊ำซปิโตรเลยีมเหลว  706 541 +165  

- น ้ำมันเบนซนิ  3,030 2,981 +49  

- แนฟทำ  496 370 +126  

- น ้ำมันเชือ้เพลงิอำกำศยำน/
น ้ำมันกำ๊ด 

 
464 1,210 -746 

 

- น ้ำมันดเีซล  5,942 6,003 -61  

- น ้ำมันเตำ  903 1,107 -204  

- ยำงมะตอย  532 221 +311  

ปรมิำณน ้ำมันดบิทีน่ ำเขำ้กล่ันในไตรมำส 1 ปี 2564 อยูท่ี ่130 พันบำรเ์รลตอ่วัน สงูขึน้ 8 พันบำรเ์รลตอ่วัน 

เมื่อเปรยีบเทยีบกับชว่งเวลำเดียวกันในปีก่อนหนำ้ กำรผลติพำรำไซลนีของไตรมำส 1 ปี 2564 อยู่ที่ 40,000 ตัน

ลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลำเดียวกันในปี 2563 เน่ืองจำกเป็นกำรผลิตขั ้นต ่ำเพื่อใหส้อดคลอ้งกับ          

สภำวะตลำดทีอ่่อนแอ 

 ค่ำกำรกล่ันโดยรวมส ำหรับไตรมำส 1 ปี 2564 อยู่ที่ 11.8 ดอลลำร์ต่อบำร์เรล ซึง่ปรับตัวสูงขึน้ 31.1 
ดอลลำรต์อ่บำรเ์รลจำกชว่งเวลำเดยีวกนัในปีกอ่นหนำ้ สำเหตหุลักมำจำกผลกระทบเชงิบวกของสนิคำ้คงเหลอืและ

คำ่กำรกล่ันอุตสำหกรรมทีส่งูขึน้เล็กนอ้ย  

สัดสว่นกำรผลติน ้ำมันส ำเร็จรปูในไตรมำส 1 ปี 2564 สะทอ้น

ถึงกำรปรับเปลี่ยนก ำ รผลิตให ส้อดคลอ้ งกั บอุปสงค์ ในช่วง                

กำรแพรร่ะบำดของไวรัสโควิด-19 เมื่อเทียบกับไตรมำสเดยีวกันปี 

2563 กำรลดกำรผลติในส่วนของน ้ำมันส ำเร็จรูปชนิดก ึง่หนักเป็น     

ผลสบืเน่ืองมำจำก อุปสงคท์ีท่รดุตัวลงของน ้ำมันอำกำศยำนจำกกำร

จ ำกัดกำรเดนิทำงโดยเครื่องบนิหักกลบบำงสว่นกับกำรเพิม่ผลผลติ

ของน ้ำมันดีเซลจำกกำรเพิ่มมูลค่ำกำรกล่ันของน ้ำมันอำกำศยำน 

ผลผลติน ้ำมันส ำเร็จรปูชนดิหนักในไตรมำส 1 ปี 2564 เกดิจำกกำร

เพิ่มปรมิำณกำรผลติผลติภัณฑย์ำงมะตอยเพื่อตอบรับอุปสงคท์ีเ่พิม่

สงูขึน้และก ำไรจำกกำรผลติทีแ่ข็งแกรง่  

ปรมิำณกำรขำยผลติภัณฑเ์ชือ้เพลงิในไตรมำส 1 ปี 2564 ลดลง

รอ้ยละ 3 เมื่อเทยีบกับชว่งเวลำเดยีวกันในปีกอ่นหนำ้ สำเหตหุลักมำจำก

ผลกระทบของกำรแพร่ระบำดของไวรัสโควดิ-19 ที่มีผลต่ออุปสงคข์อง

น ้ำมันอำกำศยำนและกำรส่งออกที่ลดลงของน ้ำมันเตำ อย่ำงไรก็ตำม 

ยอดขำยของธรุกจิคำ้ปลีกเพิม่ขึน้ประมำณรอ้ยละ 3 จำกกำรเตบิโตของ

เครือข่ำยธุรกจิ นอกจำกน้ีปรมิำณกำรขำยผลติภัณฑ์ยำงมะตอยเพิม่ขึน้

เป็นสองเท่ำเมื่อเทียบกับไตรมำส 1 ปี 2563 เพื่อตอบรับกับอุปสงคแ์ละ

โอกำสทำงก ำไรตำมที่ไดก้ล่ำวก่อนหนำ้ โดยในไตรมำส 1 ปี 2564 

ผลติภัณฑย์ำงมะตอยมียอดขำยเฉลีย่สงูทีส่ดุในรอบ 10 ปี 

16.0% 16.5%

11.4% 10.0%

42.5% 45.4%

30.1% 28.1%

1Q2564 1Q2563

ผลติภณัฑท์ีไ่ดจ้ากโรงกล ัน่ (%)

รฟีอรเ์มตและผลติภัณฑ์อืน่ๆ ชนดิหนัก ชนดิกึง่หนัก ชนดิเบา

1Q2564 1Q2563

3% 5%

41% 38%

56% 57%

ช่องทางการขาย (%)

สง่ออก ธรุกจิคา้ปลกี ธรุกจิพาณิชยกรรม
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4. ผลประกอบกำรดำ้นกำรเงนิ 

หน่วย: ลำ้นบำท  
ไตรมำส 1 
ปี 2564 

ไตรมำส 1 
ปี 2563 

+ / - 
 

รำยไดจ้ำกกำรขำย  39,258 39,386 -128  

ตน้ทนุขำย  (34,540) (45,830) +11,290  

ก ำไรข ัน้ตน้  4,718 (6,444) +11,162  

คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรขำย  (1,193) (1,409) +216  

คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรบรหิำร  (58) (69) +11  

ก ำไร (ขำดทุน) จำกกำรขำย  3,467 (7,922) +11,389  

รำยไดอ้ื่น  9 5 +4  

ตน้ทนุทำงกำรเงนิ-สทุธ ิ  (82) (93) +11  

สว่นแบ่งก ำไร (ขำดทนุ) ในบรษัิท
รว่ม 

 70 99 -29  

ก ำไร (ขำดทุน) กอ่นภำษเีงนิได ้  3,464 (7,911) +11,375  

(คำ่ใชจ้่ำย) เครดติภำษีเงนิได ้  (676) 1,604 -2,280  

ก ำไร (ขำดทุน) ส ำหรบังวด  2,788 (6,307) +9,095  

ก ำไรเบ็ดเสรจ็อื่น  117 (400) +517  

ก ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จรวม
ส ำหรบังวด 

 2,905 (6,707) +9,612  

 

รำยไดจ้ำกกำรขำยในไตรมำส 1 ปี 2564 ลดลงเมื่อเปรียบเทียบชว่งเวลำเดียวกันของปีกอ่นหนำ้ โดยมี

สำเหตหุลักมำจำกกำรลดลงของอุปสงคก์ำรใชน้ ้ำมันเชือ้เพลงิ อันเน่ืองมำจำกกำรแพรร่ะบำดของไวรัสโควิด-19 

หักลบบำงสว่นกับรำคำทีส่งูขึน้ 

บรษัิทฯยังคงใหค้วำมส ำคัญกับกำรลดตน้ทุนและประหยัดคำ่ใชจ้่ำย ในไตรมำส 1 ปี 2564 คำ่ใชจ้่ำยใน

กำรขำยและกำรบรหิำรลดลงรอ้ยละ 15 เมื่อเปรยีบเทยีบกับชว่งเวลำเดยีวกันของปีกอ่นหนำ้ 

ในไตรมำส 1 ปี 2564 บรษัิทฯ มีผลก ำไรจำกกำรขำย

เป็นจ ำนวน 3,467 ลำ้นบำท เปรยีบเทยีบกับผลขำดทนุจำกกำร

ขำยจ ำนวน 7,922 ลำ้นบำทในชว่งเวลำเดยีวกันของปีกอ่นหนำ้ 

ซึง่แบ่งเป็นผลก ำไรจำกส่วนธุรกจิกำรกล่ันน ้ำมันและกำรจัด

จ ำหน่ำยน ้ำมันจ ำนวน 3,329 ลำ้นบำท อันมีสำเหตหุลักมำจำก

ผลกระทบเชงิบวกของสนิคำ้คงเหลือและผลก ำไรจำกส่วน

ธรุกจิปิโตรเคมีจ ำนวน 138 ลำ้นบำท สะทอ้นถงึก ำไรขัน้ตน้ของ

พำรำไซลีนที่เพิ่มขึน้อย่ำงต่อเน่ืองจำกควำมไม่สมดุลของ     

อุปสงคแ์ละอุปทำนในภมูภิำค  

 เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมำสเดียวกันปีที่ผ่ำนมำ ตน้ทุนทำงกำรเงินสุทธลิดลง 11 ลำ้นบำทส ำหรับ      

ไตรมำส 1 ปี 2564 ซึง่สำเหตหุลักมำจำกอัตรำดอกเบี้ยเงนิกูท้ีล่ดลง 

  

3,329 

(7,571)

138 

(351)

1Q2564 1Q2563

ก าไร (ขาดทุน) จากการขายจ าแนกตามธุรกจิ     
(ลา้นบาท)

การกล่ันน ้ามันและจัดจ าหนา่ยน ้ามัน

ปิโตรเคมี
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5. งบแสดงฐำนะกำรเงนิ   
 

หน่วย: ลำ้นบำท ยกเวน้หน่วยรอ้ยละ ณ 31 ม.ีค 2564 ณ 31 ธ.ค. 2563 +/- +/- % 

สนิทรัพย ์     

- สนิทรัพยห์มุนเวียน 28,126 22,921 +5,205 +23% 

- สนิทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 37,533 38,457 -924 -2% 

รวมสนิทรพัย ์ 65,659 61,378 +4,281 +7% 

หน้ีสนิ     

- หน้ีสนิหมุนเวียน 37,988 35,446 +2,542 +7% 

- หน้ีสนิไม่หมุนเวียน 10,406 11,573 -1,167 -10% 

รวมหนีส้นิ 48,394 47,019 +1,375 +3% 

สว่นของเจำ้ของ     

- ทนุทีอ่อกและช ำระแลว้ 17,075 17,075 0 0% 

- สว่นเกนิมูลคำ่หุน้ 4,032 4,032 0 0% 

- ส ำรองตำมกฎหมำย 1,001 1,001 0 0% 

- ก ำไรสะสมทียั่งไม่ไดจั้ดสรร (5,293) (8,081) +2,788 -35% 

- องคป์ระกอบอื่นของสว่นของเจำ้ของ 443 325 +118 +36% 

สว่นไดเ้สยีทีไ่ม่มีอ ำนำจควบคมุ 7 7 0 0% 

รวมสว่นของเจำ้ของ 17,265 14,359 +2,906 +20% 

รวมหนีส้นิและสว่นของเจำ้ของ 65,659 61,378 +4,281 +7% 

            

ณ วันที ่31 มีนำคม 2564 บรษัิทฯ มีสนิทรัพยห์มุนเวียนเพิม่ขึน้ 5,205 ลำ้นบำท จำกยอด ณ สิน้ปี 2563 

ปัจจัยหลักมำจำกกำรเพิม่ขึน้ของมูลคำ่สนิคำ้คงเหลอืและลกูหน้ีกำรคำ้จำกรำคำและปรมิำณกำรขำยทีส่งูขึน้ และ

เงินสดคงเหลือทีสู่งขึน้ บรษัิทฯ มีสนิทรัพย์ไม่หมุนเวียนลดลง 924 ลำ้นบำท ซึง่ส่วนใหญ่มำจำกกำรลดลงของ

สนิทรัพยภ์ำษีเงนิไดร้อตัดบัญชทีีเ่กีย่วขอ้งกับผลขำดทนุทำงภำษียกมำ  

บรษัิทฯ มีหน้ีสนิรวม 48,394 ลำ้นบำท เพิ่มขึน้ 1,375 ลำ้นบำท สำเหตุหลักมำจำกกำรเพิ่มขึน้ของ

เจำ้หน้ีทำงกำรคำ้จำกกำรซื้อน ้ำมันดบิทีสู่งขึน้จำกรำคำ หักลบบำงส่วนกับยอดเงินกูย้ืมระยะสัน้และยอดเงนิกู ้  

ระยะยำวทีล่ดลง  

ณ วันที่ 31 มีนำคม 2564 บรษัิทฯ มียอดเงนิกูย้มืรวมจ ำนวน 25,700 ลำ้นบำท เปรียบเทยีบกับยอด ณ 

สิน้ปี 2563 จ ำนวน 28,203 ลำ้นบำท บรษัิทฯ ยังคงรักษำแหล่งเงินทุนใหเ้พียงพอกับภำระผูกพันในกำรช ำระ

เงินอย่ำงต่อเน่ือง ในไตรมำสน้ียอดเงนิกูย้มืระยะยำวลดลงเป็นจ ำนวน 5,167 ลำ้นบำท ขณะทีย่อดเงนิกูย้มืระยะ

สัน้ลดลงเป็นจ ำนวน 20,533 ลำ้นบำท  

สว่นของเจำ้ของเพิ่มขึน้จ ำนวน 2,906 ลำ้นบำท ซึง่ปัจจัยหลักมำจำกผลก ำไรส ำหรับงวด 3 เดอืนแรกของ   

ปี 2564 รวมถงึผลก ำไรทียั่งไม่รับรูจ้ำกกำรวัดมูลคำ่ใหม่ของเงนิลงทุนจำกกำรถอืหุน้ของบรษัิท บรกิำรเชือ้เพลงิ    

กำรบนิกรงุเทพ จ ำกัด (มหำชน)  
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6. งบกระแสเงนิสด 

หน่วย: ลำ้นบำท   งวด 3 เดอืน ปี 2564 งวด 3 เดอืน ปี 2563 

กระแสเงนิสดจำก(ใชไ้ปใน)กจิกรรมด ำเนนิงำน 3,346 1,081 

กระแสเงนิสดจำก(ใชไ้ปใน)กจิกรรมลงทนุ (360) (474) 

กระแสเงนิสดจำก(ใชไ้ปใน)กจิกรรมจัดหำเงนิ (2,608) (214) 

 

ส ำหรับงวด 3 เดือนสิน้สุดวันที่ 31 มีนำคม 2564 บรษัิทฯ มีกระแสเงินสดจำกกจิกรรมกำรด ำเนินงำน

จ ำนวน 3,346 ลำ้นบำท สะทอ้นถงึผลก ำไรส ำหรับงวด กระแสเงนิสดใชไ้ปในกจิกรรมลงทนุ 360 ลำ้นบำท ซึง่โดย

หลักเป็นผลจำกกำรลงทนุในโครงกำรของโรงกล่ันและธุรกจิคำ้ปลีก กระแสเงินสดใชไ้ปในกจิกรรมจัดหำเงนิ

จ ำนวน 2,608 ลำ้นบำท ซึง่สว่นใหญม่ำจำกเงนิจ่ำยคนืเงนิกูย้มืสทุธ ิ
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7. อตัรำสว่นทำงกำรเงนิ 

อัตรำสว่นก ำไร 

 
ไตรมำส 1 
ปี 2564 

ไตรมำส 1 
ปี 2563 

 

อัตรำสว่นก ำไรขัน้ตน้ (%) 12.0% (16.4%)  

อัตรำสว่นก ำไรสทุธ ิ(%) 7.1% (16.0%)  

อัตรำสว่นควำมสำมำรถในกำรช ำระดอกเบี้ย (เทำ่) 50.6 (77.9)  

 

 
อัตรำสว่นสภำพคลอ่งและอัตรำสว่นหน้ีสนิตอ่สว่นของผูถ้อืหุน้ 

 ณ 31 ม.ีค. 2564 ณ 31 ธ.ค. 2563 

อัตรำสว่นสภำพคลอ่ง (เทำ่) 0.7 0.6 

อัตรำสว่นสภำพคลอ่งหมุนเร็ว (เทำ่) 0.2 0.2 

อัตรำสว่นหน้ีสนิรวมตอ่สว่นของผูถ้อืหุน้ (เทำ่) 1.5 2.0 

อัตรำสว่นหน้ีเงนิกูร้ะยะยำวตอ่สว่นของผูถ้อืหุน้ (เทำ่) 0.3 0.4 

อัตรำสว่นหน้ีสนิสทุธติอ่สว่นของผูถ้อืหุน้ (เทำ่) 1.5 1.9 

 
 
ทีม่ำในกำรค ำนวณ:  

อัตรำสว่นก ำไรขัน้ตน้  = ก ำไรขัน้ตน้ / รำยไดจ้ำกกำรขำย 

อัตรำสว่นก ำไรสทุธ ิ = ก ำไรสทุธ ิ/ รำยไดจ้ำกกำรขำย 

อัตรำสว่นควำมสำมำรถในกำรช ำระดอกเบี้ย  = EBITDA / ดอกเบี้ยจ่ำย 

อัตรำสว่นสภำพคลอ่ง  = สนิทรัพยห์มุนเวียน / หน้ีสนิหมุนเวียน 

อัตรำสว่นสภำพคลอ่งหมุนเร็ว              = (เงนิสดและรำยกำรเทยีบเทำ่ + เงนิลงทนุระยะสัน้ + ลกูหน้ีกำรคำ้)/                                                                          
     หน้ีสนิหมุนเวียน 

อัตรำสว่นหน้ีสนิรวมตอ่สว่นของผูถ้อืหุน้  = หน้ีเงนิกูร้วม / สว่นของผูถ้อืหุน้ 

อัตรำสว่นหน้ีเงนิกูร้ะยะยำวตอ่สว่นของผูถ้อืหุน้  = หน้ีเงนิกูร้ะยะยำว / สว่นของผูถ้อืหุน้ 

อัตรำสว่นหน้ีสนิสทุธติอ่สว่นของผูถ้อืหุน้          = (หน้ีเงนิกูร้วม - เงนิสดและรำยกำรเทยีบเทำ่เงนิสด)   
  /สว่นของผูถ้อืหุน้ 

 

 
  
 
 
 

 

 
 

- Signed     - 
 

นำยอดศัิกดิ ์แจง้กมลกลุชัย 
ประธำนกรรมกำรและกรรมกำรผูจั้ดกำร 
12 พฤษภำคม 2564 


