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ค ำอธบิำยและกำรวเิครำะหข์องฝ่ำยจดักำร บรษิทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน)  
ส ำหรบัไตรมำส 2 ปี 2564 และงวดหกเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 มถิุนำยน พ.ศ. 2564 
 
 
1. ขอ้มูลทำงกำรเงนิและผลกำรด ำเนนิงำนทีส่ ำคญั 

 

  
ไตรมำส 2 
ปี 2564 

ไตรมำส 2 
ปี 2563 

 
งวด 6 เดอืน 
ปี 2564 

งวด 6 เดอืน 
ปี 2563 

ปรมิำณน ้ำมันดบิทีน่ ำเขำ้กล่ัน (พันบำรเ์รลตอ่วัน)  124 111  127 117 

ปรมิำณกำรผลติพำรำไซลนี (พันตัน)  13 39  53 92 

อัตรำแลกเปลีย่นเฉลีย่ (บำทตอ่ดอลลำร)์  31.4 31.9  30.8 31.6 

คำ่กำรกล่ัน (ดอลลำรต์อ่บำรเ์รล)  7.0 (5.5)  9.4 (12.7) 

รำยไดจ้ำกกำรขำย (ลำ้นบำท)  41,070 24,413  80,328 63,799 

ก ำไรขัน้ตน้ (ลำ้นบำท)  2,289 (1,944)  7,007 (8,388) 

ก ำไรขัน้ตน้กอ่นดอกเบี้ย ภำษี และคำ่เสือ่มรำคำ 
และคำ่ตัดจ ำหน่ำย, EBITDA (ลำ้นบำท) 

 1,779 (2,528)  5,938 (9,841) 

ก ำไร (ขำดทนุ) สทุธ ิ(ลำ้นบำท)  859 (2,503)  3,647 (8,810) 

ก ำไร (ขำดทนุ) สทุธติอ่หุน้ (บำท) (1)  0.25 (0.72)  1.05 (2.55) 
 

 (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 2 
ปี 2564 

ไตรมำส 2 
ปี 2563 

ไตรมำส 1 
ปี 2564 

 
งวด 6 เดอืน   
ปี 2564 

งวด 6 เดอืน   
ปี 2563 

น ้ำมันดบิดไูบ  66.9 30.5 60.0  63.5 40.6 

น ้ำมันเบนซนิ ออกเทน 95  76.8 33.1 67.1  72.0 45.2 

น ้ำมันอำกำศยำน/น ้ำมันกำ๊ด  71.4 30.4 63.3  67.4 44.8 

น ้ำมันดเีซล ก ำมะถัน (50 สว่นในลำ้นสว่น)  73.6 37.6 65.7  69.7 50.0 

น ้ำมันเตำ (180 cs)  59.7 28.3 55.3  57.5 35.3 

ก๊ำซปิโตรเลยีมเหลว  (LPG)  45.4 26.8 50.8  48.1 36.6 

พำรำไซลนี (ดอลลำรต์อ่ตัน)  859 495 766  812 601 

เบนซนิ ออกเทน 95 (ดอลลำรต์อ่ตัน) (1)  653 281 570  612 385 

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

 

น ้ำมันดบิดไูบในไตรมำส 2 ปี 2564 มีรำคำเฉลีย่ที ่66.9 ดอลลำรต์อ่บำรเ์รล ปรับตัวเพิม่ขึน้ 36.4 ดอลลำร์

ตอ่บำรเ์รลเมื่อเปรยีบเทยีบกับไตรมำสเดียวกันในปีกอ่นหนำ้ และเพิม่ขึน้ 6.9 ดอลลำรต์อ่บำรเ์รลเมื่อเปรยีบเทียบ

กับไตรมำส 1 ปี 2564 รำคำน ้ำมันดบิฟ้ืนตัวอยำ่งตอ่เน่ืองจำกกำรฉีดวัคซนีป้องกันเชือ้ไวรัสโควดิ-19 ใหป้ระชำกร

ในหลำยประเทศ รว่มดว้ยแรงสนับสนุนจำกกำรยดืระยะเวลำลดก ำลังกำรผลติของสมำชกิกลุม่โอเปคและพันธมติร 

รำคำน ้ำมันดบิดไูบในเดอืนมถิุนำยน 2564 มีรำคำเฉลี่ยที ่71.6 ดอลลำร์ต่อบำร์เรล สูงกว่ำรำคำเฉลีย่ของเดอืน

มีนำคม 2564 ที ่64.4 ดอลลำรต์อ่บำรเ์รล ปรับตัวเพิม่ขึน้ 7.2 ดอลลำรต์อ่บำรเ์รล และ สงูกว่ำรำคำเฉลีย่ของเดอืน

ธันวำคม 2563 ที ่49.8 ดอลลำรต์อ่บำรเ์รล ปรับตัวเพิม่ขึน้ 21.8 ดอลลำรต์อ่บำรเ์รล 

ในไตรมำส 2 ปี 2564 รำคำผลติภัณฑน์ ้ำมันส ำเร็จรปูปรับตัวเพิม่ขึน้อยำ่งมีนัยส ำคัญในทศิทำงเดียวกัน 

กับน ้ำมันดบิเมื่อเปรยีบเทียบกับชว่งเวลำเดยีวกันในปีกอ่นหนำ้และไตรมำสกอ่นหนำ้จำกกำรฟ้ืนตัวของอุปสงค์ 

ยกเวน้ก๊ำซปิโตรเลยีมเหลวซึง่มรีำคำสงูในไตรมำส 1 ปี 2564 เน่ืองจำกฤดหูนำวทีเ่ย็นมำกกว่ำปกตใินเอเชยีเหนือ 

พำรำไซลนี (Asian Contract Price) ในไตรมำส 2 ปี 2564 มีรำคำเฉลี่ยที่ 859 ดอลลำร์ต่อตัน เพิ่มขึน้       

364 ดอลลำร์ต่อตันเมื่อเปรียบเทียบกับไตรมำสเดียวกันในปีก่อนหนำ้  และเพิ่มขึ้น 93 ดอลลำร์ต่อตันเมื่อ

เปรยีบเทยีบกับไตรมำส 1 ปี 2564 แนวโนม้รำคำทีส่งูขึน้อยำ่งตอ่เน่ืองเป็นผลจำกควำมไม่สมดลุของอุปสงค์และ

อุปทำนในภูมิภำค  ส ำห รับไตรมำส 2 ปี  2564 ส่วนต่ำงค่ำ เฉลี่ยของรำคำผลิตภัณฑ์พำรำไซลีนกับ                    

รำคำน ้ำมันเบนซนิออกเทน 95 เป็น 206 ดอลลำรต์อ่ตัน ลดลงเล็กนอ้ยจำกไตรมำสเดยีวกันในปีกอ่นหนำ้ 
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3. กำรผลติและคำ่กำรกล ัน่ 

  
ไตรมำส 2 
ปี 2564 

ไตรมำส 2 
ปี 2563 

+ / -  
งวด 6 เดอืน 
ปี 2564 

งวด 6 เดอืน 
ปี 2563 

+ / - 

ก ำลังกำรกล่ัน (พันบำรเ์รลตอ่วัน)  174 174 0  174 174 0 

ปรมิำณน ้ำมันดบิทีน่ ำเขำ้กล่ัน 
(พันบำรเ์รลตอ่วัน) 

 124 111 +13  127 117 +10 

ปรมิำณกำรผลติพำรำไซลนี (พันตัน)  13 39 -26  53 92 -39 

คำ่กำรกล่ัน (ดอลลำรต์อ่บำรเ์รล)  7.0 (5.5) +12.5  9.4 (12.7) +22.1 

ปรมิำณกำรขำยผลติภัณฑเ์ชือ้เพลงิ 
(พันบำรเ์รล) 

 11,752 10,369 +1,383  23,825 22,739 +1,086 

- ก๊ำซปิโตรเลยีมเหลว  669 569 +100  1,375 1,111 +264 

- น ้ำมันเบนซนิ  3,162 2,577 +585  6,192 5,558 +634 

- แนฟทำ  321 378 -57  817 705 +112 

- น ้ำมันเชือ้เพลงิอำกำศยำน/
น ้ำมันกำ๊ด 

 415 321 +94  879 1,511 -632 

- น ้ำมันดเีซล  5,578 5,214 +364  11,520 11,217 +303 

- น ้ำมันเตำ  1,134 973 +161  2,037 2,079 -42 

- ยำงมะตอย  473 337 +136  1,005 558 +447 

ปรมิำณน ้ำมันดบิทีน่ ำเขำ้กล่ันในไตรมำสน้ีอยูท่ี ่ 124 พันบำรเ์รลตอ่วัน สงูขึน้เมือ่เปรยีบเทยีบกับไตรมำส

เดียวกันในปีก่อนหนำ้ สะทอ้นผลกระทบจำกมำตรกำรป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคตดิเชื้อไวรัสโควิด-19          

ของประเทศในปีน้ี เมื่อเทยีบกับมำตรกำรทีเ่ขม้งวดกวำ่ในชว่งเวลำเดยีวกันของปีทีแ่ลว้ กำรผลติพำรำไซลนีของ

ไตรมำส 2 ปี 2564 อยูท่ี ่13,000 ตันตำมทีม่ีกำรหยดุผลติพำรำไซลนีเป็นกำรชั่วครำวตัง้แตเ่ดอืนเมษำยนปี 2564 

 ค่ำกำรกล่ันโดยรวมส ำหรับไตรมำส 2 ปี 2564 อยู่ที่ 7.0 ดอลลำร์ต่อบำร์เรล สำเหตุหลักมำจำก

ผลกระทบเชงิบวกของสนิคำ้คงเหลอื โดยเมื่อเปรยีบเทยีบกับชว่งเวลำเดยีวกันของปี 2563 เพิม่ขึน้ 12.5 ดอลลำร์

ตอ่บำรเ์รลจำกผลกระทบเชงิบวกของสนิคำ้คงเหลอืและคำ่กำรกล่ันอุตสำหกรรมทีเ่พิม่ขึน้ 

สัดส่วนกำรผลติน ้ำมันส ำเร็จรปูในไตรมำส 2 ปี 2564 

สะทอ้นถงึกำรปรับเปลี่ยนกำรผลิตใหส้อดคลอ้งกับอุปสงค์

ในช่วงกำรแพร่ระบำดของไวรัสโควดิ-19 และ แผนกำรหยุด

ผลติพำรำไซลีนเป็นกำรชั่วครำว เมื่อเปรียบเทยีบกับชว่งเวลำ

เดียวกันในปีก่อนหนำ้  สัดส่วนผลิตภัณฑ์รีฟอร์เมตและ

ผลิตภัณฑ์อื่นๆที่ลดลงสะทอ้นถงึกำรหยุดผลิตพำรำไซลีน    

เป็นกำรชั่วครำวตั ้งแต่เดือนเมษำยนปี 2564 ซึ่งส่งผลให ้

ผลติภัณฑน์ ้ำมันเบนซนิเพิม่สงูขึน้ 

 

กำรฟ้ืนตัวของอุปสงคจ์ำกโรคไวรัสโควดิ-19 ท ำใหป้รมิำณ

กำรขำยผลติภัณฑใ์นไตรมำส 2 ปี 2564 เพิม่ขึน้จำกไตรมำสเดยีวกนั

ในปีก่อนหนำ้ประมำณรอ้ยละ 13 บริษัทฯยังคงใหค้วำมส ำคัญ        

กับกำรขำยผลติภัณฑ์ผ่ำนช่องทำงกำรขำยที่ใหผ้ลก ำไรที่สูงกว่ำ          

อย่ำงต่อเน่ือง รวมถึงกำรเพิ่มโอกำสกำรเติบโตทำงธุรก ิจของ                   

กลุม่พำณชิยกรรม โดยเฉพำะอยำ่งยิง่กำรขำยกลุม่ลกูคำ้ในประเทศ

เพื่อนบำ้น ในงวด 6 เดือนของปี 2564 ผลิตภัณฑ์ยำงมะตอย           

มียอดขำยสงูทีส่ดุในรอบ 10 ปี 

 

 

9.8%
18.1% 13.0% 17.3%

11.7%
10.6%

11.6%
10.3%

46.3%
41.9% 44.3% 43.7%

32.2% 29.4% 31.1% 28.7%

2Q2564 2Q2563 1H2564 1H2563

ผลติภณัฑท์ีไ่ดจ้ากโรงกล ัน่ (%)

รฟีอรเ์มตและผลติภัณฑ์อืน่ๆ ชนดิหนัก ชนดิกึง่หนัก ชนดิเบา
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5% 6%

41% 41%

54% 53%

ช่องทางการขาย (%)

สง่ออก ธรุกจิคา้ปลกี ธรุกจิพาณิชยกรรม
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4. ผลประกอบกำรดำ้นกำรเงนิ 

หน่วย: ลำ้นบำท  
ไตรมำส 2 
ปี 2564 

ไตรมำส 2 
ปี 2563 

+ / - 
 งวด 6 เดอืน 

ปี 2564 
งวด 6 เดอืน 
ปี 2563 

+ / - 

รำยไดจ้ำกกำรขำย  41,070 24,413 +16,657  80,328 63,799 +16,529 

ตน้ทนุขำย  (38,781) (26,357) -12,424  (73,321) (72,187) -1,134 

ก ำไรข ัน้ตน้  2,289 (1,944) +4,233  7,007 (8,388) +15,395 

คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรขำย  (1,155) (1,179) +24  (2,348) (2,588) +240 

คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรบรหิำร  (59) (60) +1  (117) (129) +12 

ก ำไร (ขำดทุน) จำกกำรขำย  1,075 (3,183) +4,258  4,542 (11,105) +15,647 

รำยไดอ้ื่น  3 51 -48  12 56 -44 

ตน้ทนุทำงกำรเงนิ-สทุธ ิ  (75) (78) +3  (157) (171) +14 

สว่นแบ่งก ำไร (ขำดทนุ) ในบรษัิท
รว่ม 

 55 50 +5  125 149 -24 

ก ำไร (ขำดทุน) กอ่นภำษเีงนิได ้  1,058 (3,160) +4,218  4,522 (11,071) +15,593 

(คำ่ใชจ้่ำย) เครดติภำษีเงนิได ้  (199) 657 -856  (875) 2,261 -3,136 

ก ำไร (ขำดทุน) ส ำหรบังวด  859 (2,503) +3,362  3,647 (8,810) +12,457 

ก ำไรเบ็ดเสรจ็อื่น  18 158 -140  135 (241) +376 

ก ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จรวม
ส ำหรบังวด 

 877 (2,345) +3,222  3,782 (9,051) +12,833 

 

รำยไดจ้ำกกำรขำยในไตรมำส 2 ปี 2564 และ รำยไดจ้ำกกำรขำยงวด 6 เดอืน ปี 2564 เพิม่ขึน้               

เมื่อเปรยีบเทยีบชว่งเวลำเดยีวกันของปีกอ่นหนำ้โดยมีสำเหตหุลักมำจำกรำคำขำยผลติภัณฑท์ีป่รับตัวเพิม่ขึน้อยำ่ง

มีนัยส ำคัญและปรมิำณกำรขำยทีเ่พิม่ขึน้ส ำหรับผลติภัณฑส์ว่นใหญ ่

ในไตรมำส 2 ปี 2564 บรษัิทฯ มีผลก ำไรจำกกำร

ขำยเป็นจ ำนวน 1,075 ลำ้นบำท เปรยีบเทยีบกับผลขำดทนุ

จำกกำรขำยจ ำนวน 3,183 ลำ้นบำทในช่วงเวลำเดียวกัน

ของปีกอ่นหนำ้ ซึง่แบ่งเป็นผลก ำไรจำกส่วนธุรกจิกำรกล่ัน

น ้ ำมันและกำรจัดจ ำหน่ำยน ้ำมันจ ำนวน 1,540 ลำ้นบำท 

อันมีสำเหตุหลักมำจำกผลกระทบเช ิงบวกของสินคำ้

คงเหลอื และผลขำดทนุจำกสว่นธรุกจิปิโตรเคมีจ ำนวน 465 

ลำ้นบำท สะทอ้นถงึก ำไรขัน้ตน้ของพำรำไซลีนที่ลดลง

อยำ่งตอ่เน่ืองจำกควำมไม่สมดลุของอุปสงคแ์ละอุปทำนใน

ภมูภิำค  

 เมื่อเปรยีบเทยีบกับไตรมำสเดยีวกันปีกอ่นหนำ้ ตน้ทนุทำงกำรเงนิสทุธลิดลง 3 ลำ้นบำทในไตรมำสที ่ 2  

ปี 2564 ซึง่สำเหตหุลักมำจำกอัตรำดอกเบี้ยเงนิกูท้ีล่ดลง 

  

1,540 

(2,829)

4,869 

(10,400)

(465)

(354)

(327)

(705)

2Q2564 2Q2563 1H2564 1H2563

ก าไร (ขาดทุน) จากการขายจ าแนกตามธุรกจิ     
(ลา้นบาท)

การกล่ันน ้ามันและจัดจ าหนา่ยน ้ามัน

ปิโตรเคมี
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5. งบแสดงฐำนะกำรเงนิ   
 

หน่วย: ลำ้นบำท ยกเวน้หน่วยรอ้ยละ ณ 30 ม.ิย. 2564 ณ 31 ธ.ค. 2563 +/- +/- % 

สนิทรัพย ์     

- สนิทรัพยห์มุนเวียน 29,931 22,921 +7,010 +31% 

- สนิทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 36,693 38,457 -1,764 -5% 

รวมสนิทรพัย ์ 66,624 61,378 +5,246 +9% 

หน้ีสนิ     

- หน้ีสนิหมุนเวียน 39,260 35,446 +3,814 +11% 

- หน้ีสนิไม่หมุนเวียน 9,223 11,573 -2,350 -20% 

รวมหนีส้นิ 48,483 47,019 +1,464 +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 (4,434) (8,081) +3,647 +45% 

- องคป์ระกอบอื่นของสว่นของเจำ้ของ 460 325 +135 +42% 

สว่นไดเ้สยีทีไ่ม่มีอ ำนำจควบคมุ 7 7 0 0% 

รวมสว่นของเจำ้ของ 18,141 14,359 +3,782 +26% 

รวมหนีส้นิและสว่นของเจำ้ของ 66,624 61,378 +5,246 +9% 

            

ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2564 บร ิษัทฯ มีส ินทรัพย์หมุนเวียนเพิ่มขึ้น 7,010  ลำ้นบำท จำกยอด ณ             

สิน้ปี 2563 ปัจจัยหลักมำจำกกำรเพิ่มขึน้ของมูลค่ำสนิคำ้คงเหลือและลูกหน้ีทำงกำรคำ้จำกรำคำที่เพิม่ขึน้และ    

เงนิสดคงเหลอืทีส่งูขึน้ บรษัิทฯ มีสนิทรัพยไ์ม่หมุนเวียนลดลง 1,764  ลำ้นบำท ซึง่สว่นใหญม่ำจำกกำรลดลงของ

สนิทรัพยภ์ำษีเงนิไดร้อตัดบัญชทีีเ่กีย่วขอ้งกับผลขำดทนุทำงภำษียกมำ 

บรษัิทฯ มีหน้ีสนิรวม 48,483 ลำ้นบำท เพิ่มขึน้ 1,464 ลำ้นบำท สำเหตุหลักมำจำกกำรเพิ่มขึน้ของ

เจำ้หน้ีกำรคำ้ในกำรซือ้น ้ำมันดบิทีส่งูขึน้จำกรำคำ 

ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2564 บริษัทฯ มียอดเงินกูย้ืมรวมจ ำนวน 27,022 ลำ้นบำท เปรียบเทียบกับ         

ยอดสิ้นปี 2563 จ ำนวน 28,203 ลำ้นบำท บรษิัทฯ  ยังคงร ักษำแหล ่ง เง ินท ุนใหเ้พียงพอกับภำระผูกพัน            

ในกำรช ำ ระ เง ินอย ่ำงต ่อ เนื ่อง  ในไตรมำสนี้ยอดเงินกูย้ืมระยะยำวลดลงเป็นจ ำนวน 4,000 ลำ้นบำท             

ขณะทีย่อดเงนิกูย้มืระยะสัน้เพิม่ขึน้เป็นจ ำนวน 23,022 ลำ้นบำท  

สว่นของเจำ้ของเพิ่มขึน้จ ำนวน 3,782 ลำ้นบำท ซึง่ปัจจัยหลักมำจำกผลก ำไรส ำหรับงวด 6 เดอืนแรกของ   

ปี 2564 รวมถงึผลก ำไรทียั่งไม่รับรูจ้ำกกำรวัดมูลคำ่ใหม่ของเงนิลงทุนจำกกำรถอืหุน้ของบรษัิท บรกิำรเชือ้เพลงิ

กำรบนิกรงุเทพ จ ำกัด (มหำชน) 
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6. งบกระแสเงนิสด 

หน่วย: ลำ้นบำท   งวด 6 เดอืน ปี 2564 งวด 6 เดอืน ปี 2563 

กระแสเงนิสดจำก(ใชไ้ปใน)กจิกรรมด ำเนนิงำน 2,201 18 

กระแสเงนิสดจำก(ใชไ้ปใน)กจิกรรมลงทนุ (308) (476) 

กระแสเงนิสดจำก(ใชไ้ปใน)กจิกรรมจัดหำเงนิ (1,402) 535 

 

ส ำห ร ับงวด  6  เด ือ นสิน้ ส ุดวันที ่ 30 ม ิถ ุน ำ ยน  2564 บ ร ษิัทฯ ม ีก ระแสเง ินสดจำกกจิกรรม               

กำรด ำเนินงำน 2,201 ลำ้นบำท สะทอ้นถงึผลก ำไรส ำหรับงวดหักลบบำงส่วนกับผลกระทบเชงิลบจำก          

เงินทุนหมุนเวียน กระแสเงินสดใชไ้ปในกจิกรรมลงทุน 308 ลำ้นบำท ซึง่เป็นผลจำกกำรลงทุนในโครงกำร

ของโรงกล่ันและธุรกจิคำ้ปลีก หักลบบำงส่วนกับเงินปันผลรับจำกกำรลงทุน กระแสเงินสดใชไ้ปในกจิกรรม   

จัดหำเงินจ ำนวน 1,402 ลำ้นบำท ซึง่ส่วนใหญ่มำจำกเงินจ่ำยคืนเงินกูย้ืมสุทธ ิ
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7. อตัรำสว่นทำงกำรเงนิ 

อัตรำสว่นก ำไร 

 
ไตรมำส 2 
ปี 2564 

ไตรมำส 2 
ปี 2563 

ไตรมำส 1 
ปี 2564 

 
งวด 6 เดอืน 
ปี 2564 

งวด 6 เดอืน 
ปี 2563 

อัตรำสว่นก ำไรขัน้ตน้ (%) 5.6% (8.0%) 12.0%  8.7% (13.1%) 

อัตรำสว่นก ำไรสทุธ ิ(%) 2.1% (10.3%) 7.1%  4.5% (13.8%) 

อัตรำสว่นควำมสำมำรถในกำรช ำระดอกเบี้ย (เทำ่) 23.4 (32.0) 50.6  37.6 (56.9) 

 
 
อัตรำสว่นสภำพคลอ่งและอัตรำสว่นหน้ีสนิตอ่สว่นของผูถ้อืหุน้ 

 ณ 30 ม.ิย. 2564 ณ 31 ม.ีค. 2564 ณ 31 ธ.ค. 2563 

อัตรำสว่นสภำพคลอ่ง (เทำ่) 0.8 0.7 0.6 

อัตรำสว่นสภำพคลอ่งหมุนเร็ว (เทำ่) 0.2 0.2 0.2 

อัตรำสว่นหน้ีสนิรวมตอ่สว่นของผูถ้อืหุน้ (เทำ่) 1.5 1.5 2.0 

อัตรำสว่นหน้ีเงนิกูร้ะยะยำวตอ่สว่นของผูถ้อืหุน้ (เทำ่) 0.2 0.3 0.4 

อัตรำสว่นหน้ีสนิสทุธติอ่สว่นของผูถ้อืหุน้ (เทำ่) 1.4 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 
9 สงิหำคม 2564 


