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ค ำอธบิำยและกำรวเิครำะหข์องฝ่ำยจดักำร บรษิทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน)  
ส ำหรบัไตรมำส 3 ปี 2564 และงวดเกำ้เดอืนสิน้สุดวนัที ่30 กนัยำยน พ.ศ. 2564 
 
 
1. ขอ้มูลทำงกำรเงนิและผลกำรด ำเนนิงำนทีส่ ำคญั 

 

  
ไตรมำส 3 
ปี 2564 

ไตรมำส 3 
ปี 2563 

 
งวด 9 เดอืน 
ปี 2564 

งวด 9 เดอืน 
ปี 2563 

ปรมิำณน ้ำมันดบิทีน่ ำเขำ้กล่ัน (พันบำรเ์รลตอ่วัน)  113 108  122 114 

ปรมิำณกำรผลติพำรำไซลนี (พันตัน)  0 47  53 139 

อัตรำแลกเปลีย่นเฉลีย่  
(บำทตอ่ดอลลำร)์ 

 32.9 31.3  31.5 31.5 

คำ่กำรกล่ัน (ดอลลำรต์อ่บำรเ์รล)  4.0 6.0  7.6 (6.7) 

รำยไดจ้ำกกำรขำย (ลำ้นบำท)  40,239 30,392  120,567 94,191 

ก ำไรขัน้ตน้ (ลำ้นบำท)  1,349 1,808  8,356 (6,580) 

ก ำไรขัน้ตน้กอ่นดอกเบี้ย ภำษี และคำ่เสือ่มรำคำ 
และคำ่ตัดจ ำหน่ำย, EBITDA (ลำ้นบำท) 

 779 1,370  6,717 (8,472) 

ก ำไร (ขำดทนุ) ส ำหรับงวด (ลำ้นบำท)  46 467  3,694 (8,343) 

ก ำไรตอ่หุน้ขัน้พื้นฐำน (บำท) (1)  0.01 0.13  1.07 (2.41) 
 

 (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 3 
ปี 2564 

ไตรมำส 3 
ปี 2563 

ไตรมำส 2 
ปี 2564 

 
งวด 9 เดอืน   
ปี 2564 

งวด 9 เดอืน   
ปี 2563 

น ้ำมันดบิดไูบ  71.7 42.9 66.9  66.2 41.4 

น ้ำมันเบนซนิ ออกเทน 95  83.4 47.4 76.8  75.8 46.0 

น ้ำมันอำกำศยำน/น ้ำมันกำ๊ด  77.0 42.2 71.4  70.6 44.0 

น ้ำมันดเีซล ก ำมะถัน (50 สว่นในลำ้นสว่น)  79.4 47.8 73.6  72.9 49.3 

น ้ำมันเตำ (180 cs)  66.7 39.5 59.7  60.5 36.7 

ก๊ำซปิโตรเลยีมเหลว  (LPG)  57.0 31.0 45.4  51.1 34.7 

ทีม่ำ: ค่ำเฉลีย่อำ้งองิของ Platts ทีส่งิคโปรแ์ละ PCI  
 

 

น ้ำมันดบิดไูบในไตรมำส 3 ปี 2564 มีรำคำเฉลีย่ที ่71.7 ดอลลำรต์อ่บำรเ์รล ปรับตัวเพิม่ขึน้ 28.8 ดอลลำร์

ตอ่บำรเ์รลเมื่อเปรยีบเทยีบกับไตรมำสเดยีวกันในปีทีแ่ลว้ และเพิม่ขึน้ 4.8 ดอลลำรต์อ่บำรเ์รลเมื่อเปรยีบเทยีบกับ

ไตรมำส 2 ปี 2564 รำคำน ้ำมันดบิฟ้ืนตัวอย่ำงต่อเน่ืองจำกอุปสงค์ที่ปรับตัวสูงขึน้จำกกำรฉีดวัคซีนป้องกัน         

เชือ้ไวรัสโควดิ-19ใหป้ระชำกรในหลำยประเทศ ประกอบกับอุปทำนทีม่ีจ ำกัด รำคำน ้ำมันดบิดไูบในเดอืนกันยำยน 

2564 มีรำคำเฉลี่ยที่ 72.6 ดอลลำร์ต่อบำร์เรล ซึง่สูงกว่ำรำคำเฉลี่ยของเดือนมถิุนำยน 2564 ที่ 71.6 ดอลลำร์     

ตอ่บำรเ์รล และสงูกว่ำรำคำเฉลีย่ของเดอืนธันวำคม 2563 ที ่49.8 ดอลลำรต์อ่บำรเ์รล 

ในไตรมำส 3 ปี 2564 รำคำผลิตภัณฑ์น ้ ำมันส ำเร็จรูปปรับตัวเพิ่มขึ้นในทศิทำงเดียวกับน ้ำมันดบิ          

เมื่อเปรยีบเทยีบกับชว่งเวลำเดยีวกันของปีกอ่นหนำ้และไตรมำสกอ่นหนำ้ซึง่เป็นผลจำกกำรฟ้ืนตัวของอุปสงค ์
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3. กำรผลติและคำ่กำรกล ัน่ 

  
ไตรมำส 3 
ปี 2564 

ไตรมำส 3 
ปี 2563 

+ / -  
งวด 9 เดอืน 
ปี 2564 

งวด 9 เดอืน 
ปี 2563 

+ / - 

ก ำลังกำรกล่ัน (พันบำรเ์รลตอ่วัน)  174 174 0  174 174 0 

ปรมิำณน ้ำมันดบิทีน่ ำเขำ้กล่ัน 
(พันบำรเ์รลตอ่วัน) 

 113 108 +5  122 114 +8 

ปรมิำณกำรผลติพำรำไซลนี (พันตัน)  0 47 -47  53 139 -86 

คำ่กำรกล่ัน (ดอลลำรต์อ่บำรเ์รล)  4.0 6.0 -2  7.6 (6.7) +14.3 

ปรมิำณกำรขำยผลติภัณฑเ์ชือ้เพลงิ 
(พันบำรเ์รล) 

 10,938 10,958 -20  34,763 33,697 +1,066 

- ก๊ำซปิโตรเลยีมเหลว  645 552 +93  2,020 1,663 +357 

- น ้ำมันเบนซนิ  3,182 2,779 +403  9,374 8,337 +1,037 

- แนฟทำ  270 425 -155  1,087 1,130 -43 

- น ้ำมันเชือ้เพลงิอำกำศยำน/
น ้ำมันกำ๊ด 

 438 283 +155  1,317 1,794 -477 

- น ้ำมันดเีซล  4,995 5,482 -487  16,515 16,699 -184 

- น ้ำมันเตำ  955 1,012 -57  2,992 3,091 -99 

- ยำงมะตอย  453 425 +28  1,458 983 +475 

ปรมิำณน ้ำมันดบิทีน่ ำเขำ้กล่ันในไตรมำสน้ีอยูท่ี ่ 113 พันบำรเ์รลตอ่วัน สงูขึน้จำกไตรมำสเดียวกันของปี

ก่อนหนำ้เน่ืองจำกไม่มีกำรปิดซ่อมบ ำรุงหอกล่ัน อย่ำงไรก็ตำม ปรมิำณน ้ำมันดบิที่น ำเขำ้กลั่นในไตรมำส นี้     

นอ้ยกว่ำไตรมำสกอ่นหนำ้ สะทอ้นถงึควำมตอ้งกำรผลติภัณฑ์เชื้อเพลงิของประเทศที่ลดลงจำกมำตรกำร

ป้องกันกำรแพร่ระบำดของไวรัสโควดิ-19 ในส่วนกำรผลติพำรำไซลีนไดม้ีกำรหยดุชั่วครำวตัง้แต่เดือนเมษำยน      

ปี 2564  

 เมื่อเปรยีบเทยีบกับชว่งเวลำเดยีวกันของปีทีแ่ลว้ คำ่กำรกล่ันโดยรวมส ำหรับไตรมำส 3 ปี 2564 ปรับตัว
ลดลงจำก 6 ดอลลำรต์อ่บำรเ์รล เป็น 4 ดอลลำรต์อ่บำรเ์รล สำเหตหุลักมำจำกผลกระทบเชงิบวกของสนิคำ้คงคลัง

ทีล่ดลง  

 สัดส่วนกำรผลติน ้ำมันส ำเร็จรูปในไตรมำส 3 ปี 2564 

สะทอ้นถึงกำรปรับเปลี่ยนกำรผลิตใหส้อดคลอ้งกับอุปสงค์

ในช่วงกำรแพร่ระบำดของไวรัสโคว ิด -19 เมื่อเทียบกับ      

ไตรมำสเดียวกันของปีก่อนหนำ้ สัดส่วนผลติภัณฑ์รีฟอร์เมต

และผลติภัณฑอ์ื่นๆทีล่ดลงสะทอ้นถงึกำรหยดุผลติพำรำไซลีน

เป็นกำรชั่วครำวตั ้งแต่เดือนเมษำยนปี 2564 ซึ่งส่งผลให ้

สัดสว่นผลติภัณฑน์ ้ำมันเบนซนิเพิม่สงูขึน้ ขณะทีก่ำรผลติน ้ำมัน

ส ำเร็จรปูชนดิก ึง่หนักเพิม่ขึน้โดยสำเหตหุลักมำจำกอปุสงคข์อง

น ้ำมันเชือ้เพลงิอำกำศยำนทีส่งูขึน้ 

ปริมำณกำรขำยผลิตภัณฑ์ในไตรมำส 3 ปี 2564 ลดลง 

20,000 บำร์เรล จำกช่วงเวลำเดียวกันของปีก่อนหนำ้ ธุรกจิคำ้ปลีก

ไดร้ับผลกระทบหลักจำกมำตรกำรลดกำรเดินทำงเพื่อ ป้องกัน           

กำรแพร่ระบำดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ขณะที่กำรขำยผลิตภัณฑ์                        

ในกลุม่พำณชิยกรรมยังคงเตบิโตจำกกำรขยำยกลุม่ลกูคำ้ไปยังประเทศ

เพื่อนบำ้น รวมถงึปรมิำณกำรขำยผลติภัณฑน์ ้ำมันเชือ้เพลงิอำกำศยำน

ทีเ่พิม่ขึน้จำกกำรผ่อนคลำยมำตรกำรจ ำกัดกำรเดนิทำงโดยเครือ่งบนิ 

ในงวด 9 เดอืนของปี 2564 ผลติภัณฑย์ำงมะตอยยังสำมำรถท ำยอดขำยสงูทีส่ดุในรอบ 10 ปี 

3Q2564 3Q2563 9M2564 9M2563

7% 5% 6% 6%

40% 47% 40% 43%

53% 48% 54% 51%

ช่องทางการขาย(%)

สง่ออก ธรุกจิคา้ปลกี ธรุกจิพาณิชยกรรม

5.6%
17.6%

10.8%
17.4%

12.5%

11.3%
11.8%

10.6%

46.7%

43.0%
45.0%

43.5%

35.2%
28.1% 32.3% 28.5%

3Q2564 3Q2563 9M2564 9M2563

ผลติภณัฑท์ีไ่ดจ้ากโรงกล ัน่ (%)

รฟีอรเ์มตและผลติภัณฑ์อืน่ๆ ชนดิหนัก ชนดิกึง่หนัก ชนดิเบา
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4. ผลประกอบกำรดำ้นกำรเงนิ 

หน่วย: ลำ้นบำท  
ไตรมำส 3 
ปี 2564 

ไตรมำส 3 
ปี 2563 

+ / - 
 งวด 9 เดอืน 

ปี 2564 
งวด 9 เดอืน 
ปี 2563 

+ / - 

รำยไดจ้ำกกำรขำย  40,239 30,392 +9,847  120,567 94,191 +26,376 

ตน้ทนุขำย  (38,890) (28,584) -10,306  (112,211) (100,771) -11,440 

ก ำไรข ัน้ตน้  1,349 1,808 -459  8,356 (6,580) +14,936 

คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรขำย  (1,225) (1,142) -83  (3,573) (3,731) +158 

คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรบรหิำร  (57) (80) +23  (174) (208) +34 

ก ำไร (ขำดทุน) จำกกำรขำย  67 586 -519  4,609 (10,519) +15,128 

รำยไดอ้ื่น  9 6 +3  21 63 -42 

ตน้ทนุทำงกำรเงนิ-สทุธ ิ  (76) (95) +19  (233) (267) +34 

สว่นแบ่งก ำไร (ขำดทนุ) ในบรษัิท
รว่ม 

 43 67 -24  168 216 -48 

ก ำไร (ขำดทุน) กอ่นภำษเีงนิได ้  43 564 -521  4,565 (10,507) +15,072 

(คำ่ใชจ้่ำย) เครดติภำษีเงนิได ้  3 (97) +100  (871) 2,164 -3,035 

ก ำไร (ขำดทุน) ส ำหรบังวด  46 467 -421  3,694 (8,343) +12,037 

ก ำไรเบ็ดเสรจ็อื่น  54 (101) +155  189 (342) +531 

ก ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จรวม
ส ำหรบังวด 

 100 366 -266  3,883 (8,685) +12,568 

 

รำยไดจ้ำกกำรขำยในไตรมำส 3 ปี 2564 และรำยไดจ้ำกกำรขำยงวด 9 เดอืน ปี 2564 สงูขึน้เมื่อเปรยีบเทยีบ

ชว่งเวลำเดยีวกันของปีกอ่นหนำ้ โดยมีสำเหตหุลักมำจำกกำรเพิม่ขึน้ของรำคำขำยผลติภัณฑ ์ 

ในไตรมำส 3 ปี 2564 บริษัทฯ มีผลก ำไรจำก    

กำรขำยเป็นจ ำนวน 67 ลำ้นบำท เปรียบเทียบกับผลก ำไร     

จำกกำรขำยจ ำนวน 586 ลำ้นบำทในช่วงเวลำเดียวกัน    

ของปีกอ่นหนำ้ ซึง่แบ่งเป็นผลก ำไรจำกส่วนธุรกจิกำรกล่ัน

น ้ ำ มันและกำรจัดจ ำหน่ำยน ้ ำมันจ ำนวน 97 ลำ้นบำท      

อันมีสำเหตหุลักมำจำกผลกระทบเชงิบวกของสนิคำ้คงคลัง 

ส่วนธุรก ิจ ปิโตรเคมี  มีผลขำดทุนในจ ำนวนที่ลดลง      

สะทอ้นถงึกำรหยดุผลติพำรำไซลนีเป็นกำรชั่วครำว 

 เมื่อ เปรียบเทียบกับไตรมำสเดียวกันของปี      

กอ่นหนำ้ ตน้ทนุทำงกำรเงนิสทุธลิดลง 19 ลำ้นบำทส ำหรับ

ไตรมำส 3 ปี 2564 และลดลง 34 ลำ้นบำทจำกงวด 9 เดอืน 

ปี 2563 ซึง่สำเหตหุลักมำจำกอัตรำดอกเบี้ยเงนิกูท้ีล่ดลง 

  

97 
1,069 

4,966 

(9,331)

(30)
(483) (357)

(1,188)

3Q2564 3Q2563 9M2564 9M2563

ก าไร (ขาดทุน) จากการขายจ าแนกตามธุรกจิ     
(ลา้นบาท)

การกล่ันน ้ามันและจัดจ าหนา่ยน ้ามัน

ปิโตรเคมี
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5. งบแสดงฐำนะกำรเงนิ   
 

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

สนิทรัพย ์     

- สนิทรัพยห์มุนเวียน 31,830 22,921 +8,909 +39% 

- สนิทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 36,515 38,457 -1,942 -5% 

รวมสนิทรพัย ์ 68,345 61,378 +6,967 +11% 

หน้ีสนิ     

- หน้ีสนิหมุนเวียน 39,553 35,446 +4,107 +12% 

- หน้ีสนิไม่หมุนเวียน 10,551 11,573 -1,022 -9% 

รวมหนีส้นิ 50,104 47,019 +3,085 +7% 

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 ำไร (ขำดทนุ) สะสมทียั่งไม่ไดจั้ดสรร (4,388) (8,081) +3,693 +46% 

- องคป์ระกอบอื่นของสว่นของเจำ้ของ 514 325 +189 +58% 

สว่นไดเ้สยีทีไ่ม่มีอ ำนำจควบคมุ 7 7 0 0% 

รวมสว่นของเจำ้ของ 18,241 14,359 +3,882 +27% 

รวมหนีส้นิและสว่นของเจำ้ของ 68,345 61,378 +6,967 +11% 

            

ณ วันที่ 30 กันยำยน 2564 บรษัิทฯ มีสนิทรัพย์หมุนเวียนเพิ่มขึน้ 8,909  ลำ้นบำท จำกยอด ณ สิน้ปี 

2563 ปัจจัยหลักมำจำกกำรเพิ่มขึน้ของมูลค่ำสนิคำ้คงเหลือและลูกหน้ีทำงกำรคำ้จำกรำคำที่สูงขึน้ บรษัิทฯ          

มีสนิทรัพยไ์ม่หมุนเวียนลดลง 1,942 ลำ้นบำท ซึง่สว่นใหญม่ำจำกกำรลดลงของสนิทรัพยภ์ำษีเงนิไดร้อตัดบัญชี  

ทีเ่กีย่วขอ้งกับผลขำดทนุทำงภำษียกมำ 

บรษัิทฯ มีหนี้สนิรวม 50,104 ลำ้นบำท เพิ่มขึน้ 3,085 ลำ้นบำท สำเหตุหลักมำจำกกำรเพิม่ขึน้   

ของเจำ้หน้ีทำงกำรคำ้ในกำรซือ้น ้ำมันดบิทีส่งูขึน้จำกรำคำ 

ณ วันที ่30 กันยำยน 2564 บรษัิทฯ มียอดเงนิกูย้มืรวมจ ำนวน 28,652 ลำ้นบำท เป็นยอดเงนิกูย้มืระยะสัน้

จ ำนวน 23,319 ลำ้นบำทและ ยอดเงินกูย้ืมระยะยำวจ ำนวน 5,333 ลำ้นบำท เมื่อเปรยีบเทยีบกับยอดสิน้ปี 2563 

จ ำนวน 28,203 ลำ้นบำท โดยบรษัิทฯ ยังคงรักษำแหล่งเงินทุนใหเ้พียงพอกับภำระผูกพันในกำรช ำระเงินอย่ำง

ต่อเน่ือง  

ส่วนของเจำ้ของเพิ่มขึน้จ ำนวน 3,882 ลำ้นบำท ซึง่ปัจจัยหลักมำจำกผลก ำไรส ำหรับงวด 9 เดือนแรก     

ของปี 2564 รวมถงึผลก ำไรที่ยังไม่รับรูจ้ำกกำรวัดมูลค่ำใหม่ของเงินลงทุนจำกกำรถือหุน้ของบรษัิท บรกิำร

เชือ้เพลงิกำรบนิกรงุเทพ จ ำกัด (มหำชน) 

  



  

บรษัิท เอสโซ ่(ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน)                 ค ำอธบิำยและกำรวเิครำะหข์องฝ่ำยจัดกำร ไตรมำสที ่3 ประจ ำปี 2564 
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6. งบกระแสเงนิสด 

หน่วย: ลำ้นบำท   งวด 9 เดอืน ปี 2564 งวด 9 เดอืน ปี 2563 

กระแสเงนิสดจำก(ใชไ้ปใน)กจิกรรมด ำเนนิงำน 547 (1,169) 

กระแสเงนิสดจำก(ใชไ้ปใน)กจิกรรมลงทนุ (566) (841) 

กระแสเงนิสดจำก(ใชไ้ปใน)กจิกรรมจัดหำเงนิ 93 2,085 

 

ส ำหรับงวด 9 เดือนสิน้สุดวันที่ 30 กันยำยน 2564 บรษัิทฯ มีกระแสเงนิสดจำกกจิกรรมกำรด ำเนนิงำน

จ ำนวน 547 ลำ้นบำท สะทอ้นถงึผลก ำไรส ำหรับงวดหักกับผลกระทบเชงิลบจำกเงินทนุหมุนเวียน กระแสเงนิสด  

ใชไ้ปในกจิกรรมลงทุน 566 ลำ้นบำท เป็นผลจำกกำรลงทุนในโครงกำรของโรงกล่ันและธุรกจิคำ้ปลีก หักลบ

บำงส่วนกับเงินปันผลรับจำกกำรลงทุน กระแสเงินสดจำกกจิกรรมจัดหำเงินจ ำนวน 93 ลำ้นบำท ซึง่ส่วนใหญ่      

มำจำกเงนิกูย้มืสทุธ ิ

 



  

บรษัิท เอสโซ ่(ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน)                 ค ำอธบิำยและกำรวเิครำะหข์องฝ่ำยจัดกำร ไตรมำสที ่3 ประจ ำปี 2564 
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7. อตัรำสว่นทำงกำรเงนิ 

อัตรำสว่นก ำไร 

 
ไตรมำส 3 
ปี 2564 

ไตรมำส 3 
ปี 2563 

ไตรมำส 2 
ปี 2564 

 
งวด 9 เดอืน 
ปี 2564 

งวด 9 เดอืน 
ปี 2563 

อัตรำสว่นก ำไรขัน้ตน้ (%) 3.4% 5.9% 5.6%  6.9% (7.0%) 

อัตรำสว่นก ำไรสทุธ ิ(%) 0.1% 1.5% 2.1%  3.1% (8.9%) 

อัตรำสว่นควำมสำมำรถในกำรช ำระดอกเบี้ย (เทำ่) 10.2 14.3 23.4  28.6 (31.5) 

 
 
อัตรำสว่นสภำพคลอ่งและอัตรำสว่นหน้ีสนิตอ่สว่นของผูถ้อืหุน้ 

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

อัตรำสว่นสภำพคลอ่ง (เทำ่) 0.8 0.8 0.6 

อัตรำสว่นสภำพคลอ่งหมุนเร็ว (เทำ่) 0.2 0.2 0.2 

อัตรำสว่นหน้ีสนิรวมตอ่สว่นของผูถ้อืหุน้ (เทำ่) 1.6 1.5 2.0 

อัตรำสว่นหน้ีเงนิกูร้ะยะยำวตอ่สว่นของผูถ้อืหุน้ (เทำ่) 0.3 0.2 0.4 

อัตรำสว่นหน้ีสนิสทุธติอ่สว่นของผูถ้อืหุน้ (เทำ่) 1.6 1.4 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 พฤศจกิำยน 2564 


