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ค ำอธบิำยและกำรวเิครำะหข์องฝ่ำยจดักำร บรษิทั เอสโซ ่(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน)  
ส ำหรบัไตรมำส 2 ปี 2565 และงวดหกเดอืนสิน้สดุวนัที ่30 มถินุำยน พ.ศ. 2565 

 

 
1. ขอ้มูลทำงกำรเงนิและผลกำรด ำเนนิงำนทีส่ ำคญั 

 

  
ไตรมำส 2 
ปี 2565 

ไตรมำส 2 
ปี 2564 

 
งวด 6 เดอืน 
ปี 2565 

งวด 6 เดอืน 
ปี 2564 

ปรมิำณน ้ำมันดบิทีน่ ำเขำ้กลัน่ (พันบำรเ์รลตอ่วนั)  132 124  130 127 

ปรมิำณกำรผลติพำรำไซลนี (พันตนั)  0 13  0 53 

อตัรำแลกเปลีย่นเฉลีย่ (บำทตอ่ดอลลำร)์  34.4 31.4  33.7 30.8 

คำ่กำรกลัน่ (ดอลลำรต์อ่บำรเ์รล)  26.9 7.0  24.9 9.4 

คำ่กำรกลัน่พืน้ฐำน (ดอลลำรต์อ่บำรเ์รล) (1)  19.4 2.4  12.3 2.4 

รำยไดจ้ำกกำรขำย (ลำ้นบำท)  76,092 41,070  133,772 80,328 

ก ำไรขัน้ตน้ (ลำ้นบำท)  11,667 2,289  20,235 7,007 

ก ำไรขัน้ตน้กอ่นดอกเบีย้ ภำษี และคำ่เสือ่มรำคำ 

และคำ่ตดัจ ำหน่ำย, EBITDA (ลำ้นบำท) 
 11,086 1,779  19,147 5,938 

ก ำไร (ขำดทนุ) สทุธ ิ(ลำ้นบำท)  8,299 859  14,199 3,647 

ก ำไร (ขำดทนุ) สทุธติอ่หุน้ (บำท) (2)  2.40 0.25  4.10 1.05 
 

(1) สะทอ้นปรมิำณกำรผลติทีค่ ำนวณจำกรำคำตลำดอำ้งองิและปรมิำณกำรใชน้ ้ำมันดบิทีค่ ำนวณจำกตน้ทุนทดแทนในปัจจุบัน 
(2) ค ำนวณจำกจ ำนวนหุน้สำมัญ ณ ปัจจุบัน 3,461 ลำ้นหุน้ 
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2. รำคำอำ้งองิน ำ้มนัดบิและผลติภณัฑปิ์โตรเลยีม 
 

สรุปรำคำเฉลีย่อำ้งองิของ Platts ทีส่งิคโปร ์ของรำคำน ้ำมันดบิและรำคำน ้ำมันส ำเร็จรูป 

หน่วย: ดอลลำรต์อ่บำรเ์รล  
ไตรมำส 2 
ปี 2565 

ไตรมำส 2 
ปี 2564 

ไตรมำส 1 
ปี 2565 

 
งวด 6 เดอืน   
ปี 2565 

งวด 6 เดอืน   
ปี 2564 

น ้ำมันดบิดไูบ  108.1 66.9 95.6  101.8 63.5 

น ้ำมันเบนซนิ ออกเทน 95  143.0 76.8 113.3  128.2 72.0 

น ้ำมันอำกำศยำน/น ้ำมันกำ๊ด  147.2 71.4 111.8  129.5 67.4 

น ้ำมันดเีซล ก ำมะถัน (50 สว่นในลำ้นสว่น)  158.4 73.6 116.6  137.5 69.7 

น ้ำมันเตำ (180 cs)  102.4 59.7 85.2  93.8 57.5 

กำ๊ซปิโตรเลยีมเหลว (LPG)  75.2 45.4 70.7  72.9 48.1 

ทีม่ำ: คำ่เฉลีย่อำ้งองิของ Platts ทีส่งิคโปรแ์ละ PCI  

 

น ้ำมันดบิดูไบในไตรมำส 2 ปี 2565 มีรำคำเฉลี่ยที่ 108.1 ดอลลำร์ต่อบำร์เรล ปรับตัวเพิ่มขึน้ 41.2 

ดอลลำรต์่อบำรเ์รลเมือ่เปรียบเทยีบกับไตรมำสเดยีวกันของปีก่อนหนำ้ รำคำน ้ำมันดบิปรับตัวในทศิทำงทีเ่พิ่มขึน้

โดยเพิม่ขึน้ 12.5 ดอลลำรต์อ่บำรเ์รลเมือ่เปรยีบเทยีบกับไตรมำส 1 ปี 2565 รำคำน ้ำมันดบิยังคงผันผวนจำกควำม

ไม่แน่นอนในอปุสงคแ์ละอปุทำนน ้ำมันดบิของโลกประกอบกับควำมกังวลทีเ่พิม่ขึน้เกีย่วกับสภำวะเศรษฐกจิ รำคำ

น ้ำมันดบิดไูบในเดอืนมถินุำยน 2565 มรีำคำเฉลีย่ที ่113.2 ดอลลำรต์อ่บำรเ์รล สงูกวำ่รำคำเฉลีย่ของเดอืนมนีำคม 

2565 ที ่110.9 ดอลลำร์ต่อบำร์เรล ปรับตัวเพิ่มขึน้ 2.3 ดอลลำร์ต่อบำร์เรล และ สูงกว่ำรำคำเฉลีย่ของเดือน

ธันวำคม 2564 ที ่73.2 ดอลลำรต์อ่บำรเ์รล ปรับตวัเพิม่ขึน้ 40.0 ดอลลำรต์อ่บำรเ์รล 

ในไตรมำส 2 ปี 2565 รำคำผลติภัณฑน์ ้ำมันส ำเร็จรูปปรับตัวเพิม่ขึน้อย่ำงมนัียส ำคัญในทศิทำงเดยีวกัน 

กับน ้ำมันดบิเมือ่เปรยีบเทยีบกับชว่งเวลำเดยีวกันของปีก่อนหนำ้และไตรมำสกอ่นหนำ้จำกอปุสงคท์ีส่งูขึน้และกำร

หยดุชะงักของอปุทำนจำกสงครำมระหวำ่งประเทศรัสเซยีกับยเูครน  
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3. กำรผลติและคำ่กำรกล ัน่ 

  
ไตรมำส 2 
ปี 2565 

ไตรมำส 2 
ปี 2564 

+ / -  
งวด 6 เดอืน 
ปี 2565 

งวด 6 เดอืน 
ปี 2564 

+ / - 

ก ำลงักำรกลัน่ (พันบำรเ์รลตอ่วัน)  174 174 0  174 174 0 

ปรมิำณน ้ำมันดบิทีน่ ำเขำ้กลัน่ 

(พันบำรเ์รลตอ่วนั) 
 132 124 +8  130 127 +3 

ปรมิำณกำรผลติพำรำไซลนี (พันตนั)  0 13 -13  0 53 -53 

คำ่กำรกลัน่ (ดอลลำรต์อ่บำรเ์รล)  26.9 7.0 +19.9  24.9 9.4 +15.5 

คำ่กำรกลัน่พืน้ฐำน (ดอลลำรต์อ่บำรเ์รล) (1)  19.4 2.4 +17.0  12.3 2.4 +9.9 

ปรมิำณกำรขำยผลติภัณฑเ์ชือ้เพลงิ (พัน
บำรเ์รล) 

 12,915 11,752 +1,163  25,104 23,825 +1,279 

- กำ๊ซปิโตรเลยีมเหลว  674 669 +5  1,365 1,375 -10 

- น ้ำมันเบนซนิ  3,839 3,162 +677  7,328 6,192 +1,136 

- แนฟทำ  136 321 -185  260 817 -557 

- น ้ำมันเชือ้เพลงิอำกำศยำน/น ้ำมันกำ๊ด  521 415 +106  1,051 879 +172 

- น ้ำมันดเีซล  6,345 5,578 +767  12,338 11,520 +818 

- น ้ำมันเตำ  1,091 1,134 -43  2,018 2,037 -19 

- ยำงมะตอย  309 473 -164  744 1,005 -261 

(1) สะทอ้นปรมิำณกำรผลติทีค่ ำนวณจำกรำคำตลำดอำ้งองิและปรมิำณกำรใชน้ ้ำมันดบิทีค่ ำนวณจำกตน้ทุนทดแทนในปัจจุบัน 

ปรมิำณน ้ำมันดบิทีน่ ำเขำ้กลัน่ในไตรมำสนีอ้ยู่ที ่ 132 พันบำรเ์รลตอ่วนั สงูขึน้เมือ่เปรยีบเทยีบกับไตรมำส

เดยีวกันของปีก่อนหนำ้ สะทอ้นถงึกำรฟ้ืนตัวของอุปสงค์จำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคตดิเชือ้

ไวรัสโควดิ-19 ของประเทศในปีนีท้ีป่รับตวัดขี ึน้และมำตรกำรทีผ่่อนคลำยลงเมือ่เทยีบกบัมำตรกำรทีเ่ขม้งวดกวำ่

ในชว่งเวลำเดยีวกนัของปีทีแ่ลว้ บรษัิทฯ หยดุผลติสำรพำรำไซลนีเป็นกำรชัว่ครำวตัง้แตเ่ดอืนเมษำยนปี 2564 

คำ่กำรกลัน่โดยรวมส ำหรับไตรมำส 2 ปี 2565 อยูท่ี ่ 26.9 ดอลลำรต์อ่บำรเ์รล โดยเมือ่เปรยีบเทยีบกับ

ชว่งเวลำเดยีวกนัของปี 2564 เพิม่ขึน้ 19.9 ดอลลำรต์อ่บำรเ์รล สำเหตหุลกัมำจำกคำ่กำรกลัน่อตุสำหกรรมทีด่แีละ

ผลกระทบเชงิบวกของสนิคำ้คงเหลอื คำ่กำรกลัน่พืน้ฐำนส ำหรับไตรมำส 2 ปี 2565 อยูท่ี ่19.4 ดอลลำรต์อ่บำรเ์รล 

หรอืเพิม่ขึน้ 17.0 ดอลลำรต์อ่บำรเ์รลเมือ่เปรยีบเทยีบกบัชว่งเวลำเดยีวกนัของปี 2564 เป็นผลจำกคำ่กำรกลัน่

อตุสำหกรรมทีส่งูขึน้หักลบบำงสว่นดว้ยคำ่พรเีมีย่มน ้ำมันดบิทีส่งูขึน้ 

สัดส่วนกำรผลติน ้ำมันส ำเร็จรูปในไตรมำส 2 ปี 2565

สะทอ้นถงึกำรปรับเปลีย่นกำรผลติใหส้อดคลอ้งกับโอกำสในกำร

ท ำก ำไรและอปุสงคท์ีฟ้ื่นตวัดขี ึน้จำกสถำนกำรณ์ทีป่รับตวัดขี ึน้ของ

กำรแพร่ระบำดของไวรัสโควดิ-19 เมื่อเปรียบเทยีบกับช่วงเวลำ

เดยีวกนัของปีกอ่นหนำ้ กำรเพิม่กำรผลติในสว่นของน ้ำมันส ำเร็จรูป

ชนดิเบำและชนดิกึง่หนักเพิม่ขึน้จำกผลของกำรผลติน ้ำมันเบนซนิ

และน ้ำมันดเีซลในระดับสูงสุดเพื่อตอบสนองก ำไรและอุปสงคท์ี่

ป รับตั วดีขึ้นจำกกำรกลับสู่ภ ำวะปกติของภำคขนส่งและ

อุตสำหกรรมกำรผลิตไฟฟ้ำ สัดส่วนผลิตภัณฑ์รีฟอร์เมตและ

ผลติภัณฑอ์ืน่ๆทีล่ดลงจำกกำรหยุดผลติสำรพำรำไซลนีเป็นกำร

ชัว่ครำวสง่ผลใหส้ดัสว่นผลติภัณฑน์ ้ำมันเบนซนิเพิม่สงูขึน้ 
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ผลติภณัฑท์ีไ่ดจ้ากโรงกล ัน่ (%)

ชนิดเบา ชนิดกึง่หนัก

ชนิดหนัก รฟีอรเ์มตและผลติภณัฑอ์ืน่ๆ
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ปรมิำณกำรขำยผลติภัณฑเ์ชือ้เพลงิในไตรมำส 2 ปี 2565 

เพิม่ขึน้รอ้ยละ 10 เมือ่เทยีบกบัชว่งเวลำเดยีวกนัของปีกอ่นหนำ้   แปร

ผันตำมกำรเพิม่ขึน้ของอุปสงคผ์ลติภัณฑน์ ้ำมันดเีซล น ้ำมันเบนซนิ 

และน ้ำมันอำกำศยำนจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของไวรัสโควดิ-

19 ทีป่รับตัวดขี ึน้ กำรเตบิโตของยอดขำยโดยรวมเป็นผลจำกควำม

พยำยำมของบรษัิทฯในกำรใหค้วำมส ำคัญกับกำรขำยผลติภัณฑผ์่ำน

ชอ่งทำงกำรขำยทีใ่หผ้ลก ำไรทีส่งูกวำ่และเก็บเกีย่วโอกำสกำรเตบิโต

ทำงธุรกจิของกลุม่พำณิชยกรรมในประเทศรวมถงึภำคกำรผลติไฟฟ้ำ 

ในขณะเดยีวกันธุรกจิคำ้ปลกีก็สำมำรถบรรลุยอดขำยสงูทีส่ดุในเดอืน

มถิุนำยนตำมกำรฟ้ืนตัวของอปุสงคแ์ละกจิกรรมทำงกำรตลำด บรษัิท

ยังคงสำมำรถรักษำต ำแหน่งในตลำดและเตบิโตอย่ำงต่อเนื่องจำก

กำรขยำยสถำนีบรกิำร โดย ณ สิน้ไตรมำส 2 ปี 2565 มสีถำนีบรกิำรทัง้หมด 758 แห่งทั่วประเทศ หรอืเพิม่ขึน้ 27 

แหง่จำกปลำยปี 2564  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1H2565 1H2564

8.3 7.0 

54.8 54.4 

77.7 71.9 

ชอ่งทางการขาย (พนับารเ์รลตอ่วนั)

สง่ออก ธรุกจิคา้ปลกี ธรุกจิพาณชิยกรรม

140.8 133.3
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4. ผลประกอบกำรดำ้นกำรเงนิ 

หน่วย: ลำ้นบำท  
ไตรมำส 2 
ปี 2565 

ไตรมำส 2 
ปี 2564 

+ / - 
 งวด 6 เดอืน 

ปี 2565 
งวด 6 เดอืน 
ปี 2564 

+ / - 

รำยไดจ้ำกกำรขำย  76,092 41,070 +35,022  133,772 80,328 +53,444 

ตน้ทนุขำย  (64,425) (38,781) -25,644  (113,537) (73,321) -40,216 

ก ำไรข ัน้ตน้  11,667 2,289 +9,378  20,235 7,007 +13,228 

คำ่ใชจ้่ำยในกำรขำย  (1,249) (1,155) -94  (2,412) (2,348) -64 

คำ่ใชจ้่ำยในกำรบรหิำร  (56) (59) +3  (118) (117) -1 

ก ำไร (ขำดทุน) จำกกำรขำย  10,362 1,075 +9,287  17,705 4,542 +13,163 

รำยไดอ้ืน่  4 3 +1  5 12 -7 

ตน้ทนุทำงกำรเงนิ-สทุธ ิ  (74) (75) +1  (147) (157) +10 

สว่นแบง่ก ำไร (ขำดทนุ) ในบรษัิท
ร่วม 

 75 55 +20  157 125 +32 

ก ำไร (ขำดทุน) กอ่นภำษเีงนิได ้  10,367 1,058 +9,309  17,720 4,522 +13,198 

คำ่ใชจ้่ำยภำษีเงนิได ้  (2,068) (199) -1,869  (3,521) (875) -2,646 

ก ำไร (ขำดทุน) ส ำหรบังวด  8,299 859 +7,440  14,199 3,647 +10,552 

ก ำไรเบ็ดเสร็จอืน่  108 18 +90  117 135 -18 

ก ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จรวม

ส ำหรบังวด 
 8,407 877 +7,530  14,316 3,782 +10,534 

 

รำยไดจ้ำกกำรขำยในไตรมำส 2 ปี 2565 และรำยไดจ้ำกกำรขำยงวด 6 เดือนปี 2565 สูงขึ้นเมื่อ

เปรียบเทยีบกับชว่งเวลำเดยีวกันของปีก่อนหนำ้โดยมสีำเหตุหลักมำจำกรำคำตลำดทีป่รับตัวเพิม่ขึน้และปรมิำณ

กำรขำยทีเ่พิม่ขึน้ส ำหรับผลติภัณฑส์ว่นใหญ ่

ในไตรมำส 2 ปี 2565 บรษัิทฯ มผีลก ำไรจำกกำรขำย

เป็นจ ำนวน 10,362 ลำ้นบำท หรือสงูขึน้ 9,287 ลำ้นบำทเมื่อ

เปรียบเทยีบกับชว่งเวลำเดยีวกันของปีก่อนหนำ้ โดยหลักแลว้

มำจำกสว่นธุรกจิกำรกลั่นน ้ำมันและกำรจัดจ ำหน่ำยน ้ำมัน อันมี

สำเหตหุลกัมำจำกคำ่กำรกลัน่ทีป่รับตวัสงูขึน้ ผลกระทบเชงิบวก

ของสนิคำ้คงเหลอื และกำรเตบิโตของปรมิำณกำรขำย  

 ตน้ทุนทำงกำรเงนิสทุธใิกลเ้คยีงกับไตรมำสเดยีวกัน

ของปีกอ่นหนำ้ซึง่สำเหตหุลักมำจำกอัตรำดอกเบีย้เงนิกูท้ีล่ดลง

หักลบดว้ยยอดเงนิกูย้มืเฉลีย่ทีส่งูขึน้ 

  

10,196 

1,540 

17,507 

4,869 

166 

(465)

198 

(327)

2Q2565 2Q2564 1H2565 1H2564

ก าไร (ขาดทนุ) จากการขายจ าแนกตามธุรกจิ     
(ลา้นบาท)

การกลั่นน ้ามันและจัดจ าหน่ายน ้ามัน

ปิโตรเคมี
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5. งบแสดงฐำนะกำรเงนิ   
 

หน่วย: ลำ้นบำท ยกเวน้หน่วยรอ้ยละ ณ 30 ม.ิย. 2565 ณ 31 ธ.ค. 2564 +/- +/- % 

สนิทรัพย ์     

- สนิทรัพยห์มนุเวยีน 59,782 33,784 +25,998 +77% 

- สนิทรัพยไ์มห่มนุเวยีน 34,072 36,271 -2,199 -6% 

รวมสนิทรพัย ์ 93,854 70,055 +23,799 +34% 

หนีส้นิ     

- หนีส้นิหมนุเวยีน 54,153 42,008 +12,145 +29% 

- หนีส้นิไมห่มนุเวยีน 6,177 8,839 -2,662 -30% 

รวมหนีส้นิ 60,330 50,847 +9,483 +19% 

สว่นของเจำ้ของ     

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

- สว่นเกนิมลูคำ่หุน้ 4,032 4,032 0 0% 

- ส ำรองตำมกฎหมำย 1,001 1,001 0 0% 

- ก ำไรสะสมทีย่ังไมไ่ดจ้ัดสรร 10,561 (3,638) +14,199 +390% 

- องคป์ระกอบอืน่ของสว่นของเจำ้ของ 848 731 +117 +16% 

สว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อี ำนำจควบคมุ 7 7 0 0% 

รวมสว่นของเจำ้ของ 33,524 19,208 +14,316 +75% 

รวมหนีส้นิและสว่นของเจำ้ของ 93,854 70,055 +23,799 +34% 

            

ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2565 บริษัทฯ มีสินทรัพย์หมุนเวียนเพิ่มขึ้น 25,998 ลำ้นบำท จำกยอด ณ             

สิน้ปี 2564 ปัจจัยหลักมำจำกกำรเพิม่ขึน้ของมูลค่ำสนิคำ้คงเหลอืและลูกหนี้ทำงกำรคำ้จำกรำคำน ้ำมันดบิและ

ผลติภัณฑน์ ้ำมันส ำเร็จรูปทีส่งูขึน้ และเงนิชดเชยขอคนืจำกกองทุนน ้ำมัน บรษัิทฯ มสีนิทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนลดลง 

2,199 ลำ้นบำท ซึง่สว่นใหญ่มำจำกกำรลดลงของสนิทรัพยภ์ำษีเงนิไดร้อตัดบัญชทีีเ่กีย่วขอ้งกับผลขำดทุนทำง

ภำษียกมำ 

บริษัทฯ มีหนี้สนิรวม 60,330 ลำ้นบำท เพิ่มขึน้ 9,483 ลำ้นบำท สำเหตุหลักมำจำกกำรเพิ่มขึน้ของ

เจำ้หนีก้ำรคำ้ในกำรซือ้น ้ำมันดบิทีส่งูขึน้จำกรำคำน ้ำมันทีป่รับตัวสงูขึน้และคำ่เงนิบำททีอ่อ่นตัว 

ณ วันที ่30 มถิุนำยน 2565 บรษัิทฯ มยีอดเงนิกูย้มืรวมจ ำนวน 20,674 ลำ้นบำท (ยอดเงนิกูย้มืระยะยำว

จ ำนวน 1,333 ลำ้นบำท และยอดเงินกูย้ืมระยะสัน้จ ำนวน 19,341 ลำ้นบำท) ลดลง 8,316 ลำ้นบำทเมื่อ

เปรียบเทยีบกับยอดสิน้ปี 2564 จ ำนวน 28,990 ลำ้นบำท ซึง่สำเหตุหลักมำจำกกระแสเงนิสดสุทธจิำกผลกำร

ด ำเนินงำนทีด่สี ำหรับงวดและผลกระทบชั่วครำวของระยะเวลำในกำรช ำระค่ำน ้ำมันดบิ โดยบรษัิทฯ ยังคงรักษำ

แหลง่เงนิทนุใหเ้พยีงพอกบัภำระผกูพันในกำรช ำระเงนิอยำ่งตอ่เนือ่ง  

สว่นของเจำ้ของเพิม่ขึน้จ ำนวน 14,316 ลำ้นบำท ซึง่ปัจจัยหลักมำจำกผลก ำไรส ำหรับงวด 6 เดอืนแรกของ   

ปี 2565 รวมถงึผลก ำไรทีย่ังไม่รับรูจ้ำกกำรวัดมูลคำ่ใหม่ของเงนิลงทุนจำกกำรถอืหุน้ของบรษัิท บรกิำรเชือ้เพลงิ

กำรบนิกรุงเทพ จ ำกดั (มหำชน) 
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6. งบกระแสเงนิสด 

หน่วย: ลำ้นบำท   งวด 6 เดอืน ปี 2565 งวด 6 เดอืน ปี 2564 

กระแสเงนิสดจำก(ใชไ้ปใน)กจิกรรมด ำเนนิงำน 9,636 2,201 

กระแสเงนิสดจำก(ใชไ้ปใน)กจิกรรมลงทนุ (564) (308) 

กระแสเงนิสดจำก(ใชไ้ปใน)กจิกรรมจัดหำเงนิ (8,569) (1,402) 

 

ส ำหรับงวด 6 เดอืนสิน้สดุวันที ่30 มถิุนำยน 2565 บรษัิทฯ มกีระแสเงนิสดจำกกจิกรรมกำรด ำเนินงำน 

9,636 ลำ้นบำท สะทอ้นถงึผลก ำไรส ำหรับงวดหักลบบำงสว่นกบัผลกระทบเชงิลบจำกเงนิทนุหมนุเวยีน กระแสเงนิ

สดใชไ้ปในกจิกรรมลงทนุ 564 ลำ้นบำท ซึง่เป็นผลจำกกำรลงทนุในโครงกำรของโรงกลัน่และธรุกจิคำ้ปลกี หักลบ

บำงสว่นกับเงนิปันผลรับจำกกำรลงทนุ กระแสเงนิสดใชไ้ปในกจิกรรมจัดหำเงนิจ ำนวน 8,569 ลำ้นบำท สะทอ้นถงึ

กำรช ำระคนืเงนิกูย้มื 
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7. อตัรำสว่นทำงกำรเงนิ 

อตัรำสว่นก ำไร 

 
ไตรมำส 2 
ปี 2565 

ไตรมำส 2 
ปี 2564 

ไตรมำส 1 
ปี 2565 

 
งวด 6 เดอืน 
ปี 2565 

งวด 6 เดอืน 
ปี 2564 

อตัรำสว่นก ำไรขัน้ตน้ (%) 15.3% 5.6% 14.9%  15.1% 8.7% 

อตัรำสว่นก ำไรสทุธ ิ(%) 10.9% 2.1% 10.2%  10.6% 4.5% 

อตัรำสว่นควำมสำมำรถในกำรช ำระดอกเบีย้ (เทำ่) 146.2 23.4 108.8  127.7 37.6 

 

 

อตัรำสว่นสภำพคลอ่งและอตัรำสว่นหนี้สนิตอ่สว่นของผูถ้อืหุน้ 

 ณ 30 ม.ิย. 2565 ณ 31 ม.ีค. 2565 ณ 31 ธ.ค. 2564 

อตัรำสว่นสภำพคลอ่ง (เทำ่) 1.1 1.0 0.8 

อตัรำสว่นสภำพคลอ่งหมนุเร็ว (เทำ่) 0.2 0.2 0.2 

อตัรำสว่นหนี้สนิรวมตอ่สว่นของผูถ้อืหุน้ (เทำ่) 0.6 1.2 1.5 

อตัรำสว่นหนีเ้งนิกูร้ะยะยำวตอ่สว่นของผูถ้อืหุน้ (เทำ่) 0.0 0.1 0.2 

อตัรำสว่นหนี้สนิสทุธติอ่สว่นของผูถ้อืหุน้ (เทำ่) 0.6 1.2 1.5 

 
 

ทีม่ำในกำรค ำนวณ:  

อตัรำสว่นก ำไรขัน้ตน้  = ก ำไรขัน้ตน้ / รำยไดจ้ำกกำรขำย 

อตัรำสว่นก ำไรสทุธ ิ = ก ำไรสทุธ ิ/ รำยไดจ้ำกกำรขำย 

อตัรำสว่นควำมสำมำรถในกำรช ำระดอกเบีย้  = EBITDA / ดอกเบีย้จำ่ย 

อตัรำสว่นสภำพคลอ่ง  = สนิทรัพยห์มนุเวยีน / หนี้สนิหมนุเวยีน 

อตัรำสว่นสภำพคลอ่งหมนุเร็ว              = (เงนิสดและรำยกำรเทยีบเทำ่ + เงนิลงทนุระยะสัน้ + ลกูหนีก้ำรคำ้)/                                                                          
     หนีส้นิหมนุเวยีน 

อตัรำสว่นหนี้สนิรวมตอ่สว่นของผูถ้อืหุน้  = หนีเ้งนิกูร้วม / สว่นของผูถ้อืหุน้ 

อตัรำสว่นหนีเ้งนิกูร้ะยะยำวตอ่สว่นของผูถ้อืหุน้  = หนีเ้งนิกูร้ะยะยำว / สว่นของผูถ้อืหุน้ 

อตัรำสว่นหนี้สนิสทุธติอ่สว่นของผูถ้อืหุน้          = (หนีเ้งนิกูร้วม - เงนิสดและรำยกำรเทยีบเทำ่เงนิสด)   

  /สว่นของผูถ้อืหุน้ 

 

 
  
 
 
 

 

- Signed     - 

 
 
 

นำยอดศิกัดิ ์แจง้กมลกลุชยั 
ประธำนกรรมกำรและกรรมกำรผูจ้ัดกำร 
9 สงิหำคม 2565 


