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ค ำอธบิำยและกำรวเิครำะหข์องฝ่ำยจดักำร บรษิทั เอสโซ ่(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน)  

ส ำหรบัไตรมำส 3 ปี 2565 และงวดเกำ้เดอืนสิน้สุดวนัที ่30 กนัยำยน พ.ศ. 2565 

 
 

1. ขอ้มลูทำงกำรเงนิและผลกำรด ำเนนิงำนทีส่ ำคญั 

 

  
ไตรมำส 3 

ปี 2565 

ไตรมำส 3 

ปี 2564 
 
งวด 9 เดอืน 

ปี 2565 

งวด 9 เดอืน 

ปี 2564 

ปรมิำณน ้ำมันดบิทีน่ ำเขำ้กลั่น (พันบำรเ์รลตอ่วัน)  134 113  131 122 

ปรมิำณกำรผลติพำรำไซลนี (พันตัน)  0 0  0 53 

อัตรำแลกเปลีย่นเฉลีย่  

(บำทตอ่ดอลลำร)์ 
 36.4 32.9  34.6 31.5 

คำ่กำรกลั่น (ดอลลำรต์่อบำรเ์รล)  (7.4) 4.0  13.3 7.6 

คำ่กำรกลั่นพืน้ฐำน (ดอลลำรต์่อบำรเ์รล) (1)  4.5 2.0  9.6 2.3 

รำยไดร้วม (ลำ้นบำท)  65,591 40,239  199,363 120,567 

ก ำไรขัน้ตน้ (ลำ้นบำท)  (2,638) 1,349  17,597 8,356 

ก ำไรขัน้ตน้กอ่นดอกเบีย้ ภำษี และค่ำเสือ่มรำคำ 
และค่ำตัดจ ำหน่ำย, EBITDA (ลำ้นบำท) 

 (3,286) 779  15,862 6,717 

ก ำไร (ขำดทนุ) สทุธ ิ(ลำ้นบำท)  (3,127) 46  11,072 3,694 

ก ำไร (ขำดทนุ) สทุธติ่อหุน้ (บำท) (2)  (0.90) 0.01  3.20 1.07 
 

 (1) สะทอ้นปรมิำณกำรผลติทีค่ ำนวณจำกรำคำตลำดอำ้งองิและปรมิำณกำรใชน้ ้ำมันดบิทีค่ ำนวณจำกตน้ทนุทดแทนในปัจจุบัน 
  (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 3 
ปี 2565 

ไตรมำส 3 
ปี 2564 

ไตรมำส 2 
ปี 2565 

 
งวด 9 เดอืน   
ปี 2565 

งวด 9 เดอืน   
ปี 2564 

น ้ำมันดบิดูไบ  96.9 71.7 108.1  100.2 66.2 

น ้ำมันเบนซนิ ออกเทน 95  110.1 83.4 143.0  122.2 75.8 

น ้ำมันอำกำศยำน/น ้ำมันกำ๊ด  129.3 77.0 147.2  129.4 70.6 

น ้ำมันดเีซล ก ำมะถัน (50 สว่นในลำ้นสว่น)  137.3 79.4 158.4  137.4 72.9 

น ้ำมันเตำ (180 cs)  72.9 66.7 102.4  86.8 60.5 

กำ๊ซปิโตรเลยีมเหลว  (LPG)  59.4 57.0 75.2  68.4 51.1 

ทีม่ำ: คำ่เฉลีย่อำ้งองิของ Platts ทีส่งิคโปรแ์ละ PCI  
 

 

น ้ำมันดบิดไูบในไตรมำส 3 ปี 2565 มรีำคำเฉลีย่ที ่96.9 ดอลลำรต์อ่บำรเ์รล ปรับตัวเพิม่ขึน้ 25.2 ดอลลำร์

ตอ่บำรเ์รลเมือ่เปรยีบเทยีบกับไตรมำสเดยีวกันในปีกอ่นหนำ้ แตล่ดลง 11.2 ดอลลำรต์อ่บำรเ์รลเมือ่เปรยีบเทยีบกับ

ไตรมำส 2 ปี 2565 รำคำน ้ำมันดบิฟ้ืนตัวอย่ำงต่อเนื่องจำกไตรมำสเดยีวกันในปีกอ่นหนำ้ โดยปัจจัยหลักมำจำกกำร

ที่อุปสงค์ปรับตัวสูงขึน้จำกกำรผ่อนคลำยมำตรกำรควบคุมโรคติดเชือ้ไวรัสโควดิ-19 และผลกระทบจำกควำม

ขัดแยง้ระหว่ำงรัสเซยีกับยูเครน อย่ำงไรก็ตำม รำคำน ้ำมันดบิดูไบมีกำรปรับตัวในแนวโนม้ขำลงจำกไตรมำสก่อน

หนำ้ และยังคงผันผวนจำกควำมกังวลที่เพิม่ขึน้เกีย่วกับสภำวะเศรษฐกจิโลกและควำมไม่แน่นอนในอุปสงคแ์ละ

อุปทำน รำคำเฉลีย่น ้ำมันดบิดูไบในเดอืนกันยำยน ปี 2565 อยู่ที่ 90.9 ดอลลำร์ต่อบำร์เรล ซึง่ต ่ำกว่ำรำคำเฉลี่ย

เดอืนมถิุนำยน 2565ที่ 113.2 ดอลลำร์ต่อบำร์เรล อยู่ 22.3 ดอลลำร์ต่อบำร์เรล แต่ยังคงสูงกว่ำรำคำเฉลีย่เดอืน

ธันวำคม 2564 ที ่73.2 ดอลลำรต์อ่บำรเ์รลอยู ่17.7 ดอลลำรต์อ่บำรเ์รล 

ในไตรมำส 3 ปี 2565 รำคำผลิตภัณฑ์น ้ ำมันส ำเร็จรูปปรับตัวเพิ่มขึ้นในทิศทำงเดียวกับน ้ ำมันดิบ          

เมือ่เปรยีบเทยีบกับชว่งเวลำเดยีวกันของปีกอ่นหนำ้ ซึง่เป็นผลจำกอปุสงคท์ีส่งูขึน้จำกกำรกลับสูภ่ำวะปกตขิองภำค

ขนส่ง กำรผ่อนคลำยมำตรกำรควบคุมกำรเดนิทำง รวมถงึกำรเปลี่ยนเชือ้เพลงิจำกก๊ำซธรรมชำตเิป็นน ้ำมันใน

อตุสำหกรรมกำรผลติไฟฟ้ำ 
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3. กำรผลติและคำ่กำรกล ัน่ 

  
ไตรมำส 3 
ปี 2565 

ไตรมำส 3 
ปี 2564 

+ / -  
งวด 9 เดอืน 
ปี 2565 

งวด 9 เดอืน 
ปี 2564 

+ / - 

ก ำลังกำรกลั่น (พันบำรเ์รลตอ่วัน)  174 174 0  174 174 0 

ปรมิำณน ้ำมันดบิทีน่ ำเขำ้กลั่น 

(พันบำรเ์รลตอ่วัน) 
 134 113 +21  131 122 +9 

ปรมิำณกำรผลติพำรำไซลนี (พันตัน)  0 0 0  0 53 -53 

คำ่กำรกลั่น (ดอลลำรต์่อบำรเ์รล)  (7.4) 4.0 -11.4  13.3 7.6 +5.7 

คำ่กำรกลั่นพืน้ฐำน (ดอลลำรต์่อ
บำรเ์รล) (1) 

 4.5 2.0 +2.5  9.6 2.3 +7.3 

ปรมิำณกำรขำยผลติภัณฑเ์ชือ้เพลงิ 

(พันบำรเ์รล) 
 12,884 10,938 +1,946  37,988 34,763 +3,225 

- กำ๊ซปิโตรเลยีมเหลว  711 645 +66  2,076 2,020 +56 

- น ้ำมันเบนซนิ  3,867 3,182 +685  11,195 9,374 +1,821 

- แนฟทำ  51 270 -219  311 1,087 -776 

- น ้ำมันเชือ้เพลงิอำกำศยำน/
น ้ำมันกำ๊ด 

 663 438 +225  1,714 1,317 +397 

- น ้ำมันดเีซล  6,073 4,995 +1,078  18,411 16,515 +1,896 

- น ้ำมันเตำ  1,178 955 +223  3,196 2,992 +204 

- ยำงมะตอย  341 453 -112  1,085 1,458 -373 
(1) สะทอ้นปรมิำณกำรผลติทีค่ ำนวณจำกรำคำตลำดอำ้งองิและปรมิำณกำรใชน้ ้ำมันดบิทีค่ ำนวณจำกตน้ทุนทดแทนในปัจจุบัน 

 

ปรมิำณน ้ำมันดบิทีน่ ำเขำ้กลั่นในไตรมำสนี้อยู่ที ่134 พันบำรเ์รลต่อวัน หรอืเป็นรอ้ยละ 77 ของก ำลังกำร

ผลิตของโรงกลั่น สูงขึ้นจำกไตรมำสเดียวกันในปีก่อนหนำ้ เพื่อตอบสนองต่อกำรฟ้ืนตัวของอุปสงค์จำก

สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโควดิ-19 ในประเทศทีป่รับตัวดขี ึน้และกำรกลับสูภ่ำวะปกตขิอง

ภำคขนสง่ ในสว่นของกำรผลติพำรำไซลนีไดม้กีำรหยดุชัว่ครำวตัง้แตเ่ดอืนเมษำยน ปี 2564 

ค่ำกำรกล่ันส ำหรับไตรมำส 3 ปี 2565 อยู่ที ่-7.4 ดอลลำรต์่อบำรเ์รล ลดลง 11.4 ดอลลำรต์่อบำรเ์รลเมือ่

เปรยีบเทยีบกับชว่งเวลำเดยีวกันของปี 2564 สำเหตุหลักมำจำกผลกระทบเชงิลบของสนิคำ้คงเหลอื ในขณะทีค่่ำ

กำรกลั่นพื้นฐำนส ำหรับไตรมำส 3 ปี 2565 อยู่ที่ 4.5 ดอลลำร์ต่อบำร์เรล เพิม่ขึน้ 2.5 ดอลลำร์ต่อบำร์เรลเมื่อ

เปรียบเทียบกับช่วงเวลำเดยีวกันของปีก่อนหนำ้ เป็นผลจำกค่ำกำรกลั่นอุตสำหกรรมที่สูงขึน้หักลบบำงส่วนดว้ย

คำ่พรเีมีย่มน ้ำมันดบิทีส่งูขึน้ 

 สดัสว่นกำรผลติน ้ำมันส ำเร็จรูปในไตรมำส 3 ปี 2565

สะทอ้นถงึกำรปรับเปลี่ยนกำรผลติใหส้อดคลอ้งกับโอกำสใน

กำรท ำก ำไรและอุปสงค์ที่ฟ้ืนตัวจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่

ระบำดของไวรัสโควิด-19ที่ปรับตัวดีขึน้และกำรผ่อนคลำย

มำตรกำรควบคุมกำรเดนิทำง เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลำ

เดยีวกันของปีกอ่นหนำ้ ปรมิำณกำรผลติทัง้หมดเพิม่ขึน้รอ้ยละ 

20 สำเหตุหลักมำจำกกำรผลติน ้ำมันส ำเร็จรูปชนิดเบำและ

ชนิดกึง่หนักที่เพิ่มขึน้จำกกำรผลิตน ้ำมันเบนซนิและน ้ ำมัน

ดีเซลในระดับสูงสุดเพื่อตอบสนองต่ออุปสงค์ที่ปรับตัวดีขึน้

จำกกำรกลับสู่ภำวะปกตขิองภำคขนส่งและอุตสำหกรรมกำร

ผลติไฟฟ้ำ 

 

5.3% 5.6% 5.1% 10.8%
11.6% 12.5% 11.3%

11.8%

48.1% 46.7% 48.6%
45.0%

35.0% 35.2% 35.0% 32.3%

3Q2565 3Q2564 9M2565 9M2564

ผลติภณัฑท์ีไ่ดจ้ากโรงกล ัน่ (%)

รฟีอรเ์มตและผลติภัณฑอ์ืน่ๆ ชนดิหนัก ชนดิกึง่หนัก ชนดิเบา
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ปริมำณกำรขำยผลิตภัณฑ์เชื้อเพลิงในไตร

มำส 3 ปี 2565 เพิ่มขึ้นรอ้ยละ 18 เมื่อเทียบกับ

ช่วงเวลำเดยีวกันของปีก่อนหนำ้ ตำมกำรเพิม่ขึน้ของ

อุปสงค์ในผลติภัณฑ์น ้ำมันอำกำศยำน น ้ำมันเบนซนิ 

และน ้ำมันดเีซล จำกกำรผ่อนคลำยมำตรกำรควบคุม

กำรเดนิทำง กำรเตบิโตของยอดขำยโดยรวมเป็นผล

จำกควำมพยำยำมของบรษัิทฯในกำรใหค้วำมส ำคัญ

กับกำรขำยผลิตภัณฑ์ผ่ำนช่องทำงกำรขำยที่ใหผ้ล

ก ำไรทีส่งูกว่ำและกำรเพิม่เครอืข่ำยสถำนีบรกิำรน ้ำมัน 

ธุรกจิกลุ่มพำณิชยกรรมยังคงเก็บเกี่ยวโอกำสในกำร

เตบิโตของยอดขำยในประเทศรวมถงึอุตสำหกรรมกำร

ผลติไฟฟ้ำ ในขณะที่ธุรกจิคำ้ปลกียังคงเพิม่ยอดขำย

ผำ่นกจิกรรมกำรสง่เสรมิกำรตลำด 

ทัง้นี้ บรษัิทยังคงสำมำรถรักษำต ำแหน่งในตลำดและเตบิโตอย่ำงต่อเนื่องจำกกำรขยำยสถำนีบรกิำร โดย 

ณ สิน้ไตรมำส 3 ปี 2565 มสีถำนีบรกิำรทัง้หมด 780 แหง่ท่ัวประเทศ หรอืเพิม่ขึน้ 49 แหง่จำกปลำยปี 2564 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3Q2565 3Q2564 9M2565 9M2564

9.8 8.4 8.8 7.5

57.5
47.9 55.7 52.2

74.8

64.1

76.8
69.3

ชอ่งทางการขาย(พนับารเ์รลตอ่วนั)

ธรุกจิพาณชิยกรรม

ธรุกจิคา้ปลกี

สง่ออก

142.1 

120.4 

141.2 
128.9 
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4. ผลประกอบกำรดำ้นกำรเงนิ 

หน่วย: ลำ้นบำท  
ไตรมำส 3 
ปี 2565 

ไตรมำส 3 
ปี 2564 

+ / - 
 งวด 9 เดอืน 

ปี 2565 
งวด 9 เดอืน 
ปี 2564 

+ / - 

รำยไดร้วม  65,591 40,239 +25,352  199,363 120,567 +78,796 

ตน้ทนุขำย  (68,229) (38,890) -29,339  (181,766) (112,211) -69,555 

ก ำไรข ัน้ตน้  (2,638) 1,349 -3,987  17,597 8,356 +9,241 

คำ่ใชจ่้ำยในกำรขำย  (1,258) (1,225) -33  (3,670) (3,573) -97 

คำ่ใชจ่้ำยในกำรบรหิำร  (57) (57) 0  (175) (174) -1 

ก ำไร (ขำดทุน) จำกกำรขำย  (3,953) 67 -4,020  13,752 4,609 +9,143 

รำยไดอ้ืน่  9 9 0  14 21 -7 

ตน้ทนุทำงกำรเงนิ-สทุธ ิ  (63) (76) +13  (210) (233) +23 

สว่นแบง่ก ำไร (ขำดทนุ)  

ในบรษัิทร่วม 
 77 43 +34  234 168 +66 

ก ำไร (ขำดทุน) กอ่นภำษเีงนิได ้  (3,930) 43 -3,973  13,790 4,565 +9,225 

(คำ่ใชจ่้ำย) เครดติภำษีเงนิได ้  803 3 +800  (2,718) (871) -1,847 

ก ำไร (ขำดทุน) ส ำหรบังวด  (3,127) 46 -3,173  11,072 3,694 +7,378 

ก ำไรเบ็ดเสร็จอืน่  115 54 +61  232 189 +43 

ก ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จรวม
ส ำหรบังวด 

 (3,012) 100 -3,112  11,304 3,883 +7,421 

 

 

รำยไดร้วมในไตรมำส 3 ปี 2565 และรำยไดร้วมงวด 9 เดอืน ปี 2565 สูงขึน้เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลำ

เดยีวกันของปีกอ่นหนำ้ โดยมสีำเหตหุลักมำจำกรำคำขำยและปรมิำณยอดขำยของผลติภัณฑท์ีเ่พิม่ขึน้  

ในไตรมำส 3 ปี 2565 บรษัิทฯ มีผลขำดทุนจำก

กำรขำยเป็นจ ำนวน 3,953 ลำ้นบำท ซึง่ลดลง 4,020 ลำ้น

บำท เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลำเดียวกันของปีก่อนหนำ้ 

สำเหตหุลักมำจำกผลกระทบเชงิลบของสนิคำ้คงคลัง  

 เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมำสเดียวกันของปีก่อน

หนำ้ ตน้ทุนทำงกำรเงนิสทุธลิดลง 13 ลำ้นบำทส ำหรับไตร

มำส 3 ปี 2565 ซึง่สำเหตหุลักมำจำกยอดเงนิกูเ้ฉลีย่ทีล่ดลง 

  
(4,030)

97 

13,477 

4,966 
77 

(30)

275 

(357)

3Q2565 3Q2564 9M2565 9M2564

ก าไร (ขาดทนุ) จากการขายจ าแนกตามธุรกจิ  
(ลา้นบาท)

การกลัน่น ้ามนัและจัดจ าหน่ายน ้ามนั

ปิโตรเคมี
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5. งบแสดงฐำนะกำรเงนิ   

 

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

สนิทรัพย ์     

- สนิทรัพยห์มนุเวยีน 62,064 33,784 +28,280 +84% 

- สนิทรัพยไ์มห่มนุเวยีน 33,753 36,271 -2,518 -7% 

รวมสนิทรพัย ์ 95,817 70,055 +25,762 +37% 

หนี้สนิ     

- หนี้สนิหมนุเวยีน 57,285 42,008 +15,277 +36% 

- หนี้สนิไมห่มนุเวยีน 9,751 8,839 +912 +10% 

รวมหนีส้นิ 67,036 50,847 +16,189 +32% 

สว่นของเจำ้ของ     

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

- สว่นเกนิมลูค่ำหุน้ 4,032 4,032 0 0% 

- ส ำรองตำมกฎหมำย 1,001 1,001 0 0% 

- ก ำไรสะสมทีย่ังไมไ่ดจ้ัดสรร 5,826 (3,638) +9,464 +260% 

- องคป์ระกอบอืน่ของสว่นของเจำ้ของ 840 731 +109 +15% 

สว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อี ำนำจควบคุม 7 7 0 0% 

รวมสว่นของเจำ้ของ 28,781 19,208 +9,573 +50% 

รวมหนีส้นิและสว่นของเจำ้ของ 95,817 70,055 +25,762 +37% 

            

ณ วันที่ 30 กันยำยน 2565 บรษัิทฯ มีสนิทรัพย์หมุนเวียนเพิม่ขึน้ 28,280 ลำ้นบำท จำกยอด ณ สิน้ปี 

2564 ปัจจัยหลักมำจำกกำรเพิม่ขึน้ของมูลค่ำสนิคำ้คงเหลือจำกรำคำน ้ำมันดบิและผลติภัณฑ์น ้ำมันส ำเร็จรูปที่

สงูขึน้ รวมถงึเงนิชดเชยขอคนืจำกกองทุนน ้ำมันทีเ่พิม่ขึน้ดว้ย บรษัิทฯมสีนิทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนลดลง 2,518 ลำ้น

บำท ซึง่สว่นใหญม่ำจำกกำรลดลงของสนิทรัพยภ์ำษีเงนิไดร้อตัดบัญชทีีเ่กีย่วขอ้งกับผลขำดทนุทำงภำษียกมำ 

บรษัิทฯ มีหนี้สนิรวม 67,036 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้ 16,189 ลำ้นบำท สำเหตุหลักมำจำกกำรเพิม่ขึน้ของ

เจำ้หนี้ทำงกำรคำ้ในกำรซือ้น ้ำมันดบิจำกรำคำทีส่งูขึน้และปรมิำณทีเ่พิม่ขึน้รวมถงึคำ่เงนิบำททีอ่่อนตัวลง 

ณ วันที ่30 กันยำยน 2565 บรษัิทฯ มยีอดเงนิกูย้มืรวมจ ำนวน 36,437 ลำ้นบำท (ยอดเงนิกูย้มืระยะยำว

จ ำนวน 4,999 ลำ้นบำท และ ยอดเงนิกูย้ืมระยะสัน้จ ำนวน 31,438 ลำ้นบำท) เพิม่ขึน้จ ำนวน 7,447 ลำ้นบำทเมื่อ

เปรยีบเทยีบกับยอดสิน้ปี 2564 จ ำนวน 28,990 ลำ้นบำท สำเหตจุำกผลกระทบเชงิลบของกำรเปลีย่นแปลงเงนิทุน

หมนุเวยีน จำกสนิคำ้คงคลังและเงนิชดเชยขอคนืจำกกองทุนน ้ำมันทีส่งูขึน้ โดยบรษัิทฯ ยังคงรักษำแหล่งเงนิทุน

ใหเ้พียงพอกับภำระผูกพันในกำรช ำระเงนิอย่ำงต่อเนื่อง  

สว่นของเจำ้ของเพิม่ขึน้จ ำนวน 9,573 ลำ้นบำท เป็นผลมำจำกผลก ำไรส ำหรับงวด 9 เดอืนแรกของปี 2565 

รวมถงึผลก ำไรที่ยังไม่รับรูจ้ำกกำรวัดมูลค่ำใหม่ของเงนิลงทุนจำกกำรถือหุน้ของบรษัิท บรกิำรเชือ้เพลงิกำรบนิ

กรุงเทพ จ ำกัด (มหำชน) 
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6. งบกระแสเงนิสด 

หน่วย: ลำ้นบำท   งวด 9 เดอืน ปี 2565 งวด 9 เดอืน ปี 2564 

กระแสเงนิสดจำก(ใชไ้ปใน)กจิกรรมด ำเนนิงำน (6,304) 547 

กระแสเงนิสดจำก(ใชไ้ปใน)กจิกรรมลงทนุ (745) (566) 

กระแสเงนิสดจำก(ใชไ้ปใน)กจิกรรมจัดหำเงนิ 7,091 93 

 

ส ำหรับงวด 9 เดอืนสิน้สดุวันที ่30 กันยำยน 2565 บรษัิทฯ มกีระแสเงนิสดใชไ้ปในกจิกรรมกำรด ำเนนิงำน

จ ำนวน 6,304 ลำ้นบำท สะทอ้นถงึผลก ำไรจำกกำรด ำเนนิงำนหักกลบโดยผลกระทบเชงิลบจำกเงนิทุนหมุนเวยีน

และกำรจ่ำยภำษีเงนิได ้กระแสเงนิสดใชไ้ปในกจิกรรมลงทุน 745 ลำ้นบำท เป็นผลจำกกำรลงทุนในโครงกำรของ

ธรุกจิคำ้ปลกีและโรงกลั่นซึง่รวมถงึกำรลงทนุเพือ่รองรับกำรผลติตำมมำตรฐำนยโูร 5 หักลบบำงสว่นโดยเงนิปันผล

รับและเงนิสดรับจำกกำรขำยเงนิลงทนุบำงสว่นในตรำสำรทนุของบรษัิท กระแสเงนิสดจำกกจิกรรมจัดหำเงนิจ ำนวน 

7,091 ลำ้นบำท ซึง่สว่นใหญม่ำจำกเงนิสดรับจำกกำรกูย้มื 
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7. อตัรำสว่นทำงกำรเงนิ 

อัตรำสว่นก ำไร 

 
ไตรมำส 3 
ปี 2565 

ไตรมำส 3 
ปี 2564 

ไตรมำส 2 
ปี 2565 

 
งวด 9 เดอืน 
ปี 2565 

งวด 9 เดอืน 
ปี 2564 

อัตรำสว่นก ำไรขัน้ตน้ (%) (4.0%) 3.4% 15.3%  8.8% 6.9% 

อัตรำสว่นก ำไรสทุธ ิ(%) (4.8%) 0.1% 10.9%  5.6% 3.1% 

อัตรำสว่นควำมสำมำรถในกำรช ำระดอกเบีย้ (เทำ่) (51.7) 10.2 146.2  74.3 28.6 

 

 

อัตรำสว่นสภำพคลอ่งและอัตรำสว่นหนี้สนิต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ 

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

อัตรำสว่นสภำพคลอ่ง (เท่ำ) 1.1 1.1 0.8 

อัตรำสว่นสภำพคลอ่งหมนุเร็ว (เทำ่) 0.2 0.2 0.2 

อัตรำสว่นหนี้สนิรวมต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ (เท่ำ) 1.3 0.6 1.5 

อัตรำสว่นหนี้เงนิกูร้ะยะยำวต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ (เทำ่) 0.2 0.0 0.2 

อัตรำสว่นหนี้สนิสทุธติ่อสว่นของผูถ้อืหุน้ (เทำ่) 1.2 0.6 1.5 

 

 
ทีม่ำในกำรค ำนวณ:  

อัตรำสว่นก ำไรขัน้ตน้  = ก ำไรขัน้ตน้ / รำยไดร้วม 

อัตรำสว่นก ำไรสทุธ ิ = ก ำไรสทุธ ิ/ รำยไดร้วม 

อัตรำสว่นควำมสำมำรถในกำรช ำระดอกเบีย้  = EBITDA / ดอกเบีย้จ่ำย 

อัตรำสว่นสภำพคลอ่ง  = สนิทรัพยห์มนุเวยีน / หนี้สนิหมนุเวยีน 

อัตรำสว่นสภำพคลอ่งหมนุเร็ว              = (เงนิสดและรำยกำรเทยีบเทำ่ + เงนิลงทนุระยะสัน้ + ลูกหนี้กำรคำ้)/                                                                          

     หนี้สนิหมนุเวยีน 

อัตรำสว่นหนี้สนิรวมต่อสว่นของผูถ้อืหุน้  = หนี้เงนิกูร้วม / สว่นของผูถ้อืหุน้ 

อัตรำสว่นหนี้เงนิกูร้ะยะยำวต่อสว่นของผูถ้อืหุน้  = หนี้เงนิกูร้ะยะยำว / สว่นของผูถ้อืหุน้ 

อัตรำสว่นหนี้สนิสทุธติ่อสว่นของผูถ้อืหุน้          = (หนี้เงนิกูร้วม - เงนิสดและรำยกำรเทยีบเทำ่เงนิสด)   
  /สว่นของผูถ้อืหุน้ 

 

 
  
 
 
 

 

 
 

- Signed     -  
 

 

นำยอดศัิกดิ ์แจง้กมลกลุชยั 
ประธำนกรรมกำรและกรรมกำรผูจ้ัดกำร 
8 พฤศจกิำยน 2565 


