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คําอธิบายและการวเิคราะหงบการเงนิ และผลการดาํเนินงานของบริษทัเอสโซ (ประเทศไทย) 
จาํกดั (มหาชน) สําหรับไตรมาส 4  ป 2551 และสาํหรับป 2551 
 
1. ขอมูลทางการเงนิและ ผลการดําเนินงานทีส่ําคญั 
 

  4Q 2008 4Q 2007  2008 2007 

ปริมาณน้าํมนัดบิทีน่ําเขากล่ัน (พนับารเรล
ตอวัน) 

 136.0 147.1  138.1 144.3 

ปริมาณการผลิตพาราไซลีน (พนัตัน)  71 96  316 408 

   34.8 33.9  33.4 34.6 

คาการกล่ัน (ดอลลารตอบารเรล)  -28.3 9.0  -2.3 7.3 

กําไรขัน้ตนของพาราไซลีน (ดอลลารตอ
ตนั) 

 
n/a n/a 

 
-81 178 

รายไดจากการขาย (ลานบาท)  38,184 54,799  222,234 199,904 

กําไรขัน้ตน (ลานบาท)  -13,147 4,231  -4,159 15,048 

กําไรขัน้ตนกอนดอกเบี้ย ภาษี และคาเสือ่ม
ราคาและคาตัดจําหนาย, EBITDA (ลาน
บาท) 

 
-13,892 3,371 

 
-7,058 12,603 

กําไรสุทธ ิ(ลานบาท)  -10,255 3,504  -6,864 7,054 

กําไรตอหุน (บาท) (1)  -2.96 1.34  -2.16 6.57 

กําไรตอหุนปรบัปรุง (บาท) (2)  -2.96 1.01  -1.98 2.04 

 
(1) คํานวณจากจํานวนหุนสามัญเฉล่ียในแตละชวงเวลา 

− ไตรมาส 4  ป 2550         2,610 ลานหุน 
− สาํหรบัป 2550      1,074 ลานหุน 
− ไตรมาส 4  ป 2551           3,461 ลานหุน 
− สาํหรบั ป 2551             3,174 ลานหุน 

 (2) คํานวณจากจํานวนหุนสามัญ ณ ปจจุบนั 3,461 ลานหุน 
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2. ราคาอางอิงน้ํามันดิบและผลติภณัฑปโตรเลยีม 
 
สรปุราคาเฉลี่ย Platts สิงคโปร ของราคาน้ํามนัดบิและราคาน้ํามันสาํเร็จรปู 
 

หนวย: ดอลลารตอบารเรล 
 

4Q 2008 3Q 2008 4Q 2007 
 

2008 2007 

Dubai  52.6 113.3 83.2  93.6 68.4 

Tapis  59.7 125.2 93.4  104.2 77.9 
น้ํามันเบนซนิ (ออกเทน 95)  56.3 119.3 95.8  102.6 82.9 
น้ํามันอากาศยาน / น้าํมันกาด  74.7 142.1 105.9  121.4 86.9 
น้ํามันดีเซล (0.5%S)  70.3 139.0 102.6  119.5 85.1 
น้ํามันเตา (180 cs)  44.8 102.5 73.2  78.6 58.0 

LPG  47.9 77.7 67.0  68.7 53.9 
พาราไซลนี (ดอลลารตอตนั)  673 1,348 1,075  1,119 1,100 
เบนซนิ (ออกเทน 95) – 
(ดอลลารตอตนั) (1) 

 479 1,014 814  872 704 

 
ที่มา: Mean of Platts Singapore and PCI  
(1) แปลงคาเปนดอลลารตอตนั โดย 1 ตัน = 8.5 บารเรล 

ราคาน้าํมันดิบปรบัตัวลดลงเปนอยางมากในไตรมาส 4 ป 2551 โดยราคาน้ํามันดิบดูไบปรบัตัว
ลดลงกวา 60% จากตนไตรมาสท่ี 94 ดอลลารตอบารเรลไปอยูท่ี 37 ดอลลารตอบารเรล ณ สิน้ไตรมาส 
ซึ่งเปนระดับต่ําสดุในรอบ 4 ป  ราคาน้าํมนัดบิดูไบและทาปสเฉลี่ยสําหรบัไตรมาส 4 อยูท่ี 52.6 และ 59.7 
ดอลลารตอบารเรลตามลําดบั ลดลงเปนอยางมากจากไตรมาส 3  ราคาเฉล่ียน้ํามันดบิดูไบและทาปส
สาํหรบัป 2551 อยูท่ี 93.6 และ 104.2 ดอลลารตอบารเรลตามลาํดบั  

ราคาผลิตภัณฑปโตรเลียมสาํหรับไตรมาส 4 ไดรบัผลกระทบจากความตองการใชน้าํมนัท่ีลดลงท่ัว
โลก  ราคาน้ํามนัเบนซนิ น้าํมนัอากาศยานและน้ํามันดีเซลสาํหรบัไตรมาสที ่ 4 ป 2551 นั้นปรบัตวัลดลง
มากกวาราคาน้ํามันดิบท่ีปรบัตัวลดลง ในขณะท่ีราคาน้าํมนัเตาปรบัลดลงนอยกวาราคาน้ํามนัดบิท่ีลดลง  
อยางไรก็ตาม เมื่อพิจาณาท้ังป ราคาเฉลี่ยน้ํามันดีเซลและน้าํมันอากาศยานเฉลี่ยทั้งป 2551 นั้นยังคงสูง
กวาป 2550 เนือ่งจากราคาน้าํมนัดีเซลและน้ํามันอากาศยานในชวงครึ่งปแรกซึ่งอยูในระดับสงูมาก  สวน
ราคาน้าํมันเบนซนิและน้าํมนัเตาเฉลี่ยทั้งปนัน้ปรบัตัวสงูขึน้นอยกวาราคาน้าํมันดิบท่ีเพิ่มสูงขึน้  สาํหรบัราคา
ขายน้าํมันปโตรเลียมเหลว (LPG) ในประเทศยังคงอยูภายใตการควบคุมของรัฐบาล โดยมีราคาหนาโรง
กล่ันท่ี 11 บาทตอกิโลกรัม (320 ดอลลารตอตัน หรือประมาณ 28 ดอลลารตอบารเรล)  

สวนตางระหวางราคาพาราไซลีน(Asian contract price) และน้าํมนัเบนซนินัน้ลดลงในไตรมาส 4 
รวมท้ังในป 2551 อันเกิดจากความตองการใชกรดเทเรฟทาลกิ (Purified terephthalic acid, PTA) ซึ่ง
เปนวัตถุดบิสาํหรบัการผลิตแผนฟลม บรรจภุณัฑ ผาใยสังเคราะห ฯลฯ ลดลง รวมถึงภาวะอปุทานสวนเกิน
สาํหรบัอุตสาหกรรมปโตรเคมี อนัเนือ่งมาจากกําลังการผลิตท่ีเพิ่มสูงขึน้ 
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3. การผลติและคาการกลัน่ 
 

  4Q 
2008 

4Q 
2007 

+ / (-)  2008 2007 + / (-) 

กําลังการกล่ัน (พนับารเรลตอ
วัน) 

 177.0 177.0 -  177.0 177.0 - 

ปริมาณน้าํมนัดบิท่ีนําเขากล่ัน 
(พนับารเรลตอวนั) 

 136.0 147.1 -11.1  138.1 144.3 -6.2 

ผลิตภณัฑท่ีไดจากโรงกล่ัน (%)         

– น้ํามันสาํเรจ็รปูชนิดเบา 
(%) (1) 

 35.4% 33.7% 1.7%  35.4% 34.6% 0.8% 

– น้ํามันสาํเรจ็รปูชนิดกึ่ง
หนกั (%) 

 49.0% 52.9% -3.9%  50.6% 51.1% -0.5% 

– น้ํามันสาํเรจ็รปูชนิดหนัก 
(%) 

 15.6% 13.4% 2.2%  14.0% 14.3% -0.3% 

ปริมาณการผลิตพาราไซลีน 
(พันตัน) 

 71 96 -25  316 408 -92 

กําไรขัน้ตนของพาราไซลีน 
(ดอลลารตอตนั)  n/a n/a -  -81 178 -259 

คาการกลัน่ (ดอลลารตอ
บารเรล) 

 -28.3 9.0 -37.3  -2.3 7.3 -9.6 
(1) ไมรวมรฟีอรเมตท่ีสงไปยังโรงงานอะโรเมติกส  

 

ปริมาณน้าํมนัดบิทีน่ําเขากล่ันในไตรมาส 4 ป 2551 ตํ่ากวาไตรมาส 4 ป 2550 เนือ่งมาจากคาการ
กล่ันท่ีปรบัตวัลดลง ปริมาณน้ํามนัดบิทีน่าํเขากล่ันในชวงครึ่งปแรกซึ่งสูงนั้นเนื่องมาจากคาการกลัน่อยูใน
ระดบัสงู  อยางไรกต็ามปริมาณน้าํมนัดบิทีน่ําเขากล่ันในชวงครึ่งปหลังนัน้ลดลงเนือ่งจากมกีารหยุดหนวย
กล่ันบางหนวยตามกาํหนดการท่ีวางไว รวมถึงคาการกล่ันท่ีปรบัตัวลดลง  ทาํใหปรมิาณน้าํมันดิบท่ีนาํเขา
กล่ันเฉล่ียท้ังปอยูที ่138.1 พนับารเรลตอวัน หรือ 6.2 พนับารเรลตอวนัต่าํกวาป 2550 

ปริมาณการผลิตพาราไซลีนในไตรมาส 4 ป 2551 ต่าํวาในไตรมาส 4 ป 2550 เนือ่งจากกําไร
ขัน้ตนของอุตสาหกรรมพาราไซลีนลดลงและทําใหการเพิ่มระดับการผลิตไมคุมคา  ป 2551 บริษทัฯ มี
ปริมาณการผลิตพาราไซลีนท้ังสิ้น 316,000 ตนั ซึ่งถือเปนจาํนวน 102,000 ตนั ต่าํกวาในป 2550  

คาการกล่ันสําหรบัไตรมาส 4 ป 2551 อยูท่ี -28.3 ดอลลารตอบารเรล เทียบกบั 9.0 ดอลลารตอ
บารเรลในไตรมาส 4 ป 2550 คาการกล่ันท่ีติดลบนัน้เกิดจากผลขาดทุนจากสต็อกน้าํมันอันเกดิจากการที่
ราคาน้าํมันไดปรับตัวลดลงเปนอยางมาก  คาการกล่ันสาํหรบัป 2551 อยูที่ -2.3 ดอลลารตอบารเรล เทียบ
กบั 7.3 ดอลลารตอบารเรลในป 2550 

บรษิัทฯ มขีาดทุนขัน้ตนของพาราไซลนี 81 ดอลลารตอตนัในป 2551 เนื่องมาจากสภาวะ
อุตสาหกรรมท่ีออนตัวลง  

สดัสวนของน้ํามนัสาํเร็จรูปชนดิกึ่งหนกัลดลงในไตรมาส 4 ป 2551 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันในป
กอนหนา เนือ่งจากผลตอบแทนจากการขายน้ํามันดเีซลและน้ํามนัอากาศยานไดปรบัตัวลดลง  อยางไรก็
ตาม จากการทีบ่รษิัทฯ ไดผลิตน้ํามนัดีเซลในปริมาณท่ีสูงในชวงครึ่งปแรกซึ่งเปนชวงท่ีผลตอบแทนของ
น้ํามันดีเซลอยูในระดับสูง ทําใหเมื่อเปรียบเทียบท้ังป สัดสวนน้ํามนัสาํเร็จรปูชนดิกึ่งหนกัไมเปล่ียนแปลง
จากปกอนหนา  
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4. ผลประกอบการดานการเงินประจาํไตรมาส 4 ป 2551 และประจาํป 2551 
                                               (หนวย: ลานบาท) 

  4Q 2008 4Q 2007 + / (-)  2008 2007 + / (-) 

รายไดจากการขาย 
 

          
38,184  

          
54,799  

          
(16,615)  

          
222,234  

       
199,904  

         
22,330  

ตนทุนขาย 
 

        
(51,331) 

        
(50,568) 

               
(763)  

        
(226,393) 

      
(184,856) 

          
(41,537) 

กําไรขั้นตน 
 

        
(13,147) 

            
4,231  

          
(17,378)  

             
(4,159) 

          
15,048  

          
(19,207) 

คาใชจายในการขายและบริหาร 
 

          
(1,247) 

           
(1,325) 

                  
78   

             
(4,874) 

          
(4,425) 

               
(449) 

กําไรจากการขาย 
 

        
(14,394) 

            
2,906  

          
(17,300)  

             
(9,033) 

          
10,623  

          
(19,656) 

บันทึก:            
- การกล่ันน้ํามันและจัดจําหนาย
น้ํามัน 

 (12,679) 2,688 (15,367)  (7,169) 8,970 (16,139) 
- ปโตรเคมี  (1,715) 218 (1,933)  (1,864) 1,653 (3,517) 

รายไดอ่ืน 
 

                    
6  

                  
18  

        
(12)  

                    
87  

               
111  

                 
(24) 

กําไรจากการดําเนินงาน 
 

        
(14,388) 

            
2,924  

          
(17,312)  

             
(8,946) 

          
10,734  

          
(19,680) 

รายไดอ่ืนท่ีมิไดเกิดจากการ
ดําเนินงาน  

                   
-   

                    
-  

                   
-  

                     
-   

               
430 

               
(430) 

สวนแบงกําไร 
 

                  
52  

                  
36  

                  
16   

                  
218  

               
184  

                  
34  

กําไรกอนดอกเบี้ยและภาษีเงินได 
 

        
(14,336) 

            
2,960  

          
(17,296)  

             
(8,728) 

          
11,348  

          
(20,076) 

ดอกเบี้ยรับ 
 

                    
7  

                  
13  

                   
(6)  

                    
55  

               
146  

                 
(91) 

ดอกเบี้ยจาย 
 

              
(362) 

              
(224) 

               
(138)  

             
(1,244) 

          
(3,448) 

             
2,204  

กําไรกอนภาษีเงินได 
 

        
(14,691) 

            
2,749  

          
(17,440)  

             
(9,917) 

            
8,046  

          
(17,963) 

คาใชจายภาษีเงินได 
 

            
4,436  

                
755  

             
3,681   

              
3,053  

              
(992) 

             
4,045  

กําไรสุทธิ 
 

        
(10,255) 

            
3,504  

          
(13,759)  

             
(6,864) 

            
7,054  

          
(13,918) 

 

กําไรขัน้ตนสาํหรบัไตรมาส 4 ป 2551 ไดรบัผลกระทบจากคาการกล่ันและกําไรขั้นตนของพาราไซ
ลีนนัน้ลดลงเปนอยางมาก บรษิัทฯ มีคาการกล่ันท่ีตดิลบอนัเกิดจากขาดทุนจากสตอ็กน้ํามนัอนัเนือ่งมาจาก
การท่ีราคาน้าํมนัปรบัตัวลดลงเปนอยางมากเปนหลัก  และผลกระทบจากการขาดทุนสต็อกน้ํามันอยาง
รนุแรงในไตรมาส 4 ทําใหบริษทัฯ มีผลขาดทุนขั้นตน 4,159 ลานบาท เปรียบเทียบกับกําไรขัน้ตน 15,048 
ลานบาทในป 2550  

คาใชจายในการขายและบรหิารสาํหรบัไตรมาส 4 ป 2551 ลดลงจากชวงเดียวกันในปกอนหนา 
อยางไรก็ตาม เมือ่พิจารณาท้ังป บรษิัทฯ มคีาใชจายดงักลาวเพิม่สูงขึน้ 449 ลานบาทจากป 2550 โดย
คาใชจายท่ีเพิ่มขึ้นสวนใหญเนือ่งมาจากคาใชจายของกจิการขายผลิตภณัฑเคมซีึ่งเดิมดาํเนนิการโดย
บรษิัทเอ็กซอนโมบิลเคมี (ประเทศไทย) จํากัด และบรษิัทฯไดรบัโอนกิจการดังกลาวมาเมือ่เดือน กนัยายน 
2550 รวมถึงคาใชจายในการซอมบาํรุงและคาใชจายในการสนบัสนนุการขาย 

รายไดอืน่ท่ีมิไดเกดิจากการดําเนนิงานของบริษัทฯ ไดแก เงินปนผลท่ีไดรบัจากการถือหุนบรษิทั 
การบนิเช้ือเพลิงกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) และรายไดจากการขายซากเครือ่งจักรหรือท่ีดนิ 

 

 



 5 

รายไดอืน่ท่ีมิไดเกดิจากการดําเนนิงานสาํหรบัป 2550 เปนรายไดท่ีเกิดจากการรบัรูกาํไรรอตัด
บญัชีจากการขายและเชาสนิทรพัยกลับคืนทีบ่รษิัทไดเขาทําสญัญาในป 2543 กบับริษทัเอ็กซอนโมบลิ
เคม ี(ประเทศไทย) จํากดั ซึ่งบรษิัทฯ ไมมีรายไดตั้งแตในไตรมาส 4 ป 2550 เปนตนมาอนัเปนผลมาจาก
การท่ีบรษิัทรบัโอนกิจการท้ังหมดของบรษิัทเอ็กซอนโมบลิเคมี (ประเทศไทย) จาํกัด ดังกลาวขางตน 

ยอดเงินกูของบรษิัทฯ สาํหรบัไตรมาส 4 ป 2551 นัน้ตํ่ากวา ไตรมาส 4 ป 2550 อยางไรก็ด ีดวย
อัตราดอกเบี้ยท่ีสูงกวาทําใหบรษิัทฯ มดีอกเบีย้จายสาํหรับไตรมาส 4 ป 2551 ซึ่งสูงกวาเปนจํานวน 138 
ลานบาท   ในสวนของดอกเบี้ยจายสําหรบัท้ังปนัน้ลดลงเปนอยางมากเม่ือเทียบกบัป 2550 ซึ่งเปนผลมา
จากการลดลงของยอดหนีส้นิอนัเนื่องมาจากการชําระคนืหนีส้นิจากเงินท่ีไดจากการเพิ่มทนุในเดือน
กันยายน 2550 เงินท่ีไดจากการระดมทุนผานตลาดหลักทรพัยในเดือนพฤษภาคม 2551 และเงินที่ไดจาก
การดําเนนิงานปกติ รวมถึงอัตราดอกเบี้ยท่ีตํ่าลงอันเนือ่งมาจากการจัดหาเงินกูใหมเพื่อทดแทนเงินกูเดิม 
(refinancing) ในเดือนธนัวาคม 2550 

อัตราภาษีเงินไดที่แทจริงสาํหรับไตรมาส 4 คือ อตัรารอยละ 30 ในขณะท่ีไตรมาส 4 ป 2550 
บรษิัทฯ มีเครดิตภาษีเปนจํานวน 755 ลานบาทซึ่งเกดิจากการกลับรายการภาษเีงินไดรอตดับญัชีหลังจาก
ทีบ่รษิัทฯ มกีารจัดหาเงินกูใหมเพือ่ทดแทนเงินกูเดิม ซึง่จํานวนของเครดิตภาษดีังกลาวนั้นมากกวาจาํนวน
ภาษีจายจากรายได  อัตราภาษเีงินไดท่ีแทจริงสําหรบัป 2551 อยูท่ีรอยละ 31 ซึ่งรวมถึงการรบัรูรายได
ของบรษิัทฯรวมซึ่งไมตองเสียภาษีเงินได  อัตราภาษเีงินไดท่ีแทจริงสําหรบัป 2550 คือรอยละ 12 อนัเกิด
จากการกลบัรายการภาษเีงินไดและรายไดจากธุรกิจอะโรเมติกสซึ่งบรษิัทไดรบัสทิธปิระโยชนยกเวนภาษี
เงินไดจากคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนแหงประเทศไทย ซึ่งสิทธปิระโยชนนี้ไดสิน้สดุลง ณ วันท่ี 10 
กันยายน 2550 

จากเหตุผลดังกลาวขางตน สงผลใหบรษิัทฯ มขีาดทุนสทุธใินไตรมาส 4 ป 2551 เปนจาํนวน 
10,255 ลานบาท หรือคดิเปน 13,759 ลานบาทต่าํกวาในไตรมาส 4 ป 2550  และบรษิัทฯ มขีาดทุนสุทธิ
สาํหรบัป 2551 เปนจํานวน 6,864 ลานบาท หรอืคดิเปน 13,918 ลานบาท ต่ํากวาป 2550 
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5.  งบดลุ 
 

                                                 (หนวย: ลานบาท ยกเวนหนวยรอยละ) 

  
31 ธ.ค. 51 31 ธ.ค.50 + / (-) + / (-) 

% 

สนิทรัพย         
-          สนิทรพัยหมนุเวียน 18,434 36,482 (18,048) -50% 
-          สนิทรพัยไมหมุนเวยีน 36,636 34,332 2,304 7% 

รวมสนิทรพัย 55,070 70,814 (15,744) -22% 

หนีส้นิ     
-          หนีส้นิหมุนเวียน 33,682 34,408 (726) -2% 
-          หนีส้นิไมหมนุเวียน 968 12,011 (11,043) -92% 

รวมหนีส้นิ 34,650 46,419 (11,769) -25% 

สวนของผูถอืหุน     
-          ทุนท่ีออกและชําระแลว 17,075 12,877 4,198 33% 
-          สวนเกนิมูลคาหุน 4,032 0 4,032 - 
-          กําไรสะสม (802) 11,254 (12,056) -107% 
-          สวนเกนิจากการตีมูลคา

ยุติธรรม 108 257 (149) -58% 

สวนของผูถอืหุนสวนนอย 7 7 - - 

รวมสวนของผูถือหุน 20,420 24,395 (3,975) -16% 

รวมหนีส้นิและสวนของผูถือหุน 55,070 70,814 (15,744) -22% 
 

ณ สิน้ป 2551 สนิทรพัยหมุนเวียนลดลง 18,048 ลานบาท จากสิน้ป 2550 เนือ่งจากยอดลูกหนี้
และสนิคาคงเหลือลดลงอันปนผลมาจากราคาผลิตภณัฑปโตรเลียมท่ีปรบัตัวลดลง ประกอบกบัการลดลง
ของยอดภาษขีอคนืซึ่งบรษิทัฯ ไดรบัชําระคืน  สนิทรพัยไมหมนุเวยีนเพิ่มขึน้ 2,304 ลานบาทจากภาษเีงิน
ไดรอตดับญัชีท่ีเพิม่ขึน้เนื่องจากบรษิัท ฯ มียอดขาดทนุสทุธิในป 2551  

หนีส้นิไมหมุนเวียนลดลง 11,043 ลานบาทเนือ่งจากสวนของหนีส้นิระยะยาวที่จะครบกําหนด
ภายใน 1 ป เปนจาํนวน 2,750 ลานบาทไดถูกปรบัยายไปรวมกบัหนีส้นิหมนุเวียน  และเงินกูระยะยาว
จํานวน 8,250 ลานบาทไดจัดประเภทเปนหนีส้นิหมุนเวียนเพือ่ใหเปนไปตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัที่ 35 
โดยมีคําอธิบายตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอที่ 16   บรษิัทฯ มียอดเงินกูท้ังสิน้ 27,971  ลานบาท 
ณ สิน้ป 2551 

สวนของผูถือหุนลดลง 3,975 ลานบาท เนื่องจากผลขาดทุนสทุธสิาํหรบัป 2551 จํานวน 6,864 
ลานบาท เงินปนผลจายรวมท้ังสิ้น 5,191 ลานบาท ( 1 บาทตอหุนซึ่งจายในเดือนมิถุนายน และ 0.5 บาท
ตอหุนซึ่งจายในเดอืนกันยายน) และผลขาดทุนจากการตีมูลคายุติธรรม 149 ลานบาท ถึงแมวาบรษิัทจะมี
ทุนท่ีออกและชําระแลว รวมถึงสวนเกนิมลูคาหุนที่เพิ่มขึน้ 8,230 ลานบาทจากการจําหนายหุนท่ีออกใหม
แกประชาชนท่ัวไป (Initial Public Offering, IPO) 
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6.  อตัราสวนทางการเงิน 
 
 
อัตราสวนกาํไร 
 

  4Q 2008 3Q 2008 4Q 2007  2008 2007 
อัตราสวนกาํไรขั้นตน (%)  -34.4% -6.0% 7.7%  -1.9% 7.5% 
อัตราสวนกาํไรสุทธ ิ(%)  -26.9% -5.7% 6.4%  -3.1% 3.5% 
อัตราสวนความสามารถในการ
ชําระดอกเบี้ย (เทา)  N/A N/A 15.4  N/A 3.7 
 
อัตราสวนสภาพคลองและอตัราสวนหนีส้นิตอสวนของผูถือหุน    
 

 
31 ธ.ค. 2551 

30 ก.ย. 
2551 

ณ 31 ธ.ค. 
2550 

อัตราสวนสภาพคลอง (เทา) 0.5 1.3 1.1 
อัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็ว (เทา) 0.1 0.2 0.3 
อัตราสวนหนีส้นิรวมตอสวนของผูถือหุน (เทา) 1.4 1.0 1.4 
อัตราสวนหนีเ้งินกูระยะยาวตอสวนของผูถือหุน 
(เทา) 0.0 0.3 0.5 
อัตราสวนหนีส้นิสทุธิตอสวนของผูถือหุน 
(เทา) 1.3 1.0 1.4 
 
ที่มาในการคํานวณ 
 
อัตราสวนกาํไรขั้นตน    = กําไรขัน้ตน /  รายไดจากการขาย 
อัตราสวนกาํไรสุทธ ิ    = กําไรสทุธิ / รายไดจากการขาย 
อัตราสวนความสามารถในการชําระดอกเบี้ย = EBITDA / ดอกเบี้ยจาย 
อัตราสวนสภาพคลอง    = สนิทรพัยหมุนเวียน / หนีส้นิหมนุเวียน 
อัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็ว = (เงินสดและรายการเทียบเทา + เงินลงทุนระยะสัน้ + 

ลูกหนีก้ารคา)  / หนีส้นิหมุนเวียน 
อัตราสวนหนีส้นิรวมตอสวนของผูถือหุน  = หนีส้นิท่ีมีภาระดอกเบี้ยจายรวม / สวนของผูถือหุน 
อัตราสวนหนีเ้งินกูระยะยาวตอสวนของผูถือหุน = หนีเ้งินกูระยะยาว / สวนของผูถือหุน 
อัตราสวนหนีส้นิสทุธิตอสวนของผูถือหุน = (หนีส้นิท่ีมภีาระดอกเบี้ยจาย – เงินสดและรายการ

เทียบเทาเงินสด)   / สวนของผูถือหุน 
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