
 1 

คําอธิบายและการวิเคราะหงบการเงิน และผลการดําเนินงานของบริษัทเอสโซ (ประเทศไทย) จํากัด 
(มหาชน) สําหรับไตรมาส 4 ป 2552 และสําหรับป 2552  
 
1. ขอมูลทางการเงินและ ผลการดําเนินงานที่สําคัญ 
 

 
 ไตรมาส 4      

ป 2552 
ไตรมาส 4      
ป 2551 

 
ป 2552 ป 2551 

ปริมาณน้ํามันดิบที่นําเขากลั่น (พันบารเรลตอ
วัน) 

 132.9 136.0  134.5 138.1 

ปริมาณการผลิตพาราไซลีน (พันตัน)  82 71  368 316 

อัตราแลกเปลี่ยน (บาทตอดอลลาร)  33.3 34.8  34.3 33.4 

คาการกลั่น (ดอลลารตอบารเรล)  2.1 -28.3  5.6 -2.3 

กําไรข้ันตนของพาราไซลีน (ดอลลารตอตัน)  n/a n/a  116 -81 

รายไดจากการขาย (ลานบาท)  44,829 38,184  162,910 222,234 

กําไรข้ันตน (ลานบาท)  732 -13,179  11,134 -4,252 

กําไรข้ันตนกอนดอกเบี้ย ภาษี และคาเส่ือม
ราคาและคาตัดจําหนาย, EBITDA (ลานบาท) 

 5 -13,892  8,417 -7,058 

กําไรสุทธิ (ลานบาท)  -362 -10,255  4,451 -6,864 

กําไรตอหุน (บาท) (1)  -0.10 -2.96  1.29 -2.16 

กําไรตอหุนปรับปรุง (บาท) (2)  -0.10 -2.96  1.29 -1.98 

 
(1) คํานวณจากจํานวนหุนสามัญเฉลี่ยในแตละชวงเวลา 

− สําหรับ ป 2551        3,174  ลานหุน 
− ไตรมาส 4 ป 2551, ไตรมาส 4 ป 2552 และสําหรับป 2552  3,461  ลานหุน 
 

(2) คํานวณจากจํานวนหุนสามัญ ณ ปจจุบัน 3,461 ลานหุน 
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2. ราคาอางอิงน้ํามันดิบและผลิตภัณฑปโตรเลียม 
 
สรุปราคาเฉล่ีย Platts สิงคโปร ของราคาน้ํามันดิบและราคาน้ํามันสําเร็จรูป 
 

หนวย: ดอลลารตอบารเรล 
 ไตรมาส 

4      ป 
2552 

ไตรมาส 
4      ป 
2551 

ไตรมาส 
3      ป 
2552 

 
ป 2552 ป 2551 

Dubai  75.4 52.6 67.9  61.7 93.6 

Tapis  77.8 59.7 71.6  64.9 104.2 

น้ํามันเบนซิน (ออกเทน 95)  80.5 56.3 76.9  70.2 102.6 

น้ํามันอากาศยาน / นํ้ามันกาด  82.8 74.7 75.2  70.0 121.4 

น้ํามันดีเซล (0.5%S)  81.7 70.3 74.9  69.0 119.5 

น้ํามันเตา (180 cs)  70.9 44.8 64.9  57.0 78.6 

LPG  58.0 47.9 47.7  45.3 68.7 

พาราไซลีน (ดอลลารตอตัน)  953 673 1,013  913 1,119 
เบนซิน (ออกเทน 95) – 
(ดอลลารตอตัน) (1) 

 
684 479 653 

 
597 872 

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

 ราคานํ้ามันดิบไตรมาส 4 ป 2552 ยังคงปรับตัวสูงข้ึนอยางตอเน่ืองจากไตรมาสกอน โดยน้ํามันดิบ

ดูไบและทาปสเคลื่อนไหวอยูในชวงราคา 68 – 82 ดอลลารตอบารเรล น้ํามันดิบดูไบเฉลี่ยอยูที่ 75.4 ดอลลาร

ตอบารเรล และราคาน้ํามันดิบทาปสเฉลี่ยอยูที่ 77.8 ดอลลารตอบารเรล สูงกวาราคาในไตรมาสเดียวกันของป

กอน 43% และ 30%  ตามลําดับ อยางไรก็ตาม สําหรับระดับราคาน้ํามันดิบเฉลี่ยป 2552 นับวายังคงต่ํากวา

ระดับราคาในป 2551 อยูมาก โดยป 2552 น้ํามันดิบดูไบมีราคาเฉล่ียอยูที่ 61.7 ดอลลารตอบารเรล และ

น้ํามันดิบทาปสมีราคาเฉล่ียอยูที่ 64.9 ดอลลารตอบารเรล เทียบกับราคาเฉลี่ยที่ 93.6 ดอลลารตอบารเรล

สําหรับนํ้ามันดิบดูไบ และราคาเฉลี่ยที่ 104.2 ดอลลารตอบารเรลสําหรับน้ํามันดิบทาปส ในป 2551 

 ราคาผลิตภัณฑปโตรเลียมโดยรวมในไตรมาสนี้ ปรับตัวสูงข้ึนจากไตรมาสกอนตามการขึ้นของราคา

น้ํามันดิบ  ในขณะที่ราคาน้ํามันอากาศยาน ราคาน้ํามันดีเซล และราคาน้ํามันเตา ปรับตัวสูงข้ึนสอดคลองกับ

การปรับตัวของราคาน้ํามันดิบ แตการปรับข้ึนของราคานํ้ามันเบนซินมีนอยกวา สงผลใหคาการกล่ันของ

อุตสาหกรรมลดลงในไตรมาสนี้ สวนราคานํ้ามันปโตรเลียมเหลว (LPG) ยังคงอยูภายใตการควบคุมของรัฐบาล 

โดยราคาหนาโรงกลั่นในไตรมาส 4 เฉลี่ยอยูที่ 11.2 บาทตอกิโลกรัม (336 ดอลลารตอตัน หรือ 29 ดอลลาร

ตอบารเรล) สําหรับการเปรียบเทียบป 2552 กับป 2551 สวนตางราคาน้ํามันอากาศยานและราคาน้ํามันดีเซล

เทียบกับราคานํ้ามันดิบปรับตัวลดลงในป 2552 เนื่องจากการชลอตัวของเศรษฐกิจโลก อยางไรก็ตาม สวน

ตางระหวางราคาน้ํามันเตากับราคานํ้ามันดิบมีการปรับตัวสูงข้ึน เปนผลมาจากราคานํ้ามันเตาปรับตัวสูงข้ึน

มากกวาการปรับตัวของราคาน้ํามันดิบ   

ราคาพาราไซลีน (Asian contract price) สําหรับไตรมาส 4 อยูที่ 953 ดอลลารตอตัน ปรับตัวลดลง

เล็กนอยจากไตรมาส 3 สอดคลองกับการปรับตัวลดลงของสวนตางของราคาพาราไซลีนกับราคาวัตถุดิบ 

อยางไรก็ตาม สําหรับการเปรียบเทียบป 2552 กับป 2551 ถึงแมวาราคาพาราไซลีนจะปรับตัวลดลง หากแต

ราคาของวัตถุดิบปรับตัวลดลงมากกวา เปนผลใหกําไรข้ันตนของพาราไซลีนปรับตัวสูงข้ึน 
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3. การผลิตและคาการกล่ัน 

 

  
ไตรมาส 
4      ป 
2552 

ไตรมาส 
4      ป 
2551 

+ / (-)  ป 2552 ป 2551 + / (-) 

กําลังการกลั่น (พันบารเรลตอวัน)  177.0 177.0 -  177.0 177.0 - 

ปริมาณน้ํามันดิบที่นําเขากล่ัน (พัน
บารเรลตอวัน) 

 132.9 136.0 -3.1  134.5 138.1 -3.6 

ผลิตภัณฑที่ไดจากโรงกลั่น (%)         

– น้ํามันสําเร็จรูปชนิดเบา (%) 
(1) 

 35.0% 35.4% -0.4%  34.8% 35.4% -0.6% 

– น้ํามันสําเร็จรูปชนิดก่ึงหนัก 
(%) 

 49.7% 49.0% 0.7%  50.2% 50.6% -0.4% 

– น้ํามันสําเร็จรูปชนิดหนัก (%)  15.3% 15.6% -0.3%  15.0% 14.0% 1.0% 
ปริมาณการผลิตพาราไซลีน 
(พันตัน) 

 82 71 11  368 316 52 

กําไรขั้นตนของพาราไซลีน 
(ดอลลารตอตัน) 

 n/a n/a -  116 -81 197 

คาการกล่ัน (ดอลลารตอบารเรล)  2.1 -28.3 30.4  5.6 -2.3 7.9 
(1) ไมรวมรีฟอรเมตที่สงไปยังโรงงานอะโรเมติกส  
  

ในไตรมาสที่ 4 ป 2552 นํ้ามันดิบที่นําเขากลั่นมีปริมาณตํ่ากวาไตรมาส 4 ป 2551 สาเหตุหลัก

เนื่องมาจากการออนตัวของคาการกล่ันของอุตสาหกรรม  ปริมาณน้ํามันดิบที่นําเขากล่ันอยูในระดับสูงในชวง

ครึ่งปแรกและลดลงในชวงครึ่งปหลัง ซึ่งสาเหตุหลักเกิดจากการปดซอมบํารุงโรงกลั่นตามแผนงานในชวง

ไตรมาส 3 และคาการกลั่นของอุตสาหกรรมที่ออนตัวลงอยางตอเน่ืองโดยเฉพาะในไตรมาส 4  ทําใหปริมาณ

น้ํามันดิบที่นําเขากล่ันสําหรับทั้งป 2552 อยูที่ 134,500 บารเรลตอวัน ลดลงประมาณ 3,600 บารเรลตอวัน

เมื่อเทียบกับป 2551  

ทั้งนี้ โรงกล่ันมีสัดสวนการผลิตนํ้ามันในไตรมาส 4 และทั้งป 2552 ใกลเคียงกับสัดสวนการผลิตในป 

2551 

ปริมาณการผลิตพาราไซลีนในไตรมาส 4 ป 2552 อยูที่ 82,000 ตัน และ สําหรับทั้งป 2552 อยูที่ 

368,000 ตัน สําหรับป 2552 บริษัทฯ ผลิตพาราไซลีนสูงกวาป 2551 จํานวน 52,000 ตัน หรือสูงข้ึนรอยละ 

16 เนื่องมาจากกําไรที่ดีขึ้นของผลิตภัณฑอะโรเมติกส ทั้งนี้ กําไรข้ันตนของพาราไซลีนอยูที่ 116 ดอลลารตอ

ตันในป 2552 เทียบกับการขาดทุนที่ 81 ดอลลารตอตันในป 2551 

คาการกลั่นโดยรวมของไตรมาสที่ 4 ป 2552 อยูที่ 2.1 ดอลลารตอบารเรล เทียบกับการขาดทุน 

28.3 ดอลลารตอบารเรลในไตรมาส 4 ป 2551 อันเปนผลมาจากกําไรจากสต็อกน้ํามัน ในขณะที่คาการกล่ัน

ของอุตสาหกรรมมีระดับที่ลดลง   

คาการกลั่นโดยรวมทั้งปมีการปรับตัวสูงข้ึนจากการขาดทุน 2.3 ดอลลารตอบารเรลในป 2551 มาเปน

กําไร 5.6 ดอลลารตอบารเรลในป 2552 ทั้งนี้ จะเห็นไดวาความผันผวนของราคาน้ํามันดิบมักจะสงผลตอคา

การกลั่นโดยรวมอันเนื่องมาจากกําไรขาดทุนจากสตอกน้ํามัน  ในป 2551 ราคาน้ํามันดิบมีการปรับตัวสูงข้ึน

ในชวงครึ่งปแรกและปรับตัวลดลงอยางมากในชวงครึ่งปหลัง  เม่ือพิจารณาทั้งป จะเห็นวาราคาน้ํามันดิบ ณ 

ส้ินปอยูในระดับที่ตํ่ากวาปกอนหนามาก ทําใหเกิดการขาดทุนจากสตอกน้ํามัน

ส งผลใหคาการกลั่นโดยรวมเกิดการขาดทุน ในป 2552 ราคานํ้ามันดิบยังคงมีความผันผวนแตปรับตัวสูงข้ึน
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จากส้ินปกอนหนา ทําใหเกิดกําไรจากสตอกน้ํามันซึ่งสงผลดีตอคาการกลั่นโดยรวม แมวาคาการกล่ันโดยรวม

ในป 2552 จะดีขึ้นมากเมื่อเทียบกับป 2551 อยางไรก็ตาม ถาหักผลกําไรขาดทุนจากสตอกน้ํามันแลวจะพบวา

การกลั่นทํากําไรไดนอยลง 
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4. ผลประกอบการดานการเงินประจําไตรมาส 4 ป 2552 และประจําป 2552 

 
                                                                           (หนวย: ลานบาท) 

  
ไตรมาส 4      
ป 2552 

ไตรมาส 4      
ป 2551 

+ / (-)  ป 2552 ป 2551 + / (-) 

รายไดจากการขาย  44,829 
          

38,184  6,645  162,910 
          

222,234  (59,324) 

ตนทุนขาย  (44,097) 
        

(51,363) 7,266  (151,776) 
        

(226,486) 74,710 

กําไรขั้นตน  732 
        

(13,179) 13,911  11,134 
             

(4,252) 15,386 
คาใชจายในการขาย การ
บริหาร และคาตอบแทน
ผูบริหาร    (1,237) (1,215) (22)  (4,724) (4,781) 57 

กําไรจากการขาย  (505) 
        

(14,394) 13,889  6,410 
             

(9,033) 15,443 
บันทึก:          
- การกลั่นนํ้ามันและจัด
จําหนายน้ํามัน  (553) (12,679) 12,126  5,931 (7,169) 13,100 
- ปโตรเคมี  48 (1,715) 1,763  479 (1,864) 2,343 

รายไดอ่ืน  2 
                    

6  (4)  59 
                    

87  (28) 

กําไรจากการดําเนินงาน  (503) 
        

(14,388) 13,885  6,469 
             

(8,946) 15,415 

สวนแบงกําไร  69 
                  

52  17  262 
                  

218  44 
กําไรกอนดอกเบ้ียและภาษี
เงินได  (434) 

        
(14,336) 13,902  6,731 

             
(8,728) 15,459 

ตนทุนทางการเงิน-สุทธิ  (104) (355) 251  (536) (1,189) 653 

กําไรกอนภาษีเงินได  (538) 
        

(14,691) 14,153  6,195 
             

(9,917) 16,112 

คาใชจายภาษีเงินได  176 
            

4,436  (4,260)  (1,744) 
              

3,053  (4,797) 

กําไร/(ขาดทนุ)สุทธิ  (362) 
        

(10,255) 9,893  4,451 
             

(6,864) 11,315 
 

ในไตรมาส 4 ป 2552 บริษัทฯ มีกําไรข้ันตนจํานวน 732 ลานบาท เพ่ิมข้ึน 13,911 บาทจากไตรมาส 

4 ป 2551 เน่ืองมาจากคาการกล่ันและกําไรข้ันตนของพาราไซลีนปรับตัวสูงข้ึนในขณะที่ยอดขายผลิตภัณฑ

ปโตรเลียมลดลงเล็กนอย  

สําหรับทั้งป 2552 บริษัทฯ มีกําไรข้ันตนอยูที่ 11,134 ลานบาท เพ่ิมข้ึนจากป 2551 ที่มผีลขาดทุน 

4,252 ลานบาท ผลประกอบการที่ดีขึ้นมากนี้สวนใหญเกิดจากกําไรจากสต็อกน้ํามัน ในขณะที่คาการกล่ันของ

อุตสาหกรรมออนตัวลงและยอดขายมีระดับที่ลดลงเล็กนอย 

คาใชจายในการขาย การบริหาร และคาตอบแทนผูบริหารสําหรับไตรมาสที่ 4 และทั้งป 2552 มี

จํานวน 1,237 ลานบาท และ 4,724 ลานบาท ตามลําดับ ซึ่งอยูในระดับเดียวกับป 2551 

บริษัทฯ มีผลขาดทุนจากการขายสําหรับไตรมาส 4 ป 2552 อยูที่ 505 ลานบาท เทียบกับผลขาดทุน

จากการขาย 14,394 ลานบาทในไตรมาส 4 ป 2551 ผลขาดทุนที่ลดลงเปนจํานวน 13,889 ลานบาท เปนผล

มาจากสวนธุรกิจการกล่ันและการจัดจําหนายน้ํามัน 12,126 ลานบาท และสวนธุรกิจปโตรเคมี 1,763 ลาน
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บาท เมื่อรวมทั้งป 2552 บริษัทฯ มีกําไรจากการขายทั้งส้ิน 6,410 ลานบาท เทียบกับผลขาดทุนจากการขาย 

9,033 ลานบาทในป 2551  

รายไดอ่ืนประกอบดวยเงินปนผลรับจากบริษัทบริการเช้ือเพลิงการบินกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) และ

กําไรจากการขายสินทรัพย 

ตนทุนทางการเงินสําหรับไตรมาส 4 ป 2552 อยูที่ 104 ลานบาท ลดลง 355 ลานบาทจากไตรมาส 

4 ป 2551 เนื่องจากอัตราดอกเบ้ียและยอดหน้ีสินของบริษัทฯลดลง ทั้งนี้ ตนทุนทางการเงินสําหรับป 2552 

ลดลง 653 ลานบาท หรือคิดเปน 55% จากป 2551  

บริษัทฯ มีคาใชจายภาษีเงินไดเปนเครดิตในไตรมาส 4 ป 2552 และไตรมาส 4 ป 2551 

ตลอดจนสําหรับทั้งป 2551 เน่ืองจากมีผลขาดทุนสุทธิในชวงเวลาดังกลาว  สําหรับทั้งป 2552 บริษัทฯ มี

คาใชจายภาษีเงินไดจํานวน 1,744 ลานบาท คิดเปนอัตราภาษีเงินไดที่แทจริง 28%  

ปจจัยทั้งหมดที่กลาวมานี้ทําใหบริษัทฯ มียอดขาดทุนสุทธิ 362 ลานบาทในไตรมาส 4 ป 2552 และ

มียอดกําไรสุทธิ 4,451 ลานบาทในป 2552  
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5.  งบดุล 
 

                        (หนวย: ลานบาท ยกเวนหนวยรอยละ) 

  
ณ 31 ธ.ค. 

52 
ณ 31 ธ.ค. 

51 + / (-) + / (-) % 

สินทรัพย         

-          สินทรัพยหมุนเวียน 26,372 18,434 7,938 43% 

-          สินทรัพยไมหมุนเวียน 35,643 36,636 (993) (3%) 

รวมสินทรัพย 62,015 55,070 6,945 13% 

หนี้สิน     

-          หน้ีสินหมุนเวียน 31,375 33,682 (2,307) (7%) 

-          หน้ีสินไมหมุนเวียน 6,565 968 5,597 578% 

รวมหนี้สิน 37,940 34,650 3,290 9% 

สวนของผูถือหุน     

-          ทุนที่ออกและชําระแลว 17,075 17,075 - - 

-          สวนเกินมูลคาหุน 4,032 4,032 - - 

-          กําไรสะสม 2,782 (802) 3,584 N/A 
-          สวนเกินจากการตีมูลคา

ยุติธรรม 179 108 71 65% 

สวนของผูถือหุนสวนนอย 7 7 - - 

รวมสวนของผูถือหุน 24,075 20,420 3,655 18% 

รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน 62,015 55,070 6,945 13% 
                        

ป 2552 บริษัทฯ มีสินทรัพยหมุนเวียนเพิ่มขึ้น 7,938 ลานบาท โดยหลักเนื่องมาจากบริษัทฯ มียอด

ลูกหนี้การคาและยอดสินคาคงเหลือที่สูงขึ้น จากการที่นํ้ามันดิบและผลิตภัณฑปโตรเลียมมีราคา ณ ส้ินป

สูงข้ึน ยอดสินทรัพยไมหมุนเวียนลดลง 993 ลานบาท เน่ืองมาจากการลดลงของยอดภาษีเงินไดรอตัดบัญช ี

อันเปนผลมาจากการที่บริษัทฯ มีผลกําไรในป 2552 หักกับการเพิ่มขึ้นของยอดที่ดิน อาคาร และอุปกรณ จาก

กิจกรรมการลงทุนในการเตรียมการสําหรับโครงการยูโร 4 (Euro 4) 

บริษัทฯ มีหน้ีสินรวมเพ่ิมข้ึน 3,290 ลานบาท โดยหลักมาจากยอดเจาหนี้การคาเพิ่มขึ้น 3,060 ลาน

บาท จากราคาน้ํามันดิบที่สูงขึ้น  ณ ส้ินป 2552 บริษัทฯ มียอดเงินกูยืมรวม 27,863 ลานบาท จากยอดเงิน

กูยืม 27,971 ลานบาท ณ ส้ินป 2551 ทั้งน้ีประกอบดวยเงินกูยืมระยะส้ัน 22,363 ลานบาท ซึ่งรวมยอดต๋ัวแลก

เงิน 4,795 ลานบาท และเงินกูยืมระยะยาวจํานวน 5,500 ลานบาท  ในปที่ผานมา ถือไดวายอดเงินกูยืมของ

บริษัทฯ ยังคงอยูในระดับเดียวกันกับปกอนหนา โดยมีการเพ่ิมขึ้นของเงินกูยืมระยะส้ันในระดับเดียวกับการ

ลดลงของเงินกูยืมระยะยาวเน่ืองจากการชําระคืนจํานวน 2,750 ลานบาทในระหวางป  สวนหน้ีสินไมหมุนเวียน

เพิ่มขึ้นจํานวน 5,597 ลานบาท เปนผลมาจากการจัดประเภทเงินกูยืมระยะยาว จํานวน 8,250 ลานบาทเปน

หน้ีสินหมุนเวียนในป 2551 เพื่อใหเปนไปตามมาตราฐานการบัญชี 

สวนของผูถือหุนเพ่ิมขึ้นจํานวน 3,655 ลานบาท เปนผลมาจากยอดกําไรสุทธิ ป 2552 จํานวน 4,451 

ลานบาท หักกับการจายเงินปนผลระหวางกาล จํานวน 865 ลานบาท (0.25 บาทตอหุน) ในเดือนกันยายน 
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6.  อัตราสวนทางการเงิน 
 
 
อัตราสวนกําไร 
 

 
ไตรมาส 
4      ป 
2552 

ไตรมาส 
4      ป 
2551 

ไตรมาส 
3      ป 
2552  

ป 2552 ป 2551 

อัตราสวนกําไรขั้นตน (%) 1.6% -34.5% 0.9%  6.8% -1.9% 

อัตราสวนกําไรสุทธิ (%) -0.8% -26.9% -1.4%  2.7% -3.1% 

อัตราสวนความสามารถในการชําระดอกเบ้ีย 
(เทา) 0.0 n/a n/a  15.5 n/a 

 
อัตราสวนสภาพคลองและอัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน    
 

 ณ 31 ธ.ค. 52 ณ 30 ก.ย. 52 ณ 31 ธ.ค. 51 

อัตราสวนสภาพคลอง (เทา) 0.8 0.9 0.5 

อัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็ว (เทา) 0.2 0.2 0.1 

อัตราสวนหนี้สินรวมตอสวนของผูถือหุน (เทา) 1.2 1.0 1.4 

อัตราสวนหนี้เงินกูระยะยาวตอสวนของผูถือหุน 
(เทา) 0.2 0.3 0.0 

อัตราสวนหนี้สินสุทธิตอสวนของผูถือหุน (เทา) 1.1 1.0 1.3 

 
ที่มาในการคํานวณ 
อัตราสวนกําไรขั้นตน    = กําไรขั้นตน / รายไดจากการขาย 
อัตราสวนกําไรสุทธิ    = กําไรสุทธิ / รายไดจากการขาย 
อัตราสวนความสามารถในการชําระดอกเบ้ีย  = EBITDA / ดอกเบี้ยจาย 
อัตราสวนสภาพคลอง    = สินทรัพยหมุนเวียน / หนี้สินหมุนเวียน 
อัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็ว = (เงินสดและรายการเทียบเทา + เงินลงทุนระยะส้ัน 

+   ลูกหนี้การคา) / หนี้สินหมุนเวียน 
หน้ีสินที่มีภาระดอกเบี้ยจายรวม = หนี้เงินกูระยะส้ัน + หนี้เงินกูระยะยาว 
อัตราสวนหนี้สินรวมตอสวนของผูถือหุน  = หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยจายรวม / สวนของผูถือหุน 
อัตราสวนหนี้เงินกูระยะยาวตอสวนของผูถือหุน  = หนี้เงินกูระยะยาว / สวนของผูถือหุน 
อัตราสวนหนี้สินสุทธิตอสวนของผูถือหุน = (หนี้สินที่มีภาระดอกเบ้ียจาย – เงินสดและรายการ

เทียบเทาเงินสด) / สวนของผูถือหุน 
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