
 

 

 

 

 

 

บริษทั พรีเมียร์ แทงค ์คอร์ปอเรชั3น จาํกดั (มหาชน) 

รายงานของผูส้อบบญัชีและขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาล 

สาํหรับงวดสามเดือน สิFนสุดวนัที3 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ / สอบทานแลว้) 

 

  



 

 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

 

เสนอ  ผู้ถือหุ้นบริษัท พรีเมียร์ แทงค์ คอร์ปอเรชัGน จํากดั (มหาชน) 

 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัที3 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการ

เปลี3ยนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้น และงบกระแสเงินสด สําหรับงวดสามเดือนสิFนสุดวนัเดียวกัน และหมายเหตุ

ประกอบงบการเงินแบบย่อ ของบริษทั พรีเมียร์ แทงค ์คอร์ปอเรชั3น จาํกดั (มหาชน) ซึ3 งผูบ้ริหารของกิจการเป็น

ผูรั้บผิดชอบในการจดัทาํและนาํเสนอขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลเหล่านีFตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที3 34 เรื3อง 

การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการให้ขอ้สรุปเกี3ยวกบัขอ้มูลทางการเงิน

ระหวา่งกาลดงักล่าว จากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 

 

ขอบเขตการสอบทาน 

 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหสั 2410 “การสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาล 

โดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใชวิ้ธีการสอบถามบุคลากรซึ3 งส่วน

ใหญ่เป็นผูรั้บผิดชอบดา้นการเงินและบญัชี และการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอื3น การสอบทานนีF มี

ขอบเขตจาํกดักวา่การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ทาํใหข้า้พเจา้ไม่สามารถไดค้วามเชื3อมั3นวา่จะพบเรื3อง

ที3มีนัยสําคญัทัF งหมดซึ3 งอาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันัFน ขา้พเจา้จึงไม่แสดงความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงิน

ระหวา่งกาลที3สอบทาน 

 

ข้อสรุป 

 

ขา้พเจา้ไม่พบสิ3งที3เป็นเหตุให้เชื3อว่าขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัทาํขึFนตามมาตรฐานการบญัชี 

ฉบบัที3 34 เรื3อง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ในสาระสาํคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 
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เรืGองอืGน 

 

งบแสดงฐานะการเงินของบริษทั พรีเมียร์ แทงค ์คอร์ปอเรชั3น จาํกดั (มหาชน) ณ วนัที3 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ที3

แสดงเป็นขอ้มูลเปรียบเทียบตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีอื3นซึ3 งแสดงความเห็นอยา่งไม่มีเงื3อนไข ตามรายงานลงวนัที3 

25 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2565 งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ งบแสดงการเปลี3ยนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้และงบกระแสเงินสด 

สาํหรับงวดสามเดือน สิFนสุดวนัที3 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 ที3แสดงเป็นขอ้มูลเปรียบเทียบสอบทานโดยผูส้อบบญัชีอื3น 

โดยใหข้อ้สรุปวา่ ไม่พบสิ3งที3เป็นเหตุใหเ้ชื3อวา่ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าว ไม่ไดจ้ดัทาํขึFนตามมาตรฐาน

การบญัชี ฉบบัที3 34 เรื3อง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ในสาระสําคญั ตามรายงานลงวนัที3 14 พฤษภาคม 

พ.ศ. 2564 

 

บริษทั สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั3นแนล จาํกดั 

 

 

 

(นางสุวิมล  กฤตยาเกียรณ์) 

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน  2982 

วนัที3 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2565  



(หน่วย : บาท)

31 มีนาคม 2565 31 ธันวาคม 2564

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ/ (ตรวจสอบแล้ว)

หมายเหตุ สอบทานแล้ว)

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 4 299,880,439.30       8,636,303.05                       

ลูกหนี4การค้า 5 18,418,361.06         40,653,613.96                     

สินทรัพยห์มุนเวยีนอื?น 6 2,568,400.23            3,327,827.16                       

         รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 320,867,200.59       52,617,744.17                     

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 

อสังหาริมทรัพยเ์พื?อการลงทุน 7 40,516,168.08         40,623,952.62                     

ที?ดิน อาคารและอุปกรณ์ 8 495,632,829.54       501,635,937.46                  

สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 9 1,249,416.97            1,405,594.06                       

สินทรัพยไ์ม่มีตัวตน 10 4,363,861.82            4,509,337.53                       

สินทรัพยภ์าษีเงินได้รอการตัดบัญชี 546,482.71               520,480.52                           

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอื?น 1,042,051.15            1,042,051.15                       

         รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 543,350,810.27       549,737,353.34                  

รวมสินทรัพย์ 864,218,010.86       602,355,097.51                  

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ? งของงบการเงินนี4

   (ลงช่ือ) ……………………………… กรรมการตามอํานาจ          (ลงช่ือ) ……………………………… กรรมการตามอํานาจ

             (   นายวรีวฒัน์  บูรพพัฒนพงศ์    )                     (   นายวรีพล  บูรพพัฒนพงศ์    ) 

บริษัท  พรีเมียร์ แทงค์ คอร์ปอเรชัAน จํากัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัทีA 31 มีนาคม 2565 

สินทรัพย์



(หน่วย : บาท)

31 มีนาคม 2565 31 ธันวาคม 2564

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ/ (ตรวจสอบแล้ว)

หมายเหตุ สอบทานแล้ว)

หนีGสินหมุนเวยีน

เจ้าหนี4การค้าและเจ้าหนี4อื?น 11 3,464,803.18 6,481,035.82

ส่วนของหนี4 สินระยะยาวที?ถึงกําหนดชําะภายในหนึ? งปี  12 18,035,818.30 48,000,000.00

ส่วนของหนี4 สินตามสัญญาเช่าที?ถึงกําหนดชําระภายในหนึ? งปี  13 867,164.87 724,739.33

ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย 9,415,984.64 5,891,408.16

หนี4 สินหมุนเวยีนอื?น 1,374,996.90 1,385,093.14

         รวมหนีGสินหมุนเวยีน 33,158,767.89 62,482,276.45

หนีGสินไม่หมุนเวยีน

เงินก ู้ยมืระยะยาว 12 -                               102,035,818.31

หนี4 สินตามสัญญาเช่า 13 1,437,442.05 1,721,461.50

หนี4 สินภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 14 2,517,529.21 2,391,090.28

หนี4 สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 1,190,762.40 970,212.42

หนี4 สินไม่หมุนเวยีนอื?น 17,900.00 18,300.00

         รวมหนีGสินไม่หมุนเวยีน 5,163,633.66 107,136,882.51

         รวมหนีGสิน 38,322,401.55 169,619,158.96

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ? งของงบการเงินนี4

   (ลงช่ือ) ……………………………… กรรมการตามอํานาจ          (ลงช่ือ) ……………………………… กรรมการตามอํานาจ

             (   นายวรีวฒัน์  บูรพพัฒนพงศ์    )                        (   นายวรีพล  บูรพพัฒนพงศ์    ) 

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วนัทีA 31 มีนาคม 2565 
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บริษัท  พรีเมียร์ แทงค์ คอร์ปอเรชัAน จํากัด (มหาชน)

หนีGสินและส่วนของผู้ถือหุ้น



(หน่วย : บาท)

31 มีนาคม 2565 31 ธันวาคม 2564

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ/ (ตรวจสอบแล้ว)

หมายเหตุ สอบทานแล้ว)

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น

              ทุนจดทะเบียน

หุ้นสามัญ 410,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท 15 205,000,000.00 205,000,000.00

              ทุนที?ออกและชําระแล้ว

หุ้นสามัญ 410,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท 15 205,000,000.00

หุ้นสามัญ 300,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท 15 150,000,000.00

ส่วนเกินกวา่มูลค่าหุ้น 15 313,358,450.00 -                               

กําไรสะสม

              จัดสรรแล้ว - ทุนสํารองตามกฎหมาย 20,500,000.00 20,500,000.00

              ยงัไม่ได้จัดสรร 287,037,159.31 262,235,938.55

         รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 825,895,609.31 432,735,938.55

รวมหนีGสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 864,218,010.86 602,355,097.51

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ? งของงบการเงินนี4

   (ลงช่ือ) ……………………………… กรรมการตามอํานาจ          (ลงช่ือ) ……………………………… กรรมการตามอํานาจ

             (   นายวรีวฒัน์  บูรพพัฒนพงศ์    )                      (   นายวรีพล  บูรพพัฒนพงศ์    ) 

ณ วนัทีA 31 มีนาคม 2565 

        หนีGสินและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
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บริษัท  พรีเมียร์ แทงค์ คอร์ปอเรชัAน จํากัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)



(หน่วย : บาท)

2565 2564

รายได้จากการให้เช่าและบริการ 55,115,525.95         60,382,692.18         

ต้นทุนจากการให้เช่าและบริการ (13,566,290.27)        (13,781,132.23)        

กําไรขั4นต้น 41,549,235.68         46,601,559.95         

รายได้อื?น 389,551.30               138,936.03               

กําไรก่อนค่าใช้จ่าย 41,938,786.98         46,740,495.98         

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร (10,123,286.20)        (9,554,014.50)          

กําไรจากกิจกรรมดาํเนินงาน 31,815,500.78         37,186,481.48         

ต้นทุนทางการเงิน (1,011,956.70)          (2,297,505.77)          

กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 30,803,544.08         34,888,975.71         

(ค่าใช้จ่าย)รายได้ภาษีเงินได้ (6,002,323.32)          (6,465,093.64)          

กําไรสําหรับงวด 24,801,220.76         28,423,882.07         

กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอืAนสําหรับงวด -                            -                            

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 24,801,220.76         28,423,882.07         

กําไรต่อหุ้น

     กําไรต่อหุ้นขั4นพื4นฐาน 0.07 0.09

     จํานวนหุ้นสามัญถัวเฉลี?ยถ่วงนํ4 าหนัก (หุ้น) 362,333,333.33 300,000,000.00

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ? งของงบการเงินนี4

   (ลงช่ือ) ……………………………… กรรมการตามอํานาจ          (ลงช่ือ) ……………………………… กรรมการตามอํานาจ

             (   นายวรีวฒัน์  บูรพพัฒนพงศ์    )                    (   นายวรีพล  บูรพพัฒนพงศ์    ) 

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับงวดสามเดือน สิGนสุดวนัทีA 31 มีนาคม 2565

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว)

บริษัท  พรีเมียร์ แทงค์ คอร์ปอเรชัAน จํากัด (มหาชน)



(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ ทุนทีAออกและ ส่วนเกินมูลค่าหุ้น รวม

ชําระแล้ว จัดสรรเพืAอสํารอง ยังไม่ได้

ตามกฎหมาย จัดสรร

ยอดคงแหลือ ณ วนัทีA 1 มกราคม  2564 150,000,000.00  -                         20,500,000.00    164,334,363.01  334,834,363.01  

การเปลี?ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น 

     สําหรับงวด 3 เดือน :-

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด -                       -                         -                       28,423,882.07    28,423,882.07    

ยอดคงแหลือ ณ วนัทีA 31 มีนาคม  2564 150,000,000.00  -                         20,500,000.00    192,758,245.08  363,258,245.08  

ยอดคงแหลือ ณ วนัทีA 1 มกราคม  2565 150,000,000.00  -                         20,500,000.00    262,235,938.55  432,735,938.55  

การเปลี?ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น

     สําหรับงวด 3 เดือน :-

รับชําระค่าหุ้น 15 55,000,000.00    313,358,450.00    -                       -                       368,358,450.00  

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด -                       -                         -                       24,801,220.76    24,801,220.76    

ยอดคงแหลือ ณ วนัทีA 31 มีนาคม  2565 205,000,000.00  313,358,450.00    20,500,000.00    287,037,159.31  825,895,609.31  

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ? งของงบการเงินนี4

                (ลงชื?อ) ……………………………… กรรมการตามอํานาจ (ลงชื?อ) ……………………………… กรรมการตามอํานาจ

                          (   นายวรีวฒัน์  บูรพพัฒนพงศ์    )        (   นายวรีพล  บูรพพัฒนพงศ์    )

สําหรับงวดสามเดือน สิGนสุดวนัทีA 31 มีนาคม 2565

บริษัท  พรีเมียร์ แทงค์ คอร์ปอเรชัAน จํากัด (มหาชน)

งบแสดงการเปลีAยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว)

กําไรสะสม



(หน่วย : บาท)

2565 2564

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน

     กําไรสําหรับงวด 24,801,220.76         28,423,882.07         

     บวก  รายการปรับปรุงเพืAอกระทบกําไร(ขาดทุน)สุทธิเป็นเงินสดรับ(จ่าย)

          จากกิจกรรมดาํเนินงาน

               ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 6,002,323.32            6,465,093.64            

               ค่าเสื?อมราคาและค่าตัดจําหน่าย 6,539,593.20            6,719,421.80            

               ขาดทุนจากการตัดจําหน่ายสินทรัพย ์ 1,525.43                    -                            

              (กําไร)ขาดทุนจากการจําหน่ายทรัพยสิ์น -                            (46,726.97)                

               หนี4 สินภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 112,865.73               110,750.37               

               ค่าใช้จ่ายดอกเบี4 ย 1,011,956.70            2,297,505.77            

     กําไร(ขาดทุน)จากการดาํเนินงานก่อนการเปลีAยนแปลงในสินทรัพย์

               และหนีGสินดาํเนินงาน 38,469,485.14         43,969,926.68         

     การเปลีAยนแปลงในสินทรัพย์ดาํเนินงาน(เพิAมข ึGน)ลดลง

               ลูกหนี4การค้า 22,235,252.90         4,277,327.52            

               สินทรัพยห์มุนเวยีนอื?น 759,426.93               760,414.19               

               สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอื?น -                            (19,962.00)                

     การเปลีAยนแปลงในหนีGสินดาํเนินงานเพิAมข ึGน(ลดลง)

               เจ้าหนี4การค้าและเจ้าหนี4อื?น (2,884,064.33)          (3,906,893.92)          

               หนี4 สินหมุนเวยีนอื?น (10,096.24)                (244,667.27)              

               หนี4 สินไม่หมุนเวยีนอื?น (400.00)                      400.00                        

        เงินสดรับ(จ่าย)จากการดาํเนินงาน 58,569,604.40         44,836,545.20         

               จ่ายภาษีเงินได้ (2,283,199.05)          (1,935,853.96)          

เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมดาํเนินงาน 56,286,405.35         42,900,691.24         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ? งของงบการเงินนี4

   (ลงช่ือ) ……………………………… กรรมการตามอํานาจ          (ลงช่ือ) ……………………………… กรรมการตามอํานาจ

             (   นายวรีวฒัน์  บูรพพัฒนพงศ์    )                (   นายวรีพล  บูรพพัฒนพงศ์    ) 

บริษัท  พรีเมียร์ แทงค์ คอร์ปอเรชัAน จํากัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด

สําหรับงวดสามเดือน สิGนสุดวนัทีA 31 มีนาคม 2565

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว)



(หน่วย : บาท)

2565 2564

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

               เงินสดจ่ายเพื?อซื4อสินทรัพย ์ (128,573.37)              (190,131.86)              

               เงินสดรับจากการจําหน่ายสินทรัพย ์ -                            46,728.97                  

เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไป)จากกิจกรรมลงทุน (128,573.37)              (143,402.89)              

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

               เงินสดจ่ายเพื?อชําระเงินก ู้ยมืระยะยาว (132,000,000.01)     (31,918,493.16)        

               เงินสดจ่ายเพื?อชําระหนี4 สินตามสัญญาเช่า (141,593.91)              (126,945.68)              

               ดอกเบี4 ยจ่าย (1,130,551.81)          (2,409,841.54)          

               รับเงินเพิ?มทุน 368,358,450.00       -                            

เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน 235,086,304.27       (34,455,280.38)        

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิAมข ึGน(ลดลง)สุทธิ 291,244,136.25       8,302,007.97            

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัต้นงวด 8,636,303.05            1,016,571.58            

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัสิGนงวด 299,880,439.30       9,318,579.55            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ? งของงบการเงินนี4

   (ลงช่ือ) ……………………………… กรรมการตามอํานาจ          (ลงช่ือ) ……………………………… กรรมการตามอํานาจ

             (   นายวรีวฒัน์  บูรพพัฒนพงศ์    )                (   นายวรีพล  บูรพพัฒนพงศ์    ) 

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สําหรับงวดสามเดือน สิGนสุดวนัทีA 31 มีนาคม 2565

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว)
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บริษัท  พรีเมียร์ แทงค์ คอร์ปอเรชัAน จํากัด (มหาชน)



(ลงชื%อ) ………………………… กรรมการตามอาํนาจ         (ลงชื%อ) ………………………… กรรมการตามอาํนาจ 

       ( นายวรีวฒัน์  บูรพพฒันพงศ ์)       ( นายวรีพล  บูรพพฒันพงศ ์) 

บริษัท พรีเมียร์ แทงค์ คอร์ปอเรชั3น จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือน สิCนสุดวนัที3 31 มีนาคม 2565 

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ / สอบทานแล้ว) 

 

1. ข้อมูลทั3วไป 

1.1 ข้อมูลทั3วไปของบริษัท 

การจดทะเบียน : บริษทั พรีเมียร์ แทงค ์คอร์ปอเรชั%น จาํกดั จดัตัCงขึCนเป็นบริษทัจาํกดั ตาม  

  ประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย ์และ บริษทัฯ ไดจ้ดทะเบียนแปรสภาพ 

  เป็นบริษทัมหาชนจาํกดั กบักระทรวงพาณิชย ์เมื%อวนัที% 29 เมษายน 2562 

  โดย เปลี%ยนชื%อ เป็น “บริษทั พรีเมียร์ แทงค ์คอร์ปอเรชั%น จาํกดั (มหาชน)” 

ที%ตัCงบริษทั สาํนกังานใหญ่ : เลขที% 2034/69 อาคารอิตลัไทย ทาวเวอร์ ชัCนที% 15 ถนนเพชรบุรีตดัใหม่  

  แขวงบางกะปิ เขตหว้ยขวาง จงัหวดักรุงเทพมหานคร 

ที%ตัCงสาขา 1 : เลขที% 111 หมู่ที% 10 ตาํบลกดุนํCาใส อาํเภอนํCาพอง จงัหวดัขอนแก่น 

ที%ตัCงสาขา 2 : เลขที% 111 หมู่ที% 5 ตาํบลหนองบวั อาํเภอกนัทรารมย ์จงัหวดัศรีสะเกษ 

ประเภทธุรกิจ : ดาํเนินธุรกิจใหบ้ริการคลงันํCามนัเชืCอเพลิงในการรับ เกบ็รักษา จ่าย และ 

  ผสม ผลิตภณัฑปิ์โตรเลียมและวตัถุอนัตรายอื%นๆ 

ผูถื้อหุน้ใหญ่ของบริษทัฯ คือ กลุ่มครอบครัวบูรพพฒันพงศ ์(ทัCงในรูปแบบบุคคลและบริษทัฯ) 

1.2 ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชืCอไวรัสโคโรน่า 2019 

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชืCอไวรัสโคโรนา 2019 (“COVID-19”) ที%ปัจจุบนัไดข้ยายวง

กวา้งขึCนอยา่งต่อเนื%อง ทาํให้เกิดการชะลอตวัทางเศรษฐกิจ และมีผลกระทบต่อธุรกิจและอุตสาหกรรม

ส่วนใหญ่ สถานการณ์ดงักล่าวอาจนาํมาซึ% งความไม่แน่นอนและผลกระทบต่อสภาพแวดลอ้มของการ

ดาํเนินธุรกิจ อยา่งไรกต็าม ฝ่ายบริหารของบริษทัฯ จะติดตามความคืบหนา้ของสถานการณ์ดงักล่าวอยา่ง

ต่อเนื%องและจะประเมินผลกระทบทางการเงินเกี%ยวกบัมูลค่าของสินทรัพย ์ประมาณการหนีC สินและ

หนีC สินที%อาจจะเกิดขึCนอยา่งสมํ%าเสมอ 
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(ลงชื%อ) ………………………… กรรมการตามอาํนาจ         (ลงชื%อ) ………………………… กรรมการตามอาํนาจ 

       ( นายวรีวฒัน์  บูรพพฒันพงศ ์)       ( นายวรีพล  บูรพพฒันพงศ ์) 

2. เกณฑ์ในการจัดทํางบการเงนิระหว่างกาล 

2.1 เกณฑ์ในการนําเสนองบการเงนิระหว่างกาล 

งบการเงินระหวา่งกาลนีCจดัทาํขึCนและนาํเสนองบการเงินแบบยอ่ ตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที% 34 

เรื%อง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล รวมถึงแนวปฏิบติัทางการบญัชีที%ประกาศใชโ้ดยสภาวิชาชีพ

บญัชี กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยที์%เกี%ยวขอ้ง  

งบการเงินระหว่างกาลนีC จดัทาํขึCน โดยมีวตัถุประสงค์ให้ขอ้มูลเพิ%มเติมจากงบการเงินประจาํปี 

สิCนสุดวนัที% 31 ธนัวาคม 2564 งบการเงินระหวา่งกาลนีC มิไดร้วมขอ้มูลทางการเงินทัCงหมดตามขอ้กาํหนด 

สาํหรับงบการเงินประจาํปีแต่เนน้การใหข้อ้มูลที%เกี%ยวกบั กิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ ๆ เพื%อ

ไม่ให้ซํC าซ้อนกบัขอ้มูลที%ไดเ้คยนาํเสนอรายงานไปแลว้ ดงันัCน การอ่านงบการเงินระหว่างกาลนีC จึงควร

อ่านควบคู่กบังบการเงินของบริษทัฯ สาํหรับปี สิCนสุดวนัที% 31 ธนัวาคม 2564 

งบการเงินฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบบัที%บริษทัฯ ใชเ้ป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงิน

ฉบบัภาษาองักฤษแปลจากงบการเงินฉบบัภาษาไทยดงักล่าว 

งบการเงินของบริษทัฯ จดัทาํขึCนโดยใชเ้กณฑ์ราคาทุนเดิมในการวดัมูลค่าขององคป์ระกอบของ

รายการในงบการเงิน ยกเวน้ รายการที%เปิดเผยไวใ้นนโยบายการบญัชีที%เกี%ยวขอ้ง 

2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิที3เริ3มมีผลบังคบัใช้ในปีปัจจุบัน 

ในระหว่างงวด  บริษทัฯ ไดน้ํามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการ

รายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงจาํนวนหลายฉบับ ซึ% งมีผลบังคับใช้สําหรับงบการเงินที% มีรอบ

ระยะเวลาบญัชีที%เริ%มในหรือหลงัวนัที% 1 มกราคม 2565 มาถือปฏิบติั มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัใหมี้ขึCนเพื%อใหมี้เนืCอหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ระหวา่งประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชดัเจนเกี%ยวกบัวิธีปฏิบติัทางการบญัชีและการให้แนว

ปฏิบติัทางการบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน รวมถึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินบางฉบบัมีการใหข้อ้ผอ่น

ปรนในทางปฏิบติัหรือขอ้ยกเวน้ชั%วคราวกบัผูใ้ชม้าตรฐาน  

การนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติันีC ไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญั

ต่องบการเงินของบริษทัฯ 
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(ลงชื%อ) ………………………… กรรมการตามอาํนาจ         (ลงชื%อ) ………………………… กรรมการตามอาํนาจ 

       ( นายวรีวฒัน์  บูรพพฒันพงศ ์)       ( นายวรีพล  บูรพพฒันพงศ ์) 

2.3 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที3จะมีผลบังคับใช้สําหรับงบการเงินที3มีรอบระยะเวลาบัญชีที3เริ3มใน
หรือหลงัวนัที3 1 มกราคม 2566 

สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุงหลายฉบบั ซึ% งจะมี

ผลบงัคบัใชส้าํหรับงบการเงินที%มีรอบระยะเวลาบญัชีที%เริ%มในหรือหลงัวนัที% 1 มกราคม 2566 มาตรฐาน

การรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัใหมี้ขึCนเพื%อใหมี้เนืCอหาเท่าเทียมกบัมาตรฐาน

การรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชัดเจนเกี%ยวกับวิธีปฏิบัติ

ทางการบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน 

ปัจจุบันฝ่ายบริหารของบริษทัฯ อยู่ระหว่างการประเมินแนวทางการดาํเนินการและพิจารณา

ผลกระทบที%อาจมีต่องบการเงินในปีที%เริ%มนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติั 

2.4 นโยบายการบัญชีที3สําคญั 

งบการเงินระหวา่งกาลนีC จดัทาํขึCน โดยใชน้โยบายการบญัชีและวิธีการคาํนวณเช่นเดียวกบัที%ใชใ้น

งบการเงินสาํหรับปี  สิCนสุดวนัที% 31 ธนัวาคม 2564 

3. รายการธุรกจิกบับุคคลหรือกจิการที3เกี3ยวข้องกนั 

บริษทัฯ มีรายการบญัชีที%สาํคญักบับุคคลและกิจการที%เกี%ยวขอ้งกนั รายการเหล่านีCตกลงราคาตามมูลฐาน

ที%พิจารณาร่วมกนั ซึ% งมูลฐานที%ใชใ้นการจดัทาํรายการบางกรณีอาจแตกต่างจากมูลฐานที%ใชส้าํหรับรายการที%

เกิดขึCนกบับุคคลหรือกิจการที%ไม่เกี%ยวขอ้งกนั 

รายการที%สาํคญักบับุคคลและกิจการที%เกี%ยวขอ้งกนั สาํหรับงวดสามเดือน สิCนสุดวนัที% 31 มีนาคม 2565 

และ 2564 มีดงันีC  

  (หน่วย:บาท) 

 นโยบายกาํหนดราคา 2565 2564 

กจิการที3เกี3ยวข้องกนั    

รายไดอื้%น ราคาตลาด 27,369.16 25,500.00 

ค่าใชจ่้ายอื%นๆ ราคาตลาด 44,000.00 49,270.00 

    

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร    

ผลประโยชน์ระยะสัCน  3,326,919.00 3,329,007.00 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน  51,847.06 50,022.68 

รวม  3,378,766.06 3,379,029.68 
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(ลงชื%อ) ………………………… กรรมการตามอาํนาจ         (ลงชื%อ) ………………………… กรรมการตามอาํนาจ 

       ( นายวรีวฒัน์  บูรพพฒันพงศ ์)       ( นายวรีพล  บูรพพฒันพงศ ์) 

ยอดคงเหลือระหว่างบุคคลและกิจการที% เกี%ยวข้องกันที%สําคัญ ณ วนัที%  31 มีนาคม 2565 และ วนัที%  

31 ธนัวาคม 2564 ประกอบดว้ย 

 (หน่วย:บาท) 

 31 มีนาคม 2565  31 ธันวาคม 2564 

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน - ผูบ้ริหารสาํคญั   

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 1,200,154.49 1,148,307.42 

4. เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด 

 (หน่วย:บาท) 

 31 มีนาคม 2565 31 ธันวาคม 2564 

เงินสด 49,378.00 36,636.00 

เงินฝากกระแสรายวนั 235,784.85 204,280.32 

เงินฝากออมทรัพย ์ 299,595,276.45 8,395,386.73 

รวม 299,880,439.30 8,636,303.05 

5. ลูกหนีCการค้า 

ณ วนัที% 31 มีนาคม 2565 และวนัที% 31 ธนัวาคม 2564 บริษทัฯ มีลูกหนีCการคา้แยกตามอายหุนีC ที%คา้งชาํระ

โดยนบัจากวนัที%ที%ครบกาํหนดชาํระดงันีC  

 (หน่วย:บาท) 

 31 มีนาคม 2565  31 ธันวาคม 2564 

แยกตามอายหุนีC ที%คา้งชาํระ   

ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 18,418,361.06 40,653,613.96 

ไม่มีค่าเผื%อผลขาดทุนดา้นเครดิตที%คาดวา่จะเกิดขึCนของลูกหนีCการคา้ 
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(ลงชื%อ) ………………………… กรรมการตามอาํนาจ         (ลงชื%อ) ………………………… กรรมการตามอาํนาจ 

       ( นายวรีวฒัน์  บูรพพฒันพงศ ์)       ( นายวรีพล  บูรพพฒันพงศ ์) 

6. สินทรัพย์หมุนเวยีนอื3น 

 (หน่วย:บาท) 

 31 มีนาคม 2565 31 ธันวาคม 2564 

ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 1,515,647.11 2,266,441.42 

วสัดุและอุปกรณ์ 879,359.30 862,923.85 

ภาษีซืCอยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 60,837.30 56,391.65 

อื%นๆ 112,556.52 142,070.24 

รวม 2,568,400.23 3,327,827.16 

7. อสังหาริมทรัพย์เพื3อการลงทุน  

ในระหวา่งงวดสามเดือนสิCนสุดวนัที% 31 มีนาคม 2565 มีรายการเปลี%ยนแปลงในอสังหาริมทรัพยเ์พื%อการ

ลงทุน ดงัต่อไปนีC  

 (หน่วย:บาท) 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัที% 1 มกราคม 2565 40,623,952.62 

ค่าเสื%อมราคาสาํหรับงวด (107,784.54) 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัที% 31 มีนาคม 2565 40,516,168.08 

8. ที3ดนิ อาคาร และอุปกรณ์ 

ในระหว่างงวดสามเดือนสิCนสุดวนัที%  31 มีนาคม 2565 มีรายการเปลี%ยนแปลงในที%ดิน อาคาร และ

อุปกรณ์ ดงัต่อไปนีC  

 (หน่วย:บาท) 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัที% 1 มกราคม 2565 501,635,937.46 

ซืCอในระหวา่งงวด 128,573.37 

จาํหน่าย (1,525.43) 

ค่าเสื%อมราคาสาํหรับงวด (6,130,155.86) 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัที% 31 มีนาคม 2565 495,632,829.54 

ที%ดินพร้อมสิ%งปลูกสร้าง และเครื%องจกัรที%ติดตัCงในคลงันํC ามนับางส่วนติดจาํนองเป็นหลกัทรัพยที์%ใช ้

คํCาประกนัเงินกู ้ตามที%กล่าวไวใ้นหมายเหตุ 12 
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(ลงชื%อ) ………………………… กรรมการตามอาํนาจ         (ลงชื%อ) ………………………… กรรมการตามอาํนาจ 

       ( นายวรีวฒัน์  บูรพพฒันพงศ ์)       ( นายวรีพล  บูรพพฒันพงศ ์) 

9. สินทรัพย์สิทธิการใช้ 

ในระหว่างงวดสามเดือนสิCนสุดวนัที% 31 มีนาคม 2565 มีรายการเปลี%ยนแปลงในสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้

ดงัต่อไปนีC  

 (หน่วย:บาท) 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัที% 1 มกราคม 2565 1,405,594.06 

ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับงวด (156,177.09) 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัที% 31 มีนาคม 2565 1,249,416.97 

10. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

ในระหว่างงวดสามเดือนสิCนสุดวนัที% 31 มีนาคม 2565 มีรายการเปลี%ยนแปลงในสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 

ดงัต่อไปนีC  

 (หน่วย:บาท) 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัที% 1 มกราคม 2565 4,509,337.53 

ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับงวด (145,475.71) 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัที% 31 มีนาคม 2565 4,363,861.82 

11. เจ้าหนีCการค้าและเจ้าหนีCอื3น 

 (หน่วย:บาท) 

 31 มีนาคม 2565 31 ธันวาคม 2564 

เจา้หนีCการคา้ 893,325.22 2,404,221.75 

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 2,319,710.08 3,825,046.19 

อื%นๆ 251,767.88 251,767.88 

รวม 3,464,803.18 6,481,035.82 
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(ลงชื%อ) ………………………… กรรมการตามอาํนาจ         (ลงชื%อ) ………………………… กรรมการตามอาํนาจ 

       ( นายวรีวฒัน์  บูรพพฒันพงศ ์)       ( นายวรีพล  บูรพพฒันพงศ ์) 

12. เงนิกู้ยืมระยะยาว 

 (หน่วย:บาท) 

 31 มีนาคม 2565 31 ธันวาคม 2564 

เงินกูย้มืระยะยาว 18,035,818.30 150,035,818.31 

หกั  ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวที%ถึงกาํหนดชาํระภายใน 1 ปี (18,035,818.30) (48,000,000.00) 

เงินกูย้มืระยะยาว -  102,035,818.31 

การเปลี%ยนแปลงของเงินกูย้มืระยะยาวสาํหรับงวดสามเดือนสิCนสุดวนัที% 31 มีนาคม 2565 มีรายละเอียด

ดงันีC  

 (หน่วย:บาท) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที% 1 มกราคม 2565 150,035,818.31 

จ่ายชาํระคืนระหวา่งงวด (132,000,000.01) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที% 31 มีนาคม 2565 18,035,818.30 

เมื%อวนัที% 18 ธนัวาคม 2559 บริษทัฯ ไดท้าํสัญญากูย้ืมเงินกบัธนาคารในประเทศแห่งหนึ% ง วงเงินกู ้330 

ลา้นบาท กาํหนดชาํระคืนเงินตน้ภายในกาํหนดเวลา 99 เดือน (ปลอดเงินตน้ 15 เดือน) เงินกูย้ืมส่วนที%เหลือ

ผอ่นชาํระคืนเป็นรายเดือนๆละ 4 ลา้นบาท เริ%มชาํระงวดแรกในเดือนเมษายน 2561 จนถึงเดือนมีนาคม 2568 

อตัราดอกเบีCย MLR ลบอตัราคงที%ต่อปี เงินกูย้มืดงักล่าวคํCาประกนัโดยการจดจาํนองที%ดินพร้อมสิ%งปลูกสร้าง

และเครื%องจกัรของบริษทัฯ ตามหมายเหตุ 8 และคํCาประกนัโดยกรรมการ  และกาํหนดให้บริษทัฯ ตอ้งดาํรง

อตัราส่วนหนีC สินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ไม่ใหเ้กิน 3 เท่า ตามเงื%อนไขที%ระบุไวใ้นสญัญาเงินกูย้มื 
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(ลงชื%อ) ………………………… กรรมการตามอาํนาจ         (ลงชื%อ) ………………………… กรรมการตามอาํนาจ 

       ( นายวรีวฒัน์  บูรพพฒันพงศ ์)       ( นายวรีพล  บูรพพฒันพงศ ์) 

13. หนีCสินตามสัญญาเช่า 

 (หน่วย:บาท) 

 31 มีนาคม 2565 31 ธันวาคม 2564 

ภายใน 1 ปี 952,662.13 821,594.41 

เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 1,478,610.19 1,779,658.21 

รวม 2,431,272.32 2,601,252.62 

หกั  ดอกเบีCยจ่ายในอนาคตของสญัญาเช่า (126,665.40) (155,051.79) 

มูลค่าปัจจุบนัของหนีC สินตามสญัญาเช่า 2,304,606.92 2,446,200.83 

หนีC สินตามสญัญาเช่าไม่รวมดอกเบีCยจ่ายในอนาคต มีดงันีC    

หนีC สินตามสญัญาเช่า 2,304,606.92 2,446,200.83 

หกั  ส่วนของหนีC สินตามสญัญาเช่าที%ถึงกาํหนดชาํระภายใน 1ปี (867,164.87) (724,739.33) 

หนีC สินตามสญัญาเช่า 1,437,442.05 1,721,461.50 

บริษทัฯ ไดท้าํสัญญาเช่าและไดสิ้ทธิในการใชท้รัพยสิ์นซึ% งประกอบดว้ย  ที%ดิน อาคารสาํนกังาน เพื%อใช้

ในการดาํเนินงานของกิจการ อายขุองสญัญา มีระยะเวลาโดยเฉลี%ยประมาณ 3 - 6 ปี 

14. หนีCสินภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน 

การเปลี%ยนแปลงในมูลค่าปัจจุบนัของหนีC สินภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 

 (หน่วย:บาท) 

 31 มีนาคม 2565 31 ธันวาคม 2564 

ยอด ณ วนัตน้งวด 2,391,090.28 1,903,274.92 

ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 112,865.73 443,001.48 

ดอกเบีCยจ่าย 13,573.20 44,813.88 

ยอด ณ วนัสิCนงวด 2,517,529.21 2,391,090.28 

  



- 9 - 

 

(ลงชื%อ) ………………………… กรรมการตามอาํนาจ         (ลงชื%อ) ………………………… กรรมการตามอาํนาจ 

       ( นายวรีวฒัน์  บูรพพฒันพงศ ์)       ( นายวรีพล  บูรพพฒันพงศ ์) 

ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังานที%รับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน สาํหรับงวดสามเดือนสิCนสุดวนัที% 31 มีนาคม 

2565 และ 2564 มีดงันีC  

 (หน่วย:บาท) 

 31 มีนาคม 2565  31 มีนาคม 2564 

ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 112,865.73 110,750.37 

ดอกเบีCยจากภาระผกูพนั 13,573.20 11,203.47 

รวม 126,438.93 121,953.84 

15. การเสนอขายหุ้นต่อประชาชนเป็นการทั3วไปครัCงแรก 
บริษทัฯ ไดเ้สนอขายหุน้สามญัที%จดัสรรไวเ้พื%อเสนอขายใหป้ระชาชนเป็นการทั%วไปเป็นครัC งแรกจาํนวน 

110.00 ลา้นหุน้ โดยเสนอขายในราคาหุน้ละ 3.50 บาท (มูลค่าที%ตราไว ้0.50 บาทต่อหุน้ และส่วนเกินมูลค่าหุน้ 

3.00 บาทต่อหุ้น) บริษทัฯ ไดรั้บเงินจากการขายหุ้นสามญัที%ออกใหม่เป็นจาํนวนเงินรวม 385.00 ลา้นบาท 

ก่อนหักค่าใช้จ่ายที%เกี%ยวขอ้งกบัการเสนอขายหุ้นใหม่ต่อประชาชนทั%วไปครัC งแรก บริษทัฯ ไดจ้ดทะเบียน

เปลี%ยนแปลงทุนชาํระดงักล่าวกบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้เมื%อวนัที% 9 กมุภาพนัธ์ 2565 

ตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทยได้รับหุ้นสามัญของบริษัทเป็นหลักทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาด

หลกัทรัพย ์เอม็เอไอ (MAI) และใหเ้ริ%มซืCอขายในวนัที% 15 กมุภาพนัธ์ 2565 

ค่าใชจ่้ายที%เกี%ยวขอ้งโดยตรงกบัการเสนอขายหุน้จาํนวน 16.64 ลา้นบาท แสดงหกัจากส่วนเกินมูลค่าหุน้

ที%ไดรั้บจากการเสนอขายหุน้ใหม่แก่ผูล้งทุน ทาํใหส่้วนเกินมูลค่าหุน้มีจาํนวนคงเหลือสุทธิเป็นจาํนวน 313.36 

ลา้นบาท 

16. ส่วนงานดาํเนินงาน 

บริษทัฯ จดัทาํรายงานการดาํเนินงานตามส่วนงานในลกัษณะเดียวกบัรายงานภายในที%นาํเสนอให้ผูมี้

อาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการดาํเนินงาน โดยบริษทัฯ ดาํเนินธุรกิจคลงันํC ามนั ให้บริการ รับ เก็บรักษา จ่าย 

และผสม ผลิตภณัฑ์ปิโตรเลียม ภายใต้สัญญาที%ทาํกับลูกคา้ โดยคิดค่าบริการตามปริมาณการจ่ายนํC ามนั 

อยา่งไรก็ดี สัญญาให้บริการของบริษทัฯ ฉบบัหนึ% งซึ% งจะครบกาํหนดในปี 2567 มีเนืCอหาของขอ้ตกลงที%เขา้

เงื%อนไขสญัญาเช่าตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที% 16 เรื%อง สญัญาเช่า ดงันัCน บริษทัฯ จึงพิจารณา

การนําเสนอจากรายไดบ้ริการและไดจ้าํแนกขอ้มูลแต่ละส่วนงานตามประเภทของรายไดเ้พื%อปฏิบติัตาม

มาตรฐานการบญัชีดงักล่าว เป็น (1) รายไดค่้าเช่า และ (2) รายไดค่้าบริการ โดยรับรู้รายไดต้ลอดช่วงเวลาใด

เวลาหนึ%งที%ใหบ้ริการ ซึ% งพิจารณาจากการลงทุนบวกดว้ยผลตอบแทนที%คาดหวงั 
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(ลงชื%อ) ………………………… กรรมการตามอาํนาจ         (ลงชื%อ) ………………………… กรรมการตามอาํนาจ 

       ( นายวรีวฒัน์  บูรพพฒันพงศ ์)       ( นายวรีพล  บูรพพฒันพงศ ์) 

ข้อมูลผลการดาํเนินงานของแต่ละส่วนงานแสดงไวต้ามตารางข้างล่างนีC  ทัC งนีC  บริษัทฯ วดัผลการ

ดาํเนินงานโดยใช ้กาํไรก่อนตน้ทุนทางการเงินและภาษีเงินไดข้องแต่ละส่วนงาน ผูบ้ริหารเชื%อวา่การใชก้าํไร

ก่อนตน้ทุนทางการเงินและภาษีเงินไดใ้นการวดัผลการดาํเนินงานนัCนเป็นขอ้มูลที%เหมาะสมในการประเมินผล

การดาํเนินงานของแต่ละส่วนงาน ซึ% งสามารถเปรียบเทียบไดก้บักิจการอื%นที%ดาํเนินธุรกิจในอุตสาหกรรม

เดียวกนั โดยการดาํเนินงานหลกัทัCงหมดเกิดขึCนในประเทศไทย 

     (หน่วย:บาท) 

 สําหรับงวดสามเดือน สิCนสุดวนัที3 31 มีนาคม 

 รายได้ค่าเช่า รายได้บริการ รวม 

 2565 2564 2565 2564 2565 2564 

รายได ้ 7,830,000.00 7,830,000.00 47,285,525.95 52,552,692.18 55,115,525.95 60,382,692.18 

กาํไรจากการดาํเนิน       

งานตามส่วนงาน 5,195,053.23 5,165,438.31 26,620,447.55 32,021,043.17 31,815,500.78 37,186,481.48 

ตน้ทุนทางการเงิน     (1,011,956.70) (2,297,505.77) 

กาํไรก่อนภาษีเงินได ้     30,803,544.08 34,888,975.71 

ภาษีเงินได ้     (6,002,323.32) (6,465,093.64) 

กาํไรสาํหรับงวด     24,801,220.76 28,423,882.07 

ลูกคา้รายใหญ่ 

บริษทัฯ มีรายไดจ้ากการใหบ้ริการรับ เกบ็รักษา จ่าย และผสมนํCามนัเชืCอเพลิง จากลูกคา้รายใหญ่รายหนึ%ง 

ที%มีฐานการเงินที%เขม้แขง็ ซึ% งทาํใหบ้ริษทัฯ มีรายไดที้%ชดัเจนต่อเนื%องสมํ%าเสมอ 

17. ภาระผูกพนัและหนีCสินที3อาจจะเกดิขึCน 

ณ วนัที% 31 มีนาคม 2565  ภาระผกูพนัเกี%ยวกบัสญัญาบริการ, สญัญาคํCาประกนั มีรายละเอียด ดงันีC  

17.1 บริษทัฯ มีภาระผูกพนัที%จะตอ้งจ่ายค่าธรรมเนียมที%ปรึกษาทางการเงินภายหลงัการเขา้จดทะเบียนใน

ตลาดหลกัทรัพย ์ไตรมาสละ 0.15 ลา้นบาท จาํนวน 4 ไตรมาส นบัตัCงแต่วนัที%หุน้สามญัของบริษทัฯ ซืCอ

ขายในตลาดหลกัทรัพย ์

17.2 บริษทัฯ มีภาระผูกพนัจากการให้ธนาคารในประเทศแห่งหนึ% งออกหนังสือคํC าประกันการใช้ไฟฟ้า 

จาํนวน 1 ลา้นบาท  
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(ลงชื%อ) ………………………… กรรมการตามอาํนาจ         (ลงชื%อ) ………………………… กรรมการตามอาํนาจ 

       ( นายวรีวฒัน์  บูรพพฒันพงศ ์)       ( นายวรีพล  บูรพพฒันพงศ ์) 

17.3 บริษทัฯ มีภาระผกูพนัจากการทาํสญัญาบริการโดยมีรายละเอียด ดงันีC  

 (หน่วย:บาท) 

สญัญาบริการ  

ภายใน 1 ปี 1,215,246.30 

ภายใน 2 – 3 ปี 2,511,410.00 

รวม 3,726,656.30 

18. การจัดประเภทบัญชีใหม่ 

งบการเงิน สาํหรับปี 2564 บางรายการไดมี้การจดัประเภทรายการใหม่  เพื%อให้สอดคลอ้งกบัการแสดง

รายการในงบการเงิน สาํหรับปี 2565 ดงันีC  

   (หน่วย:บาท) 

 ตามที3รายงานไว้เดมิ เพิ3มขึCน (ลดลง) ตามที3รายงานใหม่ 

งบแสดงฐานะการเงิน    

เจา้หนีCการคา้และเจา้หนีC อื%น 2,404,221.75 4,076,814.07 6,481,035.82 

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 3,076,984.09 (3,076,984.09) -  

เงินประกนัผลงาน 251,767.88 (251,767.88) -  

หนีC สินหมุนเวียนอื%น 2,133,155.24 (748,062.10) 1,385,093.14 

19. เหตุการณ์ภายหลงัวนัที3รอบระยะเวลารายงาน 

ตามมติที%ประชุมคณะกรรมการบริษทั ครัC งที% 1/2565 เมื%อวนัที% 25 กุมภาพนัธ์ 2565 และตามมติที%ประชุม

สามัญผู ้ถือหุ้นประจําปี  2565 เมื%อวนัที%  29 เมษายน  2565 ที%ประชุมอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจากผลการ

ดาํเนินงานปี 2564 สําหรับหุ้นสามญัจาํนวน 410,000,000 หุ้น ในอตัราหุ้นละ 0.10 บาท คิดเป็นจาํนวนเงิน

ทัCงสิCน 41 ลา้นบาท  โดยบริษทัฯ กาํหนดจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในวนัที% 24 พฤษภาคม 2565 

20. การอนุมัติงบการเงนิระหว่างกาล 

งบการเงินระหว่างกาลนีC ได้รับการอนุมัติให้ออกโดยคณะกรรมการผูมี้อาํนาจของบริษทัฯ เมื%อวนัที%  

6 พฤษภาคม 2565 
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