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เร่ือง ค ำอธิบำยและกำรวิเครำะหข์องฝ่ำยจัดกำรส ำหรับงวดสำมเดือน สิน้สุดวันที ่31 มีนำคม 2565 
 
เรียน กรรมกำรผู้จัดกำร 
 ตลำดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 
 บรษิัท พรีเมียร ์แทงค ์คอรป์อเรชั่น จ ำกดั (มหำชน) (“บรษิัท”) ขอเรียนชีแ้จงผลกำรด ำเนินงำน ฐำนะกำรเงินส ำหรบั
งวดสำมเดือนสิน้สดุวนัท่ี 31 มีนำคม 2565 โดยมีรำยละเอียดดงันี ้
 
 

ผลกำรด ำเนินงำนส ำหรับงวด 3 เดือน สิน้สุดวนัที ่31 มนีำคม 2565 
 

รำยได้ 
ในไตรมำส 1 ปี 2565 บริษัทฯ มีปริมำณกำรจ่ำยน ำ้มัน
เชือ้เพลิงเพิ่มขึน้รอ้ยละ 6.51 เมื่อเปรียบเทียบกบัไตรมำส 
1 ปี 2564 โดยในไตรมำส 1 ปี 2565 บรษิัทฯ มีรำยไดจ้ำก
กำรให้เช่ำและบริกำรรวม 55.12 ลำ้นบำท ลดลง 5.27 
ลำ้นบำท หรือรอ้ยละ 8.72 โดยมีสำเหตุหลักมำจำกกำร
ปรบัลดอตัรำค่ำบรกิำรของสญัญำบรกิำรฉบบัหนึ่งที่มีกำร
ปรบัลดอัตรำลงในปีที่ 8 ทั้งนีก้ำรปรบัขึน้อัตรำค่ำบริกำร
ประจ ำปียังมีกำรปรบัขึน้ตำมสูตรกำรค ำนวณอำ้งอิงกับ
อตัรำกำรเพิ่มของดชันีรำคำผูบ้ริโภคที่เป็นไปตำมสญัญำ
ที่ตกลงกนั 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
 
 

 
ก ำไรขั้นต้น 
ในไตรมำส 1 ปี 2565 บริษัทฯ มีก ำไรขั้นต้นรวม 41.55 
ลำ้นบำท ลดลง 5.05 ลำ้นบำท หรือรอ้ยละ 10.84 โดยมี
สำเหตุหลักมำจำกกำรลดลงของรำยไดจ้ำกกำรเช่ำและ
บริกำรที่ลดลงตำมอัตรำค่ำบริกำรที่ปรับลงของสัญญำ
ฉบับหนึ่ง แต่อย่ำงไรก็ดี บริษัทฯ มีกำรควบคุมต้นทุน
บริกำรให้เป็นไปตำมแผนที่ก ำหนด โดยในไตรมำส 1 ปี 
2565  บรษิัทฯ มีตน้ทนุบรกิำรรวม 13.57 ลำ้นบำท ลดลง 
0.21 ล้ำนบำท หรือรอ้ยละ 1.56 ส่งผลให้ อัตรำก ำไร
ขั้นต้น  ในไตรมำส 1 ปี 2565 มีอตัรำก ำไรขัน้ตน้รอ้ยละ 
75.39 ปรบัตวัขึน้เล็กนอ้ยจำกปี 2564 
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ก ำไรสุทธิและอัตรำก ำไรสุทธิ 
ในไตรมำส 1 ปี 2565 บริษัทฯ มีก ำไรสุทธิรวม 24.80 
ลำ้นบำท ลดลง 3.62 ลำ้นบำท หรือรอ้ยละ 12.75 โดยมี
สำเหตุหลักมำจำกกำรลดลงของรำยไดจ้ำกกำรเช่ำและ
บริกำรที่ลดลงตำมอัตรำค่ำบริกำรที่ปรับลงตำมสัญญำ
ของสญัญำฉบบัหนึ่ง แต่อย่ำงไรก็ดี บรษิัทฯ มีกำรควบคมุ
ตน้ทุนบริกำรใหเ้ป็นไปตำมแผนที่ก ำหนด โดยในไตรมำส 
1 ปี 2565 บริษัทมีต้นทุนบริกำรรวม 13.57 ล้ำนบำท 
ลดลง 0.21 ล้ำนบำท หรือลดลงรอ้ยละ 1.56 และกำร
ลดลงของตน้ทุนทำงกำรเงินจำกกำรน ำเงินที่ไดร้ับจำก
กำรเสนอขำยหุ้นสำมัญครัง้แรกให้ประชำชน (IPO) ไป
ช ำระเงินคืนเงินกูย้ืมระยะยำวที่มีกับสถำบันกำรเงินตำม
แผนกำรใชเ้งินที่ก ำหนด ท ำให้ตน้ทุนทำงกำรเงินในไตร
มำส1 ปี 2565 ปรับลดลง 1.29 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 
55.95  ถึงแมว้่ำบรษิัทจะมีก ำไรสทุธิในไตรมำส 1 ปี 2565 
ลดลงจำกไตรมำส 1 ปี 2564 หำกแต่ อัตรำก ำไรสุทธิ 
นัน้เพิ่มขึน้เป็นรอ้ยละ 44.68 คิดเป็นอตัรำกำรเพิ่มขึน้รอ้ย
ละ 1.41% จำกปี 2564 

 

 

ฐำนะกำรเงนิ ณ 31 มีนำคม 2565 
 

 
 

ณ 31 มีนำคม 2565 มีบรษิัทฯ มีสินทรพัยร์วม 864.22 ลำ้นบำท เพิ่มขึน้ 261.86 ลำ้นบำท หรือเพิ่มขึน้รอ้ยละ 43.47 
เนื่องจำกกำรเพิ่มขึน้ของเงินสดคงเหลือที่ไดร้บัจำกกำรเสนอขำยหุน้สำมญัครัง้แรกใหป้ระชำชน (IPO) ภำยหลงัจำกกำรช ำระ
คืนเงินกูย้ืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงินตำมแผนกำรใชเ้งินเพิ่มทุน ส่งผลให้หนีสิ้นรวม ณ 31 มีนำคม 2565 ลดลงเหลือ 
38.32 ลำ้นบำท หรือลดลงรอ้ยละ 77.41 จำกปี 2564 
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ส ำหรบัส่วนของผูถื้อหุน้ ณ 31  มีนำคม 2565 บรษิัทฯ มีส่วนของผูถื้อหุน้รวม 825.90 ลำ้นบำท เพิ่มขึน้ 393.16 ลำ้น
บำท หรือเพิ่มขึน้รอ้ยละ 90.85 จำกปี 2564 โดยสำเหตุหลกัเกิดจำกกำรเพิ่มขึน้ในส่วนของผูถื้อหุน้ที่ไดร้บัเงินจำกกำรเสนอ
ขำยหุน้สำมัญครัง้แรกใหป้ระชำชนรวม 368.36 ลำ้นบำท ซึ่งประกอบดว้ยทุนจดทะเบียนช ำระแลว้ 55.00 ลำ้นบำท และ
ส่วนเกินมลูค่ำหุน้ 313.36 ลำ้นบำท และกำรเพิ่มขึน้ของก ำไรสทุธิในไตรมำส 1 ปี  2565 จ ำนวน 24.80 ลำ้นบำท 

 
อัตรำส่วนทำงกำรเงนิทีส่ ำคัญ 

 

อัตรำส่วนทำงกำรเงนิ ณ 31 ธนัวำคม 2564 ณ 31 มีนำคม 2565 % Change 

อตัรำส่วนเงินทนุหมนุเวียน (เท่ำ) 0.84 9.68 1,052.35 

อตัรำส่วนหนีสิ้นต่อส่วนของผูถื้อหุน้ (เท่ำ) 0.39 0.05 (87.18) 

อตัรำผลตอบแทนผูถื้อหุน้ (%) 25.51 15.76 (38.22) 

อตัรำผลตอบแทนจำกสินทรพัยถ์ำวร (%) 23.98 24.81 3.46 

 
อัตรำส่วนเงนิทุนหมุนเวียน 

บริษัทมีอัตรำส่วนเงินทุนหมุนเวียน ณ 31 มีนำคม 2565 เท่ำกับ 9.68 เท่ำ เพิ่มขึน้ 8.84 เท่ำ หรือเพิ่มขึน้รอ้ยละ 
1,052.35 จำกปี 2564 โดยสำเหตหุลกัจำกกำรเพิ่มขึน้ของเงินสด ที่ไดร้บัช ำระเงินจำกลกูหนีก้ำรท่ีเรว็กว่ำก ำหนด และ กำรรบั
เงินจำกเพิ่มทนุ 

 

อัตรำส่วนหนีส้นิต่อผู้ถือหุ้น 
บริษัทมีอัตรำส่วนหนีสิ้นต่อส่วนของผูถื้อหุน้ ณ 31 มีนำคม 2565 เท่ำกับ 0.05 เท่ำ ลดลง 0.34 เท่ำ หรือรอ้ยละ 

87.18 จำกปี 2564 โดยสำเหตหุลกัจำกกำรช ำระคืนเงินกูย้ืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงินก่อนตำมแผนกำรใชเ้งินท่ีก ำหนดไว ้ 
 

อัตรำผลตอบแทนผู้ถือหุ้น 
 บริษัทมีอตัรำผลตอบแทนผูถื้อหุน้ ณ 31 มีนำคม 2565 เท่ำกับรอ้ยละ 15.76 ลดลงรอ้ยละ 38.22 เมื่อเทียบกับ ณ 
31 ธันวำคม 2564 โดยสำเหตุหลักเกิดจำกกำรเพิ่มขึน้ของส่วนของผูถื้อหุน้ซึ่งประกอบดว้ยทุนจดทะเบียนช ำระแลว้ 55.00 
ลำ้นบำท และส่วนเกินมลูค่ำหุน้ 313.36 ลำ้นบำทจำกกำรเสนอขำยหุน้สำมญัครัง้แรกแก่ประชำชนเมื่อวนัที่ 15 กุมภำพนัธ์ 
2565 
 

อัตรำผลตอบแทนจำกสินทรัพยถ์ำวร 
 อัตรำผลตอบแทนจำกสินทรพัยถ์ำวร ณ 31 มีนำคม 2565 เท่ำกับรอ้ยละ 24.81 เพิ่มขึน้รอ้ยละ 3.46 จำกปี 2564 
เนื่องจำกกำรเพิ่มขึน้ของก ำไรสุทธิในไตรมำส 1 ปี 2565 ซึ่งมำกกว่ำกำรลดลงของสินทรพัยถ์ำวรที่ลดลงจำกค่ำเส่ือมรำคำ  
โดยสินทรพัยถ์ำวรลดลงรอ้ยละ 5.89 เมื่อเทียบกบั 31 ธันวำคม 2564 
 
จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ 

ขอแสดงควำมนบัถือ 
 

         (นำงสำวพทัธยำ  โงว้สกลุ) 
            ประธำนเจำ้หนำ้ที่สำยบญัชีและกำรเงิน 


