
 

 
 

 

บริษทั ไออาร์พีซี จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย        

รายงานการสอบทาน และ ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาล 

สาํหรับงวดสามเดือนสิCนสุดวนัทีE 31 มีนาคม 2565 



 

 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต   

เสนอต่อผูถื้อหุน้ของบริษทั ไออาร์พีซี จาํกดั (มหาชน) 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัทีG 31 มีนาคม 2565 งบกาํไรขาดทุนรวม งบกาํไรขาดทุน

เบด็เสร็จรวม งบแสดงการเปลีGยนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวม และงบกระแสเงินสดรวมสาํหรับงวดสามเดือน

สิMนสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหวา่งกาลแบบยอ่ของบริษทั ไออาร์พีซี จาํกดั 

(มหาชน) และบริษทัยอ่ย และไดส้อบทานขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั ไออาร์พีซี จาํกดั (มหาชน) 

ดว้ยเช่นกนั (รวมเรียกวา่ “ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาล”) ซึG งผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผดิชอบ            ใน

การจดัทาํและนาํเสนอขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลเหล่านีMตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัทีG 34 เรืGอง การรายงาน

ทางการเงินระหวา่งกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผดิชอบในการใหข้อ้สรุปเกีGยวกบัขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาล

ดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้  

ขอบเขตการสอบทาน  

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหสั 2410 เรืGอง การสอบทานขอ้มูลทางการเงิน

ระหวา่งกาลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใชว้ธีิการสอบถาม

บุคลากร ซึG งส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผดิชอบดา้นการเงินและบญัชีและการวเิคราะห์เปรียบเทียบและวธีิการสอบทานอืGน 

การสอบทานนีM มีขอบเขตจาํกดักวา่การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ทาํใหข้า้พเจา้ไม่สามารถได ้      

ความเชืGอมัGนวา่จะพบเรืGองทีGมีนยัสาํคญัทัMงหมดซึGงอาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันัMน ขา้พเจา้จึงไม่ไดแ้สดง

ความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลทีGสอบทาน 

ข้อสรุป  

ขา้พเจา้ไม่พบสิGงทีGเป็นเหตุใหเ้ชืGอวา่ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัทาํขึMนตามมาตรฐานการบญัชี

ฉบบัทีG 34 เรืGอง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ในสาระสาํคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 
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เรืAองอืAน 

งบแสดงฐานะการเงินรวมของบริษทั ไออาร์พีซี จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย และงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะ

กิจการของบริษทั ไออาร์พีซี จาํกดั (มหาชน) ณ วนัทีG 31 ธนัวาคม 2564 ตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีอืGน ซึG งแสดง

ความเห็นอยา่งไม่มีเงืGอนไขตามรายงานลงวนัทีG 8 กมุภาพนัธ์ 2565 งบกาํไรขาดทุนรวม งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ

รวม งบแสดงการเปลีGยนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวม และงบกระแสเงินสดรวมสาํหรับงวดสามเดือนสิMนสุดวนัทีG 

31 มีนาคม 2564 ของบริษทั ไออาร์พีซี จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย และงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั  

ไออาร์พีซี จาํกดั (มหาชน) ทีGแสดงเป็นขอ้มูลเปรียบเทียบ สอบทานโดยผูส้อบบญัชีอืGนดงักล่าวขา้งตน้ ซึG งให้

ขอ้สรุปวา่ไม่พบสิGงทีGเป็นเหตุใหเ้ชืGอวา่ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัทาํขึMนตามมาตรฐานการ

บญัชี ฉบบัทีG 34 เรืGอง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ในสาระสาํคญัตามรายงานลงวนัทีG 11 พฤษภาคม 2564 

  

กิตติพนัธ์ เกียรติสมภพ 

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 8050 

บริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั 

กรุงเทพฯ: 10 พฤษภาคม 2565 



บริษทั ไออาร์พซีี จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วนัทีA 31 มนีาคม 2565

(หนว่ย: พนับาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

หมายเหตุ 31 มีนาคม 2565 31 ธันวาคม 2564 31 มีนาคม 2565 31 ธันวาคม 2564

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แตส่อบทานแลว้) แตส่อบทานแลว้)

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมนุเวยีน

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด 15,130,564     11,236,030     14,677,462     10,894,241     

ลกูหนี@การคา้ 3 17,779,448     13,785,362     17,799,799     13,815,364     

ลกูหนี@อ ืBน 3 3,680,866       2,642,776       3,672,816       2,630,420       

ลกูหนี@อ ืBนกจิการทีBเก ีBยวขอ้งกนั 3 142,271          2,922,727       151,351          2,940,135       

สินคา้คงเหลอื 4 44,338,041     33,766,140     43,993,485     33,405,005     

ภาษมีูลคา่เพิBมรอเรียกคนื 2,199,012       2,480,809       2,186,204       2,470,400       

ภาษสีรรพสามิตจ่ายลว่งหนา้ 136,813          165,833          136,813          165,833          

สินทรัพยต์ราสารอนพุนัธ์หมุนเวียน 3,025             -                   3,025             -                   

สินทรัพยห์มุนเวียนอืBน 101,935          101,430          78,043           82,483           

รวมสินทรัพย์หมนุเวยีน 83,511,975     67,101,107     82,698,998     66,403,881     

สินทรัพย์ไม่หมนุเวยีน

สินทรัพยท์างการเงนิไม่หมุนเวียนอืBน 1,683,853       1,689,040       1,683,253       1,688,440       

เงนิลงทนุในบริษทัยอ่ย -                   -                   2,522,390       2,462,390       

เงนิลงทนุในการร่วมคา้ 700,572          691,372          671,000          668,000          

เงนิลงทนุในบริษทัร่วม 8,725,822       8,602,895       6,977,347       6,977,347       

เงนิใหก้ ูย้มืระยะยาวแกก่จิการทีBเก ีBยวขอ้งกนั 2 -                   -                   126,800          126,936          

อสังหาริมทรัพยเ์พืBอการลงทนุ 921,963          921,963          886,096          886,096          

ทีBดนิ อาคารและอปุกรณ์ 107,982,193    109,067,256    106,011,799    107,211,252    

สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ 294,118          224,767          478,167          437,163          

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 748,245          760,509          713,779          725,804          

สินทรัพยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี 1,665,512       1,152,182       1,584,382       1,067,971       

สินทรัพยต์ราสารอนพุนัธ์ไม่หมุนเวียน 61,738           -                   61,738           -                   

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืBน 369,067          280,766          366,858          278,436          

รวมสินทรัพย์ไม่หมนุเวยีน 123,153,083    123,390,750    122,083,609    122,529,835    

รวมสินทรัพย์ 206,665,058    190,491,857    204,782,607    188,933,716    

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึBงของงบการเงนินี@



บริษทั ไออาร์พซีี จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

ณ วนัทีA 31 มนีาคม 2565

(หนว่ย: พนับาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

หมายเหตุ 31 มีนาคม 2565 31 ธันวาคม 2564 31 มีนาคม 2565 31 ธันวาคม 2564

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แตส่อบทานแลว้) แตส่อบทานแลว้)

หน ีFสินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หน ีFสินหมนุเวยีน

เจ้าหนี@การคา้ 2 44,608,150     28,671,173     44,570,198     28,630,395     

เจ้าหนี@อ ืBน 2,906,623       3,238,612       2,811,681       3,168,712       

เจ้าหนี@อ ืBนกจิการทีBเก ีBยวขอ้งกนั 2 416,802          272,285          433,821          286,138          

ดอกเบี@ยคา้งจ่าย 159,423          194,917          159,423          194,917          

โบนสัคา้งจ่าย 235,855          1,954,791       232,293          1,934,759       

เงนิรับลว่งหนา้คา่สินคา้ 915,206          1,874,544       820,448          1,822,597       

เงนิก ูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ - ส่วนทีBถงึกาํหนด

   ชาํระภายในหนึBงปี 5 7,031,277 8,585,758       7,031,277 8,585,758       

หุน้ก ู ้- ส่วนทีBถงึกาํหนดชาํระภายในหนึBงปี 5 1,999,356       1,999,005       1,999,356       1,999,005       

หนี@สินตามสัญญาเชา่ - ส่วนทีBถงึกาํหนดชาํระภายในหนึBงปี 110,875          81,334           218,215          188,109          

เงนิก ูย้มืระยะสั@นและดอกเบี@ยคา้งจ่าย

   จากกจิการทีBเก ีBยวขอ้งกนั 2 -                   -                   3,514             56,469           

ภาษเีงนิไดค้า้งจ่าย 1,417,852       593,496          1,399,631       580,546          

หนิ@สินตราสารอนพุนัธ์หมุนเวียน 2,726,892       27,760           2,726,892       27,760           

หนี@สินหมุนเวียนอืBน 56,175           48,948           40,559           39,829           

รวมหน ีFสินหมนุเวยีน 62,584,486     47,542,623     62,447,308     47,514,994     

หน ีFสินไม่หมนุเวยีน

เงนิก ูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ - สุทธิจากส่วนทีB

   ถงึกาํหนดชาํระภายในหนึBงปี 5 28,260,915     28,520,969     28,260,915     28,520,969     

หุน้ก ู ้- สุทธิจากส่วนทีBถงึกาํหนดชาํระภายในหนึBงปี 5 21,974,715     21,973,341     21,974,715     21,973,341     

หนี@สินตามสัญญาเชา่ - สุทธิจากส่วนทีBถงึกาํหนดชาํระ

   ภายในหนึBงปี 182,546          141,481          261,994          249,911          

เงนิก ูย้มืระยะยาวจากกจิการทีBเก ีBยวขอ้งกนั 2 31,200           31,291           -                   -                   

สาํรองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน 4,048,656       4,005,119       4,001,822       3,958,407       

หนิ@สินตราสารอนพุนัธ์ไม่หมุนเวียน 72,777           222,568          72,777           222,568          

หนี@สินไม่หมุนเวียนอืBน 254,158          342,179          221,951          313,228          

รวมหน ีFสินไม่หมนุเวยีน 54,824,967     55,236,948     54,794,174     55,238,424     

รวมหน ีFสิน 117,409,453    102,779,571    117,241,482    102,753,418    

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึBงของงบการเงนินี@



บริษทั ไออาร์พซีี จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

ณ วนัทีA 31 มนีาคม 2565

(หนว่ย: พนับาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

31 มีนาคม 2565 31 ธันวาคม 2564 31 มีนาคม 2565 31 ธันวาคม 2564

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แตส่อบทานแลว้) แตส่อบทานแลว้)

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทนุเรือนหุน้

   ทนุจดทะเบยีน

      หุน้สามัญ 20,475,000,000 หุน้ มูลคา่หุน้ละ 1 บาท 20,475,000     20,475,000     20,475,000     20,475,000     

   ทนุออกจาํหนา่ยและชาํระแลว้

      หุน้สามัญ 20,434,419,246 หุน้ มูลคา่หุน้ละ 1 บาท 20,434,419     20,434,419     20,434,419     20,434,419     

ส่วนเกนิมูลคา่หุน้สามัญ 28,554,212     28,554,212     28,554,212     28,554,212     

หุน้ทนุซ ื@อคนื - หุน้สามัญของบริษทัฯทีBถอืโดยบริษทัยอ่ย (124,283)        (124,283)        -                   -                   

ส่วนเกนิมูลคา่หุน้ทนุซ ื@อคนื 

   - หุน้สามัญของบริษทัฯทีBถอืโดยบริษทัยอ่ย 15,177           15,177           -                   -                   

กาํไรสะสม

   จัดสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย 2,047,500       2,047,500       2,047,500       2,047,500       

   ยงัไม่ไดจ้ัดสรร 38,074,182     36,571,820     36,510,527     35,147,431     

องคป์ระกอบอืBนของส่วนของผ ูถ้อืหุน้ (5,533)            (3,264)            (5,533)            (3,264)            

ส่วนของผ ูถ้อืหุน้ของบริษทัฯ 88,995,674     87,495,581     87,541,125     86,180,298     

ส่วนของผ ูม้ีส่วนไดเ้สียทีBไม่มีอาํนาจควบคมุของบริษทัยอ่ย 259,931          216,705          -                   -                   

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 89,255,605     87,712,286     87,541,125     86,180,298     

รวมหน ีFสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 206,665,058    190,491,857    204,782,607    188,933,716    

-                   -                   -                   -                   

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึBงของงบการเงนินี@

กรรมการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แตส่อบทานแลว้)

บริษทั ไออาร์พซีี จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 

งบกาํไรขาดทนุ

สําหรับงวดสามเดือนสิFนสุดวนัทีA 31 มนีาคม 2565

(หนว่ย: พนับาท ยกเว้นกาํไรตอ่หุน้แสดงเป็นบาท)

งบการเงนิรวม

หมายเหตุ 2565 2564 2565 2564

รายได้

รายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการ 79,432,083  53,649,873  79,130,031  53,386,708  

กาํไรจากตราสารอนพุนัธ์สุทธิ 6 -                457,925      -                457,925      

รายไดอ้ ืBน 7 258,149      247,053      277,113      264,479      

รวมรายได้ 79,690,232  54,354,851  79,407,144  54,109,112  

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทนุขายและตน้ทนุการใหบ้ริการ 72,615,275  45,727,895  72,389,870  45,608,425  

คา่ใชจ้่ายในการขายและจัดจาํหนา่ย 624,516      518,783      640,354      536,313      

คา่ใชจ้่ายในการบริหาร 1,173,167    1,255,873    1,122,914    1,225,330    

ขาดทนุจากตราสารอนพุนัธ์สุทธิ 6 3,165,963    -                3,165,963    -                

รวมค่าใช้จ่าย 77,578,921  47,502,551  77,319,101  47,370,068  

กาํไรจากการดําเนนิงาน 2,111,311    6,852,300    2,088,043    6,739,044    

ส่วนแบง่กาํไรจากเงนิลงทนุในการร่วมคา้และบริษทัร่วม 129,127      155,777      -                -                

ตน้ทนุทางการเงนิ (398,492)     (444,109)     (399,716)     (446,316)     

กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ 1,841,946    6,563,968    1,688,327    6,292,728    

คา่ใชจ้่ายภาษเีงนิได้ 8 (337,635)     (972,396)     (326,508)     (928,592)     

กาํไรสําหรับงวด 1,504,311    5,591,572    1,361,819    5,364,136    

การแบ่งปันกาํไร

ส่วนทีBเป็นของผ ูถ้อืหุน้ของบริษทัฯ 1,501,085    5,581,205    1,361,819    5,364,136    

ส่วนทีBเป็นของผ ูม้ีส่วนไดเ้สียทีBไม่มีอาํนาจควบคมุของบริษทัยอ่ย 3,226          10,367        

1,504,311    5,591,572    

กาํไรต่อหุ้นขัFนพืFนฐาน 9

กาํไรส่วนทีBเป็นของผ ูถ้อืหุน้ของบริษทัฯ 0.07           0.27           0.07           0.26           

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึBงของงบการเงนินี@

งบการเงนิเฉพาะกจิการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แตส่อบทานแลว้)

บริษทั ไออาร์พซีี จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 

งบกาํไรขาดทนุเบด็เสร็จ

สําหรับงวดสามเดือนสิFนสุดวนัทีA 31 มนีาคม 2565

(หนว่ย: พนับาท)

งบการเงนิรวม

หมายเหตุ 2565 2564 2565 2564

กาํไรสําหรับงวด 1,504,311    5,591,572    1,361,819    5,364,136    

กาํไร (ขาดทนุ) เบด็เสร็จอืAน:

รายการที'จะไม่ถกูบันทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

ผลกาํไร (ขาดทนุ) ของเงนิลงทนุในตราสารทนุ

   ทีBกาํหนดใหว้ัดมูลคา่ดว้ยมูลคา่ยตุธิรรมผา่นกาํไรขาดทนุเบด็เสร็จอืBน (2,837)        830            (2,837)        830            

หกั: ผลกระทบของภาษเีงนิได้ 8 568            (166)           568            (166)           

(2,269)        664            (2,269)        664            

ผลกาํไรจากการจาํหนา่ยเงนิลงทนุในตราสารทนุ 1,277          -                1,277          -                

ส่วนแบง่กาํไรขาดทนุเบด็เสร็จอืBนจากเงนิลงทนุในบริษทัร่วม -                (1,977)        -                -                

กาํไร (ขาดทนุ) เบด็เสร็จอืAนสําหรับงวด (992)           (1,313)        (992)           664            

กาํไรเบด็เสร็จรวมสําหรับงวด 1,503,319    5,590,259    1,360,827    5,364,800    

การแบ่งปันกาํไรเบด็เสร็จรวม

ส่วนทีBเป็นของผ ูถ้อืหุน้ของบริษทัฯ 1,500,093    5,579,892    1,360,827    5,364,800    

ส่วนทีBเป็นของผ ูม้ีส่วนไดเ้สียทีBไม่มีอาํนาจควบคมุของบริษทัยอ่ย 3,226          10,367        

1,503,319    5,590,259    

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึBงของงบการเงนินี@

งบการเงนิเฉพาะกจิการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แตส่อบทานแลว้)

บริษทั ไออาร์พซีี จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 

งบกระแสเงนิสด

สําหรับงวดสามเดือนสิFนสุดวนัทีA 31 มนีาคม 2565

(หนว่ย: พนับาท)

งบการเงนิรวม

2565 2564 2565 2564

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดําเนนิงาน

กาํไรกอ่นภาษ ี 1,841,946    6,563,968    1,688,327    6,292,728    

รายการปรับกระทบยอดกาํไรกอ่นภาษเีป็นเงนิสดรับ (จ่าย)

   จากกจิกรรมดาํเนนิงาน

   คา่เสืBอมราคาและคา่ตดัจาํหนา่ย 2,007,932    2,179,850    2,011,530    2,185,026    

   ส่วนแบง่กาํไรจากเงนิลงทนุในการร่วมคา้และบริษทัร่วม (129,127)     (155,777)     -                -                

   ผลขาดทนุดา้นเครดติทีBคาดว่าจะเกดิขึ@น (โอนกลบั) 985            301            (656)           396            

   การปรับลดสินคา้คงเหลอืเป็นมูลคา่สุทธิทีBจะไดรั้บ (โอนกลบั) (28,676)       41,944        (28,676)       42,364        

   ขาดทนุ (กาํไร) จากอตัราแลกเปลีBยนทีBยงัไม่เกดิขึ@นจริง (4,260)        123,806      (2,725)        123,775      

   ขาดทนุ (กาํไร) จากบญัชป้ีองกนัความเสีBยงทีBยงัไม่เกดิขึ@นจริง 2,484,578    (450,220)     2,484,578    (450,220)     

   ขาดทนุจากการจาํหนา่ยทีBดนิ อาคารและอปุกรณ์ 441            9,560          347            9,560          

   คา่ใชจ้่ายผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน 70,844        65,952        69,765        64,908        

   ดอกเบี@ยรับ (479)           (2,540)        (1,393)        (3,923)        

   ตน้ทนุทางการเงนิ 398,492      444,109      399,716      446,316      

กาํไรจากการดาํเนนิงานกอ่นการเปลีBยนแปลงใน

   สินทรัพยแ์ละหนี@สินดาํเนนิงาน 6,642,676    8,820,953    6,620,813    8,710,930    

สินทรัพยด์าํเนนิงาน (เพิBมขึ@น) ลดลง 

   ลกูหนี@การคา้ (3,995,356)  (441,632)     (3,983,626)  (451,051)     

   ลกูหนี@อ ืBน (1,037,747)  141,399      (1,042,540)  137,101      

   ลกูหนี@อ ืBนกจิการทีBเก ีBยวขอ้งกนั 2,780,455    84,108        2,789,314    88,915        

   สินคา้คงเหลอื (10,543,225) (5,865,918)  (10,559,805) (5,773,937)  

   ภาษมีูลคา่เพิBมรอเรียกคนื 281,797      26,923        284,196      28,209        

   ภาษสีรรพสามิตจ่ายลว่งหนา้ 29,020        82,552        29,020        82,552        

   สินทรัพยห์มุนเวียนอืBน 1,294          (9,395)        4,439          (7,357)        

   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืBน (88,302)       (30,440)       (88,422)       (30,440)       

หนี@สินดาํเนนิงานเพิBมขึ@น (ลดลง) 

   เจ้าหนี@การคา้ 15,935,939  (6,422,339)  15,938,296  (6,396,954)  

   เจ้าหนี@อ ืBน (308,803)     (1,054,748)  (333,880)     (1,026,905)  

   เจ้าหนี@อ ืBนกจิการทีBเก ีBยวขอ้งกนั 144,164      (104,914)     147,683      (90,066)       

   โบนสัคา้งจ่าย (1,718,937)  (786,309)     (1,702,466)  (775,381)     

   เงนิรับลว่งหนา้คา่สินคา้ (959,338)     564,893      (1,002,149)  535,162      

   หนี@สินหมุนเวียนอืBน 7,468          32,403        729            9,441          

   จ่ายผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน (27,307)       (72,558)       (26,350)       (70,003)       

   หนี@สินไม่หมุนเวียนอืBน (88,021)       (179,133)     (91,276)       (174,975)     

เงนิสดจาก (ใชไ้ปใน) กจิกรรมดาํเนนิงาน 7,055,777    (5,214,155)  6,983,976    (5,204,759)  

   จ่ายภาษเีงนิได้ (26,863)       (18,186)       (23,266)       (15,539)       

เงนิสดสุทธจิาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมดําเนนิงาน 7,028,914    (5,232,341)  6,960,710    (5,220,298)  

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึBงของงบการเงนินี@

งบการเงนิเฉพาะกจิการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แตส่อบทานแลว้)

บริษทั ไออาร์พซีี จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 

งบกระแสเงนิสด (ต่อ)

สําหรับงวดสามเดือนสิFนสุดวนัทีA 31 มนีาคม 2565

(หนว่ย: พนับาท)

งบการเงนิรวม

2565 2564 2565 2564

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทนุ

เงนิสดรับคนืจากเงนิใหก้ ูย้มืระยะสั@นจากกจิการทีBเก ีBยวขอ้งกนั -                -                -                6,513          

เงนิลงทนุในบริษทัยอ่ยและการร่วมคา้เพิBมขึ@น (3,000)        -                (63,000)       (1,000)        

เงนิสดรับจากการจาํหนา่ยเงนิลงทนุในตราสารทนุ 3,627          -                3,627          -                

ซื@อทีBดนิ อาคารและอปุกรณ์ (869,321)     (450,341)     (733,151)     (434,197)     

เงนิสดรับจากการจาํหนา่ยทีBดนิ อาคารและอปุกรณ์ 211            7                149            8                

ซื@อสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (24,641)       (38,720)       (23,851)       (38,440)       

ดอกเบี@ยรับ 479            2,540          999            3,932          

เงนิสดสุทธใิช้ไปในกจิกรรมลงทนุ (892,645)     (486,514)     (815,227)     (463,184)     

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมการจดัหาเงนิ

เงนิสดจ่ายสุทธิจากการครบกาํหนดของสัญญาอนพุนัธ์ทางการเงนิ (14,879)       (12,508)       (14,879)       (12,508)       

จ่ายเงนิชาํระหนี@สินตามสัญญาเชา่ (26,278)       (31,092)       (52,364)       (56,087)       

เงนิสดรับ (จ่ายคนื) จากเงนิก ูย้มืระยะสั@นจากกจิการทีBเก ีBยวขอ้งกนั -                -                (52,961)       76,644        

เงนิสดรับจากส่วนไดเ้สียทีBไม่มีอาํนาจควบคมุของบริษทัยอ่ย 40,000        -                -                -                

เงนิสดรับจากเงนิก ูย้มืระยะสั@นจากสถาบนัการเงนิ -                2,200,000    -                2,200,000    

จ่ายคนืเงนิก ูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ (1,800,000)  (300,000)     (1,800,000)  (300,000)     

จ่ายดอกเบี@ย (440,578)     (490,714)     (442,058)     (492,927)     

เงนิสดสุทธจิาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมจดัหาเงนิ (2,241,735)  1,365,686    (2,362,262)  1,415,122    

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดเพ ิAมขึFน (ลดลง) สุทธ ิ 3,894,534    (4,353,169)  3,783,221    (4,268,360)  

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสดตน้งวด 11,236,030  8,851,190    10,894,241  8,553,137    

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดปลายงวด 15,130,564  4,498,021    14,677,462  4,284,777    

-                -                

ข้อมูลเพ ิAมเติมประกอบงบกระแสเงนิสด

รายการทีBมิใชเ่งนิสด

    เจ้าหนี@จากการซ ื@อสินทรัพยถ์าวร 305,075      277,918      304,899      277,857      

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึBงของงบการเงนินี@

งบการเงนิเฉพาะกจิการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แตส่อบทานแลว้)

องคป์ระกอบอืBน

ของส่วนของผ ูถ้อืหุน้

กาํไรขาดทนุเบด็เสร็จอืBน

ผลกาํไร (ขาดทนุ) ของ

เงนิลงทนุในตราสารทนุ

ส่วนเกนิมูลคา่หุน้ทนุ ทีBกาํหนดใหว้ัดมูลคา่

หุน้ทนุซ ื@อคนื - ซื@อคนื - หุน้สามัญ ดว้ยมูลคา่ยตุธิรรม รวม ส่วนของผ ูม้ีส่วนไดเ้สีย

ทนุเรือนหุน้ ส่วนเกนิ หุน้สามัญของบริษทัฯของบริษทัฯทีBถอืโดย จัดสรรแลว้ ผา่นกาํไรขาดทนุ ส่วนของผ ูถ้อืหุน้ ท ีBไม่มีอาํนาจควบคมุ รวม

ทีBออกและชาํระแลว้ มูลคา่หุน้สามัญ ทีBถอืโดยบริษทัยอ่ย บริษทัยอ่ย - สาํรองตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ัดสรร เบด็เสร็จอืBน ของบริษทัฯ ของบริษทัยอ่ย ส่วนของผ ูถ้อืหุน้

ยอดคงเหลือ ณ วนัทีA 1 มกราคม 2564 20,434,419       28,554,212       (124,283)          15,177             2,047,500         24,600,388       (1,011)                  75,526,402       139,525           75,665,927       

กาํไรสาํหรับงวด -                     -                     -                     -                     -                     5,581,205         -                          5,581,205         10,367             5,591,572         

กาํไร (ขาดทนุ) เบด็เสร็จอืBนสาํหรับงวด -                     -                     -                     -                     -                     (1,977)             664                      (1,313)             -                     (1,313)             

กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                     -                     -                     -                     -                     5,579,228         664                      5,579,892         10,367             5,590,259         

เงนิปันผลจ่าย (หมายเหต ุ11) -                     -                     -                     -                     -                     (1,224,625)       -                          (1,224,625)       -                     (1,224,625)       

ยอดคงเหลือ ณ วนัทีA 31 มนีาคม 2564 20,434,419       28,554,212       (124,283)          15,177             2,047,500         28,954,991       (347)                     79,881,669       149,892           80,031,561       

ยอดคงเหลือ ณ วนัทีA 1 มกราคม 2565 20,434,419       28,554,212       (124,283)          15,177             2,047,500         36,571,820       (3,264)                  87,495,581       216,705           87,712,286       

กาํไรสาํหรับงวด -                     -                     -                     -                     -                     1,501,085         -                          1,501,085         3,226               1,504,311         

กาํไร (ขาดทนุ) เบด็เสร็จอืBนสาํหรับงวด -                     -                     -                     -                     -                     1,277               (2,269)                  (992)                -                     (992)                

กาํไร (ขาดทนุ) เบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                     -                     -                     -                     -                     1,502,362         (2,269)                  1,500,093         3,226               1,503,319         

เพิBมสัดส่วนเงนิลงทนุในส่วนของ 

  ผ ูไ้ม่มีอาํนาจควบคมุของบริษทัยอ่ย -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                          -                     40,000             40,000             

ยอดคงเหลือ ณ วนัทีA 31 มนีาคม 2565 20,434,419       28,554,212       (124,283)          15,177             2,047,500         38,074,182       (5,533)                  88,995,674       259,931           89,255,605       

-                     -                     -                     -                     -                     -                     -                          -                     -                     -                     

-                     -                     -                     -                     -                     -                     -                          -                     -                     -                     

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึBงของงบการเงนินี@

บริษทั ไออาร์พซีี จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 

ส่วนของผ ูถ้อืหุน้ของบริษทัฯ

กาํไรสะสม

งบการเงนิรวม

สําหรับงวดสามเดือนสิFนสุดวนัทีA 31 มนีาคม 2565

(หนว่ย: พนับาท)

งบแสดงการเปลีAยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แตส่อบทานแลว้)

องคป์ระกอบอืBน

ของส่วนของผ ูถ้อืหุน้

กาํไรขาดทนุเบด็เสร็จอืBน

ผลกาํไร (ขาดทนุ) ของ

 เงนิลงทนุในตราสารทนุ

ทีBกาํหนดใหว้ัดมูลคา่ดว้ย

ทนุเรือนหุน้ ส่วนเกนิ จัดสรรแลว้ มูลคา่ยตุธิรรมผา่น รวม

ทีBออกและชาํระแลว้ มูลคา่หุน้สามัญ - สาํรองตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ัดสรร กาํไรขาดทนุเบด็เสร็จอืBน ส่วนของผ ูถ้อืหุน้

ยอดคงเหลือ ณ วนัทีA 1 มกราคม 2564 20,434,419             28,554,212             2,047,500               23,924,127             (1,011)                   74,959,247             

กาํไรสาํหรับงวด -                           -                           -                           5,364,136               -                           5,364,136               

กาํไรเบด็เสร็จอืBนสาํหรับงวด -                           -                           -                           -                           664                       664                       

กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                           -                           -                           5,364,136               664                       5,364,800               

เงนิปันผลจ่าย (หมายเหต ุ11) -                           -                           -                           (1,226,056)             -                           (1,226,056)             

ยอดคงเหลือ ณ วนัทีA 31 มนีาคม 2564 20,434,419             28,554,212             2,047,500               28,062,207             (347)                      79,097,991             

ยอดคงเหลือ ณ วนัทีA 1 มกราคม 2565 20,434,419             28,554,212             2,047,500               35,147,431             (3,264)                   86,180,298             

กาํไรสาํหรับงวด -                           -                           -                           1,361,819               -                           1,361,819               

กาํไร (ขาดทนุ) เบด็เสร็จอืBนสาํหรับงวด -                           -                           -                           1,277                     (2,269)                   (992)                      

กาํไร (ขาดทนุ) เบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                           -                           -                           1,363,096               (2,269)                   1,360,827               

ยอดคงเหลือ ณ วนัทีA 31 มนีาคม 2565 20,434,419             28,554,212             2,047,500               36,510,527             (5,533)                   87,541,125             

-                           -                           -                           -                           -                           -                           

-                           -                           -                           -                           -                           -                           

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึBงของงบการเงนินี@

กาํไรสะสม

บริษทั ไออาร์พซีี จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 

งบแสดงการเปลีAยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับงวดสามเดือนสิFนสุดวนัทีA 31 มนีาคม 2565

(หนว่ย: พนับาท)

งบการเงนิเฉพาะกจิการ
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บริษัท ไออาร์พซีี จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย  

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนสิCนสุดวนัทีD 31 มีนาคม 2565 

1. ข้อมูลทัDวไป 

1.1 เกณฑ์ในการจัดทาํงบการเงนิระหว่างกาล 

งบการเงินระหว่างกาลนี; จดัทาํขึ;นตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัทีC 34 เรืC อง การรายงานทางการเงิน

ระหวา่งกาล โดยบริษทัฯเลือกนาํเสนองบการเงินระหวา่งกาลแบบยอ่ อยา่งไรก็ตาม บริษทัฯไดแ้สดง

รายการในงบแสดงฐานะการเงิน งบกาํไรขาดทุน งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ งบแสดงการเปลีCยนแปลง

ส่วนของผูถื้อหุน้ และงบกระแสเงินสดในรูปแบบเช่นเดียวกบังบการเงินประจาํปี  

งบการเงินระหว่างกาลนี; จดัทาํขึ;นเพืCอให้ขอ้มูลเพิCมเติมจากงบการเงินประจาํปีทีCนาํเสนอครั; งล่าสุด 

ดงันั;นงบการเงินระหว่างกาลจึงเนน้การให้ขอ้มูลเกีCยวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ ๆ 

เพืCอไม่ให้ขอ้มูลทีCนาํเสนอซํ; าซ้อนกบัขอ้มูลทีCได้รายงานไปแลว้ ผูใ้ช้งบการเงินควรใช้งบการเงิน

ระหวา่งกาลนี;ควบคู่ไปกบังบการเงินประจาํปีล่าสุด 

งบการเงินระหว่างกาลฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบบัทีCบริษทัฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย                 

งบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาองักฤษแปลมาจากงบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทยนี;  

1.2 เกณฑ์ในการจัดทาํงบการเงนิรวม 

 งบการเงินรวมระหว่างกาลนี; จัดทาํขึ;นโดยรวมงบการเงินของบริษทั ไออาร์พีซี จาํกัด (มหาชน)          

(ซึC งต่อไปนี; เรียกว่า “บริษทัฯ”) และบริษทัยอ่ย (ซึC งต่อไปนี; เรียกว่า “บริษทัยอ่ย”) (รวมเรียกว่า “กลุ่ม

บริษทั”) โดยใชห้ลกัเกณฑเ์ดียวกบังบการเงินรวมสาํหรับปีสิ;นสุดวนัทีC 31 ธนัวาคม 2564  

 เมืCอวนัทีC 7 มกราคม 2565 ทีCประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ของบริษทั อินโนโพลีเมด จาํกดั ไดมี้มติอนุมติัให้

เ พิCม ทุนจดทะเบียนจาก  182 ล้านบาท  เ ป็น  282 ล้านบาท  โดยออกหุ้นสามัญใหม่จํานวน                

1 ล้านหุ้น ราคาหุ้นละ 100 บาท เป็นจาํนวนเงินรวม 100 ล้านบาท โดยบริษทัฯได้จ่ายชําระเงิน            

ค่าหุ้นเพิCมทุนในสัดส่วนเท่าเดิมสําหรับเงินลงทุนในบริษทัย่อยดงักล่าวแลว้ จาํนวน 60 ลา้นบาท           

เมืCอวนัทีC 14 มกราคม 2565 

 บริษทัฯไม่มีการเปลีCยนแปลงโครงสร้างทีCสาํคญัเกีCยวกบับริษทัยอ่ยในระหวา่งงวด  
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1.3 นโยบายการบัญชีทีDสําคญั  

งบการเงินระหว่างกาลนี; จดัทาํขึ;นโดยใช้นโยบายการบญัชีและวิธีการคาํนวณเช่นเดียวกบัทีCใช้ใน             

งบการเงินสาํหรับปีสิ;นสุดวนัทีC 31 ธนัวาคม 2564 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีCมีการปรับปรุงซึC งมีผลบงัคบัใชส้าํหรับงบการเงินทีCมีรอบระยะเวลา

บญัชีทีCเริCมในหรือหลงัวนัทีC 1 มกราคม 2565 ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสําคญัต่องบการเงินของ

กลุ่มบริษทั 

ทั;งนี;  กลุ่มบริษทัไดมี้การถือปฏิบติัตามขอ้ยกเวน้ชัCวคราวตามการปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทาง

การเงิน ฉบับทีC  9 เรืC อง เครืC องมือทางการเงิน มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับทีC  7 เรืC อง             

การเปิดเผยขอ้มูลเครืCองมือทางการเงิน และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัทีC 16 เรืCอง สัญญา

เช่า สาํหรับรายการทีCไดรั้บผลกระทบจากการปฏิรูปอตัราดอกเบี;ยอา้งอิง ซึC งรวมถึงผลกระทบจากการ

เปลีCยนแปลงกระแสเงินสดตามสัญญา การนาํขอ้ยกเวน้ชัCวคราวดงักล่าวมาถือปฏิบติัไม่มีผลกระทบ

อยา่งเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงินของกลุ่มบริษทั 

2. รายการธุรกจิกบักจิการทีDเกีDยวข้องกนั 

 ในระหว่างงวด กลุ่มบริษทัมีรายการธุรกิจทีCสําคญักบับุคคลหรือกิจการทีCเกีCยวขอ้งกนั รายการธุรกิจ

ดงักล่าวเป็นไปตามเงืCอนไขทางการคา้และเกณฑ์ตามทีCตกลงกนัระหว่างกลุ่มบริษทัและบุคคลหรือ

กิจการทีCเกีCยวขอ้งกนัเหล่านั;น ซึC งเป็นไปตามปกติธุรกิจ ทั;งนี;  ในระหวา่งงวดไม่มีการเปลีCยนแปลงทีCมี

สาระสําคญัในนโยบายการกาํหนดราคาของรายการธุรกิจกบักิจการทีCเกีCยวขอ้งกนั รายการธุรกิจกบั

กิจการทีCเกีCยวขอ้งกนัสามารถสรุปไดด้งันี;   

   (หน่วย: ลา้นบาท) 

 สาํหรับงวดสามเดือนสิ;นสุดวนัทีC 31 มีนาคม 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2565 2564 2565 2564 

รายการธุรกิจกบับริษทัใหญ่     

รายไดจ้ากการขาย 29 64 29 64 

การซื;อสินคา้ 64,671 33,552 64,671 33,552 

ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร  8 10 8 10 

รายไดอื้Cน 2 3 2 3 
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   (หน่วย: ลา้นบาท) 

 สาํหรับงวดสามเดือนสิ;นสุดวนัทีC 31 มีนาคม 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2565 2564 2565 2564 

รายการธุรกิจกบับริษทัยอ่ย     

(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)     

รายไดจ้ากการขาย - - 2,996 2,109 

การซื;อสินคา้ - - 3 3 

ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร - - 23 34 

ดอกเบี;ยรับ  - - 1 - 

รายไดอื้Cน - - 23 18 

ดอกเบี;ยจ่าย - - 2 2 

รายการธุรกิจกบัการร่วมคา้     

รายไดจ้ากการขาย 50 19 50 19 

การซื;อสินคา้ 1 2 - - 

รายไดอื้Cน 24 23 24 23 

รายการธุรกิจกบับุคคลและกิจการทีCเกีCยวขอ้งกนั 

รายไดจ้ากการขาย 26,686 11,953 26,377 11,653 

การซื;อสินคา้ 8,707 5,243 8,706 5,242 

ซื;อขายนํ;ามนัปิโตรเลียมดิบและวตัถุดิบ 

   เพืCอสาํรองนํ;ามนัตามกฎหมาย 

 

- 

 

571 

 

- 

 

571 

ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร 139 249 131 240 

ขาดทุนจากตราสารอนุพนัธ์ - สุทธิ 226 26 226 26 

รายไดอื้Cน 34 92 33 91 

ดอกเบี;ยจ่าย 1 - - - 

  



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
 

4 

ยอดคงคา้งระหวา่งกลุ่มบริษทัและกิจการทีCเกีCยวขอ้งกนั มีรายละเอียดดงันี;  

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 

2565 

31 ธนัวาคม 

2564 

31 มีนาคม 

2565 

31 ธนัวาคม 

2564 

ลูกหนี'การค้าและลูกหนี'อื0น - กจิการที0เกี0ยวข้องกนั (หมายเหตุ 3)    

บริษทัใหญ่ 11 2,808 11 2,808 

บริษทัยอ่ย - - 377 391 

กิจการที=เกี=ยวขอ้งกนั 10,358 5,062 10,236 4,949 

รวม 10,369 7,870 10,624 8,148 

หกั: ค่าเผื=อผลขาดทุนดา้นเครดิตที=คาดวา่จะเกิดขึEน - - (10) (10) 

สุทธิ  10,369 7,870 10,614 8,138 

     

เจ้าหนี'การค้าและเจ้าหนี'อื0น - กจิการที0เกี0ยวข้องกนั     

บริษทัใหญ่ 40,406 24,503 40,406 24,503 

บริษทัยอ่ย - - 22 18 

กิจการที=เกี=ยวขอ้งกนั 3,539 3,260 3,537 3,257 

รวม 43,945 27,763 43,965 27,778 

     

หนี'สินตามสัญญาเช่า - กจิการที0เกี0ยวข้องกนั     

บริษทัยอ่ย - - 199 226 

กิจการที=เกี=ยวขอ้งกนั 95 3 95 3 

รวม 95 3 294 229 

     

หนี'สินตราสารอนุพนัธ์หมุนเวยีน     

กิจการที=เกี=ยวขอ้งกนั 825 9 825 9 

รวม 825 9 825 9 
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เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการทีCเกีCยวขอ้งกนั 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

ยอดคงเหลือ                    

ณ วนัที=                       

1 มกราคม 2565 เพิ=มขึEน ลดลง 

ยอดคงเหลือ                    

ณ วนัที=                      

31 มีนาคม 2565 

บริษทั นํEามนั ไออาร์พีซี จาํกดั 60 - - 60 

บริษทั เทคโนโลยไีออาร์พีซี จาํกดั 20 - - 20 

บริษทั อินโนโพลิเมด จาํกดั 47 - - 47 

รวม 127 - - 127 

เงินกูย้มืระยะสั;นและดอกเบี;ยคา้งจ่ายจากกิจการทีCเกีCยวขอ้งกนั 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

ยอดคงเหลือ                    

ณ วนัที=                       

1 มกราคม 2565 เพิ=มขึEน ลดลง 

ยอดคงเหลือ                    

ณ วนัที=                      

31 มีนาคม 2565 

บริษทั นํEามนั ไออาร์พีซี จาํกดั 56 - (52) 4 

รวม 56 - (52) 4 

เงินกูย้มืระยะยาวจากกิจการทีCเกีCยวขอ้งกนั 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 

ยอดคงเหลือ                    

ณ วนัที=                       

1 มกราคม 2565 เพิ=มขึEน ลดลง 

ยอดคงเหลือ                    

ณ วนัที=                      

31 มีนาคม 2565 

บริษทั ปตท. ศูนยบ์ริหารเงิน จาํกดั 31 - - 31 

รวม 31 - - 31 

 ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 สาํหรับงวดสามเดือนสิ;นสุดวนัทีC 31 มีนาคม 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 

2565 2564 2565 2564 

ผลประโยชน์ระยะสั;น 31 20 30 19 

รวม 31 20 30 19 
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3. ลูกหนีCการค้าและลูกหนีCอืDน 

     (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 

2565 

31 ธนัวาคม 

2564 

31 มีนาคม 

2565 

31 ธนัวาคม 

2564 

ลูกหนี'การค้า - กจิการที0เกี0ยวข้องกนั     

อายหุนีEคงคา้งนบัจากวนัที=ถึงกาํหนดชาํระ     

ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 10,186 4,911 10,400 5,172 

คา้งชาํระ     

ไม่เกิน 3 เดือน  16 22 38 11 

3 - 6 เดือน 11 9 11 10 

6 - 12 เดือน 14 5 14 5 

รวมลูกหนีEการคา้ - กิจการที=เกี=ยวขอ้งกนั (หมายเหตุ 2) 10,227 4,947 10,463 5,198 

ลูกหนี'การค้า - กจิการที0ไม่เกี0ยวข้องกนั     

อายหุนีEคงคา้งนบัจากวนัที=ถึงกาํหนดชาํระ     

ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 7,435 7,533 7,224 7,319 

คา้งชาํระ     

ไม่เกิน 3 เดือน  116 1,303 113 1,297 

3 - 6 เดือน 3 3 1 3 

6 - 12 เดือน 1 1 - - 

มากกวา่ 12 เดือน 28 28 22 22 

รวมลูกหนีEการคา้ - กิจการที=ไม่เกี=ยวขอ้งกนั 7,583 8,868 7,360 8,641 

หกั: ค่าเผื=อผลขาดทุนดา้นเครดิตที=คาดวา่จะเกิดขึEน (31) (30) (23) (24) 

รวมลูกหนีEการคา้ - กิจการที=ไม่เกี=ยวขอ้งกนั, สุทธิ 7,552 8,838 7,337 8,617 

รวมลูกหนีEการคา้ - สุทธิ 17,779 13,785 17,800 13,815 

ลูกหนี'อื0น     

ลูกหนีEกรมสรรพสามิตและกองทุนนํEามนัเชืEอเพลิง 2,910 1,901 2,910 1,901 

ลูกหนีE อื=น - กิจการที=เกี=ยวขอ้งกนั 142 2,923 151 2,940 

อื=น ๆ 772 742 763 730 

รวมลูกหนีE อื=น 3,824 5,566 3,824 5,571 

รวมลูกหนีEการคา้และลูกหนีE อื=น - สุทธิ 21,603 19,351 21,624 19,386 
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4. สินค้าคงเหลือ 

 ภายใตข้อ้กาํหนดของกระทรวงพลงังานซึC งกาํหนดใหบ้ริษทัฯตอ้งสาํรองนํ; ามนัดิบไวที้Cอตัราร้อยละ 4 

ของปริมาณการคา้ และสาํรองก๊าซปิโตรเลียมเหลวและนํ;ามนัสาํเร็จรูปไวที้Cอตัราร้อยละ 1 ของปริมาณ

การผลิตในแต่ละงวด ณ วนัทีC 31 มีนาคม 2565 ยอดสินคา้คงเหลือในงบการเงินรวมและงบการเงิน

เฉพาะกิจการไดร้วมนํ; ามนัดิบ ก๊าซปิโตรเลียมเหลวและนํ; ามนัสาํเร็จรูปทีCบริษทัฯตอ้งสาํรองไวข้ั;นตํCา

จาํนวน 6,277 ลา้นบาท และ 6,273 ลา้นบาท ตามลาํดบั (31 ธนัวาคม 2564: 6,085 ลา้นบาท และ 6,082 

ลา้นบาท ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ตามลาํดบั) ซึC งเป็นจาํนวนทีCสุทธิจากค่าเผืCอการ

ลดมูลค่าและสินคา้ลา้สมยั 

5. เงนิกู้ยืม 

5.1  เงนิกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงนิ 

ภายใตส้ัญญาเงินกู ้กลุ่มบริษทัตอ้งปฏิบติัตามขอ้กาํหนดและเงืCอนไขทางการเงินบางประการตามทีC

ระบุในสญัญา เช่น การดาํรงอตัราส่วนหนี; สินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ และอตัราส่วนความสามารถในการ

ชาํระหนี; ให้เป็นไปตามอตัราทีCกาํหนดในสัญญา เป็นตน้ โดย ณ วนัทีC 31 มีนาคม 2565 กลุ่มบริษทัได้

ปฏิบติัตามเงืCอนไขดงักล่าวแลว้ 

5.2  หุ้นกู้ 

เงืCอนไขของการเสนอขายหุ้นกูไ้ดร้ะบุขอ้จาํกดับางประการให้บริษทัฯตอ้งปฏิบติัตาม เช่น การไม่

ก่อใหเ้กิดภาระผกูพนัในสินทรัพยใ์ดของกลุ่มบริษทัในอนาคต การรักษาสดัส่วนการถือหุน้ของบริษทั 

ปตท. จาํกดั (มหาชน) ในบริษทัฯโดยทางตรงหรือโดยทางตรงและทางออ้ม และการดาํรงไวซึ้C ง

อตัราส่วนของหนี; สินสุทธิต่อส่วนของผูถื้อหุ้น ตลอดอายุของหุ้นกู ้เป็นตน้ โดย ณ วนัทีC 31 มีนาคม 

2565 บริษทัฯไดป้ฏิบติัตามเงืCอนไขดงักล่าวแลว้ 

5.3 วงเงนิสินเชืDอ 

กลุ่มบริษทัมีวงเงินสินเชืCอกบัธนาคารพาณิชยแ์ละผูถื้อหุน้ใหญ่ (ไม่รวมเงินกูย้มืระยะยาว) เป็นวงเงิน

รวม 13,000 ลา้นบาท และ 10,000 ลา้นบาท ตามลาํดบั โดยมีอตัราดอกเบี; ยอา้งอิงตามอตัราตลาด           

ณ วนัทีC 31 มีนาคม 2565 กลุ่มบริษทัมีวงเงินสินเชืCอทีCยงัไม่ไดใ้ชก้บัธนาคารพาณิชยแ์ละผูถื้อหุน้ใหญ่

คงเหลือจาํนวน 5,077 ลา้นบาท และ 10,000 ลา้นบาท ตามลาํดบั (31 ธนัวาคม 2564 : 8,353 ลา้นบาท 

และ 10,000 ลา้นบาท ตามลาํดบั) 
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6. กาํไร (ขาดทุน) จากตราสารอนุพนัธ์สุทธิ 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

   สาํหรับงวดสามเดือน                        

สิ8นสุดวนัที: 31 มีนาคม 

  งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

   2565 2564 

ขาดทุนที:เกิดขึ8นจริงจากสญัญาแลกเปลี:ยนทางการเงิน   (15) (12) 

กาํไร (ขาดทุน) ที:ยงัไม่เกิดขึ8นจริงจากสญัญา

แลกเปลี:ยนทางการเงิน   215 (98) 

กาํไร (ขาดทุน) ที:เกิดขึ8นจริงจากสญัญาแลกเปลี:ยน  

ราคานํ8ามนัดิบและผลิตภณัฑปิ์โตรเลียม   (667) 20 

กาํไร (ขาดทุน) ที:ยงัไม่เกิดขึ8นจริงจากสญัญา

แลกเปลี:ยนราคานํ8ามนัดิบและผลิตภณัฑปิ์โตรเลียม   (2,699) 548 

รวมกาํไร (ขาดทุน) จากตราสารอนุพนัธ์สุทธิ   (3,166) 458 

7. รายได้อืDน 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 สาํหรับงวดสามเดือนสิ8นสุดวนัที: 31 มีนาคม 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2565 2564 2565 2564 

ดอกเบี8ยรับ - 3 1 4 

กาํไร (ขาดทุน) จากอตัราแลกเปลี:ยนจากเงินกูย้มื 

  และดอกเบี8ยคา้งจ่าย 19 (182) 19 (182) 

กาํไรจากอตัราแลกเปลี:ยน 98 254 96 253 

ขาดทุนจากการจาํหน่ายสินทรัพยถ์าวร - (10) - (10) 

รายไดรั้บคืนจากภาษีนาํเขา้ศุลกากร 38 16 38 16 

รายไดอื้:น 103 166 123 183 

รวมรายไดอื้:น 258 247 277 264 
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8. ภาษเีงนิได้  

 ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหว่างกาลคาํนวณขึ;นจากกาํไรก่อนภาษีเงินไดส้ําหรับงวดคูณดว้ยอตัราภาษี

เฉลีCยทั;งปีทีCประมาณไว ้ 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้าํหรับงวดสามเดือนสิ;นสุดวนัทีC 31 มีนาคม 2565 และ 2564 สรุปไดด้งันี;  

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 สาํหรับงวดสามเดือนสิ8นสุดวนัที: 31 มีนาคม 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2565 2564 2565 2564 

ภาษีเงนิได้ปัจจุบัน:     

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหวา่งกาล (851) (19) (843) - 

ภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี:     

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีที:เกิดจากผลแตกต่างชั:วคราว

และการกลบัรายการผลแตกต่างชั:วคราว 513 (953) 516 (929) 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ที<แสดงอยู่ในงบกาํไรขาดทุน (338) (972) (327) (929) 

ภาษีเงนิได้ที<รับรู้ในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื<น 1 - 1 - 

9. กาํไรต่อหุ้นขัCนพืCนฐาน 

กาํไรต่อหุ้นขั;นพื;นฐานคาํนวณโดยหารกาํไรสาํหรับงวดทีCเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (ไม่รวมกาํไร

ขาดทุนเบ็ดเสร็จอืCน) ด้วยจํานวนถัวเฉลีCยถ่วงนํ; าหนักของหุ้นสามัญทีCออกอยู่ในระหว่างงวด                

โดยไม่รวมหุน้สามญัซื;อคืน   

10. ข้อมูลทางการเงนิจําแนกตามส่วนงาน 

กลุ่มบริษทัจดัโครงสร้างองค์กรเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภทผลิตภณัฑ์และบริการ ในระหว่างงวด

ปัจจุบนั กลุ่มบริษทัไม่มีการเปลีCยนโครงสร้างของส่วนงานดาํเนินงานทีCรายงานจากงบการเงินประจาํปี

ล่าสุด  
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ขอ้มูลรายไดแ้ละกาํไรของส่วนงานของกลุ่มบริษทัสาํหรับงวดสามเดือนสิ;นสุดวนัทีC 31 มีนาคม 2565 

และ 2564 มีดงัต่อไปนี;   

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 สาํหรับงวดสามเดือนสิEนสุดวนัที= 31 มีนาคม 2565 

 ผลิตภณัฑ ์  ผลิตภณัฑ ์  หน่วยงาน   

 ปิโตรเลียม  ปิโตรเคมี  อื=น ๆ  รวม 

รายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการ 58,871  19,450  1,111  79,432 

กาํไรจากส่วนงานดาํเนินงาน 4,109  226  257  4,592 

ค่าใชจ่้ายอื=นที=ไม่สามารถปันส่วนได ้       (2,481) 

กาํไรจากการดาํเนินงาน       2,111 

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในการร่วมคา้และบริษทัร่วม       129 

ตน้ทุนทางการเงิน       (398) 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้       (338) 

กาํไรสาํหรับงวด       1,504 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 สาํหรับงวดสามเดือนสิEนสุดวนัที= 31 มีนาคม 2564 

 ผลิตภณัฑ ์  ผลิตภณัฑ ์  หน่วยงาน   

 ปิโตรเลียม  ปิโตรเคมี  อื=น ๆ  รวม 

รายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการ 36,857  15,486  1,307  53,650 

กาํไรจากส่วนงานดาํเนินงาน 3,699  2,512  393  6,604 

รายไดอื้=นที=ไม่สามารถปันส่วนได ้       248 

กาํไรจากการดาํเนินงาน       6,852 

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในการร่วมคา้และบริษทัร่วม       156 

ตน้ทุนทางการเงิน       (444) 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้       (972) 

กาํไรสาํหรับงวด       5,592 

11. เงนิปันผลจ่าย 

 เมืCอวนัทีC 31 มีนาคม 2564 ทีCประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปีของบริษทัฯ มีมติอนุมติัให้จ่ายเงินปันผล

ประจาํปีจากกาํไรสะสมของปี 2563 ในอตัราหุ้นละ 0.06 บาท สําหรับหุ้นจาํนวน 20,434 ลา้นหุ้น         

เป็นจาํนวนเงินรวม 1,226 ลา้นบาท และเงินปันผลดงักล่าวไดจ่้ายแลว้เมืCอวนัทีC 20 เมษายน 2564  

 สาํหรับเงินปันผลจ่าย ประจาํปี 2564 โปรดดูหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 16.2  
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12. ภาระผูกพนัและหนีCสินทีDอาจเกดิขึCน 

  (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 

2565 

31 ธนัวาคม 

2564 

31 มีนาคม 

2565 

31 ธนัวาคม 

2564 

รายจ่ายฝ่ายทุน     

 สญัญาซื;อเครืCองจกัรและก่อสร้างโรงงาน 13,144 12,585 13,107 12,570 

 สญัญาค่าทีCปรึกษา 545 458 544 457 

 สญัญาอืCน ๆ 2,191 1,002 2,228 1,011 

การคํCาประกนั     

 หนงัสือคํ;าประกนัจากธนาคาร 150 150 148 148 

 เลตเตอร์ออฟเครดิตทีCยงัไม่ไดใ้ช ้ 60 146 60 115 

13. ข้อพพิาททางกฎหมายทีDสําคญั 

 ในระหว่างงวดปัจจุบนั ไม่มีการเปลีCยนแปลงทีCสาํคญัเกีCยวกบัขอ้พิพาททางกฎหมายทีCสาํคญัตามทีCได้

เปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมข้อ 40 ในงบการเงินรวมประจาํปี 2564 ณ วนัทีC                   

31 มีนาคม 2565 คดีอยูร่ะหวา่งการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุด 

14. เครืDองมือทางการเงนิ 

14.1  มูลค่ายุติธรรมของเครืDองมือทางการเงนิ 

เนืCองจากเครืCองมือทางการเงินส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษทัจดัอยูใ่นประเภทระยะสั;นหรือมีอตัราดอกเบี;ย

ใกลเ้คียงกบัอตัราดอกเบี; ยในตลาด กลุ่มบริษทัจึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของเครืCองมือทางการเงิน

ใกลเ้คียงกบัมูลค่าตามบญัชีทีCแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน  
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14.2  ลาํดบัชัCนของมูลค่ายุติธรรม  

ณ วนัทีC 31 มีนาคม 2565 กลุ่มบริษทัมีสินทรัพยท์างการเงินและหนี; สินทางการเงินทีCวดัมูลค่าดว้ยมูลค่า

ยติุธรรมโดยแยกแสดงตามลาํดบัชั;นของมูลค่ายติุธรรม ดงันี;  

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ที0วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรม  

สินทรัพยท์างการเงินที=วดัมูลค่าดว้ยมูลค่า

ยติุธรรมผา่นกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื=น     

เงินลงทุนในตราสารทุน 47 - 1,637 1,684 

ตราสารอนุพนัธ์     

สญัญาซืEอเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ - 3 - 3 

สญัญาแลกเปลี=ยนอตัราดอกเบีEย - 62 - 62 

หนี'สินที0วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรม  

ตราสารอนุพนัธ์     

สญัญาแลกเปลี=ยนราคานํEามนัดิบและ

ผลิตภณัฑปิ์โตรเลียม 

 

- 

 

2,727 

 

- 

 

2,727 

สญัญาแลกเปลี=ยนสกลุเงินและ 

อตัราดอกเบีEย 

 

- 

 

73 

 

- 

 

73 

     

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ที0วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรม  

สินทรัพยท์างการเงินที=วดัมูลค่าดว้ยมูลค่า

ยติุธรรมผา่นกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื=น     

เงินลงทุนในตราสารทุน 47 - 1,636 1,683 

ตราสารอนุพนัธ์     

สญัญาซืEอเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ - 3 - 3 

สญัญาแลกเปลี=ยนอตัราดอกเบีEย - 62 - 62 

หนี'สินที0วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรม  

ตราสารอนุพนัธ์     

สญัญาแลกเปลี=ยนราคานํEามนัดิบและ

ผลิตภณัฑปิ์โตรเลียม 

 

- 

 

2,727 

 

- 

 

2,727 

สญัญาแลกเปลี=ยนสกลุเงินและ 

อตัราดอกเบีEย 

 

- 

 

73 

 

- 

 

73 
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ในระหว่างงวดปัจจุบนั กลุ่มบริษทัไม่มีการเปลีCยนวิธีการและสมมติฐานทีCใชใ้นการประมาณมูลค่า

ยติุธรรมของเครืCองมือทางการเงิน และไม่มีการโอนรายการระหวา่งลาํดบัชั;นของมูลค่ายติุธรรม  

15. การจัดประเภทรายการในงบการเงนิ 

 กลุ่มบริษทัไดจ้ดัประเภทรายการบญัชีบางรายการในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัทีC 31 ธนัวาคม 2564 

ใหม่ เพืCอให้สอดคลอ้งกบัการจดัประเภทรายการบญัชีในปีปัจจุบนั การจดัประเภทรายการใหม่มี

ดงัต่อไปนี;  

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 ณ วนัทีC 31 ธนัวาคม 2564 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ตามทีC         

จดัประเภทใหม่ 

ตามทีCเคย

รายงานไว ้

ตามทีC         

จดัประเภทใหม่ 

ตามทีCเคย

รายงานไว ้

ลูกหนี; อืCน 2,643 2,742 2,630 2,729 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอืCน 281 182 278 179 

การจดัประเภทรายการบญัชีดงักล่าวไม่มีผลกระทบต่อกาํไรหรือส่วนของผูถื้อหุน้ตามทีCไดร้ายงานไว ้ 

16. เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

16.1 เมืCอวนัทีC 18 มีนาคม 2565 ทีCประชุมคณะกรรมการของบริษทั ดบับลิวเอชเอ อินดสัเตรียล เอสเตท 

ระยอง  จํากัด  ได้มีมติอนุมัติให้มีการเรียกชําระเงินครั; งทีC  3 จํานวนร้อยละ  25 ของการเพิCม           

ทุนจดทะเบียนจาก 650 ลา้นบาท เป็น 710 ลา้นบาท เป็นจาํนวนเงินรวม 15 ลา้นบาท โดยบริษทัฯ          

ไดจ่้ายชาํระเงินค่าหุ้นเพิCมทุนสําหรับเงินลงทุนในการร่วมคา้ดงักล่าวจาํนวน 6 ลา้นบาท เมืCอวนัทีC          

29 เมษายน 2565 

16.2 เมืCอวนัทีC 5 เมษายน 2565 ทีCประชุมสามัญผูถื้อหุ้นประจาํปี 2565 ของบริษัทฯมีมติอนุมัติให้จ่าย             

เงินปันผลประจาํปีจากผลการดาํเนินงานของปี 2564 ในอตัราหุ้นละ 0.22 บาท สําหรับหุ้นจาํนวน 

20,434 ลา้นหุน้ เป็นจาํนวนเงินรวม 4,496 ลา้นบาท ซึC งบริษทัฯไดจ่้ายเงินปันผลระหวา่งกาลไปแลว้ใน

อตัราหุน้ละ 0.08 บาท เมืCอวนัทีC 23 กนัยายน 2564 ดงันั;น คงเหลือเงินปันผลทีCจะจ่ายอีกในอตัราหุน้ละ 

0.14 บาท สําหรับหุ้นจาํนวน 20,434 ลา้นหุ้น เป็นจาํนวนเงินรวม 2,861 ลา้นบาท และเงินปันผล

ดงักล่าวไดจ่้ายแลว้เมืCอวนัทีC 22 เมษายน 2565 

16.3  เมืCอวนัทีC 19 เมษายน 2565 ทีCประชุมคณะกรรมการบริษทัฯไดมี้มติอนุมติัการออกและเสนอขายหุ้นกู้

สกุลเงินบาทชนิดระบุชืCอผูถื้อ ประเภทไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีประกนั และมีผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู ้จาํนวน 5 รุ่น 

อายุระหว่าง 4 - 12 ปี โดยคาดว่าจะเสนอขายให้แก่ผูล้งทุนทัCวไป ผูล้งทุนสถาบนั และ/หรือผูล้งทุน            

รายใหญ่ ในวนัทีC 20 พฤษภาคม 2565 ในวงเงินรวมไม่เกิน 12,000 ลา้นบาท 
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17. การอนุมัติข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาล 

 ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลนี; ไดรั้บอนุมติัให้ออกโดยคณะกรรมการตรวจสอบของบริษทัฯ เมืCอวนัทีC  

10 พฤษภาคม 2565 
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