
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

บริษัท พริมา มารีน จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
 

งบการเงินระหวา่งกาลแบบยอ่ 
ส าหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 

และ 
รายงานการสอบทานของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 

 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 
เสนอ คณะกรรมการบริษัท พริมา มารีน จ ากัด (มหาชน) 
 
ข้าพเจ้าได้สอบทานงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันท่ี 30 กันยายน 2564  
งบก าไรขาดทุนรวมและงบก าไรขาดทุนเฉพาะกิจการ งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะ
กิจการส าหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวม
และงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ
ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 และหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ (ขอ้มูลทางการเงินระหว่าง
กาล) ของบริษทั พริมา มารีน จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย และของเฉพาะบริษทั พริมา มารีน จ ากดั (มหาชน) ตามล าดบั 
ซ่ึ งผู ้บ ริหารของกิจการ เ ป็นผู ้ รับผิดชอบในการจัดท าและน า เสนอข้อ มูลทางการ เ งินระหว่ างกาลเหล่า น้ี   
ตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการใหข้อ้สรุป
เก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 
 
ขอบเขตการสอบทาน 
 
ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส  2410 “การสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลโดย
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใชว้ิธีการสอบถามบุคลากรซ่ึงส่วนใหญ่เป็น
ผูรั้บผิดชอบดา้นการเงินและบญัชีและการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอ่ืน การสอบทานน้ีมีขอบเขตจ ากดักว่า
การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีท าให้ขา้พเจา้ไม่สามารถไดค้วามเช่ือมัน่ว่าจะพบเร่ืองท่ีมีนยัส าคญัทั้งหมดซ่ึง
อาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั้นขา้พเจา้จึงไม่แสดงความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทาน 
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ข้อสรุป 
 
ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุใหเ้ช่ือวา่ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัท าขึ้นตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 
เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ในสาระส าคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 
 
ข้อมูลและเหตุการณ์ท่ีเน้น 

ขา้พเจา้ขอให้สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลขอ้ 2 ในระหว่างงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 
กลุ่มบริษัทได้เสร็จส้ินการซ้ือส่วนได้เสียของบริษัท ทรูธ มารีไทม์ จ ากัด (เดิมช่ือ “ไทยออยล์มารีน จ ากัด”)  
และจา้งผูป้ระเมินราคาอิสระเพื่อหามูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท่ี์ไดม้าท่ีระบุไดแ้ละหน้ีสินท่ีรับมาจากการซ้ือธุรกิจ โดย 
ณ วนัท่ีรายงาน การประเมินราคายงัไม่เสร็จสมบูรณ์ ดงันั้น มูลค่ายุติธรรมท่ีรับรู้และการปันส่วนของราคาซ้ือเป็นมูลค่าท่ี
ประมาณการและอาจมีการปรับปรุง ทั้งน้ีความเห็นของขา้พเจา้ไม่ไดเ้ปล่ียนแปลงไปเน่ืองจากเร่ืองน้ี 
 
 
 
 
(ธนิต โอสถาเลิศ)  
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 
เลขทะเบียน 5155 
 
บริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากดั 
กรุงเทพมหานคร 
11 พฤศจิกายน 2564 
 
 

 



บริษทั พริมา มารีน จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ

30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม

สินทรัพย์ หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

(ไม่ไดต้รวจสอบ) (ไม่ไดต้รวจสอบ)

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 2,573,962     2,218,798     120,815        832,997        

ลูกหนีการคา้และลูกหนีหมุนเวียนอืน 3 767,745        364,464        454,346        338,476        

สินคา้คงเหลือ 182,030        163,151        2,552            2,659            

สินทรัพยห์มุนเวียนอืน 11,532          7,213            5,169            2,862            

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 3,535,269     2,753,626     582,882        1,176,994     

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินฝากสถาบนัการเงินทีมีขอ้จาํกดั

ในการเบิกใช้ 279,760        392               13,888          219               

เงินให้กูย้มืระยะยาวแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนั 3 -               -               2,345,598     -               

เงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ 4 475,785        672,902        251,909        351,908        

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 4 -               -               5,205,249     4,494,950     

ทีดิน อาคาร อุปกรณ์และเรือเดินทะเล 6 11,950,811   8,999,813     2,678,463     3,104,340     

ค่าความนิยม 2 1,151,093     1,022,246     -               -               

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอืนนอกจากค่าความนิยม 101,841        103,216        450               495               

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 41,035          46,948          15,085          19,292          

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน 3 57,179          43,744          15,652          27,696          

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 14,057,504   10,889,261   10,526,294   7,998,900     

รวมสินทรัพย์ 17,592,773   13,642,887   11,109,176   9,175,894     

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

(พันบาท)

   หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี
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บริษทั พริมา มารีน จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ

30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม

หนสิีนและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

(ไม่ไดต้รวจสอบ) (ไม่ไดต้รวจสอบ)

หนีสินหมุนเวียน

เงินกูย้มืระยะสนัจากสถานบนัการเงิน 270,000        -               270,000        -               

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีหมุนเวียนอืน 3 918,282        660,821        113,237        162,741        

ส่วนของหนีสินระยะยาวจากสถาบนัการเงิน

ทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 7, 10 1,345,340     1,171,937     717,367        513,292        

ส่วนของหนีสินตามสัญญาเช่า

ทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 214,299        41,356          2,509            1,622            

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย 103,531        197,005        -               -               

หนีสินหมุนเวียนอืน 24,506          21,688          2,743            5,694            

รวมหนีสินหมุนเวยีน 2,875,958     2,092,807     1,105,856     683,349        

หนีสินไม่หมุนเวียน

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 7, 10 3,687,393     2,997,697     2,683,817     1,706,504     

เงินกูย้มืระยะยาวจากกิจการทีเกียวขอ้งกนั 3 47,672          -               -               -               

หนีสินตามสัญญาเช่า 1,558,704     64,682          11,017          6,578            

หนีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 88,310          60,648          -               -               

ประมาณการหนีสินไม่หมุนเวียน

สาํหรับผลประโยชน์พนักงาน 78,403          61,933          17,589          15,950          

หนีสินอนุพนัธ์ 10 24,254          36,456          20,134          28,194          

หนีสินไม่หมุนเวียนอืน -               4,785            -               -               

รวมหนีสินไม่หมุนเวยีน 5,484,736     3,226,201     2,732,557     1,757,226     

รวมหนีสิน 8,360,694     5,319,008     3,838,413     2,440,575     

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

(พันบาท)

   หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี
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บริษทั พริมา มารีน จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ

 

30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม

หนสิีนและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

(ไม่ไดต้รวจสอบ) (ไม่ไดต้รวจสอบ)

ส่วนของผู้ถอืหุ้น

ทุนเรือนหุ้น

ทุนจดทะเบียน

(หุ้นสามัญจาํนวน 2,500 ล้านหุ้น 

มูลค่า 1 บาทต่อหุ้น) 2,500,000     2,500,000     2,500,000     2,500,000     

ทุนทีออกและชาํระแลว้

(หุ้นสามัญจาํนวน 2,500 ล้านหุ้น 

มูลค่า 1 บาทต่อหุ้น) 2,500,000     2,500,000     2,500,000     2,500,000     

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญั 3,407,489     3,407,489     3,407,489     3,407,489     

ส่วนต่างจากการรวมธุรกิจ

ภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 6 (65,437)         (316,135)       -               (250,698)       

การเปลียนแปลงส่วนไดเ้สียของ

บริษทัใหญ่ในบริษทัยอ่ย 2 (ข) (188,580)       (124,091)       -               -               

กาํไรสะสม

จดัสรรเป็นทุนสาํรองตามกฎหมาย 211,400        211,400        211,400        211,400        

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 2,921,193     2,388,484     1,167,981     889,683        

องคป์ระกอบอืนของส่วนของผูถื้อหุ้น 107,272        (210,843)       (16,107)         (22,555)         

รวมส่วนของบริษัทใหญ่ 8,893,337     7,856,304     7,270,763     6,735,319     

ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม 338,742        467,575        -               -               

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 9,232,079     8,323,879     7,270,763     6,735,319     

รวมหนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 17,592,773   13,642,887   11,109,176   9,175,894     

(พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

   หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี
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บริษทั พริมา มารีน จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกําไรขาดทุน (ไม่ได้ตรวจสอบ)

2564 2563 2564 2563

รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 1,542,730        1,508,186        308,698           463,669           

ตน้ทุนการใหบ้ริการ (1,056,384)      (845,403)         (249,409)         (342,504)         

กําไรขันต้น 486,346           662,783           59,289             121,165           

รายไดจ้ากการลงทุน 487                  172                  508,983           -                  

รายไดอื้น 261,067           19,760             4,603               3,997               

กําไรก่อนค่าใช้จ่าย 747,900           682,715           572,875           125,162           

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (108,472)         (112,953)         (49,783)           (60,028)           

ขาดทุนจากอตัราแลกเปลียนสุทธิ (28,065)           (14,663)           (17,127)           (11,972)           

กําไรจากกิจกรรมดําเนินงาน 611,363           555,099           505,965           53,162             

ตน้ทุนทางการเงิน (70,784)           (49,647)           (36,477)           (26,302)           

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม

และการร่วมคา้ทีใชว้ิธีส่วนไดเ้สีย (25,278)           17,812             -                  -                  

กําไรก่อนภาษีเงินได้ 515,301           523,264           469,488           26,860             

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ (28,373)           (66,918)           (982)                (2,177)             

กําไรสําหรับงวด 486,928           456,346           468,506           24,683             

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที สาํหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที

30 กนัยายน 30 กนัยายน

(พันบาท)

   หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี
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บริษทั พริมา มารีน จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกําไรขาดทุนเบด็เสร็จ (ไม่ได้ตรวจสอบ)

2564 2563 2564 2563

กําไรสําหรับงวด 486,928           456,346           468,506           24,683             

กําไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน

รายการทอีาจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ใน

กําไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ผลต่างของอตัราแลกเปลียนจากการแปลงค่างบการเงิน 190,287           54,915             -                  -                  

ผลกาํไรจากการป้องกนัความเสียง

กระแสเงินสด - สุทธิจากภาษี 2,133               3,281               1,369               1,866               

ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอนืในบริษทัร่วม

และการร่วมคา้ ตามวธีิส่วนไดเ้สีย -                  2,458               -                  -                  

กําไรขาดทุนเบด็เสร็จอืนสําหรับงวด - สุทธิจากภาษี 192,420           60,654             1,369               1,866               

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 679,348           517,000           469,875           26,549             

การแบ่งปันกําไร

ส่วนทีเป็นของบริษทัใหญ่ 426,078           411,190           468,506           24,683             

ส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม 60,850             45,156             -                  -                  

486,928           456,346           468,506           24,683             

การแบ่งปันกําไรเบ็ดเสร็จรวม 

ส่วนทีเป็นของบริษทัใหญ่ 602,918           467,277           469,875           26,549             

ส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม 76,430             49,723             -                  -                  

679,348           517,000           469,875           26,549             

กําไรต่อหุ้นขันพืนฐาน (บาท) 0.17                 0.16                 0.19                 0.01                 

(พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที สาํหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที

30 กนัยายน 30 กนัยายน

   หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี

7  



บริษทั พริมา มารีน จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกาํไรขาดทุน (ไม่ได้ตรวจสอบ)

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

รายไดจ้ากการให้บริการ 3, 8 4,422,544       4,508,359       1,011,035       1,455,040       

ตน้ทุนการใหบ้ริการ 3 (2,964,493)      (2,633,067)      (856,472)         (1,111,599)      

กาํไรขันต้น 1,458,051       1,875,292       154,563          343,441          

รายไดจ้ากการลงทุน 3 2,070              2,722              845,744          564,810          

รายไดอื้น 3 545,043          45,889            266,952          13,682            

กาํไรก่อนค่าใช้จ่าย 2,005,164       1,923,903       1,267,259       921,933          

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 3 (298,101)         (353,813)         (159,683)         (227,955)         

ขาดทุนจากอตัราแลกเปลียนสุทธิ (67,483)           (59,340)           (36,018)           (50,379)           

กาํไรจากกจิกรรมดําเนินงาน 1,639,580       1,510,750       1,071,558       643,599          

ตน้ทุนทางการเงิน (182,822)         (167,233)         (89,967)           (89,295)           

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม

และการร่วมคา้ทีใชวิ้ธีส่วนไดเ้สีย 8 23,731            77,418            -                  -                  

กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 1,480,489       1,420,935       981,591          554,304          

รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินได้ (130,228)         (177,824)         (2,595)             8,601              

กาํไรสําหรับงวด 1,350,261       1,243,111       978,996          562,905          

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

สาํหรับงวดเกา้เดือนสินสุดวนัที สาํหรับงวดเกา้เดือนสินสุดวนัที

30 กนัยายน 30 กนัยายน

(พันบาท)

   หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี

8  



บริษทั พริมา มารีน จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ไม่ได้ตรวจสอบ)

2564 2563 2564 2563

กาํไรสําหรับงวด 1,350,261       1,243,111       978,996          562,905          

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน

รายการทีอาจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ใน

กาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

ผลต่างของอตัราแลกเปลียนจากการแปลงค่างบการเงิน 327,486          102,201          -                  -                  

ผลกาํไร (ขาดทุน) จากการป้องกนัความเสียง

กระแสเงินสด - สุทธิจากภาษี 9,762              (26,614)           6,448              (16,538)           

ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืนในบริษทัร่วม

และการร่วมคา้ ตามวิธีส่วนไดเ้สีย 7,526              4,009              -                  -                  

รวมรายการทีอาจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ใน

กาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั 344,774          79,596            6,448              (16,538)           

รายการทีจะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ใน

กาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

ผลขาดทุนจากการวดัมูลค่าใหม่ของ

ผลประโยชน์พนกังานทีกาํหนดไว ้- สุทธิจากภาษี -                  (2,840)             -                  -                  

รวมรายการทีจะไม่ถูกจัดประเภทใหม่

ไว้ในกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั -                  (2,840)             -                  -                  

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนสําหรับงวด - สุทธิจากภาษี 344,774          76,756            6,448              (16,538)           

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 1,695,035       1,319,867       985,444          546,367          

การแบ่งปันกาํไร

ส่วนทีเป็นของบริษทัใหญ่ 1,233,407       1,119,622       978,996          562,905          

ส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม 116,854          123,489          -                  -                  

1,350,261       1,243,111       978,996          562,905          

การแบ่งปันกาํไรเบ็ดเสร็จรวม 

ส่วนทีเป็นของบริษทัใหญ่ 1,551,523       1,213,439       985,444          546,367          

ส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม 143,512          106,428          -                  -                  

1,695,035       1,319,867       985,444          546,367          

กาํไรต่อหุ้นขันพืนฐาน (บาท) 0.49                0.45                0.39                0.23                

(พันบาท)

30 กนัยายน

สาํหรับงวดเกา้เดือนสินสุดวนัที

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

สาํหรับงวดเกา้เดือนสินสุดวนัที

30 กนัยายน

   หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี

9  



บริษัท พริมา มารีน จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

ส่วนแบ่ง

กาํไรขาดทุน

เบด็เสร็จอืนใน สาํรอง

ส่วนต่างจาก การเปลียนแปลง บริษทัร่วม การป้องกนั รวม

ทุนเรือนหุ้น ส่วนเกิน การรวมธุรกิจ ส่วนไดเ้สียของ สาํรอง และการร่วมคา้ ความเสียง องคป์ระกอบ รวมส่วนของ ส่วนไดเ้สีย รวม

ทอีอกและ มูลค่าหุ้น ภายใตก้าร บริษทัใหญ่ ทุนสาํรอง ยงัไม่ได้ การแปลงค่า ทใีชว้ธีิ กระแส อืนของส่วน ผูถื้อหุ้นของ ทไีม่มีอาํนาจ ส่วนของ

ชาํระแลว้ สามญั ควบคุมเดียวกนั ในบริษทัยอ่ย ตามกฎหมาย จดัสรร งบการเงิน ส่วนไดเ้สีย เงินสด ของผูถื้อหุ้น บริษทัใหญ่ ควบคุม ผูถื้อหุ้น

สําหรับงวดเก้าเดือนสินสุดวันที 30 กันยายน 2563

ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม 2563 2,500,000   3,407,489   (417,157)          (124,091)            155,200       1,543,911   (145,134)   (5,890)             (8,636)       (159,660)      6,905,692    364,599       7,270,291   

รายการกับผู้ถือหุ้นทีบันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

เงินลงทุนทีได้รับจากผู้ถือหุ้นและการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น

เงินลงทุนทไีดรั้บจากผูถื้อหุ้นทีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย -             -             -                   -                     -               -             -            -                  -            -               -               39,586         39,586        

   เงินปันผล -             -             -                   -                     -               (350,000)     -            -                  -            -               (350,000)      (52,608)        (402,608)     

รวมรายการกับผู้เป็นเจ้าของทบัีนทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น -             -             -                   -                     -               (350,000)     -            -                  -            -               (350,000)      (13,022)        (363,022)     

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด

   กาํไร -             -             -                   -                     -               1,119,622   -            -                  -            -               1,119,622    123,489       1,243,111   

   กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน -             -             -                   -                     -               (2,272)         118,077     4,009              (25,997)     96,089         93,817         (17,061)        76,756        

รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด -             -             -                   -                     -               1,117,350   118,077     4,009              (25,997)     96,089         1,213,439    106,428       1,319,867   

ยอดคงเหลือ ณ วันที 30 กันยายน 2563 2,500,000   3,407,489   (417,157)          (124,091)            155,200       2,311,261   (27,057)     (1,881)             (34,633)     (63,571)        7,769,131    458,005       8,227,136   

(พันบาท)

งบการเงินรวม

กาํไรสะสม องคป์ระกอบอืนของส่วนของผูถื้อหุ้น

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี

10  



บริษัท พริมา มารีน จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

ส่วนแบ่ง

กาํไรขาดทุน

เบด็เสร็จอืนใน สาํรอง

ส่วนต่างจาก การเปลียนแปลง บริษทัร่วม การป้องกนั รวม

ทุนเรือนหุน้ ส่วนเกิน การรวมธุรกิจ ส่วนไดเ้สียของ สาํรอง และการร่วมคา้ ความเสียง องคป์ระกอบ รวมส่วนของ ส่วนไดเ้สีย รวม

ทีออกและ มูลค่าหุน้ ภายใตก้าร บริษทัใหญ่ ทุนสาํรอง ยงัไม่ได้ การแปลงค่า ทีใชว้ธีิ กระแส อืนของส่วน ผูถื้อหุน้ของ ทีไม่มีอาํนาจ ส่วนของ

หมายเหตุ ชาํระแลว้ สามญั ควบคุมเดียวกนั ในบริษทัยอ่ย ตามกฎหมาย จดัสรร งบการเงนิ ส่วนไดเ้สีย เงินสด ของผูถื้อหุน้ บริษทัใหญ่ ควบคุม ผูถื้อหุน้

สําหรับงวดเก้าเดือนสินสุดวันที 30 กันยายน 2564

ยอดคงเหลือ ณ วันท ี1 มกราคม 2564 2,500,000   3,407,489  (316,135)           (124,091)            211,400       2,388,484    (175,283)     (6,800)              (28,760)     (210,843)      7,856,304    467,575       8,323,879  

รายการกับผู้ถือหุ้นทบีันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

การจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น

   เงินปันผล 9 -             -             -                    -                     -               (450,000)     -              -                   -            -               (450,000)      (83,327)        (533,327)    

รวมการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น -             -             -                    -                     -               (450,000)     -              -                   -            -               (450,000)      (83,327)        (533,327)    

การเปลียนแปลงส่วนได้เสียในบริษทัย่อย

การไดม้าซึงส่วนไดเ้สียทไีม่มีอาํนาจควบคุม

โดยอาํนาจควบคุมไม่เปลียนแปลง 2 (ข) -             -             -                    (64,489)              -               -              -              -                   -            -               (64,489)        (195,511)      (260,000)    

ซือธุรกิจ 2 (ก) -             -             -                    -                     -               -              -              -                   -            -               -               6,492           6,492         

รวมการเปลียนแปลงในส่วนได้เสียในบริษทัย่อย -             -             -                    (64,489)              -               -              -              -                   -            -               (64,489)        (189,019)      (253,508)    

รวมรายการกับผู้เป็นเจ้าของทีบันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น -             -             -                    (64,489)              -               (450,000)     -              -                   -            -               (514,489)      (272,346)      (786,835)    

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด

   กาํไร -             -             -                    -                     -               1,233,407    -              -                   -            -               1,233,407    116,854       1,350,261  

   กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน -             -             -                    -                     -               -              301,030      7,526               9,559         318,115       318,115       26,659         344,774     

รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด -             -             -                    -                     -               1,233,407    301,030      7,526               9,559         318,115       1,551,522    143,513       1,695,035  

โอนไปกาํไรสะสม 6 -             -             250,698            -                     -               (250,698)     -              -                   -            -               -               -               -             

ยอดคงเหลือ ณ วันท ี30 กันยายน 2564 2,500,000   3,407,489  (65,437)             (188,580)            211,400       2,921,193    125,747      726                  (19,201)     107,272       8,893,337    338,742       9,232,079  

งบการเงินรวม

กาํไรสะสม องคป์ระกอบอืนของส่วนของผูถื้อหุน้

(พนับาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี 11



บริษัท พริมา มารีน จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

องคป์ระกอบ

อืนของส่วน

ของผูถื้อหุน้

ทุนเรือนหุน้ ส่วนเกิน ส่วนต่างจากการ สาํรองการป้องกนั

ทีออกและ มูลค่าหุน้ รวมธุรกิจภายใต้ ทุนสาํรอง ยงัไม่ได้ ความเสียง รวมส่วนของ

ชาํระแลว้ สามญั การควบคุมเดียวกนั ตามกฎหมาย จดัสรร กระแสเงินสด ผูถื้อหุน้

สําหรับงวดเก้าเดือนสินสุดวันที 30 กนัยายน 2563

ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม 2563 2,500,000  3,407,489  (351,494)                 155,200       449,482   (10,082)                6,150,595    

รายการกบัผู้ถือหุ้นทบีันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

การจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น

เงินปันผลใหผู้ถื้อหุน้ของบริษทั -             -             -                          -               (350,000)  -                       (350,000)      

รวมรายการกบัผู้เป็นเจ้าของทีบันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น -             -             -                          -               (350,000)  -                       (350,000)      

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด

   กาํไร -             -             -                          -               562,905   -                       562,905       

   กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน -             -             -                          -               -           (16,538)                (16,538)        

รวมกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด -             -             -                          -               562,905   (16,538)                546,367       

ยอดคงเหลือ ณ วันที 30 กนัยายน 2563 2,500,000  3,407,489  (351,494)                 155,200       662,387   (26,620)                6,346,962    

(พันบาท)

งบการเงินเฉพาะกจิการ

กาํไรสะสม

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี
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บริษัท พริมา มารีน จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

องคป์ระกอบ

อืนของส่วน

ของผูถื้อหุ้น

ทุนเรือนหุ้น ส่วนเกิน ส่วนต่างจากการ สาํรองการป้องกนั

ทีออกและ มูลค่าหุ้น รวมธุรกิจภายใต้ ทุนสาํรอง ยงัไม่ได้ ความเสียง รวมส่วนของ

หมายเหตุ ชาํระแลว้ สามญั การควบคุมเดียวกนั ตามกฎหมาย จดัสรร กระแสเงินสด ผูถื้อหุ้น

สําหรับงวดเก้าเดือนสินสุดวันที 30 กันยายน 2564

ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม 2564 2,500,000   3,407,489  (250,698)               211,400       889,683     (22,555)                 6,735,319        

รายการกับผู้ถือหุ้นทีบันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

การจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น

เงินปันผลให้ผูถื้อหุ้นของบริษทั 9 -              -             -                        -               (450,000)    -                        (450,000)          

รวมรายการกับผู้เป็นเจ้าของทีบันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น -              -             -                        -               (450,000)    -                        (450,000)          

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด

   กาํไร -              -             -                        -               978,996     -                        978,996           

   กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน -              -             -                        -               -             6,448                     6,448               

รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด -              -             -                        -               978,996     6,448                     985,444           

โอนไปกาํไรสะสม 6 -              -             250,698                 -               (250,698)    -                        -                   

ยอดคงเหลือ ณ วันที 30 กันยายน 2564 2,500,000   3,407,489  -                        211,400       1,167,981  (16,107)                 7,270,763        

(พันบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

กาํไรสะสม

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี 13



บริษัท พริมา มารีน จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ไม่ได้ตรวจสอบ)

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน

กาํไรสาํหรับงวด 1,350,261       1,243,111       978,996          562,905          

ปรับรายการทีกระทบกาํไรเป็นเงินสดรับ (จ่าย)

ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินได้ 130,228          177,824          2,595              (8,601)            

ตน้ทุนทางการเงิน 182,822          167,233          89,967            89,295            

ค่าเสือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 676,637          548,405          160,851          207,046          

(กาํไร) ขาดทุนจากการจาํหน่ายอปุกรณ์และเรือเดินทะเล (439,441)        5,643              (189,083)        -                 

กลบัรายการสิงตอบแทนทีคาดวา่จะตอ้งจา่ยจากการซือธุรกิจ (63,041)          -                 (63,041)          -                 

(กลบัรายการ) ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าทีรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน (418)               49,454            -                 49,454            

กาํไรจากการปรับมูลค่ายติุธรรม -                 (3,394) -                 -                 

ส่วนแบ่งกาํไรของการร่วมคา้ และบริษทัร่วม

 ทีใชวิ้ธีส่วนไดเ้สีย (สุทธิจากภาษี) 8 (23,731)          (77,418)          -                 -                 

ค่าใชจ่้ายประมาณการหนีสินสาํหรับผลประโยชน์พนกังาน 6,354              4,926              1,639              1,223              

ขาดทุนจากอตัราแลกเปลียนทียงัไม่เกิดขึน 148,730          65,011            131,738          64,888            

รายไดด้อกเบีย (2,070)            (2,722)            (36,343)          (1,698)            

รายไดเ้งินปันผล 3 -                 -                 (809,401)        (563,112)        

1,966,331       2,178,073       267,918          401,400          

การเปลียนแปลงในสินทรัพย์และหนีสินดาํเนินงาน

ลูกหนีการคา้และลูกหนีหมุนเวียนอืน (105,686)        115,270          (94,457)          37,127            

สินคา้คงเหลือ 6,932              8,136              108                (8,307)            

สินทรัพยห์มุนเวยีนอืน 237                (2,196)            2,684              233                

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน 12,430            5,059              12,388            (1,114)            

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีหมุนเวียนอืน (129,553)        229,584          (5,016)            (21,203)          

หนีสินหมุนเวียนอืน (888)               7,183              (2,952)            (794)               

หนีสินไม่หมุนเวียนอืน (75)                 (358)               -                 (223)               

ผลประโยชน์พนกังานจ่าย (7,873)            (408)               -                 -                 

กระแสเงินสดสุทธิไดม้าจากการดาํเนินงาน 1,741,855       2,540,343       180,673          407,119          

จ่ายภาษีเงินได้ (226,699)        (65,047)          (5,336)            (9,281)            

กระแสเงนิสดสุทธิได้มาจากกจิกรรมดาํเนินงาน 1,515,156       2,475,296       175,337          397,838          

30 กนัยายน

งบการเงนิรวม

สาํหรับงวดเกา้เดือนสินสุดวนัที

(พันบาท)

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

สาํหรับงวดเกา้เดือนสินสุดวนัที

30 กนัยายน

   หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี
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บริษัท พริมา มารีน จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ไม่ได้ตรวจสอบ)

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน

ดอกเบียรับ 3,246              2,722              4,646              1,698              

เงินปันผลรับ 39,136            26,250            640,385          563,112          

เงินฝากสถาบนัการเงินทีมีขอ้จาํกดัในการเบิกใช ้(เพมิขึน) ลดลงสุทธิ (279,342)        620                (13,669)          39                  

เงินสดจ่ายเพือซือเงินลงทุนในการร่วมคา้ -                 (49)                 -                 -                 

เงินสดจ่ายสุทธิเพือซือธุรกิจ 2 (153,784)        -                 -                 -                 

เงินสดจ่ายเพือซือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                 -                 (610,300)        (545,484)        

เงินสดรับจากการขายอปุกรณ์และเรือเดินทะเล 1,956,838       3,758              1,389,792       -                 

เงินสดจ่ายเพือซ่อมเรือครังใหญ่และซือเรือเดินทะเล

อุปกรณ์และส่วนปรับปรุงอาคาร (814,970)        (171,207)        (737,884)        (48,930)          

เงินสดจ่ายเพือซือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (1,076)            -                 (20)                 -                 

เงินสดรับชาํระคืนจากเงินให้กูย้มืระยะยาวแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนั 3 -                 87,878            67,500            -                 

เงินให้กูย้มืระยะยาวแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนั 3 -                 -                 (2,413,098)     -                 

กระแสเงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมลงทุน 750,048          (50,028)          (1,672,648)     (29,565)          

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน

เงินสดจ่ายจากการเปลียนแปลงส่วนไดเ้สียในความเป็นเจา้ของ

ในบริษทัยอ่ยทีไม่ไดมี้ผลทาํให้สูญเสียการควบคุม 2 (260,000) -                 -                 -                 

เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะสนัจากสถาบนัการเงิน 270,000 110,000          270,000          -                 

เงินสดจ่ายชาํระเงินกูย้มืระยะสนัจากสถาบนัการเงิน (162,500)        (110,000)        -                 -                 

เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาวจากกิจการทีเกียวขอ้งกนั 3 47,672            -                 -                 -                 

เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 2,335,000       437,000          2,285,000       437,000          

เงินสดจ่ายชาํระเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน (2,871,683)     (907,606)        (1,226,769)     (390,299)        

เงินสดจ่ายชาํระเงินกูย้มืระยะยาวอืน (700,000)        -                 -                 -                 

เงินสดจ่ายชาํระหนีสินตามสญัญาเช่า (95,313)          (214,096)        (1,673)            (185,110)        

เงินสดรับจากส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม

ในการออกจาํหน่ายหุ้นสามญัของบริษทัยอ่ย -                 39,586            -                 -                 

เงินปันผลจ่ายให้ผูถื้อหุ้นของบริษทั 9 (450,000)        (350,000)        (450,000)        (350,000)        

เงินปันผลจ่ายให้ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม (83,327)          (52,608)          -                 -                 

ดอกเบียจา่ย (150,359)        (163,328)        (91,429)          (89,046)          

กระแสเงนิสดสุทธิมาจาก (ใช้ไป) ในกจิกรรมจัดหาเงนิ (2,120,510)     (1,211,052)     785,129          (577,455)        

สาํหรับงวดเกา้เดือนสินสุดวนัที

งบการเงนิรวม

30 กนัยายน

(พันบาท)

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

สาํหรับงวดเกา้เดือนสินสุดวนัที

30 กนัยายน

   หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี
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บริษัท พริมา มารีน จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ไม่ได้ตรวจสอบ)

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพมิขึน (ลดลง) สุทธิ

ก่อนผลกระทบของอตัราแลกเปลียน 144,694          1,214,216       (712,182)        (209,182)        

ผลกระทบของอตัราแลกเปลียนทีมีต่อเงินสดและ

รายการเทียบเท่าเงินสด 210,470          52,578            -                 -                 

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพมิขึน (ลดลง) สุทธิ 355,164          1,266,794       (712,182)        (209,182)        

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม 2,218,798       941,646          832,997          403,535          

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด ณ 30 กนัยายน 2,573,962       2,208,440       120,815          194,353          

รายการทีไม่ใช่เงินสด

เจา้หนีจากการซืออปุกรณ์และเรือเดินทะเลโดยยงัมิไดช้าํระเงิน 23,629            21,537            20,066            6,572              

การรับรู้รายการสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ 6 1,656,643       39,941            6,999              3,570              

ลูกหนีจากการขายสินทรัพย์ -                 -                 91,909            -                 

เงินปันผลคา้งรับ -                 -                 204,000 -                 

30 กนัยายน

สาํหรับงวดเกา้เดือนสินสุดวนัที

30 กนัยายน

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

สาํหรับงวดเกา้เดือนสินสุดวนัที

(พันบาท)

งบการเงนิรวม

   หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี
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บริษัท พริมา มารีน จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยำยน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
 

17 

หมายเหตุ  สารบัญ 
   
1  เกณฑก์ารจดัท างบการเงินระหวา่งกาล 
2  การซ้ือบริษทัยอ่ยและส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม 
3  บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
4  เงินลงทุนในบริษทัย่อย บริษทัร่วมและการร่วมคา้ 
5  การด าเนินงานร่วมกนั 
6  ท่ีดิน อาคาร อุปกรณ์และเรือเดินทะเล 
7  หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย 
8  ส่วนงานด าเนินงานและการจ าแนกรายได ้
9  เงินปันผล 
10  เคร่ืองมือทางการเงิน 
11  ภาระผกูพนักบับุคคลหรือกิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 
12  เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
   

   
   
   
   
   

   
   
   
   
   
   
   

 
 

 
 

 



บริษัท พริมา มารีน จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยำยน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี 
 

งบการเงินระหวา่งกาลน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกงบการเงินจากคณะกรรมการเม่ือ 11 พฤศจิกายน 2564 
 

1 เกณฑ์การจัดท างบการเงินระหว่างกาล 
 

งบการเงินระหว่างกาลแบบย่อน้ีน าเสนอรายการในงบการเงินในรูปแบบเดียวกบังบการเงินประจ าปีและจดัท าหมาย
เหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลในรูปแบบย่อ (“งบการเงินระหวา่งกาล”) ตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง  
การรายงานทางการเงินระหว่างกาล รวมถึงแนวปฏิบติัทางการบญัชีท่ีประกาศใชโ้ดยสภาวิชาชีพบญัชีฯ กฎระเบียบ
และประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้ง โดยงบการเงินระหวา่งกาลน้ีเน้นการให้
ขอ้มูลท่ีเก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ๆ เพื่อไม่ให้ซ ้ าซ้อนกบัขอ้มูลท่ีไดเ้คยน าเสนอไปแลว้ในงบ
การเงินประจ าปี ดงันั้นการอ่านงบการเงินระหว่างกาลน้ีจึงควรอ่านควบคู่กับงบการเงินของบริษทัและบริษทัย่อย
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 
 

ในการจัดท างบการเงินระหว่างกาล ผูบ้ริหารได้มีการใช้วิจารณญาณและการประมาณการในการถือปฏิบติัตาม
นโยบายการบญัชีของกลุ่มบริษทั ซ่ึงผลท่ีเกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างจากท่ีประมาณการไว ้ทั้งน้ี นโยบายการบญัชี วิธีการ
ค านวณและแหล่งขอ้มูลส าคญัท่ีใชใ้นการประมาณการท่ีอาจมีความไม่แน่นอนนั้นไม่แตกต่างจากท่ีไดอ้ธิบายไวใ้น
งบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 
 

2 การซ้ือบริษัทย่อยและส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุม 
 

(ก) บริษัท ทรูธ มารีไทม์ จ ากัด (เดิมช่ือ “ไทยออยล์มารีน จ ากัด”) และบริษัทย่อย 
 

เม่ือวนัท่ี 30 เมษายน 2564 บริษทั ภูริช มารีน จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยทางตรงของบริษทั ไดม้าซ่ึงอ านาจควบคุมใน
บริษทั ทรูธ มารีไทม ์จ ากดั (เดิมช่ือ “ไทยออยลม์ารีน จ ากดั”) (“TM”) และมีบริษทัย่อย (“กลุ่ม TM”) โดยกลุ่ม TM 
เป็นผูใ้ห้บริการขนส่งสินคา้ทางเรือส าหรับผลิตภณัฑ์น ้ ามนัปิโตรเลียมและปิโตรเคมี และเรือขนส่งสัมภาระและ
ผูโ้ดยสารรวมถึงงานตวัแทนเรือ ซ่ึงเป็นการซ้ือหุน้ทุนในบริษทัร้อยละ 100 โดยมูลค่าราคาซ้ือขายเท่ากบั 860.49 ลา้น
บาท ดงันั้นกลุ่มบริษทัถือรายการดงักล่าวเป็นการรวมธุรกิจ ภายหลงัจากเสร็จส้ินการซ้ือธุรกิจดงักล่าว ส่งผลให้กลุ่ม 
TM เป็นบริษทัย่อยทางออ้มของบริษทั ในระหว่างงวดนับตั้งแต่วนัท่ีซ้ือธุรกิจจนถึงวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 ธุรกิจ
ดังกล่าวมีรายได้จ านวน 355.97 ล้านบาทและก าไรสุทธิจ านวน 32.37 ล้านบาท ซ่ึงรวมเป็นส่วนหน่ึงของผลการ
ด าเนินงานของกลุ่มบริษทั 

  



บริษัท พริมา มารีน จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยำยน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ผูบ้ริหารเช่ือว่าการซ้ือธุรกิจดงักล่าว จะสามารถขยายกองเรือและเพิ่มศกัยภาพของธุรกิจขนส่งน ้ ามนัส าเร็จรูปใน
ประเทศ รวมถึงส่งเสริมใหธุ้รกิจเรือขนส่งระหวา่งประเทศมีความแขง็แกร่งเพิ่มขึ้น นอกจากนั้น บริษทั ทรูธ มารีไทม ์
จ ากดั และบริษทัยอ่ยจะสามารถสร้างใหเ้กิดการร่วมมือกนัระหวา่งธุรกิจของกลุ่มบริษทั พริมา มารีน ซ่ึงจะท าใหเ้พิ่ม
ประสิทธิภาพในการด าเนินธุรกิจและลดค่าใชจ่้ายในการบริหารงานไดม้ากซ่ึงเป็นปัจจยัหลกัท่ีท าใหเ้กิดค่าความนิยม
จากการซ้ือกิจการ 
 

สินทรัพย์ที่ได้มาและหน้ีสินที่รับมา     มูลค่าที่รับรู้ 
    (พันบาท) 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด    706,703 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน    81,090 
สินคา้คงเหลือ    12,120 
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน    1,681 
ท่ีดิน อาคาร อุปกรณ์และเรือเดินทะเล และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน    2,332,040 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน    20,131 
เงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน    (162,500) 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน    (69,474) 
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน    (8,023) 
เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน    (1,222,500) 
เงินกูย้ืมระยาวอ่ืน    (700,000) 
หน้ีสินตามสัญญาเช่า    (14,939) 
ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนส าหรับผลประโยชน์พนกังาน    (17,989) 
รวมสินทรัพย์สุทธิที่ระบุได้    958,340 
หัก ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมตามสัดส่วนของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีระบุได ้    (6,493) 
ส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีอ านาจควบคุม    951,847 
หัก ส่วนไดเ้สียในท่ีบริษทัถืออยูก่่อนการรวมธุรกิจ    (220,206) 
รวมสินทรัพย์สุทธิที่ระบุได้ที่ได้รับ    731,641 
     

ส่ิงตอบแทนที่โอนให้    860,487 
     

เงินสดสุทธิท่ีไดม้าจากการซ้ือบริษทัยอ่ย    706,703 
เงินสดท่ีจ่าย    (860,487) 
กระแสเงินสดจ่ายสุทธิ    (153,784) 



บริษัท พริมา มารีน จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยำยน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ผูบ้ริหารไดแ้ต่งตั้งผูป้ระเมินราคาอิสระเพื่อท าการประเมินมูลค่ายุติธรรมของธุรกิจขา้งต้น อย่างไรก็ดี ณ วนัท่ีงบ
การเงินรวมน้ีไดรั้บการอนุมติั รายงานของผูป้ระเมินราคาอิสระยงัไม่เสร็จสมบูรณ์ ดงันั้นมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพย์
ท่ีไดม้าและหน้ีสินท่ีรับมาเป็นมูลค่าประมาณการ ณ วนัท่ีซ้ือธุรกิจ  
 

(ข) บริษัท บิ๊กซี จ ากัด 
 

การเปล่ียนแปลงสัดส่วนความเป็นเจ้าของในบริษัทย่อยโดยอ านาจการควบคุมไม่เปล่ียนแปลง   
 

เม่ือวนัท่ี 14 มกราคม 2564 บริษทัไดซ้ื้อหุ้นสามญัจากผูถื้อหุ้นจ านวนรวม 55,368 หุ้น จากผูถื้อหุ้นของบริษทั บ๊ิกซี 
จ ากดั เป็นเงินสดจ านวนเงินรวม 200 ลา้นบาท ท าให้ส่วนไดเ้สียเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 80 เป็นร้อยละ 95.38 กลุ่มบริษทั
รับรู้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมลดลงป็นจ านวนเงิน 149.68 ลา้นบาท และส่วนต ่ากว่าทุนจากการเปล่ียนแปลง
สัดส่วนความเป็นเจา้ของในบริษทัยอ่ยเป็นจ านวนเงิน 50.32 ลา้นบาท 
 

เม่ือวนัท่ี 1 เมษายน 2564 บริษทัไดซ้ื้อหุ้นสามญัจากผูถื้อหุ้นจ านวนรวม 16,632 หุ้น จากผูถื้อหุ้นของบริษทั บ๊ิกซี 
จ ากดั เป็นเงินสดจ านวนเงินรวม 60 ลา้นบาท ท าใหส่้วนไดเ้สียเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 95.38 เป็นร้อยละ 99.99 กลุ่มบริษทั
รับรู้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมลดลงป็นจ านวนเงิน 45.83 ลา้นบาท และส่วนต ่ากว่าทุนจากการเปล่ียนแปลง
สัดส่วนความเป็นเจา้ของในบริษทัยอ่ยเป็นจ านวนเงิน 14.17 ลา้นบาท 
 

3 บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 
 

ความสัมพนัธ์ท่ีมีกบับริษทัย่อย บริษทัร่วม และการร่วมคา้ท่ีมีการเปล่ียนแปลงอย่างมีสาระส าคญัไดเ้ปิดเผยในหมาย
เหตุขอ้ 2 และ 4 กลุ่มบริษทัไม่มีบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืนท่ีมีความสัมพนัธ์เปล่ียนแปลงอย่างมีสาระส าคญั
ในระหวา่งงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 
 

นโยบายการก าหนดราคาไม่มีการเปล่ียนแปลงอย่างมีสาระส าคญัในระหว่างงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 
2564 
 
 

  



บริษัท พริมา มารีน จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยำยน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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รายการที่ส าคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
   ส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2564  2563  2564  2563 

 (พันบาท) 
บริษัทใหญ่        
รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 73,309  78,877  -  - 
รายไดอ่ื้น 878  878  27  27 
ค่าเช่าและคา่บริการอาคารส านกังาน 1,554  1,554  1,554  1,554 
ค่าบริการอ่ืน 19,368  22,011  9,028  11,226 
ดอกเบ้ียจ่าย 179  -  -  - 
        

บริษัทย่อย        
รายไดจ้ากการใหบ้ริการ -  -  541,374  935,246 
เงินปันผลรับ -  -  807,286  536,862 
ดอกเบ้ียรับ -  -  35,275  - 
รายไดอ่ื้น -  -  915  79 
ซ้ือสินคา้และรับบริการ -  -  266,140  233,821 
ค่าบริหารจดัการ -  -  276,212  456,647 
ค่าบริการอ่ืน -  -  1,288  472 
        

การร่วมค้า        

รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 112,353  105,577  -  - 
เงินปันผลรับ -  26,250  -  26,250 
ดอกเบ้ียรับ -  152  -  - 
รายไดอ่ื้น 12,036  13,592  10,277  10,426 
ซ้ือสินคา้และรับบริการ 4,885  83,628  -  83,628 
        

บริษัทร่วม        

รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 3,224  3,201  -  - 
เงินปันผลรับ 4,141  -  2,115  - 
รายไดอ่ื้น 575  1,286  572  1,286 
ซ้ือสินคา้และรับบริการ 22,452  59,192  -  19,044 
ค่าบริหารจดัการ 4,248  11,003  -  3,424 
        



บริษัท พริมา มารีน จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยำยน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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รายการที่ส าคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
   ส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2564  2563  2564  2563 

 (พันบาท) 
ค่าตอบแทนผู้บริหารส าคัญ        
ผลประโยชน์ระยะสั้น 51,611  54,673  33,573  33,624 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 3,463  376  626  376 
        

บุคคลหรือกิจการอ่ืนที่เกี่ยวข้องกัน        
รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 107,350  216,889  -  - 

การซ้ือสินคา้และรับบริการ 374,073  225,258  22,717  29,539 
ค่าบริการอ่ืน 220  907  160  848 
ค่าเช่าและคา่บริการอาคารส านกังาน 300  900  -  - 

 

ยอดคงเหลือกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 และ 31 ธนัวาคม 2563 มีดงัน้ี 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 
 2564  2563  2564  2563 
 (พันบาท) 
ลูกหน้ีการค้า  
บริษทัใหญ่ 14,425  18,044  -  - 
บริษทัยอ่ย -  -  23,184  1,387 
การร่วมคา้ 96  82  -  - 
บริษทัร่วม 346  515  -  - 
บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้ง 360  151  -  - 
รวม 15,227  18,792  23,184  1,387 
        

ลูกหน้ีหมุนเวียนอื่น        
บริษทัยอ่ย -  -  327,844  243,979 
การร่วมคา้ 1,229  43,940  1,197  36,291 
บริษทัร่วม -  153  -  153 
รวม 1,229  44,093  329,041  280,423 
        



บริษัท พริมา มารีน จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยำยน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 
 2564  2563  2564  2563 
 (พันบาท) 
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน        
บริษทัยอ่ย -  -  2,345,598  - 

 

 อัตราดอกเบีย้  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
ณ วนัท่ี  

31 ธนัวาคม   
ณ วนัท่ี 

30 กนัยายน  
ณ วนัท่ี  

31 ธนัวาคม       
ณ วนัท่ี  

30 กนัยายน 
 2563   2564  2563  เพิ่มขึ้น  (ลดลง)   2564 
 (ร้อยละต่อปี)  (พันบาท) 
บริษทัยอ่ย -  3.6 - 5.0  -  2,413,098  (67,500)  2,345,598 

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน   31 ธนัวาคม 
 2564  2563  2564  2563 
 (พันบาท) 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น        
บริษทัใหญ่ 1,056  1,056  -  - 
        

เจ้าหนี้การค้า        
บริษทัใหญ่ 234  -  -  - 
บริษทัยอ่ย     -  -  35,247  36,118 
บริษทัร่วม 255  -  -  - 
บุคคลหรือกิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 123,206  44,889  5,038  3,218 
รวม 123,695  44,889  40,285  39,336 
        

        
        
        
        
        
        



บริษัท พริมา มารีน จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยำยน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน   31 ธนัวาคม 
 2564  2563  2564  2563 
 (พันบาท) 
เจ้าหน้ีหมุนเวียนอื่น        
บริษทัใหญ่ 8,840  2,054  5,318  1,490 
บริษทัยอ่ย -  -  20,263  - 
บริษทัร่วม 1,548  1,175  -  - 
บุคคลหรือกิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั -  5  -  - 
รวม 10,388  3,234  25,581  1,490 
        

เงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน        
บริษทัใหญ ่ 47,672  -  -  - 
 

 อัตราดอกเบีย้  งบการเงินรวม 

 
ณ วนัท่ี  

31 ธนัวาคม   
ณ วนัท่ี 

30 กนัยายน  
ณ วนัท่ี  

31 ธนัวาคม       
ณ วนัท่ี  

30 กนัยายน 
 2563   2564  2563  เพิ่มขึ้น  (ลดลง)   2564 
 (ร้อยละต่อปี)  (พันบาท) 
บริษทัใหญ่ -  4.57  -  47,672  -  47,672 
 

สัญญาส าคัญที่ท ากับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน  
 

สัญญาส าคญัท่ีท ากบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัท่ีออกใหม่ในระหวา่งงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 
 

เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย 
 

ในระหว่างงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 บริษทัไดท้ าสัญญาให้กูย้ืมเงินแบบไม่มีหลกัทรัพยค์  ้าประกนั
แก่บริษทัยอ่ยหลายแห่ง โดยมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีต่อปีตามท่ีระบุในสัญญา เงินกูย้มืดงักล่าวมีก าหนดช าระเม่ือทวงถาม
หรือภายใน 5 และ 10 ปี นบัจากวนัท่ีลงนามในสัญญา อย่างไรก็ตาม บริษทัยงัไม่มีการเรียกช าระเงินให้กูย้ืมดงักล่าว
ภายใน 12 เดือน นบัตั้งแต่วนัท่ี 30 กนัยายน 2564   
 

  



บริษัท พริมา มารีน จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยำยน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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เงินกู้ยืมจากบริษัทใหญ่ 
 

เม่ือวนัท่ี 8 กรกฎาคม 2564 กิจการร่วมคา้ ซีเอ็นเอ็นซี ไดท้ าสัญญาเงินกูย้ืมระยะยาวกบับริษทั นทลิน จ ากดั ซ่ึงเป็น
บริษทัใหญ่ของบริษทั เป็นจ านวนเงินรวม 2,000 ลา้นบาท โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อใชใ้นการลงทุนก่อสร้างโครงการ
พฒันาท่าเรือแหลมฉบงั ระยะท่ี 3 (ส่วนท่ี 1) งานก่อสร้างทางทะเล เงินกูย้ืมดงักล่าวมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีต่อปีตามท่ี
ระบุในสัญญา เงินกูย้มืดงักล่าวมีก าหนดช าระภายใน 3 ปี และ 6 เดือนนบัจากวนัท่ีลงนามในสัญญา โดยบริษทัยอ่ยจะ
มีหน้ีสินในอตัราร้อยละ 10 ของเงินกูย้มืตามท่ีระบุในสัญญา 
 

4 เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและการร่วมค้า 
 

รายการเคลื่อนไหวที่มีสาระส าคัญ 
   ส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2564  หมายเหตุ  งบการเงินรวม  

งบการเงิน
เฉพาะกิจการ 

   (พันบาท) 
บริษัทย่อย      
บริษทั บ๊ิกซี จ ากดั 2  -  259,998 

บริษทั Protea Investment Group Limited (1)   -  302 

บริษทั ที.ไอ.เอม็. ชิพ แมนเนจเมนท ์จ ำกดั (2)   -  1,000 

TOP-NTL Pte. Ltd. (2)   -  7,824 

TOP-NTL Shipping Trust (2)   -  38,675 

บริษทั ทอ็ป นอติคอล สตำร์ จ ำกดั (2)   -  52,500 

บริษทั เอ็น.ที.แอล. มำรีน จ ำกดั (3)   -  350,000 
      

บริษัทร่วม      

บริษทั ที.ไอ.เอม็. ชิพ แมนเนจเมนท ์จ ากดั (2)   (6,493)  (1,000) 
      

บริษัทร่วมค้า      

TOP-NTL Pte. Ltd. (2)   (23,070)  (7,824) 

TOP-NTL Shipping Trust (2)   (96,831)  (38,675) 

บริษทั ทอ็ป นอติคอล สตาร์ จ ากดั (2)   (93,306)  (52,500) 
  



บริษัท พริมา มารีน จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยำยน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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(1) เม่ือวนัท่ี 22 มกรำคม 2564 คณะกรรมกำรบริษัทอนุมัติให้จัดตั้ งบริษัท Protea Investments Group Limited ซ่ึงเป็น
บริษทัยอ่ยในหมู่เกำะบริติชเวอร์จินและถือหุ้นโดยบริษทัในสัดส่วนร้อยละ 100 ธุรกิจหลกัของบริษทัย่อยแห่งใหม่คือ
กำรลงทุนและบริกำรขนส่งน ้ ำมนัทำงเรือระหว่ำงประเทศ โดยมีทุนจดทะเบียนเร่ิมแรกเป็นจ ำนวน 10,000 เหรียญ
สหรัฐ หรือเทียบเท่ำ 0.30 ลำ้นบำท และไดจ้ดัตั้งบริษทัส ำเร็จเม่ือวนัท่ี 8 กุมภำพนัธ์ 2564 

 
(2) ในวนัท่ี 30 เมษายน 2564 บริษทั ภูริช มารีน จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยของบริษทัไดเ้สร็จส้ินการซ้ือหุ้นร้อยละ 100 
ของหุ้นสามญัของ บริษทั ทรูธ มารีไทม ์จ ากดั (เดิมช่ือ “ไทยออยลม์ารีน จ ากดั”) ซ่ึงถือหุ้นในบริษทัร่วมและการ
ร่วมคา้ของกลุ่มบริษทั ดงัน้ี 

 

(ก) ร้อยละ 33.33 ของส่วนไดเ้สียของบริษทั ที.ไอ.เอม็. ชิพ แมนเนจเมนท ์จ ากดั 
(ข) ร้อยละ 50.00 ของส่วนไดเ้สียของบริษทั TOP-NTL Pte. Ltd. 
(ค) ร้อยละ 50.00 ของส่วนไดเ้สียของบริษทั TOP-NTL Shipping Trust 
(ง) ร้อยละ 35.00 ของส่วนไดเ้สียของบริษทั ทอ็ป นอติคอล สตาร์ จ ากดั 

 

ส่งผลใหบ้ริษทัร่วมและการร่วมคา้ของกลุ่มบริษทักลายเป็นบริษทัยอ่ยของกลุ่มบริษทั 
 

(3) เม่ือวนัท่ี 29 กนัยายน 2564 บริษทัไดล้งทุนเพิ่มในบริษทั เอ็น.ที.แอล. มารีน จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยของบริษทัเป็น
จ านวนเงิน 350 ลา้นบาท โดยสัดส่วนการลงทุนของบริษทัไม่เปล่ียนแปลง 

 
5 การด าเนินงานร่วมกัน  

 

เม่ือวนัท่ี 30 เมษายน 2563 บริษทัย่อยแห่งหน่ึงไดท้ าสัญญาร่วมกบับริษทัอีกสองแห่งซ่ึงถือเป็นผู ้ร่วมด าเนินงานอ่ืน
เพื่อการด าเนินงานร่วมกนัในนาม “กิจการร่วมคา้ ซีเอ็นเอ็นซี” (“CNNC”)  เพื่อก่อสร้างโครงการพฒันาท่าเรือแหลม
ฉบงัระยะท่ี 3 (ส่วนท่ี 1) งานก่อสร้างทางทะเลใหก้บัการท่าเรือแห่งประเทศไทย ภายใตส้ัญญาบริษทัยอ่ยมีสิทธิไดรั้บ
แบ่งปันผลก าไรหรือขาดทุนของ CNNC ในอตัราร้อยละ 10   
 

เม่ือวนัท่ี 3 กนัยายน 2563 CNNC ไดล้งนามในสัญญาจา้งเหมาก่อสร้างโครงการพฒันาท่าเรือแหลมฉบงัระยะท่ี 3 
(ส่วนท่ี 1) งานก่อสร้างทางทะเลกับการท่าเรือแห่งประเทศไทย ภายใต้ขอ้ตกลงและเง่ือนไขของสัญญา CNNC         
ตกลงรับจา้งท างานก่อสร้างโครงการดงักล่าว โดยการท่าเรือแห่งประเทศไทยตกลงท่ีจะจ่ายค่าตอบแทนตามอตัราท่ี
ระบุในสัญญา ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 โครงการดงักล่าวอยูร่ะหวา่งการก่อสร้าง 
 
 

  



บริษัท พริมา มารีน จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยำยน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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รายการสินทรัพยแ์ละหน้ีสินของการด าเนินงานร่วมกนัซ่ึงรวมอยู่ในงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 
2564 และ 31 ธนัวาคม 2563 มีดงัน้ี 
 

 งบการเงินรวม 
 30 กนัยายน 2564  31 ธนัวาคม 2563 
 (พันบาท) 
สินทรัพยห์มุนเวียน 276,463  197,179 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 7,323  2,064 
หน้ีสินหมุนเวียน (236,694)  (199,301) 
หน้ีสินไม่หมุนเวียน (47,672)  - 
รวมหนีสิ้นสุทธิ (580)  (58) 

 

รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายของการด าเนินงานร่วมกนัซ่ึงรวมอยู่ในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุด
วนัท่ี 30 กนัยายน มีดงัน้ี 
 

 งบการเงินรวม 

 2564  2563 

 (พันบาท) 
รายไดอ่ื้น 148  - 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (491)  (411) 
ตน้ทุนทางการเงิน (179)  - 
ขาดทุนส าหรับงวด (522)  (411) 

  



บริษัท พริมา มารีน จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยำยน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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6 ที่ดิน อาคาร อุปกรณ์และเรือเดนิทะเล 
 

การซ้ือ จ าหน่าย และโอนอุปกรณ์ อาคาร ยานพาหนะ เรือเดินทะเลและสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ระหว่างงวดเกา้เดือน
ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 มีดงัน้ี 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
   การจ าหน่าย    การจ าหน่าย 

 การซ้ือและ 
การโอนเขา้-
ราคาทุน 

 และการโอน
ออก-ราคาตาม
บญัชีสุทธิ 

 การซ้ือและ 
 การโอนเขา้-
ราคาทุน 

 และการโอน
ออก-ราคาตาม
บญัชีสุทธิ 

 (พันบาท) 
เรือเดินทะเล  4,600,539   (1,480,444)             737,492  (1,008,622)  
ค่าซ่อมเรือคร้ังใหญ่  135,629   (25,773)   6,397   (16,012)  
อุปกรณ์ใชใ้นเรือ  42,618   (10,321)    2,839   (5,338)  
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร  23,981   (2,173)    -      -    
ยานพาหนะ  8,562   (573)    6,999    -    
เฟอร์นิเจอร์และเคร่ืองใชส้ านกังาน  4,838   (1)    465    -    
ค่าซ่อมเรือคร้ังใหญ่ระหวา่งท า  83,584   (78,468)    10,688    -    
รวม 4,899,751   (1,597,753)    764,880   (1,029,972)  
 

การได้มาซ่ึงสินทรัพย์สิทธิการใช้ของบริษัทย่อย 
 

เม่ือวนัท่ี 30 เมษายน 2564 Protea Investments Group Limited (“Protea”) ซ่ึงเป็นบริษทัย่อย ไดล้งนามในสัญญาเช่า
เรือขนส่งน ้ามนัดิบจ านวน 1 ล า เป็นระยะเวลา 10 ปี กบั Nippon Yusen Kabushiki Kaisha (“NYK”) โดยมีมูลค่าของ
สินทรัพยสิ์ทธิการใชด้งักล่าวทั้งส้ิน 51.86 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ หรือเทียบเท่า 1,583 ลา้นบาท 
 

การได้มาซ่ึงเรือเดินทะเล 
 

เม่ือวนัท่ี 5 กรกฎาคม 2564 บริษทัไดล้งนามในสัญญาซ้ือเรือในราคา 21.50 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ หรือเทียบเท่า 720.62 
ลา้นบาท เรือเดินทะเลดงักล่าวถูกส่งมอบใหแ้ก่บริษทัในวนัท่ี 16 สิงหาคม 2564 
 

  



บริษัท พริมา มารีน จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยำยน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ขายเรือเดินทะเล 

 

เม่ือวนัท่ี 20 เมษายน 2564 บริษทัขายและส่งมอบเรือให้กบัผูซ้ื้อรายหน่ึงเป็นจ านวนเงิน 18.35 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ 
หรือเทียบเท่า 543.70 ลา้นบาท เรือดงักล่าวมีมูลค่าตามบญัชีจ านวน 506.11 ลา้นบาทและรับรู้ผลก าไรจากการขายเรือ
จ านวน 37.59 ลา้นบาทในงบก าไรขาดทุนรวมและงบก าไรขาดทุนเฉพาะกิจการ 
 

เม่ือวนัท่ี 23 มิถุนายน 2564 บริษทัขายและส่งมอบเรือให้กบัผูซ้ื้อรายหน่ึงเป็นจ านวนเงิน 22.39 ลา้นดอลลาร์ หรือ
เทียบเท่า 675.32 ล้านบาท เรือดังกล่าวมีมูลค่าตามบญัชีจ านวน 523.83 ล้านบาทและรับรู้ผลก าไรจากการขายเรือ
จ านวน 151.49 ลา้นบาทในงบก าไรขาดทุนรวมและงบก าไรขาดทุนเฉพาะกิจการ การจ าหน่ายเรือเดินทะเลดงักล่าว
ซ่ึงไดม้าจากการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนัออกไป ส่งผลให้ส่วนต่างจากการร่วมธุกิจภายใตก้ารควบคุม
เดียวกนัในส่วนของผูถื้อหุ้นของเรือเดินทะเลล าดงักล่าวถูกโอนไปยงัก าไรสะสมในงบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะกิจการจ านวน 250.70 ลา้นบาท 
 

เม่ือวนัท่ี 9 กนัยายน 2564 บริษทัย่อยแห่งหน่ึงขายและส่งมอบเรือให้กบัผูซ้ื้อรายหน่ึงเป็นจ านวนเงิน 5.61 ลา้นบาท 
เรือดงักล่าวมีมูลค่าตามบญัชีจ านวน 16.29 ลา้นบาทและรับรู้ผลขาดทุนจากการขายเรือจ านวน  10.68 ลา้นบาทใน 
งบก าไรขาดทุนในงบการเงินรวม 
 

เม่ือวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 บริษทัย่อยแห่งหน่ึงขายและส่งมอบเรือให้กับผูซ้ื้อรายหน่ึงเป็นจ านวนเงิน 24.20 ลา้น
ดอลลาร์ หรือหรือเทียบเท่า 732.08 ลา้นบาท เรือดงักล่าวมีมูลค่าตามบญัชีจ านวน 473.04 ลา้นบาทและรับรู้ผลก าไร
จากการขายเรือจ านวน 259.04 ลา้นบาทในงบก าไรขาดทุนในงบการเงินรวม 
 

การค า้ประกัน 
 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 กลุ่มบริษทัและบริษทัไดน้ าท่ีดิน อาคาร อุปกรณ์และเรือเดินทะเลซ่ึงมีมูลค่าสุทธิทางบญัชี
จ านวน 6,662.75 ลา้นบาทและ 1,831.62 ลา้นบาท ตามล าดบั ไปวางเป็นหลกัประกนัเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนั
การเงิน (31 ธันวาคม 2563: 6,895.70 ล้านบาทและ 2,657.54 ล้านบาท ตามล าดับ) 
 

7 หนีสิ้นที่มีภาระดอกเบีย้ 
 

เม่ือวนัท่ี 29 เมษายน 2564 บริษทัไดท้ าสัญญาเงินกูย้ืมระยะยาวประเภทมีหลกัประกนักบัสถาบนัการเงินในประเทศแห่ง
หน่ึงเป็นจ านวนเงินรวม 1,500 ลา้นบาท โดยมีท่ีดินและอาคารของบริษทั เรือเดินทะเลของกลุ่มบริษทั และบญัชีเงินฝาก
ของบริษทัย่อยแห่งหน่ึงเป็นหลกัประกนั และให้มีบริษทัย่อยบางแห่งเป็นผูค้  ้าประกนั เงินกูย้ืมดงักล่าวมีอตัราดอกเบ้ีย
คงท่ีต่อปีตามท่ีระบุในสัญญา โดยมีก าหนดช าระคืนทุกๆ สามเดือนเป็นจ านวน 28 งวด จนถึงในเดือนมีนาคม 2571  
 



บริษัท พริมา มารีน จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยำยน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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เม่ือวนัท่ี 24 พฤษภาคม 2564 บริษัทได้ท าสัญญาเงินกู้ยืมระยะยาวประเภทมีหลักประกันกับสถาบนัการเงินใน
ประเทศแห่งหน่ึงเป็นจ านวนเงินรวม 785 ล้านบาท โดยมีเรือเดินทะเลของกลุ่มบริษทัเป็นหลักประกัน  เงินกู้ยืม
ดงักล่าวมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีต่อปีตามท่ีระบุในสัญญา โดยมีก าหนดช าระคืนทุกๆ เดือนเป็นจ านวน 84 งวด จนถึง
เดือนมิถุนายน 2571  

 

บริษทัตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขทางการเงินและขอ้ก าหนดต่างๆตามท่ีระบุในสัญญา เช่น การด ารงอตัราส่วนหน้ีสินต่อ
ส่วนของผูถื้อหุน้และการด ารงสัดส่วน Debt Coverage Ratio (“DSCR”) เป็นตน้ 
 

ในระหว่างเดือนกรกฎาคม 2564 บริษทัไดช้ าระคืนเงินกูก่้อนก าหนดจ านวน 380 ลา้นบาท โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม
การช าระคืน 
 

8 ส่วนงานด าเนินงานและการจ าแนกรายได้ 
 

ผูบ้ริหารพิจารณาวา่กลุ่มบริษทัมี 4 ส่วนงานท่ีรายงาน ดงัรายละเอียดขา้งล่าง ซ่ึงเป็นหน่วยงานธุรกิจท่ีส าคญัของกลุ่ม
บริษทั ท่ีมีการบริการท่ีแตกต่างกัน และมีการบริหารจัดการแยกต่างหาก เน่ืองจากใช้เทคโนโลยีและกลยุทธ์ทาง
การตลาดท่ีแตกต่างกนั การด าเนินงานของแต่ละส่วนงานท่ีรายงานของกลุ่มบริษทั โดยสรุปมีดงัน้ี  
 

• ส่วนงาน 1 ธุรกิจเรือขนส่งผลิตภณัฑปิ์โตรเลียมและเคมีภณัฑ์ 
• ส่วนงาน 2 ธุรกิจเรือกกัเก็บผลิตภณัฑปิ์โตรเลียม 
• ส่วนงาน 3 ธุรกิจเรือท่ีให้การสนับสนุนงานส ารวจและผลิตปิโตรเลียมกลางทะเล โดยน าส่งพนักงานและ  

                             อุปกรณ์ท่ีใช้ในงานส ารวจและผลิตปิโตรเลียมจากท่ีหน่ึงไปยงัอีกท่ีหน่ึง และให้บริการบนเรือ 
                            ท่ีพกัอาศยัส าหรับงานส ารวจ 

• ส่วนงาน 4 ธุรกิจท่ีใหบ้ริการในการบริหารจดัการเรือ ตวัแทนเรือ จดัหาคน และบริการเดินทางให้กบัพนกังานเรือ 
 
 



บริษัท พริมา มารีน จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยำยน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบการเงินรวม 

ส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุด ส่วนงาน 1  ส่วนงาน 2  ส่วนงาน 3  ส่วนงาน 4  รายการตัดบัญชี  สุทธ ิ

วันที่ 30 กันยายน 2564  2563  2564  2563  2564  2563  2564  2563  2564  2563  2564  2563 
 (พันบาท) 
รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 2,063,404  1,694,600  1,932,821  2,418,183  195,554  208,431  230,765  187,145  -  -  4,422,544  4,508,359 
รายไดร้ะหว่างส่วนงาน 499,236  391,723  1,123,379  1,382,493  -  -  772,032  900,027  (2,394,647)  (2,674,243)  -  - 
รวมรายได้ 2,562,640  2,086,323  3,056,200  3,800,676  195,554  208,431  1,002,797  1,087,172  (2,394,647)  (2,674,243)  4,422,544  4,508,359 

                        
การจ าแนกรายได้                        
ไทย 2,118,670  1,808,263  -  -  195,554  208,431  292,197  204,350  (1,160,440)  (467,034)  1,445,981  1,754,010 
สาธารณรัฐสิงคโปร์ 443,970  278,060  3,056,200  3,800,676  -  -  710,600  882,822  (1,234,207)  (2,207,209)  2,976,563  2,754,349 
รวมรายได้ 2,562,640  2,086,323  3,056,200  3,800,676  195,554  208,431  1,002,797  1,087,172  (2,394,647)  (2,674,243)  4,422,544  4,508,359 

                        
ก าไรตามส่วนงาน 
ก่อนหกัภาษีเงินได ้ 313,266  321,085  1,177,210  1,200,596  

 
47,055  (61,715)  48,390  79,626  -  -  1,585,921  1,539,592 

ดอกเบ้ียจ่าย 77,541  63,778  44,299  62,602  9,978  12,136  806          355  (7,123)  -  125,501  138,871 
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 371,921  243,562  234,490  256,075  47,827  27,667  13,030  11,848  (920)  (1,069)  666,348  538,083 
ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า -  -  -  -  -  49,454  -  -  -  -  -  49,454 
                        

 

  



บริษัท พริมา มารีน จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยำยน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบการเงินรวม 
 ส่วนงาน 1  ส่วนงาน 2  ส่วนงาน 3  ส่วนงาน 4  รายการตัดบัญชี  สุทธ ิ

 2564  2563  2564  2563  2564  2563  2564  2563  2564  2563  2564  2563 
 (พันบาท) 
สินทรัพย์ส่วนงาน ณ วันที่ 30 กันยายน และ 31 ธันวาคม                     
- เรือเดินทะเลและสิทธิการใช ้ 6,321,849  4,046,501  3,468,637  4,259,799  1,780,448  363,841  -  -  (5,556)  (9,042)  11,565,378  8,661,099 
- เรือเดินทะเลระหว่างก่อสร้าง -  -  5,328  5,328  -  -  - - -  -  -  5,328  5,328 
- ค่าความนิยม 1,151,093  1,022,246  -  -  -  -  -  -  -  -  1,151,093  1,022,246 

รวม 7,472,942  5,068,747  3,473,965  4,265,127  1,780,448  363,841  -  -  (5,556)  (9,042)  12,721,799  9,688,673 

                        
หนี้สินส่วนงาน ณ วันที่ 30 กันยายน และ 31 ธันวาคม                     
- เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนั

การเงิน 
 

1,117,666  
            

1,701,579   
 

1,051,249  
        

1,615,843   -  -  -  -  -  -  
 

2,168,915  
            

3,317,422  
- หน้ีสินตามสัญญาเช่า 1,729,982        72,052   -         -  -  -  -  -  -  -  1,729,982    72,052  

รวม 2,847,648  1,773,631   1,051,249  1,615,843   -  -  -  -  -  -  3,898,897  3,389,474  

                        
                        

 
  



บริษัท พริมา มารีน จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยำยน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุด  ส่วนงาน 1  ส่วนงาน 2  ส่วนงาน 3  ส่วนงาน 4  สุทธิ 

วันที่ 30 กันยายน  2564  2563  2564  2563  2564  2563  2564  2563  2564  2563 
  (พันบาท) 
รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก  386,112  311,364  -  -  83,549  208,431  -  -  469,661  519,795 
รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน  -  -  541,374  935,245  -  -  -  -  541,374  935,245 
รวมรายได้  386,112  311,364  541,374  935,245  83,549  208,431  -  -  1,011,035  1,455,040 

                     
การจ าแนกรายได้                     
ไทย  386,112  311,364  -  -  83,549  208,431  -  -  469,661  519,795 
สาธารณรัฐสิงคโปร์  -  -  541,374  935,245  -  -  -  -  541,374  935,245 
รวมรายได้  386,112  311,364  541,374  935,245  83,549  208,431  -  -  1,011,035  1,455,040 



บริษัท พริมา มารีน จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยำยน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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การกระทบยอดก าไรหรือขาดทุนของส่วนงานที่รายงาน งบการเงินรวม 

   ส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2564  2563 

 (พันบาท) 
ส่วนงานท่ีรายงาน 1,585,921  1,539,592 
จ านวนท่ีไม่ไดปั้นส่วน    

- รายไดอ่ื้น 66,572  14,248 
- คา่ใชจ่้ายด าเนินงานอ่ืน (195,735)  (210,323) 
- ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ 23,731  77,418 

รวม 1,480,489  1,420,935 
 

การกระทบยอดสินทรัพย์และหนี้สินส่วนงานที่รายงาน งบการเงินรวม 
   ณ วันที่ 30 กันยายน และ 31 ธันวาคม 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 

 2564  2563 

 (พันบาท) 
สินทรัพย์    
รวมสินทรัพยส่์วนท่ีรายงาน 12,721,799  9,688,673 
จ านวนท่ีไม่ไดปั้นส่วน    

- เงินลงทุนในบริษทัร่วมและกำรร่วมคำ้ 475,785  672,902 
- ท่ีดิน อำคำร อุปกรณ์และเรือเดินทะเล 380,105  333,386 
- สินทรัพยอ่ื์นๆ 4,015,084  2,947,926 

รวม 17,592,773  13,642,887 
    

หนีสิ้น    
รวมหน้ีสินส่วนท่ีรายงาน 3,898,897  3,389,474 
จ านวนท่ีไม่ไดปั้นส่วน    

- เงินกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน 2,863,818  852,212 
- หน้ีสินอ่ืนๆ 1,597,979  1,077,322 

รวม 8,360,694  5,319,008 
 

  



บริษัท พริมา มารีน จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยำยน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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9 เงินปันผล 
 

ผูถื้อหุน้ของบริษทัไดอ้นุมติัเงินปันผลดงัต่อไปน้ี 

 

 วนัท่ีอนุมติั 
ก าหนดจ่าย 
เงินปันผล 

อตัราเงินปันผล
ต่อหุน้ 

 
จ านวนเงิน 

   (บาท)  (ล้านบาท) 
เงินปันผลประจ าปี 2563 23 เมษายน 2564 พฤษภาคม 2564 0.18  450 

 

10 เคร่ืองมือทางการเงิน 
 

มูลค่าตามบัญชีและมูลค่ายติุธรรม 
 

ตารางดงัต่อไปน้ีแสดงมูลค่าตามบญัชีและมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงิน รวมถึง
ล าดบัชั้นมูลค่ายุติธรรมส าหรับเคร่ืองมือทางการเงินท่ีวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม แต่ไม่รวมถึงการแสดงข้อมูล
มูลค่ายติุธรรมส าหรับสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่ายหากมูลค่าตาม
บญัชีใกลเ้คียงกบัมูลค่ายติุธรรมอยา่งสมเหตุสมผล



บริษัท พริมา มารีน จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยำยน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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  งบการเงินรวม 
  มูลค่าตามบัญชี  มูลค่ายุติธรรม 

  

เคร่ืองมือท่ีใช ้
ในการป้องกนั
ความเส่ียง 

 เคร่ืองมือทางการเงิน
ท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่า
ยติุธรรมผา่นก าไร

หรือขาดทุน 

 เคร่ืองมือทาง
การเงินท่ีวดั
มูลค่าดว้ยราคา
ทุนตดัจ าหน่าย  รวม 

 

ระดบั 1 

 

ระดบั 2 

 

ระดบั 3 

 

รวม 
  (พันบาท) 
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564                 
หนี้สินทางการเงิน                 
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน  -  -  (5,032,733)  (5,032,733)  -  -  (5,169,591)  (5,169,591) 
สัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียท่ีใชใ้น 
การป้องกนัความเส่ียง  

 
(24,254) 

 
- 

  
-  

 
(24,254) 

  
- 

  
(24,254) 

  
- 

  
(24,254) 

รวมหนีสิ้นทางการเงิน  (24,254)  -  (5,032,733)  (5,056,987)         
                 

ณ วันที่ 31 ธันวาม 2563                 
หนี้สินทางการเงิน                 
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน  -  -  (4,169,634)  (4,169,634)  -  -  (4,166,799)  (4,166,799) 
สัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียท่ีใชใ้น   
การป้องกนัความเส่ียง 

  
(36,456) 

  
- 

  
- 

  
(36,456) 

  
- 

  
(36,456) 

  
- 

  
(36,456) 

ส่ิงตอบแทนท่ีคาดว่าจะตอ้งจ่าย  -  (63,041)  -  (63,041)  -  -  (63,041)  (63,041) 
รวมหนีสิ้นทางการเงิน  (36,456)  (63,041)  (4,169,634)  (4,269,131)         



บริษัท พริมา มารีน จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยำยน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  มูลค่าตามบัญชี  มูลค่ายุติธรรม 

  

เคร่ืองมือท่ีใช ้
ในการป้องกนั
ความเส่ียง 

 เคร่ืองมือทางการเงิน
ท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่า
ยติุธรรมผา่นก าไร

หรือขาดทุน 

 เคร่ืองมือทาง
การเงินท่ีวดั
มูลค่าดว้ยราคา
ทุนตดัจ าหน่าย  รวม 

 

ระดบั 1 

 

ระดบั 2 

 

ระดบั 3 

 

รวม 
  (พันบาท) 
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564                 
หนี้สินทางการเงิน                 
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน  -  -  (3,401,184)  (3,401,184)  -  -  (3,594,791)  (3,594,791) 
สัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียท่ีใชใ้น 
การป้องกนัความเส่ียง  

 
(20,134) 

 
- 

  
-  

 
(20,134) 

  
- 

  
(20,134) 

  
- 

  
(20,134) 

รวมหนีสิ้นทางการเงิน  (20,134)  -  (3,401,184)  (3,421,318)         
                 

ณ วันที่ 31 ธันวาม 2563                 
หนี้สินทางการเงิน                 
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน  -  -  (2,219,796)  (2,219,796)  -  -  (2,224,529)  (2,224,529) 
สัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียท่ีใชใ้น  
   การป้องกนัความเส่ียง 

  
(28,194) 

  
- 

  
- 

  
(28,194) 

  
- 

  
(28,194) 

  
- 

  
(28,194) 

ส่ิงตอบแทนท่ีคาดว่าจะตอ้งจ่าย  -  (63,041)  -  (63,041)  -  -  (63,041)  (63,041) 
รวมหนีสิ้นทางการเงิน  (28,194)  (63,041)  (2,219,796)  (2,311,031)         



บริษัท พริมา มารีน จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยำยน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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11 ภาระผูกพนักับบุคคลหรือกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน 
 

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 งบการเงินรวม  
งบการเงินเฉพาะ

กิจการ 
 (พันบาท) 
จ านวนเงินขั้นต ่าที่ต้องจ่ายในอนาคตทั้งส้ิน                             

   ภายใต้สัญญาเช่าที่บอกเลิกไม่ได้    

ภายในหน่ึงปี 1,672  769 
หลงัจากหน่ึงปีแต่ไม่เกินหา้ปี 872  377 
รวม 2,544  1,146 
    

ภาระผูกพนัอื่นๆ    
หนงัสือค ้าประกนัจากธนาคาร 3,268,344  10,536 
รวม 3,268,344  10,536 

 

หนังสือค ้าประกัน 
 

เม่ือวนัท่ี 10 กนัยายน 2563 ธนาคารพาณิชยแ์ห่งหน่ึงไดอ้อกหนงัสือค ้าประกนัให้แก่บริษทัย่อยแห่งหน่ึงและผูร่้วม
ด าเนินงานอ่ืนอีกสองรายจ านวนรวม 3,198 ลา้นบาท เพื่อเป็นหลกัประกนัสัญญาจา้งและหลกัประกนัการรับเงิน
ค่าจา้งล่วงหนา้กบัการท่าเรือแห่งประเทศไทยส าหรับโครงการก่อสร้างตามท่ีเปิดเผยในหมายเหตุขอ้ 5 

 

12 เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 
 

การเปล่ียนแปลงสัดส่วนความเป็นเจ้าของในบริษัทย่อยโดยอ านาจการควบคุมไม่เปล่ียนแปลง   
 

เม่ือวนัท่ี 1 ตุลาคม 2564 บริษทัย่อยได้ซ้ือหุ้นสามญัจากผูถื้อหุ้นจ านวนรวม 10,002 หุ้น จากผูถื้อหุ้นของบริษทั 
ที.ไอ.เอ็ม. ชิพ แมนเนจเมนท ์จ ากดั เป็นเงินสดจ านวนเงินรวม 6.81 ลา้นบาท ท าให้ส่วนไดเ้สียเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 
66.66 เป็นร้อยละ 100  
 

ประกาศจ่ายเงินปันผล 
 

เม่ือวนัท่ี 11  พฤศจิกายน 2564 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัได้มีมติอนุมติัให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 ในอตัราหุ้นละ 0.08 บาท คิดเป็นจ านวนเงินรวม 200 ลา้นบาท 
โดยจะจ่ายใหผู้ถื้อหุน้ในเดือนธนัวาคม 2564 
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