
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บริษทั พริมา มารีน จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 

 

งบการเงินระหวา่งกาลแบบยอ่ 

สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 

และ 

รายงานการสอบทานของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

 

เสนอ คณะกรรมการบริษัท พริมา มารีน จํากดั (มหาชน) 

 

 

ข้าพเจ้าได้สอบทานงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565  

งบกาํไรขาดทุนรวมและงบกาํไรขาดทุนเฉพาะกิจการ งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมและงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จเฉพาะ

กิจการ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวมและงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้เฉพาะกิจการและ

งบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 และ 

หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ (ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล) ของบริษทั พริมา มารีน จาํกดั (มหาชน) และ

บริษทัยอ่ยและของเฉพาะบริษทั พริมา มารีน จาํกดั (มหาชน) ตามลาํดบั ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผิดชอบในการ

จดัทาํและนาํเสนอขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลเหล่าน้ีตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงิน

ระหว่างกาล ส่วนข้าพเจ้าเป็นผูรั้บผิดชอบในการให้ข้อสรุปเก่ียวกับข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลดังกล่าวจาก              

ผลการสอบทานของขา้พเจา้ 

 

ขอบเขตการสอบทาน 

 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหสั 2410 “การสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลโดย

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใชว้ิธีการสอบถามบุคลากรซ่ึงส่วนใหญ่เป็น

ผูรั้บผิดชอบดา้นการเงินและบญัชีและการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอ่ืน การสอบทานน้ีมีขอบเขตจาํกดั

กว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีทาํให้ขา้พเจ้าไม่สามารถได้ความเช่ือมัน่ว่าจะพบเร่ืองท่ีมีนัยสําคญั

ทั้งหมดซ่ึงอาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั้นขา้พเจา้จึงไม่แสดงความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทาน 

 

 

 

 

 

 



บริษัท พริมา มารีน จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ข้อสรุป 

 

ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุใหเ้ช่ือวา่ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าว ไม่ไดจ้ดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 

34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ในสาระสาํคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 

 

 

 

 

 

 

 

(ธนิต โอสถาเลิศ)  

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 
เลขทะเบียน 5155 

 

บริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จาํกดั 

กรุงเทพมหานคร 

12 พฤษภาคม 2565 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บริษทั พริมา มารีน จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม

สินทรัพย์ หมายเหตุ 2565 2564 2565 2564

(ไม่ไดต้รวจสอบ) (ไม่ไดต้รวจสอบ)

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 2,459,503    2,611,581    494,431       624,972       

ลูกหนี�การคา้และลูกหนี�หมุนเวียนอื�น 2 870,444       740,960       288,430       162,150       

สินคา้คงเหลือ 184,262       166,212       2,762           2,625           

สินทรัพยห์มุนเวียนอื�น 114,990       96,218         2,210           193              

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 3,629,199    3,614,971    787,833       789,940       

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินฝากสถาบนัการเงินที�มีขอ้จาํกดั

ในการเบิกใช้ 272,661       266,733       6,753           487              

เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั -               -               2,345,598    2,345,598    

เงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ 477,884       457,940       251,909       251,909       

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -               -               5,205,587    5,205,249    

ที�ดิน อาคาร อุปกรณ์และเรือเดินทะเล 4 9,446,727    9,605,654    2,570,551    2,616,559    

สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 1,716,464    1,735,845    11,886         12,553         

ค่าความนิยม 1,467,784    1,467,784    -               -               

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอื�น 106,832       95,347         423              446              

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 37,211         41,967         9,157           12,602         

สินทรัพยอ์นุพนัธ์ 6 910              -               -               -               

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื�น 2 51,390         62,731         29,146         41,533         

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 13,577,863  13,734,001  10,431,010  10,486,936  

รวมสินทรัพย์ 17,207,062  17,348,972  11,218,843  11,276,876  

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

(พันบาท)

   หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินระหวา่งกาลนี�
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บริษทั พริมา มารีน จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม

หนี�สินและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 2565 2564 2565 2564

(ไม่ไดต้รวจสอบ) (ไม่ไดต้รวจสอบ)

หนี�สินหมุนเวียน

เจา้หนี�การคา้และเจา้หนี�หมุนเวียนอื�น 2 779,910       890,444       108,748       115,718       

ส่วนของหนี� สินระยะยาวจากสถาบนัการเงิน

ที�ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ�งปี 1,398,999    1,384,553    807,234       808,413       

ส่วนของหนี� สินตามสญัญาเช่า

ที�ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ�งปี 214,711       202,178       2,364           2,481           

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย 98,244         80,758         -               -               

หนี� สินหมุนเวียนอื�น 30,063         36,603         2,312           12,098         

รวมหนี�สินหมุนเวยีน 2,521,927    2,594,536    920,658       938,710       

หนี�สินไม่หมุนเวียน

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 3,530,644    3,858,531    2,828,696    3,035,789    

เงินกูย้มืระยะยาวจากกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 2 109,802       109,802       -               -               

หนี� สินตามสญัญาเช่า 1,463,309    1,496,582    9,925           10,431         

หนี� สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 90,090         94,277         -               -               

ประมาณการหนี� สินไม่หมุนเวียน

สาํหรับผลประโยชนพ์นกังาน 70,437         70,021         18,081         17,404         

หนี� สินอนุพนัธ์ 6 -               15,201         883              13,334         

รวมหนี�สินไม่หมุนเวยีน 5,264,282    5,644,414    2,857,585    3,076,958    

รวมหนี�สิน 7,786,209    8,238,950    3,778,243    4,015,668    

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

(พันบาท)

   หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินระหวา่งกาลนี�
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บริษทั พริมา มารีน จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

 

31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม

หนี�สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 2565 2564 2565 2564

(ไม่ไดต้รวจสอบ) (ไม่ไดต้รวจสอบ)

ส่วนของผู้ถอืหุ้น

ทุนเรือนหุน้

ทุนจดทะเบียน

(หุ้นสามญัจาํนวน 2,500 ล้านหุ้น 

มลูค่า 1 บาทต่อหุ้น) 2,500,000    2,500,000    2,500,000    2,500,000    

ทุนที�ออกและชาํระแลว้

(หุ้นสามญัจาํนวน 2,500 ล้านหุ้น 

มลูค่า 1 บาทต่อหุ้น) 2,500,000    2,500,000    2,500,000    2,500,000    

ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 3,407,489    3,407,489    3,407,489    3,407,489    

ส่วนต่างจากการรวมธุรกิจ

ภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั (65,437)        (65,437)        -               -               

การเปลี�ยนแปลงส่วนไดเ้สียของ

บริษทัใหญ่ในบริษทัยอ่ย (186,755)      (186,755)      -               -               

กาํไรสะสม

จดัสรรเป็นทุนสาํรองตามกฎหมาย 250,000       250,000       250,000       250,000       

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 3,132,491    2,858,684    1,283,817    1,114,386    

องคป์ระกอบอื�นของส่วนของผูถื้อหุน้ 27,883         19,089         (706)             (10,667)        

รวมส่วนของบริษัทใหญ่ 9,065,671    8,783,070    7,440,600    7,261,208    

ส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุม 355,182       326,952       -               -               

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 9,420,853    9,110,022    7,440,600    7,261,208    

รวมหนี�สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 17,207,062  17,348,972  11,218,843  11,276,876  

(พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

   หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินระหวา่งกาลนี�
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บริษัท พริมา มารีน จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกําไรขาดทุน (ไม่ได้ตรวจสอบ)

หมายเหตุ 2565 2564 2565 2564

รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 2, 5 1,474,399      1,423,859     262,550        348,880        

ตน้ทุนการใหบ้ริการ 2 (1,037,715)    (877,701)       (194,950)       (293,515)       

กาํไรขั�นต้น 436,684         546,158        67,600          55,365          

เงินปันผลรับ 2 -                -                152,000        320,794        

รายไดอื้�น 2 24,956           71,134          29,226          65,549          

กาํไรก่อนค่าใช้จ่าย 461,640         617,292        248,826        441,708        

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 2 (111,641)       (85,479)         (49,153)         (47,268)         

กาํไร (ขาดทุน) จากอตัราแลกเปลี�ยนสุทธิ 7,364             (22,019)         6,896            (6,770)           

กาํไรจากกจิกรรมดาํเนินงาน 357,363         509,794        206,569        387,670        

ตน้ทุนทางการเงิน (55,537)         (43,293)         (36,184)         (22,752)         

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม

และการร่วมคา้ที�ใชว้ธีิส่วนไดเ้สีย 19,944           27,485          -                -                

กาํไรก่อนภาษีเงนิได้ 321,770         493,986        170,385        364,918        

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ (19,567)         (59,875)         (954)              (615)              

กาํไรสําหรับงวด 302,203         434,111        169,431        364,303        

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

สาํหรับงวดสามเดือนสิ�นสุดวนัที� สาํหรับงวดสามเดือนสิ�นสุดวนัที�

31 มีนาคม 31 มีนาคม

(พันบาท)

   หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินระหวา่งกาลนี�
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บริษัท พริมา มารีน จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ไม่ได้ตรวจสอบ)

2565 2564 2565 2564

กาํไรสําหรับงวด 302,203         434,111        169,431        364,303        

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น

รายการที�อาจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ใน

กาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

ผลต่างของอตัราแลกเปลี�ยน

จากการแปลงค่างบการเงิน (4,261)           90,993          -                -                

ผลกาํไรจากการป้องกนัความเสี�ยง

กระแสเงินสด - สุทธิจากภาษี 12,889           4,807            9,961            3,270            

ส่วนแบ่งกาํไรเบด็เสร็จอื�นในบริษทัร่วม

และการร่วมคา้ตามวธีิส่วนไดเ้สีย -                3,400            -                -                

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�นสําหรับงวด - สุทธิจากภาษี 8,628             99,200          9,961            3,270            

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 310,831         533,311        179,392        367,573        

การแบ่งปันกาํไร

ส่วนที�เป็นของบริษทัใหญ่ 273,807         400,291        169,431        364,303        

ส่วนที�เป็นของส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุม 28,396           33,820          -                -                

302,203         434,111        169,431        364,303        

การแบ่งปันกาํไรเบ็ดเสร็จรวม 

ส่วนที�เป็นของบริษทัใหญ่ 282,601         492,107        179,392        367,573        

ส่วนที�เป็นของส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุม 28,230           41,204          -                -                

310,831         533,311        179,392        367,573        

กาํไรต่อหุ้น (บาท) 0.11               0.16              0.07              0.15              

(พันบาท)

31 มีนาคม

สาํหรับงวดสามเดือนสิ�นสุดวนัที�

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

สาํหรับงวดสามเดือนสิ�นสุดวนัที�

31 มีนาคม

   หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินระหวา่งกาลนี�
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บริษัท พริมา มารีน จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

ส่วนแบ่ง

กาํไรขาดทุน

เบด็เสร็จอื�นของ สาํรอง

ส่วนต่างจาก การเปลี�ยนแปลง สาํรอง บริษทัร่วม การป้องกนั รวม

ทุนเรือนหุน้ ส่วนเกิน การรวมธุรกิจ ส่วนไดเ้สียของ การ และการร่วมคา้ ความเสี�ยง องคป์ระกอบ รวมส่วนของ ส่วนไดเ้สีย รวม

ที�ออกและ มูลค่าหุน้ ภายใตก้าร บริษทัใหญ่ ทุนสาํรอง ยงัไม่ได้ แปลงค่า ที�ใชวิ้ธี กระแส อื�นของส่วน ผูถื้อหุน้ของ ที�ไม่มีอาํนาจ ส่วนของ

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

สําหรับงวดสามเดือนสิ�นสุดวนัที� 31 มีนาคม 2564

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 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   

รายการกับผู้ถือหุ้นที�บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

การจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น

   เงินปันผล -              -               -                 -                    -             -             -              -                  -               -              -             (45,828)      (45,828)      

รวมการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น -              -               -                 -                    -             -             -              -                  -               -              -             (45,828)      (45,828)      

การเปลี�ยนแปลงในส่วนได้เสียในบริษทัย่อย 

การไดม้าซึ�งส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุม

โดยอาํนาจควบคุมไม่เปลี�ยนแปลง -              -               -                 (50,317)             -             -             -              -                  -               -              (50,317)      (149,683)    (200,000)    

รวมการเปลี�ยนแปลงในส่วนได้เสียในบริษทัย่อย -              -               -                 (50,317)             -             -             -              -                  -               -              (50,317)      (149,683)    (200,000)    

รวมรายการกับผู้เป็นเจ้าของที�บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น -              -               -                 (50,317)             -             -             -              -                  -               -              (50,317)      (195,511)    (245,828)    

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด

   กาํไร -              -               -                 -                    -             400,291      -              -                  -               -              400,291      33,820       434,111      

   กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�น -              -               -                 -                    -             -             83,703        3,400              4,713           91,816        91,816        7,384         99,200        

รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด -              -               -                 -                    -             400,291      83,703        3,400              4,713           91,816        492,107      41,204       533,311      

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 31 มีนาคม 2564 2,500,000   3,407,489    (316,135)        (174,408)           211,400     2,788,775   (91,580)       (3,400)             (24,047)        (119,027)     8,298,094   313,268     8,611,362   

(พันบาท)

งบการเงินรวม

กาํไรสะสม องคป์ระกอบอื�นของส่วนของผูถื้อหุน้

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินระหวา่งกาลนี�
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บริษัท พริมา มารีน จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

สาํรอง

ส่วนต่างจาก การเปลี�ยนแปลง สาํรอง การป้องกนั รวม

ทุนเรือนหุ้น ส่วนเกิน การรวมธุรกิจ ส่วนไดเ้สียของ การ ความเสี�ยง องคป์ระกอบ รวมส่วนของ ส่วนไดเ้สีย รวม

ที�ออกและ มูลค่าหุ้น ภายใตก้าร บริษทัใหญ่ ทุนสาํรอง ยงัไม่ได้ แปลงค่า กระแส อื�นของส่วน ผูถื้อหุ้นของ ที�ไม่มีอาํนาจ ส่วนของ

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

สําหรับงวดสามเดือนสิ�นสุดวันที� 31 มีนาคม 2565

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 1 มกราคม 2565 2,500,000    3,407,489     (65,437)           (186,755)            250,000      2,858,684   31,158         (12,069)        19,089        8,783,070   326,952      9,110,022   

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด

   กาํไร -              -               -                  -                    -             273,807      -              -               -              273,807      28,396        302,203      

   กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�น -              -               -                  -                    -             -              (3,915)         12,709          8,794          8,794          (166)           8,628          

รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด -              -               -                  -                    -             273,807      (3,915)         12,709          8,794          282,601      28,230        310,831      

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 31 มีนาคม 2565 2,500,000    3,407,489     (65,437)           (186,755)            250,000      3,132,491   27,243         640               27,883        9,065,671   355,182      9,420,853   

กาํไรสะสม องคป์ระกอบอื�นของส่วนของผูถื้อหุ้น

(พันบาท)

งบการเงินรวม

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินระหวา่งกาลนี�
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บริษทั พริมา มารีน จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

องคป์ระกอบ

อื�นของส่วน

ของผูถื้อหุน้

ทุนเรือนหุน้ ส่วนเกิน ส่วนต่างจากการ สาํรองการป้องกนั

ที�ออกและ มูลค่าหุน้ รวมธุรกิจภายใต้ ทุนสาํรอง ยงัไม่ได้ ความเสี�ยง รวมส่วนของ

ชาํระแลว้ สามญั การควบคุมเดียวกนั ตามกฎหมาย จดัสรร กระแสเงินสด ผูถื้อหุน้

สําหรับงวดสามเดือนสิ�นสุดวนัที� 31 มีนาคม 2564

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

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด

   กาํไร -              -                -                        -                364,303        -                        364,303         

   กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�น -              -                -                        -                -               3,270                    3,270             

รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด -              -                -                        -                364,303        3,270                    367,573         

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 31 มีนาคม 2564 2,500,000   3,407,489     (250,698)               211,400        1,253,986     (19,285)                 7,102,892      

(พันบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

กาํไรสะสม

   หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินระหวา่งกาลนี�
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บริษทั พริมา มารีน จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

องคป์ระกอบ

อื�นของส่วน

ของผูถื้อหุน้

ทุนเรือนหุน้ ส่วนเกิน สาํรองการป้องกนั

ที�ออกและ มูลค่าหุน้ ทุนสาํรอง ยงัไม่ได้ ความเสี�ยง รวมส่วนของ

ชาํระแลว้ สามญั ตามกฎหมาย จดัสรร กระแสเงินสด ผูถื้อหุน้

สําหรับงวดสามเดือนสิ�นสุดวนัที� 31 มีนาคม 2565

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 1 มกราคม 2565 2,500,000   3,407,489     250,000        1,114,386     (10,667)                 7,261,208      

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด

   กาํไร -              -                -                169,431        -                        169,431         

   กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�น -              -                -                -               9,961                    9,961             

รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด -              -                -                169,431        9,961                    179,392         

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 31 มีนาคม 2565 2,500,000   3,407,489     250,000        1,283,817     (706)                      7,440,600      

(พันบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

กาํไรสะสม

   หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินระหวา่งกาลนี�
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บริษทั พริมา มารีน จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงินสด (ไม่ได้ตรวจสอบ)

2565 2564 2565 2564

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

กาํไรสาํหรับงวด 302,203          434,111          169,431          364,303          

ปรับรายการที�กระทบกาํไรเป็นเงินสดรับ (จ่าย)

ภาษีเงินได้ 19,567            59,875            954                 615                 

ตน้ทุนทางการเงิน 55,537            43,293            36,184            22,752            

ค่าเสื�อมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 234,756          181,926          64,329            59,957            

ขาดทุน (กาํไร) จากการจาํหน่ายอุปกรณ์ 1,088              58                   (23)                 -                 

กลบัรายการสิ�งตอบแทนที�คาดว่าจะตอ้งจ่าย

จากการซื�อธุรกิจ -                 (63,041)          -                 (63,041)          

ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าที�รับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน (210)               -                 -                 -                 

ส่วนแบ่งกาํไรของบริษทัร่วม และการร่วมคา้

 ที�ใชว้ิธีส่วนไดเ้สีย (สุทธิจากภาษ)ี (19,944)          (27,485)          -                 -                 

ค่าใชจ่้ายประมาณการหนี� สินสาํหรับผลประโยชนพ์นกังาน 2,271              1,674              676                 540                 

(กาํไร) ขาดทุนจากอตัราแลกเปลี�ยนที�ยงัไม่เกิดขึ�น (17,748)          19,437            (17,547)          9,736              

รายไดด้อกเบี�ย (52)                 (98)                 (21,206)          -                 

รายไดเ้งินปันผล -                 -                 (152,000)        (320,794)        

577,468          649,750          80,798            74,068            

การเปลี�ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี �สินดาํเนินงาน

ลูกหนี�การคา้และลูกหนี�หมุนเวียนอื�น (124,225)        (219,471)        26,227            (19,457)          

สินคา้คงเหลือ (18,286)          9,932              (137)               -                 

สินทรัพยห์มุนเวียนอื�น (14,726)          (932)               8                     (228)               

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื�น 13,484            4,972              12,386            38                   

เจา้หนี�การคา้และเจา้หนี�หมุนเวียนอื�น (120,378)        159,529          (18,295)          38,772            

หนี� สินหมุนเวียนอื�น (6,537)            (1,546)            (9,785)            (2,147)            

หนี� สินไม่หมุนเวียนอื�น -                 (45)                 -                 -                 

ผลประโยชนพ์นกังานจ่าย (1,856)            (3,362)            -                 -                 

กระแสเงินสดสุทธิไดม้าจากการดาํเนินงาน 304,944          598,827          91,202            91,046            

ภาษีเงินไดจ่้ายออก (10,877)          (31,530)          (2,024)            (922)               

กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดําเนินงาน 294,067          567,297          89,178            90,124            

31 มีนาคม

งบการเงินรวม

สาํหรับงวดสามเดือนสิ�นสุดวนัที�

(พันบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรับงวดสามเดือนสิ�นสุดวนัที�

31 มีนาคม

   หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินระหวา่งกาลนี�

12  



บริษทั พริมา มารีน จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงินสด (ไม่ได้ตรวจสอบ)

2565 2564 2565 2564

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินสดจากเงินฝากสถาบนัการเงินที�มีขอ้จาํกดั

ในการเบิกใช ้(เพิ�มขึ�น) ลดลง (5,932)            (3)                   (6,266)            3                     

เงินสดจ่ายล่วงหนา้เพื�อซื�อเงินลงทุนบริษทัยอ่ย -                 -                 -                 (60,000)          

เงินสดจ่ายเพื�อซื�อเงินลงทุนบริษทัยอ่ย -                 -                 -                 (199,998)        

เงินสดรับล่วงหนา้จากการขายเรือเดินทะเล -                 114,388          -                 114,388          

เงินสดรับจากการขายที�ดิน อาคาร อุปกรณ์และเรือเดินทะเล 41                   -                 33                   83,596            

เงินสดจ่ายเพื�อซ่อมเรือครั� งใหญ่และซื�ออุปกรณ์ (59,118)          (28,996)          (6,440)            (110)               

เงินสดจ่ายเพื�อซื�อสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (15,390)          -                 -                 -                 

เงินปันผลรับ 20,991            34,995            20,991            355,779          

ดอกเบี�ยรับ 230                 98                   -                 -                 

กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน (59,178)          120,482          8,318              293,658          

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินสดจ่ายล่วงหนา้เพื�อการเปลี�ยนแปลงส่วนไดเ้สีย

ในความเป็นเจา้ของในบริษทัยอ่ยที�ไม่ไดมี้ผล

ทาํใหสู้ญเสียการควบคุม -                 (60,000)          -                 -                 

เงินสดจ่ายเพื�อการเปลี�ยนแปลงส่วนไดเ้สีย

ในความเป็นเจา้ของในบริษทัยอ่ยที�ไม่ไดมี้ผล

ทาํใหสู้ญเสียการควบคุม -                 (200,000)        -                 -                 

เงินสดจ่ายเพื�อชาํระเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน (306,802)        (302,360)        (202,067)        (134,337)        

เงินสดจ่ายชาํระหนี� สินตามสญัญาเช่า (29,908)          (10,595)          (471)               (498)               

เงินปันผลจ่ายใหส่้วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุม -                 (45,828)          -                 -                 

ดอกเบี�ยจ่าย (55,440)          (42,706)          (35,956)          (22,066)          

กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (392,150)        (661,489)        (238,494)        (156,901)        

งบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรับงวดสามเดือนสิ�นสุดวนัที�

31 มีนาคม31 มีนาคม

(พันบาท)

สาํหรับงวดสามเดือนสิ�นสุดวนัที�

งบการเงินรวม

   หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินระหวา่งกาลนี�

13  



บริษทั พริมา มารีน จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงินสด (ไม่ได้ตรวจสอบ)

2565 2564 2565 2564

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (ลดลง) เพิ�มขึ�นสุทธิ

ก่อนผลกระทบของอตัราแลกเปลี�ยน (157,261)        26,290            (140,998)        226,881          

ผลกระทบของอตัราแลกเปลี�ยนที�มีต่อเงินสดและ

รายการเทียบเท่าเงินสด 5,183              69,087            10,457            25,983            

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (ลดลง) เพิ�มขึ�นสุทธิ (152,078)        95,377            (130,541)        252,864          

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม 2,611,581       2,218,798       624,972          832,997          

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 31 มีนาคม 2,459,503       2,314,175       494,431          1,085,861       

รายการที�ไม่ใช่เงินสด

เจา้หนี�จากการซื�ออุปกรณ์และเรือเดินทะเล 522                 325                 29,316            11,723            

การเพิ�มขึ�นของสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 13,277            5,593              -                 5,190              

เงินปันผลคา้งรับ -                 -                 152,000          -                 

(พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

31 มีนาคม

สาํหรับงวดสามเดือนสิ�นสุดวนัที�สาํหรับงวดสามเดือนสิ�นสุดวนัที�

31 มีนาคม

   หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินระหวา่งกาลนี�

14  



บริษัท พริมา มารีน จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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หมายเหตุ  สารบัญ 

   

1  เกณฑก์ารจดัทาํงบการเงินระหวา่งกาล 

2  บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

3  การดาํเนินงานร่วมกนั 

4  ท่ีดิน อาคาร อุปกรณ์และเรือเดินทะเล 

5  ส่วนงานดาํเนินงานและการจาํแนกรายได ้

6  เคร่ืองมือทางการเงิน 

7  ภาระผกูพนักบับุคคลหรือกิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 

8  เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 
 

 

 

 

 

 

 

 



บริษัท พริมา มารีน จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี 
 

งบการเงินระหวา่งกาลน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกงบการเงินจากคณะกรรมการเม่ือ 12 พฤษภาคม 2565 
 

1 เกณฑ์การจัดทาํงบการเงินระหว่างกาล 
 

งบการเงินระหวา่งกาลแบบยอ่น้ีนาํเสนอรายการในงบการเงินในรูปแบบเดียวกบังบการเงินประจาํปีและจดัทาํหมายเหตุ

ประกอบงบการเงินระหว่างกาลในรูปแบบย่อ (“งบการเงินระหว่างกาล”) ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 34 เร่ือง  

การรายงานทางการเงินระหว่างกาล รวมถึงแนวปฏิบติัทางการบญัชีท่ีประกาศใชโ้ดยสภาวิชาชีพบญัชีฯ กฎระเบียบและ

ประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้ง โดยงบการเงินระหวา่งกาลน้ีเนน้การใหข้อ้มูล

ท่ีเก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ๆ เพื่อไม่ให้ซํ้ าซ้อนกับขอ้มูลท่ีได้นาํเสนอไปแลว้ในงบการเงิน

ประจาํปี ดงันั้นการอ่านงบการเงินระหวา่งกาลน้ีจึงควรอา่นควบคู่กบังบการเงินของบริษทัและบริษทัยอ่ยสาํหรับปีส้ินสุด

วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 
 

ในการจดัทาํงบการเงินระหว่างกาล ผูบ้ริหารได้มีการใช้วิจารณญาณและการประมาณการในการถือปฏิบติัตาม

นโยบายการบญัชีของกลุ่มบริษทั ซ่ึงผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างจากท่ีประมาณการไว ้ทั้งน้ี นโยบายการบญัชี วิธีการ

คาํนวณและแหล่งขอ้มูลสาํคญัท่ีใชใ้นการประมาณการท่ีอาจมีความไม่แน่นอนนั้นไม่แตกต่างจากท่ีไดอ้ธิบายไวใ้น

งบการเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 
 

2 บุคคลหรือกจิการที่เกีย่วข้องกนั 
 

ความสัมพนัธ์ท่ีมีกบับริษทัยอ่ย บริษทัร่วมและการร่วมคา้เปล่ียนแปลงอย่างไม่มีสาระสําคญั กลุ่มบริษทัไม่มีบุคคล

หรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกันอ่ืนท่ีมีความสัมพนัธ์เปล่ียนแปลงอย่างมีสาระสําคญัในระหว่างงวดสามเดือนส้ินสุด               

วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 
 

รายการที่สําคญักบับุคคลหรือกจิการที่เกีย่วข้องกนั งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

สําหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนาคม 2565  2564  2565  2564 

 (พันบาท) 

บริษัทใหญ่        

รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 33,316  26,182  -  - 

รายไดอ่ื้น 306  281  9  9 

ค่าเช่าและค่าบริการอาคารสาํนกังาน 710  523  710  523 

ค่าบริการอ่ืน 7,798  6,123  2,873  3,064 

ดอกเบ้ียจ่าย 1,237  -  -  - 



บริษัท พริมา มารีน จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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รายการที่สําคญักบับุคคลหรือกจิการที่เกีย่วข้องกนั งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

สําหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนาคม 2565  2564  2565  2564 

 (พันบาท) 

บริษัทย่อย        

รายไดจ้ากการใหบ้ริการ -  -  195,135  222,917 

เงินปันผลรับ -  -  152,000  320,794 

ดอกเบ้ียรับ -  -  21,206  - 

รายไดอ่ื้น -  -  4,623  27 

ซ้ือสินคา้และรับบริการ -  -  20,240  73,210 

ค่าบริหารจดัการ -  -  90,388  113,473 

ค่าบริการอ่ืน -  -  449  416 
        

การร่วมค้า        

รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 37,844  33,587  -  - 

รายไดอ่ื้น 3,614  4,406  3,356  3,429 
  

บริษัทร่วม  

รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 1,780  964  -  - 

รายไดอ่ื้น 4  429  -  429 

ซ้ือสินคา้และรับบริการ 14,289  16,852  -  - 

ค่าบริหารจดัการ -  3,186  -  - 
        

ค่าตอบแทนผู้บริหารสําคญั        

ผลประโยชน์ระยะสั้น 17,158  12,747  12,898  7,648 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 166  3,046  166  209 
        

บุคคลหรือกจิการอ่ืนที่เกีย่วข้องกนัอ่ืน        

รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 346  78,777  -  - 

ซ้ือสินคา้และรับบริการ 213,254  75,012  8,492  97 

ค่าบริการอ่ืน 81  29  20  20 

ค่าเช่าและค่าบริการอาคารสาํนกังาน -  300  -  - 

 

 

  



บริษัท พริมา มารีน จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ยอดคงเหลือกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 และ 31 ธนัวาคม 2564 มีดงัน้ี 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 

 2565  2564  2565  2564 

 (พันบาท) 

ลูกหน้ีการค้า  

บริษทัใหญ่ 23,154  19,942  -  - 

การร่วมคา้ 95  94  -  - 

บริษทัร่วม 670  54  -  - 

บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้ง 208  403  -  - 

 24,127  20,493  -  - 

หัก ค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน -  -  -  - 

สุทธิ 24,127  20,493  -  - 

 
ลูกหน้ีหมุนเวียนอื่น        

บริษทัยอ่ย -  -  231,510  53,610 

การร่วมคา้ 1,620  22,234  1,237  22,228 

รวม 1,620  22,234  232,747  75,838 
        

เงินให้กู้ยมืระยะยาวแก่กจิการที่เกีย่วข้องกนั 
    

 

 

 

บริษทัยอ่ย -  -  2,345,598  2,345,598 
 

 อตัราดอกเบีย้  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 

ณ วนัท่ี  

31 ธนัวาคม  

ณ วนัท่ี  

31 มีนาคม  

ณ วนัท่ี  

31 ธนัวาคม       

ณ วนัท่ี  

31 มีนาคม 

  2564   2565  2564  เพิ่มข้ึน  (ลดลง)  2565 

 (ร้อยละต่อปี)  (พันบาท) 

บริษทัยอ่ย 3.6 - 5.0  3.6 - 5.0  2,345,598  -  -  2,345,598 

 

 



บริษัท พริมา มารีน จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2564  2563  2564  2563 

 (พันบาท) 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น            

บริษทัใหญ่ 1,056  1,056  -  - 

บริษทัยอ่ย -  -  19,414  19,414 

 1,056  1,056  19,414  19,414 
        

เจ้าหน้ีการค้า        

บริษทัใหญ่ 548  229  -  - 

บริษทัยอ่ย -  -   6,379  36,304 

บริษทัร่วม 188  351  -  - 

บุคคลหรือกิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 149,725  137,477  9,087  10,629 

รวม 150,461  138,057  15,466  46,933 
        

เจ้าหน้ีหมุนเวียนอื่น         

บริษทัใหญ่ 9,606  2,354  3,053  1,657 

บริษทัยอ่ย -  -  29,466  18,386 

บริษทัร่วม -  48  -  - 

รวม 9,606  2,402  32,519  20,043 
        

เงินกู้ยมืระยะยาวจากกจิการที่เกีย่วข้องกนั        

บริษทัใหญ่ 109,802  109,802  -  - 

 

 อตัราดอกเบีย้  งบการเงินรวม 

 

ณ วนัท่ี  

31 ธนัวาคม  

ณ วนัท่ี  

31 มีนาคม  

ณ วนัท่ี 

31 ธนัวาคม      

ณ วนัท่ี  

31 มีนาคม  

  2564   2565   2564  เพิ่มข้ึน  (ลดลง)  2565 

 (ร้อยละต่อปี)  (พันบาท) 

บริษทัใหญ่ 4.57  4.57  109,802  -  -  109,802 

 

 

 



บริษัท พริมา มารีน จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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3 การดาํเนินงานร่วมกนั   
 

รายการสินทรัพยแ์ละหน้ีสินของการดาํเนินงานร่วมกนัซ่ึงรวมอยู่ในงบแสดงฐานะการเงินรวมตามสัดส่วนการมี

ส่วนร่วม ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 และ 31 ธนัวาคม 2564 มีดงัน้ี 
 

 งบการเงินรวม 

 31 มีนาคม 2565  31 ธนัวาคม 2564 

 (พันบาท) 

สินทรัพยห์มุนเวียน 245,899  299,353 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 27,841  7,370 

หน้ีสินหมุนเวียน (163,971)  (203,111) 

หน้ีสินไม่หมุนเวียน (109,802)  (109,802) 

รวมหนีสิ้นสุทธิ (33)  (6,190) 

 

4 ที่ดนิ อาคาร อุปกรณ์และเรือเดนิทะเล 
 

การซ้ือ จาํหน่าย และโอนท่ีดิน อาคาร อุปกรณ์และเรือเดินทะเลระหวา่งงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 

มีดงัน้ี 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

   การจาํหน่าย    การจาํหน่าย 

 การซ้ือและ 

การโอนเขา้-

ราคาทุน 

 และการโอน

ออก-ราคาตาม

บญัชีสุทธิ 

 การซ้ือและ 

 การโอนเขา้-

ราคาทุน 

 และการโอน

ออก-ราคาตาม

บญัชีสุทธิ 

 (พันบาท) 

ค่าซ่อมเรือคร้ังใหญ่ 9,185  -  -  - 

อุปกรณ์ใชใ้นเรือ 2,179  -  30  - 

อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร -  (431)  -  - 

เฟอร์นิเจอร์และเคร่ืองใชส้าํนกังาน 9,388  (262)  373  (10) 

สินทรัพยร์ะหวา่งก่อสร้างและติดตั้ง 36,481  (9,732)  17,238  - 

รวม 57,233  (10,425)  17,641  (10) 

  



บริษัท พริมา มารีน จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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5 ส่วนงานดาํเนินงานและการจาํแนกรายได้ 
 

ผูบ้ริหารพิจารณาวา่กลุ่มบริษทัมี 4 ส่วนงานท่ีรายงาน ดงัรายละเอียดขา้งล่าง ซ่ึงเป็นหน่วยงานธุรกิจท่ีสาํคญัของกลุ่ม

บริษทัท่ีมีการบริการท่ีแตกต่างกนั และมีการบริหารจดัการแยกต่างหาก เน่ืองจากใช้เทคโนโลยีและกลยุทธ์ทาง

การตลาดท่ีแตกต่างกนั การดาํเนินงานของแต่ละส่วนงานท่ีรายงานของกลุ่มบริษทั โดยสรุปมีดงัน้ี  
 

• ส่วนงาน 1 ธุรกิจเรือขนส่งผลิตภณัฑปิ์โตรเลียมและเคมีภณัฑ ์

• ส่วนงาน 2 ธุรกิจเรือกกัเกบ็ผลิตภณัฑปิ์โตรเลียม 

• ส่วนงาน 3 ธุรกิจเรือท่ีให้การสนับสนุนงานสาํรวจและผลิตปิโตรเลียมกลางทะเล โดยนาํส่งพนักงานและ 

                             อุปกรณ์ท่ีใช้ในงานสํารวจและผลิตปิโตรเลียมจากท่ีหน่ึงไปยงัอีกท่ีหน่ึงและให้บริการบนเรือ 

                            ท่ีพกัอาศยัสาํหรับงานสาํรวจ 

• ส่วนงาน 4 ธุรกิจท่ีใหบ้ริการในการบริหารจดัการเรือ ตวัแทนเรือ จดัหาคนและบริการเดินทางใหก้บัพนกังานเรือ 
 



บริษัท พริมา มารีน จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบการเงนิรวม 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุด ส่วนงาน 1  ส่วนงาน 2  ส่วนงาน 3  ส่วนงาน 4  รายการตดับญัชี  สุทธิ 
วันท่ี 31 มีนาคม 2565  2564  2565  2564  2565  2564  2565  2564  2565  2564  2565  2564 

 (พันบาท) 
การจําแนกรายได้                        
ส่วนงานภูมิศาสตร์หลกั                        
ไทย 866,509  654,503  -  -  102,032  -  135,823  55,876  (263,879)  (159,588)  840,485  550,791 
สาธารณรัฐสิงคโปร์ 128,349  76,958  805,583  1,189,942  -  -  191,597  249,019  (491,615)  (642,851)  633,914  873,068 
รวมรายได้ 994,858  731,461  805,583  1,189,942  102,032  -  327,420  304,895  (755,494)  (802,439)  1,474,399  1,423,859 

                        
ข้อมูลตามส่วนงานดําเนินงาน                        
รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 798,069  584,702  505,433  779,653  102,032  -  68,865  59,504  -  -  1,474,399  1,423,859 
รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน 196,789  146,759  300,150  410,289  -  -  258,555  245,391  (755,494)  (802,439)  -  - 
รวมรายได้ท่ีปันส่วน 994,858  731,461  805,583  1,189,942  102,032  -  327,420  304,895  (755,494)  (802,439)  1,474,399  1,423,859 

                        
กาํไร (ขาดทุน) ตามส่วนงานก่อนหกั

ภาษีเงินไดห้ลงัตดัรายการระหวา่งกนั 160,468  98,862  181,382  332,476  41,225  (9,471)  14,826  16,439  -  -  397,901  438,306 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ -  (1,701)  -  -  -  -  (6,341)  (4,792)  -  -  (6,341)  (6,493) 
                        
จาํนวนท่ีไม่ไดปั้นส่วน                        
- รายไดอ่ื้น                     3,609  66,661 
- ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้                 19,944  27,485 
- ค่าใชจ่้ายในการบริหาร                     (77,877)  (58,347) 
- กาํไร (ขาดทุน) จากอตัราแลกเปล่ียน                     (820)  27,573 
- ดอกเบ้ียจ่าย                     (20,987)  (7,692) 
- (ค่าใชจ่้าย) รายไดภ้าษีเงินได ้                     (13,226)  (53,382) 
กาํไรสุทธิ                     302,203  434,111 

                        
ปันส่วนค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และ 2565 มีดงัน้ี               
- ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 125,624  86,094  76,885  83,889  20,720  6,539  4,175  4,070  (373)  (352)  227,031  180,240 
                        
                        
                        



บริษัท พริมา มารีน จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 
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 งบการเงนิรวม 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุด ส่วนงาน 1  ส่วนงาน 2  ส่วนงาน 3  ส่วนงาน 4  รายการตดับญัชี  สุทธิ 
วันท่ี 31 มีนาคม 2565  2564  2565  2564  2565  2564  2565  2564  2565  2564  2565  2564 

 (พันบาท) 
 งบการเงนิรวม 
 ส่วนงาน 1  ส่วนงาน 2  ส่วนงาน 3  ส่วนงาน 4  รายการตดับญัชี  สุทธิ 
 2565  2564  2565  2564  2565  2564  2565  2564  2565  2564  2565  2564 
 (พันบาท) 

สินทรัพย์ส่วนงาน ณ วนัท่ี 31 มีนาคม และ 31 ธันวาคม                   

- เรือเดินทะเล 4,293,355  4,374,765  3,287,342  3,362,268  1,505,870  1,519,900  -  -  (4,802)  (5,175)  9,081,765  9,251,758 

- เรือเดินทะเลระหวา่งก่อสร้าง -  -  5,328  5,328  -  -  -  -  -  -  5,328  5,328 

- สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ 1,672,910  1,698,630  -  -  -  -  -  -  -  -  1,672,910  1,698,630 

- ค่าความนิยม 1,407,159  1,407,159  -  -  52,377  52,377  8,248  8,248  -  -  1,467,784  1,467,784 

                        

จาํนวนท่ีไม่ไดปั้นส่วน                        

- ท่ีดิน อาคาร อุปกรณ์และเรือเดินทะเล                     359,634  348,568 

- สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้                     43,554  37,215 

- สินทรัพยอ่ื์นๆ                     4,576,087  4,539,689 

รวม                     17,207,062  17,348,972 

                        

หนีสิ้นส่วนงาน ณ วนัท่ี 31 มีนาคม และ 31 ธันวาคม                   

- เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 918,712  1,016,383  1,497,103  1,575,375  -  -  -  -  -  -  2,415,815  2,591,758 

- หน้ีสินตามสัญญาเช่า 1,635,497  1,662,556  -  -  -  -  -  -  -  -  1,635,497  1,662,556 

                        

จาํนวนท่ีไม่ไดปั้นส่วน                        

- เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน                     2,513,828  2,651,326 

- หน้ีสินตามสัญญาเช่า                     42,524  36,204 

- หน้ีสินอ่ืนๆ                     1,178,545  1,297,106 

รวม                     7,786,209  8,238,950 



บริษัท พริมา มารีน จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 
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 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุด ส่วนงาน 1  ส่วนงาน 2  ส่วนงาน 3  ส่วนงาน 4  รายการตดับญัชี  สุทธิ 

วันท่ี 31 มีนาคม 2565  2564  2565  2564  2565  2564  2565  2564  2565  2564  2565  2564 

 (พันบาท) 

การจําแนกรายได้                        

ส่วนงานภูมิศาสตร์หลกั                        

ไทย 22,808  125,963  -  -  44,608  -  -  -  -  -  67,416  125,963 

สาธารณรัฐสิงคโปร์ -  -  195,134  222,917  -  -  -  -  -  -  195,134  222,917 

รวมรายได้ 22,808  125,963  195,134  222,917  44,608  -  -  -  -  -  262,550  348,880 

                        

ข้อมูลตามส่วนงานดําเนินงาน                       

รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 22,808  125,963  -  -  44,608  -  -  -  -  -  67,416  125,963 

รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน -  -  195,134  222,917  -  -  -  -  -  -  195,134  222,917 

รวมรายได้ 22,808  125,963  195,134  222,917  44,608  -  -  -  -  -  262,550  348,880 

                        

                        



บริษัท พริมา มารีน จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 
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6 เคร่ืองมือทางการเงิน 
 

มลูค่าตามบัญชีและมลูค่ายติุธรรม 

ตารางดงัต่อไปน้ีแสดงมูลค่าตามบญัชีและมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินรวมถึงลาํดบัชั้นมูลค่ายุติธรรม แต่ไม่รวมถึงการแสดงขอ้มูลมูลค่ายติุธรรมสาํหรับ

สินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่ายหากมูลค่าตามบญัชีใกลเ้คียงกบัมูลค่ายติุธรรมอยา่งสมเหตุสมผล 

  งบการเงินรวม 

  มูลค่าตามบัญชี  มูลค่ายุติธรรม 

  

เคร่ืองมือท่ีใชใ้น

การป้องกนัความ

เส่ียง 

 เคร่ืองมือทางการเงิน

ท่ีวดัมูลค่าดว้ยราคา

ทุนตดัจาํหน่าย 

 

รวม 

 

ระดบั 2 

 

ระดบั 3 

 

รวม 

  (พันบาท) 

ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2565             

สินทรัพย์ทางการเงิน             

สญัญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียท่ีใชใ้นการ 

ป้องกนัความเส่ียง 

  

910 

  

- 

  

910 

  

910 

  

- 

  

910 

รวมสินทรัพย์ทางการเงิน  910  -  910       
             

หน้ีสินทางการเงิน             

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน  -  (4,929,643)  (4,929,643)  (4,836,832)  -  (4,836,832) 

เงินกูย้มืระยะยาวจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  -  (109,802)  (109,802)  -  (114,163)  (114,163) 

หน้ีสินตามสญัญาเช่า  -  (1,678,020)  (1,678,020)  -  (1,678,020)  (1,678,020) 

รวมหนีสิ้นทางการเงิน  -  (6,717,465)  (6,717,465)       



บริษัท พริมา มารีน จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 
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  งบการเงินรวม 

  มูลค่าตามบัญชี  มูลค่ายุติธรรม 

  

เคร่ืองมือท่ีใชใ้น

การป้องกนัความ

เส่ียง 

 เคร่ืองมือทางการเงิน

ท่ีวดัมูลค่าดว้ยราคา

ทุนตดัจาํหน่าย 

 

รวม 

 

ระดบั 2 

 

ระดบั 3 

 

รวม 

  (พันบาท) 

ณ วันท่ี 31 ธันวาม 2564             

หน้ีสินทางการเงิน             

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน  -  (5,243,084)  (5,243,084)  (5,196,946)  -  (5,196,946) 

เงินกูย้มืระยะยาวจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  -  (109,802)  (109,802)  -  (115,044)  (115,044) 

สญัญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียท่ีใชใ้นการ 

ป้องกนัความเส่ียง 

  

(15,201) 

  

- 

  

(15,201) 

  

(15,201) 

  

- 

  

(15,201) 

หน้ีสินตามสญัญาเช่า  -  (1,698,760)  (1,698,760)  -  (1,698,760)  (1,698,760) 

รวมหนีสิ้นทางการเงิน  (15,201)  (7,015,646)  (7,066,847)       



บริษัท พริมา มารีน จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

  มูลค่าตามบัญชี  มูลค่ายุติธรรม 

  

เคร่ืองมือท่ีใชใ้น

การป้องกนัความ

เส่ียง 

 เคร่ืองมือทางการเงิน

ท่ีวดัมูลค่าดว้ยราคา

ทุนตดัจาํหน่าย 

 

รวม 

 

ระดบั 2 

 

ระดบั 3 

 

รวม 

  (พันบาท) 

ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2565             

สินทรัพย์ทางการเงิน             

เงินให้กูร้ะยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  -  2,345,598  2,345,598  -  2,323,818  2,323,818 

รวมสินทรัพย์ทางการเงิน  -  2,345,598  2,345,598       

             

หน้ีสินทางการเงิน             

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน  -  (3,635,930)  (3,635,930)  (3,569,205)  -  (3,569,205) 

สญัญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียท่ีใชใ้นการ 

ป้องกนัความเส่ียง 

  

(883) 

  

- 

  

(883) 

  

(883) 

  

- 

  

(883) 

หน้ีสินตามสญัญาเช่า  -  (12,289)  (12,289)  -  (12,289)  (12,289) 

รวมหนีสิ้นทางการเงิน  (883)  (3,648,219)  (3,649,102)       



บริษัท พริมา มารีน จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

  มูลค่าตามบัญชี  มูลค่ายุติธรรม 

  

เคร่ืองมือท่ีใชใ้น

การป้องกนัความ

เส่ียง 

 เคร่ืองมือทางการเงิน

ท่ีวดัมูลค่าดว้ยราคา

ทุนตดัจาํหน่าย 

 

รวม 

 

ระดบั 2 

 

ระดบั 3 

 

รวม 

  (พันบาท) 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564             

สินทรัพย์ทางการเงิน             

เงินให้กูร้ะยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  -  2,345,598  2,345,598  -  2,362,583  2,362,583 

รวมสินทรัพย์ทางการเงิน  -  2,345,598  2,345,598       

             

หน้ีสินทางการเงิน             

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน  -  (3,844,202)  (3,844,202)  (3,808,486)  -  (3,808,486) 

สญัญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียท่ีใชใ้นการ 

ป้องกนัความเส่ียง 

  

(13,334) 

  

- 

  

(13,334) 

  

(13,334) 

  

- 

  

(13,334) 

หน้ีสินตามสญัญาเช่า  -  (12,912)  (12,912)  -  (12,912)  (12,912) 

รวมหนีสิ้นทางการเงิน  (13,334)  (3,857,114)  (3,870,448)       



บริษัท พริมา มารีน จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 
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เคร่ืองมือทางการเงินที่วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม  
 

ประเภท เทคนิคการประเมินมูลค่า 

สญัญาแลกเปล่ียนอตัรา

ดอกเบ้ีย 

Swap model  - มูลค่าปัจจุบนัของประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตโดยใช้เส้น

อตัราผลตอบแทนท่ีสงัเกตได ้

 

7 ภาระผูกพนักบับุคคลหรือกจิการที่ไม่เกีย่วข้องกนั 

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 งบการเงินรวม  

งบการเงินเฉพาะ

กจิการ 

 (พันบาท) 

ภาระผกูพนัรายจ่ายฝ่ายทุน     

เรือเดินทะเล 103,711  - 

สินทรัพยร์ะหวา่งก่อสร้างและติดตั้ง 18,802  - 

รวม 122,513  - 

    

ภาระผกูพนัอื่นๆ    

ภาระผกูพนัตามสญัญาเช่าระยะสั้น และ 

สญัญาเช่าท่ีมีมูลค่าตํ่า 

 

3,954 

  

1,085 

หนงัสือคํ้าประกนัจากธนาคาร 3,271,756  10,309 

รวม 3,275,710  11,394 

 

หนังสือคํา้ประกนั 
 

เม่ือวนัท่ี 10 กนัยายน 2563 ธนาคารพาณิชยแ์ห่งหน่ึงไดอ้อกหนงัสือคํ้าประกนัให้แก่บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงและผูร่้วม

ดาํเนินงานอ่ืนอีกสองรายจาํนวนรวม 3,198 ลา้นบาท เพื่อเป็นหลกัประกนัสัญญาจา้งและหลกัประกนัการรับเงิน

ค่าจา้งล่วงหนา้กบัการท่าเรือแห่งประเทศไทยสาํหรับโครงการก่อสร้าง 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



บริษัท พริมา มารีน จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
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8 เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
 

เม่ือวนัท่ี 21 เมษายน 2565 บริษทัย่อยไดล้งนามในสัญญาซ้ือเรือในราคา 2 ลา้นดอลลาร์สหรัฐหรือเทียบเท่า 66.91 

ลา้นบาท เรือดงักล่าวจะถูกส่งมอบใหแ้ก่บริษทัในเดือนพฤษภาคม 2565 
 

ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัเม่ือวนัท่ี 27 เมษายน 2565 ผูถื้อหุ้นของบริษทัอนุมติัการจดัสรรกาํไรจาก 

ผลการดาํเนินงานของบริษทัส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 เป็นเงินปันผลในอตัราหุ้นละ 0.26 บาท เป็นจาํนวนเงิน

รวม 650 ลา้นบาท ซ่ึงส่วนหน่ึงไดจ่้ายเป็นเงินปันผลระหวา่งกาลไปแลว้ในเดือนธนัวาคม 2564 เป็นจาํนวน 200 ลา้น

บาท เงินปันผลคงเหลือจาํนวน 450 ลา้นบาท จะจ่ายใหผู้ถื้อหุน้ในวนัท่ี 25 พฤษภาคม 2565  

 

 


	AUDITOR_REPORT
	FINANCIAL_STATEMENTS
	BS 3-5
	PL 6-7
	SH Conso_8
	SH Conso_9 
	SH Sep_10
	SH Sep_11
	CF 12-14

	NOTES
	1 เกณฑ์การจัดทำงบการเงินระหว่างกาล
	2 บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
	3 การดำเนินงานร่วมกัน
	4 ที่ดิน อาคาร อุปกรณ์และเรือเดินทะเล
	5 ส่วนงานดำเนินงานและการจำแนกรายได้
	6 เครื่องมือทางการเงิน
	7 ภาระผูกพันกับบุคคลหรือกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
	8 เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน


