
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

บริษัท พริมา มารีน จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
 

งบการเงินระหว่างกาลแบบยอ่ 
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 มิถุนายน 2565 

และ 
รายงานการสอบทานของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 

 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 
เสนอ คณะกรรมการบริษัท พริมา มารีน จ ากัด (มหาชน) 
 
 
ข้าพเจ้าได้สอบทานงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2565  
งบก าไรขาดทุนรวมและงบก าไรขาดทุนเฉพาะกิจการ งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะ
กิจการส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 มิถุนายน 2565 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผูถ้ือหุ้นรวม
และงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผูถ้ือหุ้นเฉพาะกิจการ  และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะ
กิจการส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 มิถุนายน 2565 และหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่ (ขอ้มูลทางการเงิน
ระหว่างกาล) ของบริษทั พริมา มารีน จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ยและของเฉพาะบริษทั พริมา มารีน จ ากดั (มหาชน) 
ตามล าดับ ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูร้ับผิดชอบในการจัดท าและน าเสนอข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลเหล่าน้ี       
ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ส่วนข้าพเจา้เป็นผูร้ับผิดชอบในการให้
ขอ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 
 
ขอบเขตการสอบทาน 
 
ขา้พเจา้ไดป้ฏิบตัิงานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 “การสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลโดย
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใชว้ิธีการสอบถามบุคลากรซ่ึงส่วนใหญ่เป็น
ผูร้ับผิดชอบดา้นการเงินและบญัชีและการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอื่น การสอบทานน้ีมีขอบเขตจ ากดั
กว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีท าให้ข้าพเจ้าไม่สามารถไดค้วามเช่ือมั่นว่าจะพบเร่ืองที่มีนัยส าคญั
ทั้งหมดซ่ึงอาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั้นขา้พเจา้จึงไม่แสดงความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลที่สอบทาน
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ข้อสรุป 
 
ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงที่เป็นเหตุให้เช่ือว่าขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลดงักล่าว ไม่ไดจ้ดัท าขึ้นตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที่ 
34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ในสาระส าคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 
 
 
 
 
 
 
 
(ธนิต โอสถาเลิศ)  
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 
เลขทะเบียน 5155 
 
บริษทั เคพเีอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี จ  ากดั 
กรุงเทพมหานคร 
10 สิงหาคม 2565 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บริษัท พริมา มารีน จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม

สินทรัพย์ หมายเหตุ 2565 2564 2565 2564

(ไม่ไดต้รวจสอบ) (ไม่ไดต้รวจสอบ)

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 2,040,947      2,611,581      112,741         624,972         

ลูกหนีการคา้และลูกหนีหมุนเวยีนอืน 2 968,241         740,960         101,421         162,150         

สินคา้คงเหลือ 228,066         166,212         2,653             2,625             

สินทรัพยห์มุนเวยีนอืน 109,977         96,218           156                193                

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 3,347,231      3,614,971      216,971         789,940         

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

เงินฝากสถาบนัการเงินทีมีขอ้จาํกดั

ในการเบิกใช้ 217,516         266,733         7,371             487                

เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนั 2, 8 -                -                2,331,598      2,345,598      

เงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ 499,048         457,940         251,909         251,909         

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

ทีดิน อาคาร อุปกรณ์และเรือเดินทะเล 4 9,704,410      9,605,654      2,522,502      2,616,559      

สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 5 3,374,502      1,735,845      11,213           12,553           

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

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอืน 102,922         95,347           423                446                

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 36,620           41,967           6,943             12,602           

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอืน 2 67,580           62,731           38,847           41,533           

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 15,470,382    13,734,001    10,376,393    10,486,936    

รวมสินทรัพย์ 18,817,613    17,348,972    10,593,364    11,276,876    

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

(พนับาท)

   หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี
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บริษัท พริมา มารีน จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม

หนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 2565 2564 2565 2564

(ไม่ไดต้รวจสอบ) (ไม่ไดต้รวจสอบ)

หนีสินหมุนเวยีน

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีหมุนเวยีนอืน 2 1,071,429      890,444         74,378           115,718         

ส่วนของหนีสินระยะยาวจากสถาบนัการเงิน

ทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 8 1,304,648      1,384,553      824,502         808,413         

ส่วนของหนีสินตามสัญญาเช่า

ทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 8 338,085         202,178         2,248             2,481             

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย 76,789           80,758           -                -                

หนีสินหมุนเวยีนอนื 33,362           36,603           4,886             12,098           

รวมหนีสินหมุนเวยีน 2,824,313      2,594,536      906,014         938,710         

หนีสินไม่หมุนเวยีน

เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 8 3,300,343      3,858,531      2,695,256      3,035,789      

เงินกูย้ืมระยะยาวจากกิจการทีเกียวขอ้งกนั 2, 8 109,802         109,802         -                -                

หนีสินตามสัญญาเช่า 8 3,082,899      1,496,582      9,409             10,431           

หนีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 89,800           94,277           -                -                

ประมาณการหนีสินไม่หมุนเวยีน

สาํหรับผลประโยชน์พนกังาน 72,716           70,021           18,764           17,404           

หนีสินอนุพนัธ์ 8 -                15,201           -                13,334           

รวมหนีสินไม่หมุนเวยีน 6,655,560      5,644,414      2,723,429      3,076,958      

รวมหนีสิน 9,479,873      8,238,950      3,629,443      4,015,668      

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

(พนับาท)

   หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี
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บริษัท พริมา มารีน จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

 

30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม

หนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 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      

ทุนทีออกและชาํระแลว้

(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)         -                -                

การเปลียนแปลงส่วนไดเ้สียของ

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

กาํไรสะสม

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

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 2,881,021      2,858,684      802,028         1,114,386      

องคป์ระกอบอืนของส่วนของผูถื้อหุน้ 170,651         19,089           4,404             (10,667)         

รวมส่วนของบริษัทใหญ่ 8,956,969      8,783,070      6,963,921      7,261,208      

ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม 380,771         326,952         -                -                

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 9,337,740      9,110,022      6,963,921      7,261,208      

รวมหนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 18,817,613    17,348,972    10,593,364    11,276,876    

(พนับาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

   หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี
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บริษัท พริมา มารีน จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกําไรขาดทุน (ไม่ได้ตรวจสอบ)

2565 2564 2565 2564

รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 1,703,501        1,455,955        275,590           353,457           

ตน้ทุนการใหบ้ริการ (1,240,698)       (1,024,083)       (201,532)          (313,548)          

กําไรขันต้น 462,803           431,872           74,058             39,909             

เงินปันผลรับ -                   -                   25,520             2,115               

รายไดอ้ืน 8,811               214,425           30,112             210,652           

กําไรก่อนค่าใช้จ่าย 471,614           646,297           129,690           252,676           

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (128,614)          (110,475)          (61,403)            (62,632)            

ขาดทุนจากอตัราแลกเปลียนสุทธิ (63,954)            (17,399)            (63,784)            (12,121)            

กําไรจากกจิกรรมดําเนินงาน 279,046           518,423           4,503               177,923           

ตน้ทุนทางการเงิน (64,364)            (68,745)            (35,356)            (30,738)            

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม

และการร่วมคา้ทีใชว้ธีิส่วนไดเ้สีย 21,164             21,524             -                   -                   

กําไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้ 235,846           471,202           (30,853)            147,185           

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ (23,490)            (41,980)            (936)                 (998)                 

กําไร (ขาดทุน) สําหรับงวด 212,356           429,222           (31,789)            146,187           

(พนับาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

สาํหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที สาํหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที

30 มิถุนายน 30 มิถุนายน

   หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี
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บริษัท พริมา มารีน จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ไม่ได้ตรวจสอบ)

2565 2564 2565 2564

กําไร (ขาดทุน) สําหรับงวด 212,356           429,222           (31,789)            146,187           

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน

รายการทอีาจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ใน

กําไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ผลต่างของอตัราแลกเปลียน

จากการแปลงค่างบการเงิน 150,855           46,206             -                   -                   

ผลกาํไรจากการป้องกนัความเสียง

กระแสเงินสด - สุทธิจากภาษี 3,676               2,822               5,110               1,809               

ส่วนแบ่งกาํไรเบด็เสร็จอืนในบริษทัร่วม

และการร่วมคา้ตามวธีิส่วนไดเ้สีย -                   4,126               -                   -                   

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนสําหรับงวด - สุทธิจากภาษี 154,531           53,154             5,110               1,809               

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 366,887           482,376           (26,679)            147,996           

การแบ่งปันกาํไร (ขาดทุน)

ส่วนทีเป็นของบริษทัใหญ่ 198,530           407,038           (31,789)            146,187           

ส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม 13,826             22,184             -                   -                   

212,356           429,222           (31,789)            146,187           

การแบ่งปันกาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม

ส่วนทีเป็นของบริษทัใหญ่ 341,298           456,498           (26,679)            147,996           

ส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม 25,589             25,878             -                   -                   

366,887           482,376           (26,679)            147,996           

กําไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาท) 0.08                 0.16                 (0.01)                0.06                 

(พนับาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

สาํหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที สาํหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที

30 มิถุนายน 30 มิถุนายน

   หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี
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บริษัท พริมา มารีน จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกาํไรขาดทุน (ไม่ได้ตรวจสอบ)

หมายเหตุ 2565 2564 2565 2564

รายไดจ้ากการให้บริการ 2, 6 3,177,900      2,879,814      538,140         702,337         

ตน้ทุนการให้บริการ 2 (2,278,413)     (1,901,784)     (396,482)        (607,063)        

กาํไรขันต้น 899,487         978,030         141,658         95,274           

เงินปันผลรับ 2 -                 -                 177,520         322,909         

รายไดอื้น 2 33,767           285,559         59,338           276,201         

กาํไรก่อนค่าใช้จ่าย 933,254         1,263,589      378,516         694,384         

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 2 (240,255)        (195,954)        (110,556)        (109,900)        

ขาดทุนจากอตัราแลกเปลียนสุทธิ (56,590)          (39,418)          (56,888)          (18,891)          

กาํไรจากกจิกรรมดาํเนินงาน 636,409         1,028,217      211,072         565,593         

ตน้ทุนทางการเงิน (119,901)        (112,038)        (71,540)          (53,490)          

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม

และการร่วมคา้ทีใชว้ธีิส่วนไดเ้สีย 41,108           49,009           -                 -                 

กาํไรก่อนภาษเีงนิได้ 557,616         965,188         139,532         512,103         

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ (43,057)          (101,855)        (1,890)            (1,613)            

กาํไรสําหรับงวด 514,559         863,333         137,642         510,490         

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

สาํหรับงวดหกเดือนสินสุดวนัที สาํหรับงวดหกเดือนสินสุดวนัที

30 มิถุนายน 30 มิถุนายน

(พันบาท)

   หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี

8  



บริษัท พริมา มารีน จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ไม่ได้ตรวจสอบ)

2565 2564 2565 2564

กาํไรสําหรับงวด 514,559         863,333         137,642         510,490         

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน

รายการทอีาจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ใน

กาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

ผลต่างของอตัราแลกเปลียน

จากการแปลงค่างบการเงิน 146,594         137,199         -                 -                 

ผลกาํไรจากการป้องกนัความเสียง

กระแสเงินสด - สุทธิจากภาษี 16,565           7,629             15,071           5,079             

ส่วนแบ่งกาํไรเบด็เสร็จอืนในบริษทัร่วม

และการร่วมคา้ตามวธีิส่วนไดเ้สีย -                 7,526             -                 -                 

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนสําหรับงวด - สุทธิจากภาษี 163,159         152,354         15,071           5,079             

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 677,718         1,015,687      152,713         515,569         

การแบ่งปันกาํไร

ส่วนทีเป็นของบริษทัใหญ่ 472,337         807,329         137,642         510,490         

ส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม 42,222           56,004           -                 -                 

514,559         863,333         137,642         510,490         

การแบ่งปันกาํไรเบ็ดเสร็จรวม 

ส่วนทีเป็นของบริษทัใหญ่ 623,899         948,605         152,713         515,569         

ส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม 53,819           67,082           -                 -                 

677,718         1,015,687      152,713         515,569         

กาํไรต่อหุ้น (บาท) 0.19               0.32               0.06               0.20               

(พันบาท)

30 มิถุนายน

สาํหรับงวดหกเดือนสินสุดวนัที

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

สาํหรับงวดหกเดือนสินสุดวนัที

30 มิถุนายน

   หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี
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บริษัท พริมา มารีน จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

ส่วนแบ่ง

กาํไรขาดทุน

เบด็เสร็จอืนของ สาํรอง

ส่วนต่างจาก การเปลียนแปลง สาํรอง บริษทัร่วม การป้องกนั รวม

ทุนเรือนหุน้ ส่วนเกิน การรวมธุรกิจ ส่วนไดเ้สียของ การ และการร่วมคา้ ความเสียง องคป์ระกอบ รวมส่วนของ ส่วนไดเ้สีย รวม

ทีออกและ มูลค่าหุน้ ภายใตก้าร บริษทัใหญ่ ทุนสาํรอง ยงัไม่ได้ แปลงค่า ทีใชวิ้ธี กระแส อืนของส่วน ผูถื้อหุน้ของ ทีไม่มีอาํนาจ ส่วนของ

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

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวนัที 30 มิถุนายน 2564

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี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  

รายการกับผู้ถือหุ้นทบีนัทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

การจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น

   เงินปันผล -             -            -                   -                     -              (450,000)   -                -                    -            -              (450,000)     (45,827)       (495,827)   

รวมการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น -             -            -                   -                     -              (450,000)   -                -                    -            -              (450,000)     (45,827)       (495,827)   

การเปลยีนแปลงส่วนได้เสียในบริษทัย่อย

การไดม้าซึงส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม

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

ซือธุรกิจ -             -            -                   -                     -              -            -                -                    -            -              -              6,493           6,493         

รวมการเปลยีนแปลงในส่วนได้เสียในบริษทัย่อย -             -            -                   (64,489)              -              -            -                -                    -            -              (64,489)       (189,018)     (253,507)   

รวมรายการกับผู้เป็นเจ้าของทีบนัทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น -             -            -                   (64,489)              -              (450,000)   -                -                    -            -              (514,489)     (234,845)     (749,334)   

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด

   กาํไร -             -            -                   -                     -              807,329     -                -                    -            -              807,329       56,004         863,333     

   กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน -             -            -                   -                     -              -            126,277        7,526                7,473        141,276       141,276       11,078         152,354     

รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด -             -            -                   -                     -              807,329     126,277        7,526                7,473        141,276       948,605       67,082         1,015,687  

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

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี30 มิถุนายน 2564 2,500,000  3,407,489  (65,437)            (188,580)            211,400       2,495,115  (49,006)         726                   (21,287)     (69,567)       8,290,420    299,812       8,590,232  

งบการเงนิรวม

กาํไรสะสม องคป์ระกอบอืนของส่วนของผูถื้อหุน้

(พันบาท)

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหว่างกาลนี
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บริษทั พริมา มารีน จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

สาํรอง

ส่วนต่างจาก การเปลยีนแปลง สาํรอง การป้องกนั รวม

ทุนเรือนหุน้ ส่วนเกิน การรวมธุรกิจ ส่วนไดเ้สียของ การ ความเสียง องคป์ระกอบ รวมส่วนของ ส่วนไดเ้สีย รวม

ทีออกและ มูลค่าหุน้ ภายใตก้าร บริษทัใหญ่ ทุนสาํรอง ยงัไม่ได้ แปลงค่า กระแส อืนของส่วน ผูถ้ือหุน้ของ ทีไม่มีอาํนาจ ส่วนของ

หมายเหตุ ชาํระแลว้ สามญั ควบคุมเดียวกนั ในบริษทัยอ่ย ตามกฎหมาย จดัสรร งบการเงิน เงินสด ของผูถ้ือหุน้ บริษทัใหญ่ ควบคุม ผูถ้ือหุน้

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวันที 30 มิถุนายน 2565

ยอดคงเหลือ ณ วันท ี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  

รายการกับผู้ถือหุ้นทีบันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

การจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น

   เงินปันผล 7 -             -             -                    -                      -               (450,000)   -           -            -                (450,000)      -               (450,000)   

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

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด

   กาํไร -             -             -                    -                      -               472,337     -           -            -                472,337       42,222         514,559     

   กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอนื -             -             -                    -                      -               -             135,089   16,473       151,562        151,562       11,597         163,159     

รวมกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด -             -             -                    -                      -               472,337     135,089   16,473       151,562        623,899       53,819         677,718     

ยอดคงเหลือ ณ วันท ี30 มิถุนายน 2565 2,500,000  3,407,489  (65,437)             (186,755)            250,000       2,881,021  166,247   4,404         170,651        8,956,969    380,771       9,337,740  

กาํไรสะสม องคป์ระกอบอนืของส่วนของผูถื้อหุน้

(พันบาท)

งบการเงนิรวม

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหว่างกาลนี
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บริษัท พริมา มารีน จํากดั (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

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวนัที 30 มิถุนายน 2564

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

รายการกบัผู้ถือหุ้นทบีันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

การจดัสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น

เงินปันผลใหผู้ถื้อหุน้ของบริษทั -             -             -                       -               (450,000)     -                       (450,000)          

รวมรายการกบัผู้ เป็นเจ้าของทีบันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น -             -             -                       -               (450,000)     -                       (450,000)          

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด

   กาํไร -             -             -                       -               510,490      -                       510,490           

   กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอนื -             -             -                       -               -              5,079                    5,079               

รวมกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด -             -             -                       -               510,490      5,079                    515,569           

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

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 30 มิถุนายน 2564 2,500,000   3,407,489  -                       211,400       699,475      (17,476)                6,800,888        

(พันบาท)

งบการเงินเฉพาะกจิการ

กาํไรสะสม

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหว่างกาลนี
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บริษัท พริมา มารีน จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

องคป์ระกอบ

อืนของส่วน

ของผูถื้อหุน้

ทุนเรือนหุน้ ส่วนเกิน สาํรองการป้องกนั

ทีออกและ มูลค่าหุน้ ทุนสาํรอง ยงัไม่ได้ ความเสียง รวมส่วนของ

หมายเหตุ ชาํระแลว้ สามญั ตามกฎหมาย จดัสรร กระแสเงินสด ผูถื้อหุน้

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวันท ี30 มิถุนายน 2565

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

รายการกบัผู้ถือหุ้นทบีนัทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

การจดัสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น

เงินปันผลใหผู้ถื้อหุน้ของบริษทั 7 -                    -                    -                    (450,000)           -                        (450,000)           

รวมรายการกบัผู้เป็นเจ้าของทีบนัทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น -                    -                    -                    (450,000)           -                        (450,000)           

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จสําหรับงวด

   กาํไร -                    -                    -                    137,642             -                        137,642             

   กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน -                    -                    -                    -                    15,071                  15,071               

รวมกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จสําหรับงวด -                    -                    -                    137,642             15,071                  152,713             

ยอดคงเหลือ ณ วันท ี30 มิถุนายน 2565 2,500,000          3,407,489          250,000             802,028             4,404                    6,963,921          

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

กาํไรสะสม

(พันบาท)

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหว่างกาลนี
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บริษัท พริมา มารีน จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงนิสด (ไม่ได้ตรวจสอบ)

2565 2564 2565 2564

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน

กาํไรสาํหรับงวด 514,559          863,333          137,642          510,490          

ปรับรายการทกีระทบกาํไรเป็นเงินสดรับ (จ่าย)

ภาษีเงินได้ 43,057            101,855          1,890              1,613              

ตน้ทุนทางการเงิน 119,901          112,038          71,540            53,490            

ค่าเสือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 504,979          413,659          129,280          112,533          

ขาดทุน (กาํไร) จากการจาํหน่ายอุปกรณ์และเรือเดินทะเล 1,124              (190,844)        8                     (189,083)        

กลบัรายการสิงตอบแทนทีคาดวา่จะตอ้งจ่าย

จากการซือธุรกิจ -                 (63,041)          -                 (63,041)          

ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าทีรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน (422)               (167)               -                 -                 

ส่วนแบ่งกาํไรของบริษทัร่วม และการร่วมคา้

 ทใีชว้ธีิส่วนไดเ้สีย (สุทธิจากภาษี) (41,108)          (49,009)          -                 -                 

ค่าใชจ่้ายประมาณการหนีสินสาํหรับผลประโยชน์พนกังาน 4,551              3,880              1,360              1,087              

ขาดทุนจากอตัราแลกเปลียนทียงัไม่เกิดขึน 74,128            76,365            77,778            63,259            

รายไดด้อกเบยี (1,740)            (1,583)            (43,265)          (13,852)          

รายไดเ้งินปันผล -                 -                 (177,520)        (322,909)        

1,219,029       1,266,486       198,713          153,587          

การเปลียนแปลงในสินทรัพย์และหนีสินดาํเนินงาน

ลูกหนีการคา้และลูกหนีหมุนเวยีนอืน (241,210)        (271,685)        21,606            (80,027)          

สินคา้คงเหลือ (55,640)          24,492            (28)                 104                 

สินทรัพยห์มุนเวยีนอืน (11,883)          (27,721)          38                   (886)               

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอืน 13,420            11,638            12,655            13,809            

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีหมุนเวยีนอืน 148,923          222,018          (39,904)          44,830            

หนีสินหมุนเวยีนอืน (3,546)            (74)                 (7,212)            100                 

หนีสินไม่หมุนเวยีนอืน -                 (75)                 -                 -                 

ผลประโยชน์พนกังานจ่าย (1,856)            (5,695)            -                 -                 

กระแสเงินสดสุทธิไดม้าจากการดาํเนินงาน 1,067,237       1,219,384       185,868          131,517          

ภาษีเงินไดจ่้ายออก (68,522)          (147,512)        (4,463)            (2,157)            

กระแสเงนิสดสุทธไิด้มาจากกจิกรรมดาํเนินงาน 998,715          1,071,872       181,405          129,360          

30 มิถุนายน

งบการเงนิรวม

สาํหรับงวดหกเดือนสินสุดวนัที

(พันบาท)

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

สาํหรับงวดหกเดือนสินสุดวนัที

30 มิถุนายน

   หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี

14  



บริษัท พริมา มารีน จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงนิสด (ไม่ได้ตรวจสอบ)

2565 2564 2565 2564

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน

เงินสดจากเงินฝากสถาบนัการเงินทีมีขอ้จาํกดั

ในการเบิกใช ้(เพิมขนึ) ลดลง 49,274            (299,813)        (6,884)            (19,696)          

เงินสดจ่ายเพือซือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                 -                 -                 (260,300)        

เงินสดจ่ายเพือลงทุนในบริษทัยอ่ย -                 -                 (338)               -                 

เงินสดจ่ายสุทธิเพือซือธุรกิจ -                 (153,784)        -                 -                 

เงินสดรับจากการขายทีดิน อาคาร อุปกรณ์และเรือเดินทะเล 546                 1,219,149       482                 1,302,651       

เงินสดจ่ายเพือซ่อมเรือครังใหญ่และซือเรือเดินทะเล

อุปกรณ์และส่วนปรับปรุงอาคาร (312,344)        (58,107)          (35,102)          (5,907)            

เงินสดจ่ายเพือซือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอืน (15,412)          (500)               (22)                 -                 

เงินสดรับชาํระคืนจากเงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนั -                 -                 14,000            -                 

เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนั -                 -                 -                 (2,413,098)     

เงินปันผลรับ 20,991            39,136            198,511          357,894          

ดอกเบียรับ 62,674            736                 61,651            3,258              

กระแสเงนิสดสุทธ ิ(ใช้ไปใน) ได้มาจากกจิกรรมลงทุน (194,271)        746,817          232,298          (1,035,198)     

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจัดหาเงนิ

เงินสดจ่ายเพือการเปลียนแปลงส่วนไดเ้สียในความเป็นเจา้ของ

ในบริษทัยอ่ยทไีม่ไดม้ีผลทาํใหสู้ญเสียการควบคุม -                 (260,000) -                 -                 

เงินสดจ่ายชาํระเงินกูย้มืระยะสันจากสถาบนัการเงิน -                 (162,500)        -                 -                 

เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 90,000            2,335,000       -                 2,285,000       

เงินสดจ่ายเพือชาํระเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน (823,341)        (1,828,992)     (408,057)        (667,911)        

เงินสดจ่ายเพือชาํระเงินกูย้มืระยะยาวอืน -                 (700,000)        -                 -                 

เงินสดจ่ายชาํระหนีสินตามสญัญาเช่า (106,167)        (45,125)          (1,254)            (1,066)            

เงินปันผลจ่ายใหผู้ถื้อหุน้ของบริษทั (450,000)        (450,000)        (450,000)        (450,000)        

เงินปันผลจ่ายใหส่้วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม -                 (45,827)          -                 -                 

ดอกเบียจ่าย (180,283)        (105,425)        (70,949)          (55,200)          

กระแสเงนิสดสุทธ ิ(ใช้ไปใน) ได้มาจากกจิกรรมจัดหาเงนิ (1,469,791)     (1,262,869)     (930,260)        1,110,823       

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

สาํหรับงวดหกเดือนสินสุดวนัที

30 มิถุนายน

สาํหรับงวดหกเดือนสินสุดวนัที

งบการเงนิรวม

30 มิถุนายน

(พันบาท)

   หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี
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บริษัท พริมา มารีน จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงนิสด (ไม่ได้ตรวจสอบ)

2565 2564 2565 2564

เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด (ลดลง) เพิมขนึสุทธิ

ก่อนผลกระทบของอตัราแลกเปลียน (665,347)        555,820          (516,557)        204,985          

ผลกระทบของอตัราแลกเปลียนทีมีตอ่เงินสดและ

รายการเทียบเท่าเงินสด 94,713            70,168            4,326              -                 

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด (ลดลง) เพมิขึนสุทธิ (570,634)        625,988          (512,231)        204,985          

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

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด ณ 30 มิถุนายน 2,040,947       2,844,786       112,741          1,037,982       

รายการทีไม่ใช่เงนิสด

เจา้หนีจากการซืออุปกรณ์และเรือเดินทะเล 17,252            5,336              17,341            12,015            

การเพมิขนึของสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ 1,661,877       1,654,121       -                 6,999              

(พันบาท)

งบการเงนิรวม

30 มิถุนายน

สาํหรับงวดหกเดือนสินสุดวนัที

30 มิถุนายน

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

สาํหรับงวดหกเดือนสินสุดวนัที

   หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี
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 บริษัท พริมา มารีน จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
 

17 

หมายเหตุ  สารบัญ 
   
1  เกณฑก์ารจดัท างบการเงินระหวา่งกาล 
2  บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
3  การด าเนินงานร่วมกนั 
4  ท่ีดิน อาคาร อุปกรณ์และเรือเดินทะเล 
5  สัญญาเช่า 
6  ส่วนงานด าเนินงานและการจ าแนกรายได ้
7  เงินปันผล 
8  เคร่ืองมือทางการเงิน 
9  ภาระผกูพนักบับุคคลหรือกิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 
   
   
   
   
   

   
   
   
   
   
   
   

 
 

 
 

 
 
 
 

 



 บริษัท พริมา มารีน จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี 
 

งบการเงินระหวา่งกาลน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกงบการเงินจากคณะกรรมการเม่ือ 10 สิงหาคม 2565 
 

1 เกณฑ์การจัดท างบการเงินระหว่างกาล 
 

งบการเงินระหว่างกาลแบบย่อน้ีน าเสนอรายการในงบการเงินในรูปแบบเดียวกบังบการเงินประจ าปีและจดัท าหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินระหว่างกาลในรูปแบบย่อ (“งบการเงินระหว่างกาล”) ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 34 เร่ือง  
การรายงานทางการเงินระหว่างกาล รวมถึงแนวปฏิบติัทางการบญัชีท่ีประกาศใชโ้ดยสภาวิชาชีพบญัชีฯ กฎระเบียบและ
ประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้ง โดยงบการเงินระหว่างกาลน้ีเน้นการให้ขอ้มูล
ท่ีเก่ียวกับกิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ๆ เพื่อไม่ให้ซ ้ าซ้อนกับข้อมูลท่ีได้น าเสนอไปแล้วในงบการเงิน
ประจ าปี ดงันั้นการอ่านงบการเงินระหวา่งกาลน้ีจึงควรอ่านควบคู่กบังบการเงินของบริษทัและบริษทัย่อยส าหรับปีส้ินสุด
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 
 

ในการจัดท างบการเงินระหว่างกาล ผูบ้ริหารได้มีการใช้วิจารณญาณและการประมาณการในการถือปฏิบติัตาม
นโยบายการบญัชีของกลุ่มบริษทั ซ่ึงผลท่ีเกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างจากท่ีประมาณการไว ้ทั้งน้ี นโยบายการบญัชี วิธีการ
ค านวณและแหล่งขอ้มูลส าคญัท่ีใชใ้นการประมาณการท่ีอาจมีความไม่แน่นอนนั้นไม่แตกต่างจากท่ีไดอ้ธิบายไวใ้น
งบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 
 

2 บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 
 

ความสัมพนัธ์ท่ีมีกับบริษทัย่อย บริษทัร่วม และการร่วมคา้เปล่ียนแปลงอย่างไม่มีสาระส าคญั ส าหรับบุคคลหรือ
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกันท่ีความสัมพนัธ์เปล่ียนแปลงอย่างมีสาระส าคญัและกลุ่มบริษทั มีรายการระหว่างกันท่ีมี
นยัส าคญัในระหวา่งงวดมีดงัต่อไปน้ี 
 

ช่ือกิจการ  ประเทศที่จัดตั้ง ลักษณะความสัมพนัธ์ 
TATE Offshore Co., Ltd. มาเลเซีย มีกรรมการร่วมกนั 

 
 
 
 
 
 



 บริษัท พริมา มารีน จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
 

19 

รายการที่ส าคัญกับบุคคลหรือกจิการที่เกี่ยวข้องกัน งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2565  2564  2565  2564 

 (พันบาท) 
บริษัทใหญ่        
รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 61,614  51,036  -  - 
รายไดอ่ื้น 625  573  18  18 
ค่าเช่าและคา่บริการอาคารส านกังาน 1,419  1,049  1,419  1,049 
ค่าบริการอ่ืน 15,592  13,388  5,877  6,006 
ดอกเบ้ียจ่าย 2,488  -  -  - 
        

บริษัทย่อย        
รายไดจ้ากการใหบ้ริการ -  -   400,293    398,349  
เงินปันผลรับ -  -   177,520    320,794  
ดอกเบ้ียรับ -  -   42,548    12,784  
รายไดอ่ื้น -  -   9,248    388  
ซ้ือสินคา้และรับบริการ -  -   35,933    174,760  
ค่าบริหารจดัการ -  -   185,429    208,813  
ค่าบริการอ่ืน -  -   940    847  
        

การร่วมค้า        
รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 77,816  76,447  -  - 
รายไดอ่ื้น 7,236  8,354  6,750  6,846 
ซ้ือสินคา้และรับบริการ -  4,885  -  - 
  

บริษัทร่วม  
รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 2,963  1,923  -  - 
เงินปันผลรับ -  4,141  -  2,115 
รายไดอ่ื้น 7  574  -  572 
ซ้ือสินคา้และรับบริการ 24,357  22,452  -  - 
ค่าบริหารจดัการ -  4,248  -  - 
        
        
        
        
        



 บริษัท พริมา มารีน จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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รายการที่ส าคัญกับบุคคลหรือกจิการที่เกี่ยวข้องกัน งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2565  2564  2565  2564 

 (พันบาท) 
ค่าตอบแทนผู้บริหารส าคัญ        
ผลประโยชน์ระยะสั้น 36,546  36,364  25,608  22,434 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 331  3,255  331  417 
        

บุคคลหรือกิจการอ่ืนที่เกี่ยวข้องกัน        
รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 714  106,939  -  - 
ซ้ือสินคา้และรับบริการ 482,568  209,077  16,840  13,187 
ซ้ือสินทรัพย ์ 67,458  -  -  - 
ค่าบริการอ่ืน 155  180  40  140 
ค่าเช่าและคา่บริการอาคารส านกังาน -  300  -  - 

 

ยอดคงเหลือกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 และ 31 ธนัวาคม 2564 มีดงัน้ี 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 
 2565  2564  2565  2564 
 (พันบาท) 
ลูกหน้ีการค้า  
บริษทัใหญ่ 15,264  19,942  -  - 
การร่วมคา้ 66  94  -  - 
บริษทัร่วม 475  54  -  - 
บุคคลหรือกิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 216  403  -  - 
 16,021  20,493  -  - 
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น -  -  -  - 
สุทธ ิ 16,021  20,493  -  - 

 

ลูกหน้ีหมุนเวียนอื่น        
บริษทัยอ่ย -  -  39,445  53,610 
การร่วมคา้ 2,559  22,234  1,197  22,228 
รวม 2,559  22,234  40,642  75,838 
        



 บริษัท พริมา มารีน จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบการเงินรวม 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 
 2565  2564  2565  2564 
 (พันบาท) 
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 

    
 

 
 

บริษทัยอ่ย -  -  2,331,598  2,345,598 
 

 อัตราดอกเบีย้  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
ณ วนัท่ี  

31 ธนัวาคม  
ณ วนัท่ี  

30 มิถุนายน  
ณ วนัท่ี  

31 ธนัวาคม       
ณ วนัท่ี  

30 มิถุนายน 
  2564   2565  2564  เพิ่มขึ้น  (ลดลง)  2565 
 (ร้อยละต่อปี)  (พันบาท) 
บริษทัยอ่ย 3.6 - 3.7  3.6 - 3.7  2,345,598  -  (14,000)  2,331,598 

  
งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 
 2565  2564  2565  2564 

 (พันบาท) 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น            
บริษทัใหญ่ 1,056  1,056  -  - 
บริษทัยอ่ย -  -  19,414  19,414 
รวม 1,056  1,056  19,414  19,414 
        

เจ้าหนี้การค้า        
บริษทัใหญ่ 1,516  229  -  - 
บริษทัยอ่ย -  -   6,585  36,304 
บริษทัร่วม 131  351  -  - 
บุคคลหรือกิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 165,605  137,477  8,888  10,629 
รวม 167,252  138,057  15,473  46,933 
        
        
        
        
        
        



 บริษัท พริมา มารีน จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 
 2565  2564  2565  2564 

 (พันบาท) 
เจ้าหนีห้มุนเวียนอื่น         
บริษทัใหญ่ 9,653  2,354  2,470  1,657 
บริษทัยอ่ย -  -  17,216  18,386 
บริษทัร่วม -  48  -  - 
บุคคลหรือกิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 18,874  -  -  - 
รวม 28,527  2,402  19,686  20,043 
        
เงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน        

บริษทัใหญ่ 109,802  109,802  -  - 
 

 อัตราดอกเบีย้  งบการเงินรวม 

 
ณ วนัท่ี  

31 ธนัวาคม  
ณ วนัท่ี  

30 มิถุนายน  
ณ วนัท่ี 

31 ธนัวาคม      
ณ วนัท่ี  

30 มิถุนายน 
  2564   2565   2564  เพิ่มขึ้น  (ลดลง)  2565 
 (ร้อยละต่อปี)  (พันบาท) 
บริษทัใหญ่ 4.57  4.57  109,802  -  -  109,802 

 

3 การด าเนินงานร่วมกัน   
 

รายการสินทรัพยแ์ละหน้ีสินของการด าเนินงานร่วมกนัซ่ึงรวมอยู่ในงบแสดงฐานะการเงินรวมตามสัดส่วนการมี
ส่วนร่วม ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 และ 31 ธนัวาคม 2564 มีดงัน้ี 
 

 งบการเงินรวม 
 30 มิถุนายน 2565  31 ธนัวาคม 2564 
 (พันบาท) 
สินทรัพยห์มุนเวียน 250,938  299,353 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 26,287  7,370 
หน้ีสินหมุนเวียน (168,087)  (203,111) 
หน้ีสินไม่หมุนเวียน (109,802)  (109,802) 
รวมหนีสิ้นสุทธิ (664)  (6,190) 



 บริษัท พริมา มารีน จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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4 ที่ดิน อาคาร อุปกรณ์และเรือเดนิทะเล 
 

การซ้ือ จ าหน่าย และโอนท่ีดิน อาคาร อุปกรณ์และเรือเดินทะเลระหว่างงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 
มีดงัน้ี 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
   การจ าหน่าย    การจ าหน่าย 

 การซ้ือและ 
การโอนเขา้-
ราคาทุน 

 และการโอน
ออก-ราคาตาม
บญัชีสุทธิ 

 การซ้ือและ 
 การโอนเขา้-
ราคาทุน 

 และการโอน
ออก-ราคาตาม
บญัชีสุทธิ 

 (พันบาท) 
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 203  (429)  -  - 
เรือเดินทะเล 200,744  -  -  - 
ค่าซ่อมเรือคร้ังใหญ่ 40,076  (93)  -  - 
อุปกรณ์ใชใ้นเรือ 11,806  (14)  104  - 
เฟอร์นิเจอร์และเคร่ืองใชส้ านกังาน 10,510  (262)  373  (10) 
ยานพาหนะ -  (481)  -  (481) 
สินทรัพยร์ะหวา่งก่อสร้างและติดตั้ง 215,256  (29,328)  33,852  - 
รวม 478,595  (30,607)  34,329  (491) 

 

5 สัญญาเช่า 
 

การได้มาซ่ึงสินทรัพย์สิทธิการใช้ของบริษัทย่อย 
 

เม่ือวนัท่ี 5 มิถุนายน 2565 Protea Investments Group Limited (“Protea”) ซ่ึงเป็นบริษทัย่อย ไดล้งนามในสัญญาเช่า
เรือขนส่งน ้ ามนัดิบจ านวน 1 ล า เป็นระยะเวลา 10 ปี กบัผูใ้ห้เช่ารายหน่ึงในต่างประเทศโดยมีมูลค่าของสินทรัพย์
สิทธิการใชด้งักล่าวทั้งส้ิน 48.86 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ หรือเทียบเท่า 1,679.99 ลา้นบาท 
 

 

 

 

 

 

 

 



 บริษัท พริมา มารีน จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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6 ส่วนงานด าเนินงานและการจ าแนกรายได้ 
 

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

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

                             อุปกรณ์ท่ีใช้ในงานส ารวจและผลิตปิโตรเลียมจากท่ีหน่ึงไปยงัอีกท่ีหน่ึงและให้บริการบนเรือ 
                            ท่ีพกัอาศยัส าหรับงานส ารวจ 

• ส่วนงาน 4 ธุรกิจท่ีใหบ้ริการในการบริหารจดัการเรือ ตวัแทนเรือ จดัหาคนและบริการเดินทางให้กบัพนกังานเรือ



 บริษัท พริมา มารีน จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบการเงินรวม 
ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุด ส่วนงาน 1  ส่วนงาน 2  ส่วนงาน 3  ส่วนงาน 4  รายการตดับญัชี  สุทธิ 
วันที่ 30 มิถุนายน 2565  2564  2565  2564  2565  2564  2565  2564  2565  2564  2565  2564 

 (พันบาท) 
การจ าแนกรายได้                        
ส่วนงานภูมิศาสตร์หลัก                        
ไทย 1,785,607  1,363,795  -     -     252,321  71,412  289,547  157,075  (542,127)  (373,228)  1,785,348  1,219,054 
สาธารณรัฐสิงคโปร์ 339,692  243,035  1,663,633  2,159,601  -     -     415,189  492,331  (1,025,962)  (1,234,207)  1,392,552  1,660,760 
รวมรายได้ 2,125,299  1,606,830  1,663,633  2,159,601  252,321  71,412  704,736  649,406  (1,568,089)  (1,607,435)  3,177,900  2,879,814 
                        
ข้อมูลตามส่วนงานด าเนินงาน                        
รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 1,721,554  1,284,555  1,045,305  1,377,582  252,321  71,412  158,720  146,265  -     -     3,177,900  2,879,814 
รายไดร้ะหว่างส่วนงาน 403,745  322,275     618,328  782,019  -     -     546,016  503,141  (1,568,089)  (1,607,435)  -     -    
รวมรายได้ที่ปันส่วน 2,125,299  1,606,830  1,663,633  2,159,601  252,321  71,412  704,736  649,406  (1,568,089)  (1,607,435)  3,177,900  2,879,814 
                        
ก าไร (ขาดทุน) ตามส่วนงานก่อนหกั
ภาษีเงินไดห้ลงัตดัรายการระหว่างกนั 317,890  199,954     238,462  740,250  93,667  (5,007)  35,997  36,295  -     -     686,016  971,492 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ -     -     -     -    -     -     (13,725)  (10,838)  -     -     (13,725)  (10,838) 
                        
จ านวนท่ีไม่ไดปั้นส่วน                        
- รายไดอ่ื้น                     8,432  76,062 
- ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้                 41,108  49,009 
- ค่าใชจ่้ายในการบริหาร                     (172,394)     (140,971) 
- ก าไร (ขาดทุน) จากอตัราแลกเปลี่ยน                     35,597  41,402 
- ดอกเบ้ียจ่าย                     (41,143)  (31,806) 
- (ค่าใชจ่้าย) รายไดภ้าษีเงินได ้                     (29,332)  (91,017) 
ก าไรสุทธิ                     514,559  863,333 
                        
ปันส่วนค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่ายส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 และ 2564 มีดงัน้ี               
- ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 284,154  215,316     155,113  161,474  42,930  24,230  8,463  8,536  (750)  (634)  489,910  408,922 



 บริษัท พริมา มารีน จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบการเงินรวม 
ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุด ส่วนงาน 1  ส่วนงาน 2  ส่วนงาน 3  ส่วนงาน 4  รายการตดับญัชี  สุทธิ 
วันที่ 30 มิถุนายน 2565  2564  2565  2564  2565  2564  2565  2564  2565  2564  2565  2564 

 (พันบาท) 
 งบการเงินรวม 
 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 วันที่ 30 มิถุนายน และ 31 ธันวาคม                   
- เรือเดินทะเล 4,344,464  4,374,765  3,341,715  3,362,268  1,491,683  1,519,900  -     -  (4,425)  (5,175)  9,173,437  9,251,758 
- เรือเดินทะเลระหว่างก่อสร้าง -     -  5,328  5,328  -     -  -     -  -     -  5,328  5,328 
- สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ 3,336,312  1,698,630  -     -     -     -  -     -  -     -  3,336,312  1,698,630 
- ค่าความนิยม 1,407,159  1,407,159  -     -     52,377  52,377  8,248  8,248  -     -  1,467,784  1,467,784 
                        
จ านวนท่ีไม่ไดปั้นส่วน                        
- ท่ีดิน อาคาร อุปกรณ์และเรือเดินทะเล                     525,645  348,568 
- สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้                     38,190  37,215 
- สินทรัพยอ่ื์นๆ                     4,356,241  4,539,689 
รวม                     18,902,937  17,348,972 
                        
หนี้สินส่วนงาน ณ วันที่ 30 มถิุนายน และ 31 ธันวาคม                   
- เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 726,062  1,016,383  1,510,933  1,575,375  -  -  -  -  -  -  2,236,995  2,591,758 
- หน้ีสินตามสัญญาเช่า 3,384,052  1,662,556  -     -  -  -  -  -  -  -  3,384,052  1,662,556 
                        
จ านวนท่ีไม่ไดปั้นส่วน                        
- เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน                     2,367,996  2,651,326 
- หน้ีสินตามสัญญาเช่า                     36,932  36,204 
- หน้ีสินอ่ืนๆ                     1,539,222  1,297,106 
รวม                     9,565,197  8,238,950 



 บริษัท พริมา มารีน จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุด ส่วนงาน 1  ส่วนงาน 2  ส่วนงาน 3  ส่วนงาน 4  รายการตดับญัชี  สุทธิ 
วันที่ 30 มิถุนายน 2565  2564  2565  2564  2565  2564  2565  2564  2565  2564  2565  2564 

 (พันบาท) 
การจ าแนกรายได้                        
ส่วนงานภูมิศาสตร์หลัก                        
ไทย 46,149  267,797  -     -     91,698  36,191  -     -     -     -     137,847  303,988 
สาธารณรัฐสิงคโปร์ -     -     400,293  398,349  -     -     -     -     -     -     400,293  398,349 
รวมรายได้ 46,149  267,797  400,293  398,349  91,698  36,191  -     -     -     -     538,140  702,337 

                        

ข้อมูลตามส่วนงานด าเนินงาน                       
รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 46,149  267,797  -     -     91,698  36,191  -     -     -     -     137,847  303,988 
รายไดร้ะหว่างส่วนงาน -     -     400,293  398,349  -     -     -     -     -     -     400,293  398,349 
รวมรายได้ 46,149  267,797  400,293  398,349  91,698  36,191  -     -     -     -     538,140  702,337 

                        
                        



 บริษัท พริมา มารีน จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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7 เงินปันผล 
 

      
 วนัท่ีอนุมติั ก าหนดจ่าย อตัราต่อหุน้  จ านวนเงิน 
   (บาท)  (ล้านบาท) 

2565      
เงินปันผลประจ าปี 2564 27 เมษายน 2565 พฤษภาคม 2565 0.18  450 

 

8 เคร่ืองมือทางการเงิน 
 

มูลค่าตามบัญชีและมูลค่ายติุธรรม 
 

ตารางดังต่อไปน้ีแสดงมูลค่าตามบัญชีและมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินและหน้ีสินทางการเงิน         
รวมถึงล าดับชั้นมูลค่ายุติธรรม แต่ไม่รวมถึงการแสดงข้อมูลมูลค่ายุติธรรมส าหรับสินทรัพย์ทางการเงินและ    
หน้ีสินทางการเงินท่ีวัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจ าหน่ายหากมูลค่าตามบัญชีใกล้เคียงกับมูลค่ายุติธรรมอย่าง
สมเหตุสมผล 

 



 บริษัท พริมา มารีน จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
 หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 
 ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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  งบการเงินรวม 

  มูลค่าตามบัญชี  มูลค่ายุติธรรม 

  

เคร่ืองมือท่ีใชใ้น
การป้องกนัความ

เส่ียง 

 เคร่ืองมือทางการเงิน
ท่ีวดัมูลค่าดว้ยราคา
ทุนตดัจ าหน่าย 

 

รวม 

 

ระดบั 2 

 

ระดบั 3 

 

รวม 
  (พันบาท) 

ณ วันที่ 30 มถิุนายน 2565             

สินทรัพย์ทางการเงิน             
สัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียท่ีใชใ้นการ 
ป้องกนัความเส่ียง 

  
5,505 

  
- 

  
5,505 

  
5,505 

  
- 

  
5,505 

รวมสินทรัพย์ทางการเงนิ  5,505  -  5,505       
             

หนี้สินทางการเงิน             
เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน  -  (4,604,991)  (4,604,991)  (4,477,816)  -  (4,477,816) 
เงินกูย้ืมระยะยาวจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  -  (109,802)  (109,802)  -  (112,611)  (112,611) 
หน้ีสินตามสัญญาเช่า  -  (3,420,984)  (3,420,984)  -  (3,420,984)  (3,420,984) 
รวมหนีสิ้นทางการเงิน  -  (8,135,777)  (8,135,777)       



 บริษัท พริมา มารีน จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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  งบการเงินรวม 

  มูลค่าตามบัญชี  มูลค่ายุติธรรม 

  

เคร่ืองมือท่ีใชใ้น
การป้องกนัความ

เส่ียง 

 เคร่ืองมือทางการเงิน
ท่ีวดัมูลค่าดว้ยราคา
ทุนตดัจ าหน่าย 

 

รวม 

 

ระดบั 2 

 

ระดบั 3 

 

รวม 
  (พันบาท) 

ณ วันที่ 31 ธันวาม 2564             

หนี้สินทางการเงิน             
เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน  -  (5,243,084)  (5,243,084)  (5,196,946)  -  (5,196,946) 
เงินกูย้ืมระยะยาวจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  -  (109,802)  (109,802)  -  (115,044)  (115,044) 
สัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียท่ีใชใ้นการ 
ป้องกนัความเส่ียง 

  
(15,201) 

  
- 

  
(15,201) 

  
(15,201) 

  
- 

  
(15,201) 

หน้ีสินตามสัญญาเช่า  -  (1,698,760)  (1,698,760)  -  (1,698,760)  (1,698,760) 
รวมหนีสิ้นทางการเงิน  (15,201)  (7,051,646)  (7,066,847)       



 บริษัท พริมา มารีน จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  มูลค่าตามบัญชี  มูลค่ายุติธรรม 

  

เคร่ืองมือท่ีใชใ้น
การป้องกนัความ

เส่ียง 

 เคร่ืองมือทางการเงิน
ท่ีวดัมูลค่าดว้ยราคา
ทุนตดัจ าหน่าย 

 

รวม 

 

ระดบั 2 

 

ระดบั 3 

 

รวม 
  (พันบาท) 

ณ วันที่ 30 มถิุนายน 2565             

สินทรัพย์ทางการเงิน             
เงินให้กูร้ะยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  -  2,331,598  2,331,598  -  2,261,947  2,261,947 
สัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียท่ีใชใ้นการ 
ป้องกนัความเส่ียง 

  
5,505 

  
- 

  
5,505 

  
5,505 

  
- 

  
5,505 

รวมสินทรัพย์ทางการเงนิ  5,505  2,331,598  2,337,103       
             

หนี้สินทางการเงิน             
เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน  -  (3,519,758)  (3,519,758)  (3,413,062)  -  (3,413,062) 
หน้ีสินตามสัญญาเช่า  -  (11,657)  (11,657)  -  (11,657)  (11,657) 
รวมหนีสิ้นทางการเงิน  -  (3,531,415)  (3,531,415)       



 บริษัท พริมา มารีน จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
 

32 

  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  มูลค่าตามบัญชี  มูลค่ายุติธรรม 

  

เคร่ืองมือท่ีใชใ้น
การป้องกนัความ

เส่ียง 

 เคร่ืองมือทางการเงิน
ท่ีวดัมูลค่าดว้ยราคา
ทุนตดัจ าหน่าย 

 

รวม 

 

ระดบั 2 

 

ระดบั 3 

 

รวม 
  (พันบาท) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564             

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

หนี้สินทางการเงิน             
เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน  -  (3,844,202)  (3,844,202)  (3,808,486)  -  (3,808,486) 
สัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียท่ีใชใ้นการ 
ป้องกนัความเส่ียง 

  
(13,334) 

  
- 

  
(13,334) 

  
(13,334) 

  
- 

  
(13,334) 

หน้ีสินตามสัญญาเช่า  -  (12,912)  (12,912)  -  (12,912)  (12,912) 
รวมหนีสิ้นทางการเงิน  (13,334)  (3,857,114)  (3,870,448)       



 บริษัท พริมา มารีน จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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เคร่ืองมือทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม  
 

ประเภท เทคนิคการประเมินมูลค่า 
สัญญาแลกเปล่ียนอตัรา
ดอกเบ้ีย 

Swap model  - มูลค่าปัจจุบันของประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตโดยใช้เส้น
อตัราผลตอบแทนท่ีสังเกตได ้

 

9 ภาระผูกพนักับบุคคลหรือกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน 
 

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 งบการเงินรวม  
งบการเงินเฉพาะ

กิจการ 
 (พันบาท) 
ภาระผูกพนัรายจ่ายฝ่ายทุน     

สินทรัพยร์ะหวา่งก่อสร้างและติดตั้ง 6,418  - 
รวม 6,418  - 
    

ภาระผูกพนัอื่นๆ    
ภาระผกูพนัตามสัญญาเช่าระยะสั้น และ 
สัญญาเช่าท่ีมีมูลค่าต ่า 

 
5,369 

  
816 

หนงัสือค ้าประกนัจากธนาคาร 3,291,957  10,701 
รวม 3,297,326  11,517 

 

หนังสือค ้าประกัน 
 

เม่ือวนัท่ี 10 กันยายน 2563 ธนาคารพาณิชยแ์ห่งหน่ึงได้ออกหนังสือค ้ าประกันให้แก่บริษัทย่อยแห่งหน่ึงและ 
ผูร่้วมด าเนินงานอ่ืนอีกสองรายจ านวนรวม 3,198 ลา้นบาท เพื่อเป็นหลกัประกนัสัญญาจา้งและหลกัประกนัการรับ
เงินค่าจา้งล่วงหนา้กบัการท่าเรือแห่งประเทศไทยส าหรับโครงการก่อสร้าง 
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