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ที่ พม.กปง. 011/2565 

   12 พฤษภาคม 2565 

เรื่อง ค าอธิบายและวิเคราะหข์องฝ่ายจดัการ ส าหรบัผลการด าเนินงานไตรมาส 1 สิน้สดุวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 
เรียน กรรมการผูจ้ดัการ 
 ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

 บริษัท พริมา มารีน จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (“บริษัทฯ”) ขอน าส่งรายงานการวิเคราะหผ์ลการด าเนินงานในไตรมาส 
1/2565 สิน้สดุ 31 มีนาคม 2565 โดยมีรายละเอียด ดงันี ้

1. ภาพรวมการด าเนินงาน  
ตารางที่ 1: สรุปผลการด าเนินงาน 

หน่วย: ลา้นบาท 
ไตรมาส 4 

2564 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 1/2565 – 1/2564 

2564 2565 เปลี่ยนแปลง % 

รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร 1,457.5 1,423.9 1,474.4 50.5 3.5% 
ตน้ทนุจากการใหบ้รกิาร (1,102.1) (877.7) (1,037.7) 160.0 18.2% 
ก าไรขั้นตน้ 355.4 546.2 436.7 (109.5) (20.0%) 
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทนุในบรษิัทรว่ม 
และกิจการรว่มคา้  

8.5 27.5 19.9 (7.6) (27.6%) 

รายไดอ้ื่น  44.5 71.1 24.9 (46.2) (65.0%) 
ค่าใชจ้า่ยในการบรหิาร  (200.0) (85.5) (111.6) 26.1 30.5% 
ค่าใชจ้า่ยทางการเงิน  (66.0) (43.3) (55.5) 12.2 28.2% 
ก าไร (ขาดทนุ) จากอตัราแลกเปล่ียน 37.5 (22.0) 7.4 29.4 133.6% 
ก าไรก่อนภาษเีงนิได ้ 179.9 494.0 321.8 (172.2) (34.9%) 
ภาษีเงินได ้ (3.6) (59.9)  (19.6) (40.3) (67.3%) 
ก าไรสุทธิ  176.3 434.1 302.2 (131.9) (30.4%) 

EBITDA  527.4 719.2 612.1 (107.1) (14.9%) 
อตัราส่วนก าไรขัน้ตน้ 24.4% 38.4% 29.6%   
ก าไรต่อหุน้ (บาท ตอ่ หุน้) 0.07 0.16 0.11   

อัตราแลกเปลี่ยน (บาท/เหรียญสหรัฐ)      
อตัราแลกเปล่ียนเฉล่ีย ณ สิน้งวด 33.4199 31.3394 33.2973   
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ในไตรมาส 1/2565 บริษัทฯ มีรายไดจ้ากการใหบ้ริการรวม 1,474.4 ลา้นบาท เพิ่มขึน้จากไตรมาส 1/2564 รอ้ยละ 3.5 
สาเหตุหลกัเกิดจากการขยายธุรกิจเรือขนส่งน า้มนัส าเรจ็รูปในประเทศ เรือขนส่งน า้มนัระหว่างประเทศ และเรือ Offshore Support 
Vessel ภายหลังจากการเขา้ซือ้กิจการบริษัททรูธ มาริไทม ์จ ากัด ในขณะที่การบริโภคน า้มันทุกชนิดในประเทศเพิ่มสูงขึน้อย่าง
ต่อเนื่อง จากการผ่อนคลายมาตรการควบคุมการเดินทางเขา้-ออกประเทศ และกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เพิ่มขึน้หลงัการผ่อนคลาย
การควบคุมการแพร่ระบาดของ COVID-19 ซึ่งเป็นสาเหตุใหร้ายไดข้องธุรกิจเรือขนส่งน า้มันรวมถึงรายไดข้องธุรกิจเรือ FSU ที่
ปรบัตวัดีขึน้จากความตอ้งการใชเ้รือ FSU ที่เพิ่มมากขึน้เพื่อกกัตนุน า้มนัในระหว่างที่สถานการณส์งครามระหว่างรสัเซียและยเูครน
ยงัมีความไม่แน่นอน 

บริษัทฯ มีก าไรขัน้ตน้จ านวน 436.7 ลา้นบาท ลดลงจากไตรมาส 1/2564 รอ้ยละ 20.0 สาเหตุหลกัมาจากอตัราค่าบรกิาร
เรือ FSU ที่ลดลงตามภาวะตลาดที่ชะลอตวัและตน้ทุนเชือ้เพลิงที่เพิ่มสงูขึน้ แต่ก าไรขัน้ตน้ของไตรมาส 1/2565 เพิ่มสงูขึน้จากไตร
มาส 4/2564 ถึงรอ้ยละ 22.9 ซึ่งเป็นผลมาจากการขยายธุรกิจดงักล่าว 

  ค่าใชจ้่ายในการบริหารในไตรมาส 1/2565 เพิ่มขึน้จากไตรมาส 1/2564 จ านวน 26.1 ลา้นบาท สาเหตุหลกัเนื่องจากการ
ขยายงาน ภายหลงัจากการซือ้กิจการบรษิัท ทรูธ มารีไทม ์จ ากดั แต่ลดลงจากไตรมาส 4/2564 ถึงรอ้ยละ 44.2 เนื่องจากในไตรมาส 
4/2564 มีค่าใชจ้่ายในการจดัท า PPA (Purchase price allocation) ของการเขา้ซือ้กิจการบริษัททรูธ มาริไทม ์จ ากัด ส่วนก าไรจาก
อัตราแลกเปล่ียน จ านวน 7.4 ลา้นบาท มาจากการแข็งค่าของเงินบาทจาก 33.4199 บาท ณ สิน้ไตรมาส 4/2564 เป็น  33.2973 
บาท ต่อ 1 ดอลลารส์หรฐั ณ สิน้ไตรมาส 1/2565 โดยบริษัทมียอดเงินกูส้กุลเงินตราต่างประเทศจ านวน 44.8 ลา้นเหรียญสหรฐั ณ 
31 มีนาคม 2565 

  ดงันัน้ ในไตรมาส 1/2565 บริษัทฯ มีก าไรสทุธิทัง้สิน้ 302.2 ลา้นบาท ต ่ากว่าไตรมาส 1/2564 รอ้ยละ 30.4 แต่สงูกว่าไตร
มาสที่ผ่านมาถึง รอ้ยละ 71.4 
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2. การวิเคราะหผ์ลการด าเนินงานรายกลุ่มธุรกิจส าหรับไตรมาส 1/2565 
2.1 ธุรกิจเรือขนส่งน ้ามันดิบ น ้ามันส าเร็จรูป และปิโตรเคมีเหลว (“ธุรกิจเรือขนสง่ฯ”) 

2.1.1 ธุรกิจเรือขนส่งน ้ำมันส ำเร็จรูปในประเทศ 

รายไดแ้ละก าไรขัน้ของธุรกิจเรือขนส่งน า้มนัส าเรจ็รูปในประเทศ ในไตรมาส 1/2565 ปรบัตวัดีขึน้มากจากไตรมาส 1/2564 
เนื่องจากจ านวนเรือที่เพิ่มขึน้จากการซือ้กิจการบริษัท ทรูธ มาริไทม ์จ ากัด และปรบัตวัสงูกว่าไตรมาส 4/2564 จากการผ่อนคลาย
มาตรการจ ากัดการเดินทาง มาตรการกระตุน้เศรษฐกิจของรัฐบาลและกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ส่งผลให้ในไตรมาส 1/2565 มี
ปรมิาณการบรโิภคน า้มนัทกุชนิดในประเทศเพิ่มสงูขึน้อย่างมีนยัส าคญั โดยมีระดบัอตัราการใชง้านของเรือ (Utilization Rate) อยู่ที่
รอ้ยละ 92.7  

นอกจากนี ้จากการผ่อนคลายมาตรการการบินและการเดินทางเขา้ประเทศในรูปแบบ Test & Go อีกครัง้ ตัง้แต่วันที่ 1 
กุมภาพันธ ์ที่ผ่านมา ส่งผลใหป้ริมาณการใชน้ า้มนั Jet A-1 ปรบัเพิ่มขึน้จากไตรมาส 4/2564 และไตรมาส 1/2564 อย่างต่อเนื่อง 
หรือเพิ่มขึน้รอ้ยละ 34.6 และ 62.8 ตามล าดบั 

 

2.1.2 ธุรกิจเรือขนส่งน ้ำมันส ำเร็จรูประหว่ำงประเทศ 

รายไดแ้ละก าไรขั้นตน้ในไตรมาส 1/2565 ปรบัตัวดีขึน้มากจากไตรมาส 1/2564 หรือคิดเป็นรอ้ยละ 134.2 และรอ้ยละ 
101.1 ตามล าดับ สาเหตุมาจากเรือ VLCC ล าที่ 1 (จากทั้งหมด 3 ล า) ที่เริ่มเขา้ใหบ้ริการกลุ่มบริษัทไทยออยล ์จ ากัด (มหาชน) 
ตัง้แต่ 1 พฤษภาคม 2564 ผลขาดทุนเล็กนอ้ยในไตรมาส 4/2564 เกิดจากการที่เรือ Aframax มีการหยุดการใหบ้ริการเพื่อเปล่ียน
และกกัตวัลกูเรือตามมาตรการป้องกนั COVID-19  

 ส่วนงาน ก (ธุรกิจเรือขนส่งน า้มันส าเร็จรูปในประเทศ) 

หน่วย: ล้ำนบำท 

ไตรมาส 
4/2564 

ไตรมาส 1 %Change  
+/(-) 2564 2565 

รายได ้ 675.5 549.3 715.1 30.2% 
ก าไร (ขาดทนุ) ขัน้ตน้ 124.4 123.7 158.3 28.0% 
อตัราก าไร (ขาดทนุ) ขัน้ตน้ 18.4% 22.5% 22.1%  
จ านวนเรือ (ล า) 34 30 34  

 ส่วนงาน ก (ธุรกิจเรือขนส่งน า้มันส าเร็จรูประหว่างประเทศ) 

หน่วย: ล้ำนบำท 

ไตรมาส 
4/2564 

ไตรมาส 1 %Change  
+/(-) 2564 2565 

รายได ้ 149.5 35.4 82.9 134.2% 
ก าไร (ขาดทนุ) ขัน้ตน้ (1.3) (8.8) 0.1 101.1% 
อตัราก าไร (ขาดทนุ) ขัน้ตน้ (0.9%) (25.0%) 0.1%  
จ านวนเรือขนาด Aframax (ล า) 1 1 1  
จ านวนเรือขนาด VLCC (ล า) 1 - 1  
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อย่างไรก็ตาม รายไดใ้นไตรมาส 1/2565 ลดลงจากไตรมาส 4/2564 เนื่องจากเรือ VLCC ล าดงักล่าวไดเ้ขา้ซ่อมบ ารุงตาม
แผน Dry docking ตัง้แต่วันที่ 9 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมาจนถึงตน้เดือนเมษายน ในขณะที่เรือ Aframax ไดเ้ริ่มกลับเขา้มาใหบ้ริการ
ลกูคา้อีกครัง้ตัง้แต่ปลายไตรมาส 4/2564 จึงท าใหก้ าไรขัน้ตน้ในไตรมาส 1/2565 ปรบัตวัดีขึน้ ส่วนเรือ VLCC ล าที่ 2 คาดว่าจะเริ่ม
เขา้ใหบ้รกิารในเดือนมิถนุายน 2565 เป็นตน้ไป 

 

2.2 ธุรกิจเรือขนส่งและจัดเก็บน ้ามันดิบ และผลิตภัณฑน์ ้ามันส าเร็จรูป (“FSU”) 

*หมายเหต:ุ จ านวนเรือในธุรกิจ FSU ณ ที่นี ้ไม่นบัรวมเรือท่ีลงทนุผ่านบริษัทรว่มและกิจการรว่มคา้ (ปัจจบุนัมีจ านวน 1 ล า ไดแ้ก่ บงกชสตาร)์ 

ในไตรมาส 1/2565 รายไดแ้ละก าไรขัน้ตน้ปรบัลดลงจากไตรมาส 1/2564 เนื่องจากมีจ านวนเรือ FSU ใหบ้รกิารลดลงและ
การปรบัลดอตัราค่าบริการ (Storage fee) ตามสภาวะตลาด FSU ที่ชะลอตวัลงรวมถึงผลกระทบจากตน้ทุนน า้มนัเชือ้เพลิงที่เพิ่ม
สงูขึน้อย่างต่อเนื่อง 

ระดบัอตัราการใชง้านของเรือ (Utilization Rate) ในไตรมาส 1/2565 เริ่มปรบัตวัดีขึน้จากไตรมาส 4/2564 จากความกงัวล
ต่อภาวะสงครามระหว่างรสัเซียและยูเครนที่ยืดเยือ้ ท าใหม้ีปรมิาณความตอ้งการกกัเก็บน า้มนัเตาก ามะถันต ่าที่เพิ่มขึน้ นอกจากนี ้
บริษัทมีรายไดท้ี่เพิ่มขึน้จากการใหบ้ริการ heating, inter-tank transfer และ air agitation จึงส่งผลใหร้ายไดแ้ละก าไรขัน้ตน้ในไตร
มาส 1/2565 ปรบัตวัดีขึน้จากไตรมาส 4/2564  

 

2.3 ธุรกิจเรือขนส่งเพือ่ใหก้ารสนับสนุนงานส ารวจและผลิตปิโตรเลียมกลางทะเล (“Offshore Support”) 

 ส่วนงาน ข (ธุรกิจ FSU) 

หน่วย: ล้ำนบำท 

ไตรมาส 
4/2564 

ไตรมาส 1 %Change  
+/(-) 2564 2565 

รายได ้ 441.4 779.7 505.4 (35.2%) 
ก าไร (ขาดทนุ) ขัน้ตน้ 173.9 416.1 213.5 (48.7%) 
อตัราก าไร (ขาดทนุ) ขัน้ตน้ 39.4% 53.4% 42.2%  
จ านวนเรือ (ล า) 5 7 5  

 ส่วนงาน ค (ธุรกิจ Offshore) 

หน่วย: ล้ำนบำท 

ไตรมาส 
4/2564 

ไตรมาส 1 %Change  
+/(-) 2564 2565 

รายได ้ 111.7 - 102.0 100.0% 
ก าไร (ขาดทนุ) ขัน้ตน้ 46.8 (9.4) 41.2 538.3% 
อตัราก าไร (ขาดทนุ) ขัน้ตน้ 41.9% 0.0% 40.4%  
จ านวนเรือ AWB (ล า) 1 1 1  
จ านวนเรือ Crew Boat (ล า) 13 - 13  
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 รายไดแ้ละก าไรขั้นตน้ของธุรกิจ Offshore Support Vessel ในไตรมาส 1/2565 ปรบัเพิ่มขึน้อย่างมากเมื่อเทียบกับไตร
มาส 1/2564 สาเหตหุลกัมาจากการขยายธุรกิจเรือ Crew Boat ในขณะท่ี เรือ AWB ไม่มีรายไดจ้ากการใหบ้รกิารลกูคา้เนื่องจากอยู่
ระหว่างการเขา้ซ่อมบ ารุงก่อนการเขา้ใหบ้รกิารในไตรมาส 2/2564  

 เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาส 4/2564 รายไดแ้ละก าไรขัน้ตน้ในไตรมาส 1/2565 ลดลงเล็กนอ้ยจากไตรมาส 4/2564 เนื่องจาก
เป็นฤดมูรสมุและเรือ Crew Boat บางล าอยู่ระหว่างเตรียมการเพื่อเขา้ประมลูสญัญางานระยะยาว โดยบรษิัทฯ ประสบความส าเร็จ
ไดร้บัคดัเลือกในการใหบ้ริการกับลกูคา้ภายใตส้ญัญาระยะยาวในช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมา  ซึ่งท าใหอ้ตัราการใชง้านเรือ Crew 
Boat เต็ม 100% ตัง้แต่กลางไตรมาส 2/2565 เป็นตน้ไป 

 
2.4 ธุรกิจบริหารจัดการเรือ 

*หมายเหต:ุ เรือนอกกลุ่ม หมายถึงเรือท่ีกลุ่มบริษัท ไมไ่ดน้ ามาค านวณเป็นสินทรพัยใ์นงบการเงินรวม (Consolidated Financial Statement) 

ในไตรมาส 1/2565 บรษิัทฯ ใหบ้รกิารเรือนอกกลุ่มทัง้สิน้ 4 ล า เป็นเรือขนาด VLCC จ านวน 1 ล า และเรือขนส่งในประเทศ 
จ านวน 3 ล า และบรหิารเรือในกลุ่มบรษิัท จ านวน 32 ล า รายไดข้องธุรกิจบริหารจดัการเรือในไตรมาส 1/2565 ปรบัเพิ่มขึน้จากไตร
มาส 1/2564 รอ้ยละ 15.8 ซึ่งส่วนหนึ่งมาจากการใหบ้ริการธุรกิจ Ship Agent ซึ่งเป็นธุรกิจใหม่ที่เพิ่มขึน้ ภายหลังจากการเขา้ซือ้
กิจการบรษิัท ทรูธ มารไิทม ์จ ากดั 

นอกจากนัน้ บรษิัทฯ มีการบรหิารจดัการตน้ทนุท่ีมีประสิทธิภาพมากขึน้และสามารถควบคมุค่าใชจ้่ายพนกังานในส่วนของ
ธุรกิจบรหิารจดัการเรือจึงท าใหก้ าไรขัน้ตน้ในไตรมาส 1/2565 ปรบัตวัดีขึน้ 

 

3. งบแสดงฐานะทางการเงนิ  

สินทรัพย ์(ล้านบาท) 
ไตรมาส 1  

2565 
สิน้ปี  
2564 

เปล่ียน 
แปลง 

 

หนีสิ้นและส่วนทุน (ล้านบาท) 
ไตรมาส 1  

2565 
สิน้ปี  
2564 

เปล่ียน 
แปลง 

เงินสด  2,459.5 2,611.6 (152.1) เงินกูร้ะยะสัน้ - - - 
ลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีอ่ื้น 870.4 741.0 129.4 เจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีอ่ื้น 779.9 890.4 (110.5) 
สินคา้คงเหลือ 180.0 166.2 13.8 เงินกูท้ี่ครบก าหนดช าระใน 1 ปี  1,613.7 1,586.7 27.0 
สินทรพัยห์มนุเวียนอื่น  119.3 96.2 23.1 หนีส้ินหมนุเวียนอื่น 128.3 117.4 10.9 
สินทรัพยห์มุนเวียนรวม 3,629.2 3,615.0 14.2 หนีสิ้นหมุนเวียนรวม 2,521.9 2,594.5 (72.6) 
ที่ดิน อาคาร เรือเดินทะเล  9,446.7 9,605.7 (159.0) เงินกูร้ะยะยาว  3,640.5 3,968.3 (327.8) 
สินทรพัยต์ามสญัญาเช่า 1,716.5 1,735.8 (19.3) หนีส้ินตามสญัญาเช่าเรือ  1,463.3 1,496.6 (33.3) 

 ส่วนงาน ง (ธุรกิจบริหารจัดการเรือ) 

หน่วย: ล้ำนบำท 

ไตรมาส 
4/2564 

ไตรมาส 1 %Change  
+/(-) 2564 2565 

รายได ้ 79.4 59.5 68.9 15.8% 
ก าไร (ขาดทนุ) ขัน้ตน้ 11.7 25.4 23.6 (7.1%) 
อตัราก าไร (ขาดทนุ) ขัน้ตน้ 14.7% 42.6% 34.2%  
จ านวนเรือ (ล า) 4 2 4  
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สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียนอื่น  2,414.7 2,392.5 22.2 หนีส้ินไม่หมนุเวียนอื่น  160.5 179.5 (19.0) 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนรวม 13,577.9 13,734.0 (156.1) หนีสิ้นไม่หมุนเวียนรวม 5,264.3 5,644.5 (380.2) 
สินทรัพยร์วม 17,207.1 17,349.0 (141.9) หนีสิ้นรวม 7,786.2 8,239.0 (452.8) 

 
 
 

อัตราส่วนทางการเงิน 
ไตรมาส 1  

2565 
สิน้ปี  
2564   

ส่วนของผู้ถือหุ้น (ล้านบาท) 
ไตรมาส 1  

2565 
สิน้ปี  
2564 

เปล่ียน 
แปลง 

อตัราส่วนทนุหมนุเวียน  1.44 1.39   ทนุจดทะเบียน  2,500.0 2,500.0 - 
อตัราส่วนหนีส้ินต่อส่วนของผูถ้ือหุน้ 0.86 0.94   ส่วนเกินมลูคา่หุน้ 3,407.5 3,407.5 - 
ผลตอบแทนต่อสินทรพัย ์ 2.2% 12.3%   ส่วนตา่งจากการควบรวมธุรกิจ  (65.4) (65.4) - 
อตัราผลตอบแทนผูถ้ือหุน้ 3.1% 16.9%   ก าไรสะสม 3,382.5 3,108.7 273.8 

     ส่วนประกอบอ่ืนของทนุ  (158.9) (167.7) 8.8 

     ก าไรสุทธิส่วนของบริษัทใหญ่ 9,065.7 8,783.0 282.7 

     ส่วนไดเ้สยีที่ไม่มีอ านาจควบคมุ  355.2 327.0 28.2 

     รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 9,420.9 9,110.0 310.9 

     รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 17,207.1 17,349.0 (141.9) 

 

• ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 บรษิัทฯ มียอดสินทรพัยร์วม 17,207.1 ลา้นบาท ใกลเ้คียงกบัยอด ณ สิน้ปี 2564 

• ที่ดิน อาคาร และเรือเดินทะเลสทุธิลดลง จ านวน 159.0 ลา้นบาท เนื่องมาจากการตดัค่าเส่ือมราคา 

• เงินกูร้ะยะยาวสทุธิลดลง จ านวน 327.8 ลา้นบาท จากการช าระเงินกูต้ามก าหนดของสถาบนัการเงิน  
• ส่วนของผูถื้อหุน้เพิ่มขึน้ จ านวน 310.9 ลา้นบาท มาจากก าไรจากการด าเนินงานในไตรมาส 1/2565  
• อตัราส่วนหนีสิ้นต่อส่วนของผูถื้อหุน้ปรบัตวัดีขึน้อยู่ที่ 0.86:1 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
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