
บริษัท ทริพเพลิ ไอ โลจิสติกส์ จ ำกดั (มหำชน) 
 
ข้อมูลทำงกำรเงินรวมและข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกจิกำรระหว่ำงกำล  
(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
วนัที ่31 มีนำคม พ.ศ. 2561 

 



 

 

รำยงำนกำรสอบทำนข้อมูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลโดยผู้สอบบญัชีรับอนุญำต 
 

เสนอผูถื้อหุน้และคณะกรรมการของบริษทั ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส์ จ ากดั (มหาชน)  
 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานขอ้มูลทางการเงินรวมระหว่างกาลของบริษทั ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส์ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย และขอ้มูล
ทางการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส์ จ ากดั (มหาชน) ซ่ึงประกอบดว้ย งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดง
ฐานะการเงินฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2561 และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ 
งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของเจา้ของรวมและงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของเจา้ของเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวม
และงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลแบบยอ่ 
ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัท าและน าเสนอขอ้มูลทางการเงินรวมและขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาลน้ี
ตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการให้ขอ้สรุปเก่ียวกบั
ขอ้มูลทางการเงินรวมและขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 
 

ขอบเขตกำรสอบทำน 
 

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน  รหัส 2410 “การสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผูส้อบบัญชี 
รับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลประกอบดว้ย การใชว้ิธีการสอบถามบุคลากรซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผิดชอบ
ดา้นการเงินและบญัชี และการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอ่ืน การสอบทานน้ีมีขอบเขตจ ากดักว่าการตรวจสอบตาม
มาตรฐานการสอบบญัชี ท าให้ขา้พเจา้ไม่สามารถไดค้วามเช่ือมัน่ว่าจะพบเร่ืองท่ีมีนัยส าคญัทั้งหมดซ่ึงอาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ 
ดงันั้นขา้พเจา้จึงไม่อาจแสดงความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทานได ้
 

ข้อสรุป 
 

ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุให้เช่ือว่าขอ้มูลทางการเงินรวมและขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาลดงักล่าวไม่ได้จดัท าข้ึนตาม
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ในสาระส าคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 
 
บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั 
 
 
 
 
 
วเิชียร  กิง่มนตรี 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 3977 
กรุงเทพมหานคร 
8 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 



บริษัท ทริพเพลิ ไอ โลจิสติกส์ จํากัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2561

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว)

31 มนีาคม 31 ธันวาคม 31 มนีาคม 31 ธันวาคม

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 712,317,908 746,463,152 578,530,293 582,975,952

เงินลงทุนระยะสั้น 4,133,020 4,132,988 - -

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 5 453,281,212 406,243,208 43,849,738 83,895,912

ส่วนของลูกหน้ีตามสญัญาเช่าการเงินท่ีถึง

กาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 835,506 - - -

เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 13.6 2,250,000 2,250,000 260,066,300 308,640,800

สินคา้คงเหลือ 1,794,417 1,601,277 - -

สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน 39,727,589 21,530,511 1,548,465 950,224

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 1,214,339,652 1,182,221,136 883,994,796 976,462,888

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าการเงิน - สุทธิ 1,746,129 - - -

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 6 - - 145,698,570 55,698,570

เงินลงทุนในบริษทัร่วม 7.1 22,680,881 21,890,831 5,065,215 5,065,215

เงินลงทุนในการร่วมคา้ 7.2 16,938,629 15,981,014 187,494 187,494

เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 13,250 13,250 - -

อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน - สุทธิ 8 - - 89,019,206 90,068,699

ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ 9 256,331,898 254,123,452 16,884,312 17,555,930

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - สุทธิ 9 12,493,060 10,354,845 1,672,192 1,768,459

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี 10,552,319 10,349,447 1,094,876 1,057,010

เงินประกนัสญัญา 40,259,518 42,581,240 2,536,263 1,756,630

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 18,073,830 18,085,966 3,080,434 3,080,434

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 379,089,514 373,380,045 265,238,562 176,238,441

รวมสินทรัพย์ 1,593,429,166 1,555,601,181 1,149,233,358 1,152,701,329

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลในหนา้ 12 ถึง 34 เป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ี

กรรมการ                                                                                     กรรมการ                                                                                 .

          (นายทิพย ์ ดาลาล)                                                                       (นายวรัิช  นอบนอ้มธรรม)

ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการข้อมูลทางการเงนิรวม

2



บริษัท ทริพเพลิ ไอ โลจิสติกส์ จํากัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2561

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว)

31 มนีาคม 31 ธันวาคม 31 มนีาคม 31 ธันวาคม

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

หนีสิ้นและส่วนของเจ้าของ

หนีสิ้นหมุนเวยีน

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร 10 6,453,989 4,728,224 - -

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 336,069,531 332,516,342 14,877,817 23,809,779

ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน

ท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 11 5,369,250 6,620,250 - -

ส่วนของหน้ีสินตามสญัญาเช่า

การเงินท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 12 10,841,862 9,232,119 3,868,131 3,675,882

หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน 37,081,284 35,121,816 2,173,497 2,661,473

รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 395,815,916 388,218,751 20,919,445 30,147,134

หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 11 935,261 1,832,454 - -

หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน 12 25,045,067 21,205,838 9,558,948 10,654,032

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 24,319,255 23,284,427 5,103,221 4,913,892

หน้ีสินไม่หมุนเวยีนอ่ืน 6,114,488 6,067,165 822,378 812,378

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 56,414,071 52,389,884 15,484,547 16,380,302

รวมหนีสิ้น 452,229,987 440,608,635 36,403,992 46,527,436

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลในหนา้ 12 ถึง 34 เป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ี

กรรมการ                                                                                     กรรมการ                                                                                 .

          (นายทิพย ์ ดาลาล)                                                                       (นายวรัิช  นอบนอ้มธรรม)

ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการข้อมูลทางการเงนิรวม
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บริษัท ทริพเพลิ ไอ โลจิสติกส์ จํากัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2561

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว)
31 มนีาคม 31 ธันวาคม 31 มนีาคม 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

บาท บาท บาท บาท
หนีสิ้นและส่วนของเจ้าของ (ต่อ)

ส่วนของเจ้าของ

ทุนเรือนหุน้
ทุนจดทะเบียน 

หุน้สามญั จาํนวน 615,000,000 หุน้
มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท 307,500,000 307,500,000 307,500,000 307,500,000

ทุนท่ีออกและชาํระแลว้
หุน้สามญั จาํนวน 604,500,000 หุน้ 
มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท 302,250,000 302,250,000 302,250,000 302,250,000

ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั - สุทธิ 687,965,894 687,965,894 687,965,894 687,965,894
ส่วนเกินทุนจากการควบรวมกิจการ

ภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 30,726,984 30,726,984 - -
ส่วนเกินทุนจากการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 19,537,532 19,209,586 19,537,532 19,209,586
ส่วนตํ่ากวา่ทุนจากการเปล่ียนแปลง

สดัส่วนในบริษทัยอ่ย (187,500) (187,500) - -
กาํไรสะสม

จดัสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย 14,401,628 14,401,628 10,801,628 10,801,628
ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 89,453,970 63,542,208 92,274,312 85,946,785

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของเจา้ของ (2,949,329) (2,916,254) - -

ส่วนของเจา้ของของบริษทัใหญ่ 1,141,199,179 1,114,992,546 1,112,829,366 1,106,173,893
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม - - - -

รวมส่วนของเจ้าของ 1,141,199,179 1,114,992,546 1,112,829,366 1,106,173,893

รวมหนีสิ้นและส่วนของเจ้าของ 1,593,429,166 1,555,601,181 1,149,233,358 1,152,701,329

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลในหนา้ 12 ถึง 34 เป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ี

กรรมการ                                                                                     กรรมการ                                                                                 .

          (นายทิพย ์ ดาลาล)                                                                       (นายวรัิช  นอบนอ้มธรรม)

ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการข้อมูลทางการเงนิรวม

4



บริษัท ทริพเพลิ ไอ โลจิสติกส์ จํากัด (มหาชน)

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2561

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

31 มนีาคม 31 มนีาคม 31 มนีาคม 31 มนีาคม

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 599,635,495 532,405,402 21,229,622 16,175,720

รายไดจ้ากการขาย 3,350,137 3,074,789 - -

ตน้ทุนการใหบ้ริการ (474,206,023) (388,330,401) (10,964,207) (5,165,664)

ตน้ทุนขาย (885,137) (607,208) - -

กําไรขั้นต้น 127,894,472 146,542,582 10,265,415 11,010,056

เงินปันผลรับ 13.1 - - 2,520,000 62,924,000

รายไดอ่ื้น 3,473,431 2,048,546 13,268,643 485,040

ค่าใชจ่้ายในการขาย (22,264,258) (26,203,483) (1,882,131) (1,203,766)

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (77,725,194) (68,622,385) (17,748,297) (12,585,661)

(ขาดทุน)กาํไรจากอตัราแลกเปล่ียน - สุทธิ (4,317,967) (6,963,158) 24,355 100,733

ตน้ทุนทางการเงิน (625,426) (1,295,192) (158,324) (97,071)

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุน

ในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ 4,267,666 3,153,227 - -

กําไรก่อนภาษเีงนิได้ 30,702,724 48,660,137 6,289,661 60,633,331

ภาษีเงินได้ (4,790,962) (8,323,691) 37,866 35,998

กําไรสุทธิสําหรับงวด 25,911,762 40,336,446 6,327,527 60,669,329

กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอ่ืน:

รายการท่ีจะจดัประเภทรายการใหม่ไปยงั

กาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่า

   ขอ้มูลทางการเงิน (33,075) (123,939) - -

ขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนสาํหรับงวด (33,075) (123,939) - -

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 25,878,687 40,212,507 6,327,527 60,669,329

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลในหนา้ 12 ถึง 34 เป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ี

ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการ

กรรมการ                                                                                     กรรมการ                                                                                 .
          (นายทิพย ์ ดาลาล)                                                                       (นายวรัิช  นอบนอ้มธรรม)

5



บริษัท ทริพเพลิ ไอ โลจิสติกส์ จํากัด (มหาชน)

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2561

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

31 มนีาคม 31 มนีาคม 31 มนีาคม 31 มนีาคม

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

การแบ่งปันกําไร

ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 25,911,762 40,336,446 6,327,527 60,669,329

ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม - - - -

25,911,762 40,336,446 6,327,527 60,669,329

การแบ่งปันกําไรเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 25,878,687 40,212,507 6,327,527 60,669,329

ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม - - - -

25,878,687 40,212,507 6,327,527 60,669,329

กําไรต่อหุ้น

กาํไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน 14 0.0429 0.0938 0.0105 0.1411

กาํไรต่อหุน้ปรับลด 14 0.0426 - 0.0104 -

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลในหนา้ 12 ถึง 34 เป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ี

กรรมการ                                                                                     กรรมการ                                                                                 .
          (นายทิพย ์ ดาลาล)                                                                       (นายวรัิช  นอบนอ้มธรรม)

ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการ

6



บริษทั ทริพเพลิ ไอ โลจิสติกส์ จํากัด (มหาชน)

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2561

องค์ประกอบอื่น

ของส่วนของเจ้าของ

กําไรขาดทุน

ส่วนเกินทุน เบ็ดเสร็จอื่น

ส่วนเกินทุน จากการควบรวม ส่วนเกินทุน ส่วนตํ่ากว่าทุน จัดสรรแล้ว ผลต่างอัตราแลกเปลี่ยน รวม

 ทุนที่ออก มูลค่าหุ้นสามัญ กิจการภายใต้การ จากการจ่ายโดย จากการเปลี่ยนแปลง - สํารอง จากการแปลงค่า ส่วนของเจ้าของ ส่วนได้เสียที่ไม่มี รวม

และชําระแล้ว  - สุทธิ ควบคุมเดยีวกัน ใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ สัดส่วนในบริษัทย่อย ตามกฎหมาย ยงัไม่ได้จัดสรร ข้อมูลทางการเงิน บริษัทใหญ่ อํานาจควบคุม ส่วนของเจ้าของ

บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท

ยอดยกมา ณ วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561 302,250,000 687,965,894 30,726,984 19,209,586  (187,500) 14,401,628 63,542,208  (2,916,254) 1,114,992,546 - 1,114,992,546

การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ - - - 327,946 - - - - 327,946 - 327,946

กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด - - - - - - 25,911,762  (33,075) 25,878,687 - 25,878,687

ยอดยกไป ณ วนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2561 302,250,000 687,965,894 30,726,984 19,537,532  (187,500) 14,401,628 89,453,970  (2,949,329) 1,141,199,179 - 1,141,199,179

ยอดยกมา ณ วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2560 215,000,000 - 30,726,984 18,765,038  (187,500) 2,400,000 74,956,718  (419,342) 341,241,898 - 341,241,898

เงินปันผลจ่าย - - - - - -  (32,250,000) -  (32,250,000) -  (32,250,000)

สาํรองตามกฏหมายของบริษทัยอ่ย - - - - - 500,000  (500,000) - - - -

กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด - - - - - - 40,336,446  (123,939) 40,212,507 - 40,212,507

ยอดยกไป ณ วนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2560 215,000,000 - 30,726,984 18,765,038  (187,500) 2,900,000 82,543,164  (543,281) 349,204,405 - 349,204,405

(นายทิพย ์ ดาลาล)                              (นายวริัช  นอบนอ้มธรรม)

ข้อมูลทางการเงินรวม (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

กําไรสะสม

กรรมการ                                                                                              กรรมการ                                                                                      .

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลในหนา้ 12 ถึง 34 เป็นส่วนหนึ่งของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลนี้
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บริษัท ทริพเพลิ ไอ โลจิสติกส์ จํากัด (มหาชน)

งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของเจ้าของ

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2561

ส่วนเกิน ส่วนเกินทุนจาก

 ทุนท่ีออก มูลค่าหุ้น การจ่ายโดยใช้ จัดสรรแล้ว - สํารอง รวม

และชําระแล้ว สามัญ - สุทธิ หุ้นเป็นเกณฑ์ ตามกฎหมาย ยงัไม่ได้จัดสรร ส่วนของเจ้าของ

บาท บาท บาท บาท บาท บาท

ยอดยกมา ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2561 302,250,000 687,965,894 19,209,586 10,801,628 85,946,785 1,106,173,893

การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ - - 327,946 - - 327,946

กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด - - - - 6,327,527 6,327,527

ยอดยกไป ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2561 302,250,000 687,965,894 19,537,532 10,801,628 92,274,312 1,112,829,366

ยอดยกมา ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2560 215,000,000 - 18,765,038 - 9,765,854 243,530,892

เงินปันผลจ่าย - - - -  (32,250,000)  (32,250,000)

กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด - - - - 60,669,329 60,669,329

ยอดยกไป ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2560 215,000,000 - 18,765,038 - 38,185,183 271,950,221

ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

กําไรสะสม

กรรมการ                                                                                     กรรมการ                                                                                 .

          (นายทิพย ์ ดาลาล)                                                                       (นายวิรัช  นอบนอ้มธรรม)

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลในหนา้ 12 ถึง 34 เป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ี
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บริษัท ทริพเพลิ ไอ โลจิสติกส์ จํากัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2561

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

31 มีนาคม 31 มีนาคม 31 มีนาคม 31 มีนาคม

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 30,702,724 48,660,137 6,289,661 60,633,331

รายการปรับปรุง

ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 8, 9 12,296,990 9,381,010 2,051,259 1,508,469

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุน

ในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ (4,267,666) (3,153,227) - -

ขาดทุนจากการเลิกบริษทัร่วม - 962,779 - -

กาํไร(ขาดทุน)จากการจาํหน่ายอุปกรณ์ 109,375 (192,798) - -

ขาดทุนจากการเลิกใชสิ้นทรัพย์ 5 6 - -

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 1,034,828 883,928 189,329 179,992

รายไดด้อกเบ้ีย (1,714,922) (147,807) (2,682,047) (251,155)

รายไดเ้งินปันผล - - (2,520,000) (62,924,000)

ค่าใชจ่้ายจากการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 327,946 - 327,946 -

ดอกเบ้ียสญัญาเช่าการเงินตดัจาํหน่าย 443,710 429,814 - 97,071

ตน้ทุนทางการเงิน 181,716 826,555 158,324 -

39,114,706 57,650,397 3,814,472 (756,292)

การเปล่ียนแปลงของเงินทุนหมุนเวยีน

สินทรัพยด์าํเนินงานลดลง(เพ่ิมข้ึน)

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน (82,534,874) (27,366,933) 7,911,710 3,344,961

สินคา้คงเหลือ (193,140) (480,220) - -

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน (3,805,559) 146,481 301,467 (214,541)

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน (2,968,324) (4,417,895) (779,633) (1,694,211)

หน้ีสินดาํเนินงานเพ่ิมข้ึน(ลดลง)

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 43,770,388 (51,301,448) (8,413,825) (2,698,014)

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน (309,116) 4,559,099 (487,976) 3,469,316

หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 85,000 (4,000) 10,000 (60,000)

กระแสเงินสดจากการดําเนินงาน (6,840,919) (21,214,519) 2,356,215 1,391,219

จ่ายภาษีเงินได้ (12,100,591) (5,160,916) (899,708) -

เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดําเนินงาน (18,941,510) (26,375,435) 1,456,507 1,391,219

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลในหนา้ 12 ถึง 34 เป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ี

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ

กรรมการ                                                                                     กรรมการ                                                                                 .
          (นายทิพย ์ ดาลาล)                                                                       (นายวิรัช  นอบนอ้มธรรม)
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บริษัท ทริพเพลิ ไอ โลจิสติกส์ จํากัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2561

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

31 มีนาคม 31 มีนาคม 31 มีนาคม 31 มีนาคม

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินสดรับจากดอกเบ้ีย 1,659,512 916,006 2,316,512 209,641

เงินสดรับจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ 575,281 1,873,832 - -

เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ืออุปกรณ์และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (13,954,368) (24,788,834) (752,019) (326,624)

เงินสดรับคืนจากการเลิกบริษทัร่วม - 1,557,221 - -

เงินสดจ่ายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - - (90,000,000) (2,000,000)

เงินสดรับคืนจากเงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการ

ท่ีเก่ียวขอ้งกนั 13.6 - - 65,174,500 -

เงินสดจ่ายใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 13.6 - - (16,600,000) (37,500,000)

เงินสดรับจากเงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 8,800,000 - -

เงินสดสุทธิจ่ายเงินลงทุนระยะสั้น (32) (31) - -

เงินสดรับจากเงินปันผลจากบริษทัยอ่ย - - 32,500,000 59,914,000

เงินสดรับจากเงินปันผลจากบริษทัร่วม 7.1 2,520,000 3,010,000 2,520,000 3,010,000

เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน  (9,199,607)  (8,631,806)  (4,841,007) 23,307,017

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลในหนา้ 12 ถึง 34 เป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ี

          (นายทิพย ์ ดาลาล)                                                                       (นายวิรัช  นอบนอ้มธรรม)

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ

กรรมการ                                                                                     กรรมการ                                                                                 .
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บริษัท ทริพเพลิ ไอ โลจิสติกส์ จํากัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2561

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

31 มีนาคม 31 มีนาคม 31 มีนาคม 31 มีนาคม

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินสดจ่ายดอกเบ้ีย (794,864) (2,036,927) (158,324) (97,071)

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารและเงินกูย้มืระยะสั้น

จากสถาบนัการเงินเพ่ิมข้ึน - สุทธิ 1,725,765 14,108,879 - -

หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงินลดลง (3,282,228) (4,889,797) (902,835) (405,548)

เงินสดจ่ายคืนเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 11 (2,148,193) (2,102,513) - -

เงินสดจ่ายเงินปันผล - (32,250,000) - (32,250,000)

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน  (4,499,520)  (27,170,358)  (1,061,159)  (32,752,619)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง - สุทธิ (32,640,637) (62,177,599) (4,445,659) (8,054,383)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้งวด 746,463,152 226,214,951 582,975,952 38,620,580

ผลต่างอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่าขอ้มูลทางการเงิน (1,504,607) (291,158) - -

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด 712,317,908 163,746,194 578,530,293 30,566,197

รายการท่ีไม่ใช่เงินสด

เจา้หน้ีคงเหลือตามสญัญาเช่าการเงิน 35,886,929 9,528,720 13,427,079 -

เจา้หน้ีค่าซ้ือสินทรัพยถ์าวร 2,713,290 66,155 169,488 265,556

ลูกหน้ีจากการขายสินทรัพยต์ามสญัญาเช่าการเงิน 2,700,000 - - -

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลในหนา้ 12 ถึง 34 เป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ี

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ

กรรมการ                                                                                     กรรมการ                                                                                 .
          (นายทิพย ์ ดาลาล)                                                                       (นายวิรัช  นอบนอ้มธรรม)
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1 ข้อมูลทั่วไป 
 
บริษทั ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส์ จ ำกดั (มหำชน) (“กิจกำร”) เป็นบริษทัมหำชนจ ำกดั ซ่ึงจดัตั้งข้ึนในประเทศไทยและมีท่ีอยูต่ำมท่ีได ้
จดทะเบียนดงัน้ี 
 
เลขท่ี 628 ชั้น 3 อำคำรทริพเพิลไอ ซอยกลบัชม ถนนนนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยำนำวำ กรุงเทพมหำนคร 10120 ประเทศไทย 
 
เพื่อวตัถุประสงคใ์นกำรรำยงำนขอ้มูลจึงรวมเรียกกิจกำรและบริษทัยอ่ยวำ่ “กลุ่มกิจกำร” 
 
กลุ่มกิจกำรด ำเนินธุรกิจหลกัเก่ียวกบั กำรเป็นผูรั้บจดักำรขนส่งสินคำ้ทั้งในประเทศและระหว่ำงประเทศ และให้บริกำรโลจิสติกส์
ครบวงจร 
 
ขอ้มูลทำงกำรเงินรวมระหวำ่งกำลจดัท ำข้ึนโดยรวมบริษทัยอ่ย ดงัต่อไปน้ี 
 
   

 

อตัรำร้อยละของหุ้นที่ถือ 

ทั้งทำงตรงและทำงอ้อม 

   31 มีนำคม 31 ธันวำคม 

  จัดตั้งขึน้ พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

ช่ือบริษัทย่อย ชนิดของธุรกจิ ในประเทศ ร้อยละ ร้อยละ 
     

Triple i International Pte. Ltd. ตวัแทนขนส่งสินคำ้ทำงอำกำศ สิงคโปร์ 100.00 100.00 
บริษทั เอเชีย กรำวด ์เซอร์วิส จ ำกดั ตวัแทนขนส่งสินคำ้ทำงอำกำศ ไทย 100.00 100.00 
บริษทั ทริพเพิล ไอ แอร์ เอก็ซ์เพรส จ ำกดั ตวัแทนขนส่งสินคำ้ทำงอำกำศ ไทย 100.00 100.00 
บริษทั ทริพเพิล ไอ เอเชีย คำร์โก จ ำกดั ตวัแทนขนส่งสินคำ้ทำงอำกำศ ไทย 100.00 100.00 
บริษทั ทริพเพิล ไอ จีเอสเอ คำร์โก จ ำกดั ตวัแทนขนส่งสินคำ้ทำงอำกำศ ไทย 100.00 100.00 
บริษทั ฮำซเคม โลจิสติกส์ แมเนจเมนท ์จ ำกดั บริหำรจดักำรขนส่งครบวงจร ไทย 100.00 100.00 
บริษทั ทริพเพิล ไอ ซพัพลำยเชน จ ำกดั บริหำรจดักำรขนส่งครบวงจร ไทย 100.00 100.00 
บริษทั ทริพเพิล ไอ มำริไทม ์เอเยนซีส์ จ  ำกดั ตวัแทนขนส่งสินคำ้ทำงทะเล ไทย 100.00 100.00 
บริษทั ดีจี แพคเกจจ้ิง (ประเทศไทย) จ ำกดั จ ำหน่ำยและบริกำรบรรจุสินคำ้ ไทย 100.00 100.00 
บริษทั ครอส บอร์เดอร์ เคอเรียร์ จ  ำกดั บริหำรจดักำรขนส่งครบวงจร ไทย 100.00 100.00 
Triple i International Japan Co., Ltd. ตวัแทนขนส่งสินคำ้ทำงอำกำศ ญ่ีปุ่น 100.00 100.00 

 
ขอ้มูลทำงกำรเงินรวมและขอ้มูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำรระหวำ่งกำลไดรั้บอนุมติัจำกคณะกรรมกำรบริษทัเม่ือวนัท่ี 8 พฤษภำคม 
พ.ศ. 2561 
 
ขอ้มูลทำงกำรเงินรวมและขอ้มูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำรระหวำ่งกำลท่ีน ำเสนอน้ีไดมี้กำรสอบทำนแต่ยงัไม่ไดต้รวจสอบ 



บริษัท ทริพเพลิ ไอ โลจิสติกส์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2561 
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2 นโยบำยกำรบัญชี 
 
2.1 เกณฑ์กำรจัดท ำข้อมูลทำงกำรเงนิ 

 
ขอ้มูลทำงกำรเงินรวมระหวำ่งกำลไดจ้ดัท ำข้ึนตำมมำตรฐำนกำรบญัชีไทย ฉบบัท่ี 34 เร่ือง กำรรำยงำนทำงกำรเงินระหวำ่งกำล 
ขอ้มูลทำงกำรเงินหลกั (คือ งบแสดงฐำนะกำรเงิน งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงกำรเปล่ียนแปลงส่วนของเจำ้ของ และ 
งบกระแสเงินสด) น ำเสนอในรูปแบบท่ีสอดคลอ้งกบัรูปแบบของงบกำรเงินประจ ำปี ซ่ึงเป็นไปตำมมำตรฐำนกำรบญัชี 
ฉบับท่ี 1 เร่ืองกำรน ำเสนองบกำรเงิน ส่วนหมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินจดัท ำเป็นแบบย่อ กิจกำรได้เปิดเผย 
หมำยเหตุประกอบขอ้มูลทำงกำรเงินเพิม่เติมตำมขอ้ก ำหนดในประกำศของคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย์
ท่ีออกภำยใตพ้ระรำชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์ 
 
ขอ้มูลทำงกำรเงินระหวำ่งกำลน้ีควรอ่ำนควบคู่กบังบกำรเงินส ำหรับรอบปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2560 
 
ขอ้มูลทำงกำรเงินรวมระหว่ำงกำลและขอ้มูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำรระหว่ำงกำลฉบับภำษำองักฤษจดัท ำข้ึนจำกขอ้มูล 
ทำงกำรเงินระหว่ำงกำลภำษำไทยท่ีจดัท ำตำมกฎหมำย ในกรณีท่ีมีเน้ือควำมขดัแยง้กนัหรือมีกำรตีควำมแตกต่ำงกนั ให้ใช้
ขอ้มูลทำงกำรเงินระหวำ่งกำลฉบบัภำษำไทยเป็นหลกั 
 
นโยบำยกำรบญัชีท่ีใชใ้นกำรจดัท ำขอ้มูลทำงกำรเงินระหวำ่งกำลเป็นนโยบำยเดียวกนักบันโยบำยกำรบญัชีท่ีใชใ้นกำรจดัท ำ 
งบกำรเงินส ำหรับงวดปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2560  
 
รำยจ่ำยท่ีเกิดข้ึนเป็นคร้ังครำวในระหว่ำงงวดปีบญัชีจะแสดงเป็นค่ำใช้จ่ำยหรือค่ำใช้จ่ำยรอกำรตดับัญชีโดยใช้เกณฑ์
เดียวกบักำรแสดงรำยจ่ำยเป็นค่ำใชจ่้ำยหรือค่ำใชจ่้ำยรอกำรตดับญัชี ณ วนัส้ินงวดปีบญัชี 
 
ภำษีเงินไดร้ะหวำ่งกำลตั้งคำ้งจ่ำยไวโ้ดยใชอ้ตัรำภำษีเดียวกบัท่ีใชก้บัผลก ำไรรวมทั้งปีท่ีคำดวำ่จะได ้

 
2.2 กำรปรับปรุงมำตรฐำนกำรบัญชี กำรปรับปรุงมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ และกำรตีควำมที่เกีย่วข้อง 

 
2.2.1 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ีมีกำรปรับปรุงใหม่ ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ ำหรับรอบระยะเวลำบญัชีท่ีเร่ิมตน้

ในหรือหลังวนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2561 ท่ีมีกำรเปล่ียนแปลงอย่ำงมีสำระส ำคญัและเก่ียวข้องกับกลุ่มกิจกำร  
มีดงัต่อไปน้ี 

 
มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง งบกระแสเงินสด 
มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง ภำษีเงินได ้

 
มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2560) ไดมี้กำรปรับปรุงกำรเปิดเผยขอ้มูลเพิ่มเติมเก่ียวกบักำรเปล่ียนแปลง
ในหน้ีสินของกิจกำรท่ีเกิดข้ึนจำกกิจกรรมจดัหำเงินทั้งท่ีเป็นรำยกำรท่ีเป็นเงินสดและรำยกำรท่ีไม่ใช่เงินสด 



บริษัท ทริพเพลิ ไอ โลจิสติกส์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ 
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2 นโยบำยกำรบัญชี (ต่อ) 
 

2.2 กำรปรับปรุงมำตรฐำนกำรบัญชี กำรปรับปรุงมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ และกำรตีควำมที่เกีย่วข้อง (ต่อ) 
 
2.2.1 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ีมีกำรปรับปรุงใหม่ ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ ำหรับรอบระยะเวลำบญัชีท่ีเร่ิมตน้

ในหรือหลังวนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2561 ท่ีมีกำรเปล่ียนแปลงอย่ำงมีสำระส ำคญัและเก่ียวข้องกับกลุ่มกิจกำร  
มีดงัต่อไปน้ี (ต่อ) 
 
มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2560) ไดมี้กำรอธิบำยให้ชดัเจนในเร่ืองวิธีกำรบญัชีส ำหรับภำษีเงินได้ 
รอตดับญัชีกรณีมีสินทรัพยท่ี์วดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยติุธรรมท่ีมีจ ำนวนต ่ำกว่ำมูลค่ำฐำนภำษีของสินทรัพย ์ในเร่ือง
ดงัต่อไปน้ี 
- กรณีสินทรัพยท่ี์วดัดว้ยมูลค่ำยติุธรรมมีมูลค่ำต ่ำกวำ่ฐำนภำษีของสินทรัพยน์ั้น ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน 

จะถือวำ่มีผลแตกต่ำงชัว่ครำวท่ีใชห้กัภำษีเกิดข้ึน 
- ในกำรประมำณกำรก ำไรทำงภำษีในอนำคต กิจกำรสำมำรถสันนิษฐำนว่ำจะไดรั้บประโยชน์จำกสินทรัพย ์

ในมูลค่ำท่ีสูงกวำ่มูลค่ำตำมบญัชีได ้
- ในกรณีท่ีกฎหมำยภำษีอำกรมีขอ้จ ำกดัเก่ียวกบัแหล่งท่ีมำของก ำไรทำงภำษี ท่ีสำมำรถใชป้ระโยชน์สินทรัพย์

ภำษีเงินไดร้อตดับญัชีไดเ้ฉพำะในประเภทท่ีก ำหนด กำรพิจำรณำกำรจะไดใ้ชป้ระโยชน์ของสินทรัพยภ์ำษี 
เงินไดร้อตดับญัชีจะตอ้งน ำไปประเมินรวมกนักบัสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อตดับญัชีท่ีเป็นประเภทเดียวกนัเท่ำนั้น 

- ในกำรประมำณก ำไรทำงภำษีในอนำคตจะไม่รวมจ ำนวนท่ีใช้หักภำษีท่ีเกิดจำกกำรกลับรำยกำรของ 
ผลแตกต่ำงชัว่ครำวท่ีใชห้กัภำษีนั้น 

 
กลุ่มกิจกำรไดน้ ำมำตรฐำนดงักล่ำวมำถือปฏิบติัแลว้ โดยมำตรฐำนดงักล่ำวไม่ส่งผลกระทบท่ีมีสำระส ำคญัต่อขอ้มูล
ทำงกำรเงินของกลุ่มกิจกำร 
 

2.2.2 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัใหม่ซ่ึงจะมีผลบงัคบัใช้ส ำหรับรอบระยะเวลำบญัชีท่ีเร่ิมตน้ในหรือหลงั
วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2562 และเก่ียวข้องกับกลุ่มกิจกำร ซ่ึงกลุ่มกิจกำรยงัไม่ได้น ำมำตรฐำนกำรรำยงำน 
ทำงกำรเงินฉบบัใหม่ดงักล่ำวมำถือปฎิบติัก่อนวนับงัคบัใช ้

 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 15 เร่ือง รำยไดจ้ำกสญัญำท่ีท ำกบัลูกคำ้ 
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2 นโยบำยกำรบัญชี (ต่อ) 
 
2.2 กำรปรับปรุงมำตรฐำนกำรบัญชี กำรปรับปรุงมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ และกำรตีควำมที่เกีย่วข้อง (ต่อ) 
 

2.2.2 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัใหม่ซ่ึงจะมีผลบงัคบัใช้ส ำหรับรอบระยะเวลำบญัชีท่ีเร่ิมตน้ในหรือหลงั
วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2562 และเก่ียวข้องกับกลุ่มกิจกำร ซ่ึงกลุ่มกิจกำรยงัไม่ได้น ำมำตรฐำนกำรรำยงำน 
ทำงกำรเงินฉบบัใหม่ดงักล่ำวมำถือปฎิบติัก่อนวนับงัคบัใช ้(ต่อ) 

 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับท่ี 15 ได้ให้ข้อก ำหนดส ำหรับกำรรับรู้รำยได้ โดยให้ใช้มำตรฐำน 
กำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัน้ีแทนมำตรฐำนต่อไปน้ี 
 
มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง สญัญำก่อสร้ำง 
มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง รำยได ้
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 

ฉบบัท่ี 13 (ปรับปรุง 2560) 
เร่ือง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคำ้ 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 
ฉบบัท่ี 15 (ปรับปรุง 2560) 

เร่ือง สญัญำส ำหรับกำรก่อสร้ำงอสงัหำริมทรัพย ์

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 
ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2560) 

เร่ือง กำรโอนสินทรัพยจ์ำกลูกคำ้ 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบัญ ชี  ฉบับ ท่ี  31 
(ปรับปรุง 2560) 

เร่ือง รำยได ้- รำยกำรแลกเปล่ียนเก่ียวกบับริกำรโฆษณำ 

 
หลกักำรของมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัใหม่น้ีอำ้งอิงหลกักำรวำ่ 
- รำยไดจ้ะรับรู้เม่ือกำรควบคุมในสินคำ้หรือบริกำรไดโ้อนไปยงัลูกคำ้ ซ่ึงแนวคิดของกำรควบคุมไดถู้กน ำมำใช้

แทนแนวคิดของควำมเส่ียงและผลตอบแทนท่ีใชอ้ยูเ่ดิม 
- กิจกำรรับรู้รำยได้เพื่อแสดงกำรส่งมอบสินค้ำหรือบริกำรท่ีสัญญำให้ลูกค้ำในจ ำนวนเงินท่ีสะท้อนถึง 

ส่ิงตอบแทนท่ีกิจกำรคำดวำ่จะมีสิทธิไดรั้บจำกกำรแลกเปล่ียนสินคำ้หรือบริกำรนั้นๆ 
 
กิจกำรรับรู้รำยไดต้ำมหลกักำรส ำคญัตำมขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 
- ขั้นท่ี 1 : ระบุสญัญำท่ีท ำกบัลูกคำ้ 
- ขั้นท่ี 2 : ระบุภำระท่ีตอ้งปฏิบติัในสญัญำ 
- ขั้นท่ี 3 : ก ำหนดรำคำของรำยกำร 
- ขั้นท่ี 4 : ปันส่วนรำคำของรำยกำรใหก้บัภำระท่ีตอ้งปฏิบติัท่ีรวมอยูใ่นสญัญำ 
- ขั้นท่ี 5 : รับรู้รำยไดเ้ม่ือ (หรือขณะท่ี) กิจกำรปฏิบติัตำมภำระท่ีตอ้งปฏิบติัเสร็จส้ิน 
 



บริษัท ทริพเพลิ ไอ โลจิสติกส์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2561 
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2 นโยบำยกำรบัญชี (ต่อ) 
 
2.2 กำรปรับปรุงมำตรฐำนกำรบัญชี กำรปรับปรุงมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ และกำรตีควำมที่เกีย่วข้อง (ต่อ) 
 

2.2.2 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัใหม่ซ่ึงจะมีผลบงัคบัใช้ส ำหรับรอบระยะเวลำบญัชีท่ีเร่ิมตน้ในหรือหลงั
วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2562 และเก่ียวข้องกับกลุ่มกิจกำร ซ่ึงกลุ่มกิจกำรยงัไม่ได้น ำมำตรฐำนกำรรำยงำน 
ทำงกำรเงินฉบบัใหม่ดงักล่ำวมำถือปฎิบติัก่อนวนับงัคบัใช ้(ต่อ) 
 
กิจกำรมีทำงเลือกในกำรปรับใชม้ำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัน้ีโดยกำรปรับปรุงยอ้นหลงัตำมมำตรฐำน
กำรบญัชีฉบบัท่ี 8 เร่ือง นโยบำยกำรบญัชี กำรเปล่ียนแปลงประมำณกำรทำงบญัชีและขอ้ผดิพลำดโดยมีขอ้อนุโลม 
หรือปรับปรุงโดยรับรู้ผลกระทบสะสมยอ้นหลงักบัก ำไรสะสม ณ วนัตน้งวดของรอบระยะเวลำรำยงำนท่ีเร่ิมตน้
ใชม้ำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัน้ีประกอบกบักำรเปิดเผยขอ้มูลเพิ่มเติม  
 
กลุ่มบริษทัจะเร่ิมน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัน้ีมำปฏิบติัใชค้ร้ังแรกส ำหรับรอบระยะเวลำรำยงำน 
ท่ีเร่ิมตน้ในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2562 ผูบ้ริหำรก ำลงัอยูใ่นระหวำ่งกำรประเมินผลกระทบในรำยละเอียด
จำกกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัน้ีมำถือปฏิบติัใชค้ร้ังแรก 

 
3 กำรประมำณกำร 

 
ในกำรจดัท ำขอ้มูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำล ผูบ้ริหำรตอ้งใช้ดุลยพินิจ กำรประมำณกำรและขอ้สมมติท่ีมีผลกระทบต่อกำรน ำ
นโยบำยกำรบัญชีมำใช้ และจ ำนวนเงินของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน รำยได้และค่ำใช้จ่ำย ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอำจจะแตกต่ำงจำก 
กำรประมำณกำร 
 
ในกำรจดัท ำขอ้มูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำล ผูบ้ริหำรจะใชดุ้ลยพินิจท่ีมีนยัส ำคญัในกำรน ำนโยบำยกำรบญัชีของกลุ่มกิจกำรและ
แหล่งท่ีมำของขอ้มูลท่ีส ำคญัของควำมไม่แน่นอนในกำรประมำณกำรท่ีมีอยูม่ำใชเ้ช่นเดียวกบังบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะ
กิจกำรส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2560 



บริษัท ทริพเพลิ ไอ โลจิสติกส์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2561 
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4 ข้อมูลตำมส่วนงำน 
 
ขอ้มูลจ ำแนกตำมส่วนงำน แบ่งตำมส่วนงำนท่ีน ำเสนอและไดรั้บกำรสอบทำนโดยผูมี้อ  ำนำจตดัสินใจสูงสุดดำ้นกำรด ำเนินงำนคือ
คณะกรรมกำรบริษทั โดยรวมส่วนงำนท่ีมีลกัษณะท่ีคลำ้ยคลึงกนัเขำ้ดว้ยกนั ผูมี้อ  ำนำจตดัสินใจสูงสุดดำ้นกำรด ำเนินงำน วดัผล 
กำรด ำเนินงำนของแต่ละส่วนงำนโดยใชก้ ำไรขั้นตน้ ส่วนงำนท่ีน ำเสนอประกอบไปดว้ยธุรกิจขนส่งสินคำ้ทำงอำกำศ ธุรกิจขนส่ง
สินคำ้ทำงทะเลและทำงบก ธุรกิจกำรบริหำรจดักำรโลจิสติกส์ ธุรกิจโลจิสติกส์ส ำหรับเคมีภณัฑ์และสินคำ้อนัตรำย และบริหำร
จดักำรอ่ืนๆ 
 
ธุรกิจขนส่งสินคำ้ทำงอำกำศ ประกอบธุรกิจหลักในกำรเป็นตัวแทนให้บริกำรขำยระวำงขนส่งและ 

ขนถ่ำยสินค้ำทำงอำกำศ ทั้ งภำยในและต่ำงประเทศให้กับสำยกำรบิน 
รวมถึงบริกำรอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งและให้บริกำรจดักำรคลงัสินคำ้ และบริหำร
คลงัสินคำ้ในท่ำอำกำศยำน 

ธุรกิจขนส่งสินคำ้ทำงทะเลและทำงบก ประกอบธุรกิจหลักในกำรเป็นตัวแทนให้บริกำรขำยระวำงขนส่งและ 
ขนถ่ำยสินคำ้ทำงทะเลและทำงบกทั้งภำยในและต่ำงประเทศ 

ธุรกิจกำรบริหำรจดักำรโลจิสติกส์ ให้บริกำรสถำนท่ีจดัเก็บสินคำ้บริหำรคลงัสินคำ้ ขนส่งและขนถ่ำยสินคำ้ 
ทั้งทำงบก ทำงน ้ำ และทำงอำกำศ ทั้งภำยในประเทศและระหวำ่งประเทศ 

ธุรกิจโลจิสติกส์ส ำหรับเคมีภณัฑแ์ละสินคำ้อนัตรำย ประกอบธุรกิจหลกัในกำรเป็นตวัแทนใหบ้ริกำรขำยระวำง รับจดักำรขนส่ง
สินคำ้ทั้งในและต่ำงประเทศ ให้บริกำรดำ้นบริหำรคลงัสินคำ้ และกระจำย
สินคำ้ส ำหรับสินคำ้เคมีและท่ีเก่ียวเน่ืองกบัอุตสำหกรรมเคมี 

บริหำรจดักำรอ่ืนๆ ใหบ้ริกำรเช่ำอำคำร และบริหำรจดักำรอ่ืนๆ 
 



บริษัท ทริพเพลิ ไอ โลจิสติกส์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2561 
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4 ข้อมูลตำมส่วนงำน (ต่อ) 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม (บำท) 

 ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มนีำคม พ.ศ. 2561 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

 

ธุรกจิขนส่งสินค้ำ 
ทำงอำกำศ 

ธุรกจิขนส่งสินค้ำ 
ทำงทะเลและทำงบก 

ธุรกจิกำรบริหำร
จัดกำรโลจิสตกิส์ 

ธุรกจิโลจิสติกส์
ส ำหรับเคมภีัณฑ์

และสินค้ำอนัตรำย บริหำรจัดกำรอ่ืนๆ 
รวมก่อนรำยกำร

ระหว่ำงกนั 
ตัดรำยกำร
ระหว่ำงกนั 

รวมหลงัตัด
รำยกำร 

ระหว่ำงกนั 

      
  

 
รำยไดจ้ำกกำรขำยและบริกำร 487,054,510 28,885,030 34,685,443 133,034,396 3,761,939 687,421,318 (84,435,686) 602,985,632 
ตน้ทุนขำยและบริกำร (414,199,720) (13,888,576) (25,631,024) (100,531,157) (2,346,296) (556,596,773) 81,505,613 (475,091,160) 

ก ำไรของส่วนงำน 72,854,790 14,996,454 9,054,419 32,503,239 1,415,643 130,824,545 (2,930,073) 127,894,472 
รำยไดอ่ื้น        3,473,431 
ค่ำใชจ่้ำยในกำรขำย        (22,264,258) 
ค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำร        (77,725,194) 
ขำดทุนจำกอตัรำแลกเปล่ียน - สุทธิ        (4,317,967) 
ตน้ทุนทำงกำรเงิน        (625,426) 

ส่วนแบ่งก ำไรจำกเงินลงทุนในบริษทัร่วมและกำรร่วมคำ้        4,267,666 

ก ำไรก่อนภำษีเงนิได้        30,702,724 

ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินได ้        (4,790,962) 

ก ำไรส ำหรับงวด        25,911,762 
         

สินทรัพยร์วมของส่วนงำน        1,593,429,166 
หน้ีสินรวมของส่วนงำน        452,229,987 



บริษัท ทริพเพลิ ไอ โลจิสติกส์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2561 
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4 ข้อมูลตำมส่วนงำน (ต่อ) 
 ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม (บำท) 

 ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มนีำคม พ.ศ. 2560 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

 

ธุรกจิขนส่งสินค้ำ 
ทำงอำกำศ 

ธุรกจิขนส่งสินค้ำ 
ทำงทะเลและทำงบก 

ธุรกจิกำรบริหำร
จัดกำรโลจิสตกิส์ 

ธุรกจิโลจิสติกส์
ส ำหรับเคมภีัณฑ์

และสินค้ำอนัตรำย บริหำรจัดกำรอ่ืนๆ 
รวมก่อนรำยกำร

ระหว่ำงกนั 
ตัดรำยกำร
ระหว่ำงกนั 

รวมหลงัตัด
รำยกำร 

ระหว่ำงกนั 

      
  

 รำยไดจ้ำกกำรขำยและบริกำร 430,854,472 18,176,650 25,307,230 127,583,656 3,628,797 605,550,805 (70,070,614) 535,480,191 
ตน้ทุนขำยและบริกำร (337,283,946) (10,319,359) (13,252,914) (93,445,651) (2,308,501) (456,610,371) 67,672,762 (388,937,609) 

ก ำไรของส่วนงำน 93,570,526 7,857,291 12,054,316 34,138,005 1,320,296 148,940,434 (2,397,852) 146,542,582 
รำยไดอ่ื้น        2,048,546 
ค่ำใชจ่้ำยในกำรขำย        (26,203,483) 
ค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำร        (68,622,385) 
ขำดทุนจำกอตัรำแลกเปล่ียน - สุทธิ        (6,963,158) 
ตน้ทุนทำงกำรเงิน        (1,295,192) 

ส่วนแบ่งก ำไรจำกเงินลงทุนในบริษทัร่วมและกำรร่วมคำ้        3,153,227 

ก ำไรก่อนภำษีเงนิได้        48,660,137 

ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินได ้        (8,323,691) 

ก ำไรส ำหรับงวด        40,336,446 
         

สินทรัพยร์วมของส่วนงำน        1,555,601,181 
หน้ีสินรวมของส่วนงำน        440,608,635 

 



บริษัท ทริพเพลิ ไอ โลจิสติกส์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2561 
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5 ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีอ่ื้น - สุทธิ 

 ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม ข้อมูลทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) 
 31 มีนำคม 31 ธันวำคม  31 มีนำคม 31 ธันวำคม  
 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
 บำท บำท บำท บำท 
     

ลูกหน้ีกำรคำ้ - กิจกำรอ่ืน 328,125,036 305,963,725 6,879,543 16,719,590 
หกั  ค่ำเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (7,730,168) (7,761,601) (371,159) (371,159) 
ลูกหน้ีกำรคำ้ - กิจกำรอ่ืน - สุทธิ 320,394,868 298,202,124 6,508,384 16,348,431 
ค่ำใชจ่้ำยจ่ำยล่วงหนำ้ 11,836,694 9,819,401 300,570 497,353 
รำยไดค้ำ้งรับ 96,344,056 76,535,977 15,364,066 4,763,494 
ลูกหน้ีอ่ืน 8,897,283 6,842,820 342,746 544,071 
ลูกหน้ีกำรคำ้ - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
(หมำยเหตุฯขอ้ 13.4) 15,808,311     14,842,886 21,333,972 29,244,343 
เงินปันผลคำ้งรับ - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
   (หมำยเหตุฯขอ้ 13.5) - - - 32,498,220 
 453,281,212 406,243,208 43,849,738 83,895,912 
 

ลูกหน้ีกำรคำ้ สำมำรถวเิครำะห์ตำมอำยหุน้ีท่ีคำ้งช ำระไดด้งัน้ี 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม ข้อมูลทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) 
 31 มีนำคม 31 ธันวำคม  31 มีนำคม 31 ธันวำคม  
 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
 บำท บำท บำท บำท 
     

ลูกหน้ีกำรคำ้ - กิจกำรอ่ืน     
ไม่เกิน 3 เดือน  271,418,110  263,562,715 3,331,206 13,793,802 
3 - 6 เดือน  32,810,092  20,885,366 1,320,660 2,327,693 
6 - 12 เดือน  14,892,015  12,487,034 1,768,090 233,842 
เกินกวำ่ 12 เดือน  9,004,819  9,028,610 459,587 364,253 
  328,125,036  305,963,725 6,879,543 16,719,590 
หกั  ค่ำเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ  (7,730,168) (7,761,601) (371,159) (371,159) 

  320,394,868  298,202,124 6,508,384 16,348,431 
     

ลูกหน้ีกำรคำ้ - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั  (หมำยเหตุฯขอ้ 13.4)    
ไม่เกิน 3 เดือน 15,808,311 14,842,886 21,333,972 29,244,343 
3 - 6 เดือน - - - - 
6 - 12 เดือน - - - - 
เกินกวำ่ 12 เดือน - - - - 
 15,808,311 14,842,886 21,333,972 29,244,343 



บริษัท ทริพเพลิ ไอ โลจิสติกส์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2561 
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6 เงนิลงทุนในบริษัทย่อย 
 
รำยละเอียดเก่ียวกบับริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2561 และวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2560 มีดงัต่อไปน้ี 
 
   

 

ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

    รำคำทุน 

   อตัรำร้อยละของหุ้นที่ถือ (ยงัไม่ได้  

   ทั้งทำงตรงและทำงอ้อม ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) 

   31 มีนำคม 31 ธันวำคม 31 มีนำคม 31 ธันวำคม 

 

ชนิดของธุรกจิ 

จัดตั้งขึน้ 

ในประเทศ 

พ.ศ. 2561 

ร้อยละ 

พ.ศ. 2560 

ร้อยละ 

พ.ศ. 2561 

บำท 

พ.ศ. 2560 

บำท 
       

Triple i International Pte. Ltd. ตวัแทนขนส่งสินคำ้ทำงอำกำศ สิงคโปร์ 100.00 100.00 2,550,000 2,550,000 
บริษทั เอเชีย กรำวด ์เซอร์วิส จ ำกดั ตวัแทนขนส่งสินคำ้ทำงอำกำศ ไทย 100.00 100.00 24,999,800 24,999,800 
บริษทั ทริพเพิล ไอ แอร์ เอก็ซ์เพรส จ ำกดั ตวัแทนขนส่งสินคำ้ทำงอำกำศ ไทย 100.00 100.00 50,499,780 5,499,780 
บริษทั ทริพเพิล ไอ เอเชีย คำร์โก จ ำกดั ตวัแทนขนส่งสินคำ้ทำงอำกำศ ไทย 100.00 100.00 2,499,900 2,499,900 
บริษทั ทริพเพิล ไอ จีเอสเอ คำร์โก จ ำกดั ตวัแทนขนส่งสินคำ้ทำงอำกำศ ไทย 100.00 100.00 2,499,900 2,499,900 

บริษทั ฮำซเคม โลจิสติกส์        
   แมเนจเมนท ์จ ำกดั บริหำรจดักำรขนส่งครบวงจร ไทย 100.00 100.00 50,499,780 5,499,780 
บริษทั ทริพเพิล ไอ ซพัพลำยเชน จ ำกดั บริหำรจดักำรขนส่งครบวงจร ไทย 100.00 100.00 4,999,800 4,999,800 
บริษทั ทริพเพิล ไอ มำริไทม ์       
   เอเยนซีส์ จ  ำกดั ตวัแทนขนส่งสินคำ้ทำงทะเล ไทย 100.00 100.00 5,299,780 5,299,780 

บริษทั ดีจี แพคเกจจ้ิง (ประเทศไทย) จ ำกดั จ ำหน่ำยและบริกำรบรรจุสินคำ้ ไทย 100.00 100.00 1,099,880 1,099,880 
บริษทั ครอส บอร์เดอร์ เคอเรียร์ จ  ำกดั บริหำรจดักำรขนส่งครบวงจร ไทย 100.00 100.00 749,950 749,950 

Triple i International Japan Co., Ltd. ตวัแทนขนส่งสินคำ้ทำงอำกำศ ญ่ีปุ่น 100.00 100.00 - - 

     145,698,570 55,698,570 

 
กำรเปลีย่นแปลงของเงนิลงทุนในบริษัทย่อยในระหว่ำงงวด 
 
กำรลงทุนเพิ่มในหุน้เพิ่มทุนของบริษทัยอ่ย 
 
เม่ือวนัท่ี 10 มกรำคม พ.ศ. 2561 กิจกำรไดล้งทุนเพิ่มใน บริษทั ฮำซเคม โลจิสติกส์ แมเนจเมนท ์จ ำกดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยท่ีออกหุ้น
สำมัญเพิ่มทุนจ ำนวน 450,000 หุ้น มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้้นละ 100 บำท กิจกำรได้จ่ำยช ำระค่ำหุ้นท่ีลงทุนเพิ่มในบริษัทย่อยแล้ว 
เตม็จ ำนวน เป็นจ ำนวนเงิน 45 ลำ้นบำท ทั้งน้ีสดัส่วนกำรถือหุน้ของกิจกำรในบริษทัยอ่ยยงัคงเดิม 
 
เม่ือวนัท่ี 11 มกรำคม พ.ศ. 2561 กิจกำรได้ลงทุนเพิ่มใน บริษทั ทริพเพิล ไอ แอร์ เอ็กซ์เพรส จ ำกดั ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยท่ีออกหุ้น
สำมัญเพิ่มทุนจ ำนวน 450,000 หุ้น มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้้นละ 100 บำท กิจกำรได้จ่ำยช ำระค่ำหุ้นท่ีลงทุนเพิ่มในบริษัทย่อยแล้ว 
เตม็จ ำนวน เป็นจ ำนวนเงิน 45 ลำ้นบำท ทั้งน้ีสดัส่วนกำรถือหุน้ของกิจกำรในบริษทัยอ่ยยงัคงเดิม 



บริษัท ทริพเพลิ ไอ โลจิสติกส์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2561 
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7 เงนิลงทุนในบริษัทร่วมและกำรร่วมค้ำ 
 

7.1 บริษัทร่วม 
   อตัรำร้อยละของหุ้นที่ถือ 

ทั้งทำงตรงและทำงอ้อม รำคำทุน (ถือทำงตรง) 
 

มูลค่ำตำมวธีิส่วนได้เสีย 

   (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) 
 

ชนิดของธุรกจิ 
จัดตั้งขึน้ 
ในประเทศ 

31 มีนำคม 
พ.ศ. 2561 

ร้อยละ 

31 ธันวำคม 
พ.ศ. 2560 

ร้อยละ 

31 มีนำคม 
พ.ศ. 2561 

บำท 

31 ธันวำคม 
พ.ศ. 2560 

บำท 

31 มีนำคม 
พ.ศ. 2561 

บำท 

31 ธันวำคม 
พ.ศ. 2560 

บำท 
         

บริษทั ซีเค ไลน์ (ประเทศไทย) จ ำกดั ตวัแทนบริษทัเดินเรือระหวำ่งประเทศ ไทย 42.00 42.00 2,100,000 2,100,000 5,224,358 6,539,189 
บริษทั เอก็คู่ เวิลดไ์วด ์(ประเทศไทย) จ ำกดั ตวัแทนขนส่งสินคำ้ระหวำ่งประเทศ ไทย 43.00 43.00 2,365,215 2,365,215 5,054,296 3,881,023 
บริษทั เอก็เซล แอร์ จ  ำกดั ตวัแทนขนส่งสินคำ้ทำงอำกำศ ไทย 30.00 30.00 600,000 600,000 5,068,526 3,739,464 
Excel Air Limited ตวัแทนขนส่งสินคำ้ทำงอำกำศ ฮ่องกง 20.00 20.00 - - 2,604,099 2,539,691 
Freightworks GSA (HK) Limited ตวัแทนขนส่งสินคำ้ทำงอำกำศ ฮ่องกง 20.00 20.00 - - 2,854,001 3,455,181 
Excel Air (Guangzhou) Limited ตวัแทนขนส่งสินคำ้ทำงอำกำศ จีน 25.00 25.00 - - 1,875,601 1,736,283 

     5,065,215 5,065,215 22,680,881 21,890,831 
 

กำรเปลี่ยนแปลงในบริษัทร่วมที่เกิดขึน้ในระหว่ำงงวด 
 

กำรจ่ำยเงนิปันผล 
 

เม่ือวนัท่ี 28 มีนำคม พ.ศ. 2561 ท่ีประชุมวิสำมญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 2/2561 ของบริษทั ซีเค ไลน์ (ประเทศไทย) จ ำกดั ซ่ึงเป็นบริษทัร่วมของกิจกำร ไดอ้นุมติักำรจ่ำยเงินปันผลระหวำ่งกำลแก่ผูถื้อหุน้สำมญั ในอตัรำหุน้ละ 
120 บำท จ ำนวน 50,000 หุน้ คิดเป็นจ ำนวนเงิน 6 ลำ้นบำท โดยกิจกำรไดรั้บเงินปันผลดงักล่ำวเม่ือวนัท่ี 30 มีนำคม พ.ศ. 2561 จ  ำนวน 2.52 ลำ้นบำท 



บริษัท ทริพเพลิ ไอ โลจิสติกส์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2561 
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7 เงนิลงทุนในบริษัทร่วมและกำรร่วมค้ำ (ต่อ) 
 
7.2 กำรร่วมค้ำ 

   อตัรำร้อยละของหุ้นที่ถือ 
ทั้งทำงตรงและทำงอ้อม รำคำทุน (ถือทำงตรง) 

 
มูลค่ำตำมวธีิส่วนได้เสีย 

   (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) 
 

ชนิดของธุรกจิ 
จัดตั้งขึน้ 
ในประเทศ 

31 มีนำคม 
พ.ศ. 2561 

ร้อยละ 

31 ธันวำคม 
พ.ศ. 2560 

ร้อยละ 

31 มีนำคม 
พ.ศ. 2561 

บำท 

31 ธันวำคม 
พ.ศ. 2560 

บำท 

31 มีนำคม 
พ.ศ. 2561 

บำท 

31 ธันวำคม 
พ.ศ. 2560 

บำท 
         

บริษทั เอเชีย เน็ตเวิร์ค อินเตอร์เนชัน่แนล จ ำกดั ตวัแทนขนส่งสินคำ้ระหวำ่งประเทศ ไทย 60.00 60.00 187,494 187,494 1,564,857 957,929 
บริษทั ซีดบับลิวที เคมิคอล โลจิสติกส์ จ  ำกดั ตวัแทนจดักำรรับขนส่งสินคำ้        
 ภำยในประเทศ ไทย 51.00 51.00 - - 1,905,553 1,883,103 

บริษทั ฮำซเคม ทรำนส์แมเนจเมนท ์จ ำกดั ตวัแทนจดักำรรับขนส่งสินคำ้        

 ภำยในประเทศ ไทย 60.00 60.00 - - 5,832,518 5,067,114 

GSA Asia Cargo Co., Ltd. ตวัแทนขนส่งและขนถ่ำยสินคำ้ทำง        
 อำกำศทั้งภำยในและภำยนอกประเทศ เมียนมำร์ 60.00 60.00 - - 2,007,488 2,152,921 

GSA Cargo Network (Myanmar) Co., Ltd. ตวัแทนขนส่งสินคำ้ทำงอำกำศ เมียนมำร์ 50.00 50.00 - - 1,288,253 1,693,304 

Hazchem Logistics Management Pte. Ltd. ตวัแทนขนส่งและขนถ่ำยสินคำ้        

 ทำงอำกำศทั้งภำยในและภำยนอก        

 ประเทศเก่ียวกบัสำรเคมี สิงคโปร์ 55.00 55.00 - - 4,339,960 4,226,643 

     187,494 187,494 16,938,629 15,981,014 

 
กิจกำรมีสดัส่วนกำรถือหุน้ในกำรร่วมคำ้บำงแห่งเกินกวำ่ร้อยละ 50 แต่กิจกำรมิไดมี้อ ำนำจควบคุมกำรร่วมคำ้แต่อยำ่งใด เน่ืองจำกเป็นกำรควบคุมร่วมซ่ึงระบุในขอ้ตกลงกิจกำรร่วมคำ้ 

 



บริษัท ทริพเพลิ ไอ โลจิสติกส์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2561 
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8 อสังหำริมทรัพย์เพ่ือกำรลงทุน - สุทธิ 
 

ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2561 ข้อมูลทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 บำท 
  

รำคำตำมบญัชีตน้งวด - สุทธิ (ตรวจสอบแลว้) 90,068,699 
ค่ำเส่ือมรำคำ (1,049,493) 

รำคำตำมบญัชีปลำยงวด - สุทธิ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 89,019,206 

 
ณ วนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2561 อสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุนซ่ึงมีมูลค่ำสุทธิจ ำนวน 46.78 ลำ้นบำท (วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2560 : 
47.01 ลำ้นบำท) ถูกน ำไปค ้ำประกนัวงเงินกูย้มืจำกสถำบนักำรเงินของกลุ่มกิจกำรจ ำนวน 160.20 ลำ้นบำท (วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2560 : 
166.62 ล้ำนบำท) ซ่ึงวงเงินกู้ยืมดังกล่ำวน้ีครอบคลุมถึงเงินเบิกเกินบัญชีธนำคำร เงินกู้ยืมระยะสั้ น และเงินกู้ยืมระยะยำวของ 
กลุ่มกิจกำร (หมำยเหตุฯขอ้ 10 และ 11) 

 
9 ที่ดนิ อำคำร และอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ 

 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุด ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม ข้อมูลทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
   วนัที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2561 ที่ดนิ อำคำร สินทรัพย์ ที่ดนิ อำคำร สินทรัพย์ 
 และอุปกรณ์ ไม่มีตัวตน และอุปกรณ์ ไม่มีตัวตน 
 บำท บำท บำท บำท 
     

รำคำตำมบญัชีตน้งวด - สุทธิ (ตรวจสอบแลว้)  254,123,452  10,354,845 17,555,930 1,768,459 
ซ้ือสินทรัพย ์  17,127,486  2,782,460 233,881 - 
จ ำหน่ำยและตดัจ ำหน่ำยสินทรัพย ์- สุทธิ  (3,266,295) - - - 
ค่ำเส่ือมรำคำ/ค่ำตดัจ ำหน่ำย  (11,652,745) (644,245) (905,499) (96,267) 

รำคำตำมบญัชีปลำยงวด - สุทธิ     
   (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ)  256,331,898  12,493,060 16,884,312 1,672,192 

 
ณ วนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2561 ท่ีดินและอำคำรของกิจกำรในขอ้มูลทำงกำรเงินรวม ซ่ึงมีมูลค่ำตำมบญัชีสุทธิจ ำนวน 46.78 ลำ้นบำท 
(วนัท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560 : 47.01 ลำ้นบำท) ถูกน ำไปค ้ำประกนัวงเงินกูย้ืมจำกสถำบนักำรเงินของกลุ่มกิจกำรจ ำนวน 160.20 ลำ้นบำท 
(วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2560 : 166.62 ลำ้นบำท) ซ่ึงวงเงินกูย้มืดงักล่ำวน้ีครอบคลุมถึงเงินเบิกเกินบญัชีธนำคำร เงินกูย้มืระยะสั้น 
และเงินกูย้มืระยะยำวของกลุ่มกิจกำร (หมำยเหตุฯขอ้ 10 และ 11) 
 
นอกจำกน้ี ท่ีดินและส่ิงปลูกสร้ำงอีกแห่งหน่ึงของบริษทัยอ่ยในขอ้มูลทำงกำรเงินรวมซ่ึงมีมูลค่ำสุทธิจ ำนวน 10.01 ลำ้นบำท (วนัท่ี 
31 ธนัวำคม พ.ศ. 2560 : 10.15 ลำ้นบำท) ถูกน ำไปค ้ำประกนัวงเงินกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงินของบริษทัยอ่ยดงักล่ำวจ ำนวน  
13 ลำ้นบำท (วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2560 : 13 ลำ้นบำท) (หมำยเหตุฯขอ้ 11) 



บริษัท ทริพเพลิ ไอ โลจิสติกส์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2561 
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10 เงนิเบิกเกนิบัญชีธนำคำร 
 

ณ วนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2561 เงินเบิกเกินบญัชีธนำคำร มีอตัรำดอกเบ้ียร้อยละ 1.5 ถึง 2.0 ต่อปี (วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2560 : ร้อยละ 
1.5 ถึง 2.0 ต่อปี)  
 
เงินเบิกเกินบญัชีธนำคำร ค ้ำประกนัโดยท่ีดินและอำคำรในขอ้มูลทำงกำรเงินรวม ซ่ึงแสดงเป็นอสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุนใน
ขอ้มูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร (หมำยเหตุฯขอ้ 8 และ 9) และกรรมกำรสองท่ำนของกิจกำร 

 
11 เงนิกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงนิ 

 
เงินกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน ประกอบดว้ยรำยละเอียดดงัน้ี 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม ข้อมูลทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) 
 31 มีนำคม 31 ธันวำคม  31 มีนำคม 31 ธันวำคม  
 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
 บำท บำท บำท บำท 
     

เงินกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน     
   ท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยใน 1 ปี 5,369,250 6,620,250 - - 
เงินกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน     
   ท่ีถึงก ำหนดช ำระเกินกวำ่ 1 ปี 935,261 1,832,454 - - 

 6,304,511 8,452,704 - - 

 
กำรเปล่ียนแปลงของเงินกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงินประกอบดว้ยรำยละเอียดดงัน้ี 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม ข้อมูลทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) 
 31 มีนำคม 31 ธันวำคม  31 มีนำคม 31 ธันวำคม  
 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
 บำท บำท บำท บำท 
     

ยอดคงเหลือตน้งวด 8,452,704 16,912,138  - - 
ลดลงระหวำ่งงวด (2,148,193) (8,459,434) - - 

ยอดคงเหลือปลำยงวด 6,304,511 8,452,704 - - 



บริษัท ทริพเพลิ ไอ โลจิสติกส์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2561 
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11 เงนิกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงนิ (ต่อ) 
 
รำยละเอียดเง่ือนไขของเงินกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน มีดงัน้ี 

   ยอดคงเหลือ    

   (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว)    
   31 มีนำคม 31 ธันวำคม    
   พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 อตัรำดอกเบีย้ กำรช ำระเงนิกู้ 

 วงเงิน (บำท) วตัถุประสงค์ บำท บำท (ร้อยละต่อปี) ก ำหนดช ำระคืนเงนิต้น ก ำหนดช ำระคืนดอกเบีย้ 
        

วงเงินท่ี 1 3,000,000 ทัว่ไป 1,056,345 1,221,565 MLR ผอ่นช ำระเงินตน้จ ำนวน 60 งวด 
(ทุกงวดรำย 1 เดือน)  

ก ำหนดจ่ำยเป็นรำยเดือน 

วงเงินท่ี 2 13,000,000 เพื่อลงทุนในคลงัสินคำ้ 
   และ เพิ่มสภำพคล่อง 

3,592,166 4,324,139 MLR-1 ผอ่นช ำระเงินตน้จ ำนวน 60 งวด 
(ทุกงวดรำย 1 เดือน) 

ก ำหนดจ่ำยเป็นรำยเดือน 

วงเงินท่ี 3 15,000,000 เพื่อลงทุนในธุรกิจ ขยำยกิจกำร และ 
   หมุนเวยีนในธุรกิจ 

1,656,000 
 

2,907,000 
 
ปีท่ี 1-2 : MLR-1 
ปีท่ี 3 : MLR 

ผอ่นช ำระเงินตน้จ ำนวน 36 งวด 
(ทุกงวดรำย 1 เดือน) 

ก ำหนดจ่ำยเป็นรำยเดือน 

   6,304,511 8,452,704    

 
วงเงินกูย้มืระยะยำวจ ำนวน 3 ลำ้นบำทของบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงค ้ำประกนัโดยกรรมกำรสองท่ำนของกิจกำร 
 
วงเงินกูย้มืระยะยำวจ ำนวน 13 ลำ้นบำทของบริษทัยอ่ยอีกแห่งหน่ึงค ้ำประกนัดว้ยท่ีดินและส่ิงปลูกสร้ำงของบริษทัยอ่ยดงักล่ำวในขอ้มูลทำงกำรเงินรวม (หมำยเหตุฯขอ้ 8) และกรรมกำรสองท่ำนของกิจกำร 
 
วงเงินกูย้ืมระยะยำวจ ำนวน 15 ลำ้นบำทของบริษทัยอ่ยอีกแห่งหน่ึงค ้ำประกนัดว้ยท่ีดินและอำคำรของกิจกำรในขอ้มูลทำงกำรเงินรวมซ่ึงแสดงเป็นอสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุนในขอ้มูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
(หมำยเหตุฯขอ้ 8 และ 9) และกรรมกำรสองท่ำนของกิจกำร  



บริษัท ทริพเพลิ ไอ โลจิสติกส์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2561 
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12 หนีสิ้นตำมสัญญำเช่ำกำรเงนิ 
 
จ ำนวนเงินขั้นต ่ำท่ีตอ้งจ่ำยซ่ึงบนัทึกเป็นหน้ีสินตำมสญัญำเช่ำกำรเงิน มีดงัต่อไปน้ี 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม ข้อมูลทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) 
 31 มีนำคม 31 ธันวำคม 31 มีนำคม 31 ธันวำคม 
 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 บำท บำท บำท บำท 
     

ครบก ำหนดภำยในไม่เกิน 1 ปี 11,807,942 10,444,939 4,244,634 4,244,634 
ครบก ำหนดเกิน 1 ปีแต่ไม่เกิน 5 ปี 26,243,788 22,405,148 10,282,701 11,343,860 

 38,051,730 32,850,087 14,527,335 15,588,494 
หกั  ค่ำใชจ่้ำยทำงกำรเงินในอนำคตของ     
           สญัญำเช่ำกำรเงิน (2,164,801) (2,412,130) (1,100,256) (1,258,580) 
     

มูลค่ำปัจจุบนัของหน้ีสินตำมสญัญำเช่ำกำรเงิน 35,886,929 30,437,957 13,427,079 14,329,914 

     
หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำกำรเงิน     
- ส่วนท่ีหมุนเวยีน 10,841,862 9,232,119 3,868,131 3,675,882 
- ส่วนท่ีไม่หมุนเวยีน 25,045,067 21,205,838 9,558,948 10,654,032 

 35,886,929 30,437,957 13,427,079 14,329,914 

 
มูลค่ำปัจจุบนัของหน้ีสินตำมสญัญำเช่ำกำรเงินมีรำยละเอียดดงัน้ี 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม ข้อมูลทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) 
 31 มีนำคม 31 ธันวำคม 31 มีนำคม 31 ธันวำคม 
 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 บำท บำท บำท บำท 
     

ครบก ำหนดภำยในไม่เกิน 1 ปี 10,841,862 9,232,119 3,868,131 3,675,882 
ครบก ำหนดเกิน 1 ปีแต่ไม่เกิน 5 ปี 25,045,067 21,205,838 9,558,948 10,654,032 

 35,886,929 30,437,957 13,427,079 14,329,914 



บริษัท ทริพเพลิ ไอ โลจิสติกส์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2561 
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13 รำยกำรกบับุคคลหรือกจิกำรที่เกีย่วข้องกัน  
 
กิจกำรและบุคคลท่ีมีควำมสัมพนัธ์กบักิจกำร ไม่วำ่ทำงตรงหรือทำงออ้ม โดยผำ่นกิจกำรอ่ืนแห่งหน่ึงหรือมำกกวำ่หน่ึงแห่ง โดยท่ี
บุคคลหรือกิจกำรนั้นมีอ ำนำจควบคุมกิจกำร หรือถูกควบคุมโดยกิจกำร หรืออยูภ่ำยใตก้ำรควบคุมเดียวกนักบักิจกำร รวมถึงกิจกำร
ท่ีด ำเนินธุรกิจกำรลงทุน บริษทัยอ่ย และบริษทัยอ่ยในเครือเดียวกนั ถือเป็นกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกบักิจกำร บริษทัร่วมและบุคคลท่ีเป็น
เจำ้ของส่วนไดเ้สียในสิทธิออกเสียงของกิจกำรซ่ึงมีอิทธิพลอยำ่งเป็นสำระส ำคญัเหนือกิจกำร ผูบ้ริหำรส ำคญัรวมทั้งกรรมกำรและ
พนกังำนของกิจกำรตลอดจนสมำชิกในครอบครัวท่ีใกลชิ้ดกบับุคคลเหล่ำนั้น กิจกำรและบุคคลทั้งหมดถือเป็นบุคคลหรือกิจกำร 
ท่ีเก่ียวขอ้งกบักิจกำร 
 
ในกำรพิจำรณำควำมสัมพนัธ์ระหว่ำงบุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัซ่ึงอำจมีข้ึนไดต้อ้งค ำนึงถึงรำยละเอียดของควำมสัมพนัธ์
มำกกวำ่รูปแบบควำมสมัพนัธ์ตำมกฎหมำย 
 
รำยกำรต่อไปน้ีเป็นรำยกำรกบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
 
13.1) รำยได้จำกกำรขำยสินค้ำและบริกำร 
 

รำยกำรท่ีเกิดข้ึนกบับุคคลและกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560 
มีดงัน้ี 
 ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม ข้อมูลทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
 31 มีนำคม 31 มีนำคม 31 มีนำคม 31 มีนำคม 
 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
 บำท บำท บำท บำท 
     

รำยได้จำกกำรขำยและให้บริกำร     
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที่     
บริษทัยอ่ย - - 2,162,554 2,131,739 
บริษทัร่วม 1,544,385 1,498,914 1,544,385 1,498,914 
กำรร่วมคำ้ - 5,178 - 5,178 

 1,544,385 1,504,092 3,706,939 3,635,831 



บริษัท ทริพเพลิ ไอ โลจิสติกส์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2561 
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13 รำยกำรกบับุคคลหรือกจิกำรที่เกีย่วข้องกนั (ต่อ) 
 

13.1) รำยได้จำกกำรขำยสินค้ำและบริกำร (ต่อ) 
 

รำยกำรท่ีเกิดข้ึนกบับุคคลและกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560 
มีดงัน้ี (ต่อ) 

 
 ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม ข้อมูลทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
 31 มีนำคม 31 มีนำคม 31 มีนำคม 31 มีนำคม 
 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
 บำท บำท บำท บำท 
     

รำยได้จำกกำรให้เช่ำและ     
   กำรบริกำรที่เกีย่วข้องกัน     
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที ่     
บริษทัยอ่ย  -     -    1,295,235  858,146  
บริษทัร่วม 25,449,490  26,145,469  1,412,140  2,021,026  
กำรร่วมคำ้ 1,132,863  1,005,860  34,675  2,400  

 26,582,353  27,151,329  2,742,050  2,881,572  

 
 ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม ข้อมูลทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
 31 มีนำคม 31 มีนำคม 31 มีนำคม 31 มีนำคม 
 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
 บำท บำท บำท บำท 
     

รำยได้ค่ำบริหำรจัดกำร     

ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที่    
บริษทัยอ่ย - - 10,492,500 - 

 - - 10,492,500 - 



บริษัท ทริพเพลิ ไอ โลจิสติกส์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2561 
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13 รำยกำรกบับุคคลหรือกจิกำรที่เกีย่วข้องกนั (ต่อ) 
 

13.1) รำยได้จำกกำรขำยสินค้ำและบริกำร (ต่อ) 
 
รำยกำรท่ีเกิดข้ึนกบับุคคลและกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560  
มีดงัน้ี (ต่อ) 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม ข้อมูลทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
 31 มีนำคม 31 มีนำคม 31 มีนำคม 31 มีนำคม 
 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
 บำท บำท บำท บำท 
     

เงนิปันผลรับ     
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที่     
บริษทัยอ่ย - - - 59,914,000 
บริษทัร่วม - - 2,520,000 3,010,000 

 - - 2,520,000 62,924,000 

 
13.2) กำรรับบริกำร 
 

รำยกำรทำงบญัชีท่ีเกิดข้ึนกบับุคคลและกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2561 และ 
พ.ศ. 2560 มีดงัน้ี 
 ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม ข้อมูลทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
 31 มีนำคม 31 มีนำคม 31 มีนำคม 31 มีนำคม 
 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
 บำท บำท บำท บำท 
     

กำรรับบริกำร     
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที่      
บริษทัยอ่ย - - 824,936 1,855,597 
บริษทัร่วม 3,075,902 1,051,234 402,604 202,648 
กำรร่วมคำ้ 12,577,426 11,935,734 - - 

 15,653,328 12,986,968 1,227,540 2,058,245 



บริษัท ทริพเพลิ ไอ โลจิสติกส์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2561 
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13 รำยกำรกบับุคคลหรือกจิกำรที่เกีย่วข้องกนั (ต่อ) 
 
13.3) กำรซ้ือสินทรัพย์ 

 
รำยกำรทำงบญัชีท่ีเกิดข้ึนกบับุคคลและกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัส ำหรับงวดสำมเดือนกำลส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2561 และ 
พ.ศ. 2560 มีดงัน้ี 
 ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม ข้อมูลทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
 31 มีนำคม 31 มีนำคม 31 มีนำคม 31 มีนำคม 
 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
 บำท บำท บำท บำท 
     

กำรซ้ือสินทรัพย์     
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที่      
บริษทัยอ่ย - - 50,982 - 
บริษทัร่วม - 26,107,190  - -  

 - 26,107,190  50,982 -  

 
13.4) ยอดค้ำงช ำระที่เกดิจำกกำรซ้ือและขำยสินค้ำและบริกำร 

 
 ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม ข้อมูลทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) 
 31 มีนำคม 31 ธันวำคม 31 มีนำคม 31 ธันวำคม 
 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
 บำท บำท บำท บำท 
     

ลูกหนีก้ำรค้ำกจิกำรที่เกีย่วข้องกนั     
บริษทัยอ่ย - - 19,980,150 28,045,869 
บริษทัร่วม 15,794,705 14,480,512 1,341,879 995,905 
กำรร่วมคำ้ 13,606 362,374 11,943 202,569 

 15,808,311 14,842,886 21,333,972 29,244,343 
     

เจ้ำหนีก้จิกำรที่เกีย่วข้องกัน     
บริษทัยอ่ย - - 241,039 734,688 
บริษทัร่วม 127,674 1,233,863 4,695 2,994 
กำรร่วมคำ้ 3,103,980 3,148,538 - - 

 3,231,654 4,382,401 245,734 737,682 



บริษัท ทริพเพลิ ไอ โลจิสติกส์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2561 
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13 รำยกำรกบับุคคลหรือกจิกำรที่เกีย่วข้องกนั (ต่อ) 
 

13.5) เงนิปันผลค้ำงรับ  
 ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม ข้อมูลทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) 
 31 มีนำคม 31 ธันวำคม  31 มีนำคม 31 ธันวำคม  
 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
 บำท บำท บำท บำท 

     

เงนิปันผลค้ำงรับ       
บริษทัยอ่ย - - - 32,498,220 

 - - - 32,498,220 

 
13.6) เงนิให้กู้ยืมระยะส้ันแก่กจิกำรที่เกีย่วข้องกัน 

 

 ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม ข้อมูลทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) 
 31 มีนำคม 31 ธันวำคม 31 มีนำคม 31 ธันวำคม 
 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
 บำท บำท บำท บำท 
     

บริษทัยอ่ย - - 257,816,300 306,390,800 
กำรร่วมคำ้ 2,250,000 2,250,000 2,250,000 2,250,000 

 2,250,000 2,250,000 260,066,300 308,640,800 

 
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่บริษทัยอ่ยและกำรร่วมคำ้ มีอตัรำดอกเบ้ียร้อยละ 1.50 - 6.25 ต่อปี (พ.ศ. 2560 : ร้อยละ 1.50 - 5.00 ต่อปี) 
และมีก ำหนดจ่ำยช ำระคืนเม่ือทวงถำม 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม ข้อมูลทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) 
 31 มีนำคม 31 ธันวำคม 31 มีนำคม 31 ธันวำคม 
 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
 บำท บำท บำท บำท 
     

ยอดคงเหลือตน้งวด 2,250,000 1,400,000 308,640,800 50,290,800 
เพิ่มข้ึนระหวำ่งงวด - 3,750,000 16,600,000 271,750,000 

ลดลงระหวำ่งงวด - (2,900,000) (65,174,500) (13,400,000) 

ยอดคงเหลือปลำยงวด 2,250,000 2,250,000 260,066,300 308,640,800 



บริษัท ทริพเพลิ ไอ โลจิสติกส์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2561 
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13 รำยกำรกบับุคคลหรือกจิกำรที่เกีย่วข้องกนั (ต่อ) 
 

13.7) ค่ำตอบแทนผู้บริหำรส ำคญั 
 

ผูบ้ริหำรส ำคญัของกลุ่มกิจกำร รวมถึงกรรมกำร (ไม่วำ่จะท ำหนำ้ท่ีในระดบับริหำรหรือไม่) คณะผูบ้ริหำรระดบัสูง ค่ำตอบแทน
ท่ีจ่ำยหรือคำ้งจ่ำยส ำหรับผูบ้ริหำรส ำคญัมีดงัน้ี 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม ข้อมูลทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
 31 มีนำคม 31 มีนำคม 31 มีนำคม 31 มีนำคม 
 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
 บำท บำท บำท บำท 
     

เงินเดือนและ     
   ผลประโยชน์ระยะสั้น 16,515,817  18,266,025  6,626,986  5,829,550  
ผลประโยชน์ระยะยำว 493,383  354,078  292,566  165,668  

 17,009,200 18,620,103 6,919,552 5,995,218 
 

14 ก ำไรต่อหุ้น  
 

เม่ือวนัท่ี 21 มีนำคม พ.ศ. 2560 กิจกำรไดล้ดมูลค่ำหุ้นสำมญัท่ีตรำไวจ้ำกมูลค่ำหุ้นละ 100 บำท เป็นมูลค่ำหุ้นละ 0.50 บำท มีผล 
ท ำให้จ ำนวนหุ้นสำมญัท่ีออกและช ำระแลว้ในปี พ.ศ. 2560 เพิ่มข้ึนจำก 2,150,000 หุ้น เป็น 430,000,000 หุ้น ในกำรค ำนวณก ำไร
ต่อหุน้ขั้นพื้นฐำน กิจกำรไดใ้ชจ้  ำนวนหุน้สำมญัหลงัจำกแตกหุน้ส ำหรับทุกงวดเปรียบเทียบใน พ.ศ. 2560 ท่ีน ำเสนอรำยงำน 
 

ก ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐำนค ำนวณโดยกำรหำรก ำไรสุทธิท่ีเป็นของผู ้ถือหุ้นสำมัญถัวเฉล่ียถ่วงน ้ ำหนักตำมระยะเวลำท่ีออก 
อยูใ่นระหวำ่งงวด 
 ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม ข้อมูลทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
  31 มนีำคม 31 มีนำคม 31 มีนำคม 31 มีนำคม 
 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
     

ก ำไรสุทธิส่วนท่ีเป็นของ     
   บริษทัใหญ่ (บำท) 25,911,762 40,336,446 6,327,527 60,669,329 
     

จ ำนวนหุน้สำมญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกั     
   ท่ีออกระหวำ่งงวด (หุน้) 604,500,000 2,150,000 604,500,000 2,150,000 
บวก  จ ำนวนหุน้สำมญัท่ีมีกำรแตกหุน้     
   (หุน้) - 427,850,000 - 427,850,000 

รวมจ ำนวนหุน้ส ำหรับกำรค ำนวณ     
   ก ำไรต่อหุน้ 604,500,000 430,000,000 604,500,000 430,000,000 

ก ำไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐำน     
   ท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ (บำท) 0.0429 0.0938 0.0105 0.1411 



บริษัท ทริพเพลิ ไอ โลจิสติกส์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2561 
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14 ก ำไรต่อหุ้น (ต่อ) 
 
ก ำไรต่อหุ้นปรับลดค ำนวณโดยกำรหำรก ำไรสุทธิท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นสำมญัดว้ย จ ำนวนหุ้นสำมญัส ำหรับกำรค ำนวณก ำไรต่อหุ้น 
ขั้นพื้นฐำน ปรับเพิ่มดว้ยจ ำนวนหุน้สำมญัท่ีตอ้งออกถวัเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกัเสมือนวำ่มีกำรใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สำมญั 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม ข้อมูลทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
  31 มนีำคม 31 มีนำคม 31 มีนำคม 31 มีนำคม 
 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
     

ก ำไรสุทธิส่วนท่ีเป็นของ     
   บริษทัใหญ่ (บำท) 25,911,762 40,336,446 6,327,527 60,669,329 
     

จ ำนวนหุน้ส ำหรับกำรค ำนวณ     
   ก ำไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐำน (หุน้) 604,500,000 430,000,000 604,500,000 430,000,000 
บวก จ ำนวนหุน้สำมญัท่ีออกเพิ่ม     
   เสมือนวำ่มีกำรใชสิ้ทธิซ้ือหุน้     
   สำมญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกั (หุน้) 3,689,189 - 3,689,189 - 

จ ำนวนหุน้ส ำหรับกำรค ำนวณ     
   ก ำไรต่อหุน้ปรับลด (หุน้) 608,189,189 - 608,189,189 - 

ก ำไรต่อหุน้ปรับลด     
   ท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ (บำท) 0.0426 - 0.0104 - 

 
เม่ือวนัท่ี 29 สิงหำคม พ.ศ. 2560 กิจกำรออกใบส ำคญัแสดงสิทธิซ้ือหุน้สำมญัจ ำนวน 10,500,000 สิทธิ ใบส ำคญัแสดงสิทธิน้ีมีก ำหนด
ระยะเวลำใชสิ้ทธิภำยใน 3 ปี นบัจำกวนัท่ีออกใบส ำคญัแสดงสิทธิ 
 

15 ภำระผูกพนัและหนีสิ้นที่อำจเกดิขึน้ 
 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2561 กลุ่มกิจกำรไม่มีภำระผูกพนัและหน้ีสินท่ีอำจจะเกิดข้ึนรวมทั้งสัญญำต่ำง ๆ  
ท่ีแตกต่ำงอยำ่งเป็นสำระส ำคญัจำกงบกำรเงินส ำหรับปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2560  
 

16 เหตุกำรณ์ภำยหลงัวนัที่ในรำยงำน 
 
เม่ือวนัท่ี 24 เมษำยน พ.ศ. 2561 ท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี พ.ศ. 2561 ไดอ้นุมติักำรจ่ำยเงินปันผลในอตัรำหุน้ละ 0.11 บำทต่อหุน้ 
ส ำหรับรอบระยะเวลำบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560 ส ำหรับหุ้นสำมญั 604,500,000 หุ้น เป็นจ ำนวนเงิน 66,495,000 บำท 
กิจกำรจะจ่ำยเงินปันผลดงักล่ำวในวนัท่ี 24 พฤษภำคม พ.ศ. 2561  
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