
บริษทั ทริพเพลิ ไอ โลจสิตกิส์ จาํกัด (มหาชน) 
 
ข้อมูลทางการเงินรวมและข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาล  
(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
วนัท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2561 



 

 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 

เสนอผูถื้อหุน้และคณะกรรมการของบริษทั ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส์ จาํกดั (มหาชน)  
 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานขอ้มูลทางการเงินรวมระหว่างกาลของบริษทั ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย และขอ้มูล
ทางการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาลของบริษทั ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส์ จาํกดั (มหาชน) ซ่ึงประกอบดว้ย งบแสดงฐานะการเงินรวม
และงบแสดงฐานะการเงินฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2561 และงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมและงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
เฉพาะกิจการสําหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั และงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของเจา้ของรวมและงบแสดง 
การเปล่ียนแปลงส่วนของเจา้ของเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุด
วนัเดียวกัน และหมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัทาํและ
นาํเสนอขอ้มูลทางการเงินรวมและขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาลน้ีตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงาน 
ทางการเงินระหว่างกาล ส่วนข้าพเจ้าเป็นผูรั้บผิดชอบในการให้ข้อสรุปเก่ียวกับข้อมูลทางการเงินรวมและข้อมูลทางการเงิน 
เฉพาะกิจการระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 
 

ขอบเขตการสอบทาน 
 

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 “การสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู ้สอบบัญชี 
รับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลประกอบดว้ย การใชว้ธีิการสอบถามบุคลากรซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผิดชอบ
ดา้นการเงินและบญัชี และการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอ่ืน การสอบทานน้ีมีขอบเขตจาํกดักว่าการตรวจสอบตาม
มาตรฐานการสอบบญัชี ทาํให้ขา้พเจา้ไม่สามารถไดค้วามเช่ือมัน่ว่าจะพบเร่ืองท่ีมีนัยสําคญัทั้งหมดซ่ึงอาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ 
ดงันั้นขา้พเจา้จึงไม่อาจแสดงความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทานได ้
 

ข้อสรุป 
 

ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุให้เช่ือว่าขอ้มูลทางการเงินรวมและขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาลดงักล่าวไม่ได้จดัทาํข้ึนตาม
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ในสาระสาํคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 
 
 

บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จาํกดั 
 
 
 
 
 
 

วเิชียร  ก่ิงมนตรี 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 3977 
กรุงเทพมหานคร 
13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  



บริษทั ทริพเพลิ ไอ โลจิสตกิส์ จํากัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วนัที ่30 กันยายน พ.ศ. 2561

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

30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน 31 ธันวาคม

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

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 633,612,746 746,463,152 355,794,563 582,975,952

เงินลงทุนระยะสั้น 3,139,671 4,132,988 - -

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 5 478,404,263 406,243,208 56,917,007 83,895,912

ส่วนของลูกหน้ีตามสญัญาเช่าการเงินท่ีถึง

กาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 841,122 - - -

เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 12.6 2,250,000 2,250,000 328,066,300 308,640,800

สินคา้คงเหลือ 1,714,883 1,601,277 - -

สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน 16,459,684 21,530,511 457,865 950,224

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 1,136,422,369 1,182,221,136 741,235,735 976,462,888

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าการเงิน - สุทธิ 1,256,102 - - -

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 6 - - 145,448,520 55,698,570

เงินลงทุนในบริษทัร่วม 7.1 28,314,275 21,890,831 5,065,215 5,065,215

เงินลงทุนในการร่วมคา้ 7.2 292,776,099 15,981,014 271,385,838 187,494

เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 13,250 13,250 - -

อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน - สุทธิ 8 - - 87,039,813 90,068,699

ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ 9 247,159,638 254,123,452 17,250,265 17,555,930

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - สุทธิ 9 13,045,274 10,354,845 1,475,464 1,768,459

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี 10,848,966 10,349,447 1,198,231 1,057,010

เงินประกนัสญัญา 40,209,526 42,581,240 1,828,450 1,756,630

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 71,556,151 18,085,966 5,805,791 3,080,434

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 705,179,281 373,380,045 536,497,587 176,238,441

รวมสินทรัพย์ 1,841,601,650 1,555,601,181 1,277,733,322 1,152,701,329

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลในหนา้ 14 ถึง 49 เป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ี

กรรมการ _____________________________________                          กรรมการ  _____________________________________
                                             (นายทิพย ์ ดาลาล)                                                                                    (นายวรัิช  นอบนอ้มธรรม)

ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการข้อมูลทางการเงินรวม

2



บริษทั ทริพเพลิ ไอ โลจิสตกิส์ จํากัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วนัที ่30 กันยายน พ.ศ. 2561

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

30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน 31 ธันวาคม

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

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

หนีสิ้นและส่วนของเจ้าของ

หนีสิ้นหมุนเวยีน

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร - 4,728,224 - -

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 433,908,476 332,516,342 16,014,677 23,809,779

ส่วนของมูลค่าส่ิงตอบแทนท่ีคาดวา่ตอ้งจ่ายสาํหรับการลงทุน

ในการร่วมคา้ท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 7.2 70,690,504 - 70,690,504 -

ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน

ท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 10 2,802,668 6,620,250 - -

ส่วนของหน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน

ท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 11,505,388 9,232,119 3,808,088 3,675,882

หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน 38,769,102 35,121,816 2,704,883 2,661,473

รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 557,676,138 388,218,751 93,218,152 30,147,134

หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน

มูลค่าส่ิงตอบแทนท่ีคาดวา่ตอ้งจ่ายสาํหรับการลงทุน

ในการร่วมคา้ 7.2 71,602,844 - 71,602,844 -
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 10 12,192 1,832,454 - -
หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน 22,552,295 21,205,838 7,781,189 10,654,032

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 26,176,707 23,284,427 5,481,880 4,913,892

หน้ีสินไม่หมุนเวยีนอ่ืน 6,014,651 6,067,165 822,377 812,378

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 126,358,689 52,389,884 85,688,290 16,380,302

รวมหนีสิ้น 684,034,827 440,608,635 178,906,442 46,527,436

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลในหนา้ 14 ถึง 49 เป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ี

                                             (นายทิพย ์ ดาลาล)                                                                                    (นายวรัิช  นอบนอ้มธรรม)

ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการข้อมูลทางการเงินรวม

กรรมการ _____________________________________                          กรรมการ  _____________________________________
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บริษทั ทริพเพลิ ไอ โลจิสตกิส์ จํากัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วนัที ่30 กันยายน พ.ศ. 2561

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

30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน 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 20,204,354 19,209,586 20,204,354 19,209,586

ส่วนตํ่ากวา่ทุนจากการเปล่ียนแปลง

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

กาํไรสะสม

จดัสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย 14,901,628 14,401,628 10,801,628 10,801,628

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 104,492,511 63,542,208 77,605,004 85,946,785

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของเจา้ของ (2,787,048) (2,916,254) - -

ส่วนของเจา้ของของบริษทัใหญ่ 1,157,566,823 1,114,992,546 1,098,826,880 1,106,173,893

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม - - - -

รวมส่วนของเจ้าของ 1,157,566,823 1,114,992,546 1,098,826,880 1,106,173,893

รวมหนีสิ้นและส่วนของเจ้าของ 1,841,601,650 1,555,601,181 1,277,733,322 1,152,701,329

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลในหนา้ 14 ถึง 49 เป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ี

ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ

กรรมการ _____________________________________                          กรรมการ  _____________________________________
                                             (นายทิพย ์ ดาลาล)                                                                                    (นายวรัิช  นอบนอ้มธรรม)

ข้อมูลทางการเงินรวม

4



บริษทั ทริพเพลิ ไอ โลจิสตกิส์ จํากัด (มหาชน)

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กันยายน พ.ศ. 2561

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

30 กันยายน 30 กันยายน 30 กันยายน 30 กันยายน

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

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 731,006,051 524,958,694 20,328,950 15,394,733

รายไดจ้ากการขาย 3,429,934 9,061,894 - -

ตน้ทุนการใหบ้ริการ (605,092,022) (406,102,536) (11,550,631) (5,006,569)

ตน้ทุนขาย (849,366) (4,200,993) - -

กําไรขั้นต้น 128,494,597 123,717,059 8,778,319 10,388,164

เงินปันผลรับ 12.1 - - 42,112,808 -

รายไดอ่ื้น 7,170,436 3,012,286 13,642,899 1,796,289

ค่าใชจ่้ายในการขาย (26,415,899) (26,305,449) (1,923,156) (1,563,425)

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (68,973,895) (69,757,032) (17,761,614) (19,446,106)

กาํไร(ขาดทุน)จากอตัราแลกเปล่ียน - สุทธิ (649,583) (1,841,234) 3,360,189 (22,890)

ตน้ทุนทางการเงิน (913,678) (1,564,059) (589,404) (233,334)

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม

และการร่วมคา้ 9,847,774 4,486,543 - -

กําไรก่อนภาษเีงินได้ 48,559,752 31,748,114 47,620,041 (9,081,302)

ภาษีเงินได้ (4,881,127) (5,646,125) 39,925 150,385

กําไรสุทธิสําหรับงวด 43,678,625 26,101,989 47,659,966 (8,930,917)

กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอ่ืน:

รายการท่ีจะจดัประเภทรายการใหม่ไปยงั

กาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่า

   ขอ้มูลทางการเงิน 129,206 (531,856) - -

กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จอ่ืนสาํหรับงวด 129,206 (531,856) - -

กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 43,807,831 25,570,133 47,659,966 (8,930,917)

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลในหนา้ 14 ถึง 49 เป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ี

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ

กรรมการ _____________________________________                          กรรมการ  _____________________________________
                                             (นายทิพย ์ ดาลาล)                                                                                      (นายวรัิช  นอบนอ้มธรรม)

5



บริษทั ทริพเพลิ ไอ โลจิสตกิส์ จํากัด (มหาชน)

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กันยายน พ.ศ. 2561

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

30 กันยายน 30 กันยายน 30 กันยายน 30 กันยายน

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

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

การแบ่งปันกําไร(ขาดทุน)

ส่วนท่ีเป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบริษทัใหญ่ 43,678,625 26,101,989 47,659,966 (8,930,917)

ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม - - - -

43,678,625 26,101,989 47,659,966 (8,930,917)

การแบ่งปันกําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวม

ส่วนท่ีเป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบริษทัใหญ่ 43,807,831 25,570,133 47,659,966 (8,930,917)

ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม - - - -

43,807,831 25,570,133 47,659,966 (8,930,917)

กําไร(ขาดทุน)ต่อหุ้น

กาํไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน 13 0.0723 0.0523 0.0788 (0.0179)

กาํไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ปรับลด 13 0.0720 0.0521 0.0786 (0.0178)

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลในหนา้ 14 ถึง 49 เป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ี

กรรมการ _____________________________________                          กรรมการ  _____________________________________
                                             (นายทิพย ์ ดาลาล)                                                                                      (นายวรัิช  นอบนอ้มธรรม)

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ

6



บริษทั ทริพเพลิ ไอ โลจิสตกิส์ จํากัด (มหาชน)

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กันยายน พ.ศ. 2561

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

30 กันยายน 30 กันยายน 30 กันยายน 30 กันยายน

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

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 2,027,899,856 1,603,461,400 66,891,919 47,091,745

รายไดจ้ากการขาย 9,638,542 16,305,138 - -

ตน้ทุนการใหบ้ริการ (1,654,961,569) (1,200,499,007) (37,809,364) (15,029,465)

ตน้ทุนขาย (2,458,299) (5,674,542) - -

กําไรขั้นต้น 380,118,530 413,592,989 29,082,555 32,062,280

เงินปันผลรับ 12.1 - - 45,332,808 135,295,691

รายไดอ่ื้น 14,315,637 7,082,638 40,180,317 2,711,400

ค่าใชจ่้ายในการขาย (78,787,786) (78,929,306) (5,558,299) (4,217,712)

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (213,516,784) (209,429,713) (53,428,181) (46,387,077)

กาํไร(ขาดทุน)จากอตัราแลกเปล่ียน - สุทธิ 3,833,487 (8,055,480) 3,298,186 125,508

ตน้ทุนทางการเงิน (1,948,824) (5,059,417) (895,387) (421,680)

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม

และการร่วมคา้ 20,464,299 12,878,597 - -

กําไรก่อนภาษเีงินได้ 124,478,559 132,080,308 58,011,999 119,168,410

ภาษีเงินได้ (16,533,256) (22,537,906) 141,220 222,382

กําไรสุทธิสําหรับงวด 107,945,303 109,542,402 58,153,219 119,390,792

กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอ่ืน:

รายการท่ีจะจดัประเภทรายการใหม่ไปยงั

กาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่า

   ขอ้มูลทางการเงิน 129,206 (2,122,654) - -

กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จอ่ืนสาํหรับงวด 129,206 (2,122,654) - -

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 108,074,509 107,419,748 58,153,219 119,390,792

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลในหนา้ 14 ถึง 49 เป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ี

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ

กรรมการ _____________________________________                          กรรมการ  _____________________________________

                                             (นายทิพย ์ ดาลาล)                                                                                    (นายวรัิช  นอบนอ้มธรรม)
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บริษทั ทริพเพลิ ไอ โลจิสตกิส์ จํากัด (มหาชน)

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กันยายน พ.ศ. 2561

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

30 กันยายน 30 กันยายน 30 กันยายน 30 กันยายน

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

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

การแบ่งปันกําไร

ส่วนท่ีเป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบริษทัใหญ่ 107,945,303 109,542,402 58,153,219 119,390,792

ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม - - - -

107,945,303 109,542,402 58,153,219 119,390,792

การแบ่งปันกําไรเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนท่ีเป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบริษทัใหญ่ 108,074,509 107,419,748 58,153,219 119,390,792

ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม - - - -

108,074,509 107,419,748 58,153,219 119,390,792

กําไรต่อหุ้น

กาํไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน 13 0.1786 0.2404 0.0962 0.2620

กาํไรต่อหุน้ปรับลด 13 0.1779 0.2401 0.0958 0.2617

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลในหนา้ 14 ถึง 49 เป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ี

กรรมการ _____________________________________                          กรรมการ  _____________________________________

                                             (นายทิพย ์ ดาลาล)                                                                                      (นายวรัิช  นอบนอ้มธรรม)

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษัท ทริพเพลิ ไอ โลจิสตกิส์ จํากัด (มหาชน)

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ

สําหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561

องค์ประกอบอื่น

ของส่วนของเจ้าของ

กําไรขาดทุน

ส่วนเกินทุน เบ็ดเสร็จอื่น
ส่วนเกินทุน จากการควบรวม ส่วนเกินทุน ส่วนตํ่ากว่าทุน จัดสรรแล้ว ผลต่างอัตราแลกเปลี่ยน รวมส่วนของ

 ทุนทีอ่อก มูลค่าหุ้นสามญั กิจการภายใต้การ จากการจ่ายโดย จากการเปลี่ยนแปลง - สํารอง จากการแปลงค่า ผู้เป็นเจ้าของ ส่วนได้เสียทีไ่ม่มี รวม

และชําระแล้ว  - สุทธิ ควบคุมเดียวกัน ใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ สัดส่วนในบริษทัย่อย ตามกฎหมาย ยงัไม่ได้จัดสรร ข้อมูลทางการเงิน ของบริษทัใหญ่ อํานาจควบคุม ส่วนของเจ้าของ

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท

ยอดยกมา ณ วนัที ่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 - - - 994,768 - - - - 994,768 - 994,768

เงินปันผลจ่าย 11 - - - - - -  (66,495,000) -  (66,495,000) -  (66,495,000)

สาํรองตามกฏหมายของบริษทัยอ่ย - - - - - 1,000,000  (1,000,000) - - - -

กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด - - - - - - 107,945,303 129,206 108,074,509 - 108,074,509

ส่วนเปลี่ยนแปลงจากการเลิกกิจการของบริษทัยอ่ย - - - - -  (500,000) 500,000 - - - -

ยอดยกไป ณ วนัที ่30 กันยายน พ.ศ. 2561 302,250,000 687,965,894 30,726,984 20,204,354  (187,500) 14,901,628 104,492,511  (2,787,048) 1,157,566,823 - 1,157,566,823

ยอดยกมา ณ วนัที ่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

การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ - - - 109,316 - - - - 109,316 - 109,316

เพิ่มทุน 87,250,000 687,965,894 - - - - - - 775,215,894 - 775,215,894

เงินปันผลจ่าย - - - - - -  (129,050,000) -  (129,050,000) -  (129,050,000)

สาํรองตามกฏหมายของบริษทัยอ่ย - - - - - 700,000  (700,000) - - - -

กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด - - - - - - 109,542,402  (2,122,654) 107,419,748 - 107,419,748

ยอดยกไป ณ วนัที ่30 กันยายน พ.ศ. 2560 302,250,000 687,965,894 30,726,984 18,874,354  (187,500) 3,100,000 54,749,120  (2,541,996) 1,094,936,856 - 1,094,936,856

ข้อมูลทางการเงินรวม (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

กําไรสะสม

กรรมการ _____________________________________                          กรรมการ  _____________________________________

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลในหนา้ 14 ถึง 49 เป็นส่วนหนึ่งของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลนี้

                                                                                                                                         (นายทิพย ์ ดาลาล)                                                                                   (นายวริัช  นอบนอ้มธรรม)
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บริษทั ทริพเพลิ ไอ โลจิสตกิส์ จํากัด (มหาชน)

งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของเจ้าของ

สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กันยายน พ.ศ. 2561

ส่วนเกิน ส่วนเกินทุนจาก

 ทุนที่ออก มูลค่าหุ้น การจ่ายโดยใช้ จัดสรรแล้ว - รวม

และชําระแล้ว สามัญ - สุทธิ หุ้นเป็นเกณฑ์ สํารองตามกฎหมาย ยงัไม่ได้จัดสรร ส่วนของเจ้าของ

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท บาท บาท

ยอดยกมา ณ วันท่ี 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 - - 994,768 - - 994,768

เงินปันผลจ่าย 11 - - - -  (66,495,000)  (66,495,000)

กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด - - - - 58,153,219 58,153,219

ยอดยกไป ณ วันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2561 302,250,000 687,965,894 20,204,354 10,801,628 77,605,004 1,098,826,880

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

การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ - - 109,316 - - 109,316

เพ่ิมทุน 87,250,000 687,965,894 - - - 775,215,894

เงินปันผลจ่าย - - - -  (129,050,000)  (129,050,000)

กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด - - - - 119,390,792 119,390,792

ยอดยกไป ณ วันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2560 302,250,000 687,965,894 18,874,354 - 106,646 1,009,196,894

ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

กําไรสะสม

กรรมการ _____________________________________                          กรรมการ  _____________________________________

                                                             (นายทิพย ์ ดาลาล)                                                                                      (นายวรัิช  นอบนอ้มธรรม)

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลในหนา้ 14 ถึง 49 เป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ี
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บริษัท ทริพเพลิ ไอ โลจิสตกิส์ จํากัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด

สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2561

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
30 กันยายน 30 กันยายน 30 กันยายน 30 กันยายน
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน
กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 124,478,559 132,080,308 58,011,999 119,168,410
รายการปรับปรุง
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 8, 9 36,587,139 28,875,113 6,607,980 4,717,451
ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม
และการร่วมคา้ (20,464,299) (12,878,597) - -

ขาดทุนจากการเลิกกิจการของบริษทัร่วม - 962,779 - -
กาํไรจากการเลิกกิจการของบริษทัยอ่ย - - (553,721) -
กาํไรจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ (4,004,101) (186,212) - -
ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายสินทรัพย์ 204,425 67,414 16,416 -
ภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน 2,892,280 2,592,464 567,988 539,976
ค่าเผือ่(กลบัรายการค่าเผือ่)หน้ีสงสัยจะสูญ (121,370) (1,122,856) 138,116 -
กาํไรจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตรา
ต่างประเทศท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง (3,258,000) - (3,258,000) -

รายไดด้อกเบ้ีย (4,617,103) (716,941) (7,651,425) (1,539,511)
รายไดเ้งินปันผล - - (45,332,808) (135,295,691)
ค่าใชจ่้ายจากการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 994,768 109,315 994,768 109,315
ดอกเบ้ียสัญญาเช่าการเงินตดัจาํหน่าย 995,524 1,407,551 442,840 273,735
ตน้ทุนทางการเงิน 953,300 3,666,538 452,547 147,945

134,641,122 154,856,876 10,436,700 (11,878,370)
การเปล่ียนแปลงของเงินทุนหมุนเวยีน
สินทรัพยด์าํเนินงานลดลง(เพ่ิมข้ึน)
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน (80,631,777) 210,727,967 18,953,539 10,234,552
สินคา้คงเหลือ (113,606) (793,797) - -
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 5,071,201 2,131,022 492,359 (263,424)
เงินประกนัสัญญา 2,339,032 - (71,820) (1,541,350)
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน (31,713,663) (4,556,302) - -

หน้ีสินดาํเนินงานเพ่ิมข้ึน(ลดลง)
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 114,388,842 (336,455,994) (7,211,400) (6,223,680)
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 945,032 2,956,687 43,410 (810,589)
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน (45,379) (557,400) 10,000 (45,000)

กระแสเงินสดจากการดาํเนินงาน 144,880,804 28,309,059 22,652,788 (10,527,861)
จ่ายภาษีเงินได้ (36,243,414) (24,907,548) (2,725,357) (1,474,884)

เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดาํเนินงาน 108,637,390 3,401,511 19,927,431 (12,002,745)

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลในหนา้ 14 ถึง 49 เป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ี

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ

กรรมการ _____________________________________                          กรรมการ  _____________________________________
                                                             (นายทิพย ์ ดาลาล)                                                                                      (นายวรัิช  นอบนอ้มธรรม)
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บริษัท ทริพเพลิ ไอ โลจิสตกิส์ จํากัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด

สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2561

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

30 กันยายน 30 กันยายน 30 กันยายน 30 กันยายน

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

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินสดรับจากดอกเบ้ีย 4,660,735 699,591 7,641,482 1,028,891

เงินสดรับจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ 6,480,099 2,002,151 - -

เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ืออุปกรณ์และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (29,932,566) (60,466,151) (3,684,475) (2,078,140)

เงินสดรับคืนจากการชาํระบญัชีของบริษทัร่วม - 1,557,221 - -

เงินสดรับคืนจากการชาํระบญัชีของบริษทัยอ่ย - - 3,053,744 -

เงินสดจ่ายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - - (92,250,000) (2,000,000)

เงินสดจ่ายเงินลงทุนในการร่วมคา้ 7.2 (126,099,544) - (126,099,544) -

เงินสดรับคืนจากเงินใหกู้ย้มืระยะส้ัน

แก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 12.6 - 2,300,000 73,174,500 13,400,000

เงินสดจ่ายใหเ้งินกูย้มืระยะส้ันแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 12.6 - (4,650,000) (92,600,000) 236,750,000

เงินสดรับจากเงินใหกู้ย้มืระยะยาว

แก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 8,800,000 - -

เงินลงทุนระยะส้ัน(เพ่ิมข้ึน)ลดลง - สุทธิ 993,317 (36,563) - -

เงินสดรับจากเงินปันผลจากบริษทัยอ่ย 6 - - 47,700,000 124,914,000

เงินสดรับจากเงินปันผลจากบริษทัร่วม 7.1 8,444,114 13,081,601 5,530,000 10,381,691

เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน  (135,453,845)  (36,712,150)  (177,534,293) 382,396,442

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินสดจ่ายดอกเบ้ีย (431,736) (5,524,023) - (147,945)

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารและเงินกูย้มืระยะส้ัน

จากสถาบนัการเงินลดลง - สุทธิ (4,728,224) (21,590,678) - -

หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงินลดลง (9,288,255) (5,162,670) (3,183,476) (1,507,856)

เงินสดจ่ายคืนเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 10 (5,637,844) (6,329,158) - -

เงินสดรับจากการเพ่ิมทุน - 775,215,894 - 775,215,894

เงินสดจ่ายเงินปันผล 11 (66,391,051) (129,050,000) (66,391,051) (129,050,000)

เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน  (86,477,110) 607,559,365  (69,574,527) 644,510,093

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลในหนา้ 14 ถึง 49 เป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ี

กรรมการ _____________________________________                          กรรมการ  _____________________________________
                                                             (นายทิพย ์ ดาลาล)                                                                                       (นายวรัิช  นอบนอ้มธรรม)

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษัท ทริพเพลิ ไอ โลจิสตกิส์ จํากัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด

สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2561

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

30 กันยายน 30 กันยายน 30 กันยายน 30 กันยายน

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

บาท บาท บาท บาท

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิม่ขึน้(ลดลง) - สุทธิ (113,293,565) 574,248,726 (227,181,389) 1,014,903,790

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

ผลต่างอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่าขอ้มูลทางการเงิน 443,159 (2,795,918) - -

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด 633,612,746 797,667,759 355,794,563 1,053,524,370

รายการท่ีไม่ใช่เงินสด

เจา้หน้ีคงเหลือตามสัญญาเช่าการเงิน 34,057,683 17,843,425 11,589,278 5,667,414

เงินปันผลคา้งจ่าย 103,949 - 103,949 -

เงินปันผลคา้งรับ - - 24,602,808 -

เจา้หน้ีค่าซ้ือสินทรัพยถ์าวร 344,843 4,901,433 - -

ลูกหน้ีจากการขายสินทรัพยต์ามสัญญาเช่าการเงิน 2,097,223 - - -

ประมาณการหน้ีสินจากการลงทุนในการร่วมคา้ 142,293,348 - 142,293,348 -

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลในหนา้ 14 ถึง 49 เป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ี

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ

กรรมการ _____________________________________                          กรรมการ  _____________________________________
                                                             (นายทิพย ์ ดาลาล)                                                                                       (นายวรัิช  นอบนอ้มธรรม)
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บริษทั ทริพเพลิ ไอ โลจสิติกส์ จาํกัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 
สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กันยายน พ.ศ. 2561 
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1 ข้อมูลท่ัวไป 
 
บริษทั ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส์ จาํกดั (มหาชน) (“กิจการ”) เป็นบริษทัมหาชนจาํกดั ซ่ึงจดัตั้งข้ึนในประเทศไทยและมีท่ีอยูต่ามท่ีได ้
จดทะเบียนดงัน้ี 
 
เลขท่ี 628 ชั้น 3 อาคารทริพเพลิไอ ซอยกลบัชม ถนนนนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานาวา กรุงเทพมหานคร 10120 ประเทศไทย 
 
เพือ่วตัถุประสงคใ์นการรายงานขอ้มูลจึงรวมเรียกกิจการและบริษทัยอ่ยวา่ “กลุ่มกิจการ” 
 
กลุ่มกิจการดาํเนินธุรกิจหลกัเก่ียวกบั การเป็นผูรั้บจดัการขนส่งสินคา้ทั้งในประเทศและระหวา่งประเทศ และใหบ้ริการโลจิสติกส์
ครบวงจร 
 
ขอ้มูลทางการเงินรวมระหวา่งกาลจดัทาํข้ึนโดยรวมบริษทัยอ่ย ดงัต่อไปน้ี 
 
    อัตราร้อยละของหุ้นทีถื่อ 

ทั้งทางตรงและทางอ้อม 

   30 กันยายน 31 ธันวาคม 

  จัดตั้งขึน้ พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

ช่ือบริษทัย่อย ชนิดของธุรกิจ ในประเทศ ร้อยละ ร้อยละ 
     

Triple i International Pte. Ltd. ตวัแทนขนส่งสินคา้ทางอากาศ สิงคโปร์ 100.00 100.00 
บริษทั เอเชีย กราวด ์เซอร์วสิ จาํกดั ตวัแทนขนส่งสินคา้ทางอากาศ ไทย 100.00 100.00 
บริษทั ทริพเพิล ไอ แอร์ เอก็ซ์เพรส จาํกดั ตวัแทนขนส่งสินคา้ทางอากาศ ไทย 100.00 100.00 
บริษทั ทริพเพิล ไอ เอเชีย คาร์โก จาํกดั ตวัแทนขนส่งสินคา้ทางอากาศ ไทย 100.00 100.00 
บริษทั ทริพเพิล ไอ จีเอสเอ คาร์โก จาํกดั ตวัแทนขนส่งสินคา้ทางอากาศ ไทย - 100.00 
บริษทั ฮาซเคม โลจิสติกส์ แมเนจเมนท ์จาํกดั บริหารจดัการขนส่งครบวงจร ไทย 100.00 100.00 
บริษทั ทริพเพิล ไอ ซพัพลายเชน จาํกดั บริหารจดัการขนส่งครบวงจร ไทย 100.00 100.00 
บริษทั ทริพเพิล ไอ มาริไทม ์เอเยนซีส์ จาํกดั ตวัแทนขนส่งสินคา้ทางทะเล ไทย 100.00 100.00 
บริษทั ดีจี แพคเกจจ้ิง (ประเทศไทย) จาํกดั จาํหน่ายและบริการบรรจุสินคา้ ไทย 100.00 100.00 
บริษทั ครอส บอร์เดอร์ เคอเรียร์ จาํกดั บริหารจดัการขนส่งครบวงจร ไทย 100.00 100.00 
Triple i International Japan Co., Ltd. ตวัแทนขนส่งสินคา้ทางอากาศ ญ่ีปุ่น 100.00 100.00 

 
ขอ้มูลทางการเงินรวมและขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหวา่งกาลไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทัเม่ือวนัท่ี 13 พฤศจิกายน 
พ.ศ. 2561 
 
ขอ้มูลทางการเงินรวมและขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหวา่งกาลท่ีนาํเสนอน้ีไดมี้การสอบทานแต่ยงัไม่ไดต้รวจสอบ 



บริษทั ทริพเพลิ ไอ โลจสิติกส์ จาํกัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 
สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กันยายน พ.ศ. 2561 
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2 นโยบายการบัญชี 
 
2.1 เกณฑ์การจดัทําข้อมูลทางการเงิน 

 
ขอ้มูลทางการเงินรวมระหวา่งกาลไดจ้ดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการบญัชีไทย ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล 
ขอ้มูลทางการเงินหลกั (คือ งบแสดงฐานะการเงิน งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของเจา้ของ และ 
งบกระแสเงินสด) นาํเสนอในรูปแบบท่ีสอดคลอ้งกบัรูปแบบของงบการเงินประจาํปี ซ่ึงเป็นไปตามมาตรฐานการบญัชี 
ฉบบัท่ี 1 เร่ืองการนําเสนองบการเงิน ส่วนหมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินจัดทาํเป็นแบบย่อ กิจการได้เปิดเผย 
หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินเพิม่เติมตามขอ้กาํหนดในประกาศของคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย์
ท่ีออกภายใตพ้ระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 
 
ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ีควรอ่านควบคูก่บังบการเงินสาํหรับรอบปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 
 
ขอ้มูลทางการเงินรวมระหว่างกาลและขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาลฉบบัภาษาองักฤษจดัทาํข้ึนจากขอ้มูล 
ทางการเงินระหว่างกาลภาษาไทยท่ีจดัทาํตามกฎหมาย ในกรณีท่ีมีเน้ือความขดัแยง้กนัหรือมีการตีความแตกต่างกนั ให้ใช้
ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทยเป็นหลกั 
 
นโยบายการบญัชีท่ีใชใ้นการจดัทาํขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลเป็นนโยบายเดียวกนักบันโยบายการบญัชีท่ีใชใ้นการจดัทาํ 
งบการเงินสาํหรับงวดปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560  
 
รายจ่ายท่ีเกิดข้ึนเป็นคร้ังคราวในระหว่างงวดปีบญัชีจะแสดงเป็นค่าใช้จ่ายหรือค่าใช้จ่ายรอการตัดบญัชีโดยใช้เกณฑ์
เดียวกบัการแสดงรายจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายหรือค่าใชจ่้ายรอการตดับญัชี ณ วนัส้ินงวดปีบญัชี 
 
ภาษีเงินไดร้ะหวา่งกาลตั้งคา้งจ่ายไวโ้ดยใชอ้ตัราภาษีเดียวกบัท่ีใชก้บัผลกาํไรรวมทั้งปีท่ีคาดวา่จะได ้

 
2.2 การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี การปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ และการตคีวามทีเ่ก่ียวข้อง 

 
2.2.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ีมีการปรับปรุงใหม่ ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ําหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมตน้ 

ในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2561 ท่ีมีการเปล่ียนแปลงและเก่ียวขอ้งกบักลุ่มกิจการมีดงัต่อไปน้ี 
 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง งบกระแสเงินสด 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง ภาษีเงินได ้
 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2560) ไดมี้การปรับปรุงการเปิดเผยขอ้มูลเพิ่มเติมเก่ียวกบัการเปล่ียนแปลง
ในหน้ีสินของกิจการท่ีเกิดข้ึนจากกิจกรรมจดัหาเงินทั้งท่ีเป็นรายการท่ีเป็นเงินสดและรายการท่ีไม่ใช่เงินสด 

 



บริษทั ทริพเพลิ ไอ โลจสิติกส์ จาํกัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 
สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กันยายน พ.ศ. 2561 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 
 

2.2 การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี การปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ และการตคีวามทีเ่ก่ียวข้อง (ต่อ) 
 

2.2.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ีมีการปรับปรุงใหม่ ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ําหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมตน้ใน
หรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2561 ท่ีมีการเปล่ียนแปลงและเก่ียวขอ้งกบักลุ่มกิจการมีดงัต่อไปน้ี (ต่อ) 
 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2560) ไดมี้การอธิบายให้ชดัเจนในเร่ืองวิธีการบญัชีสําหรับภาษีเงินได ้
รอตดับญัชีกรณีมีสินทรัพยท่ี์วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมท่ีมีจาํนวนตํ่ากว่ามูลค่าฐานภาษีของสินทรัพย ์ในเร่ือง
ดงัต่อไปน้ี 
 

- กรณีสินทรัพยท่ี์วดัดว้ยมูลค่ายติุธรรมมีมูลค่าตํ่ากว่าฐานภาษีของสินทรัพยน์ั้น ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน 
จะถือวา่มีผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้กัภาษีเกิดข้ึน 

- ในการประมาณการกาํไรทางภาษีในอนาคต กิจการสามารถสันนิษฐานว่าจะไดรั้บประโยชน์จากสินทรัพย ์
ในมูลค่าท่ีสูงกวา่มูลค่าตามบญัชีได ้ 

- ในกรณีท่ีกฎหมายภาษีอากรมีขอ้จาํกดัเก่ียวกบัแหล่งท่ีมาของกาํไรทางภาษีท่ีสามารถใชป้ระโยชน์สินทรัพย์
ภาษีเงินไดร้อตดับญัชีไดเ้ฉพาะในประเภทท่ีกาํหนด การพิจารณาการจะไดใ้ชป้ระโยชน์ของสินทรัพยภ์าษีเงินได้
รอตดับญัชีจะตอ้งนาํไปประเมินรวมกนักบัสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชีท่ีเป็นประเภทเดียวกนัเท่านั้น 

- ในการประมาณกําไรทางภาษีในอนาคตจะไม่รวมจาํนวนท่ีใช้หักภาษีท่ีเกิดจากการกลับรายการของ 
ผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้กัภาษีนั้น  

 

ผูบ้ริหารของกลุ่มกิจการไดน้าํมาตรฐานท่ีเก่ียวขอ้งดงักล่าวมาถือปฏิบติักบักลุ่มกิจการแลว้ ซ่ึงไม่มีผลกระทบท่ีมี
สาระสาํคญั 
 

2.2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่ท่ีประกาศแลว้ แต่ยงัไม่มีผลบงัคบัใช ้
 

2.2.2.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 เร่ือง รายไดจ้ากสัญญาท่ีทาํกบัลูกคา้ จะมีผลบงัคบัใชส้าํหรับรอบ
ระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมตน้ในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2562 และเก่ียวขอ้งกบักลุ่มกิจการ ซ่ึงกลุ่มกิจการ
ไม่ไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่ดงักล่าวมาถือปฏิบติัก่อนวนับงัคบัใช ้
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 ไดใ้หข้อ้กาํหนดสาํหรับการรับรู้รายได ้โดยใหใ้ชม้าตรฐานการ
รายงานทางการเงินฉบบัน้ีแทนมาตรฐานต่อไปน้ี 
 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง สญัญาก่อสร้าง 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง รายได ้
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
   ฉบบัท่ี 13 (ปรับปรุง 2560) 

เร่ือง โปรแกรมสิทธิพเิศษแก่ลูกคา้ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
   ฉบบัท่ี 15 (ปรับปรุง 2560) 

เร่ือง สญัญาสาํหรับการก่อสร้างอสงัหาริมทรัพย ์

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
   ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2560) 

เร่ือง การโอนสินทรัพยจ์ากลูกคา้ 

การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 31 
   (ปรับปรุง 2560) 

เร่ือง รายได ้- รายการแลกเปล่ียนเก่ียวกบับริการโฆษณา 



บริษทั ทริพเพลิ ไอ โลจสิติกส์ จาํกัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 
 
2.2 การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี การปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ และการตคีวามทีเ่ก่ียวข้อง (ต่อ) 
 

2.2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่ท่ีประกาศแลว้ แต่ยงัไม่มีผลบงัคบัใช ้(ต่อ) 
 

2.2.2.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 เร่ือง รายไดจ้ากสัญญาท่ีทาํกบัลูกคา้ จะมีผลบงัคบัใชส้าํหรับรอบ
ระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมตน้ในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2562 และเก่ียวขอ้งกบักลุ่มกิจการ ซ่ึงกลุ่มกิจการ
ไม่ไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่ดงักล่าวมาถือปฏิบติัก่อนวนับงัคบัใช ้(ต่อ) 
 
หลกัการของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่น้ีอา้งอิงหลกัการวา่  
 รายไดจ้ะรับรู้เม่ือการควบคุมในสินคา้หรือบริการไดโ้อนไปยงัลูกคา้ ซ่ึงแนวคิดของการควบคุมไดถู้ก

นาํมาใชแ้ทนแนวคิดของความเส่ียงและผลตอบแทนท่ีใชอ้ยูเ่ดิม 
 กิจการรับรู้รายได้เพื่อแสดงการส่งมอบสินคา้หรือบริการท่ีสัญญาให้ลูกคา้ในจาํนวนเงินท่ีสะท้อนถึง 

ส่ิงตอบแทนท่ีกิจการคาดวา่จะมีสิทธิไดรั้บจากการแลกเปล่ียนสินคา้หรือบริการนั้น ๆ 
 
กิจการรับรู้รายไดต้ามหลกัการสาํคญัตามขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 
 ขั้นตอนแรก: ระบุสญัญาท่ีทาํกบัลูกคา้ 
 ขั้นท่ีสอง: ระบุภาระท่ีตอ้งปฏิบติัในสญัญา 
 ขั้นท่ีสาม: กาํหนดราคาของรายการ 
 ขั้นท่ีส่ี: ปันส่วนราคาของรายการใหก้บัภาระท่ีตอ้งปฏิบติัท่ีรวมอยูใ่นสญัญา 
 ขั้นท่ีหา้: รับรู้รายไดเ้ม่ือ (หรือขณะท่ี) กิจการปฏิบติัตามภาระท่ีตอ้งปฏิบติัเสร็จส้ิน 
 
กิจการมีทางเลือกในการปรับใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ีโดยการปรับปรุงยอ้นหลงัตาม
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 8 เร่ือง นโยบายการบญัชี การเปล่ียนแปลงประมาณการทางบญัชีและขอ้ผดิพลาด
โดยมีขอ้อนุโลม หรือปรับปรุงโดยรับรู้ผลกระทบสะสมยอ้นหลงักบักาํไรสะสม ณ วนัตน้งวดของรอบ
ระยะเวลารายงานท่ีเร่ิมตน้ใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ีประกอบกบัการเปิดเผยขอ้มูลเพิม่เติม  
 
กลุ่มกิจการจะเร่ิมนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ีมาปฏิบติัใช้คร้ังแรกสําหรับรอบระยะเวลา
รายงานท่ีเร่ิมต้นในหรือหลังวนัท่ี  1 มกราคม  พ .ศ . 2562 ผู ้บริหารของกลุ่มกิจการกําลังอยู่ระหว่าง 
การประเมินผลกระทบในรายละเอียดจากการนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ีมาปฏิบติัใชค้ร้ังแรก  



บริษทั ทริพเพลิ ไอ โลจสิติกส์ จาํกัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 
สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กันยายน พ.ศ. 2561 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 
 

2.2 การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี การปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ และการตคีวามทีเ่ก่ียวข้อง (ต่อ) 
 

2.2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่ท่ีประกาศแลว้ แต่ยงัไม่มีผลบงัคบัใช ้(ต่อ) 
 

2.2.2.2 กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองมือทางการเงินท่ีประกาศแลว้ และจะมีผลบงัคบัใช้
สําหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมต้นในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2563 และเก่ียวข้องกับกลุ่มกิจการ  
ซ่ึงกลุ่มกิจการไม่ไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่ดงักล่าวมาถือปฏิบติัก่อนวนัท่ีมีผลบงัคบัใช ้
 

กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองมือทางการเงินดงักล่าว ประกอบดว้ยมาตรฐาน
การบญัชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงัต่อไปน้ี 
 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 32  เร่ือง การแสดงรายการเคร่ืองมือทางการเงิน 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 7  เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 9  เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
   ฉบบัท่ี 16  

เร่ือง การป้องกนัความเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิ 
   ในหน่วยงานต่างประเทศ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
   ฉบบัท่ี 19  

เร่ือง การชาํระหน้ีสินทางการเงินดว้ยตราสารทุน 

 

กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ดงักล่าวขา้งตน้ จะนาํมาใช้แทนและยกเลิกมาตรฐานการบญัชี
ดงัต่อไปน้ี 
 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 101 เร่ือง หน้ีสงสยัจะสูญและหน้ีสูญ 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 103 เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงินของ 

   ธนาคารและสถาบนัการเงินท่ีคลา้ยคลึงกนั 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 104 เร่ือง การบญัชีสาํหรับการปรับโครงสร้างหน้ีท่ีมีปัญหา 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 105 เร่ือง การบัญชีสําหรับเงินลงทุนในตราสารหน้ีและ 

   ตราสารทุน 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 106 เร่ือง การบญัชีสาํหรับกิจการท่ีดาํเนินธุรกิจเฉพาะดา้น 

   การลงทุน 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 107 เร่ือง การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลสําหรับ 

   เคร่ืองมือทางการเงิน 
 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 32 เร่ือง การแสดงรายการเคร่ืองมือทางการเงิน กาํหนดหลักการเก่ียวกับ 
การแสดงรายการเคร่ืองมือทางการเงินเป็นหน้ีสินหรือส่วนของเจา้ของ และการหกักลบสินทรัพยท์างการเงิน
กบัหน้ีสินทางการเงิน มาตรฐานการบญัชีฉบบัน้ีใชก้บัการจดัประเภทเคร่ืองมือทางการเงินในมุมของผูอ้อก
เคร่ืองมือทางการเงินเพื่อจดัเป็นสินทรัพยท์างการเงิน หน้ีสินทางการเงิน และตราสารทุน รวมถึงการจดั
ประเภทดอกเบ้ีย เงินปันผล ผลกาํไรและขาดทุนท่ีเก่ียวขอ้ง และสถานการณ์ท่ีทาํให้สินทรัพยท์างการเงิน
และหน้ีสินทางการเงินตอ้งหกักลบกนั 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 
 
2.2 การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี การปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ และการตคีวามทีเ่ก่ียวข้อง (ต่อ) 
 

2.2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่ท่ีประกาศแลว้ แต่ยงัไม่มีผลบงัคบัใช ้(ต่อ) 
 

2.2.2.2 กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองมือทางการเงินท่ีประกาศแลว้ และจะมีผลบงัคบัใช้
สําหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมตน้ในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2563 และเก่ียวขอ้งกบักลุ่มกิจการ  
ซ่ึงกลุ่มกิจการไม่ไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่ดงักล่าวมาถือปฏิบติัก่อนวนัท่ีมีผลบงัคบัใช ้
(ต่อ) 
 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 7 เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน กาํหนดให้กิจการ
ตอ้งเปิดเผยขอ้มูลเพ่ือใหผู้ใ้ชง้บการเงินสามารถประเมินเก่ียวกบัความมีนยัสาํคญัของเคร่ืองมือทางการเงินท่ี
มีต่อฐานะการเงินและผลการดาํเนินของกิจการ และลกัษณะและระดบัของความเส่ียงท่ีเกิดข้ึนจากเคร่ืองมือ
ทางการเงินท่ีกิจการเปิดรับระหว่างรอบระยะเวลารายงานและ ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน รวมทั้ ง
แนวทางการบริหารความเส่ียงดงักล่าว 
 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 9 เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน กล่าวถึงการจดัประเภทรายการ  
การวดัมูลค่า การตัดรายการสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงิน การคาํนวณการด้อยค่าของ
สินทรัพยท์างการเงิน และการบญัชีป้องกนัความเส่ียง ดงัต่อไปน้ี 
 
- การจดัประเภทรายการและการวดัมูลค่า 

- การจดัประเภทรายการและการวดัมูลค่าสินทรัพยท์างการเงินประเภทตราสารหน้ีแบ่งออกเป็น
สามประเภทไดแ้ก่ ราคาทุนตดัจาํหน่าย มูลค่ายติุธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุน มูลค่ายติุธรรมผ่าน
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน โดยข้ึนอยูก่บัโมเดลธุรกิจของกิจการในการจดัการสินทรัพยท์างการเงิน
และลกัษณะของกระแสเงินสดตามสญัญาของสินทรัพยท์างการเงินนั้น 

- การจดัประเภทรายการและการวดัมูลค่าสินทรัพยท์างการเงินประเภทตราสารทุน ตอ้งวดัมูลค่า
ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุน โดยกิจการสามารถเลือกรับรู้สินทรัพยท์างการเงิน
ประเภทตราสารทุนดว้ยมูลค่ายติุธรรมผ่านกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนโดยไม่สามารถโอนไปเป็น
กาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั 

- หน้ีสินทางการเงินจดัประเภทรายการและวดัมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตดัจาํหน่าย ยกเวน้หน้ีสิน
ทางการเงินท่ีตอ้งวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุน หรือกิจการเลือกวดัมูลค่าดว้ย
มูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุนเม่ือเขา้เง่ือนไขท่ีกาํหนด 

- ตราสารอนุพนัธ์จดัประเภทและวดัมูลค่าดว้ยวิธีมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุน  
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 
 
2.2 การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี การปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ และการตคีวามทีเ่ก่ียวข้อง (ต่อ) 
 

2.2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่ท่ีประกาศแลว้ แต่ยงัไม่มีผลบงัคบัใช ้(ต่อ) 
 

2.2.2.2 กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองมือทางการเงินท่ีประกาศแลว้ และจะมีผลบงัคบัใช้
สําหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมต้นในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2563 และเก่ียวข้องกับกลุ่มกิจการ  
ซ่ึงกลุ่มกิจการไม่ไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่ดงักล่าวมาถือปฏิบติัก่อนวนัท่ีมีผลบงัคบัใช ้
(ต่อ) 

 
- ขอ้กาํหนดการดอ้ยค่ากล่าวถึงการบญัชีสําหรับผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนต่อสินทรัพย์

ทางการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยวิธีราคาทุนตดัจาํหน่าย หรือสินทรัพยท์างการเงินประเภทตราสารหน้ีท่ีวดั
มูลค่าดว้ยวธีิมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน ลูกหน้ีตามสญัญาเช่า และสินทรัพยท่ี์เกิดจาก
ภาระผูกพนัวงเงินสินเช่ือและสัญญาคํ้ าประกันทางการเงิน โดยไม่จาํเป็นต้องรอให้เกิดเหตุการณ์ 
ดา้นเครดิตข้ึนก่อน กิจการตอ้งพิจารณาการเปล่ียนแปลงในคุณภาพเครดิตของสินทรัพยท์างการเงิน
เป็นสามระดบั ในแต่ละระดบัจะกาํหนดวธีิการวดัค่าเผื่อการดอ้ยค่าและการคาํนวณวิธีดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง
ท่ีแตกต่างกนัไป โดยมีขอ้ยกเวน้สาํหรับลูกหน้ีการคา้หรือสินทรัพยท่ี์เกิดจากสัญญาภายใตม้าตรฐาน
การรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 15 ท่ีไม่มีองค์ประกอบเก่ียวกบัการจดัหาเงินท่ีมีนยัสาํคญั และลูกหน้ี
ตามสญัญาเช่า จะใชวิ้ธีการอยา่งง่าย (simplified approach) ในการพจิารณาค่าเผือ่การดอ้ยค่า 

 
- การบัญ ชีป้องกันความเส่ียงมีว ัต ถุประสงค์ เพื่ อแสดงผลกระทบในงบการเงิน  ซ่ึ งเกิดจาก 

กิจกรรมการบริหารความเส่ียงของกิจการท่ีใช้เคร่ืองมือทางการเงินในการจดัการฐานะเปิดท่ีเกิดข้ึน
จากความเส่ียงนั้นๆ ซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อกาํไรหรือขาดทุน (หรือกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน ในกรณี
ของเงินลงทุนในตราสารทุนท่ีกิจการเลือกแสดงการเปล่ียนแปลงมูลค่ายุติธรรมในกาํไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอ่ืน) วิธีการดงักล่าวมีเป้าหมายในการแสดงถึงบริบทของเคร่ืองมือท่ีใช้ป้องกนัความเส่ียง
ภายใตก้ารบญัชีป้องกนัความเส่ียงเพ่ือใหเ้กิดความเขา้ใจถึงวตัถุประสงคแ์ละผลกระทบท่ีเกิดข้ึน 

 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 เร่ือง การป้องกนัความเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิใน
หน่วยงานต่างประเทศ  ให้ความชัดเจนเก่ียวกับวิธีการทางบัญชีท่ีเก่ียวกับการป้องกันความเส่ียงของ 
เงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ โดยใหแ้นวทางในการระบุความเส่ียงของอตัราแลกเปล่ียนเงินตรา
ต่างประเทศท่ีเขา้เง่ือนไข ให้แนวทางเก่ียวกบัเคร่ืองมือป้องกนัความเส่ียงในการป้องกนัความเส่ียงของ 
เงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ ว่าสามารถถือโดยกิจการใด ๆ ภายในกลุ่มกิจการมิใช่เฉพาะเพียง
บริษทัใหญ่เท่านั้น และให้แนวทางในการท่ีจะระบุมูลค่าท่ีจะจดัประเภทรายการใหม่จากส่วนของเจา้ของ
ไปยงักาํไรหรือขาดทุนสาํหรับทั้งเคร่ืองมือป้องกนัความเส่ียงและรายการท่ีมีการป้องกนัความเส่ียง 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 
 
2.2 การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี การปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ และการตคีวามทีเ่ก่ียวข้อง (ต่อ) 
 

2.2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่ท่ีประกาศแลว้ แต่ยงัไม่มีผลบงัคบัใช ้(ต่อ) 
 

2.2.2.2 กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองมือทางการเงินท่ีประกาศแลว้ และจะมีผลบงัคบัใช้
สําหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมต้นในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2563 และเก่ียวข้องกับกลุ่มกิจการ  
ซ่ึงกลุ่มกิจการไม่ไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่ดงักล่าวมาถือปฏิบติัก่อนวนัท่ีมีผลบงัคบัใช ้
(ต่อ) 
 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 19 เร่ือง การชาํระหน้ีสินทางการเงินดว้ยตราสารทุน 
ให้ข้อกาํหนดทางบญัชีสําหรับกรณีท่ีกิจการออกตราสารทุนให้แก่เจ้าหน้ีเพื่อชําระหน้ีสินทางการเงิน
ทั้งหมดหรือบางส่วน กิจการตอ้งวดัมูลค่าตราสารทุนท่ีออกให้แก่เจา้หน้ีดว้ยมูลค่ายติุธรรม กิจการตอ้งตดั
รายการหน้ีสินทางการเงินทั้งหมดหรือบางส่วนเม่ือเป็นไปตามขอ้กาํหนดของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 9 ผลต่างระหว่างมูลค่าตามบญัชีของหน้ีสินทางการเงิน (หรือบางส่วนของหน้ีสินทางการเงิน)  
ท่ีชาํระและมูลค่ายติุธรรมของตราสารทุนท่ีออกตอ้งรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน 
 
ผูบ้ริหารของกลุ่มกิจการอยูร่ะหว่างการประเมินผลกระทบของการนาํมาตรฐานกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน
ดงักล่าวมาปฏิบติัใชค้ร้ังแรก 
 

3 การประมาณการ 
 
ในการจดัทาํขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล ผูบ้ริหารต้องใช้ดุลยพินิจ การประมาณการและขอ้สมมติท่ีมีผลกระทบต่อการนํา
นโยบายการบัญชีมาใช้ และจาํนวนเงินของสินทรัพย์และหน้ีสิน รายได้และค่าใช้จ่าย ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจจะแตกต่างจาก 
การประมาณการ 
 
ในการจดัทาํขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล ผูบ้ริหารจะใช้ดุลยพินิจท่ีมีนยัสําคญัในการนาํนโยบายการบญัชีของกลุ่มกิจการและ
แหล่งท่ีมาของขอ้มูลท่ีสาํคญัของความไม่แน่นอนในการประมาณการท่ีมีอยูม่าใชเ้ช่นเดียวกบังบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กิจการสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 

 



บริษทั ทริพเพลิ ไอ โลจสิติกส์ จาํกัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 
สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กันยายน พ.ศ. 2561 
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4 ข้อมูลตามส่วนงาน 
 
ขอ้มูลจาํแนกตามส่วนงาน แบ่งตามส่วนงานท่ีนาํเสนอและไดรั้บการสอบทานโดยผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการดาํเนินงานคือ
คณะกรรมการบริษทั โดยรวมส่วนงานท่ีมีลกัษณะท่ีคลา้ยคลึงกนัเขา้ดว้ยกนั ผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการดาํเนินงาน วดัผล 
การดาํเนินงานของแต่ละส่วนงานโดยใชก้าํไรขั้นตน้ ส่วนงานท่ีนาํเสนอประกอบไปดว้ยธุรกิจขนส่งสินคา้ทางอากาศ ธุรกิจขนส่ง
สินคา้ทางทะเลและทางบก ธุรกิจการบริหารจดัการโลจิสติกส์ ธุรกิจโลจิสติกส์สําหรับเคมีภณัฑ์และสินคา้อนัตราย และบริหาร
จดัการอ่ืนๆ 
 
ธุรกิจขนส่งสินคา้ทางอากาศ ประกอบธุรกิจหลักในการเป็นตัวแทนให้บริการขายระวางขนส่งและ 

ขนถ่ายสินค้าทางอากาศ ทั้ งภายในและต่างประเทศให้กับสายการบิน 
รวมถึงบริการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งและให้บริการจดัการคลงัสินคา้ และบริหาร
คลงัสินคา้ในท่าอากาศยาน 

ธุรกิจขนส่งสินคา้ทางทะเลและทางบก ประกอบธุรกิจหลักในการเป็นตัวแทนให้บริการขายระวางขนส่งและ 
ขนถ่ายสินคา้ทางทะเลและทางบกทั้งภายในและต่างประเทศ 

ธุรกิจการบริหารจดัการโลจิสติกส์ ให้บริการสถานท่ีจดัเก็บสินคา้บริหารคลงัสินคา้ ขนส่งและขนถ่ายสินคา้ 
ทั้งทางบก ทางนํ้า และทางอากาศ ทั้งภายในประเทศและระหวา่งประเทศ 

ธุรกิจโลจิสติกส์สาํหรับเคมีภณัฑแ์ละสินคา้อนัตราย ประกอบธุรกิจหลกัในการเป็นตวัแทนใหบ้ริการขายระวาง รับจดัการขนส่ง
สินคา้ทั้งในและต่างประเทศ ให้บริการดา้นบริหารคลงัสินคา้ และกระจาย
สินคา้สาํหรับสินคา้เคมีและท่ีเก่ียวเน่ืองกบัอุตสาหกรรมเคมี 

บริหารจดัการอ่ืนๆ ใหบ้ริการเช่าอาคาร และบริหารจดัการอ่ืนๆ 
 



บริษัท ทริพเพลิ ไอ โลจสิตกิส์ จาํกัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 
สําหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวนัที ่30 กันยายน พ.ศ. 2561 
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4 ข้อมูลตามส่วนงาน (ต่อ) 
 
 ข้อมูลทางการเงินรวม (บาท) 

 สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 

 

ธุรกิจขนส่งสินค้า 
ทางอากาศ 

ธุรกิจขนส่งสินค้า 
ทางทะเลและทางบก 

ธุรกิจการบริหาร
จัดการโลจิสตกิส์ 

ธุรกิจโลจิสติกส์
สําหรับเคมีภัณฑ์

และสินค้าอันตราย บริหารจดัการอื่น  ๆ
รวมก่อนรายการ

ระหว่างกัน 
ตัดรายการ
ระหว่างกัน 

รวมหลังตัด
รายการ 

ระหว่างกัน 
         

รายไดจ้ากการขายและบริการ 596,947,230 33,835,165 31,442,393 151,192,271 3,787,760 817,204,819 (82,768,834) 734,435,985 
ตน้ทุนขายและบริการ (531,276,438) (11,811,850) (22,813,619) (117,760,004) (2,404,380) (686,066,291) 80,124,903 (605,941,388) 

กําไรของส่วนงาน 65,670,792 22,023,315 8,628,774 33,432,267 1,383,380 131,138,528 (2,643,931) 128,494,597 
รายไดอ้ื่น        7,170,436 
ค่าใชจ้่ายในการขาย        (26,415,899) 
ค่าใชจ้่ายในการบริหาร        (68,973,895) 
ขาดทุนจากอตัราแลกเปลี่ยน - สุทธิ        (649,583) 
ตน้ทุนทางการเงิน        (913,678) 

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้        9,847,774 

กําไรก่อนภาษีเงินได้        48,559,752 

ค่าใชจ้่ายภาษีเงินได ้        (4,881,127) 

กําไรสําหรับงวด        43,678,625 
         

สินทรัพยร์วมของส่วนงาน        1,841,601,650 
หนี้สินรวมของส่วนงาน        684,034,827 



บริษัท ทริพเพลิ ไอ โลจสิตกิส์ จาํกัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 
สําหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวนัที ่30 กันยายน พ.ศ. 2561 
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4 ข้อมูลตามส่วนงาน (ต่อ) 
 
 ข้อมูลทางการเงินรวม (บาท) 

 สําหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 

 

ธุรกิจขนส่งสินค้า 
ทางอากาศ 

ธุรกิจขนส่งสินค้า 
ทางทะเลและทางบก 

ธุรกิจการบริหาร
จัดการโลจิสตกิส์ 

ธุรกิจโลจิสติกส์
สําหรับเคมีภัณฑ์

และสินค้าอันตราย บริหารจดัการอื่น  ๆ
รวมก่อนรายการ

ระหว่างกัน 
ตัดรายการ
ระหว่างกัน 

รวมหลังตัด
รายการ 

ระหว่างกัน 
         

รายไดจ้ากการขายและบริการ 1,660,540,065 92,314,761 101,386,248 427,930,944 11,339,640 2,293,511,658 (255,973,260) 2,037,538,398 
ตน้ทุนขายและบริการ (1,460,252,382) (37,171,132) (72,902,503) (327,516,347) (7,412,420) (1,905,254,784) 247,834,916 (1,657,419,868) 

กําไรของส่วนงาน 200,287,683 55,143,629 28,483,745 100,414,597 3,927,220 388,256,874 (8,138,344) 380,118,530 
รายไดอ้ื่น        14,315,637 
ค่าใชจ้่ายในการขาย        (78,787,786) 
ค่าใชจ้่ายในการบริหาร        (213,516,784) 
กาํไรจากอตัราแลกเปลี่ยน - สุทธิ        3,833,487 
ตน้ทุนทางการเงิน        (1,948,824) 

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้        20,464,299 

กําไรก่อนภาษีเงินได้        124,478,559 

ค่าใชจ้่ายภาษีเงินได ้        (16,533,256) 

กําไรสําหรับงวด        107,945,303 
         

สินทรัพยร์วมของส่วนงาน        1,841,601,650 
หนี้สินรวมของส่วนงาน        684,034,827 

 



บริษัท ทริพเพลิ ไอ โลจสิตกิส์ จาํกัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 
สําหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวนัที ่30 กันยายน พ.ศ. 2561 
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4 ข้อมูลตามส่วนงาน (ต่อ) 
 

 ข้อมูลทางการเงินรวม (บาท) 

 สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2560 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 

 

ธุรกิจขนส่งสินค้า 
ทางอากาศ 

ธุรกิจขนส่งสินค้า 
ทางทะเล 

ธุรกิจการบริหาร
จัดการโลจิสตกิส์ 

ธุรกิจโลจิสติกส์
สําหรับเคมีภัณฑ์

และสินค้าอันตราย บริหารจดัการอื่น  ๆ
รวมก่อนรายการ

ระหว่างกัน 
ตัดรายการ
ระหว่างกัน 

รวมหลังตัด
รายการ 

ระหว่างกัน 
         

รายไดจ้ากการขายและบริการ 421,333,028 22,560,846 26,950,020 140,865,096 3,748,044 615,457,034 (81,436,446) 534,020,588 
ตน้ทุนขายและบริการ (347,998,436) (13,585,683) (17,220,690) (101,954,633) (2,459,723) (483,219,165) 72,915,636 (410,303,529) 

กําไรของส่วนงาน 73,334,592 8,975,163 9,729,330 38,910,463 1,288,321 132,237,869 (8,520,810) 123,717,059 
รายไดอ้ื่น        3,012,286 
ค่าใชจ้่ายในการขาย        (26,305,449) 
ค่าใชจ้่ายในการบริหาร        (69,757,032) 
ขาดทุนจากอตัราแลกเปลี่ยน - สุทธิ        (1,841,234) 
ตน้ทุนทางการเงิน        (1,564,059) 

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้        4,486,543 

กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้        31,748,114 

ค่าใชจ้่ายภาษีเงินได ้        (5,646,125) 

กําไรสําหรับงวด        26,101,989 
         

สินทรัพยร์วมของส่วนงาน        1,526,532,861 
หนี้สินรวมของส่วนงาน        431,596,005 

 



บริษัท ทริพเพลิ ไอ โลจสิตกิส์ จาํกัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 
สําหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวนัที ่30 กันยายน พ.ศ. 2561 
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4 ข้อมูลตามส่วนงาน (ต่อ) 
 

 ข้อมูลทางการเงินรวม (บาท) 

 สําหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2560 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 

 

ธุรกิจขนส่งสินค้า 
ทางอากาศ 

ธุรกิจขนส่งสินค้า 
ทางทะเล 

ธุรกิจการบริหาร
จัดการโลจิสตกิส์ 

ธุรกิจโลจิสติกส์
สําหรับเคมีภัณฑ์

และสินค้าอันตราย บริหารจดัการอื่น  ๆ
รวมก่อนรายการ

ระหว่างกัน 
ตัดรายการ
ระหว่างกัน 

รวมหลังตัด
รายการ 

ระหว่างกัน 
         

รายไดจ้ากการขายและบริการ 1,303,145,872 60,275,908 77,058,963 403,978,379 11,081,711 1,855,540,833 (235,774,295) 1,619,766,538 
ตน้ทุนขายและบริการ (1,030,746,077) (33,931,472) (48,387,147) (296,826,793) (7,101,804) (1,416,993,293) 210,819,744 (1,206,173,549) 

กําไรของส่วนงาน 272,399,795 26,344,436 28,671,816 107,151,586 3,979,907 438,547,540 (24,954,551) 413,592,989 
รายไดอ้ื่น        7,082,638 
ค่าใชจ้่ายในการขาย        (78,929,306) 
ค่าใชจ้่ายในการบริหาร        (209,429,713) 
ขาดทุนจากอตัราแลกเปลี่ยน - สุทธิ        (8,055,480) 
ตน้ทุนทางการเงิน        (5,059,417) 

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้        12,878,597 

กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้        132,080,308 

ค่าใชจ้่ายภาษีเงินได ้        (22,537,906) 

กําไรสําหรับงวด        109,542,402 
         

สินทรัพยร์วมของส่วนงาน        1,526,532,861 
หนี้สินรวมของส่วนงาน        431,596,005 

 
 



บริษทั ทริพเพลิ ไอ โลจสิติกส์ จาํกัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 
สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กันยายน พ.ศ. 2561 
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5 ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น - สุทธิ 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการ 
 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) 
 30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน 31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
 บาท บาท บาท บาท 
     

ลูกหน้ีการคา้ - กิจการอ่ืน 359,126,995 305,963,725 13,974,058 16,719,590 
หกั  ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (7,635,844) (7,761,601) (509,275) (371,159) 
ลูกหน้ีการคา้ - กิจการอ่ืน - สุทธิ 351,491,151 298,202,124 13,464,783 16,348,431 
ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 9,997,345 9,819,401 282,595 497,353 
รายไดค้า้งรับ 79,582,459 76,535,977 2,106,702 4,763,494 
ลูกหน้ีอ่ืน 18,778,974 6,842,820 231,479 544,071 
ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
   (หมายเหตุฯขอ้ 12.4) 18,554,334 14,842,886 16,228,640 29,244,343 
เงินปันผลคา้งรับ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
   (หมายเหตุฯขอ้ 12.5) - - 24,602,808 32,498,220 
 478,404,263 406,243,208 56,917,007 83,895,912 
 

ลูกหน้ีการคา้ สามารถวเิคราะห์ตามอายหุน้ีท่ีคา้งชาํระไดด้งัน้ี 
 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการ 
 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) 
 30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน 31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
 บาท บาท บาท บาท 
     

ลูกหน้ีการคา้ - กิจการอ่ืน     
ไม่เกิน 3 เดือน 311,480,538 263,562,715 12,473,932 13,793,802 
3 - 6 เดือน 20,391,868 20,885,366 112,370 2,327,693 
6 - 12 เดือน 17,275,197 12,487,034 557,245 233,842 
เกินกวา่ 12 เดือน 9,979,392 9,028,610 830,511 364,253 
 359,126,995 305,963,725 13,974,058 16,719,590 
หกั  ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (7,635,844) (7,761,601) (509,275) (371,159) 

 351,491,151 298,202,124 13,464,783 16,348,431 
     

ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุฯขอ้ 12.4)    
ไม่เกิน 3 เดือน 18,554,334 14,842,886 14,195,640 29,244,343 
3 - 6 เดือน - - 716,900 - 
6 - 12 เดือน - - 1,316,100 - 
เกินกวา่ 12 เดือน - - - - 
 18,554,334 14,842,886 16,228,640 29,244,343 



บริษทั ทริพเพลิ ไอ โลจสิติกส์ จาํกัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 
สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กันยายน พ.ศ. 2561 
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6 เงนิลงทุนในบริษัทย่อย 
 

รายละเอียดเก่ียวกบับริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2561 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 มีดงัต่อไปน้ี 
 
  

 
อัตราร้อยละของหุ้นทีถื่อ ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

   ทั้งทางตรงและทางอ้อม ราคาทุน 

   (ยังไม่ได้  (ยังไม่ได้  
   ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) 
   30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน 31 ธันวาคม 
 

ชนิดของธุรกิจ 
จัดตั้งขึน้ 
ในประเทศ 

พ.ศ. 2561 
ร้อยละ 

พ.ศ. 2560 
ร้อยละ 

พ.ศ. 2561 
บาท 

พ.ศ. 2560 
บาท 

       

Triple i International Pte. Ltd. ตวัแทนขนส่งสินคา้ทางอากาศ สิงคโปร์ 100.00 100.00 2,550,000 2,550,000 
บริษทั เอเชีย กราวด ์เซอร์วิส จาํกดั ตวัแทนขนส่งสินคา้ทางอากาศ ไทย 100.00 100.00 24,999,800 24,999,800 
บริษทั ทริพเพิล ไอ แอร์ เอ็กซ์เพรส จาํกดั ตวัแทนขนส่งสินคา้ทางอากาศ ไทย 100.00 100.00 50,499,780 5,499,780 
บริษทั ทริพเพิล ไอ เอเชีย คาร์โก จาํกดั ตวัแทนขนส่งสินคา้ทางอากาศ ไทย 100.00 100.00 2,499,900 2,499,900 
บริษทั ทริพเพิล ไอ จีเอสเอ คาร์โก จาํกดั ตวัแทนขนส่งสินคา้ทางอากาศ ไทย - 100.00 - 2,499,900 
บริษทั ฮาซเคม โลจิสติกส์        
   แมเนจเมนท ์จาํกดั บริหารจดัการขนส่งครบวงจร ไทย 100.00 100.00 50,499,780 5,499,780 
บริษทั ทริพเพิล ไอ ซพัพลายเชน จาํกดั บริหารจดัการขนส่งครบวงจร ไทย 100.00 100.00 4,999,800 4,999,800 
บริษทั ทริพเพิล ไอ มาริไทม ์       
   เอเยนซีส์ จาํกดั ตวัแทนขนส่งสินคา้ทางทะเล ไทย 100.00 100.00 5,299,780 5,299,780 
บริษทั ดีจี แพคเกจจ้ิง (ประเทศไทย) จาํกดั จาํหน่ายและบริการบรรจุสินคา้ ไทย 100.00 100.00 1,099,880 1,099,880 
บริษทั ครอส บอร์เดอร์ เคอเรียร์ จาํกดั บริหารจดัการขนส่งครบวงจร ไทย 100.00 100.00 2,999,800 749,950 
Triple i International Japan Co., Ltd. ตวัแทนขนส่งสินคา้ทางอากาศ ญ่ีปุ่น 100.00 100.00 - - 

     145,448,520 55,698,570 

 

การเปล่ียนแปลงของเงนิลงทุนในบริษทัย่อยในระหว่างงวด 
 

การลงทุนเพิม่ในหุน้เพิม่ทุนของบริษทัยอ่ย 
 

เม่ือวนัท่ี 10 มกราคม พ.ศ. 2561 กิจการไดล้งทุนเพิ่มใน บริษทั ฮาซเคม โลจิสติกส์ แมเนจเมนท ์จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยท่ีออกหุ้น
สามัญเพิ่มทุนจาํนวน 450,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 100 บาท กิจการได้จ่ายชําระค่าหุ้นท่ีลงทุนเพิ่มในบริษัทย่อยแล้ว 
เตม็จาํนวน เป็นจาํนวนเงิน 45.00 ลา้นบาท ทั้งน้ีสดัส่วนการถือหุน้ของกิจการในบริษทัยอ่ยยงัคงเดิม 
 

เม่ือวนัท่ี 11 มกราคม พ.ศ. 2561 กิจการได้ลงทุนเพิ่มใน บริษทั ทริพเพิล ไอ แอร์ เอ็กซ์เพรส จาํกัด ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยท่ีออกหุ้น
สามัญเพิ่มทุนจาํนวน 450,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 100 บาท กิจการได้จ่ายชําระค่าหุ้นท่ีลงทุนเพิ่มในบริษัทย่อยแล้ว 
เตม็จาํนวน เป็นจาํนวนเงิน 45.00 ลา้นบาท ทั้งน้ีสดัส่วนการถือหุน้ของกิจการในบริษทัยอ่ยยงัคงเดิม 
 

เม่ือวนัท่ี 6 มิถุนายน พ.ศ. 2561 บริษทั ครอส บอร์เดอร์ เคอเรียร์ จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ย ไดเ้รียกชาํระหุน้สามญัเพิ่ม สาํหรับมูลค่า
ส่วนท่ีเหลืออีกร้อยละ 75 สําหรับหุ้นจาํนวน 30,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 100 บาท กิจการไดจ่้ายชาํระค่าหุ้นท่ีลงทุนเพิ่มใน
บริษทัยอ่ยแลว้เตม็จาํนวน เป็นจาํนวนเงิน 2.25 ลา้นบาท ทั้งน้ีสดัส่วนการถือหุน้ของกิจการในบริษทัยอ่ยยงัคงเดิม 



บริษทั ทริพเพลิ ไอ โลจสิติกส์ จาํกัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 
สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กันยายน พ.ศ. 2561 
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6 เงนิลงทุนในบริษัทย่อย (ต่อ) 
 
การเปล่ียนแปลงของเงนิลงทุนในบริษทัย่อยในระหว่างงวด (ต่อ) 
 
การจ่ายเงินปันผล  
 
ท่ีประชุมคณะกรรมการคร้ังท่ี 1/2561 เม่ือวนัท่ี 1 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ของบริษทั ทริพเพิล ไอ จีเอสเอ คาร์โก จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ย
ของกิจการได้อนุมติัจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแก่ผูถื้อหุ้นสามัญในอตัราหุ้นละ 14 บาท จาํนวน 50,000 หุ้น คิดเป็นจาํนวนเงิน  
0.70 ลา้นบาท โดยบริษทัยอ่ยไดจ่้ายเงินปันผลดงักล่าวเม่ือวนัท่ี 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 
 
ท่ีประชุมคณะกรรมการคร้ังท่ี 3/2561 เม่ือวนัท่ี 22 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ของบริษทั ฮาซเคม โลจิสติกส์  แมเนจเมนท ์จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทั
ยอ่ยของกิจการไดอ้นุมติัจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแก่ผูถื้อหุ้นสามญัในอตัราหุ้นละ 25 บาท จาํนวน 500,000 หุ้น คิดเป็นจาํนวนเงิน  
12.50 ลา้นบาท โดยบริษทัยอ่ยไดจ่้ายเงินปันผลดงักล่าวเม่ือวนัท่ี 7 กนัยายน พ.ศ. 2561 
 
ท่ีประชุมคณะกรรมการคร้ังท่ี 3/2561 เม่ือวนัท่ี 22 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ของบริษทั ดีจี แพคเกจจ้ิง (ประเทศไทย) จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ย
ของกิจการได้อนุมติัจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแก่ผูถื้อหุ้นสามัญในอตัราหุ้นละ 200 บาท จาํนวน 10,000 หุ้น คิดเป็นจาํนวนเงิน  
2.00 ลา้นบาท โดยบริษทัยอ่ยไดจ่้ายเงินปันผลดงักล่าวเม่ือวนัท่ี 24 กนัยายน พ.ศ. 2561 
 
ท่ีประชุมคณะกรรมการคร้ังท่ี 1/2561 เม่ือวนัท่ี 21 กนัยายน พ.ศ. 2561 ของ Triple i International Pte. Ltd. ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของกิจการ  
จดัตั้ งข้ึนในประเทศสิงคโปร์ได้อนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแก่ผูถื้อหุ้นสามญัในอตัราหุ้นละ 3.00 ดอลลาร์สหรัฐ จาํนวน 
100,000 หุน้ คิดเป็นจาํนวนเงิน 300,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 9.60 ลา้นบาท โดยบริษทัยอ่ยไดจ่้ายเงินปันผลดงักล่าวเม่ือวนัท่ี  
5 ตุลาคม พ.ศ. 2561 
 
ท่ีประชุมคณะกรรมการคร้ังท่ี 4/2561 เม่ือวนัท่ี 27 กันยายน พ.ศ. 2561 ของบริษทั ทริพเพิล ไอ มาริไทม์ เอเยนซีส์ จาํกัด ซ่ึงเป็น 
บริษทัยอ่ยของกิจการไดอ้นุมติัจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแก่ผูถื้อหุ้นสามญัในอตัราหุ้นละ 300 บาท จาํนวน 100,000 หุ้น คิดเป็น
จาํนวนเงิน 15.00 ลา้นบาท โดยบริษทัยอ่ยไดจ่้ายเงินปันผลดงักล่าวเม่ือวนัท่ี 22 ตุลาคม พ.ศ. 2561 
 
การเลิกกิจการ  
 
ท่ีประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 1/2561 เม่ือวนัท่ี 31 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ของบริษทั ทริพเพลิ ไอ จีเอสเอ คาร์โก จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ย
ของกลุ่มกิจการ มีมติให้จดทะเบียนเลิกกิจการ โดยไดจ้ดทะเบียนเลิกกิจการกบักระทรวงพาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 7 กนัยายน พ.ศ. 2561 และ
ชาํระบญัชีแลว้เสร็จแลว้ในเดือนกนัยายน พ.ศ. 2561 บริษทัไดรั้บเงินคืนทุนจากบริษทัยอ่ยดงักล่าวจาํนวน 3.05 ลา้นบาท 

 



บริษทั ทริพเพลิ ไอ โลจสิตกิส์ จาํกัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 
สําหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวนัที ่30 กันยายน พ.ศ. 2561 
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7 เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า 
 

7.1 บริษทัร่วม 
  

 
อัตราร้อยละของหุ้นทีถ่ือ 
ทั้งทางตรงและทางอ้อม ราคาทุน (ถือทางตรง) 

 
มูลค่าตามวธิีส่วนได้เสีย 

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

ชนิดของธุรกิจ 
จัดตั้งขึน้ 
ในประเทศ 

30 กันยายน 
พ.ศ. 2561 

ร้อยละ 

31 ธันวาคม 
พ.ศ. 2560 

ร้อยละ 

30 กันยายน 
พ.ศ. 2561 

บาท 

31 ธันวาคม 
พ.ศ. 2560 

บาท 

30 กันยายน 
พ.ศ. 2561 

บาท 

31 ธันวาคม 
พ.ศ. 2560 

บาท 
         

บริษทั ซีเค ไลน์ (ประเทศไทย) จาํกดั ตวัแทนบริษทัเดินเรือระหวา่งประเทศ ไทย 42.00 42.00 2,100,000 2,100,000  7,575,907 6,539,189 
บริษทั เอก็คู่ เวลิดไ์วด์ (ประเทศไทย) จาํกดั ตวัแทนขนส่งสินคา้ระหวา่งประเทศ ไทย 43.00 43.00 2,365,215 2,365,215  4,400,418 3,881,023 
บริษทั เอก็เซล แอร์ จาํกดั ตวัแทนขนส่งสินคา้ทางอากาศ ไทย 30.00 30.00 600,000 600,000  8,462,747 3,739,464 
Excel Air Limited ตวัแทนขนส่งสินคา้ทางอากาศ ฮ่องกง 20.00 20.00 - -  2,978,644 2,539,691 

Freightworks GSA (HK) Limited ตวัแทนขนส่งสินคา้ทางอากาศ ฮ่องกง 20.00 20.00 - -  2,827,222 3,455,181 

Excel Air (Guangzhou) Limited ตวัแทนขนส่งสินคา้ทางอากาศ จีน 25.00 25.00 - -  2,069,337 1,736,283 

     5,065,215 5,065,215 28,314,275 21,890,831 
 

การเปลี่ยนแปลงในบริษทัร่วมทีเ่กิดขึน้ในระหว่างงวด 
 

การจ่ายเงินปันผล 
 

ที่ประชุมวิสามญัผูถ้ือหุน้ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวนัที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2561 ของบริษทั ซีเค ไลน์ (ประเทศไทย) จาํกดั ซึ่งเป็นบริษทัร่วมของกิจการ ไดอ้นุมตัิการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลแก่ผูถ้ือหุ้นสามญั ในอตัรา
หุน้ละ 120 บาท จาํนวน 50,000 หุน้ คิดเป็นจาํนวนเงิน 6.00 ลา้นบาท โดยกิจการไดร้ับเงินปันผลดงักล่าวเมื่อวนัที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2561 จาํนวน 2.52 ลา้นบาท 

 

ที่ประชุมวิสามญัผูถ้ือหุ้นครั้งที่ 3/2561 เมื่อวนัที่ 18 กนัยายน พ.ศ. 2561 ของบริษทั เอก็คู่ เวิลด์ไวด์ (ประเทศไทย) จาํกดั ซึ่งเป็นบริษทัร่วมของกิจการ ไดอ้นุมตัิการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแก่ผูถ้ือหุ้นสามญั  
ในอตัราหุน้ละ 140 บาท จาํนวน 50,000 หุน้ คิดเป็นจาํนวนเงิน 7.00 ลา้นบาท โดยกิจการไดร้ับเงินปันผลดงักล่าวเมื่อวนัที่ 28 กนัยายน พ.ศ. 2561 จาํนวน 3.01 ลา้นบาท 



บริษทั ทริพเพลิ ไอ โลจสิตกิส์ จาํกัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 
สําหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวนัที ่30 กันยายน พ.ศ. 2561 
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7 เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า (ต่อ) 
 

7.2 การร่วมค้า 
  

 
อัตราร้อยละของหุ้นทีถ่ือ 
ทั้งทางตรงและทางอ้อม ราคาทุน (ถือทางตรง) 

 
มูลค่าตามวธิีส่วนได้เสีย 

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

ชนิดของธุรกิจ 
จัดตั้งขึน้ 
ในประเทศ 

30 กันยายน 
พ.ศ. 2561 

ร้อยละ 

31 ธันวาคม 
พ.ศ. 2560 

ร้อยละ 

30 กันยายน 
พ.ศ. 2561 

บาท 

31 ธันวาคม 
พ.ศ. 2560 

บาท 

30 กันยายน 
พ.ศ. 2561 

บาท 

31 ธันวาคม 
พ.ศ. 2560 

บาท 
         

บริษทั เอเชีย เน็ตเวริ์ค อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั ตวัแทนขนส่งสินคา้ระหวา่งประเทศ ไทย 60.00 60.00 187,494 187,494 1,534,930 957,929 
บริษทั ซีดบับลิวที เคมิคอล โลจิสติกส์ จาํกดั ตวัแทนจดัการรับขนส่งสินคา้        
 ภายในประเทศ ไทย 51.00 51.00 - - 1,537,287 1,883,103 
บริษทั ฮาซเคม ทรานส์แมเนจเมนท ์จาํกดั ตวัแทนจดัการรับขนส่งสินคา้        
 ภายในประเทศ ไทย 60.00 60.00 - - 5,902,415 5,067,114 
GSA Asia Cargo Co., Ltd. ตวัแทนขนส่งและขนถ่ายสินคา้ทาง        
 อากาศทั้งภายในและภายนอกประเทศ เมียนมาร์ 60.00 60.00 - - 2,006,677 2,152,921 
GSA Cargo Network (Myanmar) Co., Ltd. ตวัแทนขนส่งสินคา้ทางอากาศ เมียนมาร์ 50.00 50.00 - - 894,280 1,693,304 
Hazchem Logistics Management Pte. Ltd. ตวัแทนขนส่งและขนถ่ายสินคา้        
 ทางอากาศทั้งภายในและภายนอก        
 ประเทศเกี่ยวกบัสารเคมี สิงคโปร์ 55.00 55.00 - - 3,859,070 4,226,643 
DG Packaging Pte. Ltd. จาํหน่ายและบริการบรรจุสินคา้ สิงคโปร์ 50.00 - 271,198,344 - 277,041,440 - 

     271,385,838 187,494 292,776,099 15,981,014 
 

กิจการมีสดัส่วนการถือหุน้ในการร่วมคา้บางแห่งเกินกวา่ร้อยละ 50 แต่กิจการมิไดม้ีอาํนาจควบคุมการร่วมคา้แต่อยา่งใด เนื่องจากเป็นการควบคุมร่วมซึ่งระบุในขอ้ตกลงกิจการร่วมคา้  
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7 เงนิลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า (ต่อ) 
 
7.2 การร่วมค้า (ต่อ) 

 
การเปล่ียนแปลงในการร่วมค้าทีเ่กิดขึน้ในระหว่างงวด 
 
การจ่ายซ้ือเงินลงทุนในการร่วมคา้  
 
เม่ือวนัท่ี 18 มิถุนายน พ.ศ. 2561 บริษทัไดล้งนามในสัญญาซ้ือขายหุ้นสามญัของบริษทั DG Packaging Pte. Ltd. (‘DGP’) 
(‘สัญญาซ้ือขายหุ้น’) ซ่ึงจดทะเบียนจดัตั้งข้ึนในประเทศสิงคโปร์ท่ีดาํเนินธุรกิจจดัจาํหน่ายบรรจุภณัฑ์และให้บริการ 
รับบรรจุสาํหรับสินคา้อนัตรายท่ีใชใ้นการขนส่งสินคา้ ในสัดส่วนร้อยละ 50 ของทุนชาํระแลว้ของ DGP จากผูถื้อหุ้นเดิม 
ของ DGP รวมมูลค่าทั้งส้ิน ไม่เกิน 11.00 ลา้นดอลลาร์สิงคโปร์ โดยถือเป็นเงินลงทุนในการร่วมคา้  
 
ขอ้ตกลงของส่ิงตอบแทนท่ีคาดว่าจะต้องจ่ายตามสัญญาซ้ือขายหุ้นดงักล่าว แบ่งออกเป็น 5 ส่วน โดยมีรายละเอียดและ
เง่ือนไขการชาํระดงัต่อไปน้ี 
 
ส่วนท่ี 1 มูลค่า 5.00 ลา้นดอลลาร์สิงคโปร์ กาํหนดชาํระ ณ วนัท่ีโอนหุน้ร้อยละ 50 ของหุน้ทั้งหมดของ DGP ใหแ้ก่บริษทั 
ส่วนท่ี 2 มูลค่า 2.00 ลา้นดอลลาร์สิงคโปร์ กาํหนดชาํระ ภายในวนัท่ี 18 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2562 
ส่วนท่ี 3 มูลค่า 2.00 ลา้นดอลลาร์สิงคโปร์ กาํหนดชาํระ ภายในวนัท่ี 18 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2563 
ส่วนท่ี 4 มูลค่า 1.00 ลา้นดอลลาร์สิงคโปร์ ในกรณีท่ี DGP มีกาํไรสุทธิท่ีไม่รวมรายการพิเศษ อยา่งนอ้ย 2.20 ลา้นดอลลาร์

สิงคโปร์ ในงบการเงินท่ีตรวจสอบแล้วระหว่างวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2561 ถึง วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561  
โดยมีกาํหนดชาํระภายใน 15 วนั หลงัจากไดรั้บงบการเงินท่ีตรวจสอบแลว้ของ DGP 

ส่วนท่ี 5 มูลค่า 1.00 ลา้นดอลลาร์สิงคโปร์ ในกรณีท่ี DGP มีกาํไรสุทธิท่ีไม่รวมรายการพิเศษ อยา่งนอ้ย 2.20 ลา้นดอลลาร์
สิงคโปร์ ในงบการเงินท่ีตรวจสอบแล้วระหว่างวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2562 ถึง วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562  
โดยมีกาํหนดชาํระภายใน 15 วนั หลงัจากไดรั้บงบการเงินท่ีตรวจสอบแลว้ของ DGP 

 
ในกรณีท่ี DGP ไม่สามารถทาํผลการดาํเนินงานไดต้ามเง่ือนไขส่วนท่ี 4 และส่วนท่ี 5 บริษทัจะชาํระค่าตอบแทนเพียงส่วนท่ี 1 
ถึงส่วนท่ี 3 เท่านั้น รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 9.00 ลา้นดอลลาร์สิงคโปร์  
 
เม่ือวนัท่ี 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 บริษทัได้ชาํระเงินส่วนท่ีหน่ึงจาํนวน 5.00 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ หรือคิดเป็นจาํนวน 
121.02 ลา้นบาทใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของ DGP และไดรั้บการโอนหุ้นร้อยละ 50 ของหุน้ทั้งหมดของ DGP แลว้ โดยมีตน้ทุน
ในการไดม้าซ่ึงการร่วมคา้จาํนวน 5.07 ลา้นบาทซ่ึงไดแ้สดงรวมเป็นเงินลงทุนในการร่วมคา้  
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7 เงนิลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า (ต่อ) 
 
7.2 การร่วมค้า (ต่อ) 

 
การเปล่ียนแปลงในการร่วมค้าทีเ่กิดขึน้ในระหว่างงวด (ต่อ) 
 
ส่ิงตอบแทนท่ีคาดว่าจะตอ้งจ่าย 
 
จาํนวนเงินทั้งหมดท่ีผูซ้ื้ออาจตอ้งจ่ายในอนาคต (ไม่ไดคิ้ดลด) ซ่ึงกาํหนดไวภ้ายใตข้อ้ตกลงของส่ิงตอบแทนท่ีคาดวา่จะตอ้ง
จ่ายไม่เกิน 11.00 ลา้นดอลลาร์สิงคโปร์ โดยมูลค่ายติุธรรมของขอ้ตกลงของส่ิงตอบแทนท่ีคาดวา่จะตอ้งจ่าย ไม่รวมตน้ทุน
ในการไดม้าซ่ึงการร่วมคา้มีจาํนวนประมาณ 263.31 ลา้นบาทถูกประมาณข้ึนโดยพิจารณาจากความเป็นไปไดข้องจาํนวน
ส่ิงตอบแทนท่ีบริษทัคาดว่าจะตอ้งจ่าย ซ่ึงผูบ้ริหารของบริษทัประมาณการว่าจะตอ้งจ่ายเต็มจาํนวนตามท่ีระบุในสัญญา 
ซ้ือขายหุน้ การประมาณมูลค่ายติุธรรมดงักล่าวใชอ้ตัราการคิดลดท่ีร้อยละ 1.25  
 
การเปล่ียนแปลงของความเป็นไปไดข้องจาํนวนส่ิงตอบแทนท่ีบริษทัคาดวา่จะตอ้งจ่าย ซ่ึงถือวา่มีโอกาสเกิดข้ึนได ้จะทาํให้
ประมาณการหน้ีสินจากสัญญาซ้ือขายหุ้นเปล่ียนแปลงไป การเปล่ียนแปลงเพิ่มข้ึนหรือลดลงในประมาณการหน้ีสิน
ดงักล่าวจะมีผลใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงในทางเดียวกนักบัการเพิม่ข้ึนหรือลดลงในงบกาํไรขาดทุน 
 
มูลค่าส่ิงตอบแทนท่ีคาดวา่ตอ้งจ่ายสาํหรับการลงทุนในการร่วมคา้ประกอบดว้ยรายละเอียดดงัน้ี 
 
 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการ 

 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) 
 30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน 31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
 บาท บาท บาท บาท 
     

ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายใน 1 ปี 70,690,504 - 70,690,504 - 
ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระเกินกวา่ 1 ปี 71,602,844 - 71,602,844 - 

 142,293,348 - 142,293,348 - 
 

ณ วนัท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2561 กลุ่มกิจการอยู่ระหว่างการประเมินมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีได้มาและกาํลัง
พิจารณาการปันตน้ทุนจากการซ้ือเงินลงทุนดงักล่าวขา้งตน้ โดยคาดวา่จะทาํการประเมินเสร็จส้ินภายใน 12 เดือนนบัตั้งแต่
วนัซ้ือเงินลงทุน 
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7 เงนิลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า (ต่อ) 
 
7.2 การร่วมค้า (ต่อ) 

 
การเปล่ียนแปลงในการร่วมค้าทีเ่กิดขึน้ในระหว่างงวด (ต่อ) 
 
การจ่ายเงินปันผล 
 
ท่ีประชุมคณะกรรมการคร้ังท่ี 1/2561 เม่ือวนัท่ี 8 สิงหาคม พ .ศ. 2561 ของ Hazchem Logistics Management Pte. Ltd.  
ซ่ึงเป็นการร่วมคา้ของกลุ่มกิจการ ท่ีประเทศสิงคโปร์ไดอ้นุมติัจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลแก่ผูถื้อหุ้นสามญัในอตัราหุ้นละ  
1 ดอลลาร์สิงคโปร์ จาํนวน 100,000 หุ้น คิดเป็นจาํนวนเงิน 100,000 ดอลลาร์สิงคโปร์ หรือประมาณ  2.38 ล้านบาท  
โดยกลุ่มกิจการไดรั้บเงินปันผลดงักล่าวเม่ือวนัท่ี 21 สิงหาคม พ.ศ. 2561 จาํนวน 1.31 ลา้นบาท 
 
ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 2/2561 เม่ือวนัท่ี 22 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ของบริษทั ฮาซเคม ทรานส์แมเนจเมนท์ จาํกดั  
ซ่ึงเป็นการร่วมคา้ของกลุ่มกิจการ ไดอ้นุมติัจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลแก่หุน้สามญัในอตัราหุน้ละ 40 บาท จาํนวน 50,000 หุน้ 
คิดเป็นจาํนวนเงิน 2. 00 ลา้นบาท โดยกลุ่มกิจการไดรั้บเงินปันผลดงักล่าวเม่ือวนัท่ี  20 กนัยายน พ.ศ. 2561 จาํนวน 1.20 ลา้นบาท 
 
ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/2561 เม่ือวนัท่ี 23 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ของบริษทั ซีดบับลิวที เคมิคอล โลจิสติกส์ จาํกดั 
ซ่ึงเป็นการร่วมคา้ของกลุ่มกิจการ ไดอ้นุมติัจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลแก่หุน้สามญัในอตัราหุน้ละ 32 บาท จาํนวน 25,000 หุน้ 
คิดเป็นจาํนวนเงิน 0.80 ลา้นบาท โดยกลุ่มกิจการไดรั้บเงินปันผลดงักล่าวเม่ือวนัท่ี 13 กนัยายน พ.ศ. 2561 จาํนวน 0.41 ลา้นบาท 

 
8 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน - สุทธิ 

 
สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กันยายน พ.ศ. 2561 ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการ 

 บาท 
  

ราคาตามบญัชีตน้งวด - สุทธิ (ตรวจสอบแลว้) 90,068,699 
ซ้ือสินทรัพย ์ 329,580 
ค่าเส่ือมราคา (3,358,466) 

ราคาตามบญัชีปลายงวด - สุทธิ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 87,039,813 

 
ณ วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2561 อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนซ่ึงมีมูลค่าสุทธิจาํนวน 46.25 ลา้นบาท (วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 : 
47.01 ลา้นบาท) ถูกนาํไปคํ้าประกนัวงเงินกูย้มืจากสถาบนัการเงินของกลุ่มกิจการ ซ่ึงวงเงินกูย้มืดงักล่าวน้ีครอบคลุมถึงเงินเบิกเกิน
บญัชีธนาคาร เงินกูย้มืระยะส้ัน และเงินกูย้มืระยะยาวของกลุ่มกิจการ (หมายเหตุฯขอ้ 10) 
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สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กันยายน พ.ศ. 2561 
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9 ทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตวัตน - สุทธิ 
 
สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุด ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการ 
   วนัที ่30 กันยายน พ.ศ. 2561 ทีด่ิน อาคาร สินทรัพย์ ทีด่ิน อาคาร สินทรัพย์ 
 และอุปกรณ์ ไม่มตีัวตน และอุปกรณ์ ไม่มตีัวตน 
 บาท บาท บาท บาท 
     

ราคาตามบญัชีตน้งวด - สุทธิ (ตรวจสอบแลว้) 254,123,452 10,354,845 17,555,930 1,768,459 
ซ้ือสินทรัพย ์ 32,007,729 4,866,448 2,667,270 - 
จาํหน่ายและตดัจาํหน่ายสินทรัพย ์- สุทธิ (4,560,422) (1) (16,416) - 
ค่าเส่ือมราคา/ค่าตดัจาํหน่าย (34,411,121) (2,176,018) (2,956,519) (292,995) 

ราคาตามบญัชีปลายงวด - สุทธิ     
   (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 247,159,638 13,045,274 17,250,265 1,475,464 

 
ณ วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2561 ท่ีดินและอาคารของกิจการในขอ้มูลทางการเงินรวม ซ่ึงมีมูลค่าตามบญัชีสุทธิจาํนวน 46.25 ลา้นบาท 
(วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 : 47.01 ลา้นบาท) ถูกนาํไปคํ้าประกนัวงเงินกูย้มืจากสถาบนัการเงินของกลุ่มกิจการ ซ่ึงวงเงินกูย้มืดงักล่าวน้ี
ครอบคลุมถึงเงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร เงินกูย้มืระยะสั้น และเงินกูย้มืระยะยาวของกลุ่มกิจการ (หมายเหตุฯขอ้ 10) 
 
นอกจากน้ี ท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างอีกแห่งหน่ึงของบริษทัยอ่ยในขอ้มูลทางการเงินรวมซ่ึงมีมูลค่าสุทธิจาํนวน 9.74 ลา้นบาท (วนัท่ี 
31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 : 10.15 ลา้นบาท) ถูกนาํไปคํ้าประกนัวงเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินของบริษทัยอ่ยดงักล่าว (หมายเหตุฯขอ้ 10) 



บริษทั ทริพเพลิ ไอ โลจสิติกส์ จาํกัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 
สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กันยายน พ.ศ. 2561 
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10 เงนิกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 
 
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน ประกอบดว้ยรายละเอียดดงัน้ี 
 
 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการ 

 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) 
 30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน 31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
 บาท บาท บาท บาท 
     

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน     
   ท่ีถึงกาํหนดชาํระภายใน 1 ปี 2,802,668 6,620,250 - - 
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน     
   ท่ีถึงกาํหนดชาํระเกินกวา่ 1 ปี 12,192 1,832,454 - - 

 2,814,860 8,452,704 - - 

 
การเปล่ียนแปลงของเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินประกอบดว้ยรายละเอียดดงัน้ี 
 
 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการ 

 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) 
 30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน 31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
 บาท บาท บาท บาท 
     

ยอดคงเหลือตน้งวด 8,452,704 16,912,138 - - 
ลดลงระหวา่งงวด (5,637,844) (8,459,434) - - 

ยอดคงเหลือปลายงวด 2,814,860 8,452,704 - - 

 
 



บริษทั ทริพเพลิ ไอ โลจสิตกิส์ จาํกัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 
สําหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวนัที ่30 กันยายน พ.ศ. 2561 
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10 เงนิกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน (ต่อ) 
 
รายละเอียดเงื่อนไขของเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน มีดงันี้ 
 

   ยอดคงเหลือ    

   (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว)    
   30 กันยายน 31 ธันวาคม    
   พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 อัตราดอกเบีย้ การชําระเงินกู้ 

 วงเงิน (บาท) วตัถุประสงค์ บาท บาท (ร้อยละต่อปี) กําหนดชําระคืนเงนิต้น กําหนดชําระคืนดอกเบีย้ 
        

วงเงินที่ 1 3,000,000 ทัว่ไป 719,085 1,221,565 MLR ผอ่นชาํระเงินตน้จาํนวน 60 งวด 
(ทุกงวดราย 1 เดือน)  

กาํหนดจ่ายเป็นรายเดือน 

วงเงินที่ 2 13,000,000 เพือ่ลงทุนในคลงัสินคา้ 
   และ เพิม่สภาพคล่อง 

2,095,775 4,324,139 MLR-1 ผอ่นชาํระเงินตน้จาํนวน 60 งวด 
(ทุกงวดราย 1 เดือน) 

กาํหนดจ่ายเป็นรายเดือน 

วงเงินที่ 3 15,000,000 เพือ่ลงทุนในธุรกิจ ขยายกิจการ และ 
   หมุนเวียนในธุรกิจ 

- 
 

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

ผอ่นชาํระเงินตน้จาํนวน 36 งวด 
(ทุกงวดราย 1 เดือน) 

กาํหนดจ่ายเป็นรายเดือน 

   2,814,860 8,452,704    

 
วงเงินกูย้มืระยะยาวจาํนวน 3 ลา้นบาทของบริษทัยอ่ยแห่งหนึ่งคํ้าประกนัโดยกรรมการสองท่านของกิจการ 
 
วงเงินกูย้มืระยะยาวจาํนวน 13 ลา้นบาทของบริษทัยอ่ยอีกแห่งหนึ่งคํ้าประกนัดว้ยที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของบริษทัยอ่ยดงักล่าวในขอ้มูลทางการเงินรวม (หมายเหตุฯขอ้ 9) และกรรมการสองท่านของกิจการ 
 
วงเงินกูย้ืมระยะยาวจาํนวน 15 ลา้นบาทของบริษทัย่อยอีกแห่งหนึ่งคํ้าประกนัดว้ยที่ดินและอาคารของกิจการในขอ้มูลทางการเงินรวมซึ่งแสดงเป็นอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนในขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการ  
(หมายเหตุฯขอ้ 8 และ 9) และกรรมการสองท่านของกิจการ  



บริษทั ทริพเพลิ ไอ โลจสิติกส์ จาํกัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 
สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กันยายน พ.ศ. 2561 
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11 เงนิปันผลจ่าย 
 
ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี พ.ศ. 2561 เม่ือวนัท่ี 24 เมษายน พ.ศ. 2561 ไดอ้นุมติัการจ่ายเงินปันผลในอตัราหุน้ละ 0.11 บาทต่อหุน้ 
สําหรับรอบระยะเวลาบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 สําหรับหุ้นสามญั 604,500,000 หุ้น เป็นจาํนวนเงิน 66,495,000 บาท  
เงินปันผลไดจ่้ายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้แลว้ เม่ือวนัท่ี 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  
 

12 รายการกับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน  
 
กิจการและบุคคลท่ีมีความสัมพนัธ์กบักิจการ ไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้ม โดยผ่านกิจการอ่ืนแห่งหน่ึงหรือมากกวา่หน่ึงแห่ง โดยท่ี
บุคคลหรือกิจการนั้นมีอาํนาจควบคุมกิจการ หรือถูกควบคุมโดยกิจการ หรืออยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนักบักิจการ รวมถึงกิจการ
ท่ีดาํเนินธุรกิจการลงทุน บริษทัยอ่ย และบริษทัยอ่ยในเครือเดียวกนั ถือเป็นกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกบักิจการ บริษทัร่วมและบุคคลท่ีเป็น
เจา้ของส่วนไดเ้สียในสิทธิออกเสียงของกิจการซ่ึงมีอิทธิพลอยา่งเป็นสาระสาํคญัเหนือกิจการ ผูบ้ริหารสาํคญัรวมทั้งกรรมการและ
พนกังานของกิจการตลอดจนสมาชิกในครอบครัวท่ีใกลชิ้ดกบับุคคลเหล่านั้น กิจการและบุคคลทั้งหมดถือเป็นบุคคลหรือกิจการ 
ท่ีเก่ียวขอ้งกบักิจการ 
 
ในการพิจารณาความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัซ่ึงอาจมีข้ึนไดต้อ้งคาํนึงถึงรายละเอียดของความสัมพนัธ์
มากกวา่รูปแบบความสมัพนัธ์ตามกฎหมาย 
 
รายการต่อไปน้ีเป็นรายการกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
 
12.1) รายได้จากการขายสินค้าและบริการ 
 

รายการท่ีเกิดข้ึนกบับุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัสาํหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2561 
และ พ.ศ. 2560 มีดงัน้ี 
 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการ 

 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
 30 กันยายน 30 กันยายน 30 กันยายน 30 กันยายน 
 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
 บาท บาท บาท บาท 
     

รายได้จากการขายและให้บริการ     
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่     
บริษทัยอ่ย - - 1,544,138 1,087,462 
บริษทัร่วม 31,235,148 32,402,160 1,078,149 1,354,289 
การร่วมคา้ 2,151,672 1,078,179 35,445 21,884 

 33,386,820 33,480,339 2,657,732 2,463,635 

 



บริษทั ทริพเพลิ ไอ โลจสิติกส์ จาํกัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 
สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กันยายน พ.ศ. 2561 
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12 รายการกับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน (ต่อ) 
 

12.1) รายได้จากการขายสินค้าและบริการ (ต่อ) 
 

รายการท่ีเกิดข้ึนกบับุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัสาํหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2561 
และ พ.ศ. 2560 มีดงัน้ี 
 
 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการ 

 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
 30 กันยายน 30 กันยายน 30 กันยายน 30 กันยายน 
 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
 บาท บาท บาท บาท 
     

สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่     
บริษทัยอ่ย - - 4,258,991 2,734,515 
บริษทัร่วม 84,468,891 92,213,475 4,092,395 6,460,219 
การร่วมคา้ 4,624,782 3,137,791 105,180 34,617 

 89,093,673 95,351,266 8,456,566 9,229,351 

 
 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการ 

 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
 30 กันยายน 30 กันยายน 30 กันยายน 30 กันยายน 
 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
 บาท บาท บาท บาท 
     

รายได้จากการให้เช่าและ     
   การบริการทีเ่ก่ียวข้องกัน     
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่     
บริษทัยอ่ย - - 2,171,240 2,131,951 
บริษทัร่วม 1,560,520 1,560,995 1,560,520 1,560,995 
การร่วมคา้ - 2,400 - 2,400 

 1,560,520 1,563,395 3,731,760 3,695,346 
     

สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่     
บริษทัยอ่ย - - 6,503,604 6,386,979 
บริษทัร่วม 4,675,835 4,588,187 4,675,835 4,588,187 
การร่วมคา้ - 7,200 - 7,200 

 4,675,835 4,595,387 11,179,439 10,982,366 

 



บริษทั ทริพเพลิ ไอ โลจสิติกส์ จาํกัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 
สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กันยายน พ.ศ. 2561 
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12 รายการกับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน (ต่อ) 
 

12.1) รายได้จากการขายสินค้าและบริการ (ต่อ) 
 

รายการท่ีเกิดข้ึนกบับุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัสาํหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2561 
และ พ.ศ. 2560 มีดงัน้ี (ต่อ) 
 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการ 

 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
 30 กันยายน 30 กันยายน 30 กันยายน 30 กันยายน 
 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
 บาท บาท บาท บาท 
     

รายได้ค่าบริหารจดัการ     
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่     
บริษทัยอ่ย - - 10,372,500 - 

 - - 10,372,500 - 
     

สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่     
บริษทัยอ่ย - - 31,357,500 - 

 - - 31,357,500 - 
 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการ 

 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
 30 กันยายน 30 กันยายน 30 กันยายน 30 กันยายน 
 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
 บาท บาท บาท บาท 
     

เงนิปันผลรับ     
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่     
บริษทัยอ่ย - - 39,102,808 - 
บริษทัร่วม 3,010,000 - 3,010,000 - 
การร่วมคา้ 2,914,114 - - - 

 5,924,114 - 42,112,808 - 
     

สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่     
บริษทัยอ่ย - - 39,802,808 124,914,000 
บริษทัร่วม 5,530,000 10,381,691 5,530,000 10,381,691 
การร่วมคา้ 2,914,114 2,699,910 - - 

 8,444,114 13,081,601 45,332,808 135,295,691 



บริษทั ทริพเพลิ ไอ โลจสิติกส์ จาํกัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 
สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กันยายน พ.ศ. 2561 
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12 รายการกับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน (ต่อ) 
 
12.2) การรับบริการ 

 
รายการทางบญัชีท่ีเกิดข้ึนกบับุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัสําหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 
พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560 มีดงัน้ี 
 
 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการ 

 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
 30 กันยายน 30 กันยายน 30 กันยายน 30 กันยายน 
 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
 บาท บาท บาท บาท 
     

การรับบริการ     
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่     
บริษทัยอ่ย - - 1,230,608 1,107,880 
บริษทัร่วม 7,267,701 4,033,134 3,189,042 418,808 
การร่วมคา้ 14,366,202 11,336,870 - - 

 21,633,903 15,370,004 4,419,650 1,526,688 

     
สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่     
บริษทัยอ่ย - - 3,933,190 4,189,525 
บริษทัร่วม 19,805,995 15,651,146 9,180,163 1,017,181 
การร่วมคา้ 42,438,836 38,837,202 - - 

 62,244,831 54,488,348 13,113,353 5,206,706 

 
 
 



บริษทั ทริพเพลิ ไอ โลจสิติกส์ จาํกัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 
สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กันยายน พ.ศ. 2561 
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12 รายการกับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน (ต่อ) 
 

12.3) การซื้อสินทรัพย์ 
 

รายการทางบญัชีท่ีเกิดข้ึนกบับุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัสําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน  
พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560 มีดงัน้ี 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการ 
 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
 30 กันยายน 30 กันยายน 30 กันยายน 30 กันยายน 
 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
 บาท บาท บาท บาท 
การซื้อสินทรัพย์     
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่     
บริษทัยอ่ย     
บริษทัร่วม - - - - 
 - - - - 
     

สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่     
บริษทัยอ่ย     
บริษทัร่วม - 26,107,190 - - 
 - 26,107,190 - - 

 

12.4) ยอดค้างชําระทีเ่กิดจากการซื้อและขายสินค้าและบริการ 
 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการ 
 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) 
 30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน 31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
 บาท บาท บาท บาท 
ลูกหนีก้ารค้ากิจการท่ีเก่ียวข้องกัน     
บริษทัยอ่ย - - 15,331,368 28,045,869 
บริษทัร่วม 18,541,555 14,480,512 885,713 995,905 
การร่วมคา้ 12,779 362,374 11,559 202,569 
 18,554,334 14,842,886 16,228,640 29,244,343 
     

เจ้าหนีกิ้จการทีเ่ก่ียวข้องกัน     
บริษทัยอ่ย - - 532,305 734,688 
บริษทัร่วม 723,099 1,233,863 10,630 2,994 
การร่วมคา้ 3,421,016 3,148,538 - - 
 4,144,115 4,382,401 542,935 737,682 



บริษทั ทริพเพลิ ไอ โลจสิติกส์ จาํกัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 
สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กันยายน พ.ศ. 2561 
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12 รายการกับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน (ต่อ) 
 

12.5) เงนิปันผลค้างรับ  
 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการ 

 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) 
 30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน 31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
 บาท บาท บาท บาท 
     

เงนิปันผลค้างรับ       
บริษทัยอ่ย - - 24,602,808 32,498,220 

 - - 24,602,808 32,498,220 

 
12.6) เงนิให้กู้ยืมระยะส้ันแก่กิจการทีเ่ก่ียวข้องกัน 

 
  ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการ 

 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) 
 30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน 31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
 บาท บาท บาท บาท 
     

บริษทัยอ่ย - - 325,816,300 306,390,800 
การร่วมคา้ 2,250,000 2,250,000 2,250,000 2,250,000 

 2,250,000 2,250,000 328,066,300 308,640,800 

 
เงินใหกู้ย้ืมระยะสั้นแก่บริษทัยอ่ยและการร่วมคา้ มีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 1.50 - 6.25 ต่อปี (พ.ศ. 2560 : ร้อยละ 1.50 - 6.25 ต่อปี) 
และมีกาํหนดจ่ายชาํระคืนเม่ือทวงถาม 
 
 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการ 

 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) 
 30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน 31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
 บาท บาท บาท บาท 
     

ยอดคงเหลือตน้งวด 2,250,000 1,400,000 308,640,800 50,290,800 
เพิ่มข้ึนระหวา่งงวด - 3,750,000 92,600,000 271,750,000 

ลดลงระหวา่งงวด - (2,900,000) (73,174,500) (13,400,000) 

ยอดคงเหลือปลายงวด 2,250,000 2,250,000 328,066,300 308,640,800 



บริษทั ทริพเพลิ ไอ โลจสิติกส์ จาํกัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 
สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กันยายน พ.ศ. 2561 
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12 รายการกับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน (ต่อ) 
 
12.7) ค่าตอบแทนผู้บริหารสําคญั 

 
ผูบ้ริหารสาํคญัของกลุ่มกิจการ รวมถึงกรรมการ (ไม่วา่จะทาํหนา้ท่ีในระดบับริหารหรือไม่) คณะผูบ้ริหารระดบัสูง ค่าตอบแทน
ท่ีจ่ายหรือคา้งจ่ายสาํหรับผูบ้ริหารสาํคญัมีดงัน้ี 
 
 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการ 

 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
 30 กันยายน 30 กันยายน 30 กันยายน 30 กันยายน 
 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
 บาท บาท บาท บาท 
     

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่     
เงินเดือนและ     
   ผลประโยชนร์ะยะสั้น 10,676,645 11,185,892 5,490,639 3,979,850 
ผลประโยชนร์ะยะยาว 476,024 447,734 307,974 165,668 

 11,152,669 11,633,626 5,798,613 4,145,518 

     
สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่     
เงินเดือนและ     
   ผลประโยชนร์ะยะสั้น 38,513,116 52,235,443 16,686,028 14,716,333 
ผลประโยชนร์ะยะยาว 1,445,427 1,155,890 908,514 497,005 

 39,958,543 53,391,333 17,594,542 15,213,338 

 



บริษทั ทริพเพลิ ไอ โลจสิติกส์ จาํกัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 
สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กันยายน พ.ศ. 2561 
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13 กําไร(ขาดทุน)ต่อหุ้น  
 
13.1) กําไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 

 
เม่ือวนัท่ี 21 มีนาคม พ.ศ. 2560 กิจการไดล้ดมูลค่าหุ้นสามญัท่ีตราไวจ้ากมูลค่าหุ้นละ 100 บาท เป็นมูลค่าหุน้ละ 0.50 บาท  
มีผลทาํใหจ้าํนวนหุน้สามญัท่ีออกและชาํระแลว้ในปี พ.ศ. 2560 เพิม่ข้ึนจาก 2,150,000 หุน้ เป็น 430,000,000 หุน้ ในการคาํนวณ
กาํไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน กิจการไดใ้ชจ้าํนวนหุ้นสามญัหลงัจากแตกหุ้นสําหรับทุกงวดเปรียบเทียบใน พ.ศ. 2560  
ท่ีนาํเสนอรายงาน 
 
กาํไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคาํนวณโดยการหารกาํไรสุทธิท่ีเป็นของผูถื้อหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกัตามระยะเวลา 
ท่ีออกอยูใ่นระหวา่งงวด 
 
 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 30 กันยายน 30 กันยายน 30 กันยายน 
 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
     

กาํไร(ขาดทุน)สุทธิส่วนท่ีเป็นของ     
   บริษทัใหญ่ (บาท) 43,678,625 26,101,989 47,659,966 (8,930,917) 
     

จาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกั     
   ท่ีออกระหวา่งงวด (หุ้น) 604,500,000 2,150,000 604,500,000 2,150,000 
บวก  จาํนวนหุ้นสามญั     
           ท่ีมีการแตกหุน้ (หุ้น) - 427,850,000 - 427,850,000 
บวก  จาํนวนหุ้นสามญัจากการเพิ่มทุน     
           ท่ีออกเพ่ิมหลงัการแตกหุ้น     
           ถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกั (หุน้) - 69,005,435 - 69,005,435 

จาํนวนหุ้นสาํหรับการคาํนวณ     
   กาํไรต่อหุน้ 604,500,00 499,005,435 604,500,000 499,005,435 

กาํไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน     
   ท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ (บาท) 0.0723 0.0523 0.0788 (0.0179) 

 



บริษทั ทริพเพลิ ไอ โลจสิติกส์ จาํกัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 
สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กันยายน พ.ศ. 2561 

 

46 

13 กําไร(ขาดทุน)ต่อหุ้น (ต่อ) 
 

13.1) กําไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (ต่อ) 
 
กาํไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคาํนวณโดยการหารกาํไรสุทธิท่ีเป็นของผูถื้อหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกัตามระยะเวลา 
ท่ีออกอยูใ่นระหวา่งงวด (ต่อ) 
 
 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน 30 กันยายน 30 กันยายน 30 กันยายน 
 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
     

กาํไรสุทธิส่วนท่ีเป็นของ     
   บริษทัใหญ่ (บาท) 107,945,303 109,542,402 58,153,219 119,390,792 
     

จาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกั     
   ท่ีออกระหวา่งงวด (หุ้น) 604,500,000 2,150,000 604,500,000 2,150,000 
บวก  จาํนวนหุ้นสามญัท่ีมีการแตกหุน้     
           (หุน้) - 427,850,000 - 427,850,000 
บวก จาํนวนหุ้นสามญัจากการเพิ่มทุน     
           ท่ีออกเพ่ิมหลงัการแตกหุ้น     
           ถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกั (หุน้) - 25,598,901 - 25,598,901 

จาํนวนหุ้นสาํหรับการคาํนวณ     
   กาํไรต่อหุน้ 604,500,000 455,598,901 604,500,000 455,598,901 

กาํไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐานท่ีเป็นของ     
   บริษทัใหญ่ (บาท) 0.1786 0.2404 0.0962 0.2620 



บริษทั ทริพเพลิ ไอ โลจสิติกส์ จาํกัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 
สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กันยายน พ.ศ. 2561 
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13 กําไร(ขาดทุน)ต่อหุ้น (ต่อ) 
 

13.2) กําไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นปรับลด 
 

เม่ือวนัท่ี 29 สิงหาคม พ.ศ. 2560 กิจการออกใบสาํคญัแสดงสิทธิซ้ือหุน้สามญัจาํนวน 10,500,000 สิทธิ ใบสําคญัแสดงสิทธิน้ี
มีกาํหนดระยะเวลาใชสิ้ทธิภายใน 3 ปี นบัจากวนัท่ีออกใบสาํคญัแสดงสิทธิ 
 
กาํไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นปรับลดคาํนวณโดยการหารกาํไรสุทธิท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นสามญัด้วย จาํนวนหุ้นสามญัสําหรับการคาํนวณ
กาํไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน ปรับเพิ่มดว้ยจาํนวนหุน้สามญัท่ีตอ้งออกถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัเสมือนวา่มีการใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญั  
 
 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 30 กันยายน 30 กันยายน 30 กันยายน 
 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
     

กาํไร(ขาดทุน)สุทธิส่วนท่ีเป็นของ     
   บริษทัใหญ่ (บาท) 43,678,625 26,101,989 47,659,966 (8,930,917) 
     

จาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกั     
   ท่ีออกระหวา่งงวด (หุ้น) 604,500,000 2,150,000 604,500,000 2,150,000 
บวก  จาํนวนหุ้นสามญัท่ีมีการแตกหุน้     
             (หุน้) - 427,850,000 - 427,850,000 
บวก จาํนวนหุ้นสามญัจากการเพิ่มทุน     
           ท่ีออกเพ่ิมหลงัการแตกหุ้น     
           ถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกั (หุน้) - 69,005,435 - 69,005,435 

จาํนวนหุ้นสาํหรับการคาํนวณ     
   กาํไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน (หุ้น) 604,500,000 499,005,435 604,500,000 499,005,435 
บวก จาํนวนหุ้นสามญัท่ีออกเพ่ิม     
           เสมือนว่ามีการใชสิ้ทธิซ้ือหุ้น     
           สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกั (หุน้)  2,211,836 1,858,308 2,211,836 1,858,308 

จาํนวนหุ้นสาํหรับการคาํนวณ     
   กาํไรต่อหุน้ปรับลด (หุน้) 606,711,836 500,863,743 606,711,836 500,863,743 

กาํไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน     
   ท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ (บาท) 0.0720 0.0521 0.0786 (0.0178) 

 
 
 



บริษทั ทริพเพลิ ไอ โลจสิติกส์ จาํกัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 
สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กันยายน พ.ศ. 2561 
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13 กําไร(ขาดทุน)ต่อหุ้น (ต่อ) 
 

13.2) กําไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นปรับลด 
 

เม่ือวนัท่ี 29 สิงหาคม พ.ศ. 2560 กิจการออกใบสาํคญัแสดงสิทธิซ้ือหุน้สามญัจาํนวน 10,500,000 สิทธิ ใบสําคญัแสดงสิทธิน้ี
มีกาํหนดระยะเวลาใชสิ้ทธิภายใน 3 ปี นบัจากวนัท่ีออกใบสาํคญัแสดงสิทธิ 
 
กาํไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นปรับลดคาํนวณโดยการหารกาํไรสุทธิท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นสามญัด้วย จาํนวนหุ้นสามญัสําหรับการคาํนวณ
กาํไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน ปรับเพิ่มดว้ยจาํนวนหุน้สามญัท่ีตอ้งออกถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัเสมือนวา่มีการใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญั  
 
 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน 30 กันยายน 30 กันยายน 30 กันยายน 
 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
     

กาํไรสุทธิส่วนท่ีเป็นของ     
   บริษทัใหญ่ (บาท) 107,945,303 109,542,402 58,153,219 119,390,792 
     

จาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกั     
   ท่ีออกระหวา่งงวด (หุ้น) 604,500,000 2,150,000 604,500,000 2,150,000 
บวก  จาํนวนหุ้นสามญัท่ีมีการแตกหุน้     
           (หุน้) - 427,850,000 - 427,850,000 
บวก จาํนวนหุ้นสามญัจากการเพิ่มทุน     
           ท่ีออกเพ่ิมหลงัการแตกหุ้น     
           ถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกั (หุน้) - 25,598,901 - 25,598,901 

จาํนวนหุ้นสาํหรับการคาํนวณ     
   กาํไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน (หุ้น) 604,500,000 455,598,901 604,500,000 455,598,901 
บวก จาํนวนหุ้นสามญัท่ีออกเพ่ิม     
           เสมือนว่ามีการใชสิ้ทธิซ้ือหุน้     
           สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกั (หุน้)  2,211,836 626,243 2,211,836 626,243 

จาํนวนหุ้นสาํหรับการคาํนวณ     
   กาํไรต่อหุน้ปรับลด (หุน้) 606,711,836 456,225,144 606,711,836 456,225,144 

กาํไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐานท่ีเป็นของ     
   บริษทัใหญ่ (บาท) 0.1779 0.2401 0.0958 0.2617 

 



บริษทั ทริพเพลิ ไอ โลจสิติกส์ จาํกัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 
สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กันยายน พ.ศ. 2561 
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14 ภาระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่าจเกิดขึน้ 
 
สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2561 กลุ่มกิจการไม่มีภาระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดข้ึนรวมทั้งสญัญาต่าง ๆ  
ท่ีแตกต่างอยา่งเป็นสาระสาํคญัจากงบการเงินสาํหรับปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560  
 

15 เหตุการณ์ภายหลังวนัทีใ่นรายงาน 
 
การจ่ายเงินปันผลของการร่วมคา้ 
ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น เม่ือวนัท่ี 9 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ของ DG Packaging Pte. Ltd. ซ่ึงเป็นการร่วมคา้ของกลุ่มกิจการ ท่ีประเทศ
สิงคโปร์ได้อนุมติัจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแก่ผูถื้อหุ้นสามญัในอตัราหุ้นละ 2.25 ดอลลาร์สิงค์โปร์ จาํนวน 200,000 หุ้น คิดเป็น
จาํนวนเงิน 450,000 ดอลลาร์สิงคโ์ปร์ หรือประมาณ 10.52 ลา้นบาท โดยกลุ่มกิจการไดรั้บเงินปันผลดงักล่าวเม่ือวนัท่ี 18 ตุลาคม 
พ.ศ. 2561 จาํนวน 225,000 ดอลลาร์สิงคโปร์ หรือประมาณ 5.26 ลา้นบาท 
 
การเลิกกิจการของการร่วมคา้ 
ท่ีประชุมประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 2/2561 เม่ือวนัท่ี 11 ตุลาคม พ.ศ. 2561  ของบริษทั ซีดบับลิวที เคมิคอล โลจิสติกส์ จาํกดั 
ซ่ึงเป็นการร่วมค้าของกลุ่มกิจการ มีมติให้จดทะเบียนเลิกกิจการโดยได้จดทะเบียนเลิกกิจการกับกระทรวงพาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี  
1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 และอยูร่ะหวา่งการชาํระบญัชี  
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