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ตัวอย่างรายงานของผู้สอบบัญชีต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของกิจการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 
ทีจ่ัดท าขึน้ตามแม่บทการน าเสนอข้อมูลทีถู่กต้องตามทีค่วร (งบการเงินจัดท าขึน้ตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน) 
 

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 
 
เสนอผูถื้อหุน้ของบริษทั ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส์ จ ำกดั (มหำชน) 
 
 
ความเห็น 
 

ขำ้พเจำ้เห็นวำ่ งบกำรเงินรวมของบริษทั ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส์ จ ำกดั (มหำชน) (บริษทั) และบริษทัยอ่ย (กลุ่มกิจกำร) และงบกำรเงิน
เฉพำะกิจกำรของบริษทัแสดงฐำนะกำรเงินรวมของกลุ่มกิจกำรและฐำนะกำรเงินเฉพำะกิจกำรของบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561  
ผลกำรด ำเนินงำนรวมและผลกำรด ำเนินงำนเฉพำะกิจกำร และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพำะกิจกำรส ำหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั 
โดยถูกตอ้งตำมท่ีควรในสำระส ำคญัตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน  

 
งบการเงินทีต่รวจสอบ 
 

งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรประกอบดว้ย 
• งบแสดงฐำนะกำรเงินรวมและงบแสดงฐำนะกำรเงินเฉพำะกิจกำร ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 
• งบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จรวมและงบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จเฉพำะกิจกำรส ำหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั  
• งบแสดงกำรเปล่ียนแปลงส่วนของเจำ้ของรวมและงบแสดงกำรเปล่ียนแปลงส่วนของเจำ้ของเฉพำะกิจกำรส ำหรับปีส้ินสุด 

วนัเดียวกนั  
• งบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพำะกิจกำรส ำหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั และ 
• หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร ซ่ึงรวมถึงหมำยเหตุสรุปนโยบำยกำรบญัชีท่ีส ำคญั 

 

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น  
 

ขำ้พเจำ้ได้ปฏิบติังำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัชี ควำมรับผิดชอบของขำ้พเจำ้ได้กล่ำวไวใ้นส่วนของควำมรับผิดชอบ 
ของผูส้อบบญัชีต่อกำรตรวจสอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรในรำยงำนของขำ้พเจำ้ ขำ้พเจำ้มีควำมเป็นอิสระจำก 
กลุ่มกิจกำรและบริษทัตำมขอ้ก ำหนดจรรยำบรรณของผูป้ระกอบวิชำชีพบญัชีในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรตรวจสอบงบกำรเงินรวมและ
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำรท่ีก ำหนดโดยสภำวิชำชีพบัญชีในพระบรมรำชูปถัมภ์ และข้ำพเจ้ำได้ปฏิบัติตำมควำมรับผิดชอบ 
ดำ้นจรรยำบรรณอ่ืน ๆ ซ่ึงเป็นไปตำมขอ้ก ำหนดเหล่ำน้ี ขำ้พเจำ้เช่ือวำ่หลกัฐำนกำรสอบบญัชีท่ีขำ้พเจำ้ไดรั้บเพียงพอและเหมำะสมเพื่อ
ใชเ้ป็นเกณฑใ์นกำรแสดงควำมเห็นของขำ้พเจำ้ 
 
 



 

เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ 
 

เร่ืองส ำคญัในกำรตรวจสอบคือเร่ืองต่ำง ๆ ท่ีมีนัยส ำคญัท่ีสุดตำมดุลยพินิจเยี่ยงผูป้ระกอบวิชำชีพของข้ำพเจ้ำในกำรตรวจสอบ 
งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรส ำหรับงวดปัจจุบัน ขำ้พเจำ้ได้น ำเร่ืองเหล่ำน้ีมำพิจำรณำในบริบทของกำรตรวจสอบ 
งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรโดยรวมและในกำรแสดงควำมเห็นของข้ำพเจ้ำ ทั้ งน้ี ข้ำพเจ้ำไม่ได้แสดงควำมเห็น 
แยกต่ำงหำกส ำหรับเร่ืองเหล่ำน้ี  
 

เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ วธีิการตรวจสอบ 
 

การรับรู้รายได้ 
 

 

กลุ่มกิจกำรให้บริกำรจัดกำรขนส่งทั้ งในประเทศและ
ระหว่ำงประเทศและให้บริกำรโลจิสติกส์ครบวงจร โดยมี
รำยไดจ้ำกกำรให้บริกำรรวม 2,759 ลำ้นบำท หรือคิดเป็น
ร้อยละ 99 ของรำยได้รวม รำยได้จำกกำรให้บริกำรจะรับรู้
เม่ือได้ให้บริกำรแล้วเสร็จตำมข้อตกลงในสัญญำว่ำจ้ำง
บริกำรวำ่ ลูกคำ้จะใหบ้ริกำรขนส่งถึงจุดใด ไม่วำ่จะเป็น ณ 
จุดตน้ทำงหรือจุดปลำยทำงของกำรขนส่ง ตำมท่ีเปิดเผยไว้
ในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินข้อ 2.19 เร่ืองนโยบำย
บญัชีส ำหรับกำรรับรู้รำยได ้ 
 
ข้ำพเจ้ำได้พิ จำรณำให้ควำมส ำคัญในกำรตรวจสอบ 
ควำมถูกตอ้งของกำรรับรู้รำยไดโ้ดยตรวจรำยกำรรำยไดว้่ำ
เป็นรำยกำรท่ีเกิดข้ึนจริงและให้บริกำรแล้วเสร็จในรอบ
ระยะเวลำบญัชีท่ีเกิดรำยกำร 

ขำ้พเจำ้ไดต้รวจสอบกำรรับรู้รำยไดก้ำรใหบ้ริกำรของกลุ่มกิจกำรโดย 
- ประเมินและทดสอบกำรควบคุมภำยในท่ีส ำคญัเก่ียวกบัวงจรรำยได้

ของกลุ่มกิจกำร โดยสอบถำมบุคลำกรของกลุ่มกิจกำรเพื่อท ำควำม
เข้ำใจระบบวงจรรำยได้ และกำรควบคุมภำยใน และสุ่มเลือก
ตวัอยำ่งรำยกำรเพื่อทดสอบกำรควบคุมภำยในท่ีส ำคญัเก่ียวกบักำร
บันทึกรำยได้ตำมจุดรับรู้รำยได้ท่ี เหมำะสมตำมเง่ือนไขกำร
ให้บริกำร โดยตรวจใบแจง้หน้ีกบัเอกสำรประกอบ เช่น ใบขนและ
ใบเสนอรำคำ รวมทั้งตรวจว่ำใบแจง้หน้ีได้รับกำรสอบทำนควำม
ถูกตอ้งและอนุมติัจำกบุคลำกรท่ีเก่ียวขอ้ง และตรวจกำรรับช ำระเงิน
จำกลูกคำ้ตำมใบแจง้หน้ีกบัรำยกำรในบญัชีธนำคำร 

- ทดสอบเน้ือหำสำระของรำยกำรโดยเลือกตวัอยำ่งรำยกำรรำยไดจ้ำก
กำรใหบ้ริกำรในแต่ละประเภทท่ีบนัทึกบญัชี  เพื่อตรวจสอบวำ่กลุ่ม
กิจกำรได้ให้บริกำรแก่ลูกค้ำแล้ว และบันทึกรำยได้ตำมจุดรับรู้
รำยได้ท่ีเหมำะสมตำมเง่ือนไขกำรให้บริกำร โดยตรวจรำยกำร
รำยไดก้บัใบแจง้หน้ีและใบขนเพื่อตรวจวำ่เป็นรำยกำรท่ีเกิดข้ึนจริง
และให้บริกำรเสร็จแลว้ รวมทั้งตรวจกำรรับช ำระเงินจำกลูกคำ้ตำม
ใบแจง้หน้ีกบัรำยกำรในบญัชีธนำคำรส ำหรับรำยกำรท่ีไดรั้บช ำระ
เงินแลว้ 

- ส่งหนังสือยืนยนัยอดลูกหน้ีกำรค้ำโดยเน้นลูกค้ำรำยใหญ่ท่ีมี
รำยกำรคำ้และยอดคงเหลือสูง เพื่อตรวจว่ำรำยไดข้องกลุ่มกิจกำร
เป็นรำยไดท่ี้มีกำรใหบ้ริกำรเกิดข้ึนจริง และลูกหน้ีกำรคำ้มีตวัตน 

- วิเครำะห์เปรียบเทียบบญัชีรำยไดข้องกลุ่มกิจกำรโดยแยกยอ่ยเป็น
กำรบริกำรแต่ละประเภท เพื่อพิจำรณำว่ำมีควำมผนัผวนท่ีผิดปกติ
ของรำยไดห้รือไม่ รวมถึงกำรทดสอบควำมเหมำะสมของรำยกำรใน
สมุดรำยวันท่ีบันทึกเก่ียวกับรำยได้และรำยกำรปรับปรุงอ่ืน 
ท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อประเมินวำ่มีกำรบนัทึกรำยไดท่ี้ไม่เกิดข้ึนจริงหรือไม่ 

 
ขำ้พเจำ้ไม่พบขอ้ผิดพลำดท่ีมีสำระส ำคญัจำกกำรปฏิบติังำนดงักล่ำว
ขำ้งตน้ กำรรับรู้รำยไดส้อดคลอ้งกบัหลกัฐำนประกอบรำยกำร 

  



 

เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ วธีิการตรวจสอบ 
 

มูลค่าของเงนิลงทุนในการร่วมค้า 
 

 

อำ้งอิงหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินขอ้ 10.2  เร่ืองกำรลงทุน
ในกำรร่วมค้ำในระหว่ำงปีบริษัทได้ซ้ือเงินลงทุนใน DG 
Packaging Pte. Ltd.ในสัดส่วนร้อยละ 50 ของทุนจดทะเบียน 
ซ่ึงผูบ้ริหำรของกลุ่มกิจกำรประเมินว่ำกำรซ้ือเงินลงทุนใน
บริษทัดงักล่ำวถือเป็นเงินลงทุนในกำรร่วมคำ้ ตำมค ำนิยำมท่ี
ระบุไวใ้นมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 11  เร่ือง กำร
ร่วมกำรงำน 
 

ณ วนัท่ีซ้ือเงินลงทุน กลุ่มกิจกำรบนัทึกมูลค่ำของเงินลงทุน
ในกำรร่วมคำ้แสดงมูลค่ำตำมรำคำทุนในงบกำรเงินเฉพำะ
กิจกำรจ ำนวน 271.20 ล้ำนบำท โดยมูลค่ำตำมรำคำทุน
ประกอบด้วย ผลรวมของส่ิงตอบแทนท่ีโอนให้ ณ วนัท่ีซ้ือ 
เงินลงทุน รวมทั้งส่ิงตอบแทนท่ีคำดว่ำจะตอ้งจ่ำย และตน้ทุนท่ี
เก่ียวกบัขอ้งกบักำรซ้ือ ผูบ้ริหำรไดป้ระเมินมูลค่ำส่ิงตอบแทนท่ี
คำดว่ำจะตอ้งจ่ำย ตำมขอ้ตกลงท่ีก ำหนดในสัญญำ ซ่ึงจ ำนวน
เงินข้ึนอยู่กบัผลกำรด ำเนินงำนในอนำคตของกิจกำรร่วมคำ้ 
ผูบ้ริหำรจึงพิจำรณำรูปแบบควำมเป็นไปไดท่ี้บริษทัตอ้งจ่ำย
ช ำระผลตอบแทนท่ีจะเกิดข้ึนในอนำคต และคิดลดมูลค่ำเป็น
มูลค่ำปัจจุบนั  
 

ข้ำพเจ้ำให้ควำมส ำคัญในเร่ืองดังกล่ำว เน่ืองจำกมูลค่ำของ 
เงินลงทุนมีสำระส ำคญั นอกจำกน้ีวิธีประเมินส่ิงตอบแทนท่ี
คำดว่ำจะต้องจ่ำย ข้ึนอยู่กับกำรใช้ดุลยพินิจของผูบ้ริหำรใน
กำรพิจำรณำถึงควำมเป็นไปไดท่ี้ผลกำรด ำเนินงำนในอนำคต
ของกิจกำรร่วมคำ้จะเป็นไปตำมแผนธุรกิจ ซ่ึงจะมีผลต่อมูลค่ำ
ของเงินลงทุน ณ วนัท่ีซ้ือ 
 

ขำ้พเจำ้ไดพ้ิจำรณำกำรประเมินรำยกำรซ้ือเงินลงทุนท่ีจดัท ำโดยผูบ้ริหำร 
ว่ำรำยกำรดงักล่ำวถือเป็นกำรลงทุนในกำรร่วมคำ้และมีกำรบนัทึกอยำ่ง
เหมำะสมตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 11 โดยปฏิบติังำน
ดงัต่อไปน้ี 
 

-  ขำ้พเจำ้ไดอ่้ำนสัญญำซ้ือขำยเงินลงทุนในกำรร่วมคำ้ รวมถึงรำยงำน
กำรประชุมคณะกรรมกำรบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรอนุมติัให้บริษทั
ซ้ือเงินลงทุน รวมถึงสอบถำมผูบ้ริหำรและท่ีปรึกษำทำงกำรเงิน
เก่ียวกบัเหตุผลทำงธุรกิจของกำรลงทุน  

-  ขำ้พเจำ้ไดพ้ิจำรณำควำมสมเหตุสมผลของมูลค่ำส่ิงตอบแทนท่ีคำดว่ำ
จะตอ้งจ่ำย ณ วนัท่ีซ้ือเงินลงทุนตำมขอ้ตกลงท่ีก ำหนดในสัญญำ ซ่ึง
ข้ึนอยู่กับผลกำรด ำเนินงำนในอนำคตของกิจกำรร่วมค้ำ โดยได้
สอบถำมเชิงทดสอบต่อผูบ้ริหำรเก่ียวกับควำมเป็นไปได้ท่ีผลกำร
ด ำเนินงำนในอนำคตของกิจกำรร่วมคำ้จะเกิดข้ึนตำมท่ีก ำหนดใน
สัญญำ และประเมินควำมสอดคลอ้งกบักำรคำดกำรณ์แนวโน้มของ
อุตสำหกรรม รวมทั้งวิเครำะห์ควำมสมเหตุสมผลของแผนธุรกิจโดย
กำรเปรียบเทียบกบัผลกำรด ำเนินงำนท่ีเกิดข้ึนจริง และเปรียบเทียบ
อัตรำคิดลดท่ีผู ้บริหำรใช้ในกำรค ำนวณมูลค่ำปัจจุบัน กับอัตรำ
ดอกเบ้ียซ่ึงสะทอ้นควำมเส่ียงเฉพำะของหน้ีสินของบริษทั  

 

จำกผลกำรปฏิบติังำนดงักล่ำวขำ้งตน้ มูลค่ำของเงินลงทุนในกำรร่วมคำ้ 
ณ วนัท่ีซ้ือ มีควำมสมเหตุสมผลตำมหลกัฐำนสนบัสนุน  



 

ข้อมูลอ่ืน 
 

กรรมกำรเป็นผูรั้บผิดชอบต่อขอ้มูลอ่ืน ขอ้มูลอ่ืนประกอบดว้ย ขอ้มูลซ่ึงรวมอยูใ่นรำยงำนประจ ำปี แต่ไม่รวมถึงงบกำรเงินรวมและ 
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร และรำยงำนของผูส้อบบญัชีท่ีอยูใ่นรำยงำนนั้น ขำ้พเจำ้คำดว่ำขำ้พเจำ้จะไดรั้บรำยงำนประจ ำปีภำยหลงัวนัท่ี 
ในรำยงำนของผูส้อบบญัชีน้ี  
 
ควำมเห็นของขำ้พเจำ้ต่องบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอ่ืน และขำ้พเจ้ำไม่ได้ให้ควำมเช่ือมั่น 
ต่อขอ้มูลอ่ืน 
 
ควำมรับผิดชอบของขำ้พเจำ้ท่ีเก่ียวเน่ืองกบักำรตรวจสอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรคือ กำรอ่ำนและพิจำรณำวำ่ขอ้มูลอ่ืน
มีควำมขดัแยง้ท่ีมีสำระส ำคญักบังบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร หรือกบัควำมรู้ท่ีได้รับจำกกำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้  
หรือปรำกฏวำ่ขอ้มูลอ่ืนมีกำรแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสำระส ำคญัหรือไม่  
 
เม่ือขำ้พเจำ้ไดอ่้ำนรำยงำนประจ ำปี หำกขำ้พเจำ้สรุปไดว้ำ่มีกำรแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสำระส ำคญั ขำ้พเจำ้ตอ้งส่ือสำร
เร่ืองดงักล่ำวกบัคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
 
ความรับผดิชอบของกรรมการต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ  
 

กรรมกำรมีหน้ำท่ีรับผิดชอบในกำรจดัท ำและน ำเสนองบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรเหล่ำน้ี โดยถูกตอ้งตำมท่ีควรตำม
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกับกำรควบคุมภำยในท่ีกรรมกำรพิจำรณำว่ำจ ำเป็น เพื่อให้สำมำรถจดัท ำ 
งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรท่ีปรำศจำกกำรแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสำระส ำคญัไม่ว่ำจะเกิดจำกกำรทุจริต
หรือขอ้ผดิพลำด  
 
ในกำรจดัท ำงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร กรรมกำรรับผดิชอบในกำรประเมินควำมสำมำรถของกลุ่มกิจกำรและบริษทัใน
กำรด ำเนินงำนต่อเน่ือง เปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกบักำรด ำเนินงำนต่อเน่ือง (ตำมควำมเหมำะสม) และกำรใช้เกณฑ์กำรบญัชีส ำหรับกำร
ด ำเนินงำนต่อเน่ือง เวน้แต่กรรมกำรมีควำมตั้งใจท่ีจะเลิกกลุ่มกิจกำรและบริษทั หรือหยดุด ำเนินงำน หรือไม่สำมำรถด ำเนินงำนต่อเน่ือง
ต่อไปได ้ 
 
คณะกรรมกำรตรวจสอบมีหนำ้ท่ีช่วยกรรมกำรในกำรก ำกบัดูแลกระบวนกำรในกำรจดัท ำรำยงำนทำงกำรเงินของกลุ่มกิจกำรและบริษทั 
 
 
 
 



 

ความรับผดิชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงนิรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ 
 

กำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้มีวตัถุประสงค์เพื่อให้ได้ควำมเช่ือมัน่อย่ำงสมเหตุสมผลว่ำงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
โดยรวมปรำศจำกกำรแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสำระส ำคญัหรือไม่ ไม่ว่ำจะเกิดจำกกำรทุจริตหรือขอ้ผิดพลำด และเสนอ
รำยงำนของผูส้อบบญัชีซ่ึงรวมควำมเห็นของขำ้พเจำ้อยูด่ว้ย ควำมเช่ือมัน่อยำ่งสมเหตุสมผลคือควำมเช่ือมัน่ในระดบัสูง แต่ไม่ไดเ้ป็น
กำรรับประกนัวำ่กำรปฏิบติังำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัชีจะสำมำรถตรวจพบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสำระส ำคญั
ท่ีมีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอำจเกิดจำกกำรทุจริตหรือข้อผิดพลำด และถือว่ำมีสำระส ำคัญเม่ือคำดกำรณ์อย่ำง
สมเหตุสมผลได้ว่ำรำยกำรท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงแต่ละรำยกำร หรือทุกรำยกำรรวมกนัจะมีผลต่อกำรตดัสินใจทำงเศรษฐกิจของผูใ้ช ้
งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรเหล่ำน้ี  
 

ในกำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้ตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัชี ขำ้พเจำ้ไดใ้ชดุ้ลยพินิจเยีย่งผูป้ระกอบวิชำชีพและกำรสังเกต และสงสัยเยีย่ง 
ผูป้ระกอบวชิำชีพตลอดกำรตรวจสอบ กำรปฏิบติังำนของขำ้พเจำ้รวมถึง 
 

• ระบุและประเมินควำมเส่ียงจำกกำรแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสำระส ำคญัในงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะ
กิจกำร ไม่วำ่จะเกิดจำกกำรทุจริตหรือขอ้ผดิพลำด ออกแบบและปฏิบติังำนตำมวธีิกำรตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อควำมเส่ียง
เหล่ำนั้น และไดห้ลกัฐำนกำรสอบบญัชีท่ีเพียงพอและเหมำะสมเพื่อเป็นเกณฑใ์นกำรแสดงควำมเห็นของขำ้พเจำ้ ควำมเส่ียง 
ท่ีไม่พบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสำระส ำคญัซ่ึงเป็นผลมำจำกกำรทุจริตจะสูงกว่ำควำมเส่ียงท่ีเกิดจำกขอ้ผิดพลำด 
เน่ืองจำกกำรทุจริตอำจเก่ียวกบักำรสมรู้ร่วมคิด กำรปลอมแปลงเอกสำรหลกัฐำน กำรตั้งใจละเวน้กำรแสดงขอ้มูล กำรแสดง
ขอ้มูลท่ีไม่ตรงตำมขอ้เทจ็จริงหรือกำรแทรกแซงกำรควบคุมภำยใน 

• ท ำควำมเขำ้ใจในระบบกำรควบคุมภำยในท่ีเก่ียวขอ้งกับกำรตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีกำรตรวจสอบท่ีเหมำะสมกับ
สถำนกำรณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงคใ์นกำรแสดงควำมเห็นต่อควำมมีประสิทธิผลของกำรควบคุมภำยในของกลุ่มกิจกำร
และบริษทั 

• ประเมินควำมเหมำะสมของนโยบำยกำรบญัชีท่ีกรรมกำรใชแ้ละควำมสมเหตุสมผลของประมำณกำรทำงบญัชี และกำรเปิดเผย
ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงจดัท ำข้ึนโดยกรรมกำร  

• สรุปเก่ียวกบัควำมเหมำะสมของกำรใชเ้กณฑ์กำรบญัชีส ำหรับกำรด ำเนินงำนต่อเน่ืองของกรรมกำรจำกหลกัฐำนกำรสอบ
บญัชีท่ีไดรั้บ และประเมินว่ำมีควำมไม่แน่นอนท่ีมีสำระส ำคญัท่ีเก่ียวกบัเหตุกำรณ์หรือสถำนกำรณ์ท่ีอำจเป็นเหตุให้เกิด 
ข้อสงสัยอย่ำงมีนัยส ำคญัต่อควำมสำมำรถของกลุ่มกิจกำรและบริษัทในกำรด ำเนินงำนต่อเน่ืองหรือไม่ ถ้ำข้ำพเจ้ำได ้
ขอ้สรุปวำ่มีควำมไม่แน่นอนท่ีมีสำระส ำคญั ขำ้พเจำ้ตอ้งกล่ำวไวใ้นรำยงำนของผูส้อบบญัชีของขำ้พเจำ้โดยให้ขอ้สังเกตถึง
กำรเปิดเผยขอ้มูลในงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้ง หรือถำ้กำรเปิดเผยดงักล่ำวไม่เพียงพอ ควำมเห็น
ของขำ้พเจ้ำจะเปล่ียนแปลงไป  ข้อสรุปของขำ้พเจำ้ข้ึนอยู่กับหลักฐำนกำรสอบบัญชีท่ีได้รับจนถึงวนัท่ีในรำยงำนของ 
ผูส้อบบญัชีของขำ้พเจำ้ อยำ่งไรก็ตำม เหตุกำรณ์หรือสถำนกำรณ์ในอนำคตอำจเป็นเหตุให้กลุ่มกิจกำรและบริษทัตอ้งหยดุ
กำรด ำเนินงำนต่อเน่ือง  

• ประเมินกำรน ำเสนอ โครงสร้ำงและเน้ือหำของงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรโดยรวม รวมถึงกำรเปิดเผยขอ้มูลวำ่
งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรแสดงรำยกำร และเหตุกำรณ์ในรูปแบบท่ีท ำให้มีกำรน ำเสนอขอ้มูลโดยถูกตอ้ง
ตำมท่ีควรหรือไม่ 

• ไดรั้บหลกัฐำนกำรสอบบญัชีท่ีเหมำะสมอยำ่งเพียงพอเก่ียวกบัขอ้มูลทำงกำรเงินของกิจกำรภำยในกลุ่มหรือกิจกรรมทำงธุรกิจ
ภำยในกลุ่มกิจกำรเพื่อแสดงควำมเห็นต่องบกำรเงินรวม ขำ้พเจำ้รับผิดชอบต่อกำรก ำหนดแนวทำง กำรควบคุมดูแลและ 
กำรปฏิบติังำนตรวจสอบกลุ่มกิจกำร ขำ้พเจำ้เป็นผูรั้บผดิชอบแต่เพียงผูเ้ดียวต่อควำมเห็นของขำ้พเจำ้ 



 

ขำ้พเจำ้ไดส่ื้อสำรกบัคณะกรรมกำรตรวจสอบในเร่ืองต่ำง ๆ ท่ีส ำคญัซ่ึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลำของ กำรตรวจสอบตำมท่ีไดว้ำงแผนไว ้
ประเด็นท่ีมีนยัส ำคญัท่ีพบจำกกำรตรวจสอบ และขอ้บกพร่องท่ีมีนยัส ำคญัในระบบกำรควบคุมภำยใน หำกขำ้พเจำ้ไดพ้บในระหว่ำง 
กำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้ 
 
ขำ้พเจำ้ไดใ้ห้ค  ำรับรองแก่คณะกรรมกำรตรวจสอบวำ่ ขำ้พเจำ้ไดป้ฏิบติัตำมขอ้ก ำหนดจรรยำบรรณท่ีเก่ียวขอ้งกบัควำมเป็นอิสระและ
ได้ส่ือสำรกบัคณะกรรมกำรตรวจสอบเก่ียวกบัควำมสัมพนัธ์ทั้งหมด ตลอดจนเร่ืองอ่ืนซ่ึงขำ้พเจำ้เช่ือว่ำมีเหตุผลท่ีบุคคลภำยนอก 
อำจพิจำรณำวำ่กระทบต่อควำมเป็นอิสระของขำ้พเจำ้และมำตรกำรท่ีขำ้พเจำ้ใชเ้พื่อป้องกนัไม่ใหข้ำ้พเจำ้ขำดควำมเป็นอิสระ 
 
จำกเร่ืองท่ีส่ือสำรกบัคณะกรรมกำรตรวจสอบ ขำ้พเจำ้ไดพ้ิจำรณำเร่ืองต่ำง ๆ ท่ีมีนยัส ำคญัท่ีสุดในกำรตรวจสอบงบกำรเงินรวมและ 
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำรในงวดปัจจุบนัและก ำหนดเป็นเร่ืองส ำคญัในกำรตรวจสอบ ขำ้พเจำ้ไดอ้ธิบำยเร่ืองเหล่ำน้ีในรำยงำนของผูส้อบบญัชี 
เวน้แต่กฎหมำยหรือขอ้บงัคบัไม่ให้เปิดเผยต่อสำธำรณะเก่ียวกบัเร่ืองดงักล่ำว หรือในสถำนกำรณ์ท่ียำกท่ีจะเกิดข้ึน ขำ้พเจำ้พิจำรณำว่ำ
ไม่ควรส่ือสำรเร่ืองดงักล่ำวในรำยงำนของขำ้พเจำ้เพรำะกำรกระท ำดงักล่ำวสำมำรถคำดกำรณ์ไดอ้ย่ำงสมเหตุผลว่ำจะมีผลกระทบ
ในทำงลบมำกกวำ่ผลประโยชน์ต่อส่วนไดเ้สียสำธำรณะจำกกำรส่ือสำรดงักล่ำว  
 
 

บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮำส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ำกดั 
 
 
 
 
 
 
วเิชียร  กิง่มนตรี 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญำตเลขท่ี 3977 
กรุงเทพมหำนคร 
26 กมุภำพนัธ์ พ.ศ. 2562 
 
 



บริษทั ทริพเพลิ ไอ โลจสิติกส์ จาํกัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2561

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

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 6 731,821,620 746,463,152 408,229,832 582,975,952

เงินลงทุนระยะสั้น - 4,132,988 - -

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 7 419,813,336 406,243,208 65,860,275 83,895,912

เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 28.6 2,250,000 2,250,000 322,566,300 308,640,800

ส่วนของลูกหน้ีตามสญัญาเช่าการเงินท่ีถึง

กาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี - สุทธิ 841,122 - - -

สินคา้คงเหลือ 1,645,554 1,601,277 - -

สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน 8 23,619,894 21,530,511 527,562 950,224

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 1,179,991,526 1,182,221,136 797,183,969 976,462,888

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าการเงิน - สุทธิ 1,045,958 - - -

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 9 - - 145,448,570 55,698,570

เงินลงทุนในบริษทัร่วม 10.1 32,569,704 21,890,831 5,065,215 5,065,215

เงินลงทุนในการร่วมคา้ 10.2 291,992,949 15,981,014 271,385,837 187,494

เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 13,250 13,250 - -

อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน - สุทธิ 11 - - 86,172,748 90,068,699

ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ 12 239,158,039 254,123,452 16,398,022 17,555,930

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - สุทธิ 13 13,680,461 10,354,845 1,376,940 1,768,459

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี 14 15,497,692 10,349,447 4,657,553 1,057,010

เงินประกนัสญัญา 41,434,294 42,581,240 1,758,130 1,756,630

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 15 84,135,007 18,085,966 6,572,378 3,080,434

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 719,527,354 373,380,045 538,835,393 176,238,441

รวมสินทรัพย์ 1,899,518,880 1,555,601,181 1,336,019,362 1,152,701,329

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในหนา้ 17 ถึง 100 เป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

กรรมการ                                                                                     กรรมการ                                                                                 .
          (นายทิพย ์ ดาลาล)                                                                       (นายวรัิช  นอบนอ้มธรรม)

7



บริษทั ทริพเพลิ ไอ โลจสิติกส์ จาํกัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2561

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

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

หนีสิ้นและส่วนของเจ้าของ

หนีสิ้นหมุนเวยีน

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารและเงินกูย้มื

ระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน - 4,728,224 - -

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 16 442,976,020 332,516,342 21,604,796 23,809,779

ส่วนของมูลค่าส่ิงตอบแทนท่ีคาดวา่ตอ้งจ่ายสาํหรับการลงทุน

ในการร่วมคา้ท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี - สุทธิ 10.2 69,980,280 - 69,980,280 -

ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน

ท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 17.1 1,875,996 6,620,250 - -

ส่วนของหน้ีสินตามสญัญาเช่า

การเงินท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี - สุทธิ 17.2 11,318,900 9,232,119 3,853,313 3,675,882

หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน 18 39,162,964 35,121,816 2,199,004 2,661,473

รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 565,314,160 388,218,751 97,637,393 30,147,134

หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน

มูลค่าส่ิงตอบแทนท่ีคาดวา่ตอ้งจ่ายสาํหรับการลงทุน
ในการร่วมคา้ - สุทธิ 10.2 71,798,120 - 71,798,120 -

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 17.1 - 1,832,454 - -

หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน - สุทธิ 17.2 19,911,065 21,205,838 6,800,718 10,654,032

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 19 31,581,730 23,284,427 10,720,059 4,913,892

หน้ีสินไม่หมุนเวยีนอ่ืน 8,998,154 6,067,165 822,379 812,378

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 132,289,069 52,389,884 90,141,276 16,380,302

รวมหนีสิ้น 697,603,229 440,608,635 187,778,669 46,527,436

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในหนา้ 17 ถึง 100 เป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

กรรมการ                                                                                     กรรมการ                                                                                 .

          (นายทิพย ์ ดาลาล)                                                                       (นายวรัิช  นอบนอ้มธรรม)
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บริษทั ทริพเพลิ ไอ โลจสิติกส์ จาํกัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560
หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

หนีสิ้นและส่วนของเจ้าของ (ต่อ)

ส่วนของเจ้าของ

ทุนเรือนหุน้ 20

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
มูลค่าท่ีชาํระแลว้หุน้ละ 0.50 บาท 302,250,000 302,250,000 302,250,000 302,250,000

ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั - สุทธิ 20 687,965,894 687,965,894 687,965,894 687,965,894
ส่วนเกินทุนจากการควบรวมกิจการ
ภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 30,726,984 30,726,984 - -

ส่วนเกินทุนจากการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 20,539,586 19,209,586 20,539,586 19,209,586
ส่วนตํ่ากวา่ทุนจากการเปล่ียนแปลง
สดัส่วนในบริษทัยอ่ย (187,500) (187,500) - -

กาํไรสะสม
จดัสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย 22 21,400,000 14,401,628 16,300,000 10,801,628
ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 142,114,049 63,542,208 121,185,213 85,946,785

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของเจา้ของ (2,893,362) (2,916,254) - -

ส่วนของเจา้ของของบริษทัใหญ่ 1,201,915,651 1,114,992,546 1,148,240,693 1,106,173,893

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม - - - -

รวมส่วนของเจ้าของ 1,201,915,651 1,114,992,546 1,148,240,693 1,106,173,893

รวมหนีสิ้นและส่วนของเจ้าของ 1,899,518,880 1,555,601,181 1,336,019,362 1,152,701,329

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในหนา้ 17 ถึง 100 เป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

กรรมการ                                                                                     กรรมการ                                                                                 .
          (นายทิพย ์ ดาลาล)                                                                       (นายวรัิช  นอบนอ้มธรรม)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ
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บริษัท ทริพเพลิ ไอ โลจิสตกิส์ จํากัด (มหาชน)

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2561

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

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

รายไดจ้ากใหบ้ริการ 2,758,967,083 2,271,953,814 84,802,545 62,842,171

รายไดจ้ากการขาย 11,597,056 22,617,337 - -

ตน้ทุนการใหบ้ริการ (2,282,914,831) (1,755,242,277) (49,404,936) (20,763,889)

ตน้ทุนขาย (3,040,501) (7,888,121) - -

กําไรขั้นต้น 484,608,807 531,440,753 35,397,609 42,078,282

รายไดเ้งินปันผล - - 96,726,828 212,390,691

รายไดอ่ื้น 23 18,448,701 15,484,366 54,520,354 33,794,585

ค่าใชจ่้ายในการขาย (77,171,225) (110,916,019) (7,379,284) (5,552,966)

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (294,984,867) (281,048,180) (76,049,991) (66,394,737)

กาํไร(ขาดทุน)จากอตัราแลกเปล่ียน - สุทธิ 6,986,442 (10,186,717) 3,621,477 171,107

ตน้ทุนทางการเงิน 24 (1,863,499) (5,561,837) (568,752) (672,628)

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุน

ในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ 10 33,062,456 16,678,065 - -

กําไรก่อนภาษีเงนิได้ 169,086,815 155,890,431 106,268,241 215,814,334

ภาษีเงินได้ 26 (18,409,707) (26,253,313) 3,073,146 218,225

กําไรสุทธิสําหรับปี 150,677,108 129,637,118 109,341,387 216,032,559

กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอ่ืน:

รายการท่ีจะไม่จัดประเภทรายการใหม่ไปยังกาํไรหรือขาดทุน

ในภายหลงั

การวดัมูลค่าใหม่ของภาระผกูพนัผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 875,241 - (2,636,984) -

ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนของบริษทัร่วม

  และการร่วมคา้ตามวิธีส่วนไดเ้สีย 687,912 - - -

ภาษีเงินไดข้องรายการท่ีจะไม่จดัประเภทรายการใหม่

   ไปยงักาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั (175,048) - 527,397 -

รวมรายการท่ีจะไม่จดัประเภทรายการใหม่ไปยงั

กาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั 1,388,105 - (2,109,587) -

รายการท่ีจะจัดประเภทใหม่ไปยังกาํไรหรือขาดทุน

ในภายหลงั

ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่า

งบการเงิน 22,892 (2,496,912) - -

รวมรายการท่ีจะจดัประเภทรายการใหม่ไปยงั

กาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั 22,892 (2,496,912) - -

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอ่ืนสาํหรับปี - สุทธิจากภาษี 1,410,997 (2,496,912) (2,109,587) -

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 152,088,105 127,140,206 107,231,800 216,032,559

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในหนา้ 17 ถึง 100 เป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

กรรมการ                                                                                     กรรมการ                                                                                 .

             (นายทิพย ์ ดาลาล)                                                                     (นายวิรัช  นอบนอ้มธรรม)
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บริษัท ทริพเพลิ ไอ โลจิสตกิส์ จํากัด (มหาชน)

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2561

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

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

การแบ่งปันกําไร

ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 150,677,108 129,637,118 109,341,387 216,032,559

ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม - - - -

150,677,108 129,637,118 109,341,387 216,032,559

การแบ่งปันกําไรเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 152,088,105 127,140,206 107,231,800 216,032,559

ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม - - - -

152,088,105 127,140,206 107,231,800 216,032,559

กําไรต่อหุ้น

กาํไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน 27 0.2493 0.2629 0.1809 0.4381

กาํไรต่อหุน้ปรับลด 27 0.2484 0.2620 0.1802 0.4367

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในหนา้ 17 ถึง 100 เป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

กรรมการ                                                                                     กรรมการ                                                                                 .

             (นายทิพย ์ ดาลาล)                                                                     (นายวิรัช  นอบนอ้มธรรม)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ
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บริษัท ทริพเพลิ ไอ โลจิสติกส์ จํากัด (มหาชน)

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ

สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561

องค์ประกอบอื่น

ของส่วนของเจ้าของ

กําไรขาดทุน

ส่วนเกินทุน เบ็ดเสร็จอื่น

ส่วนเกินทุน จากการควบรวม ส่วนเกินทุน ส่วนตํ่ากว่าทุน จัดสรรแล้ว ผลต่างอัตราแลกเปลี่ยน รวม

 ทุนที่ออก มูลค่าหุ้น กิจการภายใต้การ จากการจ่ายโดย จากการเปลี่ยนแปลง - สํารอง จากการแปลงค่า ส่วนของเจ้าของ ส่วนได้เสียที่ไม่มี รวม

และชําระแล้ว สามัญ - สุทธิ ควบคุมเดียวกัน ใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ สัดส่วนในบริษัทย่อย ตามกฎหมาย ยงัไม่ได้จัดสรร งบการเงิน บริษัทใหญ่ อํานาจควบคุม ส่วนของเจ้าของ

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

ยอดยกมา ณ วันที่ 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

เพิ่มทุนสุทธิ 20 87,250,000 687,965,894 - - - - - - 775,215,894 - 775,215,894

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

สาํรองตามกฏหมาย 22 - - - - - 10,801,628  (10,801,628) - - - -

โอนสาํรองตามกฏหมายของบริษทัยอ่ย - - - - - 1,200,000  (1,200,000) - - - -

การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 30 - - - 444,548 - - - - 444,548 - 444,548

กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี - - - - - - 129,637,118  (2,496,912) 127,140,206 - 127,140,206

ยอดยกไป ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 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

ยอดยกมา ณ วันที่ 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

เงินปันผลจ่าย 21 - - - - - - (66,495,000)         - (66,495,000)         - (66,495,000)          

สาํรองตามกฏหมาย 22 - - - - - 5,498,372       (5,498,372)           - - - -

สาํรองตามกฏหมายของบริษทัยอ่ย - - - - - 2,000,000       (2,000,000)           - - - -

การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 30 - - - 1,330,000             - - - - 1,330,000             - 1,330,000             

กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี - - - - - - 152,065,213        22,892                              152,088,105         - 152,088,105         

โอนสาํรองตามกฎหมายจากการเลิกกิจการของบริษทัยอ่ย - - - - - (500,000)        500,000               - -                        - -

ยอดยกไป ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 302,250,000 687,965,894 30,726,984 20,539,586  (187,500) 21,400,000 142,114,049  (2,893,362) 1,201,915,651 - 1,201,915,651

งบการเงินรวม

กําไรสะสม

กรรมการ                                                                                              กรรมการ                                                                                      .
                                                                                                                                           (นายทิพย ์ ดาลาล)                                                                       (นายวิรัช  นอบนอ้มธรรม)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในหนา้ 17 ถึง 100 เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท ทริพเพลิ ไอ โลจิสติกส์ จํากัด (มหาชน)

งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของเจ้าของ

สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561

ส่วนเกิน ส่วนเกินทุนจาก

 ทุนทีอ่อก มูลค่าหุ้น การจ่ายโดยใช้ จัดสรรแล้ว- สํารอง รวม

และชําระแล้ว สามญั - สุทธิ หุ้นเป็นเกณฑ์ ตามกฎหมาย ยงัไม่ได้จัดสรร ส่วนของเจ้าของ

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท บาท บาท

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

เพิ่มทุนสุทธิ 20 87,250,000 687,965,894 - - - 775,215,894

เงินปันผลจ่าย 22 - - - -  (129,050,000)  (129,050,000)

สาํรองตามกฏหมาย - - - 10,801,628  (10,801,628) -

การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 30 - - 444,548 - - 444,548

กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี - - - - 216,032,559 216,032,559

ยอดยกไป ณ วนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 302,250,000 687,965,894 19,209,586 10,801,628 85,946,785 1,106,173,893

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

เงินปันผลจ่าย 21 - - - -  (66,495,000)  (66,495,000)

สาํรองตามกฏหมาย 22 - - - 5,498,372  (5,498,372) -

การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 30 - - 1,330,000 - - 1,330,000

กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี - - - - 107,231,800 107,231,800

ยอดยกไป ณ วนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 302,250,000 687,965,894 20,539,586 16,300,000 121,185,213 1,148,240,693

          

งบการเงินเฉพาะกิจการ

กําไรสะสม

กรรมการ                                                                                              กรรมการ                                                                                      .

                                                     (นายทิพย ์ ดาลาล)                                                                               (นายวิรัช  นอบนอ้มธรรม)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในหนา้ 17 ถึง 100 เป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษัท ทริพเพลิ ไอ โลจิสติกส์ จํากัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด

สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560
หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน
กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 169,086,815 155,890,431 106,268,241 215,814,334
รายการปรับปรุง
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 11, 12, 13 48,109,897 41,431,401 8,776,431 7,531,661
ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ 10 (33,062,456) (16,678,065) - -
(กาํไร)ขาดทุนจากการเลิกบริษทัยอ่ย และบริษทัร่วม - 962,779 (553,844) -
กาํไรจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ (3,999,576) (174,853) - -
ขาดทุนจากการเลิกใชสิ้นทรัพย์ 444,355 154,632 16,416 -
ภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน 19 9,754,944 3,484,941 3,169,183 719,968
ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ(กลบัรายการ) (154,145) 473,015 104,348 -
กาํไรจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตรา
ต่างประเทศท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง (3,320,400) - (3,320,400) -

รายไดด้อกเบ้ีย (6,198,518) (2,630,393) (10,015,291) (4,362,469)
รายไดเ้งินปันผล - - (96,726,828) (212,384,691)
ค่าใชจ่้ายจากการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 30 1,330,000 444,548 1,330,000 444,548
ดอกเบ้ียสญัญาเช่าการเงินตดัจาํหน่าย 1,323,610 1,866,739 568,752 524,683
ตน้ทุนทางการเงิน 539,889 3,695,098 - 147,945

183,854,415 188,920,273 9,617,008 8,435,979
การเปล่ียนแปลงของเงินทุนหมุนเวยีน
สินทรัพยด์าํเนินงานลดลง(เพ่ิมข้ึน)
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ (10,896,879) 129,813,377 19,453,404 (21,481,379)
สินคา้คงเหลือ (44,276) (163,127) - -
สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน 1,155,829 (4,360,805) 422,662 (365,579)
เงินประกนัสญัญา (2,116,806) - (1,500) -
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน (42,609,329) (6,096,499) - (2,244,559)

หน้ีสินดาํเนินงานเพ่ิมข้ึน(ลดลง)
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 114,052,483 (283,326,891) (1,617,725) (2,455,421)
หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน 347,454 8,365,381 (462,469) 1,271,822
ภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน 19 (582,400) - - -
หน้ีสินไม่หมุนเวยีนอ่ืน 2,937,000 (61,400) 10,001 (45,000)

กระแสเงนิสดจากการดาํเนินงาน 246,097,491 33,090,309 27,421,381 (16,884,137)
จ่ายภาษีเงินได้ (43,582,275) (30,246,834) (3,491,944) (1,047,668)

เงนิสดสุทธิได้รับจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดาํเนินงาน 202,515,216 2,843,475 23,929,437 (17,931,805)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในหนา้ 17 ถึง 100 เป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

กรรมการ                                                                                              กรรมการ                                                                                                .
                                        (นายทิพย ์ ดาลาล)                                                                                  (นายวรัิช  นอบนอ้มธรรม)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ
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บริษัท ทริพเพลิ ไอ โลจิสติกส์ จํากัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด

สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561

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

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินสดรับจากดอกเบ้ีย 6,476,747 2,695,940 10,378,993 3,479,820

เงินสดรับจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ 6,684,071 2,018,970 - -

เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ืออุปกรณ์และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (34,982,048) (89,984,801) (4,035,094) (2,478,178)

เงินสดรับจากการเลิกกิจการในบริษทัยอ่ย - - 3,053,744 -

เงินสดรับจากการเลิกกิจการในบริษทัร่วม - 1,557,221 - -

เงินสดจ่ายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 9 - - (92,249,900) (2,000,000)

เงินสดจ่ายเงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ 10.2 (126,099,544) (1,499,950) (126,099,544) -

เงินสดรับจากเงินใหกู้ย้มืระยะสั้นจากกิจการ

ท่ีเก่ียวขอ้งกนั 28.6 - 2,900,000 78,674,500 13,400,000

เงินสดจ่ายสาํหรับเงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการ

ท่ีเก่ียวขอ้งกนั 28.6 - (3,750,000) (92,600,000) (271,750,000)

เงินสดรับจากเงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการอ่ืน - 1,292,131 - -

เงินสดรับจากเงินใหกู้ย้มืระยะยาว

แก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 8,800,000 - -

เงินสดรับจากเงินลงทุนระยะสั้น 4,132,988 48,820 - -

เงินสดรับจากเงินปันผลจากบริษทัยอ่ย - - 82,301,028 167,783,000

เงินสดรับจากเงินปันผลจากบริษทัร่วมและการร่วมคา้ 16,757,954 16,120,151 12,537,590 12,101,691

เงนิสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน  (127,029,832)  (59,801,518)  (128,038,683)  (79,463,667)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในหนา้ 17 ถึง 100 เป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

กรรมการ                                                                                              กรรมการ                                                                                                .

                                        (นายทิพย ์ ดาลาล)                                                                                  (นายวรัิช  นอบนอ้มธรรม)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ
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บริษัท ทริพเพลิ ไอ โลจิสติกส์ จํากัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด

สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560
หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจัดหาเงนิ
เงินสดจ่ายดอกเบ้ีย (539,889) (6,257,029) - (672,628)
เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารและเงินกูย้มืระยะสั้น
จากสถาบนัการเงินลดลงสุทธิ (4,728,224) (40,758,748) - -

หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงินลดลง (11,781,178) (9,267,316) (4,244,635) (3,742,422)
เงินสดรับเงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 60,000,000 - 60,000,000
เงินสดจ่ายคืนเงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - (60,000,000) - (60,000,000)
เงินสดจ่ายคืนเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 17.1 (6,576,708) (8,459,434) - -
เงินสดรับจากการเพ่ิมทุนสุทธิ - 775,215,894 - 775,215,894
เงินสดจ่ายเงินปันผล 21 (66,392,239) (129,050,000) (66,392,239) (129,050,000)

เงนิสดสุทธิได้รับจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงนิ  (90,018,238) 581,423,367  (70,636,874) 641,750,844

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดเพิม่ขึน้(ลดลง)สุทธิ (14,532,854) 524,465,324 (174,746,120) 544,355,372
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้ปี 746,463,152 226,214,951 582,975,952 38,620,580

ผลต่างอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงิน (108,678) (4,217,123) - -

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดปลายปี 731,821,620 746,463,152 408,229,832 582,975,952

รายการทีไ่ม่ใช่เงนิสด

เจา้หน้ีคงเหลือตามสญัญาเช่าการเงิน 792,008 6,140,684  (3,675,883)  (9,967,359)

เงินปันผลคา้งจ่าย 102,761 - 102,761 -

เงินปันผลคา้งรับ  (1,499,950) -  (1,888,210)  (32,498,220)

ดอกเบ้ียคา้งรับ 333,673 661,233 363,702 916,887

เจา้หน้ีค่าซ้ือสินทรัพยถ์าวร 2,083,768  (13,544,427)  (687,625)  (6,914,719)

ลูกหน้ีจากการขายสินทรัพยต์ามสญัญาเช่าการเงิน  (1,887,080) - - -

ประมาณการหน้ีสินจากการลงทุนในการร่วมคา้ - สุทธิ 141,778,400 - 141,778,400 -

การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 1,330,000 444,548 1,330,000 444,548

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในหนา้ 17 ถึง 100 เป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

กรรมการ                                                                                              กรรมการ                                                                                                .

                                        (นายทิพย ์ ดาลาล)                                                                                  (นายวรัิช  นอบนอ้มธรรม)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ
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บริษัท ทริพเพลิ ไอ โลจิสติกส์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 

 

17 

1 ข้อมูลทั่วไป 
 
บริษทั ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส์ จ ำกดั (มหำชน) (“กิจกำร”) เป็นบริษทัมหำชนจ ำกดั และเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย ซ่ึงจดัตั้งข้ึนในประเทศไทยและมีท่ีอยูต่ำมท่ีไดจ้ดทะเบียนดงัน้ี 
 
เลขท่ี 628 ชั้น 3 อำคำรทริพเพิลไอ ซอยกลบัชม ถนนนนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยำนำวำ กรุงเทพมหำนคร 10120 ประเทศไทย 
 
เพื่อวตัถุประสงคใ์นกำรรำยงำนขอ้มูลจึงรวมเรียกกิจกำรและบริษทัยอ่ยวำ่ “กลุ่มกิจกำร” 
 
กลุ่มกิจกำรด ำเนินธุรกิจหลกัเก่ียวกบั กำรเป็นผูรั้บจดักำรขนส่งสินคำ้ทั้งในประเทศและระหว่ำงประเทศ และให้บริกำรโลจิสติกส์
ครบวงจร 
 
งบกำรเงินรวมจดัท ำข้ึนโดยรวมบริษทัยอ่ยดงัต่อไปน้ี 
    อตัรำร้อยละของหุ้นทีถื่อ  

ทั้งทำงตรงและทำงอ้อม 

  จัดตั้งขึน้ พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

ช่ือบริษัทย่อย ชนิดของธุรกจิ ในประเทศ ร้อยละ ร้อยละ 
     

บริษทั เอเชีย กรำวด ์เซอร์วสิ จ  ำกดั ตวัแทนขนส่งสินคำ้ทำงอำกำศ ไทย 100.00 100.00 
บริษทั ทริพเพิล ไอ แอร์ เอก็ซ์เพรส จ ำกดั ตวัแทนขนส่งสินคำ้ทำงอำกำศ ไทย 100.00 100.00 
บริษทั ทริพเพิล ไอ เอเชีย คำร์โก จ ำกดั ตวัแทนขนส่งสินคำ้ทำงอำกำศ ไทย 100.00 100.00 
บริษทั ทริพเพิล ไอ จีเอสเอ คำร์โก จ ำกดั ตวัแทนขนส่งสินคำ้ทำงอำกำศ ไทย - 100.00 
บริษทั ฮำซเคม โลจิสติกส์ แมเนจเมนท ์จ ำกดั บริหำรจดักำรขนส่งครบวงจร ไทย 100.00 100.00 
บริษทั ทริพเพิล ไอ ซพัพลำยเชน จ ำกดั บริหำรจดักำรขนส่งครบวงจร ไทย 100.00 100.00 
บริษทั ทริพเพิล ไอ มำริไทม ์เอเยนซีส์ จ  ำกดั ตวัแทนขนส่งสินคำ้ทำงทะเล ไทย 100.00 100.00 
บริษทั ดีจี แพคเกจจ้ิง (ประเทศไทย) จ  ำกดั จ ำหน่ำยและบริกำรบรรจุสินคำ้ ไทย 100.00 100.00 
บริษทั ครอส บอร์เดอร์ เคอเรียร์ จ  ำกดั บริหำรจดักำรขนส่งครบวงจร ไทย 100.00 100.00 
Triple i International Pte. Ltd. ตวัแทนขนส่งสินคำ้ทำงอำกำศ สิงคโปร์ 100.00 100.00 
Triple i International Japan Co., Ltd. ตวัแทนขนส่งสินคำ้ทำงอำกำศ ญ่ีปุ่น 100.00 100.00 
 
งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรไดรั้บอนุมติัจำกคณะกรรมกำรบริษทัเม่ือวนัท่ี 26 กมุภำพนัธ์ พ.ศ. 2562 



บริษัท ทริพเพลิ ไอ โลจิสติกส์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 
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2 นโยบำยกำรบัญชี 
 
นโยบำยกำรบญัชีท่ีส ำคญัซ่ึงใชใ้นกำรจดัท ำงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรมีดงัต่อไปน้ี 
 
2.1 เกณฑ์กำรจัดท ำงบกำรเงนิ 

 
งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรไดจ้ดัท ำข้ึนตำมหลกักำรบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปภำยใตพ้ระรำชบญัญติักำรบญัชี 
พ.ศ. 2543 ซ่ึงหมำยถึงมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีออกภำยใตพ้ระรำชบญัญติัวชิำชีพบญัชี พ.ศ. 2547 และขอ้ก ำหนด
ของคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ว่ำด้วยกำรจัดท ำและน ำเสนอรำยงำนทำงกำรเงินภำยใต้
พระรำชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์  
 
งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรไดจ้ดัท ำข้ึนโดยใช้เกณฑ์รำคำทุนเดิมในกำรวดัมูลค่ำขององค์ประกอบของ 
งบกำรเงิน  
 
กำรจดัท ำงบกำรเงินให้สอดคลอ้งกบัหลกักำรบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปในประเทศไทย ก ำหนดให้ใชป้ระมำณกำรทำงบญัชีท่ี
ส ำคญัและกำรใชดุ้ลยพินิจของผูบ้ริหำรซ่ึงจดัท ำข้ึนตำมกระบวนกำรในกำรน ำนโยบำยกำรบญัชีของกิจกำรไปถือปฏิบติั
และตอ้งเปิดเผยเร่ืองกำรใชดุ้ลยพินิจของผูบ้ริหำร หรือควำมซบัซอ้น หรือเก่ียวกบัขอ้สมมติฐำนและประมำณกำรท่ีมีนยัส ำคญั
ต่องบกำรเงินในหมำยเหตุขอ้ 4 
 
งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรฉบบัภำษำองักฤษจดัท ำข้ึนจำกงบกำรเงินตำมกฎหมำยท่ีเป็นภำษำไทย ในกรณีท่ี
มีเน้ือควำมขดัแยง้กนัหรือมีกำรตีควำมในสองภำษำแตกต่ำงกนั ใหใ้ชง้บกำรเงินตำมกฎหมำยฉบบัภำษำไทยเป็นหลกั 



บริษัท ทริพเพลิ ไอ โลจิสติกส์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 
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2 นโยบำยกำรบัญชี (ต่อ) 
 
2.2 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิที่มีกำรปรับปรุง มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิใหม่ และกำรตีควำมมำตรฐำนที่เกีย่วข้อง 

 
2.2.1 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ีมีกำรปรับปรุงใหม่ ซ่ึงจะมีผลบงัคบัใชส้ ำหรับรอบระยะเวลำบญัชีท่ีเร่ิมตน้

ในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2561 ท่ีมีกำรเปล่ียนแปลงอยำ่งมีสำระส ำคญัและเก่ียวขอ้งกบักลุ่มกิจกำร 
 
มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง งบกระแสเงินสด 
มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง ภำษีเงินได ้
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง กำรเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัส่วนไดเ้สียในกิจกำรอ่ืน 
 
มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2560) ไดมี้กำรปรับปรุงกำรเปิดเผยขอ้มูลเพิ่มเติมเก่ียวกบักำรเปล่ียนแปลง
ในหน้ีสินของกิจกำรท่ีเกิดข้ึนจำกกิจกรรมจดัหำเงินทั้งท่ีเป็นรำยกำรท่ีเป็นเงินสดและรำยกำรท่ีไม่ใช่เงินสด 
 
มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2560) ไดมี้กำรอธิบำยให้ชดัเจนในเร่ืองวิธีกำรบญัชีส ำหรับภำษีเงินได้ 
รอตัดบัญชีกรณีมีสินทรัพย์ท่ีว ัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรมท่ีมีจ ำนวนต ่ ำกว่ำมูลค่ำฐำนภำษีของสินทรัพย ์ 
ในเร่ืองดงัต่อไปน้ี 
- กรณีสินทรัพยท่ี์วดัดว้ยมูลค่ำยติุธรรมมีมูลค่ำต ่ำกวำ่ฐำนภำษีของสินทรัพยน์ั้น ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน  

จะถือวำ่มีผลแตกต่ำงชัว่ครำวท่ีใชห้กัภำษีเกิดข้ึน 
- ในกำรประมำณกำรก ำไรทำงภำษีในอนำคต กิจกำรสำมำรถสันนิษฐำนวำ่จะไดรั้บประโยชน์จำกสินทรัพยใ์น

มูลค่ำท่ีสูงกวำ่มูลค่ำตำมบญัชีได ้ 
- ในกรณีท่ีกฎหมำยภำษีอำกรมีขอ้จ ำกดัเก่ียวกบัแหล่งท่ีมำของก ำไรทำงภำษี ท่ีสำมำรถใชป้ระโยชน์สินทรัพย์

ภำษีเงินไดร้อตดับญัชีไดเ้ฉพำะในประเภทท่ีก ำหนด กำรพิจำรณำกำรจะไดใ้ชป้ระโยชน์ของสินทรัพยภ์ำษี 
เงินได้รอตดับญัชีจะตอ้งน ำไปประเมินรวมกันกบัสินทรัพยภ์ำษีเงินได้รอตดับญัชีท่ีเป็นประเภทเดียวกัน
เท่ำนั้น 

- ในกำรประมำณก ำไรทำงภำษีในอนำคตจะไม่รวมจ ำนวนท่ีใช้หักภำษีท่ีเกิดจำกกำรกลับรำยกำรของ 
ผลแตกต่ำงชัว่ครำวท่ีใชห้กัภำษีนั้น 

 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2560) ไดมี้กำรอธิบำยใหช้ดัเจนวำ่กำรเปิดเผยตำมขอ้ก ำหนด
ของมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัน้ี ให้ถือปฏิบติักบัส่วนได้เสียท่ีถูกจดัประเภทเป็นสินทรัพยท่ี์ถือไว ้
เพื่อขำย ตำมขอบเขตของมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 5 (ปรับปรุง 2560) ยกเวน้กำรเปิดเผยขอ้มูลทำง
กำรเงินโดยสรุป 
 
กลุ่มกิจกำรไดป้ระเมินและพิจำรณำวำ่มำตรฐำนท่ีปรับปรุงใหม่ดงักล่ำวขำ้งตน้ไม่มีผลกระทบท่ีมีนยัส ำคญัต่อกลุ่ม
กิจกำร ยกเวน้เร่ืองกำรเปิดเผยขอ้มูล  
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2 นโยบำยกำรบัญชี (ต่อ) 
 
2.2 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิทีมี่กำรปรับปรุง มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิใหม่ และกำรตีควำมมำตรฐำนที่เกีย่วข้อง (ต่อ) 

 

2.2.2 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีปรับปรุงและฉบบัใหม่ท่ีมีกำรประกำศแลว้ แต่ยงัไม่มีผลบงัคบัใช ้
 

2.2.2.1 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน  ฉบับท่ี 15 เร่ือง รำยได้จำกสัญญำท่ีท ำกับลูกค้ำ ซ่ึงจะมีผลบังคบัใช้
ส ำหรับรอบระยะเวลำบญัชีท่ีเร่ิมตน้ในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2562 ท่ีเก่ียวขอ้งกบักลุ่มกิจกำรและ
กลุ่มกิจกำรยงัไม่ไดน้ ำมำตรฐำนฉบบัใหม่น้ีมำถือปฏิบติัก่อนวนับงัคบัใช ้
 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน  ฉบับท่ี 15 เร่ือง รำยได้จำกสัญญำท่ีท ำกับลูกค้ำ ใช้แทนมำตรฐำน 
กำรบญัชีและกำรตีควำมมำตรฐำนบญัชีดงัต่อไปน้ี 
 

มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง สญัญำก่อสร้ำง 
มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง รำยได ้
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 31 

(ปรับปรุง 2560) 
เร่ือง รำยได-้รำยกำรแลกเปล่ียนเก่ียวกบับริกำรโฆษณำ 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 
ฉบบัท่ี 13 (ปรับปรุง 2560) 

เร่ือง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคำ้ 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 
ฉบบัท่ี 15 (ปรับปรุง 2560) 

เร่ือง สญัญำส ำหรับกำรก่อสร้ำงอสงัหำริมทรัพย ์

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 
ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2560) 

เร่ือง กำรโอนสินทรัพยจ์ำกลูกคำ้ 

 

หลกักำรของมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัใหม่น้ีอำ้งอิงหลกักำรวำ่  
 

• รำยได้จะรับรู้เม่ือกำรควบคุมในสินค้ำหรือบริกำรได้โอนไปยงัลูกค้ำ ซ่ึงแนวคิดของกำรควบคุม  
ไดถู้กน ำมำใชแ้ทนแนวคิดของควำมเส่ียงและผลตอบแทนท่ีใชอ้ยูเ่ดิม 

• กิจกำรรับรู้รำยไดเ้พื่อแสดงกำรส่งมอบสินคำ้หรือบริกำรท่ีสัญญำให้ลูกคำ้ในจ ำนวนเงินท่ีสะทอ้น 
ถึงส่ิงตอบแทนท่ีกิจกำรคำดวำ่จะมีสิทธิไดรั้บจำกกำรแลกเปล่ียนสินคำ้หรือบริกำรนั้นๆ  

 

กำรรับรู้รำยไดต้อ้งปฏิบติัตำมหลกักำรส ำคญั 5 ขั้นตอน ดงัต่อไปน้ี 
 

1) ระบุสญัญำท่ีท ำกบัลูกคำ้ 
2) ระบุแต่ละภำระท่ีตอ้งปฏิบติัในสญัญำ 
3) ก ำหนดรำคำของรำยกำรในสญัญำ 
4) ปันส่วนรำคำของรำยกำรใหก้บัแต่ภำระท่ีตอ้งปฏิบติั และ 
5) รับรู้รำยไดข้ณะท่ีกิจกำรเสร็จส้ินกำรปฏิบติัตำมแต่ละภำระท่ีตอ้งปฏิบติั 
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2 นโยบำยกำรบัญชี (ต่อ) 
 
2.2 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิที่มีกำรปรับปรุง มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิใหม่ และกำรตีควำมมำตรฐำนที่เกีย่วข้อง (ต่อ)  

 
2.2.2 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีปรับปรุงและฉบบัใหม่ท่ีมีกำรประกำศแลว้ แต่ยงัไม่มีผลบงัคบัใช ้(ต่อ) 

 
2.2.2.1 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน  ฉบับท่ี 15 เร่ือง รำยได้จำกสัญญำท่ีท ำกับลูกค้ำ ซ่ึงจะมีผลบังคบัใช้

ส ำหรับรอบระยะเวลำบญัชีท่ีเร่ิมตน้ในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2562 ท่ีเก่ียวขอ้งกบักลุ่มกิจกำรและ
กลุ่มกิจกำรยงัไม่ไดน้ ำมำตรฐำนฉบบัใหม่น้ีมำถือปฏิบติัก่อนวนับงัคบัใช ้(ต่อ) 
 
กำรเปล่ียนแปลงท่ีส ำคญัจำกวธีิปฏิบติัในปัจจุบนัไดแ้ก่ 
- สินคำ้หรือบริกำรท่ีแตกต่ำงกนัแต่น ำมำขำยรวมกนั จะตอ้งรับรู้รำยกำรแยกกนั และกำรให้ส่วนลด

หรือกำรใหส่้วนลดภำยหลงั จำกรำคำตำมสัญญำจะตอ้งถูกปันส่วนไปยงัแต่ละองคป์ระกอบของแต่ละ
สินคำ้หรือบริกำร 

- รำยไดอ้ำจจะตอ้งถูกรับรู้เร็วข้ึนกว่ำกำรรับรู้รำยไดภ้ำยใตม้ำตรฐำนปัจจุบนั หำกส่ิงตอบแทนมีควำม
ผนัแปรดว้ยเหตุผลบำงประกำร (เช่น เงินจูงใจ กำรให้ส่วนลดภำยหลงั ค่ำธรรมเนียมท่ีก ำหนดจำก 
ผลกำรปฏิบติังำน ค่ำสิทธิ ควำมส ำเร็จของผลงำน เป็นตน้) - จ ำนวนเงินขั้นต ่ำของส่ิงตอบแทนผนัแปร
จะตอ้งถูกรับรู้รำยไดห้ำกไม่ไดมี้ควำมเส่ียงท่ีมีนยัส ำคญัท่ีจะกลบัรำยกำร 

- จุดท่ีรับรู้รำยไดอ้ำจมีกำรเปล่ียนแปลงไปจำกเดิม : รำยไดบ้ำงประเภทท่ีในปัจจุบนัรับรู้ ณ เวลำใดเวลำหน่ึง 
ณ วนัส้ินสุดสญัญำอำจจะตอ้งเปล่ียนเป็นรับรู้รำยไดต้ลอดช่วงอำยสุญัญำ หรือในกรณีตรงกนัขำ้ม 

- มีขอ้ก ำหนดใหม่ท่ีเฉพำะเจำะจงส ำหรับรำยไดจ้ำกกำรให้สิทธิ กำรรับประกนั ค่ำธรรมเนียมเร่ิมแรก 
ท่ีไม่สำมำรถเรียกคืนได ้และสญัญำฝำกขำย 

- เน่ืองจำกเป็นมำตรฐำนฉบบัใหม่จึงมีกำรเปิดเผยขอ้มูลท่ีเพิ่มมำกข้ึน 
 
กิจกำรมีทำงเลือกในกำรปรับใช้มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับน้ีโดยกำรปรับปรุงยอ้นหลังตำม
มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 8 เร่ือง นโยบำยกำรบญัชี กำรเปล่ียนแปลงประมำณกำรทำงบญัชีและขอ้ผิดพลำด
โดยมีข้ออนุโลม หรือปรับปรุงโดยรับรู้ผลกระทบสะสมยอ้นหลัง กับก ำไรสะสม ณ วนัต้นงวดของ 
รอบระยะเวลำรำยงำนท่ีเร่ิมตน้ใชม้ำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัน้ีประกอบกบักำรเปิดเผยขอ้มูลเพิ่มเติม 
 
ผูบ้ริหำรของกลุ่มกิจกำรอยูร่ะหวำ่งกำรประเมินผลกระทบของกำรน ำมำตรฐำนฉบบัน้ีมำใชเ้ป็นคร้ังแรก 
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2 นโยบำยกำรบัญชี (ต่อ) 
 
2.2 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิที่มีกำรปรับปรุง มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิใหม่ และกำรตีควำมมำตรฐำนที่เกีย่วข้อง (ต่อ) 

 
2.2.2 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีปรับปรุงและฉบบัใหม่ท่ีมีกำรประกำศแลว้ แต่ยงัไม่มีผลบงัคบัใช ้(ต่อ) 

 
2.2.2.2 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ีมีกำรปรับปรุง ซ่ึงจะมีผลบงัคบัใชส้ ำหรับรอบระยะเวลำบญัชีท่ี

เร่ิมตน้ในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2562 กลุ่มกิจกำรไม่ไดน้ ำมำถือปฏิบติัก่อนวนับงัคบัใช ้
 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 2 

(ปรับปรุง 2561) 
เร่ือง กำรจ่ำยโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์

มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 28 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง เงินลงทุนในบริษทัร่วมและกำรร่วมคำ้ 
มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 40 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง อสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุน 
 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 2 มีกำรอธิบำยใหช้ดัเจนข้ึนเก่ียวกบั 

- กำรวดัมูลค่ำของรำยกำรจ่ำยโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ท่ีช ำระด้วยเงินสด กิจกำรต้องไม่น ำเง่ือนไข 
กำรไดรั้บสิทธิ ซ่ึงอยูน่อกเหนือเง่ือนไขทำงตลำดมำพิจำรณำในกำรประมำณมูลค่ำยติุธรรมของกำร
จ่ำยโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑท่ี์ช ำระดว้ยเงินสด ณ วนัท่ีวดัมูลค่ำ แต่ตอ้งน ำมำปรับปรุงจ ำนวนผลตอบแทน 
ท่ีรวมอยูใ่นจ ำนวนท่ีวดัมูลค่ำของหน้ีสินท่ีเกิดข้ึนจำกรำยกำรดงักล่ำว 

- เม่ือกิจกำรตอ้งหักจ ำนวนภำระผูกพนัภำษีเงินไดข้องพนักงำนท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรจ่ำยโดยใช้หุ้นเป็น
เกณฑ์ และน ำส่งภำษีท่ีหักไวด้งักล่ำวซ่ึงโดยปกติเป็นเงินสด กิจกำรตอ้งจดัประเภทรำยกำรดงักล่ำว
เป็นรำยกำรจ่ำยโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ท่ีช ำระด้วยตรำสำรทุนทั้ งหมด เสมือนว่ำไม่มีลักษณะของ 
กำรช ำระดว้ยยอดสุทธิ 

- กำรบญัชีส ำหรับกำรปรับปรุงเง่ือนไขของรำยกำรจ่ำยโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑท่ี์เปล่ียนกำรจดัประเภทจำก
กำรจ่ำยช ำระดว้ยเงินสดเป็นกำรจ่ำยช ำระดว้ยตรำสำรทุน 

 

มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 28 ไดมี้กำรอธิบำยให้ชดัเจนว่ำกิจกำรร่วมลงทุน กองทุนรวม กองทรัสต์ และ
กิจกำรท่ีมีลกัษณะคลำ้ยคลึงกนัท่ีสำมำรถเลือกวิธีกำรวดัมูลค่ำเงินลงทุนในบริษทัร่วมหรือกำรร่วมคำ้ดว้ย
วิธีมูลค่ำยติุธรรมผ่ำนก ำไรหรือขำดทุน โดยกิจกำรตอ้งเลือกวิธีกำรน้ีในแต่ละบริษทัร่วมหรือกำรร่วมคำ้  
ณ วนัท่ีรับรู้รำยกำรคร้ังแรกของบริษทัร่วมและกำรร่วมคำ้ 
 

มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 40 ไดมี้กำรอธิบำยใหช้ดัเจนเก่ียวกบักำรโอนอสงัหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุนไปยงั
บญัชีอ่ืนๆ หรือโอนจำกบญัชีอ่ืนๆ มำเป็นอสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุนจะท ำไดก้ต่็อเม่ือมีกำรเปล่ียนแปลง
กำรใช้งำนของอสังหำริมทรัพยน์ั้นโดยมีหลกัฐำนสนับสนุน กำรเปล่ียนแปลงในกำรใช้งำนจะเกิดข้ึน 
เม่ืออสงัหำริมทรัพยเ์ขำ้เง่ือนไข หรือส้ินสุดกำรเขำ้เง่ือนไขของอสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุน กำรเปล่ียนแปลง
ในควำมตั้งใจเพียงอยำ่งเดียวไม่เพียงพอท่ีจะสนบัสนุนวำ่เกิดกำรโอนเปล่ียนประเภทของสินทรัพยน์ั้น 
 
ผูบ้ริหำรของกลุ่มกิจกำรอยูร่ะหวำ่งกำรประเมินผลกระทบของกำรน ำมำตรฐำนฉบบัเหล่ำน้ีมำใช ้
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2 นโยบำยกำรบัญชี (ต่อ) 
 

2.2 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิที่มีกำรปรับปรุง มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิใหม่ และกำรตีควำมมำตรฐำนที่เกีย่วข้อง (ต่อ) 
 

2.2.2 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีปรับปรุงและฉบบัใหม่ท่ีมีกำรประกำศแลว้ แต่ยงัไม่มีผลบงัคบัใช ้(ต่อ) 
 

2.2.2.3 กลุ่มมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีเก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองมือทำงกำรเงิน ประกอบดว้ยมำตรฐำนกำรบญัชี
และมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดงัต่อไปน้ี ท่ีประกำศแลว้และจะมีผลบงัคบัใชส้ ำหรับรอบระยะเวลำ
บญัชีท่ีเร่ิมตน้ในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 ซ่ึงกลุ่มกิจกำรไม่ได้น ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงินกลุ่มน้ีมำถือปฏิบติัก่อนวนับงัคบัใช ้
 

มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 32 เร่ือง กำรแสดงรำยกำรเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 7 เร่ือง กำรเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 9 เร่ือง เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน  
   ฉบบัท่ี 16 

เร่ือง กำรป้องกนัควำมเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิ 
   ในหน่วยงำนต่ำงประเทศ 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน  
   ฉบบัท่ี 19 

เร่ือง กำรช ำระหน้ีสินทำงกำรเงินดว้ยตรำสำรทุน 

 

กลุ่มมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่ดงักล่ำวขำ้งตน้ จะน ำมำใชแ้ทนและยกเลิกมำตรฐำนกำรบญัชี
ดงัต่อไปน้ี 
 

มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 101 เร่ือง หน้ีสงสยัจะสูญและหน้ีสูญ 
มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 103 เร่ือง กำรเปิดเผยขอ้มูลในงบกำรเงินของธนำคำรและ 

   สถำบนักำรเงินท่ีคลำ้ยคลึงกนั 
มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 104 เร่ือง กำรบญัชีส ำหรับกำรปรับโครงสร้ำงหน้ีท่ีมีปัญหำ 
มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 105 เร่ือง กำรบญัชีส ำหรับเงินลงทุนในตรำสำรหน้ีและตรำสำรทุน 
มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 106 เร่ือง กำรบญัชีส ำหรับกิจกำรท่ีด ำเนินธุรกิจเฉพำะดำ้น 

   กำรลงทุน 
มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 107 เร่ือง กำรแสดงรำยกำรและกำรเปิดเผยขอ้มูลส ำหรับ 

   เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
 

มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับท่ี 32 เร่ือง กำรแสดงรำยกำรเคร่ืองมือทำงกำรเงิน ก ำหนดหลักกำรเก่ียวกับ 
กำรแสดงรำยกำรเคร่ืองมือทำงกำรเงินเป็นหน้ีสินหรือส่วนของเจำ้ของ และกำรหักกลบสินทรัพยท์ำง
กำรเงินกบัหน้ีสินทำงกำรเงิน มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัน้ีใชก้บักำรจดัประเภทเคร่ืองมือทำงกำรเงินในมุม
ของผูอ้อกเคร่ืองมือทำงกำรเงินเพื่อจดัเป็นสินทรัพยท์ำงกำรเงิน หน้ีสินทำงกำรเงิน และตรำสำรทุน รวมถึง
กำรจดัประเภทดอกเบ้ีย เงินปันผล ผลก ำไรและขำดทุนท่ีเก่ียวข้อง และสถำนกำรณ์ท่ีท ำให้สินทรัพย์
ทำงกำรเงินและหน้ีสินทำงกำรเงินตอ้งหกักลบกนั 
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2 นโยบำยกำรบัญชี (ต่อ) 
 
2.2 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิที่มีกำรปรับปรุง และกำรตีควำมมำตรฐำนที่เกีย่วข้อง (ต่อ) 

 
2.2.2 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีปรับปรุงและฉบบัใหม่ท่ีมีกำรประกำศแลว้ แต่ยงัไม่มีผลบงัคบัใช ้(ต่อ) 

 
2.2.2.3 กลุ่มมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีเก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองมือทำงกำรเงิน ประกอบดว้ยมำตรฐำนกำรบญัชี

และมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดงัต่อไปน้ี ท่ีประกำศแลว้และจะมีผลบงัคบัใชส้ ำหรับรอบระยะเวลำ
บญัชีท่ีเร่ิมตน้ในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 ซ่ึงกลุ่มกิจกำรไม่ได้น ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงินกลุ่มน้ีมำถือปฏิบติัก่อนวนับงัคบัใช ้(ต่อ) 
 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 7 เร่ือง กำรเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทำงกำรเงิน ก ำหนดให้กิจกำร
ตอ้งเปิดเผยขอ้มูลเพื่อให้ผูใ้ชง้บกำรเงินสำมำรถประเมินเก่ียวกบัควำมมีนยัส ำคญัของเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
ท่ีมีต่อฐำนะกำรเงินและผลกำรด ำเนินของกิจกำร และลักษณะและระดับของควำมเส่ียงท่ีเกิดข้ึนจำก
เคร่ืองมือทำงกำรเงินท่ีกิจกำรเปิดรับระหว่ำงรอบระยะเวลำรำยงำนและ ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน 
รวมทั้งแนวทำงกำรบริหำรควำมเส่ียงดงักล่ำว 
 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับท่ี 9 เร่ือง เคร่ืองมือทำงกำรเงิน กล่ำวถึงกำรจดัประเภทรำยกำร  
กำรวดัมูลค่ำ กำรตัดรำยกำรสินทรัพยท์ำงกำรเงินและหน้ีสินทำงกำรเงิน กำรค ำนวณกำรด้อยค่ำของ
สินทรัพยท์ำงกำรเงิน และกำรบญัชีป้องกนัควำมเส่ียง ดงัต่อไปน้ี 
 
- กำรจดัประเภทรำยกำรและกำรวดัมูลค่ำ 

- กำรจดัประเภทรำยกำรและกำรวดัมูลค่ำสินทรัพยท์ำงกำรเงินประเภทตรำสำรหน้ีแบ่งออกเป็น 
สำมประเภทไดแ้ก่ รำคำทุนตดัจ ำหน่ำย มูลค่ำยติุธรรมผ่ำนก ำไรหรือขำดทุน มูลค่ำยติุธรรมผำ่น
ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน โดยข้ึนอยูก่บัโมเดลธุรกิจของกิจกำรในกำรจดักำรสินทรัพยท์ำงกำร
เงินและลกัษณะของกระแสเงินสดตำมสญัญำของสินทรัพยท์ำงกำรเงินนั้น 

- กำรจดัประเภทรำยกำรและกำรวดัมูลค่ำสินทรัพยท์ำงกำรเงินประเภทตรำสำรทุน ตอ้งวดัมูลค่ำ
ด้วยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรหรือขำดทุน โดยกิจกำรสำมำรถเลือกรับรู้สินทรัพยท์ำงกำรเงิน
ประเภทตรำสำรทุนดว้ยมูลค่ำยติุธรรมผำ่นก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนโดยไม่สำมำรถโอนไปเป็น
ก ำไรหรือขำดทุนในภำยหลงั 

- หน้ีสินทำงกำรเงินจดัประเภทรำยกำรและวดัมูลค่ำด้วยวิธีรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย ยกเวน้หน้ีสิน
ทำงกำรเงินท่ีตอ้งวดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยติุธรรมผำ่นก ำไรหรือขำดทุน หรือกิจกำรเลือกวดัมูลค่ำดว้ย
มูลค่ำยติุธรรมผำ่นก ำไรหรือขำดทุนเม่ือเขำ้เง่ือนไขท่ีก ำหนด 

- ตรำสำรอนุพนัธ์จดัประเภทและวดัมูลค่ำดว้ยวธีิมูลค่ำยติุธรรมผำ่นก ำไรหรือขำดทุน 
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2 นโยบำยกำรบัญชี (ต่อ) 
 
2.2 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิที่มีกำรปรับปรุง และกำรตีควำมมำตรฐำนที่เกีย่วข้อง (ต่อ) 

 
2.2.2 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีปรับปรุงและฉบบัใหม่ท่ีมีกำรประกำศแลว้ แต่ยงัไม่มีผลบงัคบัใช ้(ต่อ) 

 
2.2.2.3 กลุ่มมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีเก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองมือทำงกำรเงิน ประกอบดว้ยมำตรฐำนกำรบญัชี

และมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดงัต่อไปน้ี ท่ีประกำศแลว้และจะมีผลบงัคบัใชส้ ำหรับรอบระยะเวลำ
บญัชีท่ีเร่ิมตน้ในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 ซ่ึงกลุ่มกิจกำรไม่ได้น ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงินกลุ่มน้ีมำถือปฏิบติัก่อนวนับงัคบัใช ้(ต่อ) 
 
- ขอ้ก ำหนดกำรดอ้ยค่ำกล่ำวถึงกำรบญัชีส ำหรับผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดข้ึนต่อ สินทรัพย ์

ทำงกำรเงินท่ีวดัมูลค่ำดว้ยวิธีรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย หรือสินทรัพยท์ำงกำรเงินประเภทตรำสำรหน้ีท่ีวดั
มูลค่ำดว้ยวธีิมูลค่ำยติุธรรมผำ่นก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน ลูกหน้ีตำมสัญญำเช่ำ และสินทรัพยท่ี์เกิดจำก 
ภำระผูกพนัวงเงินสินเช่ือและสัญญำค ้ ำประกันทำงกำรเงิน โดยไม่จ ำเป็นต้องรอให้เกิดเหตุกำรณ์ 
ดำ้นเครดิตข้ึนก่อน กิจกำรตอ้งพิจำรณำกำรเปล่ียนแปลงในคุณภำพเครดิตของสินทรัพยท์ำงกำรเงิน
เป็นสำมระดับ ในแต่ละระดับจะก ำหนดวิธีกำรวดัค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำและกำรค ำนวณวิธีดอกเบ้ียท่ี
แทจ้ริงท่ีแตกต่ำงกนัไป โดยมีขอ้ยกเวน้ส ำหรับลูกหน้ีกำรคำ้หรือสินทรัพยท่ี์เกิดจำกสัญญำภำยใต้
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 15 ท่ีไม่มีองคป์ระกอบเก่ียวกบักำรจดัหำเงินท่ีมีนยัส ำคญั และ
ลูกหน้ีตำมสญัญำเช่ำ จะใชว้ธีิกำรอยำ่งง่ำย (simplified approach) ในกำรพิจำรณำค่ำเผือ่กำรดอ้ยค่ำ 

 
- กำรบญัชีป้องกนัควำมเส่ียงมีวตัถุประสงคเ์พื่อแสดงผลกระทบในงบกำรเงิน ซ่ึงเกิดจำกกิจกรรมกำรบริหำร

ควำมเส่ียงของกิจกำรท่ีใชเ้คร่ืองมือทำงกำรเงินในกำรจดักำรฐำนะเปิดท่ีเกิดข้ึนจำกควำมเส่ียงนั้นๆ  
ซ่ึงอำจส่งผลกระทบต่อก ำไรหรือขำดทุน (หรือก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน ในกรณีของเงินลงทุน 
ในตรำสำรทุนท่ีกิจกำรเลือกแสดงกำรเปล่ียนแปลงมูลค่ำยติุธรรมในก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน) วิธีกำร
ดงักล่ำวมีเป้ำหมำยในกำรแสดงถึงบริบทของเคร่ืองมือท่ีใชป้้องกนัควำมเส่ียงภำยใตก้ำรบญัชีป้องกนั
ควำมเส่ียงเพื่อใหเ้กิดควำมเขำ้ใจถึงวตัถุประสงคแ์ละผลกระทบท่ีเกิดข้ึน 

 
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 16 เร่ือง กำรป้องกนัควำมเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิใน
หน่วยงำนต่ำงประเทศ ให้ควำมชัดเจนเก่ียวกับวิธีกำรทำงบัญชีท่ีเก่ียวกับกำรป้องกันควำมเส่ียงของ 
เงินลงทุนสุทธิในหน่วยงำนต่ำงประเทศ โดยใหแ้นวทำงในกำรระบุควำมเส่ียงของอตัรำแลกเปล่ียนเงินตรำ
ต่ำงประเทศท่ีเขำ้เง่ือนไข ให้แนวทำงเก่ียวกบัเคร่ืองมือป้องกนัควำมเส่ียงในกำรป้องกนัควำมเส่ียงของ 
เงินลงทุนสุทธิในหน่วยงำนต่ำงประเทศ ว่ำสำมำรถถือโดยกิจกำรใดๆภำยในกลุ่มกิจกำรมิใช่เฉพำะเพียง
บริษทัใหญ่เท่ำนั้น และให้แนวทำงในกำรท่ีจะระบุมูลค่ำท่ีจะจดัประเภทรำยกำรใหม่จำกส่วนของเจำ้ของ
ไปยงัก ำไรหรือขำดทุนส ำหรับทั้งเคร่ืองมือป้องกนัควำมเส่ียงและรำยกำรท่ีมีกำรป้องกนัควำมเส่ียง 
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2 นโยบำยกำรบัญชี (ต่อ) 
 

2.2 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิที่มีกำรปรับปรุง และกำรตีควำมมำตรฐำนที่เกีย่วข้อง (ต่อ) 
 

2.2.2 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีปรับปรุงและฉบบัใหม่ท่ีมีกำรประกำศแลว้ แต่ยงัไม่มีผลบงัคบัใช ้(ต่อ) 
 

2.2.2.3 กลุ่มมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีเก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองมือทำงกำรเงิน ประกอบดว้ยมำตรฐำนกำรบญัชี
และมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดงัต่อไปน้ี ท่ีประกำศแลว้และจะมีผลบงัคบัใชส้ ำหรับรอบระยะเวลำ
บญัชีท่ีเร่ิมตน้ในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 ซ่ึงกลุ่มกิจกำรไม่ได้น ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงินกลุ่มน้ีมำถือปฏิบติัก่อนวนับงัคบัใช ้(ต่อ) 

  
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 19 เร่ือง กำรช ำระหน้ีสินทำงกำรเงินดว้ยตรำสำรทุน  
ให้ขอ้ก ำหนดทำงบัญชีส ำหรับกรณีท่ีกิจกำรออกตรำสำรทุนให้แก่เจ้ำหน้ีเพื่อช ำระหน้ีสินทำงกำรเงิน
ทั้งหมดหรือบำงส่วน กิจกำรตอ้งวดัมูลค่ำตรำสำรทุนท่ีออกให้แก่เจำ้หน้ีดว้ยมูลค่ำยติุธรรม กิจกำรตอ้งตดั
รำยกำรหน้ีสินทำงกำรเงินทั้ งหมดหรือบำงส่วนเม่ือเป็นไปตำมข้อก ำหนดของมำตรฐำนกำรรำยงำน 
ทำงกำรเงิน ฉบับท่ี 9 ผลต่ำงระหว่ำงมูลค่ำตำมบญัชีของหน้ีสินทำงกำรเงิน (หรือบำงส่วนของหน้ีสิน 
ทำงกำรเงิน) ท่ีช ำระและมูลค่ำยติุธรรมของตรำสำรทุนท่ีออกตอ้งรับรู้ในก ำไรหรือขำดทุน 
 

ผูบ้ริหำรของกลุ่มกิจกำรอยูร่ะหว่ำงกำรประเมินผลกระทบของกำรน ำมำตรฐำนกลุ่มเคร่ืองมือทำงกำรเงิน
ฉบบัเหล่ำน้ีมำใชเ้ป็นคร้ังแรก 

 

2.3 บัญชีกลุ่มกจิกำร - เงนิลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและกำรร่วมค้ำ  
 

(1) บริษทัยอ่ย 
 

บริษทัยอ่ยหมำยถึงกิจกำร (ซ่ึงรวมถึงกิจกำรเฉพำะกิจ) ท่ีกลุ่มกิจกำรควบคุม กลุ่มกิจกำรควบคุมกิจกำรเม่ือกลุ่มกิจกำร 
มีกำรเปิดรับหรือมีสิทธิในผลตอบแทนผนัแปรจำกกำรเก่ียวขอ้งกบัผูไ้ดรั้บกำรลงทุนและมีควำมสำมำรถท ำให้
เกิดผลกระทบต่อผลตอบแทนจำกกำรใชอ้  ำนำจเหนือผูไ้ดรั้บกำรควบคุม กลุ่มกิจกำรรวมงบกำรเงินของบริษทัยอ่ย
ไวใ้นงบกำรเงินรวมตั้งแต่วนัท่ีกลุ่มกิจกำรมีอ ำนำจในกำรควบคุมบริษทัยอ่ย กลุ่มกิจกำรจะไม่น ำงบกำรเงินของ
บริษทัยอ่ยมำรวมไวใ้นงบกำรเงินรวมนบัจำกวนัท่ีกลุ่มกิจกำรสูญเสียอ ำนำจควบคุม 
 

กลุ่มกิจกำรบนัทึกบญัชีกำรรวมธุรกิจโดยใชว้ิธีกำรซ้ือ (ยกเวน้กำรรวมธุรกิจภำยใตก้ำรควบคุมเดียวกนั ซ่ึงใชว้ิธี
เสมือนว่ำเป็นวิธีกำรรวมส่วนได้เสีย (similar to pooling of interest) ของกิจกำรท่ีถูกน ำมำรวม ผูซ้ื้อต้องรับรู้
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินของกิจกำรท่ีถูกน ำมำรวมดว้ยมูลค่ำตำมบญัชีของกิจกำรท่ีถูกน ำมำรวมเฉพำะสดัส่วนท่ีเคยอยู่
ภำยใตก้ำรควบคุมเดียวกนั) ส่ิงตอบแทนท่ีโอนใหส้ ำหรับกำรซ้ือบริษทัยอ่ย ตอ้งวดัดว้ยมูลค่ำยติุธรรมของสินทรัพย์
ท่ีผูซ้ื้อโอนให้และหน้ีสินท่ีก่อข้ึนเพื่อจ่ำยช ำระให้แก่เจำ้ของเดิมของผูถู้กซ้ือและส่วนไดเ้สียในส่วนของเจำ้ของท่ี 
ออกโดยกลุ่มกิจกำร รวมถึงมูลค่ำยติุธรรมของสินทรัพย ์หรือหน้ีสินท่ีคำดวำ่จะตอ้งจ่ำยช ำระ ตน้ทุนท่ีเก่ียวขอ้งกบั
กำรซ้ือจะรับรู้เป็นค่ำใชจ่้ำยเม่ือเกิดข้ึน และวดัมูลค่ำเร่ิมแรกของสินทรัพยท่ี์ไดม้ำท่ีระบุไดแ้ละหน้ีสินและหน้ีสิน 
ท่ีอำจจะเกิดข้ึนในกำรรวมธุรกิจดว้ยมูลค่ำยติุธรรม ณ วนัท่ีซ้ือ ในกำรรวมธุรกิจแต่ละคร้ัง กลุ่มกิจกำรวดัมูลค่ำของ 



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

2.3 บัญชีกลุ่มกจิกำร - เงนิลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและกำรร่วมค้ำ (ต่อ) 
 

(1) บริษทัยอ่ย 
 
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุมในผูถู้กซ้ือดว้ยมูลค่ำยติุธรรม หรือ มูลค่ำของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีระบุไดข้องผูถู้กซ้ือ
ตำมสดัส่วนของหุน้ท่ีถือ 
 
ในกำรรวมธุรกิจท่ีด ำเนินกำรส ำเร็จจำกกำรทยอยซ้ือ ผูซ้ื้อตอ้งวดัมูลค่ำส่วนไดเ้สียท่ีผูซ้ื้อถืออยูใ่นผูถู้กซ้ือก่อนหนำ้
กำรรวมธุรกิจใหม่โดยใช้มูลค่ำยติุธรรม ณ วนัท่ีซ้ือและรับรู้ผลก ำไรหรือขำดทุนท่ีเกิดข้ึนจำกกำรวดัมูลค่ำใหม่นั้น 
ในก ำไรหรือขำดทุน 
 
ส่ิงตอบแทนท่ีคำดว่ำจะต้องจ่ำยโดยกลุ่มกิจกำร รับรู้ด้วยมูลค่ำยุติธรรม ณ วนัท่ีซ้ือ กำรเปล่ียนแปลงในมูลค่ำ
ยติุธรรมของส่ิงตอบแทนท่ีคำดวำ่จะตอ้งจ่ำยท่ีรับรู้ภำยหลงัวนัท่ีซ้ือซ่ึงจดัประเภทเป็นสินทรัพยห์รือหน้ีสินใหรั้บรู้
ผลก ำไรขำดทุนท่ีเกิดข้ึนในก ำไรหรือขำดทุน ส่ิงตอบแทนท่ีคำดว่ำจะตอ้งจ่ำยซ่ึงจดัประเภทเป็นส่วนของเจำ้ของตอ้ง 
ไม่มีกำรวดัมูลค่ำใหม่ และใหบ้นัทึกกำรจ่ำยช ำระในภำยหลงัไวใ้นส่วนของเจำ้ของ 
 
มูลค่ำส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุมในผูถู้กซ้ือ และมูลค่ำยติุธรรม ณ วนัซ้ือธุรกิจของส่วนไดเ้สียในส่วนของ
เจำ้ของของผูถู้กซ้ือท่ีผูซ้ื้อถืออยูก่่อนกำรรวมธุรกิจ ท่ีมำกกว่ำมูลค่ำยติุธรรมสุทธิ ณ วนัท่ีซ้ือของสินทรัพยสุ์ทธิท่ี
ระบุไดท่ี้ไดม้ำ ตอ้งรับรู้เป็นค่ำควำมนิยม หำกมูลค่ำของมูลค่ำส่ิงตอบแทนท่ีโอนให ้มูลค่ำส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ ำนำจ
ควบคุมในผูถู้กซ้ือ และมูลค่ำยติุธรรม ณ วนัซ้ือธุรกิจของส่วนไดเ้สียในส่วนของเจำ้ของของผูถู้กซ้ือท่ีผูซ้ื้อถืออยู่
ก่อนกำรรวมธุรกิจ นอ้ยกวำ่มูลค่ำยติุธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิของบริษทัยอ่ยท่ีไดม้ำเน่ืองจำกกำรซ้ือในรำคำต ่ำกวำ่
มูลค่ำยติุธรรม จะรับรู้ส่วนต่ำงโดยตรงไปยงัก ำไรขำดทุน 

 
กิจกำรจะตดัรำยกำรบัญชีระหว่ำงกัน ยอดคงเหลือ และก ำไรท่ียงัไม่ได้เกิดข้ึนจริงระหว่ำงกันในกลุ่มกิจกำร 
ขำดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงก็จะตดัรำยกำรในท ำนองเดียวกนั เวน้แต่รำยกำรนั้นมีหลกัฐำนวำ่สินทรัพยท่ี์โอนระหวำ่ง
กนัเกิดกำรดอ้ยค่ำ นโยบำยกำรบญัชีของบริษทัยอ่ยไดถู้กปรับปรุงเพื่อให้สอดคลอ้งกบันโยบำยกำรบญัชีของกลุ่ม
กิจกำร 
 
ในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยจะบนัทึกบญัชีดว้ยรำคำทุนหกัค่ำเผือ่กำรดอ้ยค่ำ  
 

(2) รำยกำรและส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุม 
 
กลุ่มกิจกำรปฏิบัติต่อรำยกำรกับส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุมเช่นเดียวกันกับส่วนท่ีเป็นของเจ้ำของของ 
กลุ่มกิจกำร ส ำหรับกำรซ้ือส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุม ผลต่ำงระหวำ่งส่ิงตอบแทนท่ีจ่ำยใหแ้ละมูลค่ำตำมบญัชี
ของสินทรัพยสุ์ทธิของหุ้นท่ีซ้ือมำในบริษทัยอ่ยจะถูกบนัทึกในส่วนของเจำ้ของ และก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรขำย 
ในส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุมจะถูกบนัทึกในส่วนของเจำ้ของ 
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2 นโยบำยกำรบัญชี (ต่อ) 
 

2.3 บัญชีกลุ่มกจิกำร - เงนิลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและกำรร่วมค้ำ (ต่อ) 
 

(3) กำรจ ำหน่ำยบริษทัยอ่ย 
 
เม่ือกลุ่มกิจกำรสูญเสียกำรควบคุม ต้องหยุดรวมริษัทย่อยในกำรจัดท ำงบกำรเงินรวม ส่วนได้เสียในกิจกำร 
ท่ี เหลืออยู่จะวัดมูลค่ำใหม่โดยใช้มูลค่ำยุติธรรม กำรเปล่ียนแปลงในมูลค่ำจะรับรู้ในก ำไรหรือขำดทุน  
มูลค่ำยติุธรรมนั้นจะถือเป็นมูลค่ำตำมบญัชีเร่ิมแรกของมูลค่ำของเงินลงทุนเพื่อวตัถุประสงคใ์นกำรวดัมูลค่ำในเวลำ
ต่อมำของเงินลงทุนท่ีเหลืออยูใ่นรูปของบริษทัร่วม กิจกำรร่วมคำ้ หรือสินทรัพยท์ำงกำรเงิน ส ำหรับทุกจ ำนวนท่ีเคย
รับ รู้ในก ำไรขำดทุน เบ็ด เส ร็จอ่ืนในส่วน ท่ี เก่ียวข้องกับ กิจกำรนั้ นจะถูกปฏิบัติ เสมือนว่ำก ลุ่มกิจกำร 
มีกำรจ ำหน่ำยสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้งนั้นออกไป 
 

(4) กำรรวมธุรกิจภำยใตก้ำรควบคุมเดียวกนั 
 
กำรเขำ้ซ้ือและโอนกิจกำรทั้งหมดกบับริษทัยอ่ยภำยใตก้ำรควบคุมเดียวกนั กลุ่มกิจกำรไดมี้กำรบนัทึกบญัชีกำร
ไดม้ำซ่ึงสินทรัพยข์องบริษทัยอ่ยโดยวิธีกำรรวมกิจกำรแบบเสมือนวำ่เป็นวิธีกำรรวมส่วนไดเ้สียในงบกำรเงินรวม 
โดยกลุ่มกิจกำรตอ้งจดัท ำงบกำรเงินรวมยอ้นหลงัเสมือนว่ำกลุ่มกิจกำรมีอ ำนำจควบคุมตั้งแต่ตน้ ซ่ึงไดมี้กำรรับรู้
ส่วนเกินทุนจำกกำรรวมธุรกิจภำยใต้กำรควบคุมเดียวกนัจำกกำรซ้ือกิจกำรดังกล่ำวภำยใต้ส่วนของเจำ้ของใน 
งบแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วนัท่ีเขำ้ซ้ือและโอนกิจกำรทั้งหมด โดยใชผ้ลต่ำงของรำคำซ้ือเทียบกบัรำคำตำมบญัชี ณ วนัท่ีซ้ือ 
 

(5) บริษทัร่วม 
 
บริษทัร่วมเป็นกิจกำรท่ีกลุ่มกิจกำรมีอิทธิพลอย่ำงเป็นสำระส ำคญัแต่ไม่ถึงกบัควบคุมซ่ึงโดยทัว่ไปก็คือกำรท่ี 
กลุ่มกิจกำรถือหุ้น ท่ีมีสิทธิออกเสียงอยู่ระหว่ำงร้อยละ 20 ถึงร้อยละ 50 ของสิทธิออกเสียงทั้ งหมด เงินลงทุน 
ในบริษทัร่วมรับรู้โดยใช้วิธีส่วนได้เสียในกำรแสดงในงบกำรเงินรวม ภำยใต้วิธีส่วนได้เสีย กลุ่มกิจกำรรับรู้ 
เงินลงทุนเม่ือเร่ิมแรกดว้ยรำคำทุน มูลค่ำตำมบญัชีของเงินลงทุนน้ีจะเพิ่มข้ึนหรือลดลงในภำยหลงัวนัท่ีไดม้ำดว้ย
ส่วนแบ่งก ำไรหรือขำดทุนของผูไ้ดรั้บกำรลงทุนตำมสัดส่วนท่ีผูล้งทุนมีส่วนไดเ้สียอยู ่เงินลงทุนในบริษทัร่วมของ
กลุ่มกิจกำรรวมถึงค่ำควำมนิยมท่ีระบุได ้ณ วนัท่ีซ้ือเงินลงทุน 
 
ในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร เงินลงทุนในบริษทัร่วม จะบนัทึกบญัชีดว้ยรำคำทุนหกัค่ำเผือ่กำรดอ้ยค่ำ  
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2 นโยบำยกำรบัญชี (ต่อ) 
 

2.3 บัญชีกลุ่มกจิกำร - เงนิลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและกำรร่วมค้ำ (ต่อ) 
 

(6) กำรร่วมกำรงำน 
 
เงินลงทุนในกำรร่วมกำรงำนจะถูกจดัประเภทเป็นกำรด ำเนินงำนร่วมกนั หรือกำรร่วมคำ้ โดยข้ึนอยูก่บัสิทธิและ 
ภำระผกูพนัตำมสญัญำของผูเ้ขำ้ร่วมกำรงำนนั้นมำกกวำ่โครงสร้ำงรูปแบบทำงกฎหมำยของกำรร่วมกำรงำน  
 
กำรด ำเนินงำนร่วมกนั 
กำรร่วมกำรงำนจัดประเภทเป็นกำรด ำเนินงำนร่วมกันเม่ือกลุ่มกิจกำรมีสิทธิในสินทรัพยแ์ละมีภำระผูกพัน 
ในหน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรร่วมกำรงำนนั้น โดยรับรู้สิทธิโดยตรงในสินทรัพย ์หน้ีสิน รำยไดแ้ละค่ำใช้จ่ำยของ 
กำรด ำเนินงำนร่วมกัน และส่วนแบ่งในสินทรัพย ์หน้ีสิน รำยได้ และค่ำใช้จ่ำยท่ีร่วมกันถือครองหรือก่อข้ึน  
ซ่ึงรำยกำรดงักล่ำวจะแสดงรวมกบัรำยกำรแต่ละบรรทดัในงบกำรเงิน 
 
กำรร่วมคำ้ 
กำรร่วมกำรงำนจัดประเภทเป็นกำรร่วมค้ำเม่ือกลุ่มกิจกำรมีสิทธิในสินทรัพยสุ์ทธิของกำรร่วมกำรงำนนั้ น  
เงินลงทุนในกำรร่วมคำ้รับรู้โดยใชว้ธีิส่วนไดเ้สีย 
 
ส่ิงตอบแทนท่ีคำดว่ำจะตอ้งจ่ำยออกไปโดยกลุ่มกิจกำร รับรู้ด้วยมูลค่ำยุติธรรม ณ วนัท่ีซ้ือ กำรเปล่ียนแปลงใน
มูลค่ำยติุธรรมของส่ิงตอบแทนท่ีคำดวำ่จะตอ้งจ่ำยท่ีรับรู้ภำยหลงัวนัท่ีซ้ือซ่ึงจดัประเภทเป็นสินทรัพยห์รือหน้ีสินให้
รับรู้ในก ำไรหรือขำดทุน  
 
ในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร เงินลงทุนในกำรร่วมคำ้จะบนัทึกบญัชีดว้ยรำคำทุนหกัค่ำเผือ่กำรดอ้ยค่ำ 
 

(7) กำรบนัทึกเงินลงทุนตำมวธีิส่วนไดเ้สีย 
 
ภำยใตว้ิธีส่วนไดเ้สีย กลุ่มกิจกำรรับรู้เงินลงทุนเม่ือเร่ิมแรกดว้ยรำคำทุน มูลค่ำตำมบญัชีของเงินลงทุนน้ีจะเพิ่มข้ึน
หรือลดลงในภำยหลังวนัท่ีได้มำด้วยส่วนแบ่งก ำไรหรือขำดทุนของผูไ้ด้รับกำรลงทุนตำมสัดส่วนท่ีผูล้งทุน 
มีส่วนไดเ้สียอยู ่เงินลงทุนในบริษทัร่วมและกำรร่วมคำ้ รวมถึงค่ำควำมนิยมท่ีระบุได ้ณ วนัท่ีซ้ือเงินลงทุน 
 
ถำ้ส่วนไดเ้สียของเจำ้ของในบริษทัร่วมและกำรร่วมคำ้นั้นลดลงแต่ยงัคงมีอิทธิพลอยำ่งมีนยัส ำคญั กิจกำรตอ้งจดั
ประเภทรำยกำรท่ีเคยรับรู้ในก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืนเขำ้ก ำไรหรือขำดทุนเฉพำะสัดส่วนในส่วนไดเ้สียของเจำ้ของ
ท่ีลดลง ก ำไรและขำดทุนจำกกำรลดสดัส่วนในบริษทัร่วมและกำรร่วมคำ้จะรับรู้ในก ำไรหรือขำดทุน  
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2 นโยบำยกำรบัญชี (ต่อ) 
 

2.3 บัญชีกลุ่มกจิกำร - เงนิลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและกำรร่วมค้ำ (ต่อ) 
 

(7) กำรบนัทึกเงินลงทุนตำมวธีิส่วนไดเ้สีย (ต่อ) 
 
ส่วนแบ่งก ำไรหรือขำดทุนของกลุ่มกิจกำรในบริษทัร่วมและกำรร่วมค้ำท่ีเกิดข้ึนภำยหลังกำรได้มำจะรวมไว ้
ในก ำไรหรือขำดทุน และส่วนแบ่งในก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืนท่ีเกิดข้ึนภำยหลงักำรไดม้ำจะรวมไวใ้นก ำไรขำดทุน
เบ็ด เส ร็จ อ่ืน  ผลสะสมของกำรเป ล่ียนแปลงภำยหลังกำรได้มำดังก ล่ำวข้ำงต้นจะป รับป รุงกับรำคำ 
ตำมบัญชีของเงินลงทุน เม่ือส่วนแบ่งขำดทุนของกลุ่มกิจกำรในบริษทัร่วมและกำรร่วมคำ้มีมูลค่ำเท่ำกับหรือ 
เกินกว่ำมูลค่ำส่วนได้เสียของกลุ่มกิจกำรในบริษทัร่วมและกำรร่วมคำ้นั้น ซ่ึงรวมถึงส่วนได้เสียระยะยำวใดๆ  
ซ่ึงโดยเน้ือหำแล้วถือเป็นส่วนหน่ึงของเงินลงทุนสุทธิของกลุ่มกิจกำรในบริษัทร่วมและกำรร่วมค้ำนั้ น  
กลุ่มกิจกำรจะไม่รับรู้ส่วนแบ่งขำดทุนอีกต่อไป เวน้แต่กลุ่มกิจกำรมีภำระผกูพนัในหน้ีของบริษทัร่วมและกำรร่วม
คำ้หรือรับวำ่จะจ่ำยหน้ีแทนบริษทัร่วมและกำรร่วมคำ้ 
 
กลุ่มกิจกำรมีกำรพิจำรณำทุกส้ินรอบระยะเวลำบญัชีว่ำมีขอ้บ่งช้ีท่ีแสดงว่ำเงินลงทุนในบริษทัร่วมและกำรร่วมคำ้
เกิดกำรด้อยค่ำหรือไม่ หำกมีขอ้บ่งช้ีเกิดข้ึนกลุ่มกิจกำรจะค ำนวณผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำ โดยเปรียบเทียบ 
มูลค่ำท่ีคำดว่ำจะได้รับคืนกับมูลค่ำตำมบัญชีของเงินลงทุน และรับรู้ผลต่ำงไปท่ีส่วนแบ่งก ำไร(ขำดทุน)ของ 
เงินลงทุนในบริษทัร่วมและกำรร่วมคำ้ในก ำไรหรือขำดทุน 
 
รำยกำรก ำไรท่ียงัไม่ไดเ้กิดข้ึนจริงระหว่ำงกลุ่มกิจกำรกบับริษทัร่วมและกำรร่วมคำ้จะตดับญัชีเท่ำท่ีกลุ่มกิจกำรมี
ส่วนไดเ้สียในกำรร่วมคำ้นั้น รำยกำรขำดทุนท่ียงัไม่ไดเ้กิดข้ึนจริงก็จะตดับญัชีในท ำนองเดียวกนั เวน้แต่รำยกำรนั้นมี
หลกัฐำนวำ่สินทรัพยท่ี์โอนระหวำ่งกนัเกิดกำรดอ้ยค่ำ  
 
บริษทัร่วมและกำรร่วมคำ้จะเปล่ียนนโยบำยกำรบญัชีเท่ำท่ีจ ำเป็น เพื่อให้สอดคลอ้งกบันโยบำยกำรบญัชีของกลุ่ม
กิจกำร 
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2 นโยบำยกำรบัญชี (ต่อ) 
 

2.4 กำรแปลงค่ำเงนิตรำต่ำงประเทศ 
 
2.4.1 สกุลเงินท่ีใชใ้นกำรด ำเนินงำนและสกุลเงินท่ีใชน้ ำเสนองบกำรเงิน 

 
รำยกำรท่ีรวมในงบกำรเงินของแต่ละบริษัทในกลุ่มกิจกำรถูกวดัมูลค่ำโดยใช้สกุลเงินของสภำพแวดล้อม 
ทำงเศรษฐกิจหลกัท่ีบริษทัด ำเนินงำนอยู ่(สกลุเงินท่ีใชใ้นกำรด ำเนินงำน) กิจกำรมีสกลุเงินบำทเป็นสกลุเงินท่ีใชใ้น 
กำรด ำเนินงำนและเป็นสกลุท่ีใชน้ ำเสนองบกำรเงิน 
 

2.4.2 รำยกำรและยอดคงเหลือ 
 
รำยกำรท่ีเป็นสกุลเงินตรำต่ำงประเทศแปลงค่ำเป็นสกุลเงินท่ีใชใ้นกำรด ำเนินงำนโดยใชอ้ตัรำแลกเปล่ียน ณ วนัท่ี
เกิดรำยกำร รำยกำรก ำไรและรำยกำรขำดทุนท่ีเกิดจำกกำรรับหรือจ่ำยช ำระท่ีเป็นเงินตรำต่ำงประเทศ และท่ีเกิดจำก
กำรแปลงค่ำสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินซ่ึงเป็นเงินตรำต่ำงประเทศไดบ้นัทึกไวใ้นก ำไรหรือขำดทุน  
 
เม่ือมีกำรรับรู้รำยกำรก ำไรหรือรำยกำรขำดทุนของรำยกำรท่ีไม่เป็นตัวเงินไวใ้นก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 
องค์ประกอบของอตัรำแลกเปล่ียนทั้งหมดของก ำไรหรือขำดทุนนั้นจะรับรู้ไวใ้นก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนดว้ย 
ในทำงตรงข้ำมกำรรับรู้รำยกำรก ำไรหรือรำยกำรขำดทุนของรำยกำรท่ีไม่เป็นตัวเงินไวใ้นก ำไรหรือขำดทุน 
องคป์ระกอบของอตัรำแลกเปล่ียนทั้งหมดของก ำไรหรือขำดทุนนั้นจะรับรู้ไวใ้นก ำไรขำดทุนดว้ย 
 

2.4.3 กลุ่มกิจกำร 
 
กำรแปลงค่ำผลกำรด ำเนินงำนและฐำนะกำรเงินของบริษทัในกลุ่มกิจกำร (ท่ีมิใช่สกุลเงินของเศรษฐกิจท่ีมีภำวะ 
เงินเฟ้อรุนแรง) ซ่ึงมีสกุลเงินท่ีใชใ้นกำรด ำเนินงำนแตกต่ำงจำกสกุลเงินท่ีใชน้ ำเสนองบกำรเงินไดถู้กแปลงค่ำเป็น
สกลุเงินท่ีใชน้ ำเสนองบกำรเงินดงัน้ี 
 
- สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีแสดงอยูใ่นงบแสดงฐำนะกำรเงินแต่ละงวดแปลงค่ำดว้ยอตัรำปิด ณ วนัท่ีของแต่ละ 

งบแสดงฐำนะกำรเงินนั้น 
- รำยไดแ้ละค่ำใชจ่้ำยในงบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จแปลงค่ำดว้ยอตัรำถวัเฉล่ีย และ 
- ผลต่ำงของอตัรำแลกเปล่ียนทั้งหมดรับรู้ในก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

 
2.5 เงนิสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงนิสด 

 
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดรวมถึงเงินสดในมือ เงินฝำกธนำคำรประเภทจ่ำยคืนเม่ือทวงถำม เงินลงทุนระยะสั้นอ่ืน 
ท่ีมีสภำพคล่องสูงซ่ึงมีอำยไุม่เกินสำมเดือนนบัจำกวนัท่ีไดม้ำ  
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2 นโยบำยกำรบัญชี (ต่อ) 
 

2.6 ลูกหนีก้ำรค้ำ 
 
ลูกหน้ีกำรคำ้รับรู้เร่ิมแรกดว้ยมูลค่ำตำมใบแจง้หน้ี และจะวดัมูลค่ำต่อมำดว้ยจ ำนวนเงินท่ีเหลืออยูห่กัดว้ยค่ำเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ
ซ่ึงประมำณจำกกำรสอบทำนยอดคงเหลือ ณ วนัส้ินงวด ค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญหมำยถึงผลต่ำงระหว่ำงรำคำตำมบญัชีของ
ลูกหน้ีกำรคำ้เปรียบเทียบกบัมูลค่ำท่ีคำดวำ่จะไดรั้บจำกลูกหน้ีกำรคำ้ หน้ีสูญท่ีเกิดข้ึนจะรับรู้ไวใ้นก ำไรหรือขำดทุน โดยถือ
เป็นส่วนหน่ึงของค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำร 
 

2.7 สินค้ำคงเหลือ 
 
สินค้ำคงเหลือแสดงด้วยรำคำทุนหรือมูลค่ำสุทธิท่ีจะได้รับแล้วแต่รำคำใดจะต ่ ำกว่ำ รำคำทุนของสินค้ำค ำนวณ 
โดยวิธีเขำ้ก่อนออกก่อน ตน้ทุนของกำรซ้ือประกอบดว้ยรำคำซ้ือ และค่ำใชจ่้ำยท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบักำรซ้ือสินคำ้นั้น เช่น  
ค่ำอำกรขำเขำ้และค่ำขนส่ง หกัดว้ยส่วนลดท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมด มูลค่ำสุทธิท่ีจะไดรั้บประมำณจำกรำคำปกติท่ีคำดว่ำจะขำยได้
ตำมปกติธุรกิจหักดว้ยค่ำใชจ่้ำยท่ีจ ำเป็นเพื่อให้สินคำ้นั้นส ำเร็จรูปรวมถึงค่ำใชจ่้ำยในกำรขำย  กลุ่มกิจกำรบนัทึกบญัชีค่ำเผื่อ 
กำรลดมูลค่ำของสินคำ้เก่ำ ลำ้สมยั หรือเส่ือมคุณภำพเท่ำท่ีจ ำเป็น 
 

2.8 เงนิลงทุนทั่วไป 
 
เงินลงทุนทัว่ไป แสดงดว้ยรำคำทุนหกัค่ำเผือ่กำรดอ้ยค่ำ 
 
กลุ่มกิจกำรจะทดสอบค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำของเงินลงทุนเม่ือมีขอ้บ่งช้ีวำ่เงินลงทุนนั้นอำจมีค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำเกิดข้ึน หำกรำคำ
ตำมบญัชีของเงินลงทุนสูงกวำ่มูลค่ำท่ีคำดวำ่จะไดรั้บคืน กลุ่มกิจกำรจะบนัทึกรำยกำรขำดทุนจำกค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำรวมไว้
ในงบก ำไรขำดทุน 
 
ในกำรจ ำหน่ำยเงินลงทุน ผลต่ำงระหว่ำงมูลค่ำยติุธรรมของผลตอบแทนสุทธิท่ีไดรั้บจำกกำรจ ำหน่ำยเม่ือเปรียบเทียบกบั
รำคำตำมบญัชีของเงินลงทุนนั้นจะบนัทึกรวมอยูใ่นก ำไรหรือขำดทุน กรณีท่ีจ ำหน่ำยเงินลงทุนท่ีถือไวใ้นตรำสำรหน้ีหรือ
ตรำสำรทุนชนิดเดียวกนัออกไปบำงส่วน รำคำตำมบญัชีของเงินลงทุนท่ีจ ำหน่ำยจะก ำหนดโดยใชว้ิธีถวัเฉล่ียถ่วงน ้ ำหนกั
ดว้ยรำคำตำมบญัชีจำกจ ำนวนทั้งหมดท่ีถือไว ้
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2.9 อสังหำริมทรัพย์เพ่ือกำรลงทุน 
 

อสังหำริมทรัพยท่ี์ถือครองโดยกลุ่มกิจกำรเพื่อหำประโยชน์จำกรำยไดค่้ำเช่ำ หรือจำกกำรเพิ่มข้ึนของมูลค่ำของสินทรัพย์
หรือทั้งสองอย่ำง และไม่ได้มีไวใ้ช้งำนโดยกิจกำรในกลุ่มกิจกำร จะถูกจดัประเภทเป็น อสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุน 
รวมถึงอสงัหำริมทรัพยท่ี์อยูร่ะหวำ่งก่อสร้ำงหรือพฒันำเพื่อเป็นอสงัหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุนในอนำคต 
 

อสงัหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุนจะบนัทึกดว้ยวธีิรำคำทุน หกั ค่ำเส่ือมรำคำสะสม และค่ำเผือ่ผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำ 
 

กำรรวมรำยจ่ำยในภำยหลังเข้ำเป็นมูลค่ำบัญชีของสินทรัพย์จะกระท ำก็ ต่อเม่ือมีควำมเป็นไปได้ค่อนข้ำงแน่ 
ท่ีกลุ่มกิจกำรจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนำคตในรำยจ่ำยนั้น และต้นทุนสำมำรถวดัมูลค่ำได้อย่ำงน่ำเช่ือถือ  
ค่ำซ่อมแซมและบ ำรุงรักษำทั้งหมดจะรับรู้เป็นค่ำใชจ่้ำยเม่ือเกิดข้ึน เม่ือมีกำรเปล่ียนแทนช้ินส่วนของอสังหำริมทรัพยเ์พื่อ
กำรลงทุน จะตดัมูลค่ำตำมบญัชีของส่วนท่ีถูกเปล่ียนแทนออก  
 

ท่ีดินไม่มีกำรหักค่ำเส่ือมรำคำ ค่ำเส่ือมรำคำของอสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุนอ่ืน ๆ จะค ำนวณตำมวิธีเส้นตรง เพื่อ 
ปันส่วนรำคำทุนตลอดประมำณกำรอำยกุำรใหป้ระโยชน์ดงัน้ี 
 

อำคำร 20 ปี 
ส่วนปรับปรุงอำคำร 5 และ 15 ปี 

 

2.10 ที่ดนิ อำคำร และอุปกรณ์ 
 

ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์วดัมูลค่ำด้วยรำคำทุนหักด้วยค่ำเส่ือมรำคำสะสม ต้นทุนเร่ิมแรกจะรวมต้นทุนทำงตรงอ่ืน ๆ  
ท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรซ้ือสินทรัพยน์ั้น  
 

ตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนภำยหลงัจะรวมอยูใ่นมูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยห์รือรับรู้แยกเป็นอีกสินทรัพยห์น่ึงตำมควำมเหมำะสม 
เม่ือตน้ทุนนั้นเกิดข้ึนและคำดวำ่จะให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนำคตแก่กลุ่มกิจกำรและตน้ทุนดงักล่ำวสำมำรถวดัมูลค่ำ 
ไดอ้ยำ่งน่ำเช่ือถือ มูลค่ำตำมบญัชีของช้ินส่วนท่ีถูกเปล่ียนแทนจะถูกตดัรำยกำรออก ส ำหรับค่ำซ่อมแซมและบ ำรุงรักษำอ่ืน ๆ 
กลุ่มกิจกำรจะรับรู้ตน้ทุนดงักล่ำวเป็นค่ำใชจ่้ำยในก ำไรหรือขำดทุนเม่ือเกิดข้ึน 
 

ท่ีดินไม่มีกำรคิดค่ำเส่ือมรำคำ ค่ำเส่ือมรำคำของสินทรัพยอ่ื์นค ำนวณโดยใชว้ิธีเส้นตรงเพื่อลดรำคำทุนแต่ละชนิดตลอดอำยุ
กำรใหป้ระโยชน์ท่ีประมำณกำรไวข้องสินทรัพยด์งัต่อไปน้ี 
 

อำคำร 20 ปี 
ส่วนปรับปรุงอำคำร 5 , 6 และ 10 ปี    
เคร่ืองมือและอุปกรณ์ 5 และ 10ปี 
รถยนตแ์ละอุปกรณ์ 5 และ 10ปี 
เคร่ืองตกแต่งส ำนกังำน 5 และ 10ปี 
เคร่ืองใชส้ ำนกังำน 5 และ 10ปี 
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2.10 ที่ดนิ อำคำร และอุปกรณ์ (ต่อ) 
 
ทุกส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน กลุ่มกิจกำรได้มีกำรทบทวนและปรับปรุงมูลค่ำคงเหลือและอำยุกำรให้ประโยชน์ของ
สินทรัพยใ์หเ้หมำะสม 
 
ในกรณีท่ีมูลค่ำตำมบญัชีสูงกวำ่มูลค่ำท่ีคำดวำ่จะไดรั้บคืน มูลค่ำตำมบญัชีจะถูกปรับลดใหเ้ท่ำกบัมูลค่ำท่ีคำดวำ่จะไดรั้บคืนทนัที 
 
ผลก ำไรหรือขำดทุนท่ีเกิดจำกกำรจ ำหน่ำยท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ ค ำนวณโดยเปรียบเทียบจำกส่ิงตอบแทนสุทธิท่ีไดรั้บ
จำกกำรจ ำหน่ำยสินทรัพยก์บัมูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพย ์และจะรับรู้บญัชีผลก ำไรหรือขำดทุนอ่ืนสุทธิในก ำไรหรือ
ขำดทุน 
 

2.11 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
 
สิทธิกำรใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์โดยท่ีซ้ือมำจะถูกบันทึกเป็นสินทรัพย์โดยค ำนวณจำกต้นทุนในกำรได้มำและ 
กำรด ำเนินกำรให้โปรแกรมคอมพิวเตอร์นั้นสำมำรถน ำมำใชง้ำนไดต้ำมประสงค ์โดยจะตดัจ ำหน่ำยตำมวิธีเส้นตรงตลอด
อำยปุระมำณกำรใหป้ระโยชน์ภำยในระยะเวลำไม่เกิน 5 ปี 
 
ตน้ทุนท่ีใชใ้นกำรบ ำรุงรักษำโปรแกรมคอมพิวเตอร์ใหบ้นัทึกเป็นค่ำใชจ่้ำยเม่ือเกิดข้ึน 

 
2.12 กำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ 

 
สินทรัพยท่ี์มีอำยกุำรใหป้ระโยชนไ์ม่ทรำบแน่ชดั ซ่ึงไม่มีกำรตดัจ ำหน่ำยจะถูกทดสอบกำรดอ้ยค่ำเป็นประจ ำทุกปี สินทรัพยอ่ื์น
ท่ีมีกำรตดัจ ำหน่ำยจะมีกำรทบทวนกำรดอ้ยค่ำ เม่ือมีเหตุกำรณ์หรือสถำนกำรณ์บ่งช้ีวำ่รำคำตำมบญัชีอำจสูงกวำ่มูลค่ำท่ีคำดวำ่
จะได้รับคืน รำยกำรขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำจะรับรู้เม่ือรำคำตำมบัญชีของสินทรัพยสู์งกว่ำมูลค่ำท่ีคำดว่ำจะได้รับคืน  
ซ่ึงหมำยถึงจ ำนวนท่ีสูงกว่ำระหว่ำงมูลค่ำยติุธรรมหักตน้ทุนในกำรขำยเทียบกบัมูลค่ำจำกกำรใช้ สินทรัพยจ์ะถูกจดัเป็น
หน่วยท่ีเลก็ท่ีสุดท่ีสำมำรถแยกออกมำได ้เพื่อวตัถุประสงคข์องกำรประเมินกำรดอ้ยค่ำ สินทรัพยท่ี์ไม่ใช่สินทรัพยท์ำงกำรเงิน
นอกเหนือจำกค่ำควำมนิยมซ่ึงรับรู้รำยกำรขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำไปแลว้ จะถูกประเมินควำมเป็นไปไดท่ี้จะกลบัรำยกำร
ขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำ ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน 
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2.13 สัญญำเช่ำระยะยำว - กรณีที่กลุ่มกจิกำรเป็นผู้เช่ำ 

 
สัญญำระยะยำวเพื่อเช่ำสินทรัพยซ่ึ์งผูใ้ห้เช่ำเป็นผูรั้บควำมเส่ียงและผลตอบแทนของควำมเป็นเจำ้ของเป็นส่วนใหญ่  
สัญญำเช่ำนั้นถือเป็นสัญญำเช่ำด ำเนินงำน เงินท่ีตอ้งจ่ำยภำยใตส้ัญญำเช่ำดงักล่ำว (สุทธิจำกส่ิงตอบแทนจูงใจท่ีไดรั้บจำก
ผูใ้หเ้ช่ำ) จะบนัทึกในก ำไรหรือขำดทุนโดยใชว้ธีิเส้นตรงตลอดอำยขุองสญัญำเช่ำนั้น  
 
สัญญำเช่ำท่ีดิน อำคำร และอุปกรณ์ซ่ึงผูเ้ช่ำเป็นผูรั้บควำมเส่ียงและผลตอบแทนของควำมเป็นเจำ้ของเกือบทั้งหมดถือเป็น
สญัญำเช่ำกำรเงิน ซ่ึงจะบนัทึกเป็นรำยจ่ำยฝ่ำยทุนดว้ยมูลค่ำยติุธรรมของสินทรัพยท่ี์เช่ำ หรือมูลค่ำปัจจุบนัสุทธิของจ ำนวนเงิน
ท่ีตอ้งจ่ำยตำมสญัญำเช่ำ แลว้แต่มูลค่ำใดจะต ่ำกวำ่  
 
จ ำนวนเงินท่ีตอ้งจ่ำยดงักล่ำวจะปันส่วนระหว่ำงหน้ีสินและค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงินเพื่อให้ไดอ้ตัรำดอกเบ้ียคงท่ีต่อหน้ีสิน 
คงคำ้งอยูโ่ดยพิจำรณำแยกแต่ละสัญญำ ภำระผูกพนัตำมสัญญำเช่ำหักค่ำใชจ่้ำยทำงกำรเงินจะบนัทึกเป็นหน้ีสินระยะยำว 
ส่วนดอกเบ้ียจ่ำยจะบนัทึกในก ำไรหรือขำดทุนตลอดอำยขุองสัญญำเช่ำเพื่อท ำให้อตัรำดอกเบ้ียแต่ละงวดเป็นอตัรำคงท่ี
ส ำหรับยอดคงเหลือของหน้ีสินท่ีเหลืออยู ่สินทรัพยท่ี์ไดม้ำตำมสัญญำเช่ำกำรเงินจะคิดค่ำเส่ือมรำคำตลอดอำยกุำรใชง้ำน
ของสินทรัพยท่ี์เช่ำหรืออำยขุองสญัญำเช่ำ แลว้แต่ระยะเวลำใดจะนอ้ยกวำ่ 
 
สัญญำเช่ำระยะยำว - กรณีที่กลุ่มกจิกำรเป็นผู้ให้เช่ำ 
 
สินทรัพยท่ี์ให้เช่ำตำมสัญญำเช่ำทำงกำรเงินบนัทึกเป็นลูกหน้ีสัญญำเช่ำทำงกำรเงินดว้ยมูลค่ำปัจจุบนัของจ ำนวนเงินท่ีจ่ำย
ตำมสัญญำเช่ำ ผลต่ำงระหวำ่งยอดรวมของลูกหน้ีเบ้ืองตน้กบัมูลค่ำปัจจุบนัของลูกหน้ีบนัทึกเป็นรำยไดท้ำงกำรเงินคำ้งรับ 
รำยได้จำกสัญญำเช่ำระยะยำวรับรู้ตลอดอำยุของสัญญำเช่ำโดยใช้วิธีเงินลงทุนสุทธิซ่ึงสะท้อนอตัรำผลตอบแทนคงท่ี 
ทุกงวด ตน้ทุนทำงตรงเร่ิมแรกท่ีรวมอยูใ่นกำรวดัมูลค่ำลูกหน้ีสัญญำเช่ำทำงกำรเงินเร่ิมแรกและจะทยอยรับรู้โดยลดจำก
รำยไดต้ลอดอำยขุองสญัญำเช่ำ 
 
สินทรัพยท่ี์ให้เช่ำตำมสัญญำเช่ำด ำเนินงำนรวมแสดงอยูใ่นงบแสดงฐำนะกำรเงินในส่วนท่ีดิน อำคำร และอุปกรณ์ และ 
ตดัค่ำเส่ือมรำคำตลอดอำยุกำรให้ประโยชน์ของสินทรัพยด์้วยเกณฑ์เดียวกันกับรำยกำรท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ของ 
กลุ่มกิจกำรซ่ึงมีลกัษณะคลำ้ยคลึงกนั รำยไดค่้ำเช่ำ (สุทธิจำกส่ิงตอบแทนจูงใจท่ีไดจ่้ำยให้แก่ผูเ้ช่ำ) รับรู้ดว้ยวิธีเส้นตรง
ตลอดช่วงเวลำกำรใหเ้ช่ำ 
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2.14 เงนิกู้ยืม 
 
เงินกูย้มืรับรู้เร่ิมแรกดว้ยมูลค่ำยติุธรรมของส่ิงตอบแทนท่ีไดรั้บหักดว้ยตน้ทุนกำรจดัท ำรำยกำรท่ีเกิดข้ึนเงินกูย้มืวดัมูลค่ำ 
ในเวลำต่อมำดว้ยวิธีรำคำทุนตดัจ ำหน่ำยตำมวธีิอตัรำดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง ผลต่ำงระหวำ่งเงินท่ีไดรั้บ (หกัดว้ยตน้ทุนกำรจดัท ำ
รำยกำรท่ีเกิดข้ึน) เม่ือเทียบกบัมูลค่ำท่ีจ่ำยคืนเพื่อช ำระหน้ีนั้นจะรับรู้ในงบก ำไรขำดทุนตลอดช่วงเวลำกำรกูย้มื 
 
เงินกูย้มืจดัประเภทเป็นหน้ีสินหมุนเวียนเม่ือกลุ่มกิจกำรไม่มีสิทธิอนัปรำศจำกเง่ือนไขใหเ้ล่ือนช ำระหน้ีออกไปอีกเป็นเวลำ
ไม่นอ้ยกวำ่ 12 เดือน นบัจำกวนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน 
 
ตน้ทุนกำรกูย้มืท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบักำรไดม้ำ กำรก่อสร้ำง หรือกำรผลิตสินทรัพยท่ี์เขำ้เง่ือนไขตอ้งน ำมำรวมเป็นส่วนหน่ึง
ของรำคำทุนของสินทรัพยน์ั้น โดยสินทรัพยท่ี์เขำ้เง่ือนไขคือสินทรัพยท่ี์จ ำเป็นตอ้งใชร้ะยะเวลำนำนในกำรเตรียมสินทรัพยน์ั้น
ให้อยูใ่นสภำพพร้อมท่ีจะใช้ไดต้ำมประสงคห์รือพร้อมท่ีจะขำย กำรรวมตน้ทุนกำรกูย้ืมเป็นรำคำทุนของสินทรัพยต์อ้ง
ส้ินสุดลงเม่ือกำรด ำเนินกำรส่วนใหญ่ ท่ีจ ำเป็นในกำรเตรียมสินทรัพยท่ี์เขำ้เง่ือนไขให้อยู่ในสภำพพร้อมท่ีจะใช้ไดต้ำม
ประสงคห์รือพร้อมท่ีจะขำยไดเ้สร็จส้ินลง 
 
รำยได้จำกกำรลงทุนท่ีเกิดจำกกำรน ำเงินกู้ยืมท่ีกู้มำโดยเฉพำะ ท่ียงัไม่ได้น ำไปเป็นรำยจ่ำยของสินทรัพยท่ี์เขำ้เง่ือนไข 
ไปลงทุนเป็นกำรชัว่ครำวก่อน ตอ้งน ำมำหกัจำกตน้ทุนกำรกูย้มืท่ีสำมำรถตั้งข้ึนเป็นตน้ทุนของสินทรัพย ์ 
 
ตน้ทุนกำรกูย้มือ่ืนๆ ตอ้งถือเป็นค่ำใชจ่้ำยในงวดท่ีเกิดข้ึน 
 

2.15 ผลประโยชน์พนักงำน 
 
(ก) ผลประโยชน์ระยะสั้น 

 
กลุ่มกิจกำรรับรู้หน้ีสินและค่ำใชจ่้ำยส ำหรับโบนสั กำรแบ่งก ำไร และหน้ีสินผลประโยชน์ระยะสั้นอ่ืนของพนกังำน
เม่ือมีภำระผกูพนัตำมกฎหมำยหรือตำมประเพณีปฏิบติัในอดีตซ่ึงก่อใหเ้กิดภำระผกูพนัจำกกำรอนุมำน 
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2.15 ผลประโยชน์พนักงำน (ต่อ) 
 

(ข) ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำน 
 

กลุ่มกิจกำรไดจ้ดัใหมี้โครงกำรผลประโยชน์หลงัออกจำกงำน โดยมีทั้งโครงกำรสมทบเงินและโครงกำรผลประโยชน์ 
 

โครงกำรสมทบเงิน คือ กองทุนส ำรองเล้ียงชีพ บริษทัไม่มีภำระผกูพนัทำงกฎหมำยหรือภำระผกูพนัจำกกำรอนุมำนท่ี
จะต้องจ่ำยเงินเพิ่มเม่ือได้จ่ำยเงินสมทบไปแลว้ ถึงแม้กองทุนไม่มีสินทรัพยเ์พียงพอท่ีจะจ่ำยให้พนักงำนทั้งหมด
ส ำหรับกำรใหบ้ริกำรจำกพนกังำนทั้งในอดีตและปัจจุบนั บริษทัจะจ่ำยสมทบใหก้บักองทุนส ำรองเล้ียงชีพ ซ่ึงบริหำร
โดยผูจ้ ัดกำรกองทุนภำยนอกตำมเกณฑ์และข้อก ำหนดของ พระรำชบัญญัติกองทุนส ำรองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2530  
เงินสมทบจะถูกรับรู้เป็นค่ำใชจ่้ำยผลประโยชน์พนกังำนเม่ือถึงก ำหนดช ำระ ส ำหรับเงินสมทบจ่ำยล่วงหนำ้จะถูกรับรู้
เป็นสินทรัพยจ์นกวำ่จะมีกำรไดรั้บเงินคืนหรือหกัออกเม่ือครบก ำหนดจ่ำย 
 

โครงกำรผลประโยชน์คือ โครงกำรผลประโยชน์เม่ือเกษียณอำยุ ท่ีไม่ใช่โครงกำรสมทบเงิน ซ่ึงจะก ำหนดจ ำนวนเงิน
ผลประโยชน์ท่ีพนกังำนจะไดรั้บเม่ือเกษียณอำย ุโดยส่วนใหญ่จะข้ึนอยูก่บัหลำยปัจจยั เช่น อำย ุจ ำนวนปีท่ีให้บริกำร 
และค่ำตอบแทน โดยกลุ่มกิจกำรปฏิบติัตำมกฎหมำยแรงงำนในประเทศไทยและนโยบำยกำรจำ้งงำนของกลุ่มกิจกำร  
 

หน้ีสินส ำหรับโครงกำรผลประโยชน์จะรับรู้ในงบแสดงฐำนะกำรเงินดว้ยมูลค่ำปัจจุบนัของภำระผกูพนั ณ วนัท่ีส้ินรอบ
ระยะเวลำรำยงำนหกัดว้ยมูลค่ำยติุธรรมของสินทรัพยโ์ครงกำร ภำระผูกพนัน้ีค ำนวณโดยนกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั
อิสระดว้ยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมำณกำรไว ้ซ่ึงมูลค่ำปัจจุบนัของโครงกำรผลประโยชน์จะประมำณโดยกำร 
คิดลดกระแสเงินสดออกในอนำคต โดยใชอ้ตัรำผลตอบแทนในตลำดของพนัธบตัรรัฐบำลซ่ึงเป็นสกุลเงินเดียวกบั
สกุลเงินท่ีจะจ่ำยภำระผูกพัน และมีวันครบก ำหนดใกล้เคียงกับระยะเวลำท่ีต้องช ำระภำระผูกพันโครงกำร
ผลประโยชน์เม่ือเกษียณอำย ุ
 

ก ำไรและขำดทุนจำกกำรวดัมูลค่ำใหม่ท่ีเกิดข้ึนจำกกำรปรับปรุงจำกประสบกำรณ์หรือกำรเปล่ียนแปลงใน 
ขอ้สมมติฐำนจะตอ้งรับรู้ในส่วนของเจำ้ของผำ่นก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืนในงวดท่ีเกิดข้ึน 
 

ตน้ทุนบริกำรในอดีตจะถูกรับรู้ทนัทีในก ำไรหรือขำดทุน 
 

(ค) ผลประโยชน์ระยะยำวอ่ืน 
 

กลุ่มกิจกำรจดัให้มีผลประโยชน์ระยะยำวอ่ืนแก่พนกังำนเม่ือมีอำยงุำนครบตำมท่ีก ำหนดในนโยบำยของกลุ่มกิจกำร 
โดยจะรับรู้หน้ีสินส ำหรับผลประโยชน์ระยะยำวอ่ืนในงบแสดงฐำนะกำรเงินด้วยมูลค่ำปัจจุบนัของภำระผูกพนั  
ณ วนัท่ีส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน  ภำระผูกพนัน้ีค ำนวณโดย นักคณิตศำสตร์ประกนัภยัอิสระทุกปีด้วยวิธีคิดลด 
แต่ละหน่วยท่ีประมำณกำรไว ้ 
 

กำรวดัมูลค่ำใหม่ และตน้ทุนบริกำรในอดีตจะถูกรับรู้ทนัทีในก ำไรหรือขำดทุน 
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2.16 ประมำณกำรหนีสิ้น 
 

ประมำณกำรหน้ีสินจะรับรู้กต่็อเม่ือกลุ่มกิจกำรมีภำระผกูพนัในปัจจุบนัตำมกฎหมำยหรือตำมขอ้ตกลงท่ีจดัท ำไว ้อนัเป็นผล 
สืบเน่ืองมำจำกเหตุกำรณ์ในอดีต ซ่ึงกำรช ำระภำระผูกพนันั้นมีควำมเป็นไปไดค่้อนขำ้งแน่ว่ำจะส่งผลให้กลุ่มกิจกำรตอ้ง
สูญเสียทรัพยำกรออกไปและตำมประมำณกำรจ ำนวนท่ีตอ้งจ่ำยไดอ้ยำ่งน่ำเช่ือถือ 
 

2.17 ภำษีเงนิได้งวดปัจจุบันและภำษีเงนิได้รอกำรตัดบัญชี 
 

ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดส้ ำหรับงวดประกอบดว้ย ภำษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี ภำษีเงินไดจ้ะรับรู้
ในก ำไรหรือขำดทุน ยกเวน้ส่วนท่ีรับรู้ในก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน หรือรับรู้โดยตรงไปยงัส่วนของเจ้ำของ ในกรณีน้ี  
ภำษีเงินไดต้อ้งรับรู้ในก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืนหรือโดยตรงไปยงัส่วนของเจำ้ของตำมล ำดบั 
 

ภำษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัค ำนวณจำกอตัรำภำษีตำมกฎหมำยภำษีอำกรท่ีมีผลบงัคบัใชอ้ยูห่รือท่ีคำดไดค่้อนขำ้งแน่วำ่จะมี
ผลบงัคบัใชภ้ำยในส้ินรอบระยะเวลำท่ีรำยงำนในประเทศท่ีบริษทัยอ่ยของกลุ่มกิจกำรไดด้ ำเนินงำนและเกิดรำยไดท้ำงภำษี 
ผูบ้ริหำรจะประเมินสถำนะของกำรยื่นแบบแสดงรำยกำรภำษีเป็นงวดๆ โดยค ำนึงถึงสถำนกำรณ์ท่ีสำมำรถน ำกฎหมำย  
ภำษีอำกรไปปฏิบติั ซ่ึงข้ึนอยูก่บักำรตีควำมและจะตั้งประมำณกำรค่ำใชจ่้ำยภำษีอำกร หำกคำดวำ่จะตอ้งจ่ำยช ำระเจำ้หนำ้ท่ี
ภำษีอำกร 
 

ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีรับรู้ตำมวิธีหน้ีสิน เม่ือเกิดผลต่ำงชัว่ครำวระหว่ำงฐำนภำษีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน และรำคำ
ตำมบญัชีท่ีแสดงอยูใ่นงบกำรเงิน 
 

อยำ่งไรก็ตำม กลุ่มกิจกำรจะไม่รับรู้ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีท่ีเกิดจำกกำรรับรู้เร่ิมแรกของรำยกำรสินทรัพยห์รือรำยกำร
หน้ีสินท่ีเกิดจำกรำยกำรท่ีไม่ใช่กำรรวมธุรกิจ และ ณ วนัท่ีเกิดรำยกำร รำยกำรนั้นไม่มีผลกระทบต่อก ำไรทำงบญัชีและ
ก ำไร (ขำดทุน) ทำงภำษี ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีค ำนวณจำกอตัรำภำษี(และกฎหมำยภำษีอำกร) ท่ีมีผลบงัคบัใชอ้ยูห่รือท่ี
คำดได้ค่อนขำ้งแน่ว่ำจะมีผลบงัคบัใช้ภำยในส้ินรอบระยะเวลำท่ีรำยงำนและคำดว่ำอตัรำภำษีดงักล่ำวจะน ำไปใช้เม่ือ
สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งไดรั้บประโยชน์ หรือหน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีไดมี้กำรจ่ำยช ำระ 
 

สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีจะรับรู้หำกมีควำมเป็นไปไดค่้อนขำ้งแน่วำ่กลุ่มกิจกำรจะมีก ำไรทำงภำษีเพียงพอท่ีจะน ำ
จ ำนวนผลต่ำงชัว่ครำวนั้นมำใชป้ระโยชน์ กลุ่มกิจกำรไดต้ั้งภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีโดยพิจำรณำจำกผลต่ำงชัว่ครำวของ 
เงินลงทุนในบริษทัร่วมและส่วนไดเ้สียในกิจกำรร่วมคำ้ท่ีตอ้งเสียภำษี (ถำ้มี) เวน้แต่กลุ่มกิจกำรสำมำรถควบคุมจงัหวะเวลำ
ของกำรกลบัรำยกำรผลต่ำงชัว่ครำวและกำรกลบัรำยกำรผลต่ำงชัว่ครำวมีควำมเป็นไปไดค่้อนขำ้งแน่ว่ำจะไม่เกิดข้ึนได้
ภำยในระยะเวลำท่ีคำดกำรณ์ไดใ้นอนำคต  
 

สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีและหน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีจะแสดงหกักลบกนักต่็อเม่ือกลุ่มกิจกำรมีสิทธิตำม
กฎหมำยท่ีจะน ำสินทรัพยภ์ำษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัมำหกักลบกบัหน้ีสินภำษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั และทั้งสินทรัพยภ์ำษี
เงินไดร้อกำรตดับญัชีและหน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีเก่ียวขอ้งกบัภำษีเงินไดท่ี้ประเมินโดยหน่วยงำนจดัเก็บภำษี
หน่วยงำนเดียวกนัโดยกำรเรียกเก็บเป็นหน่วยภำษีเดียวกนัหรือหน่วยภำษีต่ำงกนัซ่ึงตั้งใจจะจ่ำยหน้ีสินและสินทรัพยภ์ำษี
เงินไดข้องงวดปัจจุบนัดว้ยยอดสุทธิ 
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2 นโยบำยกำรบัญชี (ต่อ) 
 

2.18 กำรจ่ำยโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 
 

กิจกำรด ำเนินโครงกำรผลตอบแทนแก่ผูบ้ริหำร โดยออกหุ้นให้แก่ผูบ้ริหำรท่ีช ำระดว้ยตรำสำรทุน เพื่อเป็นกำรตอบแทน
กำรบริหำรงำนของผูบ้ริหำรแก่กลุ่มกิจกำรในอดีต ซ่ึงกำรออกหุ้นน้ีเป็นส่วนหน่ึงของกำรจดัโครงสร้ำงกำรถือหุ้นของ
ผูบ้ริหำรในกลุ่มกิจกำร จ ำนวนหุ้นท่ีออกให้แก่ผูบ้ริหำรแต่ละคนสะทอ้นถึงผลกำรปฏิบติังำนของผูบ้ริหำรในอดีต จ ำนวน
รวมท่ีบนัทึกเป็นค่ำใชจ่้ำยจะอำ้งอิงจำกมูลค่ำของยติุธรรมของหุน้ท่ีออกใหโ้ดย 
 

• รวมเง่ือนไขทำงกำรตลำด  
• ไม่รวมผลกระทบของกำรบริกำรและเง่ือนไขกำรไดรั้บสิทธิท่ีไม่ใช่เง่ือนไขกำรตลำดและ 
• ไม่รวมผลกระทบของเง่ือนไขกำรไดรั้บสิทธิท่ีไม่ใช่เง่ือนไขกำรบริกำรหรือผลงำน 

 

เง่ือนไขผลงำนท่ีไม่ใช่เง่ือนไขทำงตลำดและเง่ือนไขกำรบริกำรจะรวมอยู่ในขอ้สมมติฐำนเก่ียวกับจ ำนวนหุ้นท่ีออก 
ค่ำใชจ่้ำยทั้งหมดจะรับรู้ตลอดระยะเวลำไดรั้บสิทธิ ซ่ึงเป็นไปตำมเง่ือนไขกำรไดรั้บสิทธิท่ีก ำหนดไว ้กลุ่มกิจกำรจะทบทวน
กำรประเมินจ ำนวนของสิทธิซ้ือหุน้ท่ีคำดวำ่จะไดรั้บสิทธิ ซ่ึงข้ึนกบัเง่ือนไขกำรไดรั้บสิทธิท่ีไม่ใช่เง่ือนไขกำรตลำด และจะ
รับรู้ผลกระทบของกำรปรับปรุงประมำณกำรเร่ิมแรกในก ำไรหรือขำดทุนพร้อมกบักำรปรับปรุงรำยกำรไปยงัส่วนของ
เจำ้ของ ณ วนัท่ีส้ินรอบระยะเวลำกำรรำยงำน 
 

เม่ือมีกำรใชสิ้ทธิ บริษทัจะออกหุ้นใหม่ ส่ิงตอบแทนท่ีไดรั้บสุทธิดว้ยตน้ทุนในกำรท ำรำยกำรทำงตรงจะบนัทึกไปยงัทุน
เรือนหุน้(มูลค่ำตำมบญัชี) และ ส่วนเกินมูลค่ำหุน้ 
 

กรณีท่ีกลุ่มกิจกำรให้สิทธิซ้ือตรำสำรทุนแก่พนกังำนของบริษทัยอ่ยในกลุ่มกิจกำร จะปฏิบติัเหมือนกำรเพิ่มทุนอยำ่งหน่ึง 
กลุ่มกิจกำรตอ้งวดัมูลค่ำยติุธรรมของบริกำรของผูบ้ริหำร โดยอำ้งอิงกบัมูลค่ำยติุธรรมของตรำสำรทุนท่ีออกให ้มูลค่ำของ
ตรำสำรทุนเหล่ำนั้นตอ้งวดั ณ วนัท่ีใหสิ้ทธิ ซ่ึงจะรับรู้ตลอดระยะเวลำท่ีไดรั้บสิทธิ ในงบเฉพำะของกิจกำรจะบนัทึกเสมือน
กบัเป็นกำรเพิ่มข้ึนของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและเพิ่มส่วนของเจำ้ของ 
 

2.19 กำรรับรู้รำยได้ 
 

รำยได้จำกกำรบริกำรประกอบด้วยมูลค่ำยุติธรรมท่ีจะได้รับจำกกำรบริกำรท่ีท ำให้เป็นจ ำนวนเงินสุทธิจำกเงินคืนและ
ส่วนลด รำยไดจ้ำกกำรใหบ้ริกำรรับรู้เม่ือไดใ้หบ้ริกำรแลว้เสร็จ 
 

รำยไดจ้ำกกำรขำยสินคำ้ซ่ึงเกิดจำกกิจกรรมตำมปกติของกลุ่มกิจกำร ประกอบดว้ยมูลค่ำยติุธรรมท่ีจะไดรั้บจำกกำรขำย 
ซ่ึงเป็นจ ำนวนสุทธิจำกเงินคืนและส่วนลด โดยไม่รวมรำยกำรขำยภำยในกลุ่มกิจกำรส ำหรับงบกำรเงินรวม รำยไดจ้ำก 
กำรขำยสินคำ้รับรู้เม่ือผูซ้ื้อรับโอนควำมเส่ียงและผลตอบแทนท่ีเป็นสำระส ำคญัของควำมเป็นเจำ้ของสินคำ้ 
 

รำยไดด้อกเบ้ีย และรำยไดอ่ื้นรับรู้ตำมเกณฑค์งคำ้ง ซ่ึงเป็นไปตำมเน้ือหำและขอ้เทจ็จริงเชิงเศรษฐกิจและขอ้ตกลงท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

รำยไดเ้งินปันผลรับรู้เม่ือสิทธิท่ีจะไดรั้บปันผลนั้นเกิดข้ึน 
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2 นโยบำยกำรบัญชี (ต่อ) 
 

2.20 กำรจ่ำยเงนิปันผล 
 
เงินปันผลท่ีจ่ำยไปยงัผู ้ถือหุ้นจะรับรู้ในด้ำนหน้ีสินในงบกำรเงินของกลุ่มกิจกำรในรอบระยะเวลำบัญชีซ่ึงท่ีประชุม
คณะกรรมกำรหรือผูถื้อหุน้ไดอ้นุมติักำรจ่ำยเงินปันผล  
 

2.21 ข้อมูลจ ำแนกตำมส่วนงำน 
 
ส่วนงำนด ำเนินงำนไดถู้กรำยงำนในลกัษณะเดียวกบัรำยงำนภำยในท่ีน ำเสนอใหผู้มี้อ  ำนำจตดัสินใจสูงสุดดำ้นกำรด ำเนินงำน 
ผูมี้อ  ำนำจตดัสินใจสูงสุดดำ้นกำรด ำเนินงำนหมำยถึงบุคคลท่ีมีหนำ้ท่ีในกำรจดัสรรทรัพยำกรและประเมินผลกำรปฏิบติังำน
ของส่วนงำนด ำเนินงำน ซ่ึงพิจำรณำวำ่คือคณะกรรมกำร ท่ีท ำกำรตดัสินใจเชิงกลยทุธ์  
 

2.22 เคร่ืองมือทำงกำรเงนิ 
 
สินทรัพยท์ำงกำรเงินของกลุ่มกิจกำรท่ีแสดงในงบแสดงฐำนะทำงกำรเงินประกอบดว้ย เงินสด และรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 
เงินลงทุนระยะสั้น ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัและลูกหน้ีตำมสญัญำเช่ำกำรเงิน 
หน้ีสินทำงกำรเงินของกลุ่มกิจกำรท่ีแสดงอยูใ่นงบแสดงฐำนะทำงกำรเงินประกอบดว้ย เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้น
จำกสถำบนักำรเงิน เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน มูลค่ำส่ิงตอบแทนคำดวำ่จะตอ้งจ่ำย และเงินกูย้มื
ระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน รำคำตำมบญัชีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงินมีมูลค่ำใกลเ้คียงกบัมูลค่ำยติุธรรมยกเวน้
เงินกูร้ะยะยำวซ่ึงมีอตัรำดอกเบ้ียคงท่ี 

 
3 กำรจัดกำรควำมเส่ียง 
 

3.1 ปัจจัยควำมเส่ียงทำงกำรเงนิ 
 

กิจกรรมของกลุ่มกิจกำรยอ่มมีควำมเส่ียงทำงกำรเงินท่ีหลำกหลำยซ่ึงไดแ้ก่ ควำมเส่ียงจำกตลำด (รวมถึงควำมเส่ียงจำกอตัรำ
แลกเปล่ียน ควำมเส่ียงดำ้นมูลค่ำยติุธรรมอนัเกิดจำกกำรเปล่ียนแปลงในอตัรำดอกเบ้ีย ควำมเส่ียงดำ้นกระแสเงินสดอนัเกิดจำก
กำรเปล่ียนแปลงอตัรำดอกเบ้ีย และควำมเส่ียงดำ้นรำคำ) ควำมเส่ียงด้ำนกำรให้สินเช่ือ และควำมเส่ียงด้ำนสภำพคล่อง 
แผนกำรจัดกำรควำมเส่ียงโดยรวมของกลุ่มกิจกำรจึงมุ่งเน้นควำมผนัผวนของตลำดกำรเงินและแสวงหำวิธีกำรลด
ผลกระทบท่ีท ำใหเ้สียหำยต่อผลกำรด ำเนินงำนทำงกำรเงินของกลุ่มกิจกำรใหเ้หลือนอ้ยท่ีสุดเท่ำท่ีเป็นไปได ้
 

3.1.1 ควำมเส่ียงจำกอตัรำแลกเปลีย่น 
 

เน่ืองจำกกลุ่มกิจกำรด ำเนินงำนระหวำ่งประเทศจึงยอ่มมีควำมเส่ียงจำกอตัรำแลกเปล่ียนเงินตรำต่ำงประเทศ ซ่ึงเกิดจำก
สกุลเงินท่ีหลำกหลำย ควำมเส่ียงจำกอตัรำแลกเปล่ียนเกิดข้ึนจำกรำยกำรธุรกรรมในอนำคต กำรรับรู้รำยกำรของ
สินทรัพยแ์ละหน้ีสิน และเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงำนต่ำงประเทศ 
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3 กำรจัดกำรควำมเส่ียง (ต่อ) 
 

3.1 ปัจจัยควำมเส่ียงทำงกำรเงนิ (ต่อ) 
 

3.1.2 ควำมเส่ียงจำกอตัรำดอกเบีย้ 
 
รำยไดแ้ละกระแสเงินสดจำกกำรด ำเนินงำนของกลุ่มกิจกำรส่วนใหญ่ไม่ข้ึนกบักำรเปล่ียนแปลงอตัรำดอกเบ้ียในตลำด  
 
กลุ่มกิจกำรมีควำมเส่ียงดำ้นอตัรำดอกเบ้ียท่ีเกิดจำกเงินกูย้ืมซ่ึงมีทั้งอตัรำดอกเบ้ียลอยตวัและคงท่ี อย่ำงไรก็ตำม  
กลุ่มกิจกำรไม่ไดท้ ำสญัญำแลกเปล่ียนอตัรำดอกเบ้ียในกำรป้องกนัควำมเส่ียงจำกอตัรำดอกเบ้ีย เน่ืองจำกฝ่ำยบริหำร
เช่ือวำ่ผลกระทบจำกกำรผนัผวนของอตัรำดอกเบ้ียดงักล่ำวจะไม่มีผลกระทบต่อกลุ่มกิจกำรอยำ่งมีนยัส ำคญั 

 
3.1.3 ควำมเส่ียงด้ำนกำรให้สินเช่ือ 

 
กลุ่มกิจกำรไม่มีกำรกระจุกตวัอยำ่งมีนยัส ำคญัของควำมเส่ียงทำงดำ้นสินเช่ือ กลุ่มกิจกำรมีนโยบำยท่ีเหมำะสมเพื่อ
ท ำใหเ้ช่ือมัน่ไดว้ำ่ไดข้ำยสินคำ้และใหบ้ริกำรแก่ลูกคำ้ท่ีมีประวติัสินเช่ืออยูใ่นระดบัท่ีเหมำะสม คู่สญัญำในอนุพนัธ์
ทำงกำรเงินและรำยกำรเงินสดไดเ้ลือกท่ีจะท ำรำยกำรกบัสถำบนักำรเงินท่ีมีระดบัควำมน่ำเช่ือถือสูง กลุ่มกิจกำร 
มีนโยบำยจ ำกดัวงเงินธุรกรรมกำรใหสิ้นเช่ือกบัลูกคำ้แต่ละรำยอยำ่งเหมำะสม 

 
3.1.4 ควำมเส่ียงด้ำนสภำพคล่อง 

 
จ ำนวนเงินสดท่ีมีอย่ำงเพียงพอย่อมแสดงถึงกำรจดักำรควำมเส่ียงของสภำพคล่องอย่ำงรอบคอบควำมสำมำรถ 
ในกำรหำแหล่งเงินทุนแสดงใหเ้ห็นไดจ้ำกกำรท่ีมีวงเงินอ ำนวยควำมสะดวกในกำรกูย้มืท่ีไดมี้กำรตกลงไวแ้ลว้อยำ่ง
เพียงพอ ส่วนงำนบริหำรเงินของกลุ่มกิจกำรไดต้ั้งเป้ำหมำยวำ่จะใชค้วำมยดืหยุน่ในกำรระดมเงินทุนโดยกำรรักษำ
วงเงินสินเช่ือท่ีตกลงไวใ้ห้เพียงพอท่ีจะหำมำไดเ้น่ืองจำกลกัษณะธรรมชำติของธุรกิจท่ีเป็นฐำนของกลุ่มกิจกำร 
มีพลวตัเปล่ียนแปลงได ้
 

3.2 กำรบัญชีส ำหรับอนุพนัธ์ที่เป็นเคร่ืองมือทำงกำรเงนิและกจิกรรมป้องกนัควำมเส่ียง 
 
กลุ่มกิจกำรเป็นคู่สญัญำในอนุพนัธ์ท่ีเป็นเคร่ืองมือทำงกำรเงินซ่ึงประกอบไปดว้ยสญัญำซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหนำ้ 
เคร่ืองมือดงักล่ำวไม่รับรู้ในงบกำรเงินในวนัเร่ิมแรก 
 
สัญญำซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำช่วยป้องกันกลุ่มกิจกำรจำกกำรเปล่ียนแปลงของอตัรำแลกเปล่ียนเงินตรำ
ต่ำงประเทศ ส่วนต่ำงท่ีจะตอ้งจ่ำยหรือท่ีจะไดรั้บจำกสัญญำซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศรับรู้เป็นส่วนประกอบของก ำไร 
(ขำดทุน) จำกอตัรำแลกเปล่ียนในก ำไรหรือขำดทุน เม่ือเกิดรำยกำร 
 
รำยละเอียดของอนุพนัธ์ท่ีเป็นเคร่ืองมือทำงกำรเงินท่ีกลุ่มกิจกำรเป็นคู่สญัญำไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมำยเหตุฯ ขอ้ 31 
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3 กำรจัดกำรควำมเส่ียง (ต่อ) 
 
3.3 กำรประมำณมูลค่ำยุติธรรม 

 
รำคำตำมบญัชีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงินมีมูลค่ำใกลเ้คียงกบัมูลค่ำยติุธรรม  
 
กลุ่มกิจกำรเปิดเผยมูลค่ำยติุธรรมจ ำแนกตำมวธีิกำรประมำณมูลค่ำ ควำมแตกต่ำงของระดบัขอ้มูลสำมำรถแสดงไดด้งัน้ี 
 
• ขอ้มูลระดบั 1: รำคำเสนอซ้ือขำย (ไม่ตอ้งปรับปรุง) ในตลำดท่ีมีสภำพคล่องส ำหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยำ่งเดียวกนั  
• ขอ้มูลระดบั 2: ขอ้มูลอ่ืนนอกเหนือจำกรำคำเสนอซ้ือขำยซ่ึงรวมอยูใ่นขอ้มูลระดบั 1 ทั้งท่ีสำมำรถสังเกตไดโ้ดยตรง 

ไดแ้ก่ ขอ้มูลรำคำ หรือโดยออ้ม ไดแ้ก่ ขอ้มูลท่ีค ำนวณมำจำกรำคำ ส ำหรับสินทรัพยน์ั้นหรือหน้ีสินนั้น 
• ขอ้มูลระดับ 3: ขอ้มูลส ำหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินซ่ึงไม่ได้มำจำกขอ้มูลท่ีสำมำรถสังเกตได้จำกตลำด (ข้อมูลท่ี 

ไม่สำมำรถสงัเกตได)้  
 
กลุ่มกิจกำรไดเ้ปิดเผยมูลค่ำยติุธรรมของเคร่ืองมือทำงกำรเงินไวใ้นหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินดงัต่อไปน้ี  
อสงัหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุน    หมำยเหตุฯ ขอ้ 11 
เงินกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน    หมำยเหตุฯ ขอ้ 17.1 
สญัญำซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหนำ้   หมำยเหตุฯ ขอ้ 31.2 

 
4 ประมำณกำรทำงบัญชีที่ส ำคญั ข้อสมมติฐำนและกำรใช้ดุลยพนิิจ 

 
กำรประมำณกำร ขอ้สมมติฐำนและกำรใชดุ้ลยพินิจ ไดมี้กำรประเมินทบทวนอยำ่งต่อเน่ือง และอยูบ่นพื้นฐำนของประสบกำรณ์ในอดีต
และปัจจยัอ่ืน ๆ ซ่ึงรวมถึงกำรคำดกำรณ์ถึงเหตุกำรณ์ในอนำคตท่ีเช่ือวำ่มีเหตุผลในสถำนกำรณ์ขณะนั้น 
 
กลุ่มกิจกำรมีกำรประมำณกำรทำงบญัชี และใชข้อ้สมมติฐำนท่ีเก่ียวขอ้งกบัเหตุกำรณ์ในอนำคต ผลของประมำณกำรทำงบญัชีอำจ
ไม่ตรงกบัผลท่ีเกิดข้ึนจริง ประมำณทำงกำรบญัชีท่ีส ำคญัและขอ้สมมติฐำนท่ีมีควำมเส่ียงอยำ่งเป็นสำระส ำคญัท่ีอำจเป็นเหตุใหเ้กิด
กำรปรับปรุงยอดคงเหลือของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินในรอบระยะเวลำบญัชีหนำ้ มีดงัน้ี 

 
(ก) ค่ำเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ 
 

ในกำรประมำณค่ำเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญของลูกหน้ีกำรคำ้ ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจในกำรประมำณกำรผลขำดทุนท่ี
คำดว่ำจะเกิดข้ึนส ำหรับยอดลูกหน้ีท่ีเก็บเงินไม่ได้ กลุ่มกิจกำรพิจำรณำค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญโดยพิจำรณำจำก
ประสบกำรณ์กำรเกบ็เงินในอดีตและกำรวเิครำะห์ลูกหน้ี ณ วนัส้ินปี 
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4 ประมำณกำรทำงบัญชีที่ส ำคญั ข้อสมมติฐำนและกำรใช้ดุลยพนิิจ (ต่อ) 
 

(ข) ภำษีเงินได ้
 

กลุ่มกิจกำรมีหน้ำท่ีต้องเสียภำษีเงินได้ในหลำยประเทศ ในกำรประมำณหน้ีสินภำษีเงินได้ต้องใช้ดุลยพินิจอย่ำงเป็น
สำระส ำคญั เน่ืองจำกมีรำยกำรคำ้และกำรค ำนวณจ ำนวนมำกท่ีเกิดข้ึนจำกกำรด ำเนินธุรกิจของกลุ่มกิจกำร กลุ่มกิจกำรรับรู้
หน้ีสินภำษีเงินไดท่ี้คำดวำ่จะเกิด โดยใชเ้กณฑก์ำรประมำณภำษีส่วนเพิ่มท่ีจะถึงก ำหนดช ำระ ผลแตกต่ำงระหวำ่งภำษีเงิน
ไดท่ี้ช ำระจริงกบัประมำณกำรจะกระทบต่อภำษีเงินได ้และสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีในงวดท่ีมีกำร
ประมำณกำร 

 
(ค) กำรรับรู้สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อตดับญัชี 
 

กำรรับรู้สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อตดับญัชีข้ึนอยูก่บัควำมเป็นไปไดค่้อนขำ้งแน่ท่ีจะมีก ำไรทำงภำษีในอนำคตเพียงพอท่ีจะน ำ 
ผลแตกต่ำงชัว่ครำวมำใชห้กัภำษีได ้ในกำรพิจำรณำก ำไรทำงภำษีในอนำคต กลุ่มกิจกำรไดมี้กำรพิจำรณำถึงกำรคำดกำรณ์ 
ผลประกอบกำรล่ำสุดท่ีมีอยู่ ดังนั้ น กำรรับรู้สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอตัดบัญชีจึงมำจำกกำรใช้สมมติฐำนเก่ียวกับ 
ผลประกอบกำรในอนำคตของกลุ่มกิจกำร 

 
(ง) ภำระผกูพนัผลประโยชน์เม่ือเกษียณอำย ุ
 

มูลค่ำปัจจุบนัของภำระผูกพนัผลประโยชน์เม่ือเกษียณอำยุข้ึนอยูก่บัหลำยปัจจยัท่ีใชใ้นกำรค ำนวณตำมหลกัคณิตศำสตร์
ประกนัภยัโดยมีขอ้สมมติฐำนหลำยตวั รวมถึงขอ้สมมติฐำนเก่ียวกบัอตัรำคิดลด กำรเปล่ียนแปลงของขอ้สมมติฐำนเหล่ำน้ี
จะส่งผลกระทบต่อมูลค่ำของภำระผกูพนัผลประโยชน์เม่ือเกษียณอำย ุ

 
กลุ่มกิจกำรไดพ้ิจำรณำอตัรำคิดลดท่ีเหมำะสมในแต่ละปี ซ่ึงไดแ้ก่อตัรำดอกเบ้ียท่ีควรจะใชใ้นกำรก ำหนดมูลค่ำปัจจุบนั
ของประมำณกำรกระแสเงินสดท่ีคำดวำ่จะตอ้งจ่ำยภำระผกูพนับ ำเหน็จบ ำนำญ ในกำรพิจำรณำอตัรำคิดลดท่ีเหมำะสมกลุ่ม
กิจกำรพิจำรณำใช้ อตัรำผลตอบแทนในตลำดของพนัธบัตรรัฐบำล ซ่ึงเป็นสกุลเงินเดียวกับสกุลเงินท่ีต้องจ่ำยช ำระ
ผลประโยชน์เม่ือเกษียณอำย ุและมีอำยคุรบก ำหนดใกลเ้คียงกบัระยะเวลำท่ีตอ้งจ่ำยช ำระภำระผูกพนัผลประโยชน์เม่ือ
เกษียณอำยท่ีุเก่ียวขอ้ง 
 

(จ) กำรจ่ำยโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์
 

กำรประมำณมูลค่ำยุติธรรมของตรำสำรทุนใช้เทคนิคกำรวดัมูลค่ำเพื่อประมำณรำคำของตรำสำรทุนท่ีควรจะเป็น  
ณ วนัท่ีวดัมูลค่ำซ่ึงมูลค่ำของตรำสำรทุนข้ึนอยู่กับปัจจัยและข้อสมมติฐำนต่ำงๆ ปัจจยัและข้อสมมติฐำนท่ีส ำคญัท่ี 
กลุ่มกิจกำรใช้ในกำรประมำณมูลค่ำของตรำสำรทุน ได้แก่อตัรำส่วนผลก ำไรต่อรำคำ และอตัรำคิดลดทำงกำรตลำด  
ซ่ึงกลุ่มกิจกำรพิจำรณำใช้อตัรำส่วนผลก ำไรต่อรำคำ ของหลกัทรัพยท่ี์เขำ้จดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย ์ในช่วงเวลำ
เดียวกับวนัท่ีวดัมูลค่ำและอยู่ในอุตสำหกรรมเดียวกันกับกลุ่มกิจกำร และใช้อัตรำคิดลดทำงกำรตลำดจำกประวติั 
กำรวเิครำะห์มูลค่ำของหลกัทรัพยท่ี์เขำ้จดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย ์
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4 ประมำณกำรทำงบัญชีที่ส ำคญั ข้อสมมติฐำนและกำรใช้ดุลยพนิิจ (ต่อ) 
 
(ฉ)  กำรประมำณกำรท่ีเก่ียวกบักำรวดัมูลค่ำเงินลงทุนในกำรร่วมคำ้ 
 

กลุ่มกิจกำรบนัทึกเงินลงทุนในกำรร่วมคำ้ ณ วนัท่ีซ้ือ ซ่ึงประกอบด้วยผลรวมของส่ิงตอบแทนท่ีโอนให้ ณ วนัท่ีซ้ือ 
เงินลงทุน รวมทั้งส่ิงตอบแทนท่ีคำดวำ่จะตอ้งจ่ำย และตน้ทุนท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรซ้ือ 

 
กำรประเมินมูลค่ำส่ิงตอบแทนท่ีคำดวำ่จะตอ้งจ่ำยอำศยัเก่ียวขอ้งกบักำรใชดุ้ลยพินิจและขอ้สมมติฐำนท่ีส ำคญัของผูบ้ริหำร
ในกำรพิจำรณำควำมเป็นไปไดท่ี้กิจกำรจะตอ้งจ่ำยช ำระส่ิงตอบแทนท่ีจะเกิดข้ึนในอนำคต และคิดลดเป็นมูลค่ำปัจจุบนั  

 
(ช)  กำรประมำณกำรท่ีเก่ียวกบักำรวดัมูลค่ำยติุธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีระบุไดท่ี้ไดม้ำจำกกำรซ้ือเงินลงทุนในกำรร่วมคำ้ 
 

กลุ่มกิจกำรบนัทึกเงินลงทุนในกำรร่วมคำ้โดยวดัมูลค่ำยติุธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีระบุไดท่ี้ไดม้ำจำกกำรซ้ือเงินลงทุน 
และพิจำรณำกำรปันส่วนตน้ทุนกำรซ้ือเงินลงทุนตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 3 เร่ืองกำรรวมธุรกิจ ตำมท่ี
เปิดเผยในหมำยเหตุฯ ขอ้ 10.2 

 
กำรประเมินมูลค่ำยติุธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีระบุไดอ้ำศยัวิธีกำรประเมินมูลค่ำยติุธรรม และขอ้สมมติฐำนเก่ียวขอ้งกบั
กำรใชดุ้ลยพินิจและขอ้สมมติฐำนท่ีส ำคญัของผูบ้ริหำรในกำรประเมินมูลค่ำ  

 
5 กำรจัดกำรควำมเส่ียงในส่วนของทุน 
 

วตัถุประสงค์ของกลุ่มกิจกำรในกำรบริหำรทุนของกลุ่มกิจกำรนั้นเพื่อด ำรงไวซ่ึ้งควำมสำมำรถในกำรด ำเนินงำนอย่ำงต่อเน่ืองของ 
กลุ่มกิจกำรเพื่อสร้ำงผลตอบแทนต่อผูถื้อหุ้นและเป็นประโยชน์ต่อผูท่ี้มีส่วนได้เสียอ่ืน และเพื่อด ำรงไวซ่ึ้งโครงสร้ำงของทุน 
ท่ีเหมำะสมเพื่อลดตน้ทุนของเงินทุน  
 

ในกำรด ำรงไวห้รือปรับโครงสร้ำงของทุน กลุ่มกิจกำรอำจปรับนโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผลใหก้บัผูถื้อหุ้น กำรคืนทุนให้แก่ผูถื้อหุ้น 
กำรออกหุน้ใหม่ หรือกำรขำยทรัพยสิ์นเพื่อลดภำระหน้ีสิน 

 



บริษัท ทริพเพลิ ไอ โลจิสติกส์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 
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6 เงนิสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงนิสด 

 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

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

 บำท บำท บำท บำท 
     

เงินสดในมือ 504,057 327,493 492 9,529 
เช็คในมือ 14,264,077 213,465 399,546 - 
เงินฝำกสถำบนักำรเงิน - ประเภทกระแสรำยวนั 168,624,533 56,217,372 6,960,717 3,077,531 
 - ประเภทออมทรัพย ์ 348,428,953 188,991,945 200,869,077 79,271,837 
 - ประเภทฝำกประจ ำ 200,000,000 500,712,877 200,000,000 500,617,055 

 731,821,620 746,463,152 408,229,832 582,975,952 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 เงินฝำกสถำบนักำรเงินประเภทออมทรัพย ์มีอตัรำดอกเบ้ียร้อยละ 0.37 - 0.50 ต่อปี (พ.ศ. 2560 : ร้อยละ 
0.25 - 1.00 ต่อปี) เงินฝำกสถำบนักำรเงินประเภทฝำกประจ ำมีระยะเวลำ 2 - 3 เดือน มีอตัรำดอกเบ้ียร้อยละ 1.20 ต่อปี (พ.ศ. 2560 : 0.37 - 
1.25 ต่อปี)  
 

7 ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีอ่ื้น - สุทธิ 

 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

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

 บำท บำท บำท บำท 
     

ลูกหน้ีกำรคำ้กิจกำรอ่ืน 308,107,443  305,963,725  13,895,108 16,719,590 
หกั  ค่ำเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ  (7,603,271)  (7,761,601)  (475,507) (371,159) 

ลูกหน้ีกำรคำ้กิจกำรอ่ืน - สุทธิ  300,504,172   298,202,124   13,419,601  16,348,431 
ค่ำใชจ่้ำยจ่ำยล่วงหนำ้ 8,888,040  9,819,401   524,633  497,353 
รำยไดค้ำ้งรับ  86,771,428   76,535,977   1,246,098  4,763,494 
ลูกหน้ีอ่ืน  3,223,617   6,842,820   283,783  544,071 
ลูกหน้ีกำรคำ้ - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมำยเหตุฯขอ้ 28.4)  18,926,129   14,842,886   15,999,730  29,244,343 
เงินปันผลคำ้งรับ - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
   (หมำยเหตุฯขอ้ 28.5) 1,499,950   -   34,386,430  32,498,220 

  419,813,336   406,243,208   65,860,275  83,895,912 

 



บริษัท ทริพเพลิ ไอ โลจิสติกส์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 
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7 ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีอ่ื้น - สุทธิ (ต่อ) 
 
ลูกหน้ีกำรคำ้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม สำมำรถวเิครำะห์ตำมอำยหุน้ีท่ีคำ้งช ำระไดด้งัน้ี 
 
 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

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

 บำท บำท บำท บำท 
     

ลูกหน้ีกำรคำ้ - กิจกำรอ่ืน     

ไม่เกิน 3 เดือน 274,649,120  263,562,715 11,599,067  13,793,802 
3 - 6 เดือน 19,623,217   20,885,366   1,487,851  2,327,693 
6 - 12 เดือน  4,837,046   12,487,034   437,031  233,842 
เกินกวำ่ 12 เดือน  8,998,060   9,028,610   371,159  364,253 

 308,107,443   305,963,725   13,895,108  16,719,590 
หกั  ค่ำเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ  (7,603,271)  (7,761,601)  (475,507) (371,159) 

  300,504,172   298,202,124   13,419,601  16,348,431 
     

ลูกหน้ีกำรคำ้ - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั      
   (หมำยเหตุฯขอ้ 28.4)    
ไม่เกิน 3 เดือน 12,683,800  14,842,886   13,249,830  29,244,343 
3 - 6 เดือน 6,242,329   -   716,900  - 

6 - 12 เดือน  -     -   2,033,000  - 

  18,926,129   14,842,886   15,999,730  29,244,343 

 
8 สินทรัพย์หมุนเวยีนอ่ืน 

 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

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

 บำท บำท บำท บำท 
     

ภำษีซ้ือท่ียงัไม่ถึงก ำหนด 4,614,262  5,583,854   527,562  813,900 
ภำษีมูลค่ำเพิ่มรอขอคืน  15,572,118   5,883,254   -    136,324 
เงินทดรองจ่ำย -  6,175,715   -    - 
อ่ืนๆ 3,433,514      3,887,688   -    - 

 23,619,894  21,530,511   527,562  950,224 

 



บริษัท ทริพเพลิ ไอ โลจิสติกส์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 
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9 เงนิลงทุนในบริษัทย่อย 

 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

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

 บำท บำท บำท บำท 
     

บริษทัยอ่ย - - 145,448,570 55,698,570 

 
กำรเปลีย่นแปลงของเงนิลงทุนในบริษัทย่อยมีดงันี ้

 

 งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

บริษัทย่อย พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 บำท บำท 
   

วนัท่ี 1 มกรำคม  55,698,570  53,698,570 
กำรลงทุนเพิ่มข้ึน  92,249,900  2,000,000 
บริษทัยอ่ยเลิกกิจกำร    (2,499,900) - 

วนัท่ี 31 ธนัวำคม  145,448,570  55,698,570 

 
รำยละเอียดเก่ียวกบับริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม มีดงัต่อไปน้ี 
 
  

 
อตัรำร้อยละของหุ้นที่ถือ งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร 

   ทั้งทำงตรงและทำงอ้อม รำคำทุน 

 

ชนิดของธุรกจิ 

จัดตั้งขึน้ 

ในประเทศ 

พ.ศ. 2561 

ร้อยละ 

พ.ศ. 2560 

ร้อยละ 

พ.ศ. 2561 

บำท 

พ.ศ. 2560 

บำท 
       

บริษทั เอเชีย กรำวด ์เซอร์วิส จ ำกดั ตวัแทนขนส่งสินคำ้ทำงอำกำศ ไทย 100.00 100.00  24,999,800  24,999,800 

บริษทั ทริพเพิล ไอ แอร์ เอก็ซ์เพรส จ ำกดั ตวัแทนขนส่งสินคำ้ทำงอำกำศ ไทย 100.00 100.00  50,499,780  5,499,780 
บริษทั ทริพเพิล ไอ เอเชีย คำร์โก จ ำกดั ตวัแทนขนส่งสินคำ้ทำงอำกำศ ไทย 100.00 100.00  2,499,900  2,499,900 
บริษทั ทริพเพิล ไอ จีเอสเอ คำร์โก จ ำกดั ตวัแทนขนส่งสินคำ้ทำงอำกำศ ไทย - 100.00  -    2,499,900 
บริษทั ฮำซเคม โลจิสติกส์        
   แมเนจเมนท ์จ ำกดั บริหำรจดักำรขนส่งครบวงจร ไทย 100.00 100.00  50,499,780  5,499,780 

บริษทั ทริพเพิล ไอ ซพัพลำยเชน จ ำกดั บริหำรจดักำรขนส่งครบวงจร ไทย 100.00 100.00  4,999,800  4,999,800 
บริษทั ทริพเพิล ไอ มำริไทม ์       
   เอเยนซีส์ จ  ำกดั ตวัแทนขนส่งสินคำ้ทำงทะเล ไทย 100.00 100.00  5,299,780  5,299,780 
บริษทั ดีจี แพคเกจจ้ิง (ประเทศไทย) จ ำกดั จ ำหน่ำยและบริกำรบรรจุสินคำ้ ไทย 100.00 100.00  1,099,880  1,099,880 
บริษทั ครอส บอร์เดอร์ เคอเรียร์ จ  ำกดั บริหำรจดักำรขนส่งครบวงจร ไทย 100.00 100.00  2,999,850  749,950 
Triple i International Pte. Ltd. ตวัแทนขนส่งสินคำ้ทำงอำกำศ สิงคโปร์ 100.00 100.00  2,550,000  2,550,000 

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

      145,448,570  55,698,570 

 



บริษัท ทริพเพลิ ไอ โลจิสติกส์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 
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9 เงนิลงทุนในบริษัทย่อย (ต่อ) 
 
กำรเปลีย่นแปลงของเงนิลงทุนในบริษัทย่อย ปี พ.ศ. 2561  
 
กำรลงทุนเพิ่มในหุน้เพิ่มทุนของบริษทัยอ่ย 
 
เม่ือวนัท่ี 10 มกรำคม พ.ศ. 2561 กิจกำรไดล้งทุนเพิ่มใน บริษทั ฮำซเคม โลจิสติกส์ แมเนจเมนท ์จ ำกดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยท่ีออกหุ้น
สำมญัเพิ่มทุนจ ำนวน 450,000 หุ้น มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้้นละ 100 บำท กิจกำรได้จ่ำยช ำระค่ำหุ้นท่ีลงทุนเพิ่มในบริษทัย่อยแลว้เต็ม
จ ำนวน เป็นจ ำนวนเงิน 45.00 ลำ้นบำท ทั้งน้ีสดัส่วนกำรถือหุน้ของกิจกำรในบริษทัยอ่ยยงัคงเดิม 
 
เม่ือวนัท่ี 11 มกรำคม พ.ศ. 2561 กิจกำรได้ลงทุนเพิ่มใน บริษทั ทริพเพิล ไอ แอร์ เอ็กซ์เพรส จ ำกดั ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยท่ีออกหุ้น
สำมญัเพิ่มทุนจ ำนวน 450,000 หุ้น มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้้นละ 100 บำท กิจกำรได้จ่ำยช ำระค่ำหุ้นท่ีลงทุนเพิ่มในบริษทัย่อยแลว้เต็ม
จ ำนวน เป็นจ ำนวนเงิน 45.00 ลำ้นบำท ทั้งน้ีสดัส่วนกำรถือหุน้ของกิจกำรในบริษทัยอ่ยยงัคงเดิม 
 
เม่ือวนัท่ี 6 มิถุนำยน พ.ศ. 2561 บริษทั ครอส บอร์เดอร์ เคอเรียร์ จ ำกดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ย ไดเ้รียกช ำระหุน้สำมญัเพิ่ม ส ำหรับมูลค่ำ
ส่วนท่ีเหลืออีกร้อยละ 75 ส ำหรับหุน้จ ำนวน 30,000 หุน้ มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้น้ละ 100 บำท กิจกำรไดจ่้ำยช ำระค่ำหุน้ส่วนท่ีเหลือใหแ้ก่
บริษทัยอ่ยแลว้ เป็นจ ำนวนเงิน 2.25 ลำ้นบำท  
 



บริษัท ทริพเพลิ ไอ โลจิสติกส์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 
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9 เงนิลงทุนในบริษัทย่อย (ต่อ) 
 

กำรเปลีย่นแปลงของเงนิลงทุนในบริษัทย่อย ปี พ.ศ. 2561 (ต่อ)  
 

กำรจ่ำยเงินปันผล 
 

รำยละเอียดกำรจ่ำยเงินปันผลของบริษทัยอ่ยในระหวำ่งปี พ.ศ. 2561 มีรำยละเอียดดงัต่อไปน้ี 
 

มติที่ประชุม วนัที่ประชุมอนุมัติ ช่ือบริษัทย่อย อตัรำกำรจ่ำยเงนิปันผล จ ำนวนเงนิปันผล 
(บำท) 

วนัที่จ่ำยเงนิปันผล 

ท่ีประชุมคณะกรรมกำรคร้ังท่ี 1/2561 1 มิถุนำยน พ.ศ. 2561 บริษทั ทริพเพิล ไอ จีเอสเอ คำร์โก จ ำกดั อตัรำหุน้ละ 14 บำท จ ำนวน 50,000 หุน้ 700,000 5 กรกฎำคม พ.ศ. 2561 
ท่ีประชุมคณะกรรมกำรคร้ังท่ี 3/2561 22 สิงหำคม พ.ศ. 2561 บริษทั ฮำซเคม โลจิสติกส์  แมเนจเมนท ์จ ำกดั อตัรำหุน้ละ 25 บำท จ ำนวน 500,000 หุน้ 12,500,000 7 กนัยำยน พ.ศ. 2561 
ท่ีประชุมคณะกรรมกำรคร้ังท่ี 3/2561 22 สิงหำคม พ.ศ. 2561 บริษทั ดีจี แพคเกจจ้ิง (ประเทศไทย) จ ำกดั อตัรำหุน้ละ 200 บำท จ ำนวน 10,000 หุน้ 2,000,000 24 กนัยำยน พ.ศ. 2561 
ท่ีประชุมคณะกรรมกำรคร้ังท่ี 1/2561 21 กนัยำยน พ.ศ. 2561 Triple i International Pte. Ltd. อตัรำหุ้นละ 3.00 ดอลลำร์สหรัฐ จ ำนวน 100,000 หุ้น 

คิดเป็นจ ำนวนเงิน 300,000 ดอลลำร์สหรัฐ 
9,600,000 5 ตุลำคม พ.ศ. 2561 

ท่ีประชุมคณะกรรมกำรคร้ังท่ี 4/2561 27 กนัยำยน พ.ศ. 2561 บริษทั ทริพเพิล ไอ มำริไทม ์เอเยนซีส์ จ ำกดั อตัรำหุน้ละ 300 บำท จ ำนวน 100,000 หุน้ 15,000,000 22 ตุลำคม พ.ศ. 2561 
ท่ีประชุมคณะกรรมกำรคร้ังท่ี 5/2561 11 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 บริษทั ฮำซเคม โลจิสติกส์  แมเนจเมนท ์จ ำกดั อตัรำหุน้ละ 20 บำท จ ำนวน 500,000 หุน้ 10,000,000 20 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 
ท่ีประชุมคณะกรรมกำรคร้ังท่ี 5/2561 11 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 บริษทั ดีจี แพคเกจจ้ิง (ประเทศไทย) จ ำกดั อตัรำหุน้ละ 100 บำท จ ำนวน 10,000 หุน้ 1,000,000 18 มกรำคม พ.ศ. 2562 
ท่ีประชุมคณะกรรมกำรคร้ังท่ี 5/2561 14 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 บริษทั ทริพเพิล ไอ มำริไทม ์เอเยนซีส์ จ ำกดั อตัรำหุน้ละ 100 บำท จ ำนวน 100,000 หุน้ 10,000,000 17 มกรำคม พ.ศ. 2562 
ท่ีประชุมคณะกรรมกำรคร้ังท่ี 11/2561 19 ธนัวำคม พ.ศ. 2561  บริษทั ทริพเพิล ไอ แอร์ เอก็ซ์เพรส จ ำกดั อตัรำหุน้ละ 8 บำท จ ำนวน 500,000 หุน้ 4,000,000 31 มกรำคม พ.ศ. 2562 
ท่ีประชุมคณะกรรมกำรคร้ังท่ี 2/2561 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 Triple i International Pte. Ltd อตัรำหุ้นละ 6.00 ดอลลำร์สหรัฐ จ ำนวน 100,000 หุ้น 

คิดเป็นจ ำนวนเงิน 600,000 ดอลลำร์สหรัฐ 
19,390,000 15  มกรำคม พ.ศ. 2562 

 



บริษัท ทริพเพลิ ไอ โลจิสติกส์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 
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9 เงนิลงทุนในบริษัทย่อย (ต่อ) 
 
กำรเปลีย่นแปลงของเงนิลงทุนในบริษัทย่อย ปี พ.ศ. 2561 (ต่อ)  
 
กำรเลิกกิจกำร  
 
ท่ีประชุมวสิำมญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 1/2561 เม่ือวนัท่ี 31 สิงหำคม พ.ศ. 2561 ของบริษทั ทริพเพิล ไอ จีเอสเอ คำร์โก จ ำกดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ย
ของกลุ่มกิจกำร มีมติให้จดทะเบียนเลิกกิจกำร โดยไดจ้ดทะเบียนเลิกกิจกำรกบักระทรวงพำณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 7 กนัยำยน พ.ศ. 2561 และ
ช ำระบญัชีแลว้เสร็จในเดือนกนัยำยน พ.ศ. 2561 บริษทัไดรั้บเงินคืนทุนจำกบริษทัยอ่ยดงักล่ำวจ ำนวน 3.05 ลำ้นบำท 
 

10 เงนิลงทุนในบริษัทร่วมและกำรร่วมค้ำ  
 
จ ำนวนท่ีรับรู้ในงบแสดงฐำนะกำรเงินมีดงัน้ี 
 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
 บำท บำท บำท บำท 
     

บริษทัร่วม 32,569,704  21,890,831   5,065,215  5,065,215 
กำรร่วมคำ้ 291,992,949  15,981,014  271,385,837 187,494 
 324,562,653  37,871,845   276,451,052  5,252,709 
 
จ ำนวนท่ีรับรู้ในงบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จมีดงัน้ี 
 
ส่วนแบ่งก ำไรจำกเงินลงทุนในบริษทัร่วมและกำรร่วมคำ้ 
 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
 บำท บำท บำท บำท 
     

บริษทัร่วม  17,258,531   14,578,701   -     -  
กำรร่วมคำ้  15,803,925   2,099,364   -     -  
  33,062,456   16,678,065   -     -    



บริษัท ทริพเพลิ ไอ โลจิสติกส์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 
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10 เงนิลงทุนในบริษัทร่วมและกำรร่วมค้ำ (ต่อ) 
 
10.1 บริษัทร่วม 

  
 

อตัรำร้อยละของหุ้นที่ถือทั้ง
ทำงตรงและทำงอ้อม รำคำทุน (ถือทำงตรง) 

 
มูลค่ำตำมวธีิส่วนได้เสีย 

 
ชนิดของธุรกจิ 

จัดตั้งขึน้ 
ในประเทศ 

พ.ศ. 2561 
ร้อยละ 

พ.ศ. 2560 
ร้อยละ 

พ.ศ. 2561 
ร้อยละ 

พ.ศ. 2560 
ร้อยละ 

พ.ศ. 2561 
ร้อยละ 

พ.ศ. 2560 
ร้อยละ 

         

บริษทั ซีเค ไลน์ (ประเทศไทย) จ ำกดั ตวัแทนบริษทัเดินเรือระหวำ่งประเทศ ไทย 42.00 42.00  2,100,000   2,100,000   9,350,817   6,539,189  
บริษทั เอก็คู่ เวลิดไ์วด ์(ประเทศไทย) จ ำกดั ตวัแทนขนส่งสินคำ้ระหวำ่งประเทศ ไทย 43.00 43.00  2,365,215   2,365,215   4,042,381   3,881,023  
บริษทั เอก็เซล แอร์ จ ำกดั ตวัแทนขนส่งสินคำ้ทำงอำกำศ ไทย 30.00 30.00  600,000   600,000   8,992,191   3,739,464  
Excel Air Limited ตวัแทนขนส่งสินคำ้ทำงอำกำศ ฮ่องกง 20.00 20.00  -     -     3,456,924   2,539,691  
Frieghtworks GSA (HK) Limited ตวัแทนขนส่งสินคำ้ทำงอำกำศ ฮ่องกง 20.00 20.00  -     -     4,256,230   3,455,181  
Excel Air (Guangzhou) Limited ตวัแทนขนส่งสินคำ้ทำงอำกำศ จีน 25.00 25.00  -     -     2,471,161    1,736,283  
      5,065,215   5,065,215   32,569,704   21,890,831  
 

 



บริษัท ทริพเพลิ ไอ โลจิสติกส์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 
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10 เงนิลงทุนในบริษทัร่วมและกำรร่วมค้ำ (ต่อ)  
 

10.1 บริษัทร่วม (ต่อ) 
 
กำรเปลีย่นแปลงของเงนิลงทุนในบริษัทร่วมปี พ.ศ. 2561 
 
กำรจ่ำยเงินปันผล 

 

รำยละเอียดกำรจ่ำยเงินปันผลของบริษทัร่วมในระหวำ่งปี พ.ศ. 2561 มีรำยละเอียดดงัต่อไปน้ี 
 

มติที่ประชุม วนัที่ประชุมอนุมัต ิ ช่ือบริษัทร่วม อตัรำกำรจ่ำยเงนิปันผล จ ำนวนเงนิปันผล 
(บำท) 

วนัที่จ่ำยเงนิปันผล 

ท่ีประชุมวสิำมญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 2/2561 28 มีนำคม พ.ศ. 2561 บริษทั ซีเค ไลน์ (ประเทศไทย) จ ำกดั อตัรำหุน้ละ 120 บำท จ ำนวน 50,000 หุน้ คิดเป็น
จ ำนวนเงิน 6.00 ลำ้นบำท 

2,520,000 30 มีนำคม พ.ศ. 2561 

ท่ีประชุมวสิำมญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 3/2561 18 กนัยำยน พ.ศ. 2561 บริษทั เอก็คู่ เวลิดไ์วด ์(ประเทศไทย) จ ำกดั อตัรำหุน้ละ 140 บำท จ ำนวน 50,000 หุน้ คิดเป็น
จ ำนวนเงิน 7.00 ลำ้นบำท 

3,010,000 28 กนัยำยน พ.ศ. 2561 

ท่ีประชุมวสิำมญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 4/2561 20 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 บริษทั เอก็คู่ เวลิดไ์วด ์(ประเทศไทย) จ ำกดั อตัรำหุ้นละ 80 บำท จ ำนวน 50,000 หุ้น คิดเป็น
จ ำนวนเงิน 4.00 ลำ้นบำท 

1,720,000 27 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 

 



บริษัท ทริพเพลิ ไอ โลจิสติกส์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 
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10 เงนิลงทุนในบริษัทร่วมและกำรร่วมค้ำ (ต่อ) 
 

10.1 บริษัทร่วม (ต่อ) 
 

ข้อมูลทำงกำรเงนิโดยสรุปส ำหรับบริษัทร่วมที่ส ำคญั (ต่อ) 
 

ขอ้มูลทำงกำรเงินส ำหรับบริษทั ซีเค ไลน์ (ประเทศไทย) จ ำกดั บริษทั เอก็คู่ เวลิดไ์วด ์(ประเทศไทย) จ ำกดั และ บริษทั เอก็เซล 
แอร์ จ ำกดั ซ่ึงปฏิบติัตำมวธีิส่วนไดเ้สีย แสดงดงัต่อไปน้ี   
 

งบแสดงฐำนะกำรเงนิโดยสรุป 
 

 บริษัท ซีเค ไลน์ 
(ประเทศไทย) จ ำกดั 

  บริษัท เอก็คู่ เวิลด์ไวด์ 
(ประเทศไทย) จ ำกดั บริษัท เอก็เซล แอร์ จ ำกดั 

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
 บำท บำท บำท บำท บำท บำท 
       

ส่วนที่หมุนเวยีน       
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด  29,386,818   34,743,525   8,834,356  9,360,856  29,019,766   3,515,257  
สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน (ไม่รวมเงินสด)  6,406,492   8,324,429   63,747,493  40,866,528  81,558,161   69,884,325  

สินทรัพยห์มุนเวียนรวม  35,793,310   43,067,954   72,581,849  50,227,384  110,577,927   73,399,582  
       

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน (รวมเจำ้หน้ีกำรคำ้)  17,226,958   30,043,828   62,340,231  40,443,984  80,919,189   61,452,392  

หน้ีสินหมุนเวียนรวม  17,226,958   30,043,828   62,340,231  40,443,984  80,919,189   61,452,392  
       

ส่วนที่ไม่หมุนเวยีน       
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน  5,799,852   5,769,747   5,390,020  5,096,739  315,231   517,689  
       

หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 2,102,355   3,224,375  6,230,752  5,854,504  -     -    

สินทรัพยสุ์ทธิ 22,263,849   15,569,498  9,400,886  9,025,635  29,973,969   12,464,879  

 

งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จโดยสรุป 
 
 บริษัท ซีเค ไลน์  

(ประเทศไทย) จ ำกดั 
  บริษัท เอก็คู่ เวิลด์ไวด์  
(ประเทศไทย) จ ำกดั บริษัท เอก็เซล แอร์ จ ำกดั 

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

   31 ธันวำคม บำท บำท บำท บำท บำท บำท 
       

รำยได ้  59,237,553   68,942,300   216,227,475  217,192,078  263,116,231   277,856,734  

ก ำไรสุทธิส ำหรับปี 11,418,070  9,947,712   10,849,732  12,314,886  17,554,549   10,264,878  

ก ำไร(ขำดทุน)เบด็เสร็จอ่ืน 1,388,544 - 202,674 - - - 

ก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จรวม 12,806,614 9,947,712 11,172,576 12,314,886  17,554,549   10,264,878  

เงินปันผลรับ 2,520,000 - 4,730,000 7,740,000 - 4,361,691 



บริษัท ทริพเพลิ ไอ โลจิสติกส์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 
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10 เงนิลงทุนในบริษัทร่วมและกำรร่วมค้ำ (ต่อ) 
 

10.1 บริษัทร่วม (ต่อ) 
 
ข้อมูลทำงกำรเงนิโดยสรุปส ำหรับบริษัทร่วมที่ส ำคญั 
 
ขอ้มูลทำงกำรเงินส ำหรับบริษทั ซีเค ไลน์ (ประเทศไทย) จ ำกดั บริษทั เอก็คู่ เวลิดไ์วด ์(ประเทศไทย) จ ำกดั และ บริษทั เอก็เซล 
แอร์ จ ำกดั ซ่ึงปฏิบติัตำมวธีิส่วนไดเ้สีย แสดงดงัต่อไปน้ี (ต่อ) 
 
ขอ้มูลขำ้งต้นเป็นจ ำนวนท่ีรวมอยู่ในงบกำรเงินของบริษทัร่วม (ซ่ึงไม่ใช่เพียงแค่ส่วนแบ่งของกลุ่มกิจกำรในบริษทัร่วม
ดงักล่ำว) และปรับปรุงเก่ียวกบัควำมแตกต่ำงของนโยบำยกำรบญัชีของกลุ่มกิจกำรและบริษทัร่วม 
 
กำรกระทบยอดรำยกำรข้อมูลทำงกำรเงนิโดยสรุป 
 
กำรกระทบยอดรำยกำรระหวำ่งขอ้มูลทำงกำรเงินโดยสรุปกบัมูลค่ำตำมบญัชีของส่วนไดเ้สียของกิจกำรในบริษทัร่วม 
 
 บริษัท ซีเค ไลน์ 

(ประเทศไทย) จ ำกดั 
  บริษัท เอก็คู่ เวิลด์ไวด์ 
(ประเทศไทย) จ ำกดั บริษัท เอก็เซล แอร์ จ ำกดั 

 ณ วนัที่ 31 ธันวำคม ณ วนัที่ 31 ธันวำคม ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 

ข้อมูลทำงกำรเงินโดยสรุป พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
 บำท บำท บำท บำท บำท บำท 
       

สินทรัพย์สุทธิ ณ วนัส้ินปี  22,263,849   15,569,498  9,400,886 9,025,635  29,973,969   12,464,879  

ส่วนไดเ้สียในบริษทัร่วม (ร้อยละ)  42   42  43 43  30   30  
มูลค่ำตำมบัญชี 9,350,817   6,539,189  4,042,381 3,881,023  8,992,191   3,739,464  

 

บริษัทร่วมที่แต่ละรำยไม่มีสำระส ำคญั 
 
นอกเหนือจำกส่วนไดเ้สียในบริษทัร่วมดงักล่ำวขำ้งตน้ กลุ่มกิจกำรยงัมีส่วนไดเ้สียในบริษทัร่วมท่ีแต่ละรำยไม่มีสำระส ำคญั
อีกจ ำนวนหน่ึง ซ่ึงไดบ้นัทึกเงินลงทุนโดยใชว้ธีิส่วนไดเ้สีย 
 
 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
 บำท บำท 
   

สินทรัพยสุ์ทธิรวมของส่วนไดเ้สียในบริษทัร่วมซ่ึงกิจกำร   
   บนัทึกบญัชีตำมวธีิส่วนไดเ้สียแต่ละรำยท่ีไม่มีสำระส ำคญั 10,766,901 7,731,155 
ก ำไรสุทธิ  14,329,663  12,108,097 
ก ำไร(ขำดทุน)เบด็เสร็จ  14,329,663  12,108,097 
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10 เงนิลงทุนในบริษัทร่วมและกำรร่วมค้ำ (ต่อ) 
 
10.2 กำรร่วมค้ำ 

  
 

อตัรำร้อยละของหุ้นที่ถือทั้ง
ทำงตรงและทำงอ้อม รำคำทุน (ถือหุ้นทำงตรง) 

 
มูลค่ำตำมวธีิส่วนได้เสีย 

 
ชนิดของธุรกจิ 

จัดตั้งขึน้ 
ในประเทศ 

พ.ศ. 2561 
ร้อยละ 

พ.ศ. 2560 
ร้อยละ 

พ.ศ. 2561 
บำท 

พ.ศ. 2560 
บำท 

พ.ศ. 2561 
บำท 

พ.ศ. 2560 
บำท 

         

บริษทั เอเชีย เน็ตเวร์ิค อินเตอร์เนชัน่แนล จ ำกดั ตวัแทนขนส่งสินคำ้ระหวำ่งประเทศ ไทย 60.00 60.00 187,494 187,494 1,643,322 957,929 

บริษทั ซีดบับลิวที เคมิคอล โลจิสติกส์ จ ำกดั ตวัแทนจดักำรรับขนส่งสินคำ้ภำยในประเทศ ไทย 51.00 51.00 - - 1,920,492 1,883,103 
บริษทั ฮำซเคม ทรำนส์แมเนจเมนท ์จ ำกดั ตวัแทนจดักำรรับขนส่งสินคำ้ภำยในประเทศ ไทย 60.00 60.00 - - 5,261,018 5,067,114 
GSA Asia Cargo Co., Ltd. ตวัแทนขนส่งและขนถ่ำยสินคำ้ เมียนมำร์ 60.00 60.00 - - 2,184,213 2,152,921 

    ทำงอำกำศทั้งภำยในและภำยนอกประเทศ        
GSA Cargo Network (Myanmar) Co., Ltd. ตวัแทนขนส่งสินคำ้ทำงอำกำศ เมียนมำร์ 50.00 50.00 - - 1,084,966 1,693,304 

Hazchem Logistics Management Pte. Ltd. ตวัแทนขนส่งและขนถ่ำยสินคำ้ สิงคโปร์ 55.00 55.00 - - 3,091,833 4,226,643 

    ทำงอำกำศทั้งภำยในและภำยนอก        

    ประเทศเก่ียวกบัสำรเคมี        

DG Packaging Pte. Ltd. จ ำหน่ำยและบริกำรบรรจุสินคำ้ สิงคโปร์ 50.00 - 271,198,343 - 276,807,105 - 

     271,385,837 187,494 291,992,949 15,981,014 

 
กิจกำรมีสดัส่วนกำรถือหุน้ในกำรร่วมคำ้บำงแห่งเกินกวำ่ร้อยละ 50 แต่กิจกำรมิไดมี้อ ำนำจควบคุมกำรร่วมคำ้แต่อยำ่งใด เน่ืองจำกเป็นกำรควบคุมร่วมซ่ึงระบุในขอ้ตกลงกิจกำรร่วมคำ้  



บริษัท ทริพเพลิ ไอ โลจิสติกส์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 
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10 เงนิลงทุนในบริษัทร่วมและกำรร่วมค้ำ (ต่อ) 
 

10.2 กำรร่วมค้ำ (ต่อ) 
 
กำรเปลีย่นแปลงของเงนิลงทุนในกำรร่วมค้ำปี พ.ศ. 2561 
 
กำรจ่ำยซ้ือเงินลงทุนในกำรร่วมคำ้  
 
เม่ือวนัท่ี 18 มิถุนำยน พ.ศ. 2561 กิจกำรไดล้งนำมในสัญญำซ้ือขำยหุน้สำมญัของบริษทั DG Packaging Pte. Ltd. (“DGP”) 
(“สัญญำซ้ือขำยหุ้น”) ซ่ึงจดทะเบียนจดัตั้งข้ึนในประเทศสิงคโปร์ท่ีด ำเนินธุรกิจจดัจ ำหน่ำยบรรจุภณัฑ์และให้บริกำร 
รับบรรจุส ำหรับสินคำ้อนัตรำยท่ีใชใ้นกำรขนส่งสินคำ้ ในสัดส่วนร้อยละ 50 ของทุนช ำระแลว้ของ DGP จำกผูถื้อหุ้นเดิม 
ของ DGP รวมมูลค่ำทั้งส้ิน ไม่เกิน 11.00 ลำ้นดอลลำร์สิงคโปร์ โดยถือเป็นเงินลงทุนในกำรร่วมคำ้  
 
ขอ้ตกลงของส่ิงตอบแทนท่ีคำดว่ำจะตอ้งจ่ำยตำมสัญญำซ้ือขำยหุ้นดงักล่ำว แบ่งออกเป็น 5 ส่วน โดยมีรำยละเอียดและ
เง่ือนไขกำรช ำระดงัต่อไปน้ี 
 
ส่วนท่ี 1 มูลค่ำ 5.00 ลำ้นดอลลำร์สิงคโปร์ ก ำหนดช ำระ ณ วนัท่ีโอนหุน้ร้อยละ 50 ของหุน้ทั้งหมดของ DGP ใหแ้ก่กิจกำร 
ส่วนท่ี 2 มูลค่ำ 2.00 ลำ้นดอลลำร์สิงคโปร์ ก ำหนดช ำระ ภำยในวนัท่ี 18 กมุภำพนัธ์ พ.ศ. 2562 
ส่วนท่ี 3 มูลค่ำ 2.00 ลำ้นดอลลำร์สิงคโปร์ ก ำหนดช ำระ ภำยในวนัท่ี 18 กมุภำพนัธ์ พ.ศ. 2563 
ส่วนท่ี 4 มูลค่ำ 1.00 ลำ้นดอลลำร์สิงคโปร์ ในกรณีท่ี DGP มีก ำไรสุทธิท่ีไม่รวมรำยกำรพิเศษ อยำ่งนอ้ย 2.20 ลำ้นดอลลำร์

สิงคโปร์ ในงบกำรเงินท่ีตรวจสอบแล้วระหว่ำงวนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2561 ถึง วนัท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561  
โดยมีก ำหนดช ำระภำยใน 15 วนั หลงัจำกไดรั้บงบกำรเงินท่ีตรวจสอบแลว้ของ DGP 

ส่วนท่ี 5 มูลค่ำ 1.00 ลำ้นดอลลำร์สิงคโปร์ ในกรณีท่ี DGP มีก ำไรสุทธิท่ีไม่รวมรำยกำรพิเศษ อยำ่งนอ้ย 2.20 ลำ้นดอลลำร์
สิงคโปร์ ในงบกำรเงินท่ีตรวจสอบแล้วระหว่ำงวนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2562 ถึง วนัท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2562  
โดยมีก ำหนดช ำระภำยใน 15 วนั หลงัจำกไดรั้บงบกำรเงินท่ีตรวจสอบแลว้ของ DGP 

 
ในกรณีท่ี DGP ไม่สำมำรถท ำผลกำรด ำเนินงำนไดต้ำมเง่ือนไขส่วนท่ี 4 และส่วนท่ี 5 กิจกำรจะช ำระค่ำตอบแทนเพียงส่วนท่ี 
1 ถึงส่วนท่ี 3 เท่ำนั้น รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 9.00 ลำ้นดอลลำร์สิงคโปร์  
 
เม่ือวนัท่ี 2 กรกฎำคม พ.ศ. 2561 กิจกำรได้ช ำระเงินส่วนท่ีหน่ึงจ ำนวน 5.00 ลำ้นดอลลำร์สิงคโปร์ หรือคิดเป็นจ ำนวน 
121.02 ลำ้นบำทใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของ DGP และไดรั้บกำรโอนหุน้ร้อยละ 50 ของหุน้ทั้งหมดของ DGP แลว้ โดยมีตน้ทุน
ในกำรไดม้ำซ่ึงกำรร่วมคำ้จ ำนวน 5.07 ลำ้นบำทซ่ึงไดแ้สดงรวมเป็นเงินลงทุนในกำรร่วมคำ้  
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10 เงนิลงทุนในบริษัทร่วมและกำรร่วมค้ำ (ต่อ) 
 

10.2 กำรร่วมค้ำ (ต่อ) 
 
กำรเปลีย่นแปลงของเงนิลงทุนในกำรร่วมค้ำปี พ.ศ. 2561 (ต่อ) 
 
กำรจ่ำยซ้ือเงินลงทุนในกำรร่วมคำ้ (ต่อ) 
 
รำยละเอียดของส่ิงตอบแทนท่ีจ่ำยในกำรซ้ือเงินลงทุนในกำรร่วมคำ้และมูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีไดรั้บมำตำม
สดัส่วนกำรลงทุนของกิจกำร ณ วนัท่ีซ้ือเงินลงทุนมีดงัต่อไปน้ี 
 

  2 กรกฎำคม 
พ.ศ. 2561 

  พนับำท 
   

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด   5,464 
ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน  19,880 
สินคำ้คงเหลือ  233 
สิทธิอำคำรเช่ำและอุปกรณ์  27,985 
เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน  (16,176) 
เงินกูย้มืระยะสั้น  (1,722) 
หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน  (3,504) 
เงินกูย้มืระยะยำว  (18,387) 
หน้ีสินภำยใตส้ญัญำเช่ำกำรเงิน  (3,409) 
หน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี  (64) 

มูลค่ำยตำมบญัชีของสินทรัพยสุ์ทธิ   10,300 
ส่ิงตอบแทนในกำรซ้ือเงินลงทุน ประกอบดว้ย   
   มูลค่ำช ำระณ วนัซ้ือเงินลงทุน 121,025  
   มูลค่ำยติุธรรมของส่ิงตอบแทนท่ีตอ้งจ่ำย 96,733  
   มูลค่ำยติุธรรมของส่ิงตอบแทนท่ีคำดวำ่จะตอ้งจ่ำย 48,366  
   ตน้ทุนในกำรไดม้ำซ่ึงเงินลงทุน 5,074  
   รวม  271,198 
ค่ำควำมนิยม  260,898 

 
ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 บริษัทก ำลังอยู่ระหว่ำงกำรประเมินมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีได้มำและก ำลังพิจำรณำ 
กำรปันตน้ทุนของกำรซ้ือเงินลงทุนในกำรร่วมคำ้ ดงันั้น ค่ำควำมนิยมดงักล่ำวขำ้งตน้อำจจ ำเป็นตอ้งปรับปรุงใหถู้กตอ้งต่อไปตำมมูลค่ำ
ยติุธรรมและผลของกำรปันส่วนตน้ทุนกำรซ้ือเงินลงทุนซ่ึงคำดวำ่จะแลว้เสร็จภำยใน 12 เดือน นบัจำกวนัท่ีซ้ือเงินลงทุนดงักล่ำว 
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10 เงนิลงทุนในบริษัทร่วมและกำรร่วมค้ำ (ต่อ) 
 
10.2 กำรร่วมค้ำ (ต่อ) 

 
กำรเปลี่ยนแปลงในกำรร่วมค้ำที่เกดิขึน้ในระหว่ำงงวด (ต่อ) 
 
ส่ิงตอบแทนท่ีตอ้งจ่ำยและคำดวำ่จะตอ้งจ่ำย 
 
ณ วนัท่ีซ้ือเงินลงทุน ส่ิงตอบแทนท่ีผูซ้ื้อตอ้งจ่ำยและคำดว่ำจะตอ้งจ่ำย (ไม่ได้คิดลด) ในอนำคตมีมูลค่ำ 4.00 ลำ้นดอลลำร์
สิงคโปร์ และ 2.00 ล้ำนดอลลำร์สิงคโปร์ ตำมล ำดับ หรือคิดเป็นมูลค่ำ 98.10 ล้ำนบำท และ 49.05 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ 
โดยผูบ้ริหำรไดป้ระเมินมูลค่ำของส่ิงตอบแทนท่ีคำดว่ำจะตอ้งจ่ำยซ่ึงข้ึนอยูก่บัผลกำรด ำเนินงำนในอนำคตของกำรร่วมคำ้  
โดยพิจำรณำวำ่จะตอ้งจ่ำยช ำระเตม็จ ำนวนตำมท่ีระบุในสญัญำซ้ือขำยหุน้ 
 
มูลค่ำยติุธรรมของส่ิงตอบแทนท่ีตอ้งจ่ำยและคำดวำ่จะตอ้งจ่ำย คิดเป็นจ ำนวน 96.73 ลำ้นบำท และ 48.37 ลำ้นบำท โดยกำร
ประมำณมูลค่ำยติุธรรมดงักล่ำวใชอ้ตัรำกำรคิดลดท่ีร้อยละ 1.25  
 
มูลค่ำยติุธรรมของส่ิงตอบแทนท่ีตอ้งจ่ำยและคำดวำ่ตอ้งจ่ำยประกอบดว้ยรำยละเอียดดงัน้ี 
 
 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

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

มูลค่ำส่ิงตอบแทนท่ีตอ้งจ่ำย 98,101,600 - 98,101,600 - 
มูลค่ำส่ิงตอบแทนท่ีคำดวำ่จะตอ้งจ่ำย 49,050,800 - 49,050,800 - 
หกั ก ำไรจำกอตัรำแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง (3,320,400) - (3,320,400) - 

 143,832,000 - 143,832,000 - 
ค่ำใชจ่้ำยทำงกำรเงินในอนำคตของมูลค่ำ     
       ส่ิงตอบแทนท่ีคำดวำ่จะตอ้งจ่ำยรอตดับญัชี (2,053,600) - (2,053,600) - 

 141,778,400 - 141,778,400 - 
หกั ส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยใน 1 ปี (69,980,280) - (69,980,280) - 

มูลค่ำส่ิงตอบแทนท่ีคำดวำ่จะตอ้งจ่ำย     
       ส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระเกินกวำ่ 1 ปี 71,798,120 - 71,798,120 - 

     
 
 



บริษัท ทริพเพลิ ไอ โลจิสติกส์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 
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10 เงนิลงทุนในบริษัทร่วมและกำรร่วมค้ำ (ต่อ) 
 
10.2 กำรร่วมค้ำ (ต่อ) 

 
กำรเปลีย่นแปลงของเงนิลงทุนในกำรร่วมค้ำปี พ.ศ. 2561 (ต่อ) 
 

กำรจ่ำยเงินปันผล 
 

รำยละเอียดกำรจ่ำยเงินปันผลของกำรร่วมคำ้ในระหวำ่งปี พ.ศ. 2561 มีรำยละเอียดดงัต่อไปน้ี  
 

มติที่ประชุม วนัที่ประชุมอนุมัติ ช่ือกจิกำรร่วมค้ำ อตัรำกำรจ่ำยเงนิปันผล จ ำนวนเงนิปันผล 
(บำท) 

วนัที่จ่ำยเงนิปันผล 

ท่ีประชุมคณะกรรมกำรคร้ังท่ี 1/2561 8 สิงหำคม พ.ศ. 2561 Hazchem Logistics Management Pte. Ltd. อตัรำหุน้ละ 1 ดอลลำร์สิงคโปร์ จ ำนวน 100,000 หุน้ 
คิดเป็นจ ำนวนเงิน 100,000 ดอลลำร์สิงคโปร์ หรือ
ประมำณ 2.38 ลำ้นบำท 

1,310,000 21 สิงหำคม พ.ศ. 2561 

ท่ีประชุมวสิำมญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 2/2561 22 สิงหำคม พ.ศ. 2561 บริษทั ฮำซเคม ทรำนส์แมเนจเมนท ์จ ำกดั  อตัรำหุ้นละ 40 บำท จ ำนวน 50,000 หุ้น คิดเป็น
จ ำนวนเงิน 2.00 ลำ้นบำท 

1,200,000 20 กนัยำยน พ.ศ. 2561 

ท่ีประชุมวสิำมญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 1/2561 23 สิงหำคม พ.ศ. 2561 บริษทั ซีดบับลิวที เคมิคอล โลจิสติกส์ 
จ ำกดั 

อตัรำหุ้นละ 32 บำท จ ำนวน 25,000 หุ้น คิดเป็น
จ ำนวนเงิน 0.80 ลำ้นบำท 

410,000 13 กนัยำยน พ.ศ. 2561 

ท่ีประชุมวสิำมญัผูถื้อหุน้ 9 ตุลำคม พ.ศ. 2561 DG Packaging Pte. Ltd. อตัรำหุ้นละ 2.25 ดอลลำร์สิงคโ์ปร์ จ ำนวน 200,000 
หุ้น คิดเป็นจ ำนวนเงิน 450,000 ดอลลำร์สิงค์โปร์ 
หรือประมำณ 10.52 ลำ้นบำท 

5,260,000 18 ตุลำคม พ.ศ. 2561 

 



บริษัท ทริพเพลิ ไอ โลจิสติกส์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 
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10 เงนิลงทุนในบริษัทร่วมและกำรร่วมค้ำ (ต่อ) 
 

10.2 กำรร่วมค้ำ (ต่อ) 
 

กำรเปลี่ยนแปลงของเงนิลงทุนในกำรร่วมค้ำปี พ.ศ. 2561 (ต่อ) 
 

กำรจ่ำยเงินปันผล (ต่อ) 
 

รำยละเอียดกำรจ่ำยเงินปันผลของกำรร่วมคำ้ในระหวำ่งปี พ.ศ. 2561 มีรำยละเอียดดงัต่อไปน้ี (ต่อ) 
 

มติที่ประชุม วนัที่ประชุมอนุมัติ ช่ือกจิกำรร่วมค้ำ อตัรำกำรจ่ำยเงนิปันผล จ ำนวนเงนิปันผล 
(บำท) 

วนัที่จ่ำยเงนิปันผล 

ท่ีประชุมคณะกรรมกำรคร้ังท่ี 2/2561 27 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2561 Hazchem Logistics Management Pte. Ltd. อัตรำหุ้นละ 1 ดอลลำร์สิงคโปร์ จ ำนวน 100,000 
หุ้น คิดเป็นจ ำนวนเงิน 100,000 ดอลลำร์สิงคโปร์ 
หรือประมำณ 2.38 ลำ้นบำท  

1,310,000 27 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2561 

ท่ีประชุมวสิำมญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 3/2561 11 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 บริษทั ฮำซเคม ทรำนส์แมเนจเมนท ์จ ำกดั อัตรำหุ้นละ 50 บำท จ ำนวน 50,000 หุ้น คิดเป็น
จ ำนวนเงิน 2.50 ลำ้นบำท 

1,500,000 25 มกรำคม พ.ศ. 2562 

 

กำรเลิกกิจกำรของกำรร่วมคำ้ 
 

ท่ีประชุมวิสำมญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 2/2561 เม่ือวนัท่ี 11 ตุลำคม พ.ศ. 2561  ของบริษทั ซีดบับลิวที เคมิคอล โลจิสติกส์ จ ำกดั ซ่ึงเป็นกำรร่วมคำ้ของกลุ่มกิจกำร มีมติให้จดทะเบียนเลิกกิจกำรโดยไดจ้ดทะเบียนเลิก
กิจกำรกบักระทรวงพำณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 1 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2561 และอยูร่ะหวำ่งกำรช ำระบญัชี  
 



บริษัท ทริพเพลิ ไอ โลจิสติกส์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 
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10 เงนิลงทุนในบริษัทร่วมและกำรร่วมค้ำ (ต่อ) 
 
10.2 กำรร่วมค้ำ (ต่อ) 

 
ขอ้มูลทำงกำรเงินโดยสรุปส ำหรับกำรร่วมคำ้ท่ีส ำคญั ซ่ึงปฏิบติัตำมวธีิส่วนไดเ้สีย แสดงดงัต่อไปน้ี 
 
งบแสดงฐำนะกำรเงนิโดยสรุป 
 

 
บริษัท ฮำซเคม ทรำนส์  
แมเนจเมนท์ จ ำกดั 

GSA Asia Cargo 
Co., Ltd. 

Hazchem Logistics  
Management Pte. Ltd. 

 
DG Packaging Pte. Ltd. 

 
รวม 

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 บำท บำท บำท บำท บำท บำท บำท บำท บำท บำท 
           

ส่วนที่หมุนเวยีน           
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด  4,293,185   2,526,488   3,070,810   2,805,860   530,754   832,987   9,740,090   -   17,634,839  6,165,335 
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน (ไม่รวมเงินสด)  21,597,539   22,749,804   1,032,804   1,064,691   10,045,920   12,981,739   42,405,794   -   75,082,057  36,796,234 

สินทรัพยห์มุนเวียนรวม  25,890,724   25,276,292   4,103,614   3,870,551   10,576,674   13,814,726   52,145,884   -   92,716,896  42,961,569 

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน (รวมเจำ้หน้ีกำรคำ้)  18,204,105   17,020,967   474,666   282,349   5,216,963   6,335,890   34,240,894   -   58,136,628  23,639,206 

หน้ีสินหมุนเวียนรวม  18,204,105   17,020,967   474,666   282,349   5,216,963   6,335,890   34,240,894   -   58,136,628  23,639,206 
           

ส่วนที่ไม่หมุนเวยีน           

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน  1,228,291   282,349   11,407   -   261,803   205,969   52,761,233   -   54,262,734  488,318 

หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 146,547   92,484   -   -   -   -   39,663,959   -   39,810,506  92,484 

หน้ีสินไม่หมุนเวียนรวม 146,547   92,484   -   -   -   -   39,663,959   -  39,810,506  92,484 

สินทรัพย์สุทธิ 8,768,363   8,445,190   3,640,355   3,588,202   5,621,514   7,684,805   31,002,264   -  49,032,496 19,718,197 



บริษัท ทริพเพลิ ไอ โลจิสติกส์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 
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10 เงนิลงทุนในบริษัทร่วมและกำรร่วมค้ำ (ต่อ) 
 

10.2 กำรร่วมค้ำ (ต่อ) 
 

ขอ้มูลทำงกำรเงินโดยสรุปส ำหรับกำรร่วมคำ้ท่ีส ำคญั ซ่ึงปฏิบติัตำมวธีิส่วนไดเ้สีย แสดงดงัต่อไปน้ี (ต่อ) 
 

งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จโดยสรุป 
 

 
บริษัท ฮำซเคม ทรำนส์  
แมเนจเมนท์ จ ำกดั 

GSA Asia Cargo 
Co., Ltd. 

Hazchem Logistics  
Management Pte. Ltd. 

 
DG Packaging Pte. Ltd. 

 
รวม 

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 บำท บำท บำท บำท บำท บำท บำท บำท บำท บำท 
           

รำยได ้  94,304,232   75,072,138   3,447,494   3,462,554   33,707,435   40,307,774   108,499,822   -   239,958,983  118,842,466 
ค่ำเส่ือมรำคำและค่ำตดัจ ำหน่ำย  (99,736)  (65,723)  (18,221)  (17,343)  -   (207,182)  (3,619,605)  -   (3,737,562) (290,248) 
รำยไดด้อกเบ้ีย  21,856   13,154   -   -   -   -   -   -   21,856  13,154 
ค่ำใชจ่้ำยดอกเบ้ีย  (68,233)  (76,716)  -   -   -   -   (554,060)  -   (622,293) (76,716) 
ก ำไรก่อนภำษีเงนิได้ 5,980,768   5,026,734   901,230   600,716   3,284,218   1,187,734   27,300,593   -  37,466,809  6,815,184 
ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินได ้  (1,246,547)  (1,043,925)  (251,657)  (117,288)  -   -   (5,507,891)  -   (7,006,095) (1,161,213) 

ก ำไรสุทธิส ำหรับปี  4,734,221   3,982,809   649,573   483,428   3,284,218   1,187,734   21,792,702   -   30,460,714  5,653,971 

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวม 4,802,477   3,982,809   649,573   483,428   3,284,218   1,187,734   21,792,702   -   30,528,970  5,653,971 

เงนิปันผลรับจำกกำรร่วมค้ำ 2,699,910 2,699,910 - - 2,612,500 - 5,287,590 - 10,600,000 2,699,910 
 

ขอ้มูลขำ้งตน้เป็นจ ำนวนท่ีรวมอยูใ่นงบกำรเงินของกำรร่วมคำ้ (ซ่ึงไม่ใช่เพียงแค่ส่วนแบ่งของกลุ่มกิจกำรในกำรร่วมคำ้ดงักล่ำว) และปรับปรุงเก่ียวกบัควำมแตกต่ำงของนโยบำยกำรบญัชีของกลุ่มกิจกำรและ 
กำรร่วมคำ้ 



บริษัท ทริพเพลิ ไอ โลจิสติกส์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 
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10 เงนิลงทุนในบริษัทร่วมและกำรร่วมค้ำ (ต่อ) 
 

10.2 กำรร่วมค้ำ (ต่อ) 
 
ขอ้มูลทำงกำรเงินโดยสรุป 
 

 
บริษัท ฮำซเคม ทรำนส์  
แมเนจเมนท์ จ ำกดั 

GSA Asia Cargo 
Co., Ltd. 

Hazchem Logistics  
Management Pte. Ltd. 

 
DG Packaging Pte. Ltd. 

 
รวม 

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 บำท บำท บำท บำท บำท บำท บำท บำท บำท บำท 
           

สินทรัพยสุ์ทธิ ณ วนัส้ินปี  8,768,363   8,445,190   3,640,355   3,588,202   5,621,514   7,684,805   31,002,264  -  49,032,496  19,718,197 

ส่วนไดเ้สียในกำรร่วมคำ้ (ร้อยละ)  60   60   60   60   55   55   50     
มูลค่ำตำมบัญชี  5,261,018   5,067,114   2,184,213  2,152,921   3,091,833   4,226,643   15,501,132  -  26,038,196  11,446,678 
ค่ำควำมนิยมจำกกำรซ้ือเงินลงทุน - - - - - - 260,898,732 - 260,898,732 - 
ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงิน - - - - - - 407,241 - 407,241 - 

รวม  5,261,018   5,067,114   2,184,213  2,152,921   3,091,833   4,226,643   276,807,105  - 287,344,169  11,446,678 

 
 
 
 
 
  
 



บริษัท ทริพเพลิ ไอ โลจิสติกส์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 
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10 เงนิลงทุนในบริษัทร่วมและกำรร่วมค้ำ (ต่อ) 
 

10.2 กำรร่วมค้ำ (ต่อ) 
 
กำรร่วมคำ้ท่ีแต่ละรำยไม่มีสำระส ำคญันอกเหนือจำกส่วนไดเ้สียในกำรร่วมคำ้ดงักล่ำวขำ้งตน้ กลุ่มกิจกำรยงัมีส่วนไดเ้สีย
ในกำรร่วมคำ้ท่ีแต่ละรำยไม่มีสำระส ำคญัอีกจ ำนวนหน่ึง ซ่ึงไดบ้นัทึกเงินลงทุนโดยใชว้ธีิส่วนไดเ้สีย 
 
 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
 บำท บำท 
   

มูลค่ำตำมบญัชีโดยรวมของส่วนไดเ้สียในกำรร่วมคำ้ซ่ึงกิจกำร   
   บนัทึกบญัชีตำมวธีิส่วนไดเ้สียแต่ละรำยท่ีไม่มีสำระส ำคญั 4,549,861 4,534,336 
ก ำไร(ขำดทุน)สุทธิ 1,481,664 (176,961) 
ก ำไร(ขำดทุน)เบด็เสร็จ 1,481,664 (176,961) 
 
 
 



บริษัท ทริพเพลิ ไอ โลจิสติกส์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
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11 อสังหำริมทรัพย์เพ่ือกำรลงทุน - สุทธิ 
 

 งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
  ส่วนปรับปรุง  งำนระหว่ำง  
 ที่ดนิ อำคำร อำคำร ก่อสร้ำง รวม 
 บำท บำท บำท บำท บำท 
      

ณ วนัที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2560      
รำคำทุน 32,517,000 50,889,752 15,785,531 - 99,192,283 
หกั  ค่ำเส่ือมรำคำสะสม - (4,663,400) (322,802) - (4,986,202) 

รำคำตำมบญัชี  สุทธิ 32,517,000 46,226,352 15,462,729 - 94,206,081 
      

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560      
รำคำตำมบญัชีตน้ปี - สุทธิ 32,517,000 46,226,352 15,462,729 - 94,206,081 
ซ้ือเพิ่ม - 271,440 - - 271,440 
ค่ำเส่ือมรำคำ  - (3,443,063) (965,759) - (4,408,822) 

รำคำตำมบญัชีปลำยปี - สุทธิ 32,517,000 43,054,729 14,496,970 - 90,068,699 
      

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560      
รำคำทุน 32,517,000 51,161,192 15,785,531 - 99,463,723 
หกั  ค่ำเส่ือมรำคำสะสม - (8,106,463) (1,288,561) - (9,395,024) 

รำคำตำมบญัชี - สุทธิ 32,517,000 43,054,729 14,496,970 - 90,068,699 
      

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561      
รำคำตำมบญัชีตน้ปี - สุทธิ 32,517,000 43,054,729 14,496,970 - 90,068,699 
ซ้ือเพิ่ม - 329,580 - 217,320 546,900 
ค่ำเส่ือมรำคำ  - (3,427,329) (1,015,522) - (4,442,851) 

รำคำตำมบญัชีปลำยปี - สุทธิ 32,517,000 39,956,980 13,481,448 217,320 86,172,748 
      

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561      
รำคำทุน 32,517,000 51,490,772 15,785,531 217,320 100,010,623 
หกั  ค่ำเส่ือมรำคำสะสม - (11,533,792) (2,304,083) - (13,837,875) 

รำคำตำมบญัชี - สุทธิ 32,517,000 39,956,980 13,481,448 217,320 86,172,748 
      



บริษัท ทริพเพลิ ไอ โลจิสติกส์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
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11 อสังหำริมทรัพย์เพ่ือกำรลงทุน - สุทธิ (ต่อ) 
 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560 มูลค่ำยติุธรรมของอสงัหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุน แสดงไดด้งัน้ี 
 

 งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

  พ.ศ. 2561  พ.ศ. 2560 

  บำท  บำท 
   

ท่ีดินและอำคำร 133,897,172 134,295,000 
 
กิจกำรไดจ้ดัใหมี้กำรประเมินมูลค่ำอสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุนโดยผูก้ำรประเมินมูลค่ำอิสระ (“ผูป้ระเมินอิสระ”) โดยผูป้ระเมินอิสระ
เป็นผูท่ี้ไดรั้บกำรรับรองตำมมำตรฐำนวชิำชีพและเป็นผูมี้ประสบกำรณ์ในกำรประเมินมูลค่ำในอสงัหำริมทรัพยป์ระเภทเดียวกนัและอยูใ่น
ท ำเลท่ีตั้งเดียวกบัหรือใกลเ้คียงกบัอสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุนท่ีไดรั้บกำรประเมินมูลค่ำดงักล่ำว กำรใชง้ำนอสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำร
ลงทุนของกิจกำรทุกสินทรัพยเ์ป็นกำรใชป้ระโยชน์ในลกัษณะท่ีเป็นกำรใชป้ระโยชน์ท่ีดีท่ีสุดและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่กิจกำร 
มูลค่ำยติุธรรมของท่ีดินและอำคำรประเมินโดยใชว้ธีิรำคำตน้ทุน ซ่ึงอยูใ่นขอ้มูลระดบั 2 ของล ำดบัชั้นมูลค่ำยติุธรรม 
 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560  กิจกำรไดน้ ำอสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุนซ่ึงมีรำคำตำมบญัชีจ ำนวน 46.00 ลำ้นบำท 
ไปจดจ ำนองเพื่อเป็นหลกัทรัพยค์  ้ำประกนัวงเงินสินเช่ือกบัสถำบนักำรเงินตำมท่ีกล่ำวไวใ้นหมำยเหตุขอ้ 17.1 
 
อยำ่งไรก็ตำม เม่ือวนัท่ี 8 มกรำคม พ.ศ. 2562 กิจกำรไดด้ ำเนินกำรไถ่ถอนอสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุนทั้งหมดท่ีน ำไปค ้ำประกนั
วงเงินสินเช่ือดงักล่ำวแลว้ 
 
จ ำนวนเงินท่ีเก่ียวขอ้งกบัอสงัหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุน ท่ีไดรั้บรู้ในก ำไรหรือขำดทุน ไดแ้ก่ 
 
  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

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

รำยไดค่้ำเช่ำ   2,303,028 2,273,028 
ค่ำใชจ่้ำยในกำรด ำเนินงำนโดยตรงท่ีเกิดจำก     
   อสงัหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุนซ่ึงก่อใหเ้กิด     
     รำยไดค่้ำเช่ำ   82,720 279,923 
 
 



บริษัท ทริพเพลิ ไอ โลจิสติกส์ จ ำกดั (มหำชน) 
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12 ที่ดนิ อำคำร และอุปกรณ์ - สุทธิ 
 งบกำรเงนิรวม 

   ส่วนปรับปรุง เคร่ืองมือและ รถยนต์และ เคร่ืองตกแต่ง เคร่ืองใช้ งำนระหว่ำง  
 ที่ดิน อำคำร อำคำร อุปกรณ์ อุปกรณ์ ส ำนักงำน ส ำนักงำน ก่อสร้ำง รวม 
 บำท บำท บำท บำท บำท บำท บำท บำท บำท 

ณ วนัที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2560          
รำคำทุน  33,432,000   74,037,392   15,188,787   33,769,595   48,457,579   21,872,739   56,869,768  -  283,627,860  
หกั  ค่ำเส่ือมรำคำสะสม  -     (2,725,463)  (9,765,410)  (9,918,247)  (23,650,332)  (13,640,209)  (28,942,141) -  (88,641,802) 

รำคำตำมบญัชี - สุทธิ  33,432,000   71,311,929   5,423,377   23,851,348   24,807,247   8,232,530   27,927,627  -  194,986,058  
          

ส ำหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560          
รำคำตำมบญัชีตน้ปี - สุทธิ 33,432,000 71,311,929 5,423,377 23,851,348 24,807,247 8,232,530 27,927,627 - 194,986,058 
จดัประเภทรำยกำรใหม่ - สุทธิ - (45,878,696) 45,878,696 207,525 - 13,435 (220,960) - - 
ซ้ือเพ่ิม - - 1,335,509 16,085,863 46,088,630 7,026,607 9,701,876 21,024,408 101,262,893 
จ ำหน่ำย - สุทธิ - - - (33,216) (1,672,508) (28,978) (109,417) - (1,844,119) 
ตดัจ ำหน่ำย - สุทธิ - - - - - (67,406) (10) - (67,416) 
ค่ำเส่ือมรำคำ - (1,549,879) (5,408,011) (6,663,386) (13,236,135) (4,259,919) (9,096,634) - (40,213,964) 
โอนเขำ้(ออก) - - 5,635,746 940,450 550,000 2,350,000 11,299,484 (20,775,680) - 

รำคำตำมบญัชีปลำยปี - สุทธิ 33,432,000 23,883,354 52,865,317 34,388,584 56,537,234 13,266,269 39,501,966 248,728 254,123,452 
          

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560          
รำคำทุน 33,432,000 27,117,646 69,079,788 50,571,554 88,493,469 31,053,967 77,467,956 248,728 377,465,108 
หกั  ค่ำเส่ือมรำคำสะสม - (3,234,292) (16,214,471) (16,182,970) (31,956,235) (17,787,698) (37,965,990) - (123,341,656) 

รำคำตำมบญัชี - สุทธิ 33,432,000 23,883,354 52,865,317 34,388,584 56,537,234 13,266,269 39,501,966 248,728 254,123,452 



บริษัท ทริพเพลิ ไอ โลจิสติกส์ จ ำกดั (มหำชน) 
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12 ที่ดนิ อำคำร และอุปกรณ์ - สุทธิ (ต่อ) 
 

 งบกำรเงนิรวม 

   ส่วนปรับปรุง เคร่ืองมือและ รถยนต์และ เคร่ืองตกแต่ง เคร่ืองใช้ งำนระหว่ำง  
 ที่ดิน อำคำร อำคำร อุปกรณ์ อุปกรณ์ ส ำนักงำน ส ำนักงำน ก่อสร้ำง รวม 
 บำท บำท บำท บำท บำท บำท บำท บำท บำท 
          

ส ำหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561          
รำคำตำมบญัชีตน้ปี - สุทธิ  33,432,000   23,883,354   52,865,317   34,388,584   56,537,234   13,266,269   39,501,966   248,728   254,123,452  
จดัประเภทรำยกำรใหม่ - สุทธิ  -    (146,608)   146,608 (415,048) (2) (26,872) 441,922  -     -    
ซ้ือเพ่ิม  -     -     993,143   3,213,335   14,226,662   1,334,272   13,781,796  1,571,360 35,120,568 
จ ำหน่ำย - สุทธิ  -     -     (111,123)  -     (4,244,875)  (32,562)  -     -     (4,388,560) 
ตดัจ ำหน่ำย - สุทธิ  -     -     (1)  (68,605)  (2)  (46,341)  (329,406)  -     (444,355) 
ค่ำเส่ือมรำคำ  -     (1,569,393)  (5,438,570)  (9,067,682)  (13,463,148)  (3,959,023)  (11,755,250)  -     (45,253,066) 
โอนเขำ้(ออก)  -     -     98,728   -   -    -   150,000  (248,728)   -    

รำคำตำมบญัชีปลำยปี - สุทธิ  33,432,000   22,167,353   48,554,102   28,050,584   53,055,869   10,535,743   41,791,028  1,571,360  239,158,039 

          
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561          
รำคำทุน  33,432,000   26,870,531   68,849,259   53,573,394  85,965,286   28,918,539   87,579,342 1,571,360 386,759,711 
หกั  ค่ำเส่ือมรำคำสะสม  -     (4,703,178)  (20,295,157)  (25,522,810)  (32,909,417)  (18,382,796)  (45,788,314)  -     (147,601,672) 

รำคำตำมบญัชี - สุทธิ  33,432,000   22,167,353   48,554,102   28,050,584   53,055,869   10,535,743   41,791,028  1,571,360  239,158,039 
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12 ที่ดนิ อำคำร และอุปกรณ์ - สุทธิ (ต่อ) 
 

 งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร 

 
เคร่ืองใช้ 
ส ำนักงำน 

เคร่ืองตกแต่ง
ส ำนักงำน รถยนต์ รวม 

 บำท บำท บำท บำท 
     

ณ วนัที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2560     
รำคำทุน 8,986,445 3,563,282 - 12,549,727 

หกั  ค่ำเส่ือมรำคำสะสม (1,382,331) (2,126,116) - (3,508,447) 

รำคำตำมบญัชี - สุทธิ 7,604,114 1,437,166 - 9,041,280 

     
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560     
รำคำตำมบญัชีตน้ปี - สุทธิ 7,604,114 1,437,166 - 9,041,280 
ซ้ือเพ่ิม 376,870 888,570 10,192,820 11,458,260 

ค่ำเส่ือมรำคำ  (1,019,204) (809,893) (1,114,513) (2,943,610) 

รำคำตำมบญัชีปลำยปี - สุทธิ 6,961,780 1,515,843 9,078,307 17,555,930 

     
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560     
รำคำทุน 9,363,315 4,451,852 10,192,820 24,007,987 

หกั  ค่ำเส่ือมรำคำสะสม (2,401,535) (2,936,009) (1,114,513) (6,452,057) 

รำคำตำมบญัชี - สุทธิ 6,961,780 1,515,843 9,078,307 17,555,930 

     
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561     
รำคำตำมบญัชีตน้ปี - สุทธิ  6,961,780   1,515,843   9,078,307   17,555,930  
ซ้ือเพ่ิม  2,449,622   299,965   50,982   2,800,569  
ตดัจ ำหน่ำย - สุทธิ  (43)  (16,373)  -     (16,416) 

ค่ำเส่ือมรำคำ   (1,299,932)  (596,362)  (2,045,767)  (3,942,061) 

รำคำตำมบญัชีปลำยปี - สุทธิ  8,111,427   1,203,073   7,083,522   16,398,022  

     
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561     

รำคำทุน  11,113,074   3,952,064   10,243,802   25,308,940  

หกั  ค่ำเส่ือมรำคำสะสม  (3,001,647)  (2,748,991)  (3,160,280)  (8,910,918) 

รำคำตำมบญัชี - สุทธิ  8,111,427   1,203,073   7,083,522   16,398,022  



บริษัท ทริพเพลิ ไอ โลจิสติกส์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 
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12 ที่ดนิ อำคำร และอุปกรณ์ - สุทธิ (ต่อ) 
 
สินทรัพยต์ำมสัญญำเช่ำกำรเงินท่ีกลุ่มกิจกำรเป็นผูเ้ช่ำซ่ึงรวมแสดงในรำยกำรข้ำงต้นประกอบด้วยยำนพำหนะและอุปกรณ์ 
ชุดเซิร์ฟเวอร์ มีรำยละเอียดดงัต่อไปน้ี 
 
 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

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

 บำท บำท บำท บำท 
     

รำคำทุนของสินทรัพยต์ำมสญัญำเช่ำกำรเงิน 54,267,781   44,872,195  16,869,699  16,869,699  
หกั  ค่ำเส่ือมรำคำสะสม  (16,920,032)  (10,183,170) (4,581,675) (1,876,906) 

รำคำตำมบญัชี - สุทธิ 37,347,749   34,689,025  12,288,024  14,992,793  

 
ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 ท่ีดินและอำคำรของกิจกำรในงบกำรเงินรวม ซ่ึงมีมูลค่ำตำมบัญชีสุทธิจ ำนวน 46.00 ล้ำนบำท  
(31 ธันวำคม พ.ศ. 2560 : 47.01 ล้ำนบำท) ถูกน ำไปค ้ ำประกันวงเงินกู้ยืมจำกสถำบันกำรเงินของกลุ่มกิจกำรจ ำนวน 199.35 ล้ำนบำท  
(31 ธนัวำคม พ.ศ. 2560 : 166.62 ลำ้นบำท) ซ่ึงวงเงินกูย้มืดงักล่ำวน้ีครอบคลุมถึงเงินเบิกเกินบญัชีธนำคำร เงินกูย้มืระยะสั้น และเงินกูย้มื
ระยะยำวของกลุ่มกิจกำร (หมำยเหตุฯขอ้ 17.1) 
 
นอกจำกน้ี  ท่ี ดินและส่ิงปลูกสร้ำงอีกแห่งหน่ึงของบริษัทย่อยในงบกำรเงินรวมซ่ึงมีมูลค่ำสุทธิจ ำนวน 9.60 ล้ำนบำท  
31 ธนัวำคม พ.ศ. 2560 : 10.15 ลำ้นบำท) ถูกน ำไปค ้ำประกนัวงเงินกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงินของบริษทัยอ่ยดงักล่ำวจ ำนวน  
13 ลำ้นบำท (31 ธนัวำคม พ.ศ. 2560 : 13 ลำ้นบำท) (หมำยเหตุฯขอ้ 17.1) 



บริษัท ทริพเพลิ ไอ โลจิสติกส์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 
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13 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ 
 

 งบกำรเงนิรวม 

 โปรแกรม งำนระหว่ำง  
 คอมพวิเตอร์ ติดตั้ง รวม 

 บำท บำท บำท 
    

ณ วนัที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2560    
รำคำทุน 8,286,255 - 8,286,255 
หกั  ค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสม (3,790,421) - (3,790,421) 

รำคำตำมบญัชี - สุทธิ 4,495,834 - 4,495,834 
    

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560    
รำคำตำมบญัชีตน้ปี - สุทธิ 4,495,834 - 4,495,834 
ซ้ือเพิ่ม 3,188,927 3,974,735 7,163,662 
ตดัจ ำหน่ำย - สุทธิ (87,213) - (87,213) 
ค่ำตดัจ ำหน่ำย (1,217,438) - (1,217,438) 
โอนเขำ้(ออก) 2,917,500 (2,917,500) - 

รำคำตำมบญัชีปลำยปี - สุทธิ 9,297,610 1,057,235 10,354,845 
    

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560    
รำคำทุน 14,142,682 1,057,235 15,199,917 
หกั  ค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสม (4,845,072) - (4,845,072) 

รำคำตำมบญัชี - สุทธิ 9,297,610 1,057,235 10,354,845 
    

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561    
รำคำตำมบญัชีตน้ปี - สุทธิ 9,297,610 1,057,235 10,354,845 
ซ้ือเพิ่ม  2,536,770  3,645,678 6,182,448 

ตดัจ ำหน่ำย - สุทธิ  (1)  -     (1) 

ค่ำตดัจ ำหน่ำย  (2,856,831)  -     (2,856,831) 

โอนเขำ้(ออก)  1,162,725   (1,162,725)  -    

รำคำตำมบญัชีปลำยปี - สุทธิ  10,140,273  3,540,188   13,680,461  
    

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561    
รำคำทุน  17,902,175   3,540,188   21,442,363  
หกั  ค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสม  (7,761,902)  -     (7,761,902) 
รำคำตำมบญัชี - สุทธิ  10,140,273   3,540,188   13,680,461  

 



บริษัท ทริพเพลิ ไอ โลจิสติกส์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 
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13 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ (ต่อ) 
 

 งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 โปรแกรม 
 คอมพวิเตอร์ 

 บำท 
  

ณ วนัที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2560  
รำคำทุน 120,178 
หกั  ค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสม (5,216) 

รำคำตำมบญัชี - สุทธิ 114,962 

  
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560  
รำคำตำมบญัชีตน้ปี - สุทธิ 114,962 
ซ้ือเพิ่ม 1,832,727 
ตดัจ ำหน่ำย (179,230) 

รำคำตำมบญัชีปลำยปี - สุทธิ 1,768,459 
  

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560  
รำคำทุน 1,952,905 
หกั  ค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสม (184,446) 

รำคำตำมบญัชี - สุทธิ 1,768,459 
  

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561  
รำคำตำมบญัชีตน้ปี  - สุทธิ  1,768,459  
ตดัจ ำหน่ำย  (391,519) 

รำคำตำมบญัชีปลำยปี  - สุทธิ  1,376,940  
  

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561  
รำคำทุน  1,952,905  
หกั  ค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสม  (575,965) 

รำคำตำมบญัชี - สุทธิ  1,376,940  



บริษัท ทริพเพลิ ไอ โลจิสติกส์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 
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14 ภำษีเงนิได้รอตัดบัญชี 
 

สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อตดับญัชีสำมำรถวเิครำะห์ไดด้งัน้ี 
 

 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

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

 บำท บำท บำท บำท 
     

สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอตัดบัญชี     
     

สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อตดับญัชีท่ีจะใชป้ระโยชน์ 
   ภำยใน 12 เดือน 

 
5,272,759 

 
 1,460,000  

 
2,431,440 

 
- 

สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อตดับญัชีท่ีจะใชป้ระโยชน ์
   เกินกวำ่ 12 เดือน 

 
10,224,933 

 
 8,889,447  

 
2,226,113 

 
1,057,010 

 15,497,692  10,349,447  4,657,553 1,057,010 
 

รำยกำรเคล่ือนไหวของภำษีเงินไดร้อตดับญัชีมีดงัน้ี 
 

 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

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

 บำท บำท บำท บำท 
     

ณ วนัท่ี 1 มกรำคม   10,349,447   4,810,736   1,057,010  838,785 
รับรู้ในงบก ำไร(ขำดทุน)เบด็เสร็จ (175,048) - 527,397 - 
รับรู้ในก ำไร(ขำดทุน) (หมำยเหตุฯ ขอ้ 26) 5,323,293  5,538,711  3,073,146 218,225 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม  15,497,692 10,349,447 4,657,553 1,057,010 
 

 
 
 
 
 
 
 



บริษัท ทริพเพลิ ไอ โลจิสติกส์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 
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14 ภำษีเงนิได้รอตัดบัญชี (ต่อ) 
 
รำยกำรเคล่ือนไหวของสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อตดับญัชีมีดงัน้ี 
 

 งบกำรเงนิรวม 

  
ณ วนัที่ 1 มกรำคม 

พ.ศ. 2561 

รำยกำรที่รับรู้ 
ในงบก ำไรขำดทุน

เบ็ดเสร็จ 

 
รำยกำรที่รับรู้ 

ในงบก ำไรขำดทุน 

 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม  

พ.ศ. 2561 
 บำท บำท บำท บำท 
     

สินทรัพย์ภำษีเงนิได้รอตัดบัญชี     
ค่ำเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ 961,873 -  (47,705)  914,168  
ผลประโยชน์พนกังำน 4,705,069 (175,048) 1,786,325 6,316,346 
ขำดทุนสะสมทำงภำษ ี 4,682,505 - 3,584,673 8,267,178 

รวม 10,349,447 (175,048) 5,323,293 15,497,692 

 
 งบกำรเงนิรวม 

  
ณ วนัที่ 1 มกรำคม 

พ.ศ. 2560 

รำยกำรที่รับรู้ 
ในงบก ำไรขำดทุน

เบ็ดเสร็จ 

 
รำยกำรที่รับรู้ 

ในงบก ำไรขำดทุน 

 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม  

พ.ศ. 2560 
 บำท บำท บำท บำท 
     

สินทรัพย์ภำษีเงนิได้รอตัดบัญชี     
ค่ำเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ 783,049 - 178,824 961,873 
ผลประโยชน์พนกังำน 4,027,687 - 677,382 4,705,069 
ขำดทุนสะสมทำงภำษ ี - - 4,682,505 4,682,505 

รวม 4,810,736 - 5,538,711 10,349,447 



บริษัท ทริพเพลิ ไอ โลจิสติกส์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 
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14 ภำษีเงนิได้รอตัดบัญชี (ต่อ) 
 
 งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

  
ณ วนัที่ 1 มกรำคม 

พ.ศ. 2561 

รำยกำรที่รับรู้ 
ในงบก ำไรขำดทุน

เบ็ดเสร็จ 

 
รำยกำรที่รับรู้ 

ในงบก ำไรขำดทุน 

 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม  

พ.ศ. 2561 
 บำท บำท บำท บำท 
     

สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอตัดบัญชี     
ค่ำเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ  74,232  -  20,869   95,101  
ผลประโยชน์พนกังำน  982,778  527,397 633,837 2,144,012 
ขำดทุนสะสมทำงภำษ ี  -    - 2,418,440 2,418,440 

รวม  1,057,010  527,397 3,073,146 4,657,553 

 
 งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

  
ณ วนัที่ 1 มกรำคม 

พ.ศ. 2560 

รำยกำรที่รับรู้ 
ในงบก ำไรขำดทุน

เบ็ดเสร็จ 

 
รำยกำรที่รับรู้ 

ในงบก ำไรขำดทุน 

 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม  

พ.ศ. 2560 
 บำท บำท บำท บำท 
     

สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอตัดบัญชี     
ค่ำเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ 114,387 - (40,155) 74,232 
ผลประโยชน์พนกังำน 724,398 - 258,380 982,778 

รวม 838,785 - 218,225 1,057,010 



บริษัท ทริพเพลิ ไอ โลจิสติกส์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 
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14 ภำษีเงนิได้รอตัดบัญชี (ต่อ) 
 

สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อตดับญัชีส ำหรับรำยกำรขำดทุนทำงภำษีท่ียงัไม่ไดใ้ชย้กไปจะรับรู้ไม่เกินจ ำนวนท่ีเป็นไปไดค่้อนขำ้งแน่ว่ำ
จะมีก ำไรทำงภำษีในอนำคตเพียงพอท่ีจะใช้ประโยชน์ทำงภำษีนั้น กลุ่มกิจกำรไม่ไดรั้บรู้สินทรัพยภ์ำษีเงินไดจ้  ำนวน 363,848 บำท 
(พ.ศ. 2560 : 2,981,147 บำท) ท่ีเกิดจำกรำยกำรขำดทุนจ ำนวน 1,819,242 บำท (พ.ศ. 2560 : 14,905,737 บำท) ท่ีสำมำรถยกไปเพื่อ
หกักลบกบัก ำไรทำงภำษีในอนำคต  
 
วนัหมดสิทธิของรำยกำรขำดทุนทำงภำษีแสดงไดด้งัน้ี 
 
 งบกำรเงนิรวม 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
 บำท บำท 
   

หมดสิทธิในปี พ.ศ. 2563 951,595 951,595 
หมดสิทธิในปี พ.ศ. 2564 711,115 8,957,082 
หมดสิทธิในปี พ.ศ. 2565 47,191 4,997,060 
หมดสิทธิในปี พ.ศ. 2566 109,341 - 

 1,819,242 14,905,737 

 
15 สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีนอ่ืน 
 

 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

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

 บำท บำท บำท บำท 
     

ภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลถูกหกั ณ ท่ีจ่ำย 36,995,501  13,985,224   6,572,378  3,080,434 
ลูกหน้ีกรมสรรพำกร  785,303   785,303   -    - 
ภำษีมูลค่ำเพิ่มรอรับคืน  3,315,439   3,315,439   -    - 
เงินทดรองจ่ำยอ่ืน   43,038,764   -     -    - 

  84,135,007   18,085,966   6,572,378  3,080,434 

 



บริษัท ทริพเพลิ ไอ โลจิสติกส์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 
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16 เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ่ื้น 

 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

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

 บำท บำท บำท บำท 
     

เจำ้หน้ีกำรคำ้ 315,231,311  223,304,025   5,704,212  11,865,675 
เจำ้หน้ีกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมำยเหตุฯขอ้ 28.4)  6,253,952   4,382,401   1,941,453  737,682 
ค่ำใชจ่้ำยคำ้งจ่ำย 121,490,757  104,829,916  13,959,131 11,206,422 

 442,976,020  332,516,342  21,604,796 23,809,779 

 
17 เงนิกู้ยืม 

 
17.1 เงนิกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงนิ 

 
เงินกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม ประกอบดว้ยรำยละเอียดดงัน้ี 
 
 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

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

 บำท บำท บำท บำท 
     

เงินกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน     
   ท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยใน 1 ปี 1,875,996 6,620,250  - - 
เงินกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน     
   ท่ีถึงก ำหนดช ำระเกินกวำ่ 1 ปี - 1,832,454  - - 

รวม 1,875,996 8,452,704  - - 

 
กำรเปล่ียนแปลงของเงินกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงินส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม ประกอบดว้ยรำยละเอียดดงัน้ี 
 
 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

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

 บำท บำท บำท บำท 
     

ณ วนัท่ี 1 มกรำคม  8,452,704  16,912,138  - - 
จ่ำยช ำระคืนระหวำ่งปี  (6,576,708) (8,459,434) - - 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม  1,875,996  8,452,704 - - 

 
มูลค่ำยติุธรรมของเงินกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงินมีอตัรำดอกเบ้ียลอยตวั ดงันั้นมูลค่ำยติุธรรมจึงใกลเ้คียงกบัรำคำตำมบญัชี 
 



บริษัท ทริพเพลิ ไอ โลจิสติกส์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 
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17 เงนิกู้ยืม (ต่อ) 
 

17.1 เงนิกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงนิ (ต่อ) 
 
รำยกำรเคล่ือนไหวส ำหรับเงินกูย้มืระยะยำวส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560 ประกอบดว้ยรำยละเอียดดงัน้ี 
 

   พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560  กำรช ำระเงนิกู้ 

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

วงเงินท่ี 1 3,000,000 ทัว่ไป 546,531 1,221,565  MLR ผอ่นช ำระเงินตน้จ ำนวน 60 งวด 
(ทุกงวดรำย 1 เดือน)  

ก ำหนดจ่ำยเป็นรำยเดือน 

วงเงินท่ี 2 13,000,000 เพื่อลงทุนในคลงัสินคำ้ 
   และ เพิ่มสภำพคล่อง 

 
1,329,465 

  
4,324,139  

ปีท่ี 1-2 MLR-1 
ปีท่ี 3 MLR 

ผอ่นช ำระเงินตน้จ ำนวน 60 งวด 
(ทุกงวดรำย 1 เดือน) 

ก ำหนดจ่ำยเป็นรำยเดือน 

วงเงินท่ี 3 15,000,000 เพื่อลงทุนในธุรกิจ ขยำยกิจกำร และ 
   หมุนเวยีนในธุรกิจ 

 
- 

 
2,907,000  

 
MLR-1 

ผอ่นช ำระเงินตน้จ ำนวน 36 งวด 
(ทุกงวดรำย 1 เดือน) 

ก ำหนดจ่ำยเป็นรำยเดือน 

   1,875,996 8,452,704     

 
วงเงินกูย้มืระยะยำวจ ำนวน 3 ลำ้นบำทของบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงค ้ำประกนัโดยกรรมกำรสองท่ำนของกิจกำร 
 
วงเงินกูย้มืระยะยำวจ ำนวน 13 ลำ้นบำทของบริษทัยอ่ยอีกแห่งหน่ึงค ้ำประกนัดว้ยท่ีดินและส่ิงปลูกสร้ำงของบริษทัยอ่ยดงักล่ำวในขอ้มูลทำงกำรเงินรวม (หมำยเหตุฯขอ้ 12) และกรรมกำรสองท่ำนของกิจกำร 
 
วงเงินกูย้มืระยะยำวจ ำนวน 15 ลำ้นบำทของบริษทัยอ่ยอีกแห่งหน่ึงค ้ำประกนัดว้ยท่ีดินและอำคำรของกิจกำรในขอ้มูลทำงกำรเงินรวมซ่ึงแสดงเป็นอสงัหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุนในขอ้มูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
(หมำยเหตุฯขอ้ 11 และ 12) และกรรมกำรสองท่ำนของกิจกำร 
 



บริษัท ทริพเพลิ ไอ โลจิสติกส์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 

 

79 

17 เงนิกู้ยืม (ต่อ) 
 

17.2 หนีสิ้นตำมสัญญำเช่ำกำรเงนิ 
 
กำรเปล่ียนแปลงของหน้ีสินตำมสญัญำเช่ำกำรเงินระหวำ่งปีมี รำยละเอียดดงัต่อไปน้ี 
 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

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

 บำท บำท บำท บำท 
     

ณ วนัท่ี 1มกรำคม  30,437,957 24,297,273 14,329,914 6,901,535 
บวก เพิ่มข้ึนระหวำ่งปี 11,249,576 13,541,261 - 10,646,118 
หกั จ่ำยช ำระเงินในระหวำ่งปี (11,781,178) (9,267,316) (4,244,635) (3,742,422) 

 29,906,355 28,571,218 10,085,279 13,805,231 
บวก  ตดัจ ำหน่ำยค่ำใชจ่้ำยทำงกำรเงิน     
           ในอนำคตของสญัญำเช่ำกำรเงิน 1,323,610 1,866,739 568,752 524,683 
     

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม  31,229,965   30,437,957   10,654,031  14,329,914 
     

 
จ ำนวนเงินขั้นต ่ำท่ีตอ้งจ่ำยซ่ึงบนัทึกเป็นหน้ีสินตำมสญัญำเช่ำกำรเงิน มีดงัต่อไปน้ี 
 
 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

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

 บำท บำท บำท บำท 
     

ครบก ำหนดภำยในไม่เกิน 1 ปี  12,314,539   10,444,939   4,244,634  4,244,634 
ครบก ำหนดเกิน 1 ปีแต่ไม่เกิน 5 ปี  20,825,320   22,405,148   7,099,225  11,343,860 

  33,139,859   32,850,087   11,343,859  15,588,494 
หกั  ค่ำใชจ่้ำยทำงกำรเงินในอนำคตของ     
           สญัญำเช่ำกำรเงิน  (1,909,894)  (2,412,130)  (689,828) (1,258,580) 
     

มูลค่ำปัจจุบนัของหน้ีสินตำมสญัญำเช่ำกำรเงิน  31,229,965   30,437,957   10,654,031  14,329,914 
     

หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำกำรเงิน     
- ส่วนท่ีหมุนเวยีน  11,318,900   9,232,119   3,853,313  3,675,882 
- ส่วนท่ีไม่หมุนเวยีน  19,911,065   21,205,838   6,800,718  10,654,032 

  31,229,965   30,437,957   10,654,031  14,329,914 

 
 



บริษัท ทริพเพลิ ไอ โลจิสติกส์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 
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17 เงนิกู้ยืม (ต่อ) 
 

17.2 หนีสิ้นตำมสัญญำเช่ำกำรเงนิ  (ต่อ) 
 
มูลค่ำปัจจุบนัของหน้ีสินตำมสญัญำเช่ำกำรเงินมีรำยละเอียดดงัน้ี 
 
 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

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

 บำท บำท บำท บำท 
     

ครบก ำหนดภำยในไม่เกิน 1 ปี  11,318,900   9,232,119   3,853,313  3,675,882 
ครบก ำหนดเกิน 1 ปีแต่ไม่เกิน 5 ปี  19,911,065   21,205,838   6,800,718  10,654,032 

  31,229,965   30,437,957   10,654,031  14,329,914 

 
18 หนีสิ้นหมุนเวยีนอ่ืน 

 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

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

 บำท บำท บำท บำท 
     

ภำษีหกั ณ ท่ีจ่ำยคำ้งจ่ำย  4,985,847   6,157,676   579,325  584,038 
เจำ้หน้ีกรมสรรพำกร  4,873,249   2,618,207   272,196  - 
ภำษีขำยท่ียงัไม่ถึงก ำหนด  9,560,794   10,044,945   1,347,483  2,077,435 
ภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลคำ้งจ่ำย 16,324,587  12,793,438   -    - 
อ่ืนๆ  3,418,487   3,507,550   -    - 

  39,162,964   35,121,816   2,199,004  2,661,473 

 
19 ภำระผูกพนัผลประโยชน์พนักงำน 
 

 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

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

 บำท บำท บำท บำท 
     

วนัท่ี 1 มกรำคม  23,284,427   19,799,486   4,913,892  4,193,923 
ตน้ทุนบริกำร 9,754,944 3,484,941 3,169,183 719,969 
จ่ำยระหวำ่งปี (582,400) - - - 
กำรวดัมูลค่ำใหม่ของภำระผกูพนัผลประโยชน์     
   หลงัออกจำกงำน (875,241) - 2,636,984 - 

วนัท่ี 31 ธนัวำคม 31,581,730  23,284,427  10,720,059 4,913,892 



บริษัท ทริพเพลิ ไอ โลจิสติกส์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 
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19 ภำระผูกพนัผลประโยชน์พนักงำน (ต่อ) 
 

ขอ้สมมติฐำนจำกกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยัท่ีส ำคญั ณ วนัท่ีในงบแสดงฐำนะกำรเงินรวมและงบแสดงฐำนะ
กำรเงินเฉพำะกิจกำร มีดงัต่อไปน้ี 
 
 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
   

อตัรำคิดลด  ร้อยละ 1.76 ถึง 4.38 ร้อยละ 3.10 
อตัรำกำรข้ึนเงินเดือน ร้อยละ 7.00  ร้อยละ 7.00  
อตัรำกำรลำออก   
- อำยนุอ้ยกวำ่ 30 ปี ร้อยละ 20.00 ร้อยละ 20.00 
- ตั้งแต่ 30 ปี ถึงนอ้ยกวำ่ 40 ปี ร้อยละ 15.00 ร้อยละ 12.00 
- ตั้งแต่ 40 ปี ถึงนอ้ยกวำ่ 55 ปี ร้อยละ 9.00 ร้อยละ 7.00 
- อำย ุ55 ปี ข้ึนไป ร้อยละ 0.00 ร้อยละ 0.00 
 
กำรวเิครำะห์ควำมอ่อนไหวของขอ้สมมติหลกัในกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยัเป็นดงัน้ี 
 
   

 กำรเปลี่ยนแปลง ผลกระทบต่อภำระผูกพนัโครงกำรผลประโยชน์ที่ก ำหนดไว้ 

 ในข้อสมมติ กำรเพิม่ขึน้ของข้อสมมติ กำรลดลงของข้อสมมติ 
    

อตัรำคิดลด ร้อยละ 1.00 ลดลง ร้อยละ 12.00 เพิ่มข้ึน ร้อยละ 14.00 
อตัรำกำรเพิ่มข้ึนของเงินเดือน ร้อยละ 1.00 เพิ่มข้ึน ร้อยละ 14.00 ลดลง ร้อยละ 12.00 
อตัรำกำรลำออกของพนกังำน ร้อยละ 20.00 ลดลง ร้อยละ 13.00 ลดลง ร้อยละ 16.00 
 
กำรวิเครำะห์ควำมอ่อนไหวขำ้งตน้น้ีอำ้งอิงจำกกำรเปล่ียนแปลงขอ้สมมติ ขณะท่ีให้ขอ้สมมติอ่ืนคงท่ี ในทำงปฏิบติัสถำนกำรณ์
ดงักล่ำวยำกท่ีจะเกิดข้ึน และกำรเปล่ียนแปลงในขอ้สมมติอำจมีควำมสัมพนัธ์กนั ในกำรค ำนวณกำรวิเครำะห์ควำมอ่อนไหวของ
ภำระผูกพนัผลประโยชน์ท่ีก ำหนดไวท่ี้มีต่อกำรเปล่ียนแปลงในขอ้สมมติหลกัไดใ้ช้วิธีเดียวกบั (มูลค่ำปัจจุบนัของภำระผูกพนั
โครงกำรผลประโยชน์ท่ีก ำหนดไวค้  ำนวณดว้ยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมำณกำรไว ้(Projected Unit Credit Method) ณ วนัส้ิน
รอบระยะเวลำรำยงำน)ในกำรค ำนวณหน้ีสินภำระผกูพนัผลประโยชน์พนกังำนท่ีรับรู้ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน 
 
วธีิกำรและประเภทของขอ้สมมติท่ีใชใ้นกำรจดัท ำกำรวเิครำะห์ควำมอ่อนไหวไม่ไดเ้ปล่ียนแปลงจำกปีก่อน 
 
ระยะเวลำถวัเฉล่ียถ่วงน ้ ำหนกัของภำระผกูพนัตำมโครงกำรผลประโยชน์ในงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร คือ 15.4 ปี 
(พ.ศ. 2560: 16 ปี) 



บริษัท ทริพเพลิ ไอ โลจิสติกส์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 
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19 ภำระผูกพนัผลประโยชน์พนักงำน (ต่อ) 
 
กำรวเิครำะห์กำรครบก ำหนดของกำรจ่ำยช ำระผลประโยชน์พนกังำนท่ีไม่มีกำรคิดลด มีดงัน้ี 
 
 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

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

 บำท บำท บำท บำท 
     

ครบก ำหนดช ำระภำยใน     
     

นอ้ยกวำ่ 1 ปี 1,204,752 1,181,861 65,000 62,757 
เกินกวำ่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 2 ปี 295,032 2,145,222 - 75,579 
เกินกวำ่ 2 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 5,079,781 3,807,993 81,057 112,207 
เกินกวำ่ 5 ปี 137,292,086 71,634,148 34,561,648 11,525,463 

 143,871,651 78,769,224 34,707,705 11,776,006 

 
20 ทุนเรือนหุ้น 

 
รำยกำรเคล่ือนไหวของทุนเรือนหุน้ ประกอบดว้ยรำยละเอียดดงัน้ี 
 
     ส่วนเกนิมูลค่ำ  
 ทุนจดทะเบยีน ทุนทีอ่อกและเรียกช ำระแล้ว หุ้นสำมญัสุทธิ รวม 

 จ ำนวนหุ้น บำท  จ ำนวนหุ้น  บำท บำท บำท 
       

ณ วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2560 2,150,000 215,000,000 2,150,000 215,000,000 - 215,000,000 

แตกหุน้ 1 หุน้ : 200 หุน้ 430,000,000 215,000,000 430,000,000 215,000,000 - 215,000,000 
กำรเพิ่มทุนจดทะเบียนระหวำ่งปี 185,000,000 92,500,000 174,500,000 87,250,000 707,350,000 794,600,000 
ค่ำใชจ่้ำยในกำรออกหุน้ - - - - (19,384,106) (19,384,106) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2560 615,000,000 307,500,000 604,500,000 302,250,000 687,965,894 990,215,894 
กำรเพิ่มทุนจดทะเบียนระหวำ่งปี - - - - - - 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 615,000,000 307,500,000 604,500,000 302,250,000 687,965,894 990,215,894 

 
ท่ีประชุมวสิำมญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 1/2560 เม่ือวนัท่ี 15 มีนำคม พ.ศ. 2560 ผูถื้อหุน้ไดมี้มติอนุมติัเร่ืองต่ำงๆ ดงัต่อไปน้ี 
 
ใหล้ดมูลค่ำหุน้ท่ีตรำไวเ้ดิมจำก 100 บำท เป็นหุน้ละ 0.50 บำท ส่งผลใหจ้ ำนวนหุน้สำมญัจดทะเบียนเปล่ียนจำก 2,150,000 หุน้ เป็น 
430,000,000 หุน้ และหุน้สำมญัท่ีออกและช ำระแลว้จ ำนวน 2,150,000 หุน้ เป็น 430,000,000 หุน้ กิจกำรไดจ้ดทะเบียนกำรลดมูลค่ำ
หุน้ท่ีตรำไวก้บักระทรวงพำณิชยแ์ลว้เม่ือวนัท่ี 21 มีนำคม พ.ศ. 2560 



บริษัท ทริพเพลิ ไอ โลจิสติกส์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 
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20 ทุนเรือนหุ้น (ต่อ) 
 
กิจกำรเพิ่มทุนจดทะเบียนของกิจกำรจ ำนวน 5 ลำ้นบำท จำก 215 ลำ้นบำท เป็น 220 ลำ้นบำท โดยเพิ่มหุน้สำมญัจ ำนวน 10,000,000 หุน้ 
จำก 430,000,000 หุ้น เป็น 440,000,000 หุ้น เพื่อจดัสรรให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมตำมสัดส่วนกำรถือหุ้นเดิม กิจกำรได้จดทะเบียนกำรเพิ่มทุน 
จดทะเบียนกบักระทรวงพำณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 21 มีนำคม พ.ศ. 2560 และไดรั้บช ำระค่ำหุน้เตม็จ ำนวนแลว้ เม่ือวนัท่ี 28 เมษำยน พ.ศ. 2560 
 
กิจกำรเพิ่มทุนจดทะเบียนของกิจกำรจ ำนวน 80 ล้ำนบำท จำก 220 ล้ำนบำทเป็น 300 ล้ำนบำท โดยเพิ่มทุนหุ้นสำมัญจ ำนวน 
160,000,000 หุ้น จำก 440,000,000 หุ้น เป็น 600,000,000 หุ้น เพื่อรองรับเสนอขำยหุ้นต่อสำธำรณะเป็นคร้ังแรก (IPO) กิจกำร 
ไดจ้ดทะเบียนกำรเพิ่มทุนจดทะเบียนกบักระทรวงพำณิชยแ์ลว้ เม่ือวนัท่ี 21 มีนำคม พ.ศ. 2560  
 
กิจกำรเพิ่มทุนจดทะเบียนของกิจกำรจ ำนวน 7.50 ลำ้นบำท จำก 300 ลำ้นบำท เป็น 307.50 ลำ้นบำท โดยเพิ่มหุ้นสำมญัจ ำนวน 
15,000,000 หุ้น จำก 600,000,000 หุ้น เป็น 615,000,000 หุ้น เพื่อรองรับกำรเสนอขำยหลกัทรัพยต่์อกรรมกำรและพนักงำนของ
กิจกำร (ESOP) โดยจดัสรรเป็นหุน้สำมญัจ ำนวน 4,500,000 หุน้ และใบส ำคญัแสดงสิทธิจ ำนวน 10,500,000 สิทธิ ส ำหรับเสนอขำย
แก่กรรมกำรและพนักงำนท่ีเขำ้เง่ือนไขท่ีก ำหนด ในระหว่ำงท่ีกิจกำรท ำกำรจดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  
โดยใบส ำคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซ้ือหุ้นสำมัญใหม่ได้ 1 หุ้น และไม่สำมำรถโอนสิทธิได้ โดยรำยละเอียดของ ESOP 
สำมำรถเปล่ียนแปลงไดต้ำมท่ีฝ่ำยบริหำรเห็นสมควร และจะตอ้งไดรั้บมติจำกผูถื้อหุน้ในกำรอนุมติักำรออก ESOP ดงักล่ำว กิจกำร
ไดจ้ดทะเบียนกำรเพิ่มทุนจดทะเบียนต่อกระทรวงพำณิชยแ์ลว้ เม่ือวนัท่ี 21 มีนำคม พ.ศ. 2560  
 
ส ำหรับกำรเพิ่มทุนหุน้สำมญัจ ำนวน 160,000,000 หุน้ และ 4,500,000 หุน้ ท่ีอธิบำยในยอ่หนำ้ก่อน รวมทั้งส้ิน 164,500,000 หุน้นั้น
กิจกำรได้รับช ำระค่ำหุ้นในรำคำ IPO ท่ี 4.80 บำทต่อหุ้น คิดเป็นมูลค่ำหุ้นท่ีรำคำตรำไว ้82,250,000 บำท และส่วนเกินมูลค่ำ 
หุน้สำมญั เท่ำกบั 707,350,000 บำท นอกจำกน้ีค่ำใชจ่้ำยท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงในกำรออกหุน้ใหม่ จ ำนวน 19,384,106 บำท แสดงสุทธิ
จำกส่วนเกินมูลค่ำหุ้น  กิจกำรไดรั้บช ำระค่ำหุ้นพร้อมส่วนเกินมูลค่ำหุ้นเต็มจ ำนวนแลว้ และไดจ้ดทะเบียนกำรเพิ่มทุนท่ีออกและ 
รับช ำระแลว้ต่อกระทรวงพำณิชยเ์ม่ือ 29 สิงหำคม พ.ศ. 2560 
 
ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560 ส่วนเกินมูลค่ำหุ้นสำมัญสุทธิท่ีแสดงอยู่ในงบแสดงฐำนะกำรเงินมีจ ำนวน 
687,965,894 บำท 
 



บริษัท ทริพเพลิ ไอ โลจิสติกส์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 
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21 เงนิปันผลจ่ำย 
 

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

22 ส ำรองตำมกฎหมำย 
 

ตำมพระรำชบญัญติับริษทัมหำชนจ ำกดั พ.ศ. 2535 กิจกำรตอ้งจดัสรรส ำรองตำมกฎหมำยอยำ่งนอ้ยร้อยละ 5 ของก ำไรสุทธิหลกั
หักส่วนของขำดทุนสะสมยกมำ (ถ้ำมี) จนกว่ำทุนส ำรองน้ีจะมีมูลค่ำไม่น้อยกว่ำร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ทุนส ำรองน้ี 
ไม่สำมำรถน ำไปจ่ำยเงินปันผลได ้

 
23 รำยได้อ่ืน 

 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

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

 บำท บำท บำท บำท 
     

รำยไดค่้ำเช่ำ  308,270   282,122   -    - 
รำยไดด้อกเบ้ีย  6,198,518   2,645,064   10,015,291  4,362,469 
รำยไดค่้ำบริหำรจดักำร  4,631,000   -   42,590,000  27,460,000 
ก ำไรจำกกำรจ ำหน่ำยอุปกรณ์  3,999,576   174,854   -    - 
ก ำไรจำกเงินคืนทุนจำกกำรเลิกกิจกำรของบริษทัยอ่ย  -     -  553,844 - 
รำยไดค่้ำชดเชย  -     3,393,798   -    - 
รำยไดอ่ื้น  3,311,337   8,988,528   1,361,219  1,972,116  

 18,448,701   15,484,366   54,520,354  33,794,585 



บริษัท ทริพเพลิ ไอ โลจิสติกส์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 
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24 ต้นทุนทำงกำรเงนิ 

 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

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

 บำท บำท บำท บำท 
     

ดอกเบ้ียเงินกูย้มืจำกสถำบนักำรเงิน  364,918   2,556,858   -    - 
ดอกเบ้ียสญัญำเช่ำกำรเงิน  1,323,610   1,866,739   568,752  524,683 
ดอกเบ้ียเงินกูย้มืกรรมกำร  -     147,945   -    147,945 
ดอกเบ้ียจ่ำยอ่ืนๆ 174,971  990,295  - -  

 1,863,499   5,561,837  568,752 672,628 

 
25 ค่ำใช้จ่ำยตำมลักษณะ 

 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

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

 บำท บำท บำท บำท 
     

ค่ำใชจ่้ำยผลประโยชน์พนกังำน 392,922,253  303,800,613  51,113,025 41,639,288 
ค่ำเส่ือมรำคำและค่ำตดัจ ำหน่ำย  48,109,897   40,351,988   8,776,431  6,417,148 
ขำดทุนจำกกำรเลิกใชท้รัพยสิ์น  444,356   154,632   16,416  - 
หน้ีสงสยัจะสูญ  (154,145)  (2,472,643)  104,348  (200,777) 
กำรจ่ำยโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์  1,330,000   444,548   1,330,000  444,548 
ค่ำเช่ำตำมสญัญำเช่ำด ำเนินงำน  99,141,234   81,028,077   518,414  407,072 
ค่ำสำธำรณูปโภค  50,028,100   54,159,691   8,536,467  8,388,078 
ค่ำธรรมเนียมวชิำชีพ และค่ำธรรมเนียมอ่ืน 62,384,821  83,113,983  20,147,789 18,409,344 
ค่ำซ่อมแซม  10,273,293   8,629,549   698,331  930,803 

 
26 ภำษีเงนิได้ 

 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

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

ภำษีเงินไดใ้นปีปัจจุบนั  23,733,000   31,792,024  - - 

ภำษีเงินไดร้อตดับญัชี (หมำยเหตุฯขอ้ 14)  (5,323,293)  (5,538,711)  (3,073,146) (218,225) 

  18,409,707   26,253,313   (3,073,146) (218,225) 

 
ภำษีเงินไดท่ี้แสดงในงบก ำไรขำดทุนรวมค ำนวณจำกก ำไรสุทธิทำงภำษีของบริษทัในอตัรำร้อยละ 20 และของบริษทัยอ่ยในอตัรำ
ร้อยละ 17 หรือ 20  



บริษัท ทริพเพลิ ไอ โลจิสติกส์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 
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26 ภำษีเงนิได้ (ต่อ) 
 
ภำษีเงินไดส้ ำหรับก ำไรก่อนภำษีเงินไดข้องกลุ่มกิจกำรมียอดจ ำนวนท่ีแตกต่ำงจำกกำรค ำนวณก ำไรทำงบญัชีคูณกบัอตัรำภำษี โดยมี
รำยละเอียดดงัน้ี 
 
 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

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

ก ำไรก่อนภำษี 169,086,815  155,890,431  106,268,241  215,814,334  
     

ภำษีค  ำนวณจำกอตัรำภำษีร้อยละ 17 หรือ 20 32,880,949  35,386,372   21,253,649  43,162,867 
   (พ.ศ. 2560 : ร้อยละ 17 หรือ 20)     
ผลกระทบ:     
   ส่วนแบ่งก ำไรจำกเงินลงทุนในบริษทัร่วม     
      และกำรร่วมคำ้  (6,612,491)  (3,335,613)  -    - 
   รำยไดท่ี้ไดรั้บยกเวน้ภำษีเงินได ้  -  (1,153,100) (19,345,364) (42,476,582) 
   รำยจ่ำยท่ีถือเป็นรำยจ่ำยทำงภำษีเงินไดเ้พิ่ม (2,350,077)   (1,389,761) (1,442,509) (1,269,454) 
   ค่ำใชจ่้ำยท่ีไม่สำมำรถหกัภำษี 1,316,574  2,284,126  710,737 583,169 
   กำรใชผ้ลขำดทุนทำงภำษีงวดก่อนท่ีไม่ไดรั้บรู้เป็น     
       สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อตดับญัชี  (1,831,219)  -   (1,831,219)  -  
   ผลขำดทุนทำงภำษีในงวดปัจจุบนัท่ีไม่ไดรั้บรู้เป็น     
       สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อตดับญัชี -   (5,538,711) -  (218,225) 
   ผลขำดทุนทำงภำษีในงวดก่อนท่ีรับรู้เป็น     
       สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อตดับญัชีในปีปัจจุบนั (4,994,029) - (2,418,440) - 

ภำษีเงินได ้ 18,409,707  26,253,313   (3,073,146)  (218,225) 

 



บริษัท ทริพเพลิ ไอ โลจิสติกส์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 
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27 ก ำไรต่อหุ้น 
 

27.1)  ก ำไรต่อหุ้นข้ันพืน้ฐำน 
 

เม่ือวนัท่ี 21 มีนำคม พ.ศ. 2560 กิจกำรไดล้ดมูลค่ำหุ้นสำมญัท่ีตรำไวจ้ำกมูลค่ำหุ้นละ 100 บำท เป็นมูลค่ำหุ้นละ 0.50 บำท  
มีผลท ำใหจ้  ำนวนหุน้สำมญัท่ีออกและช ำระแลว้เพิ่มข้ึนจำก 2,150,000 หุน้ เป็น 430,000,000 หุน้ (หมำยเหตุฯ ขอ้ 20) ในกำร
ค ำนวณก ำไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐำน กิจกำรไดใ้ชจ้  ำนวนหุน้สำมญัหลงัจำกแตกหุน้ในกำรค ำนวณก ำไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐำนส ำหรับ
ทุกงวดท่ีน ำเสนอรำยงำน 
 

ก ำไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐำนค ำนวณโดยกำรหำรก ำไรสุทธิท่ีเป็นของผูถื้อหุน้สำมญัดว้ยจ ำนวนหุน้สำมญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้ ำหนกัตำม
ระยะเวลำท่ีออกอยูใ่นระหวำ่งปี 

 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

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

ก ำไรสุทธิส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ (บำท) 150,677,108 129,637,118 109,341,387 216,032,559 
     

จ ำนวนหุน้สำมญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกั     
   ท่ีออกก่อนกำรแตกหุน้ (หุน้) 604,500,000 2,150,000 604,500,000 2,150,000 
บวก จ ำนวนหุน้สำมญัท่ีเพิ่มข้ึนจำกกำรแตกหุน้ (หุน้) - 427,850,000 - 427,850,000 
บวก จ ำนวนหุน้สำมญัท่ีออกเพิ่มในระหวำ่งงวด     
   ภำยหลงักำรแตกหุน้ถวัเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกั (หุน้) - 63,130,137 - 63,130,137 

รวมจ ำนวนหุน้ส ำหรับกำรค ำนวณก ำไรต่อหุน้ 604,500,000 493,130,137 604,500,000 493,130,137 

ก ำไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐำน (บำทต่อหุน้) 0.2493 0.2629 0.1809 0.4381 
 



บริษัท ทริพเพลิ ไอ โลจิสติกส์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 
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27 ก ำไรต่อหุ้น (ต่อ) 
 
27.2) ก ำไรต่อหุ้นปรับลด 
 

เม่ือวนัท่ี 29 สิงหำคม พ.ศ. 2560 กิจกำรออกใบส ำคญัแสดงสิทธิซ้ือหุน้สำมญัจ ำนวน 10,500,000 สิทธิ ใบส ำคญัแสดงสิทธิ
น้ีมีก ำหนดระยะเวลำใชสิ้ทธิภำยใน 3 ปี นบัจำกวนัท่ีออกใบส ำคญัแสดงสิทธิ 
 
ก ำไรต่อหุน้ปรับลดค ำนวณโดยกำรหำรก ำไรสุทธิท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นสำมญัดว้ย จ ำนวนหุน้สำมญัส ำหรับกำรค ำนวณก ำไร
ต่อหุน้ขั้นพื้นฐำน ปรับเพิ่มดว้ยจ ำนวนหุน้สำมญัท่ีตอ้งออกเสมือนวำ่มีกำรใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สำมญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกั 
 

 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

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

ก ำไรสุทธิส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ (บำท) 150,677,108 129,637,118 109,341,387 216,032,559 
     

จ ำนวนหุน้ส ำหรับกำรค ำนวณก ำไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐำน 604,500,000 493,130,137  604,500,000 493,130,137  
บวก จ ำนวนหุน้สำมญัท่ีออกเพิ่มเสมือนวำ่มีกำรใชสิ้ทธิ     
   ซ้ือหุน้สำมญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกั (หุน้) 2,182,355 1,577,145 2,182,355 1,577,145  

จ ำนวนหุน้ส ำหรับกำรค ำนวณก ำไรต่อหุน้ปรับลด (หุน้) 606,682,355 494,707,282  606,682,355 494,707,282  

ก ำไรต่อหุน้ปรับลด (บำทต่อหุน้) 0.2484 0.2620  0.1802  0.4367  

 



บริษัท ทริพเพลิ ไอ โลจิสติกส์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 
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28 รำยกำรกบับุคคลหรือกจิกำรที่เกีย่วข้องกนั 
 
กิจกำรและบุคคลท่ีมีควำมสมัพนัธ์กบักิจกำร ไม่วำ่ทำงตรงหรือทำงออ้ม โดยผำ่นกิจกำรอ่ืนแห่งหน่ึงหรือมำกกวำ่หน่ึงแห่ง โดยท่ีบุคคล
หรือกิจกำรนั้นมีอ ำนำจควบคุมกิจกำร หรือถูกควบคุมโดยบริษทั หรืออยู่ภำยใตก้ำรควบคุมเดียวกนักบับริษทั รวมถึงบริษทัท่ี
ด ำเนินธุรกิจกำรลงทุน บริษทัยอ่ย และบริษทัยอ่ยในเครือเดียวกนั ถือเป็นกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกบักิจกำร  บริษทัร่วมและบุคคลท่ีเป็น
เจำ้ของส่วนไดเ้สียในสิทธิออกเสียงของกิจกำรซ่ึงมีอิทธิพลอยำ่งเป็นสำระส ำคญัเหนือกิจกำร ผูบ้ริหำรส ำคญัรวมทั้งกรรมกำรและ
พนกังำนของกิจกำรตลอดจนสมำชิกในครอบครัวท่ีใกลชิ้ดกบับุคคลเหล่ำนั้น กิจกำรและบุคคลทั้งหมดถือเป็นบุคคลหรือกิจกำรท่ี
เก่ียวขอ้งกบักิจกำร 
 
กิจกำรถูกควบคุมโดยกรรมกำรท่ีมีอ ำนำจ 2 ท่ำน ซ่ึงถือหุน้ในกิจกำรรวมกนัร้อยละ 35.83 (พ.ศ. 2560 : ร้อยละ 40.55) 
 
ในกำรพิจำรณำควำมสัมพนัธ์ระหว่ำงบุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัซ่ึงอำจมีข้ึนไดต้อ้งค ำนึงถึงรำยละเอียดของควำมสัมพนัธ์
มำกกวำ่รูปแบบควำมสัมพนัธ์ตำมกฎหมำย 
 
รำยกำรต่อไปน้ีเป็นรำยกำรกบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
 
28.1 รำยได้จำกกำรให้บริกำร 

 
 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

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

 บำท บำท บำท บำท 
     

รำยได้จำกกำรให้บริกำร     
บริษทัยอ่ย  -     -   5,533,251  4,283,496 
บริษทัร่วม  117,626,824   123,281,564   5,638,114  8,065,170 
กำรร่วมคำ้  4,104,144   4,589,720   491,590  248,217 

  121,730,968   127,871,284   11,662,955  12,596,883 

 
 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

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

รำยได้จำกกำรให้เช่ำและ     
   กำรบริกำรที่เกีย่วข้องกัน     
บริษทัยอ่ย  -     -   8,674,799  8,556,779 
บริษทัร่วม  6,253,812   6,108,875   6,253,812  6,108,875 
กำรร่วมคำ้  -     9,600   -    9,600 

  6,253,812   6,118,475   14,928,611  14,675,254 

 



บริษัท ทริพเพลิ ไอ โลจิสติกส์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 
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28 รำยกำรกบับุคคลหรือกจิกำรที่เกีย่วข้องกนั (ต่อ) 
 

28.1 รำยได้จำกกำรให้บริกำร (ต่อ) 
 

 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

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

ค่ำบริหำรจัดกำร     
บริษทัยอ่ย - - 42,590,000 27,460,000 
กำรร่วมคำ้ 2,436,000 - - - 

 2,436,000 - 42,590,000 27,460,000 

 
 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

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

เงนิปันผลรับ     
บริษทัยอ่ย  -     -     84,189,238  200,289,000 
บริษทัร่วม -  -     7,250,000  12,101,691 
กำรร่วมคำ้ -  -     5,287,590  - 

 -  -     96,726,828  212,390,691 

 
28.2 กำรรับบริกำร 

 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

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

 บำท บำท บำท บำท 
     

กำรรับบริกำรจำก     
บริษทัยอ่ย  -     -   5,488,259  5,495,594 
บริษทัร่วม  26,519,840   20,324,426   10,549,447  1,176,781 
กำรร่วมคำ้ 55,654,919  50,187,359   -    - 

  82,174,759   70,511,785   16,037,706  6,672,375 

 



บริษัท ทริพเพลิ ไอ โลจิสติกส์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 
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28 รำยกำรกบับุคคลหรือกจิกำรที่เกีย่วข้องกนั (ต่อ) 
 

28.3 กำรซ้ือและจ ำหน่ำยสินทรัพย์ 

 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

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

กำรซ้ือสินทรัพย์     
บริษทัร่วม - 26,107,190 - - 

 - 26,107,190 - - 
 

28.4 ยอดค้ำงช ำระที่เกดิจำกกำรให้และรับบริกำร 

 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

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

 บำท บำท บำท บำท 
     

ลูกหนีก้ำรค้ำกจิกำรที่เกีย่วข้องกัน     
บริษทัยอ่ย  -     -     14,398,863  28,045,869 
บริษทัร่วม 15,879,372  14,480,512   956,823  995,905 
กำรร่วมคำ้  3,046,757   362,374   644,044  202,569 

  18,926,129   14,842,886   15,999,730  29,244,343 
 

    

เจ้ำหนีก้จิกำรที่เกีย่วข้องกัน     
บริษทัยอ่ย  -     -   832,823  734,688 
บริษทัร่วม  2,350,287   1,233,863   1,108,630  2,994 
กำรร่วมคำ้  3,903,665   3,148,538   -    - 

  6,253,952   4,382,401   1,941,453  737,682 
 

28.5 เงนิปันผลค้ำงรับ  
 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

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

เงนิปันผลค้ำงรับ       
บริษทัยอ่ย - - 34,386,430 32,498,220 
กำรร่วมคำ้ 1,499,950 - - - 

 1,499,950 - 34,386,430 32,498,220 



บริษัท ทริพเพลิ ไอ โลจิสติกส์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 
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28 รำยกำรกบับุคคลหรือกจิกำรที่เกีย่วข้องกนั (ต่อ) 
 

28.6 เงนิให้กู้ยืมระยะส้ันแก่กจิกำรที่เกีย่วข้องกัน 

 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

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

 บำท บำท บำท บำท 
     

บริษทัยอ่ย - - 320,316,300 306,390,800 
กำรร่วมคำ้ 2,250,000 2,250,000 2,250,000 2,250,000 

 2,250,000 2,250,000 322,566,300 308,640,800 

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

 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

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

 บำท บำท บำท บำท 
     

ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2,250,000 1,400,000 308,640,800 50,290,800 
เพิ่มข้ึนระหวำ่งปี - 3,750,000 92,600,000 271,750,000 

รับช ำระคืนระหวำ่งปี - (2,900,000) (78,674,500) (13,400,000) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2,250,000 2,250,000 322,566,300 308,640,800 

 
28.7 ค่ำตอบแทนผู้บริหำรส ำคญั 

 
ผูบ้ริหำรส ำคญัของบริษทั รวมถึงกรรมกำร (ไม่วำ่จะท ำหนำ้ท่ีในระดบับริหำรหรือไม่) คณะผูบ้ริหำรระดบัสูง เลขำนุกำรบริษทั 
และหวัหนำ้หน่วยงำนตรวจสอบภำยใน  ค่ำตอบแทนท่ีจ่ำยหรือคำ้งจ่ำยส ำหรับผูบ้ริหำรส ำคญัมีดงัน้ี 

 

 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

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

 บำท บำท บำท บำท 
     

เงินเดือนและผลประโยชน์ระยะสั้นอ่ืน  59,465,789   67,567,344   25,827,945  21,058,109 
ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำน  2,020,361   1,427,445   1,216,488  662,673 
กำรจ่ำยโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์  1,330,000   444,548   1,330,000  444,548 

  62,816,150   69,439,337   28,374,433  22,165,330 
 



บริษัท ทริพเพลิ ไอ โลจิสติกส์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 
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29 ข้อมูลตำมส่วนงำน 
 

ขอ้มูลจ ำแนกตำมส่วนงำน แบ่งตำมส่วนงำนท่ีน ำเสนอและไดรั้บกำรสอบทำนโดยผูมี้อ  ำนำจตดัสินใจสูงสุดดำ้นกำรด ำเนินงำนคือ
คณะกรรมกำรบริษัท โดยรวมส่วนงำนท่ีมีลักษณะท่ีคล้ำยคลึงกันเข้ำด้วยกัน ผูมี้อ  ำนำจตัดสินใจสูงสุดด้ำนกำรด ำเนินงำน  
วดัผลกำรด ำเนินงำนของแต่ละส่วนงำนโดยใชก้ ำไรขั้นตน้ ส่วนงำนท่ีน ำเสนอประกอบไปดว้ยธุรกิจขนส่งสินคำ้ทำงอำกำศ ธุรกิจ
ขนส่งสินคำ้ทำงทะเลและทำงบก ธุรกิจกำรบริหำรจดักำรโลจิสติกส์ ธุรกิจโลจิสติกส์ส ำหรับเคมีภณัฑ์และสินคำ้อนัตรำยและ
บริหำรจดักำรอ่ืนๆ 
 

ธุรกิจขนส่งสินคำ้ทำงอำกำศ ประกอบธุรกิจหลักในกำรเป็นตัวแทนให้บริกำรขำยระวำงขนส่งและ 
ขนถ่ำยสินค้ำทำงอำกำศ ทั้ งภำยในและต่ำงประเทศให้กับสำยกำรบิน 
รวมถึงบริกำรอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งและให้บริกำรจดักำรคลงัสินคำ้ และบริหำร
คลงัสินคำ้ในท่ำอำกำศยำน 

ธุรกิจขนส่งสินคำ้ทำงทะเลและทำงบก ประกอบธุรกิจหลักในกำรเป็นตัวแทนให้บริกำรขำยระวำงขนส่งและ 
ขนถ่ำยสินคำ้ทำงทะเลและทำงบกทั้งภำยในและต่ำงประเทศ 

ธุรกิจกำรบริหำรจดักำรโลจิสติกส์ ให้บริกำรสถำนท่ีจดัเก็บสินคำ้บริหำรคลงัสินคำ้ ขนส่งและขนถ่ำยสินคำ้ 
ทั้งทำงบก ทำงน ้ำ และทำงอำกำศ ทั้งภำยในประเทศและระหวำ่งประเทศ 

ธุรกิจโลจิสติกส์ส ำหรับเคมีภณัฑแ์ละสินคำ้
อนัตรำย 

ประกอบธุรกิจหลกัในกำรเป็นตวัแทนใหบ้ริกำรขำยระวำง รับจดักำรขนส่ง
สินคำ้ทั้งในและต่ำงประเทศ ให้บริกำรดำ้นบริหำรคลงัสินคำ้ และกระจำย
สินคำ้ส ำหรับสินคำ้เคมีและท่ีเก่ียวเน่ืองกบัอุตสำหกรรมเคมี 

บริหำรจดักำรอ่ืนๆ ใหบ้ริกำรเช่ำอำคำร และบริหำรจดักำรอ่ืนๆ 
 

 



บริษัท ทริพเพลิ ไอ โลจิสติกส์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 
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29 ข้อมูลตำมส่วนงำน (ต่อ) 
 
 งบกำรเงนิรวม 

 ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 

 

ธุรกจิขนส่งสินค้ำ 
ทำงอำกำศ 

ธุรกจิขนส่งสินค้ำ 
ทำงทะเลและทำงบก 

ธุรกจิกำรบริหำร
จัดกำรโลจิสตกิส์ 

ธุรกจิโลจิสติกส์
ส ำหรับเคมภีัณฑ์

และสินค้ำอนัตรำย บริหำรจัดกำรอ่ืนๆ 
รวมก่อนรำยกำร

ระหว่ำงกนั 
ตัดรำยกำร
ระหว่ำงกนั 

รวมหลงัตัด
รำยกำร 

ระหว่ำงกนั 
         

รำยไดจ้ำกกำรขำยและบริกำร  2,279,625,244   116,640,002   134,975,237   561,866,163   15,137,312    3,108,243,958   (337,679,819)  2,770,564,139  
ตน้ทุนขำยและบริกำร  (2,029,682,934)  (44,916,610)  (98,922,146)  (429,012,133)  (10,376,051)  (2,612,909,874)  326,954,542   (2,285,955,332) 

ก ำไรของส่วนงำน  249,942,310   71,723,392   36,053,091   132,854,030   4,761,261   495,334,084   (10,725,277) 484,608,807 
รำยไดอ่ื้น         18,448,701  
ค่ำใชจ่้ำยในกำรขำย         (77,171,225) 
ค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำร         (293,984,867) 
ก ำไรจำกอตัรำแลกเปล่ียน - สุทธิ         6,986,442  
ตน้ทุนทำงกำรเงิน         (1,863,499) 

ส่วนแบ่งก ำไรจำกเงินลงทุนในบริษทัร่วมและกำรร่วมคำ้         33,062,456  

ก ำไรก่อนค่ำใช้จ่ำยภำษเีงนิได้         169,086,815 

ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินได ้         (18,409,707) 

ก ำไรส ำหรับปี         150,677,108  

 

        
สินทรัพยร์วมของส่วนงำน        1,899,518,880 
หน้ีสินรวมของส่วนงำน        697,603,229  



บริษัท ทริพเพลิ ไอ โลจิสติกส์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 
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29 ข้อมูลตำมส่วนงำน (ต่อ) 
 

 งบกำรเงนิรวม 

 ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม พ.ศ. 2560 

 

ธุรกจิขนส่งสินค้ำ 
ทำงอำกำศ 

ธุรกจิขนส่งสินค้ำ 
ทำงทะเลและทำงบก 

ธุรกจิกำรบริหำร
จัดกำรโลจิสตกิส์ 

ธุรกจิโลจิสติกส์
ส ำหรับเคมภีัณฑ์

และสินค้ำอนัตรำย บริหำรจัดกำรอ่ืนๆ 
รวมก่อนรำยกำร

ระหว่ำงกนั 
ตัดรำยกำร
ระหว่ำงกนั 

รวมหลงัตัด
รำยกำร 

ระหว่ำงกนั 
         

รำยไดจ้ำกกำรขำยและบริกำร 1,863,929,525 86,960,366 105,438,544 539,724,413 14,767,899 2,610,820,747 (316,249,596) 2,294,571,151 
ตน้ทุนขำยและบริกำร (1,543,224,015) (48,428,811) (68,321,671) (397,627,568) (9,885,377) (2,067,487,442) 304,357,044 (1,763,130,398) 

ก ำไรของส่วนงำน 320,705,510 38,531,555 37,116,873 142,096,845 4,882,522 543,333,305 (11,892,552) 531,440,753 
รำยไดอ่ื้น        15,484,364 
ค่ำใชจ่้ำยในกำรขำย        (110,916,019) 
ค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำร        (281,048,178) 
ขำดทุนจำกอตัรำแลกเปล่ียน - สุทธิ        (10,186,717) 
ตน้ทุนทำงกำรเงิน        (5,561,837) 

ส่วนแบ่งก ำไรจำกเงินลงทุนในบริษทัร่วมและกำรร่วมคำ้        16,678,065 

ก ำไรก่อนค่ำใช้จ่ำยภำษเีงนิได้        155,890,431 

ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินได ้        (26,253,313) 

ก ำไรส ำหรับปี        129,637,118 
         

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

 



บริษัท ทริพเพลิ ไอ โลจิสติกส์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 

 

96 

29 ข้อมูลจ ำแนกตำมส่วนงำน (ต่อ) 
 
กลุ่มกิจกำรมีรำยไดจ้ำกส่วนงำนในต่ำงประเทศจำกกิจกำรในประเทศญ่ีปุ่ นและประเทศสิงคโปร์ จ ำนวน 51.16 ลำ้นบำท และ  
636.00 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั (พ.ศ. 2560 : รำยได้จำกส่วนงำนในต่ำงประเทศจำกกิจกำรในประเทศญ่ีปุ่นและประเทศสิงคโปร์ 
จ ำนวน 27.06 ลำ้นบำท และ 475.38 ลำ้นบำท) 
 
ลูกค้ำรำยใหญ่ของกลุ่มกจิกำร 
 
ในระหวำ่งปี พ.ศ. 2561 กลุ่มกิจกำรไม่มีรำยไดจ้ำกลูกคำ้ภำยนอกรำยใดรำยหน่ึงท่ีมำกกวำ่ร้อยละ 10 ของรำยไดข้องกลุ่มกิจกำร จึงมิได้
เปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัลูกคำ้รำยใหญ่ (พ.ศ. 2560 กลุ่มกิจกำรมีรำยไดจ้ำกลูกคำ้รำยใหญ่ซ่ึงมีมูลค่ำตั้งแต่ร้อยละ 10 ของรำยไดร้วมของ
กลุ่มกิจกำร จ ำนวน 1 รำย เป็นจ ำนวนเงิน 237.22 ลำ้นบำท ซ่ึงรวมอยูใ่นส่วนงำนธุรกิจขนส่งสินคำ้ทำงอำกำศ) 

 
30 กำรจ่ำยโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 

 
เม่ือวนัท่ี 29 สิงหำคม พ.ศ. 2560 กิจกำรออกใบส ำคญัแสดงสิทธิซ้ือหุ้นสำมญั จ ำนวน 10,500,000 สิทธิ ใบส ำคญัแสดงสิทธิน้ีมี
ก ำหนดระยะเวลำใชสิ้ทธิภำยใน 3 ปี นบัแต่วนัท่ีออกใบส ำคญัแสดงสิทธิ  กำรออกใบส ำคญัแสดงสิทธิท ำใหเ้กิดรำยกำรจ่ำยโดยใช้
หุน้เป็นเกณฑจ์ ำนวน 3,990,000 บำท ซ่ึงอำ้งอิงจำกมูลค่ำยติุธรรมของใบส ำคญัแสดงสิทธิ รำยกำรจ่ำยโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑจ์ะทยอย
รับรู้เป็นค่ำใชจ่้ำยตลอดระยะเวลำกำรใชสิ้ทธิ  
 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 มีสิทธิซ้ือหุ้นคงเหลือจ ำนวน 10,500,000 สิทธิ (พ.ศ. 2560 : 10,500,000 สิทธิ) สิทธิซ้ือหุ้นคงเหลือ 
ณ วนัส้ินปีมีวนัหมดอำยกุำรใชสิ้ทธิในปี พ.ศ. 2563 
 
ในระหว่ำงปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 กิจกำรรับรู้รำยจ่ำยโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์จ ำนวน 1,330,000 บำท (31 ธันวำคม  
พ.ศ. 2560 : จ ำนวน 444,548 บำท) 
 
มูลค่ำยุติธรรมถวัเฉล่ียถ่วงน ้ ำหนักของสิทธิกำรซ้ือหุ้นท่ีให้สิทธิระหว่ำงงวดประมำณโดยใช้วิธีกำรค ำนวณแบบ Black-Scholes 
Valuation model ซ่ึงมีมูลค่ำ 4.02 บำทต่อสิทธิ (พ.ศ. 2560: 4.02 บำทต่อสิทธิ)  ขอ้มูลส ำคญัท่ีใชใ้นสูตรกำรค ำนวณคือรำคำหุน้ถวัเฉล่ีย
ถ่วงน ้ ำหนกั ณ วนัใหสิ้ทธิ มูลค่ำ 4.80 บำทต่อหุน้ (พ.ศ. 2560: 4.80 บำทต่อหุ้น) รำคำใชสิ้ทธิตำมท่ีแสดงดำ้นบน ค่ำควำมผนัผวนร้อย
ละ 13.83 (พ.ศ. 2560: ร้อยละ 13.83) อตัรำเงินปันผลตอบแทนของหุน้ร้อยละ 2.30 (พ.ศ. 2560: ร้อยละ 2.30) ประมำณกำรอำยขุองสิทธิ 
3 ปี และอตัรำดอกเบ้ียปรำศจำกควำมเส่ียงร้อยละ 1.55 ต่อปี (พ.ศ. 2560: ร้อยละ 1.55 ต่อปี) 
 



บริษัท ทริพเพลิ ไอ โลจิสติกส์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 
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31 ภำระผูกพนั 
 

31.1  หนังสือค ำ้ประกนัธนำคำร 
 

กลุ่มกิจกำรมีหนงัสือค ้ำประกนัท่ีออกโดยธนำคำรดงัต่อไปน้ี 
 

 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

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

 บำท บำท บำท บำท 
     

เพื่อเป็นหลกัประกนัในกำรใหบ้ริกำรทำง     

   อำกำศ 99,691,840 83,409,640 26,243,640 50,409,640 
เพื่อเป็นหลกัประกนัในกำรใหบ้ริกำรขนส่ง     
   ทำงอำกำศ 57,576,280 50,124,810 21,220,000 34,483,310 
เพื่อค ้ำประกนัควำมเสียหำยของตู ้TANK     
   ภำระหน้ีกำรท่ำเรือ 8,900,000 5,550,000 100,000 2,350,000 
สิทธิในกำรประกอบกิจกำรคลงัสินคำ้     
   ณ ท่ำอำกำศยำนดอนเมือง 25,487,840 25,387,840 - - 
เพื่อใชเ้ป็นหลกัประกนัในกำรใชไ้ฟฟ้ำ     
   ใชน้ ้ ำมนัรถและช ำระค่ำภำระต่ำง ๆ     
   ท่ีกำรท่ำเรือแห่งประเทศไทย 1,814,328 1,186,000 448,000 548,000 
เพื่อค ้ำประกนัควำมเสียหำยของสินคำ้ 300,000 300,000 - - 
เพื่อค ้ำประกนักำรเช่ำคลงัสินคำ้ - 666,000 - 666,000 

 193,770,288 166,624,290 48,011,640 88,456,950 

 



บริษัท ทริพเพลิ ไอ โลจิสติกส์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 

 

98 

31 ภำระผูกพนั (ต่อ) 
 
31.2  สัญญำซ้ือขำยเงนิตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ 
 

สญัญำซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหนำ้เป็นสญัญำท่ีช่วยในกำรบริหำรควำมเส่ียงท่ีเกิดจำกควำมผนัผวนอตัรำแลกเปล่ียน
เงินตรำต่ำงประเทศ 
 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560 วนัครบก ำหนดช ำระเงินของสัญญำอตัรำแลกเปล่ียนเงินตรำต่ำงประเทศ
ล่วงหนำ้ท่ีเปิดสถำนะไวมี้ก ำหนดช ำระเงินภำยใน 1 ปี  
 
มูลค่ำยติุธรรมของเคร่ืองมืออนุพนัธ์ทำงกำรเงิน ซ่ึงกลุ่มกิจกำรไม่ไดรั้บรู้ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน มีดงัน้ี 

 
 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

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

 บำท บำท บำท บำท 

สญัญำซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหนำ้     
   ท่ีเป็นสินทรัพย ์(หน้ีสิน) (1,000,941) (53,079) (160,964) - 
 
มูลค่ำยติุธรรมของสญัญำซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหนำ้เป็นมูลค่ำยติุธรรมท่ีค ำนวณโดยใชอ้ตัรำท่ีก ำหนดโดยธนำคำร
ของกลุ่มกิจกำรดว้ยกำรพิจำรณำเง่ือนไขในตลำดท่ีมีอยู ่ณ วนัท่ีในงบแสดงฐำนะกำรเงิน และอยูใ่นขอ้มูลระดบั 2 ของ
ล ำดบัชั้นมูลค่ำยติุธรรม 
 

31.3  ภำระผูกพนัจำกสัญญำเช่ำด ำเนินงำนที่ยกเลกิไม่ได้ 
 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560 กลุ่มกิจกำรมีภำระผกูพนัเก่ียวกบัสัญญำเช่ำ อุปกรณ์ส ำนกังำน รถยนตแ์ละ
อ่ืน ๆ โดยมีอำยขุองสัญญำมีระยะเวลำตั้งแต่ 1 ถึง 5 ปี และมีจ ำนวนเงินขั้นต ่ำท่ีตอ้งจ่ำยในอนำคตทั้งส้ินภำยใตส้ัญญำเช่ำ
ด ำเนินงำนและสญัญำบริกำรท่ีเก่ียวขอ้งท่ีบอกเลิกไม่ไดด้งัน้ี 
 

 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

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

 บำท บำท บำท บำท 
     

- ภำยในระยะเวลำ 1 ปี 23,395,526 29,395,023  1,471,192 2,144,056 
- ระยะเวลำหลงัจำก 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 52,054,805 19,263,658 741,000 3,867,592 
 75,450,331 48,658,681  2,212,192 6,011,648  

 



บริษัท ทริพเพลิ ไอ โลจิสติกส์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 
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31 ภำระผูกพนั (ต่อ) 
 
31.4  ภำระผูกพนัจำกสัญญำแต่งตั้งตัวแทนสำยกำรบิน 
 

กลุ่มกิจกำรไดท้ ำสัญญำจดัตั้งตวัแทนสำยกำรบิน ในกำรใหบ้ริกำรขนส่งทำงอำกำศ และบริกำรอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งแก่ผูส่้งสินคำ้ 
กบับริษทั ไทยแอร์เอเชีย จ ำกดั เม่ือวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2558 ซ่ึงสัญญำดงักล่ำวไดก้ ำหนดจ ำนวนรำยไดข้ั้นต ่ำต่อปีจำก 
กำรใหบ้ริกำรของกลุ่มกิจกำรผำ่นสำยกำรบิน โดยหำกกลุ่มกิจกำรไม่สำมำรถปฎิบติัตำมขอ้ก ำหนดดงักล่ำว กลุ่มกิจกำรจะมี
ภำระผกูพนัในกำรจ่ำยเงินชดเชยรำยไดส่้วนท่ีไม่ถึงก ำหนดขั้นต ่ำใหแ้ก่สำยกำรบินดงักล่ำว 

 
32 เหตุกำรณ์ภำยหลงัวนัที่ในงบกำรเงนิ 
 

กำรจ่ำยช ำระเงินลงทุนในกำรร่วมคำ้ 
 
ตำมท่ีกล่ำวไวใ้นหมำยเหตุฯ ขอ้ 10.2 กิจกำรมีภำระผูกพนัตอ้งจ่ำยส่ิงตอบแทนในกำรซ้ือเงินลงทุนในกำรร่วมคำ้ส่วนท่ี 2 ตำมท่ี
ก ำหนดในสัญญำซ้ือขำยหุ้นมูลค่ำ 2.00 ลำ้นดอลลำร์สิงคโปร์ กิจกำรได้ช ำระเงินลงทุนดงักล่ำวแลว้จ ำนวน 2.00 ลำ้นดอลลำร์
สิงคโปร์แลว้ เม่ือวนัท่ี 18 กมุภำพนัธ์ พ.ศ. 2562 
 

กำรจ่ำยเงินปันผล 
เม่ือวนัท่ี 26 กุมภำพนัธ์ พ.ศ. 2562 ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทัคร้ังท่ี 3/2562  ได้อนุมติัให้เสนอต่อท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุ้น
ประจ ำปี พ.ศ. 2562 เพื่อพิจำรณำอนุมติักำรจ่ำยเงินปันผลจำกผลประกอบกำรประจ ำปี พ.ศ. 2561 ให้แก่ผูถื้อหุ้นสำมญัทั้งหมด
จ ำนวน 604,500,000 หุน้ ในอตัรำหุน้ละ0.17 บำท รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 102,765,000 บำท 
 

กำรจ่ำยเงินปันผลของกำรร่วมคำ้ 
 
ท่ีประชุมวิสำมญัผูถื้อหุ้น เม่ือวนัท่ี 16 มกรำคม  พ.ศ. 2562 ของ DG Packaging Pte. Ltd. ซ่ึงเป็นกำรร่วมคำ้ของกิจกำร จดัตั้งข้ึนท่ี
ประเทศสิงคโปร์ไดอ้นุมติัจ่ำยเงินปันผลระหวำ่งกำลแก่ผูถื้อหุ้นสำมญัในอตัรำหุ้นละ 2.25 ดอลลำร์สิงคโ์ปร์ จ ำนวน 200,000 หุ้น คิด
เป็นจ ำนวนเงิน 450,000 ดอลลำร์สิงคโ์ปร์ หรือประมำณ 10.52 ลำ้นบำท โดยกิจกำรไดรั้บเงินปันผลดงักล่ำวเม่ือวนัท่ี 23 มกรำคม 
พ.ศ. 2562 จ  ำนวน 225,000 ดอลลำร์สิงคโปร์ หรือประมำณ 5.19 ลำ้นบำท 
 
กำรจดัตั้งบริษทัร่วมใหม่ 
ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทัคร้ังท่ี 7/2561 เม่ือวนัท่ี 18 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 ไดอ้นุมติัให้บริษทัจดัตั้ง บริษทั เจพีเค เอเชีย (ประเทศไทย) 
จ ำกดั (‘บริษทัร่วมใหม่’) ซ่ึงจะมีทุนจดทะเบียนจ ำนวน 5 ลำ้นบำท และมีวตัถุประสงคเ์พื่อประกอบธุรกิจตวัแทนขำยระวำงสำยกำรบิน 
โดยเตรียมเป็นตวัแทนกลุ่มสำยกำรบินใหม่ท่ีจะเปิดให้บริกำรในประเทศไทย โดยบริษทัจะลงทุนคิดเป็นร้อยละ 34 ของทุนจดทะเบียน
ของบริษทัร่วมใหม่ บริษทัร่วมใหม่ไดจ้ดทะเบียนจดัตั้งบริษทัร่วมทุนใหม่กบักระทรวงพำณิชยแ์ลว้เม่ือวนัท่ี 5 กมุภำพนัธ์ พ.ศ. 2562 
 



บริษัท ทริพเพลิ ไอ โลจิสติกส์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 
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32 เหตุกำรณ์ภำยหลงัวนัที่ในงบกำรเงนิ (ต่อ) 
 
กำรลงทุนในบริษทั เอสเอแอล กรุ๊ป (ไทยแลนด)์ จ ำกดั (“SAL”) 
 
ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทัคร้ังท่ี 1/2562 เม่ือวนัท่ี 30 มกรำคม พ.ศ. 2562 ไดอ้นุมติักำรซ้ือเงินลงทุนใน SAL ซ่ึงด ำเนินธุรกิจ
ใหบ้ริกำรภำคพื้นส ำหรับอำกำศยำนและผูโ้ดยสำร ในสดัส่วนร้อยละ 14.95 ของทุนจดทะเบียนและช ำระแลว้ทั้งหมดของ SAL จำก
ผูถื้อหุน้ปัจจุบนัของ SAL กิจกำรไดจ่้ำยช ำระเงินลงทุนแลว้เม่ือวนัท่ี 1กมุภำพนัธ์ พ.ศ. 2562 
 
กำรลงทุนในบริษทั อรำวน์ โลจิสติกส์ แมเนจเมน้ท ์จ ำกดั (“อรำวน์”) 
 
ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทัคร้ังท่ี 2/2562 เม่ือวนัท่ี 12 กมุภำพนัธ์ พ.ศ. 2562 ไดมี้มติอนุมติัใหบ้ริษทัลงทุนในหุน้สำมญัของ อรำวน์ 
ซ่ึงเป็นบริษทัจดทะเบียนในเขตบริหำรพิเศษฮ่องกงแห่งสำธำรณรัฐประชำชน ด ำเนินธุรกิจถือหุน้ในบริษทัอ่ืน ท่ีประกอบธุรกิจตวัแทน
กำรขำยระวำงสินคำ้ของสำยกำรบิน จ ำนวน 125,000 หุน้ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 50 ของจ ำนวนหุน้สำมญัท่ีออกจ ำหน่ำยและช ำระแลว้
ของ อรำวน์ จำกผูถื้อหุ้นปัจจุบนัของ อรำวน์ (“ผูข้ำย”) รวมมูลค่ำทั้งส้ินไม่เกิน 126.50 ลำ้นดอลลำร์ฮ่องกง หรือคิดเป็นจ ำนวนไม่เกิน 
511.30 ลำ้นบำท โดยกำรเขำ้ซ้ือหุน้ในอรำวน์ มีวตัถุประสงคเ์พื่อกำรเขำ้ลงทุนถือหุน้ทำงออ้มในบริษทัยอ่ยท่ีประกอบธุรกิจตวัแทนขำย
ระวำงสินคำ้ของสำยกำรบิน บริษทัไดล้งนำมในสญัญำซ้ือขำยหุน้เม่ือวนัท่ี 13 กมุภำพนัธ ์พ.ศ. 2562   
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