
บรษิทั ทรพิเพลิ ไอ โลจสิตกิส ์จ ำกดั (มหำชน) 

 

ขอ้มลูทำงกำรเงนิรวมและขอ้มลูทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำรระหวำ่งกำล  

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 

 

วนัที ่30 มถินุำยน พ.ศ. 2562 

 



รำยงำนกำรสอบทำนข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญำต 

 

เสนอผู้ถือหุ้นและคณะกรรมกำรของบริษัท ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส์ จ ำกัด  )มหำชน(   

 

ข้ำพเจ้ำได้สอบทำนข้อมูลทำงกำรเงินรวมระหว่ำงกำลของบริษัท ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย และข้อมูล

ทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำรระหว่ำงกำลของบริษัท ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส์ จ ำกัด (มหำชน) ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐำนะกำรเงินรวมและ

งบแสดงฐำนะกำรเงินเฉพำะกิจกำร ณ วันที่ 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2562 และงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ

เฉพำะกิจกำรส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวันเดียวกัน งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้ำของรวมและงบแสดงกำร

เปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้ำของเฉพำะกิจกำร และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพำะกิจกำรส ำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุด 

วันเดียวกัน และหมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ ซึ่งผู้บริหำรของกิจกำรเป็นผู้รับผิดชอบในกำรจัดท ำและ

น ำเสนอข้อมูลทำงกำรเงินรวมและข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำรระหว่ำงกำลนี้ตำมมำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 34 เรื่อง กำรรำยงำน

ทำงกำรเงินระหว่ำงกำล ส่วนข้ำพเจ้ำเป็นผู้รับผิดชอบในกำรให้ข้อสรุปเกี่ยวกับข้อมูลทำงกำรเงินรวมและข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร

ระหว่ำงกำลดังกล่ำวจำกผลกำรสอบทำนของข้ำพเจ้ำ 

 

ขอบเขตกำรสอบทำน 

 

ข้ำพเจ้ำได้ปฏิบัติงำนสอบทำนตำมมำตรฐำนงำนสอบทำน รหัส 2410 “กำรสอบทำนข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลโดยผู้สอบบัญชี 

รับอนุญำตของกิจกำร” กำรสอบทำนข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลประกอบด้วย กำรใช้วิธีกำรสอบถำมบุคลำกรซึ่งส่วนใหญ่เป็น

ผู้รับผิดชอบด้ำนกำรเงินและบัญชี และกำรวิเครำะห์เปรียบเทียบและวิธีกำรสอบทำนอื่น กำรสอบทำนนี้มีขอบเขตจ ำกัดกว่ำ

กำรตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบัญชี ท ำให้ข้ำพเจ้ำไม่สำมำรถได้ควำมเชื่อมั่นว่ำจะพบเรื่องที่มีนัยส ำคัญทั้งหมดซึ่งอำจพบ

ได้จำกกำรตรวจสอบ ดังนั้นข้ำพเจ้ำจึงไม่อำจแสดงควำมเห็นต่อข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลที่สอบทำนได้ 

 

ข้อสรุป 

 

ข้ำพเจ้ำไม่พบสิ่งที่เป็นเหตุให้เชื่อว่ำข้อมูลทำงกำรเงินรวมและข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำรระหว่ำงกำลดังกล่ำวไม่ได้จัดท ำขึ้นตำม

มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 34 เรื่อง กำรรำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำงกำล ในสำระส ำคัญจำกกำรสอบทำนของข้ำพเจ้ำ 

 

 

บรษัิท ไพร้ซวอเตอร์เฮำส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ำกัด 

 

 

 

 

 

วิเชียร  กิ่งมนตรี 

ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตเลขที่ 3977 

กรุงเทพมหำนคร 

6 สิงหำคม พ.ศ. 2562 



บริษัท ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส จํากัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562

ปรับปรุงใหม

(ยังไมไดตรวจสอบ) (ตรวจสอบแลว) (ยังไมไดตรวจสอบ) (ตรวจสอบแลว)

30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

สินทรัพย

สินทรัพยหมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเทาเงนิสด 238,839,135 731,821,620 31,477,084 408,229,832

ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อ่ืน - สุทธิ 8 499,885,352 419,813,336 44,740,707 65,860,275

สวนของลูกหนี้ตามสัญญาเชาการเงินที่ถึง

กําหนดชําระภายในหนึ่งป - สุทธิ - 841,122 - -

เงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการที่เกี่ยวของกัน 14.3 2,250,000 2,250,000 306,566,300 322,566,300

สินคาคงเหลือ 1,408,656 1,645,554 - -

สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน 29,104,418 23,619,894 397,783 527,562

รวมสินทรัพยหมุนเวียน 771,487,561 1,179,991,526 383,181,874 797,183,969

สินทรัพยไมหมุนเวียน

ลูกหนี้ตามสัญญาเชาการเงิน - สุทธิ - 1,045,958 - -

เงินลงทุนในบริษัทยอย 9.1 - - 152,948,570 145,448,570

เงินลงทุนในบริษัทรวม 9.2 17,116,454 32,569,704 4,465,215 5,065,215

เงินลงทุนในการรวมคา 9.3 871,997,908 290,992,662 810,488,417 271,385,837

เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 10 80,013,250 13,250 80,000,000 -

อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน - สุทธิ - - 84,064,453 86,172,748

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ - สุทธิ 286,870,174 239,158,039 15,414,940 16,398,022

สินทรัพยไมมีตัวตน - สุทธิ 14,320,321 13,680,461 1,183,104 1,376,940

สินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดบัญชี 13,826,810 15,497,692 3,315,032 4,657,553

เงินประกันสัญญา 42,320,720 41,434,294 1,966,370 1,758,130

สินทรัพยไมหมุนเวียนอ่ืน 104,172,741 84,135,007 8,277,266 6,572,378

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 1,430,638,378 718,527,067 1,162,123,367 538,835,393

รวมสินทรัพย 2,202,125,939 1,898,518,593 1,545,305,241 1,336,019,362

หมายเหตุประกอบขอมูลทางการเงินระหวางกาลในหนา 14 ถึง 31 เปนสวนหนึ่งของขอมูลทางการเงินระหวางกาลนี้

ขอมูลทางการเงินเฉพาะกิจการขอมูลทางการเงินรวม

กรรมการ                                                                                     กรรมการ                                                                                 .

          (นายทิพย  ดาลาล)                                                                       (นายวิรัช  นอบนอมธรรม)
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บริษัท ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส จํากัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562

ปรับปรุงใหม

(ยังไมไดตรวจสอบ) (ตรวจสอบแลว) (ยังไมไดตรวจสอบ) (ตรวจสอบแลว)

30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

หนี้สินและสวนของเจาของ

หนี้สินหมุนเวียน

เจาหนี้การคาและเจาหนี้อ่ืน 462,190,430 442,976,020 14,132,425 21,604,796

สวนของมูลคาสิ่งตอบแทนในการซื้อเงินลงทุน

ในการรวมคาที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป 131,926,956 69,980,280 131,926,956 69,980,280

สวนของเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน

ที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป 11 30,192,890 1,875,996 30,000,000 -

สวนของหนี้สินตามสัญญาเชา

การเงินที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป 10,623,425 11,318,900 3,945,543 3,853,313

หนี้สินหมุนเวียนอ่ืน 44,788,494 39,162,964 3,086,478 2,199,004

รวมหนี้สินหมุนเวียน 679,722,195 565,314,160 183,091,402 97,637,393

หนี้สินไมหมุนเวียน

มูลคาสิ่งตอบแทนในการซื้อเงินลงทุนในการรวมคา - 71,798,120 - 71,798,120

เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 11 270,000,000 - 270,000,000 -

หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน - สุทธิ 17,972,807 19,911,065 4,804,590 6,800,718

ภาระผูกพันผลประโยชนพนกังาน 12 23,172,949 31,581,730 3,913,019 10,720,059

หนี้สินไมหมนุเวียนอ่ืน 9,069,811 8,998,154 822,379 822,379

รวมหนี้สินไมหมุนเวียน 320,215,567 132,289,069 279,539,988 90,141,276

รวมหนี้สิน 999,937,762 697,603,229 462,631,390 187,778,669

หมายเหตุประกอบขอมูลทางการเงินระหวางกาลในหนา 14 ถึง 31 เปนสวนหนึ่งของขอมูลทางการเงินระหวางกาลนี้

ขอมูลทางการเงินเฉพาะกิจการขอมูลทางการเงินรวม

กรรมการ                                                                                     กรรมการ                                                                                 .

          (นายทิพย  ดาลาล)                                                                       (นายวิรัช  นอบนอมธรรม)
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บริษัท ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส จํากัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562

ปรับปรุงใหม

(ยังไมไดตรวจสอบ) (ตรวจสอบแลว) (ยังไมไดตรวจสอบ) (ตรวจสอบแลว)

30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561

บาท บาท บาท บาท

หนี้สินและสวนของเจาของ (ตอ)

สวนของเจาของ

ทุนเรอืนหุน

ทุนจดทะเบียน 

หุนสามัญ จํานวน 615,000,000 หุน

มูลคาที่ตราไวหุนละ 0.50 บาท 307,500,000 307,500,000 307,500,000 307,500,000

ทุนที่ออกและชําระแลว

หุนสามัญ จํานวน 604,500,000 หุน 

มูลคาที่ตราไวหุนละ 0.50 บาท - 302,250,000 - 302,250,000

หุนสามัญ จํานวน 606,829,088 หุน 

มูลคาที่ตราไวหุนละ 0.50 บาท 303,414,544 - 303,414,544 -

สวนเกินมูลคาหุนสามัญ - สุทธิ 697,980,972 687,965,894 697,980,972 687,965,894

สวนเกินทุนจากการควบรวมกิจการ

ภายใตการควบคุมเดียวกัน 30,726,984 30,726,984 - -

สวนเกินทุนจากการจายโดยใชหุนเปนเกณฑ 21,199,121 20,539,586 21,199,121 20,539,586

สวนต่ํากวาทุนจากการเปลี่ยนแปลง

สัดสวนในบริษัทยอย (187,500) (187,500) - -

กําไรสะสม

จัดสรรแลว - สํารองตามกฎหมาย 21,400,000 21,400,000 16,300,000 16,300,000

ยังไมไดจัดสรร 131,271,536 141,113,762 43,779,214 121,185,213

องคประกอบอื่นของสวนของเจาของ (3,617,480) (2,893,362) - -

สวนของเจาของของบริษัทใหญ 1,202,188,177 1,200,915,364 1,082,673,851 1,148,240,693

สวนไดเสียที่ไมมอีํานาจควบคุม - - - -

รวมสวนของเจาของ 1,202,188,177 1,200,915,364 1,082,673,851 1,148,240,693

รวมหนี้สินและสวนของเจาของ 2,202,125,939 1,898,518,593 1,545,305,241 1,336,019,362

หมายเหตุประกอบขอมูลทางการเงินระหวางกาลในหนา 14 ถึง 31 เปนสวนหนึ่งของขอมูลทางการเงินระหวางกาลนี้

กรรมการ                                                                                     กรรมการ                                                                                 .

          (นายทิพย  ดาลาล)                                                                       (นายวิรัช  นอบนอมธรรม)

ขอมูลทางการเงินเฉพาะกิจการขอมูลทางการเงินรวม

4



บริษัท ทริพเพิล ไอ โลจิสตกิส จํากัด (มหาชน)

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562

(ยังไมไดตรวจสอบ) (ยังไมไดตรวจสอบ) (ยังไมไดตรวจสอบ) (ยังไมไดตรวจสอบ)

30 มิถุนายน 30 มิถุนายน 30 มิถุนายน 30 มิถุนายน

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

รายไดจากการใหบริการ 709,225,567 697,258,310 30,576,297 25,333,347

รายไดจากการขาย 2,616,432 2,858,471 - -

ตนทุนการใหบริการ (593,351,004) (575,663,524) (19,784,598) (15,294,526)

ตนทุนขาย (660,037) (723,796) - -

กําไรขั้นตน 117,830,958 123,729,461 10,791,699 10,038,821

เงินปนผลรับ 14.1 - - 7,319,662 700,000

รายไดอื่น 2,281,723 3,671,770 16,182,020 13,268,775

คาใชจายในการขาย (22,822,168) (30,107,629) (2,533,330) (1,753,012)

คาใชจายในการบริหาร (75,770,085) (66,817,693) (20,738,229) (17,918,271)

กําไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยน - สุทธิ 7,343,973 8,801,037 3,694,784 (86,358)

ตนทุนทางการเงิน (3,896,268) (409,720) (3,661,404) (147,659)

สวนแบงกําไรจากเงินลงทุน

ในบริษัทรวมและการรวมคา 29,457,169 6,348,859 - -

กําไรกอนภาษีเงินได 54,425,302 45,216,085 11,055,202 4,102,296

ภาษีเงินได (3,998,890) (6,861,167) 100,626 35,999

กําไรสทุธิสําหรับงวด 50,426,412 38,354,918 11,155,828 4,138,295

กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่น :

รายการที่จะจัดประเภทรายการใหมไปยัง

กําไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ผลตางของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงคา

   ขอมูลทางการเงิน (669,731) 769,575 - -

กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่นสาํหรับงวด (669,731) 769,575 - -

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 49,756,681 39,124,493 11,155,828 4,138,295

หมายเหตุประกอบขอมูลทางการเงินระหวางกาลในหนา 14 ถึง 31 เปนสวนหนึ่งของขอมูลทางการเงินระหวางกาลนี้

ขอมูลทางการเงินรวม ขอมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ

กรรมการ                                                                                     กรรมการ                                                                                 .

          (นายทิพย  ดาลาล)                                                                       (นายวิรัช  นอบนอมธรรม)
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บริษัท ทริพเพิล ไอ โลจิสตกิส จํากัด (มหาชน)

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562

(ยังไมไดตรวจสอบ) (ยังไมไดตรวจสอบ) (ยังไมไดตรวจสอบ) (ยังไมไดตรวจสอบ)

30 มิถุนายน 30 มิถุนายน 30 มิถุนายน 30 มิถุนายน

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561

บาท บาท บาท บาท

การแบงปนกําไร

สวนที่เปนของบริษัทใหญ 50,426,412 38,354,918 11,155,828 4,138,295

สวนที่เปนของสวนไดเสยีที่ไมมีอํานาจควบคุม - - - -

50,426,412 38,354,918 11,155,828 4,138,295

การแบงปนกําไรเบ็ดเสร็จรวม

สวนที่เปนของบริษัทใหญ 49,756,681 39,124,493 11,155,828 4,138,295

สวนที่เปนของสวนไดเสยีที่ไมมีอํานาจควบคุม - - - -

49,756,681 39,124,493 11,155,828 4,138,295

กําไรตอหุน

กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน 0.0848 0.0634 0.0184 0.0068

กําไรตอหุนปรับลด 0.0846 0.0600 0.0184 0.0068

หมายเหตุประกอบขอมูลทางการเงินระหวางกาลในหนา 14 ถึง 31 เปนสวนหนึ่งของขอมูลทางการเงินระหวางกาลนี้

กรรมการ                                                                                     กรรมการ                                                                                 .

          (นายทิพย  ดาลาล)                                                                       (นายวิรัช  นอบนอมธรรม)

ขอมูลทางการเงินรวม ขอมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ

6



บริษัท ทริพเพิล ไอ โลจิสตกิส จํากัด (มหาชน)

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562

(ยังไมไดตรวจสอบ) (ยังไมไดตรวจสอบ) (ยังไมไดตรวจสอบ) (ยังไมไดตรวจสอบ)

30 มิถุนายน 30 มิถุนายน 30 มิถุนายน 30 มิถุนายน

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

รายไดจากการใหบริการ 1,388,338,445 1,296,893,805 59,465,583 46,562,969

รายไดจากการขาย 6,088,482 6,208,608 - -

ตนทุนการใหบริการ (1,161,205,830) (1,049,869,547) (35,237,533) (26,258,733)

ตนทุนขาย (1,436,508) (1,608,933) - -

กําไรขั้นตน 231,784,589 251,623,933 24,228,050 20,304,236

เงินปนผลรับ 14.1 - - 12,512,730 3,220,000

รายไดอื่น 4,584,238 7,145,201 31,091,459 26,537,418

คาใชจายในการขาย (40,098,791) (52,371,887) (5,541,767) (3,635,143)

คาใชจายในการบริหาร (138,992,952) (144,542,888) (34,323,929) (35,666,568)

กําไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยน - สุทธิ 7,988,694 4,483,070 5,044,288 (62,003)

ตนทุนทางการเงิน (6,355,155) (1,035,146) (5,914,401) (305,983)

สวนแบงกําไรจากเงินลงทุน

ในบริษัทรวมและการรวมคา 45,417,531 10,616,525 - -

กําไรกอนภาษีเงินได 104,328,154 75,918,808 27,096,430 10,391,957

ภาษีเงินได (11,010,472) (11,652,129) (1,342,521) 101,296

กําไรสทุธิสําหรับงวด 93,317,682 64,266,679 25,753,909 10,493,253

กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่น :

รายการที่จะจัดประเภทรายการใหมไปยัง

กําไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ผลตางของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงคา

   ขอมูลทางการเงิน (724,118) 736,500 - -

กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่นสาํหรับงวด (724,118) 736,500 - -

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 92,593,564 65,003,179 25,753,909 10,493,253

หมายเหตุประกอบขอมูลทางการเงินระหวางกาลในหนา 14 ถึง 31 เปนสวนหนึ่งของขอมูลทางการเงินระหวางกาลนี้

ขอมูลทางการเงินรวม ขอมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ

กรรมการ                                                                                     กรรมการ                                                                                 .

          (นายทิพย  ดาลาล)                                                                       (นายวิรัช  นอบนอมธรรม)
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บริษัท ทริพเพิล ไอ โลจิสตกิส จํากัด (มหาชน)

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562

(ยังไมไดตรวจสอบ) (ยังไมไดตรวจสอบ) (ยังไมไดตรวจสอบ) (ยังไมไดตรวจสอบ)

30 มิถุนายน 30 มิถุนายน 30 มิถุนายน 30 มิถุนายน

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561

บาท บาท บาท บาท

การแบงปนกําไร

สวนที่เปนของบริษัทใหญ 93,317,682 64,266,679 25,753,909 10,493,253

สวนที่เปนของสวนไดเสยีที่ไมมีอํานาจควบคุม - - - -

93,317,682 64,266,679 25,753,909 10,493,253

การแบงปนกําไรเบ็ดเสร็จรวม

สวนที่เปนของบริษัทใหญ 92,593,564 65,003,179 25,753,909 10,493,253

สวนที่เปนของสวนไดเสยีที่ไมมีอํานาจควบคุม - - - -

92,593,564 65,003,179 25,753,909 10,493,253

กําไรตอหุน

กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน 0.1556 0.1063 0.0425 0.0174

กําไรตอหุนปรับลด 0.1552 0.0982 0.0424 0.0174

หมายเหตุประกอบขอมูลทางการเงินระหวางกาลในหนา 14 ถึง 31 เปนสวนหนึ่งของขอมูลทางการเงินระหวางกาลนี้

กรรมการ                                                                                     กรรมการ                                                                                 .

          (นายทิพย  ดาลาล)                                                                       (นายวิรัช  นอบนอมธรรม)

ขอมูลทางการเงินรวม ขอมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษัท ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส จํากัด (มหาชน)

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของเจาของ

สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสดุวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562

องคประกอบอื่น

ของสวนของเจาของ

กําไรขาดทุน

สวนเกินทุน เบ็ดเสรจ็อื่น

สวนเกินทุน จากการควบรวม สวนเกินทุน สวนต่ํากวาทุน จัดสรรแลว ผลตางอัตราแลกเปลี่ยน รวม

 ทุนที่ออก มูลคาหุนสามัญ กิจการภายใตการ จากการจายโดย จากการเปลี่ยนแปลง - สํารอง จากการแปลงคา สวนของเจาของ สวนไดเสียที่ไมมี รวม

และชําระแลว  - สุทธิ ควบคุมเดียวกัน ใชหุนเปนเกณฑ สัดสวนในบริษัทยอย ตามกฎหมาย ยังไมไดจัดสรร ขอมูลทางการเงิน บริษัทใหญ อํานาจควบคุม สวนของเจาของ

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

ยอดยกมา ณ วันที่ 1 มกราคม พ .ศ. 2562

 - ตามที่รายงานไวเดิม 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

ผลกระทบจากการปนสวนตนทุนในการซื้อเงินลงทุนในการรวมคา 6 - - - - - -  (1,000,287) -  (1,000,287) -  (1,000,287)

ยอดยกมา ณ วันที่ 1 มกราคม พ .ศ. 2562

 - ปรับปรุงใหม 302,250,000 687,965,894 30,726,984 20,539,586  (187,500) 21,400,000 141,113,762  (2,893,362) 1,200,915,364 - 1,200,915,364

เพิ่มทุน 1,164,544 10,015,078 - - - - - - 11,179,622 - 11,179,622

การจายโดยใชหุนเปนเกณฑ - - - 659,535 - - - - 659,535 - 659,535

เงินปนผล 15 - - - - - -  (103,159,908) -  (103,159,908) -  (103,159,908)

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด - - - - - - 93,317,682  (724,118) 92,593,564 - 92,593,564

ยอดยกไป ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ .ศ. 2562 303,414,544 697,980,972 30,726,984 21,199,121  (187,500) 21,400,000 131,271,536  (3,617,480) 1,202,188,177 - 1,202,188,177

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

การจายโดยใชหุนเปนเกณฑ - - - 659,535 - - - - 659,535 - 659,535

เงินปนผล - - - - - -  (66,495,000) -  (66,495,000) -  (66,495,000)

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด - - - - - - 64,266,679 736,500 65,003,179 - 65,003,179

ยอดยกไป ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ .ศ. 2561 302,250,000 687,965,894 30,726,984 19,869,121  (187,500) 14,401,628 61,313,887  (2,179,754) 1,114,160,260 - 1,114,160,260

ขอมูลทางการเงินรวม (ยังไมไดตรวจสอบ)

กําไรสะสม

กรรมการ                                                                                              กรรมการ                                                                                      .

หมายเหตุประกอบขอมูลทางการเงินระหวางกาลในหนา 14 ถึง 31 เปนสวนหนึ่งของขอมูลทางการเงินระหวางกาลนี้

(นายทิพย  ดาลาล) (นายวิรัช  นอบนอมธรรม)
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บริษัท ทริพเพลิ ไอ โลจิสติกส จํากัด (มหาชน)

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของเจาของ

สาํหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562

สวนเกิน สวนเกินทุนจาก

 ทุนที่ออก มูลคาหุน การจายโดยใช จัดสรรแลว - สํารอง รวม

และชําระแลว สามัญ - สุทธิ หุนเปนเกณฑ ตามกฎหมาย ยังไมไดจัดสรร สวนของเจาของ

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท บาท บาท

ยอดยกมา ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2562 302,250,000 687,965,894 20,539,586 16,300,000 121,185,213 1,148,240,693

เพิ่มทุน 1,164,544 10,015,078 - - - 11,179,622

การจายโดยใชหุนเปนเกณฑ - - 659,535 - - 659,535

เงินปนผล 15 - - - -  (103,159,908)  (103,159,908)

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด - - - - 25,753,909 25,753,909

ยอดยกไป ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562 303,414,544 697,980,972 21,199,121 16,300,000 43,779,214 1,082,673,851

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

การจายโดยใชหุนเปนเกณฑ - - 659,535 - - 659,535

เงินปนผล - - - -  (66,495,000)  (66,495,000)

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด - - - - 10,493,253 10,493,253

ยอดยกไป ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 302,250,000 687,965,894 19,869,121 10,801,628 29,945,038 1,050,831,681

ขอมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ (ยังไมไดตรวจสอบ)

กําไรสะสม

กรรมการ                                                                                     กรรมการ                                                                                 .

          (นายทิพย  ดาลาล)                                                                       (นายวิรัช  นอบนอมธรรม)

หมายเหตุประกอบขอมูลทางการเงินระหวางกาลในหนา 14 ถึง 31 เปนสวนหนึ่งของขอมูลทางการเงินระหวางกาลนี้
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บริษัท ทริพเพิล ไอ โลจิสตกิส จํากัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด

สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562

(ยังไมไดตรวจสอบ ) (ยังไมไดตรวจสอบ ) (ยังไมไดตรวจสอบ ) (ยังไมไดตรวจสอบ )

30 มิถุนายน 30 มิถุนายน 30 มิถุนายน 30 มิถุนายน

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

กําไรกอนภาษีเงินได 104,328,154 75,918,808 27,096,430 10,391,957

รายการปรับปรุง

คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย 23,871,116 24,822,816 4,327,364 4,418,271

สวนแบงกําไรจากเงินลงทุน

ในบริษัทรวมและการรวมคา (45,417,531) (10,616,525) - -

ขาดทุนจากการจําหนายอุปกรณ 59,340 146,151 - -

ขาดทุนจากการเลิกใชสินทรัพย 14,226 149,184 - 16,416

(กลับรายการ)ภาระผูกพันผลประโยชนพนกังาน 12 (8,353,781) 2,083,865 (6,807,040) 378,658

(กลับรายการ)คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 94,435 (374,784) 94,435 127,823

กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา

ตางประเทศที่ยังไมเกิดขึ้นจริง (6,338,400) - (6,338,400) -

รายไดดอกเบ้ีย (1,269,022) (3,499,953) (5,880,747) (5,354,836)

รายไดเงินปนผล 14.1 - - (12,512,730) (3,220,000)

คาใชจายจากการจายโดยใชหุนเปนเกณฑ 659,535 659,535 659,535 659,535

ดอกเบี้ยสัญญาเชาการเงินตัดจําหนาย 615,435 690,077 218,419 305,983

ตนทุนทางการเงิน 5,739,720 345,069 5,695,982 -

74,003,227 90,324,243 6,553,248 7,723,807

การเปลี่ยนแปลงของเงินทุนหมุนเวียน

สนิทรัพยดําเนินงานลดลง(เพิ่มขึ้น)

ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น (83,484,756) (130,504,218) (13,087,756) 360,165

สนิคาคงเหลือ 236,898 (210,272) - -

สนิทรัพยหมุนเวียนอื่น (5,572,372) 7,691,722 129,779 28,823

เงนิประกันสญัญา (886,425) 2,467,747 (208,240) (96,950)

สนิทรัพยไมหมุนเวียนอื่น (6,612,309) (20,863,215) - -

หนี้สนิดําเนินงานเพิ่มขึ้น(ลดลง)

เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น 21,766,094 135,608,100 (7,276,064) (3,429,666)

หนี้สนิหมุนเวียนอื่น 5,512,089 (393,198) 887,474 558,235

หนี้สนิไมหมุนเวียนอื่น 116,000 265,000 - 10,000

จายผลประโยชนพนักงาน (55,000) - - -

กระแสเงินสดจากการดําเนินงาน 5,023,446 84,385,909 (13,001,559) 5,154,414

จายภาษีเงินได (22,483,494) (26,581,896) (1,704,888) (1,543,851)

เงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน)กิจกรรมดําเนินงาน (17,460,048) 57,804,013 (14,706,447) 3,610,563

หมายเหตุประกอบขอมูลทางการเงินระหวางกาลในหนา 14 ถึง 31 เปนสวนหนึ่งของขอมูลทางการเงินระหวางกาลนี้

ขอมูลทางการเงินรวม ขอมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ

กรรมการ                                                                                     กรรมการ                                                                                 .

          (นายทิพย  ดาลาล)                                                                       (นายวิรัช  นอบนอมธรรม)
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บริษัท ทริพเพิล ไอ โลจิสตกิส จํากัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด

สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562

(ยังไมไดตรวจสอบ ) (ยังไมไดตรวจสอบ ) (ยังไมไดตรวจสอบ ) (ยังไมไดตรวจสอบ )

30 มิถุนายน 30 มิถุนายน 30 มิถุนายน 30 มิถุนายน

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงนิสดรับจากดอกเบี้ย 1,533,662 3,632,274 5,607,822 5,415,965

เงนิสดรับจากการจําหนายอุปกรณ 2,000,808 1,633,604 - -

เงนิสดจายเพื่อซื้ออุปกรณและสนิทรัพยไมมีตัวตน (68,530,139) (22,597,316) (682,289) (1,753,855)

เงนิสดจายเงินลงทุนในบริษัทยอย - - (7,500,000) (90,000,000)

เงนิสดจายเงินลงทุนในการรวมคา (545,077,147) - (545,077,147) -

เงนิสดรับคืนจากเงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการที่เกี่ยวของกัน 14.3 - - 63,000,000 66,674,500

เงนิสดจายใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการที่เกี่ยวของกัน 14.3 - - (47,000,000) (91,600,000)

เงนิสดสทุธิจายเงินลงทุนระยะสั้น - (13,124) - -

เงนิสดจายเงินลงทุนระยะยาวอื่น 10 (80,000,000) - (80,000,000) -

เงนิสดรับจากเงนิปนผลจากบริษัทยอย - - 34,386,430 32,500,000

เงนิสดรับจากเงนิปนผลจากบริษัทรวมและการรวมคา 19,868,064 2,520,000 12,512,730 2,520,000

เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุน  (670,204,752)  (14,824,562)  (564,752,454)  (76,243,390)

หมายเหตุประกอบขอมูลทางการเงินระหวางกาลในหนา 14 ถึง 31 เปนสวนหนึ่งของขอมูลทางการเงินระหวางกาลนี้

ขอมูลทางการเงินรวม ขอมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ

กรรมการ                                                                                     กรรมการ                                                                                 .

          (นายทิพย  ดาลาล)                                                                       (นายวิรัช  นอบนอมธรรม)
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บริษัท ทริพเพิล ไอ โลจิสตกิส จํากัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด

สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562

(ยังไมไดตรวจสอบ ) (ยังไมไดตรวจสอบ ) (ยังไมไดตรวจสอบ ) (ยังไมไดตรวจสอบ )

30 มิถุนายน 30 มิถุนายน 30 มิถุนายน 30 มิถุนายน

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงนิสดจายดอกเบ้ีย (3,452,396) (276,052) (3,408,658) -

เงนิเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกูยืมระยะส้ัน

จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น - (4,728,224) - -

หนี้สนิตามสัญญาเชาการเงินลดลง (6,634,707) (6,352,614) (2,122,317) (2,122,317)

เงนิสดรับจากเงนิกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 11 300,000,000 - 300,000,000 -

เงนิสดจายคืนเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 11 (1,683,106) (4,308,722) - -

เงนิสดรับจากการเพิ่มทุน 11,179,622 - 11,179,622 -

เงนิสดจายเงินปนผล (102,942,494) (66,383,665) (102,942,494) (66,383,665)

เงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน 196,466,919  (82,049,277) 202,706,153  (68,505,982)

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดลดลง - สทุธิ (491,197,881) (39,069,826) (376,752,748) (141,138,809)

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

ผลตางอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงคาขอมูลทางการเงิน (1,784,604) 2,512,797 - -

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดปลายงวด 238,839,135 709,906,123 31,477,084 441,837,143

รายการที่ไมใชเงินสด

การเปลี่ยนแปลงเจาหนี้ตามสญัญาเชาการเงิน 2,633,734 33,237,705 1,903,898 12,513,580

เงนิปนผลคางรับ 1,499,334 - 3,438,581 700,000

เจาหนี้คาซื้อสินทรัพยถาวร 1,052,086 2,254,214 359,862 1,617,840

ลูกหนี้จากการขายสินทรัพยตามสญัญาเชาการเงิน  (1,887,080) 2,305,838 - -

ประมาณการหนี้สินจากการลงทุนในการรวมคา  (9,851,444) -  (9,851,444) -

หมายเหตุประกอบขอมูลทางการเงินระหวางกาลในหนา 14 ถึง 31 เปนสวนหนึ่งของขอมูลทางการเงินระหวางกาลนี้

          (นายทิพย  ดาลาล)                                                                       (นายวิรัช  นอบนอมธรรม)

ขอมูลทางการเงินรวม ขอมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ
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บรษิทั ทรพิเพลิ ไอ โลจสิตกิส ์จ ำกดั (มหำชน) 

หมำยเหตปุระกอบขอ้มลูทำงกำรเงนิระหวำ่งกำลแบบยอ่ (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ) 

ส ำหรบังวดหกเดอืนสิน้สดุวนัที ่30 มถินุำยน พ.ศ. 2562 

14 

 

1 ขอ้มลูทัว่ไป 

 

บริษัท ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส์ จ ำกัด (มหำชน) (“กิจกำร”) เป็นบริษัทมหำชนจ ำกัดและเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

ซ่ึงจัดต้ังขึ้นในประเทศไทยและมีที่อยู่ตำมที่จดทะเบียนดังนี้ 

 

เลขที่ 628 ชั้น 3 อำคำรทริพเพิลไอ ซอยกลับชม ถนนนนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยำนนำวำ กรุงเทพมหำนคร 10120 ประเทศไทย 

 

กำรด ำเนินธุรกิจหลักของบริษัทและบริษัทย่อย (“กลุ่มกิจกำร”) คือ กลุ่มกิจกำรด ำเนินธุรกิจหลักเกี่ยวกับ กำรให้บริกำรโลจิสติกส์อย่ำง 

ครบวงจร ที่ครอบคลุมกำรให้บริกำรด้ำนกำรขนส่งสินค้ำทั้งภำยในและระหว่ำงประเทศ ทำงอำกำศ ทำงทะเลและทำงบก กำรบริกำรด้ำน 

พิธีกำรศุลกำกร และกำรบริหำรจัดกำรห่วงโซ่อุปทำนต้ังแต่ต้นน้ ำถึงปลำยทำง 

 

ข้อมูลทำงกำรเงินรวมและข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำรระหว่ำงกำลนี้แสดงในสกุลเงินบำทด้วยหน่วยบำท เว้นแต่ได้ระบุเป็นอย่ำงอ่ืน 

 

ข้อมูลทำงกำรเงินรวมและข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำรได้รับอนุมัติจำกคณะกรรมกำรบริษัทเมื่อวันที่ 6 สิงหำคม พ.ศ. 2562 

 

2 เกณฑก์ำรจดัท ำขอ้มลูทำงกำรเงนิ 

 

ข้อมูลทำงกำรเงินรวมและขอ้มูลทำงกำรเงินเฉพำะกจิกำรระหว่ำงกำลไดจ้ัดท ำขึ้นตำมมำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 34 เรื่อง กำรรำยงำนทำงกำรเงิน

ระหว่ำงกำล และข้อก ำหนดเพิ่มเติมอ่ืนเกี่ยวกับรำยงำนทำงกำรเงินที่ออกภำยใต้พระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์  

 

ข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลนี้ควรอ่ำนควบคู่กับงบกำรเงินของรอบปีบัญชีวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 

 

ข้อมูลทำงกำรเงินรวมและข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำรระหว่ำงกำลฉบับภำษำอังกฤษจัดท ำขึ้นจำกข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลภำษำไทย 

ที่จัดท ำตำมกฎหมำย ในกรณีที่มีเนื้อควำมขัดแย้งกันหรือมีกำรตีควำมแตกต่ำงกัน ให้ใช้ข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลฉบับภำษำไทยเป็นหลัก 

 

3 นโยบำยกำรบญัช ี

 

นโยบำยกำรบัญชีที่ใช้ในกำรจัดท ำข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลเป็นนโยบำยเดียวกันกับนโยบำยกำรบัญชีที่ใช้ในกำรจัดท ำ 

งบกำรเงินส ำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 ยกเว้นเรื่องที่อธิบำยในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินข้อ 4 

 

เริ่มต้ังแต่วันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2562 กลุ่มกิจกำรได้ปฏิบัติตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่และมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน

ที่มีกำรปรับปรุง ซึ่งมีผลบังคับใช้ส ำหรับรอบระยะเวลำบัญชีที่เริ่มต้นในหรือหลังวันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2562 และเกี่ยวข้องกับกลุ่มกิจกำร 

โดยกำรปฏิบัติตำมมำตรฐำนรำยงำนทำงกำรเงินดังกล่ำวไม่มีผลกระทบที่มีนัยส ำคัญต่อกลุ่มกิจกำร 

 

กลุ่มกิจกำรไม่ได้น ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่และมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่มีกำรปรับปรุง ซึ่งมีผลบังคับใช้

ส ำหรับรอบระยะเวลำบัญชีที่เริ่มต้นในหรือหลังวันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 มำถือปฏิบัติก่อนวันบังคับใช้ ผู้บริหำรของกลุ่มกิจกำรอยู่

ระหว่ำงกำรประเมินผลกระทบของกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดังกล่ำวมำใช้ 

 

 

 

 

 

 

 

 



บรษิทั ทรพิเพลิ ไอ โลจสิตกิส ์จ ำกดั (มหำชน) 
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4 กำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยบัญชี 

 

กลุ่มกิจกำรได้น ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 15 เรื่อง รำยได้จำกสัญญำที่ท ำกับลูกค้ำมำถือปฏิบัติต้ังแต่ วันที่ 1 มกรำคม  

พ.ศ. 2562 โดยใช้วิธีรับรู้ผลกระทบสะสมจำกกำรปรับใช้มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับนี้ เป็นรำยกำรปรับปรุงกับก ำไรสะสมต้นงวด 

(Modified retrospective) และไม่ปรับปรุงข้อมูลเปรียบเทียบ โดยมีนโยบำยกำรบัญชีใหม่ดังนี้ 

 

นโยบำยกำรบญัชเีรือ่งกำรรบัรูร้ำยได ้- รำยไดจ้ำกสญัญำทีท่ ำกบัลกูคำ้ 

 

รำยได้จำกกำรให้บริกำรบริหำรจัดกำรโลจิสติกส์ 

 

รำยได้จำกกำรให้บริกำรโลจิสติกส์ประกอบด้วยรำยได้จำกกำรให้บริกำรบริหำรจัดกำรโลจิสติกส์ และกำรให้บริกำรคลังสินค้ำ ก่อนกำรน ำ

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่  15 มำถือปฏิบัติ กลุ่มกิจกำรรับรู้รำยได้จำกกำรให้บริกำรบริหำรจัดกำรโลจิสติกส์และ 

กำรให้บริกำรคลังสินค้ำ เมื่อได้ให้บริกำรแล้วเสร็จ 

 

ตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 15 กลุ่มกิจกำรรับรู้รำยได้จำกกำรให้บริกำรบริหำรจัดกำรโลจิสติกส์เมื่อกำรควบคุมในบริกำร

ได้โอนไปยังลูกค้ำแล้ว และรับรู้รำยได้จำกกำรให้บริกำรคลังสินค้ำตลอดช่วงเวลำตำมภำระที่ต้องปฏิบัติตำมสัญญำ 

 

รำยได้จำกกำรให้บริกำรขนส่งสินค้ำ 

 

รำยได้จำกกำรให้บริกำรขนส่งสินค้ำเกิดจำกกำรให้บริกำรขนส่งสินค้ำทำงอำกำศ ทำงทะเล และทำงบก ก่อนกำรน ำมำตรฐำน 

กำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 15 มำถือปฏิบัติ กลุ่มกิจกำรรับรู้รำยได้จำกกำรให้บริกำรขนส่งสินค้ำเมื่อได้ให้บริกำรแล้วเสร็จ 

 

ตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 15 กลุ่มกิจกำรรับรู้รำยได้จำกกำรให้บริกำรขนส่งสินค้ำตลอดช่วงเวลำตำมภำระที่ต้องปฏิบัติ

ตำมสัญญำ 

 

รำยได้จำกกำรขำยสินค้ำ 

 

ก่อนกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 15 มำถือปฏิบัติ รำยได้จำกกำรขำยสินค้ำซึ่งเกิดจำกกิจกรรมตำมปกติของกลุ่ม

กิจกำร ประกอบด้วยมูลค่ำยุติธรรมที่จะได้รับจำกกำรขำยซึ่งเป็นจ ำนวนสุทธิจำกเงินคืนและส่วนลด โดยไม่รวมรำยกำรขำยภำยใน

กลุ่มกิจกำรส ำหรับงบกำรเงินรวม รำยได้จำกกำรขำยสินค้ำรับรู้เมื่อผู้ซื้อรับโอนควำมเสี่ยงและผลตอบแทนที่เป็นสำระส ำคัญของควำม

เป็นเจ้ำของสินค้ำ 

 

ตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 15 กลุ่มกิจกำรรับรู้รำยได้จำกกำรขำยสินค้ำเมื่อกำรควบคุมในสินค้ำได้โอนไปยังลูกค้ำแล้ว 

 

ผู้บริหำรของกลุ่มกิจกำรได้ประเมินและพิจำรณำแล้วว่ำกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดังกล่ำวข้ำงต้นมำถือปฎิบัติไม่มี

ผลกระทบที่มีนัยส ำคัญต่อกลุ่มกิจกำร 
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5 ประมำณกำรทำงบญัช ี

 

ในกำรจัดท ำข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำล ผู้บริหำรต้องใช้ดุลยพินิจ กำรประมำณกำร และข้อสมมติที่มีผลกระทบต่อกำรน ำนโยบำย

กำรบัญชีมำใช้ และจ ำนวนเงินของสินทรัพย์และหนี้สิน รำยได้และค่ำใช้จ่ำย ผลที่เกิดขึ้นจริงอำจแตกต่ำงจำกประมำณกำร 
 

กำรเปลี่ยนแปลงประมำณกำรจำกงวดก่อน 

ในกำรจัดท ำข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลนี้ กำรประมำณกำรของค่ำชดเชยพนักงำนหลังเกษียณอำยุมีกำรเปลี่ยนแปลงที่ส ำคัญ

ส ำหรับค่ำชดเชยของพนักงำนที่เกษียณอำยุและมีอำยุงำนมำกกว่ำหรือเท่ำกับ 20 ปี โดยจะเปลี่ยนจำกจ ำนวน 300 วันของค่ำจ้ำง

อัตรำสุดท้ำยเป็น 400 วันของค่ำจ้ำงอัตรำสุดท้ำย กลุ่มกิจกำรได้รับรู้ผลกระทบดังกล่ำวทั้งจ ำนวนแล้ว ในงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ

ส ำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2562 
 

6 กำรปรบัปรงุงบกำรเงนิยอ้นหลัง 

 

ในระหว่ำงงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2562 กิจกำรวัดมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิที่ระบุได้ของ DG Packaging 

Pte. Ltd. (“DGP”) ซึ่งเป็นกำรร่วมค้ำ โดยเป็นไปตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 3 (ปรับปรุง พ.ศ. 2561) เรื่อง กำรรวม

ธุรกิจ ผู้ซื้อต้องปรับปรุงงบกำรเงินย้อนหลังส ำหรับประมำณกำรที่เคยรับรู้ไว้ ณ วันที่ซื้อ เพื่อสะท้อนผลของข้อมูลเพิ่มเติมที่ได้รับ

เกี่ยวกับข้อเท็จจริงและสถำนกำรณ์แวดล้อมที่มีอยู่ ณ วันที่ซื้อ ซึ่งข้อมูลดังกล่ำวมีผลต่อกำรวัดมูลค่ำของจ ำนวนต่ำง ๆ ที่เคยรับรู้ไว้  

ณ วันที่ซื้อ และระยะเวลำในกำรวัดมูลค่ำต้องไม่เกินกว่ำหนึ่งปี นับจำกวันที่ซื้อ (ดูหมำยเหตฯข้อ 9.3.4))   
 

ผลกระทบที่มีต่องบแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 สรุปได้ ดังนี้  
 

 ตำมทีเ่คยรำยงำน ปรบัปรงุผลกระทบ  

 ไวเ้ดมิ จำกกำรวดัมลูคำ่ ปรบัปรงุใหม ่

 บำท บำท บำท 

งบแสดงฐำนะกำรเงนิ ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561    

เงินลงทุนในกำรร่วมค้ำ (หมำยเหตุฯข้อ 9.3) 291,992,949 (1,000,287) 290,992,662 

ก ำไรสะสมยังไม่จัดสรร  142,114,049 (1,000,287) 141,113,762 

 

7 ข้อมูลตำมส่วนงำน 

 

ข้อมูลจ ำแนกตำมส่วนงำน แบ่งตำมส่วนงำนที่น ำเสนอและได้รับกำรสอบทำนโดยผู้มีอ ำนำจตัดสินใจสูงสุดด้ำนกำรด ำเนินงำนคือ

คณะกรรมกำรบริษัท โดยรวมส่วนงำนที่มีลักษณะที่คล้ำยคลึงกันเข้ำด้วยกัน ผู้มีอ ำนำจตัดสินใจสูงสุดด้ำนกำรด ำเนินงำน วัดผล  

กำรด ำเนินงำนของแต่ละส่วนงำนโดยใช้ก ำไรขั้นต้น ส่วนงำนที่น ำเสนอประกอบไปด้วยธุรกิจขนส่งสินค้ำทำงอำกำศ ธุรกิจขนส่ง

สินค้ำทำงทะเลและทำงบก ธุรกิจกำรบริหำรจัดกำรโลจิสติกส์ ธุรกิจโลจิสติกส์ส ำหรับเคมีภัณฑ์และสินค้ำอันตรำย และบริหำรจัดกำรอ่ืนๆ 
 

ธุรกิจขนส่งสินค้ำทำงอำกำศ ประกอบธุรกิจหลักในกำรเป็นตัวแทนให้บริกำรขำยระวำงขนส่งและขนถ่ำย

สินค้ำทำงอำกำศ ทั้งภำยในและต่ำงประเทศให้กับสำยกำรบิน รวมถึงบริกำรอ่ืน 

ที่เกี่ยวข้องและให้บริกำรจัดกำรคลังสินค้ำ และบริหำรคลังสินค้ำในท่ำอำกำศยำน 

ธุรกิจขนส่งสินค้ำทำงทะเลและทำงบก ประกอบธุรกิจหลักในกำรเป็นตัวแทนให้บริกำรขำยระวำงขนส่งและขนถ่ำย

สินค้ำทำงทะเลและทำงบกทั้งภำยในและต่ำงประเทศ 

ธุรกิจกำรบริหำรจัดกำรโลจิสติกส ์ ให้บริกำรสถำนที่จัดเก็บสินค้ำบริหำรคลังสินค้ำ ขนส่งและขนถ่ำยสินค้ำ  

ทั้งทำงบก ทำงน้ ำ และทำงอำกำศ ทั้งภำยในประเทศและระหว่ำงประเทศ 

ธุรกิจโลจิสติกส์ส ำหรับเคมีภัณฑ์และสินค้ำอันตรำย ประกอบธุรกิจหลักในกำรเป็นตัวแทนให้บริกำรขำยระวำง รับจัดกำรขนส่ง

สินค้ำทั้งในและต่ำงประเทศ ให้บริกำรด้ำนบริหำรคลังสินค้ำ และกระจำย

สินค้ำส ำหรับสินค้ำเคมีและที่เกี่ยวเนื่องกับอุตสำหกรรมเคมี 

บริหำรจัดกำรอ่ืนๆ ให้บริกำรเช่ำอำคำร และบริหำรจัดกำรอ่ืนๆ 
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 ขอ้มลูทำงกำรเงนิรวม (บำท) 

 ส ำหรบังวดหกเดอืนสิน้สดุวนัที ่30 มถินุำยน พ.ศ. 2562  

 

ธรุกจิขนสง่สนิคำ้ 

ทำงอำกำศ 

ธรุกจิขนสง่สนิคำ้ 

ทำงทะเลและ 

ทำงบก 

ธรุกจิกำรบรหิำร

จดักำรโลจสิตกิส ์

ธรุกจิโลจสิตกิส์

ส ำหรบัเคมภีณัฑ์

และสนิคำ้อนัตรำย บรหิำรจดักำรอืน่ๆ 

รวมกอ่นรำยกำร

ระหวำ่งกนั 

ตดัรำยกำร 

ระหวำ่งกนั 

รวมหลงัตดัรำยกำร 

ระหวำ่งกนั 

         

รำยได้จำกกำรขำยและบริกำร 1,141,981,235 43,453,899 95,753,649 261,931,887 7,634,270 1,550,754,940 (156,328,013) 1,394,426,927 

ต้นทุนขำยและบริกำร (1,029,233,818) (12,336,045) (68,565,843) (198,914,213) (5,107,130) (1,314,157,049) 151,514,711 (1,162,642,338) 

ก ำไรของสว่นงำน 112,747,417 31,117,854 27,187,806 63,017,674 2,527,140 236,597,891 (4,813,302) 231,784,589 

รำยได้อืน่        4,584,238 

ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำย        (40,098,791) 

ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร        (138,992,952) 

ก ำไรจำกอตัรำแลกเปลี่ยน - สุทธิ        7,988,694 

ต้นทุนทำงกำรเงิน        (6,355,155) 

ส่วนแบ่งก ำไรจำกเงินลงทุนในบริษทัร่วมและกำรร่วมค้ำ        45,417,531 

ก ำไรกอ่นภำษเีงนิได ้        104,328,154 

ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได ้        (11,010,472) 

ก ำไรส ำหรบังวด        93,317,682 

         

ณ วนัที ่30 มถินุำยน พ.ศ. 2562         

สินทรัพย์รวมของส่วนงำน        2,202,125,939 

หนี้สินรวมของส่วนงำน        999,937,762 

         

จงัหวะเวลำกำรรบัรูร้ำยได ้         

เมื่อปฏิบตัิตำมภำระทีต่้องปฏิบตัิเสร็จส้ิน (point in time) - - 43,906,303 110,192,943 - 154,099,246   

ตลอดช่วงเวลำที่ปฏบิัตติำมภำระที่ต้องปฏิบตัิ (over time) 1,141,981,235  43,453,899  51,847,346 151,738,944  7,634,270  1,396,655,694   

รวมรำยได ้ 1,141,981,235 43,453,899 95,753,649 261,931,887 7,634,270 1,550,754,940 (156,328,013) 1,394,426,927 
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8 ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่น - สุทธิ 

 

 ขอ้มลูทำงกำรเงนิรวม ขอ้มลูทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 30 มถินุำยน 31 ธนัวำคม  30 มถินุำยน 31 ธนัวำคม  

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 บำท บำท บำท บำท 
     

ลูกหนี้กำรค้ำ - กิจกำรอ่ืน 361,897,471 308,107,443 15,642,374 13,895,108 

หัก  ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (7,650,571) (7,603,271) (569,942) (475,507) 

ลูกหนี้กำรค้ำ - กิจกำรอ่ืน - สุทธิ 354,246,900 300,504,172 15,072,432 13,419,601 

ค่ำใช้จ่ำยจ่ำยล่วงหน้ำ 9,081,131 8,888,040 688,474 524,633 

รำยได้ค้ำงรับ 96,400,805 86,771,428 2,822,344 1,246,098 

ลูกหนี้อ่ืน 15,535,209 3,223,617 347,740 283,783 

ลูกหนี้กำรค้ำ - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน     

   (หมำยเหตุฯข้อ 14.2) 24,621,307 18,926,129 25,809,717 15,999,730 

เงินปันผลค้ำงรับ - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน     

   (หมำยเหตุฯข้อ 14.2) - 1,499,950 - 34,386,430 

 499,885,352 419,813,336 44,740,707 65,860,275 

 

ณ วันที่ 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2562 และวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 ลูกหนี้กำรค้ำซึ่งแสดงรวมในรำยกำรลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้ อ่ืน 

สุทธิในงบแสดงฐำนะกำรเงินสำมำรถวิเครำะห์ตำมอำยุหนี้ที่ค้ำงช ำระได้ดังนี้ 

 

 ขอ้มลูทำงกำรเงนิรวม ขอ้มลูทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 30 มถินุำยน 31 ธนัวำคม  30 มถินุำยน 31 ธนัวำคม  

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 บำท บำท บำท บำท 

ลูกหนี้กำรค้ำ - กิจกำรอ่ืน     

ไม่เกิน 3 เดือน  331,900,025  274,649,120  14,029,749  11,599,067 

3 - 6 เดือน  6,213,942  19,623,217  19,484  1,487,851 

6 - 12 เดือน  14,645,100  4,837,046  1,370,351  437,031 

เกินกว่ำ 12 เดือน  9,138,404  8,998,060  222,790  371,159 

 361,897,471 308,107,443  15,642,374  13,895,108 

หัก  ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ  (7,650,571) (7,603,271)  (569,942) (475,507) 

  354,246,900  300,504,172  15,072,432  13,419,601 

     

ลูกหนี้กำรค้ำ - กจิกำรทีเ่กี่ยวข้องกัน (หมำยเหตุฯข้อ 14.2)    

ไม่เกิน 3 เดือน  19,339,720  12,683,800  21,527,042  13,249,830 

3 - 6 เดือน  -    6,242,329  -    716,900 

6 - 12 เดือน 5,281,587 -  2,249,675  2,033,000 

เกินกว่ำ 12 เดือน  -    - 2,033,000  - 

 24,621,307 18,926,129  25,809,717  15,999,730 



บรษิทั ทรพิเพลิ ไอ โลจสิตกิส ์จ ำกดั (มหำชน) 

หมำยเหตปุระกอบขอ้มลูทำงกำรเงนิระหวำ่งกำลแบบยอ่ (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ) 
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9 เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และกำรร่วมค้ำ 

 

9.1 บรษิทัยอ่ย 

 

ณ วันที่ 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2562 และวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 เงินลงทุนในบริษัทย่อย มีดังนี้ 

 

   อตัรำรอ้ยละของหุน้ทีถ่อื ขอ้มลูทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

   ทัง้ทำงตรงและทำงออ้ม รำคำทนุ (ถอืทำงตรง) 

   30 มถินุำยน 31 ธนัวำคม 30 มถินุำยน 31 ธนัวำคม 

 

ชนดิของธรุกจิ 

จดัตัง้ขึน้ 

ในประเทศ 

พ.ศ. 2562 

รอ้ยละ 

พ.ศ. 2561 

รอ้ยละ 

พ.ศ. 2562 

บำท 

พ.ศ. 2561 

บำท 

       

บริษัท เอเชีย กรำวด์ เซอร์วิส จ ำกัด ตัวแทนขนส่งสินค้ำทำงอำกำศ ไทย 100 100 24,999,800 24,999,800 

บริษัท ทริพเพิล ไอ แอร์ เอ็กซ์เพรส จ ำกัด ตัวแทนขนส่งสินค้ำทำงอำกำศ ไทย 100 100 50,499,780 50,499,780 

บริษัท ทริพเพิล ไอ เอเชีย คำร์โก จ ำกัด ตัวแทนขนส่งสินค้ำทำงอำกำศ ไทย 100 100 4,999,900 2,499,900 

บริษัท ฮำซเคม โลจิสติกส์ แมเนจเมนท์ จ ำกัด บริหำรจัดกำรขนส่งครบวงจร ไทย 100 100 50,499,780 50,499,780 

บริษัท ทริพเพิล ไอ ซัพพลำยเชน จ ำกัด บริหำรจัดกำรขนส่งครบวงจร ไทย 100 100 4,999,800 4,999,800 

บริษัท ทริพเพิล ไอ มำริไทม์ เอเยนซีส์ จ ำกัด ตัวแทนขนส่งสินค้ำทำงทะเล ไทย 100 100 10,299,780 5,299,780 

บริษัท ดีจี แพคเกจจิ้ง (ประเทศไทย) จ ำกัด จ ำหน่ำยและบริกำรบรรจุสินค้ำ ไทย 100 100 1,099,880 1,099,880 

บริษัท ครอส บอร์เดอร์ เคอเรียร์ จ ำกัด บริหำรจัดกำรขนส่งครบวงจร ไทย 100 100 2,999,850 2,999,850 

Triple i International Pte. Ltd. ตัวแทนขนส่งสินค้ำทำงอำกำศ สิงคโปร ์ 100 100 2,550,000 2,550,000 

Triple i International Japan Co., Ltd. ตัวแทนขนส่งสินค้ำทำงอำกำศ ญ่ีปุ่น 100 100 - - 

     152,948,570 145,448,570 

 

กำรเปลี่ยนแปลงของเงินลงทุนในบริษัทย่อยในระหว่ำงงวด 

 

กำรลงทุนเพิ่มในบริษัทย่อย 

 

เมื่อวันที่ 28 มกรำคม พ.ศ. 2562 บริษัท ทริพเพิล ไอ เอเชีย คำร์โก จ ำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ได้เรียกช ำระค่ำหุ้นสำมัญ ส ำหรับ

มูลค่ำส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 50 ส ำหรับหุ้นจ ำนวน 50,000 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 100 บำท กิจกำรได้จ่ำยช ำระค่ำหุ้นส่วนที่

เหลือให้แก่บริษัทย่อยแล้วเป็นจ ำนวนเงิน 2.50 ล้ำนบำท  

 

เมื่อวันที่ 1 มีนำคม พ.ศ. 2562 บริษัท ทริพเพิล ไอ มำริไทม์ เอเยนซีส์ จ ำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ได้เรียกช ำระค่ำหุ้นสำมัญ ส ำหรับมูล

ค่ำที่เหลืออีกร้อยละ 71.43 ส ำหรับหุ้นจ ำนวน 70,000 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 100 บำท กิจกำรได้จ่ำยช ำระค่ำหุ้นส่วน 

ที่เหลือให้แก่บริษัทย่อยแล้วเป็นจ ำนวนเงิน 5.00 ล้ำนบำท 

 

 



บรษิทั ทรพิเพลิ ไอ โลจสิตกิส ์จ ำกดั (มหำชน) 

หมำยเหตปุระกอบขอ้มลูทำงกำรเงนิระหวำ่งกำลแบบยอ่ (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ) 
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9.2 บรษิทัรว่ม 

 

ณ วันที่ 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2562 และวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 เงินลงทุนในบริษัทร่วม มีดังนี้ 

 

  

 

อัตรำรอ้ยละของหุน้ทีถ่อื 

ทัง้ทำงตรงและทำงอ้อม 

 

มลูคำ่ตำมวธิสีว่นไดเ้สยี รำคำทนุ (ถอืทำงตรง) 

 

ชนิดของธรุกจิ 

จดัตัง้ขึน้ 

ในประเทศ 

30 มถินุำยน 

พ.ศ. 2562 

รอ้ยละ 

31 ธนัวำคม 

พ.ศ. 2561 

รอ้ยละ 

30 มถินุำยน 

พ.ศ. 2562 

บำท 

31 ธนัวำคม 

พ.ศ. 2561 

บำท 

30 มถินุำยน 

พ.ศ. 2562 

บำท 

31 ธนัวำคม 

พ.ศ. 2561 

บำท 

         

บริษัท ซีเค ไลน์ (ประเทศไทย) จ ำกัด ตัวแทนบริษัทเดินเรือระหว่ำงประเทศ ไทย 42 42 7,440,250 9,350,817 2,100,000 2,100,000 

บริษัท เอ็กคู ่เวลิดไ์วด ์(ประเทศไทย) จ ำกดั ตัวแทนขนส่งสินค้ำระหว่ำงประเทศ ไทย 43 43 6,186,582 4,042,381 2,365,215 2,365,215 

บริษัท เอ็กเซล แอร์ จ ำกัด ตัวแทนขนส่งสินค้ำทำงอำกำศ ไทย - 30 - 8,992,191 - 600,000 

Excel Air Limited ตัวแทนขนส่งสินค้ำทำงอำกำศ ฮ่องกง 20 20 3,489,622 3,456,924 - - 

Freightworks GSA (HK) Limited ตัวแทนขนส่งสินค้ำทำงอำกำศ ฮ่องกง - 20 - 4,256,230 - - 

Excel Air (Guangzhou) Limited ตัวแทนขนส่งสินค้ำทำงอำกำศ จีน - 25 - 2,471,161 - - 

     17,116,454 32,569,704 4,465,215 5,065,215 

 



บรษิทั ทรพิเพลิ ไอ โลจสิตกิส ์จ ำกดั (มหำชน) 

หมำยเหตปุระกอบขอ้มลูทำงกำรเงนิระหวำ่งกำลแบบยอ่ (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ) 
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กำรเปลี่ยนแปลงในบริษัทร่วมที่เกิดขึ้นในระหว่ำงงวด  

 

กำรรับเงินปันผลจำกบริษัทร่วม 

 

ที่ประชุมคณะกรรมกำรครัง้ที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 23 มกรำคม พ.ศ. 2562 ของ Freightworks GSA (HK) Limited ซึ่งเป็นบริษัทร่วมของ

กลุ่มกิจกำร ที่ประเทศฮ่องกงได้อนุมัติจ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำลแก่ผู้ถือหุ้นสำมัญในอัตรำหุ้นละ 8.948 ดอลลำร์ฮ่องกง จ ำนวน 500,000 หุ้น 

คิดเป็นจ ำนวนเงิน 4,474,000 ดอลลำร์ฮ่องกง หรือประมำณ 18.01 ล้ำนบำท โดยกิจกำรได้รับเงินปันผลดังกล่ำวตำมสัดส่วนกำรถือหุ้น

ร้อยละ 20 เมื่อวันที่ 1 เมษำยน พ.ศ. 2562 และวันที่ 11 มิถุนำยน พ.ศ. 2562 จ ำนวน 3.61 ล้ำนบำท 

 

ที่ประชุมคณะกรรมกำรครัง้ที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 23 มกรำคม พ.ศ. 2562 ของ Excel Air (Guangzhou) Limited ซึ่งเป็นบริษัทร่วมของ

กลุ่มกิจกำร ที่ประเทศจีนได้อนุมัติจ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำลแก่ผู้ถือหุ้นสำมัญในอัตรำหุ้นละ 28.50 ดอลลำร์สหรัฐ จ ำนวน 10,000 หุ้น  

คิดเป็นจ ำนวนเงิน 285,000 ดอลลำร์สหรัฐ หรือประมำณ 9.00 ล้ำนบำท โดยกิจกำรได้รับเงินปันผลดังกล่ำวตำมสัดส่วนกำรถือหุ้น 

ร้อยละ 25 เมื่อวันที่ 1 เมษำยน พ.ศ. 2562 จ ำนวน 2.22 ล้ำนบำท 

 

ที่ประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 10 มิถุนำยน พ.ศ. 2562 ของบริษัท ซีเค ไลน์ (ประเทศไทย) จ ำกัด ซึ่งเป็นบริษัทร่วมของ

กิจกำร ได้อนุมัติกำรจ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำลแก่ผู้ถือหุ้นสำมัญ ในอัตรำหุ้นละ 100 บำท จ ำนวน 50,000 หุ้น คิดเป็นจ ำนวนเงิน  

5.00 ล้ำนบำท โดยกิจกำรได้รับเงินปันผลดังกล่ำวตำมสัดส่วนกำรถือหุ้นร้อยละ 42 เมื่อวันที่ 21 มิถุนำยน พ.ศ. 2562 จ ำนวน 2.10 ล้ำนบำท 

 

กำรเปลี่ยนแปลงในกำรจัดประเภทเงินลงทุนในบริษัทร่วม 

 

ภำยหลังกำรลงทุนใน Around Logistics Management Co., Ltd. (“Around”) ซึ่งถือเป็นเงินลงทุนในกำรร่วมค้ำ ท ำให้บริษัทมีอ ำนำจ 

ในกำรควบคุมร่วมแทนกำรมีอิทธิพลอย่ำงมีสำระส ำคัญในบริษัท เอ็กเซล แอร์ จ ำกัด Freightworks GSA (HK) Limited และ Excel Air 

(Guangzhou) Limited ซึ่งเดิมเป็นบริษัทร่วมของกลุ่มกิจกำรและเป็นบริษัทย่อยของ Around ดังนั้นจึงมีกำรโอนเปลี่ยนแปลงประเภท

เงินลงทุนดังกล่ำวจำกเงินลงทุนในบริษัทร่วมเป็นเงินลงทุนในกำรร่วมค้ำ 

 

 



บรษิทั ทรพิเพลิ ไอ โลจสิตกิส ์จ ำกดั (มหำชน) 

หมำยเหตปุระกอบขอ้มลูทำงกำรเงนิระหวำ่งกำลแบบยอ่ (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ) 
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9.3 กำรรว่มคำ้ 

 

ณ วันที่ 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2562 และวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 เงินลงทุนในกำรร่วมค้ำ มีดังนี้ 

  

 

อตัรำรอ้ยละของหุน้ทีถ่อื 

ทัง้ทำงตรงและทำงออ้ม 

 

มลูคำ่ตำมวธิสีว่นไดเ้สยี 

 

รำคำทนุ (ถอืทำงตรง) 

    ปรบัปรงุใหม ่  

 

ชนดิของธรุกจิ 

จดัตัง้ขึน้ 

ในประเทศ 

30 มถินุำยน 

พ.ศ. 2562 

รอ้ยละ 

31 ธนัวำคม 

พ.ศ. 2561 

รอ้ยละ 

30 มถินุำยน 

พ.ศ. 2562 

บำท 

31 ธนัวำคม 

พ.ศ. 2561 

บำท 

30 มถินุำยน 

พ.ศ. 2562 

บำท 

31 ธนัวำคม 

พ.ศ. 2561 

บำท 
         

บริษัท เอเชีย เน็ตเวิร์ค อินเตอร์เนช่ันแนล จ ำกัด ตัวแทนขนส่งสินค้ำระหว่ำงประเทศ ไทย 60 60 2,320,156 1,643,322 187,494 187,494 

บริษัท ซีดับบลิวที เคมิคอล โลจิสติกส์ จ ำกัด ตัวแทนจัดกำรรับขนส่งสินค้ำ        

 ภำยในประเทศ ไทย 51 51 1,920,492 1,920,492 - - 

บริษัท ฮำซเคม ทรำนส์แมเนจเมนท์ จ ำกัด ตัวแทนจัดกำรรับขนส่งสินค้ำ        

 ภำยในประเทศ ไทย 60 60 6,587,110 5,261,018 - - 

GSA Asia Cargo Co., Ltd. ตัวแทนขนส่งและขนถ่ำยสินค้ำทำง        

 อำกำศทั้งภำยในและภำยนอกประเทศ เมียนมำร ์ 60 60 2,190,595 2,184,213 - - 

GSA Cargo Network (Myanmar) Co., Ltd. ตัวแทนขนส่งสินค้ำทำงอำกำศ เมียนมำร ์ 50 50 1,129,778 1,084,966 - - 

Hazchem Logistics Management Pte. Ltd. ตัวแทนขนส่งและขนถ่ำยสินค้ำ        

 ทำงอำกำศทั้งภำยในและภำยนอก        

 ประเทศเกี่ยวกับสำรเคม ี สิงคโปร ์ 55 55 3,565,661 3,091,833 - - 

DG Packaging Pte. Ltd. จ ำหน่ำยและบรกิำรบรรจุสินค้ำ สิงคโปร ์ 50 50 275,912,810 275,806,818 271,198,343 271,198,343 

บริษัท เจพีเค เอเชีย (ประเทศไทย) จ ำกัด ตัวแทนขนส่งสินค้ำทำงอำกำศ ไทย 34 - 1,666,166 - 1,700,000 - 

Around Logistics Management Co., Ltd. ตัวแทนขนส่งสินค้ำระหว่ำงประเทศ ฮ่องกง 50 - 555,218,252 - 536,802,580 - 

บริษัท เอ็กเซล แอร์ จ ำกัด(*) ตัวแทนขนส่งสินค้ำทำงอำกำศ ไทย 30 - 18,351,163 - 600,000 - 

Freightworks GSA (HK) Limited(*) ตัวแทนขนส่งสินค้ำทำงอำกำศ ฮ่องกง 20 - 2,020,911 - - - 

Excel Air (Guangzhou) Limited(*) ตัวแทนขนส่งสินค้ำทำงอำกำศ จีน 25 - 1,114,814 - - - 

     871,997,908 290,992,662 810,488,417 271,385,837 
 

กิจกำรมีสัดส่วนกำรถือหุ้นในกำรร่วมค้ำบำงแห่งเกินกว่ำร้อยละ 50 แตก่ิจกำรมิได้มีอ ำนำจควบคุมกำรร่วมค้ำแต่อย่ำงใด เนื่องจำกเป็นกำรควบคุมร่วมซึ่งระบุในข้อตกลงกิจกำรร่วมค้ำ 

(*)  ในระหว่ำงงวด เงินลงทุนในบริษัท เอ็กเซล แอร ์จ ำกดั Freightworks GSA (HK) Limited และ Excel Air (Guangzhou) Limited ถกูจดัประเภทใหม่จำกเงินลงทุนในบริษัทรว่มเปน็เงินลงทนุในกำรร่วมคำ้ตำมที่ได้อธบิำยใน

หมำยเหตุฯข้อ 9.2 
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กำรเปลีย่นแปลงในกำรรว่มคำ้ทีเ่กดิขึน้ในระหวำ่งงวด 

 

9.3.1)  กำรลงทุนในบริษัทร่วมค้ำ 

 

เมื่อวันที่ 5 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2562 กิจกำรได้จดทะเบียนจัดต้ัง บริษัท เจพีเค เอเชีย (ประเทศไทย) จ ำกัด โดยมีทุนจดทะเบียนจ ำนวน 

5.00 ล้ำนบำท มีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบธุรกิจตัวแทนขำยระวำงสำยกำรบิน โดยเตรียมเป็นตัวแทนกลุ่มสำยกำรบินใหม่ที่จะเปิด

ให้บริกำรในประเทศไทย โดยกิจกำรลงทุนคิดเป็นร้อยละ 34 ของทุนจดทะเบียน กิจกำรจ่ำยช ำระเงินลงทุนดังกล่ำวแล้วเมื่อวันที่ 

19 มีนำคม พ.ศ. 2562 

 

9.3.2)  กำรจ่ำยซื้อเงินลงทุนในกำรร่วมค้ำ  

 

เมื่อวันที่ 13 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2562 กิจกำรได้ลงนำมในสัญญำซื้อขำยหุ้นของ Around Logistics Management Co., Ltd. 

(“Around”)  (“สัญญำซื้อขำยหุ้น”) ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในเขตบริหำรพิเศษฮ่องกงแห่งสำธำรณรัฐประชำชนจีน ด ำเนินธุรกิจถือ

หุ้นในกิจกำรอ่ืน ที่ประกอบธุรกิจตัวแทนกำรขำยระวำงสินค้ำของสำยกำรบิน จ ำนวน 125,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 50 ของ

จ ำนวนหุ้นสำมัญที่ออกจ ำหน่ำยและช ำระแล้ว จำกผู้ถือหุ้นเดิมของ Around รวมมูลค่ำทั้งสิ้นไม่เกิน 126.50 ล้ำนดอลลำร์ฮ่องกง  

โดยกำรเข้ำซื้อหุ้นใน Around มีวัตถุประสงค์เพื่อกำรเข้ำลงทุนถือหุ้นทำงอ้อมในบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจตัวแทนขำยระวำง

สินค้ำของสำยกำรบินโดยถือเป็นเงินลงทุนในกำรร่วมค้ำ  

 

เมื่อวันที่ 11 มีนำคม พ.ศ. 2562 กิจกำรได้ช ำระเงินจ ำนวน 110.00 ล้ำนดอลลำร์ฮ่องกง หรือคิดเป็นจ ำนวน 448.80  ล้ำนบำท และ

ได้รับกำรโอนหุ้นร้อยละ 50 ของหุ้นทั้งหมดของ Around แล้ว โดยมีต้นทุนในกำรได้มำซึ่งกำรร่วมค้ำจ ำนวน 23.55 ล้ำนบำท 

กิจกำรได้แสดงรวมเป็นเงินลงทุนในกำรร่วมค้ำ 

 

ตำมสัญญำซื้อขำยหุ้น ข้อตกลงของสิ่งตอบแทนที่คำดว่ำจะต้องจ่ำยขึ้นอยู่กับผลกำรด ำเนินงำนในอนำคตของ Around โดยบริษัท

จะช ำระสิ่งตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมอีกจ ำนวนรวมไม่เกิน 16.50 ล้ำนดอลลำร์ฮ่องกง ในกรณีที่ Around มีก ำไรสุทธิส ำหรับปี

พ.ศ. 2562 เกินกว่ำ 20.00 ล้ำนดอลลำร์ฮ่องกง โดยผู้บริหำรของกิจกำรพิจำรณำว่ำจะต้องจ่ำยช ำระเต็มจ ำนวนตำมที่ระบุใน

สัญญำซื้อขำยหุ้น 

 

มูลค่ำยุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่คำดว่ำจะต้องจ่ำยจ ำนวน 16.50 ล้ำนดอลลำร์ฮ่องกง คิดเป็นจ ำนวน 64.45 ล้ำนบำท โดยกำร

ประมำณมูลค่ำยุติธรรมดังกล่ำวใช้อัตรำกำรคิดลดที่ร้อยละ 4.10 ต่อปี 

 

ณ วันที่ 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2562 กิจกำรอยู่ระหว่ำงกำรประเมินมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิที่ได้มำ และก ำลังพิจำรณำกำรปันส่วน

ต้นทุนจำกกำรซื้อเงินลงทุนดังกล่ำวข้ำงต้น โดยคำดกำรณ์ว่ำจะท ำกำรประเมินภำยใน 12 เดือนนับต้ังแต่วันซื้อเงินลงทุน 

 

9.3.3)  กำรรับเงินปันผลจำกกร่วมค้ำ 

 

ที่ประชุมวสิำมัญผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 16 มกรำคม พ.ศ. 2562 ของ DGP ซึ่งเป็นกำรร่วมคำ้ของกิจกำร ที่ประเทศสิงคโปร์ได้อนุมัติ

จ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำลแก่ผู้ถือหุ้นสำมัญในอัตรำหุ้นละ 2.25 ดอลลำร์สิงคโปร์ จ ำนวน 200,000 หุ้น คิดเป็นจ ำนวนเงิน 

450,000 ดอลลำร์สิงคโปร์ โดยกิจกำรได้รับเงินปันผลดังกล่ำวตำมสัดส่วนกำรถือหุ้นร้อยละ 50 เมื่อวันที่ 23 มกรำคม พ.ศ. 

2562 จ ำนวน 225,000 ดอลลำร์สิงคโปร์ หรือประมำณ 5.19 ล้ำนบำท 

 

ที่ประชุมวสิำมัญผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 12 เมษำยน พ.ศ. 2562 ของ DGP ซึ่งเป็นกำรร่วมค้ำของกิจกำร ที่ประเทศสิงคโปร์ได้อนุมัติ

จ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำลแก่ผู้ถือหุ้นสำมัญในอัตรำหุ้นละ 2.25 ดอลลำร์สิงคโปร์ จ ำนวน 200,000 หุ้น คิดเป็นจ ำนวนเงิน 

450,000 ดอลลำร์สิงคโปร์ โดยกิจกำรได้รับเงินปันผลดังกล่ำวตำมสัดส่วนกำรถือหุ้นร้อยละ 50  เมื่อวันที่ 17 เมษำยน พ.ศ. 

2562 จ ำนวน 225,000 ดอลลำร์สิงคโปร์ หรือประมำณ 5.19 ล้ำนบำท 
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9.3.4) กำรปันส่วนต้นทุนกำรซื้อเงินลงทุนในกำรร่วมค้ำ 

 

เมื่อวันที่ 18 มิถุนำยน พ.ศ. 2561 กิจกำรได้ลงนำมในสัญญำซื้อขำยหุ้นสำมัญของ DGP (“สัญญำซื้อขำยหุ้น”) ซึ่งจดทะเบียนจัดต้ัง

ขึ้นในประเทศสิงคโปร์ที่ด ำเนินธุรกิจจัดจ ำหน่ำยบรรจุภัณฑ์และให้บริกำรรับบรรจุส ำหรับสินค้ำอันตรำยที่ใช้ในกำรขนส่งสินค้ำ  

ในสัดส่วนร้อยละ 50 ของทุนช ำระแล้วของ DGP รวมมูลค่ำทั้งสิ้น ไม่เกิน 11.00 ล้ำนดอลลำร์สิงคโปร์ โดยถือเป็นเงินลงทุนในกำร 

ร่วมค้ำ โดยกิจกำรได้รับกำรโอหุ้นดังกล่ำวตำมสัดส่วนที่ลงทุนทั้งหมดแล้วเมื่อวันที่ 2 กรกฎำคม พ.ศ. 2561 

 

ในระหว่ำงงวดหกเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2562 กิจกำรวัดมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิที่ได้มำและปันส่วนต้นทุน

กำรซื้อเงินลงทุนในกำรร่วมค้ำเสร็จสิ้นแล้ว รำยละเอียดของสิ่งตอบแทนที่จ่ำยในกำรซื้อเงินลงทุนในกำรร่วมค้ำและมูลค่ำ

ยุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิที่ได้รับมำตำมสัดส่วนกำรลงทุนของกิจกำร ณ วันที่ซื้อเงินลงทุนมีดังต่อไปนี้ 

 

  2 กรกฎำคม 

พ.ศ. 2561 

  พนับำท 
   

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด   5,464 

ลูกหนี้กำรค้ำและลกูหนี้อ่ืน  19,880 

สินค้ำคงเหลือ  233 

สิทธิอำคำรเช่ำและอุปกรณ ์  29,052 

ควำมสัมพันธก์ับลูกค้ำ  24,250 

เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อ่ืน  (16,176) 

เงินกู้ยืมระยะสั้น  (1,722) 

หนี้สินหมุนเวียนอ่ืน  (3,504) 

เงินกู้ยืมระยะยำว  (18,387) 

หนี้สินภำยใต้สัญญำเช่ำกำรเงิน  (3,409) 

หนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบญัช ี  (4,187) 

มูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิ   31,494 

สิ่งตอบแทนในกำรซื้อเงินลงทุน ประกอบด้วย   

   มูลค่ำช ำระณ วันซื้อเงินลงทุน 121,025  

   มูลค่ำยุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่ต้องจ่ำย 96,733  

   มูลค่ำยุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่คำดว่ำจะต้องจ่ำย 48,366  

   รวม  266,124 

ค่ำควำมนิยม  234,630 

 

ควำมสัมพันธ์กับลูกค้ำจะตัดจ ำหน่ำยด้วยวิธีเส้นตรงตลอดอำยุประมำณกำรให้ประโยชน์ภำยในระยะเวลำไม่เกิน 10 ปี 
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10 เงินลงทุนระยะยำวอื่น 

 

กำรเปลี่ยนแปลงของเงินลงทุนระยะยำวอ่ืนส ำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2562 มีดังนี้ 

 

 ขอ้มลูทำงกำรเงนิรวม ขอ้มลูทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

ส ำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2562 บำท บำท 
   

รำคำตำมบัญชีต้นงวด  13,250 - 

ลงทุนเพิ่ม 80,000,000 80,000,000 

รำคำตำมบัญชปีลำยงวด  80,013,250 80,000,000 

 

ในระหว่ำงงวดสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2562 กิจกำรได้ซื้อเงินลงทุนในบริษัท เอสเอแอล กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จ ำกัด (“SAL”)  

ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในประเทศไทย ด ำเนินธุรกิจให้บริกำรภำคพื้นส ำหรับอำกำศยำนและผู้โดยสำร ในสัดส่วนร้อยละ 14.95 ของ

ทุนจดทะเบียนทั้งหมดของ SAL จำกผู้ถือหุ้นเดิม กิจกำรได้จ่ำยช ำระเงินลงทุนแล้วในเดือน กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2562 

 

11 เงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน 

 

กำรเปลี่ยนแปลงของเงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงินส ำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 มีดังนี้ 

 

 ขอ้มลูทำงกำรเงนิรวม ขอ้มลูทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 30 มถินุำยน 30 มถินุำยน 30 มถินุำยน 30 มถินุำยน 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 บำท บำท บำท บำท 
     

ยอดคงเหลือต้นงวด 1,875,996 8,452,704 - - 

เพิ่มขึ้นระหว่ำงงวด 300,000,000 - 300,000,000 - 

จ่ำยระหว่ำงงวด (1,683,106) (4,308,722) - - 

ยอดคงเหลือปลำยงวด 300,192,890 4,143,982 300,000,000 - 

 

ณ วันที่ 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2562 เงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงินเป็นเงินกู้ยืมประเภทไม่มีหลักทรัพย์ค้ ำประกัน อย่ำงไรก็ตำม 

กลุ่มกิจกำรต้องปฏิบัติตำมข้อก ำหนดและข้อจ ำกัดบำงประกำรตำมที่ได้ก ำหนดไว้ อำทิเช่น กำรด ำรงอัตรำส่วนของหนี้สินต่อส่วนของ

เจ้ำของ เป็นต้น 
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12 ภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำน 

 

 ขอ้มลูทำงกำรเงนิรวม ขอ้มลูทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

ส ำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2562 บำท บำท 
   

ยอดคงเหลือต้นงวด  31,581,730 10,720,059 

ต้นทุนบริกำร 1,370,605 258,612 

ต้นทุนบริกำรในอดีต 3,606,514  442,803 

ค่ำใช้จ่ำยดอกเบี้ย  282,250  50,589 

จ่ำยระหว่ำงงวด (55,000)  - 

กลับรำยกำรภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำน (13,613,150)  (7,559,044) 

ยอดคงเหลือปลำยงวด  23,172,949 3,913,019 

 

ในระหว่ำงงวดสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2562 กลุ่มกิจกำรกลับรำยกำรภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำนเนื่องจำกกำรสละสิทธิ์ 

ในกำรรับผลประโยชน์เมื่อเกษียณอำยุของคณะกรรมกำรบริหำร 

 

13 ภำระผูกพันและหนี้สินที่อำจเกิดขึ้น 

 

ส ำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2562 กลุ่มกิจกำรไม่มีภำระผูกพันและหนี้สินที่อำจจะเกิดขึ้นรวมทั้งสัญญำต่ำง ๆ ที่

แตกต่ำงอย่ำงเป็นสำระส ำคัญจำกงบกำรเงินส ำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561  

 

13.1)  หนังสือค้ ำประกันธนำคำร 

 

กลุ่มกิจกำรมีหนังสือค้ ำประกันที่ออกโดยธนำคำรดังต่อไปนี้ 

 

 ขอ้มลูทำงกำรเงนิรวม ขอ้มลูทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 30 มถินุำยน 31 ธนัวำคม 30 มถินุำยน 31 ธนัวำคม 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 บำท บำท บำท บำท 
     

เพื่อเป็นหลักประกันในกำรให้บริกำร     

   ทำงอำกำศ 113,814,360 99,691,840 40,572,210 26,243,640 

เพื่อเป็นหลักประกันในกำรให้บริกำร     

   ขนส่งทำงอำกำศ 66,483,254 57,576,280 31,860,510 21,220,000 

เพื่อค้ ำประกันควำมเสียหำยของตู้      

   TANKภำระหนีก้ำรท่ำเรือ 8,200,000 8,900,000 100,000 100,000 

สิทธิในกำรประกอบกจิกำรคลังสินค้ำ     

   ณ ท่ำอำกำศยำนดอนเมือง 35,487,840 25,487,840 - - 

เพื่อเป็นหลักประกันในกำรเช่ำคลังสินค้ำ 4,833,000 - - - 

เพื่อใช้เป็นหลักประกันในกำรใช้ไฟฟ้ำ     

   ใช้น้ ำมันรถและช ำระค่ำภำระต่ำง ๆ     

        ที่กำรท่ำเรือแห่งประเทศไทย 1,750,328 1,814,328 384,000 448,000 

เพื่อค้ ำประกันควำมเสียหำยของสินค้ำ 300,000 300,000 - - 

 230,868,782 193,770,288 72,916,720 48,011,640 

 



บรษิทั ทรพิเพลิ ไอ โลจสิตกิส ์จ ำกดั (มหำชน) 

หมำยเหตปุระกอบขอ้มลูทำงกำรเงนิระหวำ่งกำลแบบยอ่ (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ) 

ส ำหรบังวดหกเดอืนสิน้สดุวนัที ่30 มถินุำยน พ.ศ. 2562 
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13.2)  ภำระผูกพันจำกสัญญำเช่ำด ำเนินงำนที่ยกเลิกไม่ได้ 
 

ณ วันที่ 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2562 และวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 กลุ่มกิจกำรมีภำระผูกพันเกี่ยวกับสัญญำเช่ำ คลังสินค้ำ 

อุปกรณ์ส ำนักงำน รถยนต์และอ่ืน ๆ โดยมีอำยุของสัญญำมีระยะเวลำต้ังแต่ 1 ถึง 5 ปี และมีจ ำนวนเงินขั้นต่ ำที่ต้องจ่ำยใน

อนำคตทั้งสิ้นภำยใต้สัญญำเช่ำด ำเนินงำนและสัญญำบริกำรที่เกี่ยวข้องที่บอกเลิกไม่ได้ดังนี้ 

 

 ขอ้มลูทำงกำรเงนิรวม ขอ้มลูทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 30 มถินุำยน 31 ธนัวำคม 30 มถินุำยน 31 ธนัวำคม 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 บำท บำท บำท บำท 
     

- ภำยในระยะเวลำ 1 ป ี 23,506,252 23,395,526 1,212,600 1,471,192 

- ระยะเวลำหลังจำก 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 45,004,931 52,054,805 386,700 741,000 

 68,511,183 75,450,331 1,599,300 2,212,192 

 

14 รำยกำรกับบุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน 

 

รำยละเอียดของบริษัทย่อย บริษัทร่วมและกำรร่วมค้ำได้แสดงไว้ในหมำยเหตุฯ ข้อ 9 

 

14.1) รำยกำรกับบุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน 

 

รำยกำรกับบุคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกันส ำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 มีดังนี้ 

 
รำยไดจ้ำกกำรขำยและใหบ้รกิำร ขอ้มลูทำงกำรเงนิรวม ขอ้มลูทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 30 มถินุำยน 30 มถินุำยน 30 มถินุำยน 30 มถินุำยน 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 บำท บำท บำท บำท 
     

บริษัทย่อย  -    -  5,403,225  2,714,853 

บริษัทร่วม  21,378,247  53,233,743  2,815,178  3,014,246 

กำรร่วมค้ำ  58,157,471  2,473,109  228,695  69,735 

  79,535,718  55,706,852  8,447,098  5,798,834 

 
 

รำยได้จำกกำรให้เช่ำและ ขอ้มลูทำงกำรเงนิรวม ขอ้มลูทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

   กำรบริกำรที่เกี่ยวข้องกัน 30 มถินุำยน 30 มถินุำยน 30 มถินุำยน 30 มถินุำยน 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 บำท บำท บำท บำท 
     

บริษัทย่อย  -    -  4,403,419  4,332,364 

บริษัทร่วม  3,130,051  3,115,315  3,130,051  3,115,315 

  3,130,051  3,115,315  7,533,470  7,447,679 

 



บรษิทั ทรพิเพลิ ไอ โลจสิตกิส ์จ ำกดั (มหำชน) 

หมำยเหตปุระกอบขอ้มลูทำงกำรเงนิระหวำ่งกำลแบบยอ่ (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ) 

ส ำหรบังวดหกเดอืนสิน้สดุวนัที ่30 มถินุำยน พ.ศ. 2562 
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รำยได้ค่ำบริหำรจัดกำร ขอ้มลูทำงกำรเงนิรวม ขอ้มลูทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 30 มถินุำยน 30 มถินุำยน 30 มถินุำยน 30 มถินุำยน 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 บำท บำท บำท บำท 
     

บริษัทย่อย  -    -  24,730,000  20,985,000 

บริษัทร่วม  1,110,000  -  -    - 

กำรร่วมค้ำ 1,218,000  -  -    - 

  2,328,000  -  24,730,000  20,985,000 

 

เงนิปนัผลรบั ขอ้มลูทำงกำรเงนิรวม ขอ้มลูทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 30 มถินุำยน 30 มถินุำยน 30 มถินุำยน 30 มถินุำยน 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 บำท บำท บำท บำท 
     

บริษัทย่อย - - - 700,000 

บริษัทร่วม 2,100,000 2,520,000 2,100,000 2,520,000 

กำรร่วมค้ำ 16,268,114 - 10,412,730 - 

 18,368,114 2,520,000 12,512,730 3,220,000 

 

กำรรบับรกิำร ขอ้มลูทำงกำรเงนิรวม ขอ้มลูทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 30 มถินุำยน 30 มถินุำยน 30 มถินุำยน 30 มถินุำยน 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 บำท บำท บำท บำท 
     

บริษัทย่อย - - 3,470,505 2,702,582 

บริษัทร่วม  1,054,643  12,538,294 971,672 5,991,122 

กำรร่วมค้ำ  45,531,554  28,072,634 - - 

  46,586,197  40,610,928 4,442,177 8,693,704 

 

กำรซื้อสินทรัพย์ ขอ้มลูทำงกำรเงนิรวม ขอ้มลูทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 30 มถินุำยน 30 มถินุำยน 30 มถินุำยน 30 มถินุำยน 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 บำท บำท บำท บำท 
     

บริษัทย่อย  -    - - 50,982 

 - - - 50,982 

 



บรษิทั ทรพิเพลิ ไอ โลจสิตกิส ์จ ำกดั (มหำชน) 

หมำยเหตปุระกอบขอ้มลูทำงกำรเงนิระหวำ่งกำลแบบยอ่ (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ) 

ส ำหรบังวดหกเดอืนสิน้สดุวนัที ่30 มถินุำยน พ.ศ. 2562 
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14.2) ยอดค้ำงช ำระที่เกิดจำกกำรขำยและซื้อสินค้ำและบริกำร 

 

ยอดคงเหลือ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลำรำยงำนที่เกี่ยวข้องกับรำยกำรกับบุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน มีดังนี้ 

 

 ขอ้มลูทำงกำรเงนิรวม ขอ้มลูทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 30 มถินุำยน 31 ธนัวำคม 30 มถินุำยน 31 ธนัวำคม 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 บำท บำท บำท บำท 
     

ลกูหนีก้ำรคำ้กจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั     

บริษัทย่อย  -    -  23,034,812  14,398,863 

บริษัทร่วม  8,381,771  15,879,372  2,736,916  956,823 

กำรร่วมค้ำ 16,239,536 3,046,757  37,989  644,044 

 24,621,307 18,926,129  25,809,717  15,999,730 

     

เจำ้หนีก้จิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั     

บริษัทย่อย  -    -  654,566  832,823 

บริษัทร่วม  38,140  2,350,287  30,918  1,108,630 

กำรร่วมค้ำ  6,897,771  3,903,665  -    - 

  6,935,911  6,253,952  685,484  1,941,453 

     

เงินปันผลค้ำงรับ       

บริษัทย่อย - - - 34,386,430 

บริษัทร่วม - 1,499,950 - - 

 - 1,499,950 - 34,386,430 

 

14.3) เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน 

 

 ขอ้มลูทำงกำรเงนิรวม ขอ้มลูทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 30 มถินุำยน 31 ธนัวำคม  30 มถินุำยน 31 ธนัวำคม  

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 บำท บำท บำท บำท 
     

บริษัทย่อย  -    -  304,316,300  320,316,300 

กำรร่วมค้ำ  2,250,000  2,250,000  2,250,000  2,250,000 

  2,250,000  2,250,000  306,566,300  322,566,300 

 

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน เป็นไปตำมข้อก ำหนดและเง่ือนไขกำรกู้ยืมปกติ เงินให้กู้ยืมดังกล่ำวมีอัตรำดอกเบี้ย

ร้อยละ 4.60 - 6.25 ต่อปี (พ.ศ. 2561 : ร้อยละ 1.50 - 6.25 ต่อปี) และมีก ำหนดจ่ำยช ำระคืนเมื่อทวงถำม 

 



บรษิทั ทรพิเพลิ ไอ โลจสิตกิส ์จ ำกดั (มหำชน) 

หมำยเหตปุระกอบขอ้มลูทำงกำรเงนิระหวำ่งกำลแบบยอ่ (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ) 
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กำรเปลี่ยนแปลงของเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจกำรที่เกี่ยวข้องกันส ำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2562 และ 

พ.ศ. 2561 มีดังนี ้

 

 ขอ้มลูทำงกำรเงนิรวม ขอ้มลูทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 30 มถินุำยน 30 มถินุำยน 30 มถินุำยน 30 มถินุำยน 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 บำท บำท บำท บำท 
     

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

เพิ่มขึ้นระหว่ำงงวด  -    -  47,000,000  91,600,000 

ลดลงระหว่ำงงวด  -    - (63,000,000)  (66,674,500) 

ยอดคงเหลือปลำยงวด  2,250,000  2,250,000  306,566,300  333,566,300 

 

14.4) ค่ำตอบแทนผู้บริหำรส ำคัญ 

 

ผู้บริหำรส ำคัญ รวมถึงกรรมกำร (ไม่ว่ำจะท ำหน้ำที่ในระดับบริหำรหรือไม่) คณะผู้บริหำรระดับสูง ค่ำตอบแทนที่จ่ำยหรือ  

ค้ำงจ่ำยส ำหรับผู้บริหำรส ำคัญมีดังนี้ 

 

 ขอ้มลูทำงกำรเงนิรวม ขอ้มลูทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

ส ำหรบังวดหกเดอืนสิน้สดุวนัที ่ 30 มถินุำยน 30 มถินุำยน 30 มถินุำยน 30 มถินุำยน 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 บำท บำท บำท บำท 
     

เงินเดือนและผลประโยชนร์ะยะสั้น 23,806,877 27,836,471 8,564,793 11,195,389 

ผลประโยชนร์ะยะยำว - 969,404 - 600,540 

 23,806,877 28,805,875 8,564,793 11,795,929 

 

15 เงนิปนัผล 

 

เมื่อวันที่ 24 เมษำยน พ.ศ. 2562 ที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี พ.ศ. 2561 ได้อนุมัติให้จัดสรรทุนส ำรองตำมกฎหมำยจ ำนวน 

5.50 ล้ำนบำทและอนุมัติกำรจ่ำยเงินปันผลในอัตรำหุ้นละ 0.17 บำทต่อหุ้น ส ำหรับรอบระยะเวลำบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม  

พ.ศ. 2561 ส ำหรับหุ้นสำมัญ 606,829,088 หุ้น เป็นจ ำนวนเงิน 103.16 ล้ำนบำท กิจกำรจ่ำยเงินปันผลดังกล่ำวให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 

22 พฤษภำคม พ.ศ. 2562  

 



บรษิทั ทรพิเพลิ ไอ โลจสิตกิส ์จ ำกดั (มหำชน) 

หมำยเหตปุระกอบขอ้มลูทำงกำรเงนิระหวำ่งกำลแบบยอ่ (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ) 

ส ำหรบังวดหกเดอืนสิน้สดุวนัที ่30 มถินุำยน พ.ศ. 2562 
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16 เหตกุำรณภ์ำยหลงัวนัทีใ่นรำยงำน 

 

เงินปันผลรับจำกกำรร่วมค้ำ 

 

เมื่อวันที่ 3 กรกฎำคม พ.ศ. 2562 ที่ประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้นของ DGP ซึ่งเป็นกำรร่วมค้ำของกลุ่มกิจกำร ที่ประเทศสิงคโปร์ได้อนุมัติจ่ำย 

เงินปันผลระหว่ำงกำลแก่ผู้ถือหุ้นสำมัญในอัตรำหุ้นละ 2.25 ดอลลำร์สิงคโปร์ จ ำนวน 200,000 หุ้น คิดเป็นจ ำนวนเงิน 450,000 ดอลลำร์

สิงคโปร์ โดยกลุ่มกิจกำรได้รับเงินปันผลดังกล่ำวตำมสัดส่วนกำรถือหุ้นร้อยละ 50 เมื่อวันที่ 17 กรกฎำคม พ.ศ. 2562 จ ำนวน 225,000 

ดอลลำร์สิงคโปร์ หรือประมำณ 5.19 ล้ำนบำท 

 

กำรลงทุนใน Excel Air (Cambodia) Company Limited (“EAC”) 

 

ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทครั้งที่ 6/2562 เมื่อวันที่ 23 กรกฎำคม พ.ศ. 2562 ได้อนุมัติกำรซื้อหุ้นสำมัญใน EAC ซึ่งประกอบธุรกิจเป็น

ตัวแทนขำยระวำงสินค้ำสำยกำรบิน ในประเทศกัมพูชำ โดยมีมูลค่ำเงินลงทุนจ ำนวน 32,000 เหรียญดอลลำร์สหรัฐ ซึ่งคิดเป็นสัดส่วน 

ร้อยละ 32 ของทุนจดทะเบียนและช ำระแล้วทั้งหมดของ EAC  

 

กำรลงนำมในสัญญำที่ส ำคัญ 

 

ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทครั้งที่ 6/2562 เมื่อวันที่ 23 กรกฎำคม พ.ศ. 2562 ได้อนุมัติกำรเข้ำลงนำมในบันทึกข้อตกลงระหว่ำงกิจกำร กับ 

Teleport Everywhere Pte., Ltd. Thai AirAsia Co., Ltd. และ Thai AirAsia X Co., Ltd. เพื่อจัดต้ังบริษัทขึ้นใหม่ เพื่อด ำเนินธุรกิจขำย

ระวำงสินค้ำสำยกำรบินและบริกำรโลจิสติกส์อ่ืนที่เกี่ยวข้องให้กับกลุ่มบริษัทแอร์เอเชีย 
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