
บริษทั ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส ์จาํกดั (มหาชน) 

 

ข้อมูลทางการเงินรวมและข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาล  

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

วนัที 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 

 



 

 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบญัชีรบัอนุญาต 
 

เสนอผูถ้อืหุน้และคณะกรรมการของบรษิทั ทรพิเพลิ ไอ โลจสิตกิส์ จํากดั (มหาชน)  
 

ข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมูลทางการเงินรวมระหว่างกาลของบรษิัท ทรพิเพิล ไอ โลจสิติกส์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย และข้อมูล 

ทางการเงนิเฉพาะกิจการระหว่างกาลของบรษิัท ทรพิเพลิ ไอ โลจสิตกิส์ จํากดั (มหาชน) ซงึประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงนิรวมและ 

งบแสดงฐานะการเงนิฉพาะกจิการ ณ วนัท ี31 มนีาคม พ.ศ. 2563 งบกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวมและงบกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็เฉพาะกจิการ 

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของเจ้าของรวมและงบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของเจ้าของเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงนิสดรวมและ 

งบกระแสเงนิสดเฉพาะกจิการสําหรบังวดสามเดอืนสนิสุดวนัเดยีวกนั และหมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 

ซงึผู้บรหิารของกิจการเป็นผูร้บัผดิชอบในการจดัทําและนําเสนอข้อมูลทางการเงนิรวมและขอ้มูลทางการเงนิเฉพาะกิจการระหว่าง

กาลนีตามมาตรฐานการบญัช ีฉบบัท ี34 เรอืง การรายงานทางการเงนิระหว่างกาล ส่วนขา้พเจ้าเป็นผูร้บัผดิชอบในการใหข้อ้สรุป

เกยีวกบัขอ้มูลทางการเงนิรวมและขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 
 

ขอบเขตการสอบทาน 
 

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 “การสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญช ี          

รบัอนุญาตของกจิการ” การสอบทานขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาลประกอบดว้ย การใชว้ธิกีารสอบถามบุคลากรซงึส่วนใหญ่เป็นผูร้บัผดิชอบ

ดา้นการเงนิและบญัช ีและการวเิคราะห์เปรยีบเทยีบและวธิกีารสอบทานอืน การสอบทานนีมขีอบเขตจํากดักว่าการตรวจสอบ

ตามมาตรฐานการสอบบญัช ีทําใหข้า้พเจา้ไม่สามารถไดค้วามเชอืมนัว่าจะพบเรอืงทมีนีัยสําคญัทงัหมดซงึอาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ 

ดงันันขา้พเจา้จงึไมอ่าจแสดงความเหน็ต่อขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาลทสีอบทานได ้
 

ข้อสรปุ 
 

ขา้พเจา้ไม่พบสงิทเีป็นเหตุใหเ้ชอืว่าขอ้มูลทางการเงนิรวมและขอ้มูลทางการเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัทําขนึ

ตามมาตรฐานการบญัชฉีบบัท ี34 เรอืง การรายงานทางการเงนิระหว่างกาล ในสาระสาํคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 
 

ข้อมูลและเหตุการณ์ทีเน้น 
 

ขา้พเจา้ขอใหส้งัเกตหมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาลขอ้ 4 ทอีธบิายถงึนโยบายการบญัชเีกยีวกบัการนําขอ้ยกเวน้

จากมาตรการผ่อนปรนชวัคราวเพอืลดผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิเชอืไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) ทอีอก

โดยสภาวิชาชีพบัญชี มาถือปฏิบัติสําหรบัรอบระยะเวลารายงานสินสุดภายในช่วงเวลาระหว่างวนัที 1 มกราคม พ.ศ. 2563  

ถงึวนัท ี31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 ทงันี ขอ้สรุปของขา้พเจา้ไม่ไดเ้ปลยีนแปลงไปเนอืงจากเรอืงทขีา้พเจา้ใหข้อ้สงัเกตนี 
 

 

บรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบเีอเอส จํากดั 
 

 

 

 

 

วิเชียร  กิงมนตรี 

ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขท ี3977 

กรุงเทพมหานคร 

12 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 



บริษทั ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส ์จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที 31 มนีาคม พ.ศ. 2563

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

31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

สินทรพัย์

สินทรพัยห์มนุเวียน

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด 433,201,897 262,472,916 306,019,229 71,468,881

ลูกหนีการคา้และลูกหนีอนื - สุทธิ 9 423,363,076 495,348,292 95,649,439 126,709,757

เงนิใหกู้ย้มืระยะสนัแก่กจิการทเีกยีวขอ้งกนั 16.3 2,250,000 11,250,000 225,066,300 287,066,300

สนิคา้คงเหลอื 1,810,758 1,297,231 - -

สนิทรพัยห์มุนเวยีนอนื 4,885,027 6,041,668 446,265 504,024

รวมสินทรพัยห์มุนเวียน 865,510,758 776,410,107 627,181,233 485,748,962

สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน

เงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย 10.1 - - 152,948,570 152,948,570

เงนิลงทุนในบรษิทัรว่ม 10.2 82,660,531 14,627,442 72,587,563 5,437,563

เงนิลงทุนในการรว่มคา้ 10.3 905,859,669 877,897,397 815,488,416 810,488,416

เงนิลงทุนระยะยาวอนื 11 - 88,487,760 - 88,474,510

สนิทรพัยท์างการเงนิทวีดัมลูคา่ดว้ย

มลูคา่ยุตธิรรมผา่นกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อนื 11 104,675,656 - 104,662,406 -

อสงัหารมิทรพัยเ์พอืการลงทุน - สุทธิ - - 80,795,977 81,877,545

ทดีนิ อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ 192,692,917 276,813,645 9,067,506 16,471,964

สนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้- สุทธิ 5 299,071,117 - 13,798,824 -

สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน - สุทธิ 14,670,038 15,435,965 888,602 986,055

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี- สุทธิ 16,131,331 17,197,611 4,586,843 5,595,421

เงนิประกนัสญัญา 35,382,825 33,075,627 2,589,470 1,890,970

สนิทรพัยไ์มห่มุนเวยีนอนื 124,639,294 125,718,895 11,032,891 10,250,425

รวมสินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน 1,775,783,378 1,449,254,342 1,268,447,068 1,174,421,439

รวมสินทรพัย์ 2,641,294,136 2,225,664,449 1,895,628,301 1,660,170,401

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงนิระหวา่งกาลในหน้า 12 ถงึ 44 เป็นสว่นหนึงของขอ้มูลทางการเงนิระหวา่งกาลนี

กรรมการ                                                                                     กรรมการ                                                                                 

          (นายทพิย ์ ดาลาล)                                                                       (นายวริชั  นอบน้อมธรรม)

ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการข้อมูลทางการเงินรวม

2



บริษทั ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส ์จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที 31 มนีาคม พ.ศ. 2563

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

31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

หนีสินและส่วนของเจ้าของ

หนีสินหมุนเวียน

เงนิกูย้มืระยะสนัจากสถาบนัการเงนิ 12 290,000,000 - 290,000,000 -

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอนื 313,933,512 414,246,390 17,483,097 24,111,910

สว่นของมลูคา่สงิตอบแทนทคีาดวา่ตอ้งจา่ย

สาํหรบัการลงทุนในการรว่มคา้

ทถีงึกําหนดชําระภายในหนึงปี - สุทธิ 70,087,130 131,468,026 70,087,130 131,468,026

สว่นของเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ

ทถีงึกําหนดชําระภายในหนึงปี 60,000,000 60,000,000 60,000,000 60,000,000

สว่นของหนีสนิตามสญัญาเชา่

ทถีงึกําหนดชําระภายในหนึงปี 70,924,891 - 3,697,919 -

สว่นของหนีสนิตามสญัญาเชา่การเงนิ

ทถีงึกําหนดชําระภายในหนึงปี - 9,562,085 - 3,704,317

หนีสนิอนุพนัธท์างการเงนิ 2,524,845 - - -

หนีสนิหมุนเวยีนอนื 34,985,171 38,617,438 2,382,440 2,795,188

รวมหนีสินหมุนเวียน 842,455,549 653,893,939 443,650,586 222,079,441

หนีสินไม่หมุนเวียน

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 225,000,000 240,000,000 225,000,000 240,000,000

หนีสนิตามสญัญาเชา่ - สุทธิ 213,153,376 - 6,514,437 -

หนีสนิตามสญัญาเชา่การเงนิ - สุทธิ - 13,407,761 - 3,096,401

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนักงาน 25,288,006 29,105,997 4,637,174 4,489,053

ประมาณการหนีสนิจากการรอืถอน 6,753,816 - 57,303 -

หนีสนิอนุพนัธท์างการเงนิ 10,338,643 - 10,338,643 -

หนีสนิไมห่มุนเวยีนอนื 9,848,808 10,289,624 853,379 822,379

รวมหนีสินไม่หมุนเวียน 490,382,649 292,803,382 247,400,936 248,407,833

รวมหนีสิน 1,332,838,198 946,697,321 691,051,522 470,487,274

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงนิระหวา่งกาลในหน้า 12 ถงึ 44 เป็นสว่นหนึงของขอ้มูลทางการเงนิระหวา่งกาลนี

กรรมการ                                                                                     กรรมการ                                                                                 

          (นายทพิย ์ ดาลาล)                                                                       (นายวริชั  นอบน้อมธรรม)

ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการข้อมูลทางการเงินรวม

3



บริษทั ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส ์จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที 31 มนีาคม พ.ศ. 2563

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

31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

บาท บาท บาท บาท

หนีสินและส่วนของเจ้าของ (ต่อ)

ส่วนของเจ้าของ

ทุนเรอืนหุน้

ทุนจดทะเบยีน 

หุน้สามญั จาํนวน 615,000,000 หุน้

มลูคา่ทตีราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท 307,500,000 307,500,000 307,500,000 307,500,000

ทุนทอีอกและชาํระแลว้

หุน้สามญั จาํนวน 609,307,775 หุน้

มลูคา่ทชีาํระแลว้ไวหุ้น้ละ 0.50 บาท 304,653,888 304,653,888 304,653,888 304,653,888

สว่นเกนิมลูคา่หุน้สามญั 708,639,327 708,639,327 708,639,327 708,639,327

สว่นเกนิทุนจากการควบรวมกจิการ

ภายใต้การควบคุมเดยีวกนั 30,726,984 30,726,984 - -

สว่นเกนิทุนจากการจา่ยโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 22,197,532 21,869,586 22,197,532 21,869,586

สว่นตํากวา่ทุนจากการเปลยีนแปลง

สดัสว่นในบรษิทัยอ่ย (187,500) (187,500) - -

กําไรสะสม

จดัสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย 30,500,000 30,500,000 22,400,000 22,400,000

ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร 210,935,806 189,757,560 142,006,622 132,120,326

องคป์ระกอบอนืของสว่นของเจา้ของ 989,901 (6,992,717) 4,679,410 -

สว่นของเจา้ของของบรษิทัใหญ่ 1,308,455,938 1,278,967,128 1,204,576,779 1,189,683,127

สว่นไดเ้สยีทไีมม่อีาํนาจควบคุม - - - -

รวมส่วนของเจ้าของ 1,308,455,938 1,278,967,128 1,204,576,779 1,189,683,127

รวมหนีสินและส่วนของเจ้าของ 2,641,294,136 2,225,664,449 1,895,628,301 1,660,170,401

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงนิระหวา่งกาลในหน้า 12 ถงึ 44 เป็นสว่นหนึงของขอ้มูลทางการเงนิระหวา่งกาลนี

กรรมการ                                                                                     กรรมการ                                                                                 

          (นายทพิย ์ ดาลาล)                                                                       (นายวริชั  นอบน้อมธรรม)

ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการข้อมูลทางการเงินรวม

4



บริษทั ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส ์จาํกดั (มหาชน)

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็

สาํหรบังวดสามเดือนสินสดุวนัที 31 มีนาคม พ.ศ. 2563

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

31 มีนาคม 31 มีนาคม 31 มีนาคม 31 มีนาคม

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร 401,107,230 679,112,878 22,925,477 28,889,286

รายไดจ้ากการขาย 6,480,776 3,472,050 - -

ตน้ทุนการใหบ้รกิาร (319,566,883) (567,854,826) (12,879,903) (15,452,935)

ตน้ทุนขาย (1,611,663) (776,471) - -

กาํไรขนัต้น 86,409,460 113,953,631 10,045,574 13,436,351

เงนิปันผลรบั 16.1 - - 14,613,841 5,193,068

รายไดอ้นื 3,749,800 2,302,515 17,289,280 14,909,439

คา่ใชจ้า่ยในการขาย (17,645,952) (17,276,623) (2,121,056) (3,008,438)

คา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร (65,929,186) (63,222,867) (21,273,736) (13,585,700)

กาํไร(ขาดทุน)จากอตัราแลกเปลยีน - สุทธิ 251,644 644,721 (4,523,589) 1,349,504

กลบัรายการ(ขาดทุน)จากการดอ้ยคา่ของสนิทรพัยท์างการเงนิ 511,890 - (85,600) -

ตน้ทุนทางการเงนิ (6,547,051) (2,458,887) (4,167,721) (2,252,997)

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงนิลงทุนในบรษิทัร่วม

และการร่วมคา้ 23,388,638 15,960,363 - -

กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 24,189,243 49,902,853 9,776,993 16,041,227

ภาษเีงนิได้ 13 (1,644,458) (7,011,582) 150,880 (1,443,147)

กาํไรสาํหรบังวด 22,544,785 42,891,271 9,927,873 14,598,080

กาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อืน:

รายการทจีดัประเภทรายการใหมไ่ปยงั

กาํไรหรอืขาดทุนในภายหลงั

ขาดทุนจากการเปลยีนแปลงมลูคา่ยตุธิรรมของ

เครอืงมอืป้องกนัความเสยีงกระแสเงนิสด (1,457,681) - (1,457,681) -

ผลต่างของอตัราแลกเปลยีนจากการแปลงคา่

   ขอ้มลูทางการเงนิ 7,925,535 (54,387) - -

ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อนืของการร่วมคา้ (4,622,327) - - -

ภาษเีงนิไดข้องรายการทจีดัประเภทรายการใหม่

   ไปยงักาํไรหรอืขาดทุนในภายหลงั 291,536 - 291,536 -

กาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อนืสาํหรบังวด - สุทธจิากภาษี 2,137,063 (54,387) (1,166,145) -

กาํไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด 24,681,848 42,836,884 8,761,728 14,598,080

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลในหน้า 12 ถงึ 44 เป็นสว่นหนึงของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ

กรรมการ________________________________________________กรรมการ_______________________________________________

                (นายทพิย ์ ดาลาล)                                                                     (นายวริชั  นอบน้อมธรรม)

5



บริษทั ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส ์จาํกดั (มหาชน)

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็ 

สาํหรบังวดสามเดือนสินสดุวนัที 31 มีนาคม พ.ศ. 2563

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

31 มีนาคม 31 มีนาคม 31 มีนาคม 31 มีนาคม

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

การแบ่งปันกาํไร

ส่วนทเีป็นของบรษิทัใหญ่ 22,544,785 42,891,271 9,927,873 14,598,080

ส่วนทเีป็นของส่วนไดเ้สยีทไีมม่อีาํนาจควบคมุ - - - -

22,544,785 42,891,271 9,927,873 14,598,080

การแบ่งปันกาํไรเบด็เสรจ็รวม

ส่วนทเีป็นของบรษิทัใหญ่ 24,681,848 42,836,884 8,761,728 14,598,080

ส่วนทเีป็นของส่วนไดเ้สยีทไีมม่อีาํนาจควบคมุ - - - -

24,681,848 42,836,884 8,761,728 14,598,080

กาํไรต่อหุ้น

กาํไรต่อหุน้ขนัพนืฐาน 14.1 0.0370 0.0709 0.0163 0.0241

กาํไรต่อหุน้ปรบัลด 14.2 0.0370 0.0707 0.0163 0.0241

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลในหน้า 12 ถงึ 44 เป็นสว่นหนึงของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี

กรรมการ________________________________________________กรรมการ_______________________________________________

                (นายทพิย ์ ดาลาล)                                                                     (นายวริชั  นอบน้อมธรรม)

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส ์จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของเจ้าของ

สาํหรบังวดสามเดือนสินสดุวนัที 31 มีนาคม พ.ศ. 2563

ส่วนเกินทุน ผลต่างของ ขาดทุนจากการ

จากการควบรวม ส่วนเกินทุน ส่วนตํากว่าทุน จดัสรรแล้ว อตัราแลกเปลียน ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุน เปลียนแปลงมูลค่ายุติธรรม การวดัมูลค่ายุติธรรม รวม

 ทุนทีออก ส่วนเกินทุน กิจการภายใต้การ จากการจ่ายโดย จากการเปลียนแปลง - สาํรอง จากการแปลงค่า เบด็เสรจ็อืน ของเครอืงมือป้องกนั สินทรพัยท์างการเงินผ่าน ส่วนของเจ้าของ ส่วนได้เสียทีไม่มี รวม

และชําระแล้ว มูลค่าหุ้นสามญั ควบคมุเดียวกนั ใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ สดัส่วนในบริษทัย่อย ตามกฎหมาย ยงัไม่ได้จดัสรร ข้อมูลทางการเงิน จากการร่วมค้า ความเสียงกระแสเงินสด กาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อืน รวม บริษทัใหญ่ อาํนาจควบคมุ ส่วนของเจ้าของ

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

ยอดยกมา ณ วนัที 1 มกราคม พ.ศ. 2562 302,250,000 687,965,894 30,726,984 20,539,586  (187,500) 21,400,000 142,114,049  (2,893,362) - - -  (2,893,362) 1,201,915,651 - 1,201,915,651

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

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

กําไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด - - - - - - 42,891,271  (54,387) - - -  (54,387) 42,836,884 - 42,836,884

ยอดยกไป ณ วนัที 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 303,414,544 697,980,972 30,726,984 20,867,532  (187,500) 21,400,000 185,005,320  (2,947,749) - - -  (2,947,749) 1,256,260,103 - 1,256,260,103

ยอดยกมา ณ วนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 

- ตามทีรายงานไว้เดิม 304,653,888 708,639,327 30,726,984 21,869,586  (187,500) 30,500,000 189,757,560  (6,630,370)  (362,347) - -  (6,992,717) 1,278,967,128 - 1,278,967,128

ผลกระทบของการนํามาตรฐานการรายงาน

ทางการเงนิใหม่มาใชเ้ป็นครงัแรก 5 - - - - - -  (1,366,539) - -  (7,104,770) 12,950,325 5,845,555 4,479,016 - 4,479,016

ยอดยกมา ณ วนัที 1 มกราคม พ.ศ. 2563 

- ตามทีปรบัปรงุใหม่ 304,653,888 708,639,327 30,726,984 21,869,586  (187,500) 30,500,000 188,391,021  (6,630,370)  (362,347)  (7,104,770) 12,950,325  (1,147,162) 1,283,446,144 - 1,283,446,144

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

กําไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด - - - - - - 22,544,785 7,925,535  (4,622,327)  (1,166,145) - 2,137,063 24,681,848 - 24,681,848

ยอดยกไป ณ วนัที 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 304,653,888 708,639,327 30,726,984 22,197,532  (187,500) 30,500,000 210,935,806 1,295,165  (4,984,674)  (8,270,915) 12,950,325 989,901 1,308,455,938 - 1,308,455,938

                (นายทพิย ์ ดาลาล)                              (นายวริชั  นอบน้อมธรรม)

ข้อมูลทางการเงินรวม (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

กาํไรสะสม

กรรมการ                                                                                              กรรมการ                                                                                      .

หมายเหตปุระกอบขอ้มูลทางการเงนิระหวา่งกาลในหน้า 12 ถงึ 44 เป็นสว่นหนงึของขอ้มูลทางการเงนิระหวา่งกาลนี

องคป์ระกอบอืน

ของส่วนของเจ้าของ

กาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อืน
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บริษทั ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส ์จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของเจ้าของ

สาํหรบังวดสามเดือนสินสดุวนัที 31 มีนาคม พ.ศ. 2563

ขาดทุนจากการ

ส่วนเกินทุนจาก เปลียนแปลงมลูค่ายติุธรรม การวดัมลูค่ายติุธรรม

 ทุนทีออก ส่วนเกิน การจ่ายโดยใช้ จดัสรรแล้ว - สาํรอง ของเครืองมือป้องกนั สินทรพัยท์างการเงินผา่น รวม

และชาํระแล้ว มลูค่าหุ้นสามญั หุ้นเป็นเกณฑ์ ตามกฎหมาย ยงัไม่ได้จดัสรร ความเสียงกระแสเงินสด กาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อืน รวม ส่วนของเจ้าของ

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท

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

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

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

กาํไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด - - - - 14,598,080 - - - 14,598,080

ยอดยกไป ณ วนัที 31 มนีาคม พ.ศ. 2562 303,414,544 697,980,972 20,867,532 16,300,000 135,783,293 - - - 1,174,346,341

ยอดยกมา ณ วนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 - ตามทีรายงานไว้เดิม 304,653,888 708,639,327 21,869,586 22,400,000 132,120,326 - - - 1,189,683,127

ผลกระทบของการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหม่

   มาใชเ้ป็นครงัแรก 5 - - - -  (41,577)  (7,104,770) 12,950,325 5,845,555 5,803,978

ยอดยกมา ณ วนัที 1 มกราคม พ.ศ. 2563 - ตามทีปรบัปรงุใหม่ 304,653,888 708,639,327 21,869,586 22,400,000 132,078,749  (7,104,770) 12,950,325 5,845,555 1,195,487,105

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

กาํไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด - - - - 9,927,873  (1,166,145) -  (1,166,145) 8,761,728

ยอดยกไป ณ วนัที 31 มนีาคม พ.ศ. 2563 304,653,888 708,639,327 22,197,532 22,400,000 142,006,622  (8,270,915) 12,950,325 4,679,410 1,204,576,779

องคป์ระกอบอืน

ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

กาํไรสะสม

กรรมการ                                                                                     กรรมการ                                                                                 .

          (นายทพิย ์ ดาลาล)                                                                       (นายวริชั  นอบน้อมธรรม)

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลในหน้า 12 ถงึ 44 เป็นสว่นหนึงของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี

กาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อืน

ของส่วนของเจ้าของ
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บริษทั ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส ์จาํกดั (มหาชน)

งบกระแสเงินสด

สาํหรบังวดสามเดือนสินสดุวนัที 31 มีนาคม พ.ศ. 2563

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

31 มีนาคม 31 มีนาคม 31 มีนาคม 31 มีนาคม

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน

กาํไรก่อนภาษีเงนิได้ 24,189,243 49,902,853 9,776,993 16,041,227

รายการปรบัปรุง

คา่เสอืมราคาและคา่ตดัจาํหน่าย 26,057,562 11,584,161 2,440,084 2,137,946

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงนิลงทุน

ในบรษิทัร่วมและการร่วมคา้ (23,388,638) (15,960,363) - -

(กาํไร)ขาดทุนจากการจาํหน่ายและตดัจาํหน่ายอุปกรณ์ (50,331) 3,351 - -

(กลบัรายการ)ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนักงาน (3,144,591) (12,435,403) 148,121 (7,215,734)

(กลบัรายการ)ผลขาดทุนจากการดอ้ยคา่ของสนิทรพัยท์างการเงนิ (511,890) - 85,600 -

(กาํไร)ขาดทุนจากอตัราแลกเปลยีนเงนิตราต่างประเทศ 5,001,015 (2,251,950) 5,001,015 (2,251,950)

ขาดทุนจากการเปลยีนแปลงมลูคา่ยตุธิรรมของตราสารอนุพนัธ์ 2,608,740 - 122,724 -

รายไดด้อกเบยี (211,460) (705,696) (3,273,714) (2,386,336)

รายไดเ้งนิปันผล 16.1 - - (14,613,841) (5,193,068)

คา่ใชจ้า่ยจากการจ่ายโดยใช้หุน้เป็นเกณฑ์ 327,946 327,946 327,946 327,946

ดอกเบยีสญัญาเช่าตดัจาํหน่าย 2,438,966 290,764 120,335 114,825

ดอกเบยีประมาณการคา่รอืถอนตดัจาํหน่าย 68,210 - 646 -

ตน้ทุนทางการเงนิ 4,046,740 2,168,123 4,046,740 2,138,172

37,431,512 32,923,786 4,182,649 3,713,028

การเปลียนแปลงของเงินทุนหมุนเวียน

สนิทรพัยด์าํเนินงานลดลง(เพมิขนึ)

ลกูหนีการคา้และลกูหนีอนื 21,845,935 (55,001,553) (3,321,819) (11,535,423)

สนิคา้คงเหลอื (513,527) 198,525 - -

สนิทรพัยห์มนุเวยีนอนื 1,163,266 (248,113) 57,759 (296,375)

เงนิประกนัสญัญา (2,281,175) (978,632) (698,500) (270,064)

สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอนื 7,444,501 (1,536,097) - -

หนีสนิดาํเนินงานเพมิขนึ(ลดลง)

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอนื (69,175,921) 12,014,192 (5,772,110) (4,667,900)

หนีสนิหมนุเวยีนอนื (4,235,753) 74,013 (412,748) 921,247

หนีสนิไมห่มนุเวยีนอนื (570,933) 65,000 31,000 -

จ่ายผลประโยชน์พนักงาน (673,400) (20,000) - -

กระแสเงินสดจากการดาํเนินงาน (9,565,495) (12,508,879) (5,933,769) (12,135,487)

จ่ายภาษเีงนิได้ (7,286,738) (6,903,506) (782,466) (737,072)

เงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมดาํเนินงาน (16,852,233) (19,412,385) (6,716,235) (12,872,559)

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลในหน้า 12 ถงึ 44 เป็นสว่นหนึงของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ

 กรรมการ____________________________________________   กรรมการ__________________________________________________

                                   (นายทพิย ์ ดาลาล)                                                                     (นายวริชั  นอบน้อมธรรม)
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บริษทั ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส ์จาํกดั (มหาชน)

งบกระแสเงินสด

สาํหรบังวดสามเดือนสินสดุวนัที 31 มีนาคม พ.ศ. 2563

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

31 มีนาคม 31 มีนาคม 31 มีนาคม 31 มีนาคม

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงนิสดรบัจากดอกเบยี 89,067 452,207 2,247,207 1,263,252

เงนิสดรบัจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ 49,417,382 215,684 - -

เงนิสดจ่ายเพอืซอือุปกรณ์และสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน (7,966,300) (61,667,508) (5,696,802) (205,292)

เงนิสดจ่ายลงทุนในบรษิทัยอ่ย - - - (7,500,000)

เงนิสดจ่ายเงนิลงทุนในบรษิทัร่วมและการร่วมคา้ (137,259,990) (538,985,910) (137,259,990) (538,985,910)

เงนิสดรบัคนืจากเงนิใหกู้ย้มืระยะสนัแก่กจิการ

ทเีกยีวขอ้งกนั 16.3 9,000,000 - 70,000,000 16,000,000

เงนิสดจ่ายเงนิใหกู้ย้มืระยะสนัแก่กจิการทเีกยีวขอ้งกนั 16.3 - - (8,000,000) -

เงนิสดจ่ายเงนิลงทุนระยะยาวอนื - (80,000,000) - (80,000,000)

เงนิสดรบัจากเงนิปันผลจากบรษิทัยอ่ย - - 33,000,000 34,385,814

เงนิสดรบัจากเงนิปันผลจากบรษิทัร่วมและการร่วมคา้ 20,462,380 6,693,018 16,862,500 5,193,068

เงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (66,257,461)  (673,292,509)  (28,847,085)  (569,849,068)

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลในหน้า 12 ถงึ 44 เป็นสว่นหนึงของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี

 กรรมการ____________________________________________   กรรมการ__________________________________________________

                                   (นายทพิย ์ ดาลาล)                                                                     (นายวริชั  นอบน้อมธรรม)

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส ์จาํกดั (มหาชน)

งบกระแสเงินสด

สาํหรบังวดสามเดือนสินสดุวนัที 31 มีนาคม พ.ศ. 2563

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

31 มีนาคม 31 มีนาคม 31 มีนาคม 31 มีนาคม

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

บาท บาท บาท บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน

เงนิสดจ่ายดอกเบยี (3,096,483) (224,102) (3,096,484) (192,877)

เงนิสดรบัจากเงนิกูย้มืระยะสนัจากสถาบนัการเงนิ 290,000,000 200,000,000 290,000,000 200,000,000

เงนิสดจ่ายคนืเงนิตน้ของสญัญาเช่า (19,174,302) (2,888,309) (1,789,848) (1,061,159)

เงนิสดจ่ายคนืเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ (15,000,000) (953,795) (15,000,000) -

เงนิสดรบัจากการเพมิทุน - 11,179,622 - 11,179,622

เงินสดสทุธิได้มาจากกิจกรรมจดัหาเงิน 252,729,215 207,113,416 270,113,668 209,925,586

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิมขนึ(ลดลง) - สทุธิ 169,619,521 (485,591,478) 234,550,348 (372,796,041)

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดตน้งวด 262,472,916 731,821,620 71,468,881 408,229,832

ผลต่างจากการแปลงคา่อตัราแลกเปลยีน 1,109,460 (1,303,163) - -

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด 433,201,897 244,926,979 306,019,229 35,433,791

รายการทีไม่ใช่เงินสด

การไดม้าของสนิทรพัยส์ทิธกิารใช้จากสญัญาเช่า 221,164,413 646,409 5,081,152  (946,333)

เจา้หนีคา่ซอืสนิทรพัยถ์าวร 393,712 3,044,131 30,816 36,380

ตน้ทุนในการไดม้าซงึเงนิลงทุนคา้งจ่าย 2,150,000 - 2,150,000 -

ลกูหนีจากการขายสนิทรพัยต์ามสญัญาเช่าลงทุน - 211,684 - -

ส่วนของมลูคา่สงิตอบแทนทคีาดว่าตอ้งจ่ายสาํหรบั

การลงทุนในการร่วมคา้ -  (6,650,586) -  (6,650,586)

เงนิปันผลคา้งจ่าย - 102,761 - 102,761

เงนิปันผลคา้งรบั 2,100,000 14,613,841

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลในหน้า 12 ถงึ 44 เป็นสว่นหนึงของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ

 กรรมการ____________________________________________   กรรมการ__________________________________________________

                                   (นายทพิย ์ ดาลาล)                                                                     (นายวริชั  นอบน้อมธรรม)
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บริษทั ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส ์จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

สาํหรบังวดสามเดอืนสินสุดวนัที 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 
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1 ข้อมลูทวัไป 

 

บริษัท ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส์ จํากัด (มหาชน) (บริษัท) เป็นบริษัทมหาชนจํากัดและเป็นบรษิัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรพัย ์

แห่งประเทศไทย ซงึจดัตงัขนึในประเทศไทยและมทีอียู่ตามทจีดทะเบยีนดงันี 

 

เลขท ี628 ชนั 3 อาคารทรพิเพลิไอ ซอยกลบัชม ถนนนนทร ีแขวงช่องนนทร ีเขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 ประเทศไทย 

 

การดําเนินธุรกจิหลกัของบรษิัทและบรษิัทย่อย (กลุ่มกิจการ) คอื กลุ่มกิจการดําเนินธุรกจิหลกัเกยีวกบั การใหบ้รกิารโลจสิติกส์อย่าง

ครบวงจร ทคีรอบคลุมการใหบ้รกิารดา้นการขนส่งสนิคา้ทงัภายในและระหว่างประเทศ ทางอากาศ ทางทะเลและทางบก การบรกิาร

ดา้นพธิกีารศุลกากร และการบรหิารจดัการห่วงโซ่อุปทานตงัแต่ต้นทางถงึปลายทาง 

 

ขอ้มลูทางการเงนิรวมและขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการไดร้บัอนุมตัจิากคณะกรรมการบรษิทัเมอืวนัท ี12 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 

 

2 เหตุการณ์สาํคญัระหว่างงวดทีรายงาน 

 

เมือต้นปี พ.ศ. 2563 ได้เกิดการระบาดของเชือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึงเหตุการณ์ดังกล่าวส่งผลทางลบต่อผลการ

ดําเนินงานของกลุ่มกจิการสาํหรบังวดสามเดอืนสนิสุดวนัท ี31 มนีาคม พ.ศ. 2563 โดยเฉพาะกลุ่มธุรกจิขนส่งสนิคา้ทางอากาศ และที

เกยีวข้อง เนืองดว้ยมาตรการป้องกนัการระบาดของ COVID-19 ทเีกิดขนึทงัในประเทศและต่างประเทศ ส่งผลกระทบต่อทงัอุปสงค์

การขนส่งสนิคา้ และอุปทานทลีดลงจากการทสีายการบนิหยุดใหบ้รกิาร ทําใหร้ายได้โดยรวมของกลุ่มกจิการ ซงึส่วนใหญ่เป็นรายได้

จากกลุ่มธุรกิจขนส่งสินค้าทางอากาศลดลงอย่างมีนัยสําคญั อย่างไรก็ดีกลุ่มกิจการได้ให้ความใส่ใจกับเหตุการณ์การระบาดของ 

COVID-19 เป็นพเิศษ และไดม้กีารวางแผนสําหรบัการนําเครอืงบินขนส่งผูโ้ดยสารมาใชส้ําหรบัการขนส่งสนิคา้ทางอากาศ โดยไดเ้รมิ

ใหบ้รกิารตงัแต่กลางเดอืนมนีาคม พ.ศ. 2563 ทผ่ีานมา ซงึจะช่วยเสรมิสรา้งผลการดําเนินงานโดยรวมของกลุ่มกจิการได ้

 

3 เกณฑก์ารจดัทาํข้อมูลทางการเงิน 

 

ขอ้มูลทางการเงนิรวมและขอ้มูลทางการเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาลไดจ้ดัทําขนึตามมาตรฐานการบญัช ีฉบบัท ี34 เรอืง การรายงาน

ทางการเงนิระหว่างกาล และขอ้กําหนดเพมิเตมิอนืเกยีวกบัรายงานทางการเงนิทอีอกภายใต้พระราชบญัญตัหิลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย ์

 

ขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนีควรอ่านควบคู่กบังบการเงนิของรอบปีบญัชสีนิสุดวนัท ี31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 

 

ขอ้มูลทางการเงนิรวมและขอ้มูลทางการเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาลฉบับภาษาองักฤษจดัทําขนึจากขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาล

ภาษาไทยทีจดัทําตามกฎหมาย ในกรณีทมีีเนือความขดัแย้งกันหรอืมีการตีความแตกต่างกัน ให้ใช้ข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาล 

ฉบบัภาษาไทยเป็นหลกั 



บริษทั ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส ์จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

สาํหรบังวดสามเดอืนสินสุดวนัที 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 
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4 นโยบายการบญัชี 
 

นโยบายการบญัชทีใีชใ้นการจดัทําขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาลเป็นนโยบายเดยีวกนักบันโยบายการบญัชทีใีชใ้นการจดัทํางบการเงนิ

สําหรบังวดปีบญัชสีนิสุดวนัท ี31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 ยกเวน้เรอืงดงัต่อไปนี  
 

1) การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัใหม่มาถอืปฏบิตั ิตามทกีล่าวในหมายเหตุขอ้ 5 
 

2) การนําข้อยกเว้นจากมาตรการผ่อนปรนชวัคราวเพอืลดผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ทีออกโดย

สภาวชิาชพีบญัช ีมาถอืปฏบิตัิสําหรบัรอบระยะเวลารายงานสนิสุดภายในช่วงเวลาระหว่างวนัท ี1 มกราคม พ.ศ. 2563 ถงึวนัท ี

31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 ดงัต่อไปนี  
 

การกลบัรายการสินทรพัยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชี 
 

กลุ่มกิจการเลือกทีจะไม่นําขอัมูลสถานการณ์ COVID-19 ซึงเป็นสถานการณ์ทีมีความไม่แน่นอน มาร่วมในการพิจารณา

ประมาณการความเพยีงพอของกําไรทางภาษีทจีะเกดิขนึในอนาคตเพอืจะใชป้ระโยชน์จากสนิทรพัย์ภาษีเงนิไดร้อการตดับญัช ี

แต่กลุ่มกจิการจะลดมูลค่าตามบญัชขีองสนิทรพัยภ์าษีเงนิไดร้อการตดับญัชลีง เมอืเหน็ว่าไม่มคีวามเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ทจีะมี

กําไรทางภาษีเพยีงพอเพอืทจีะใชป้ระโยชน์จากสนิทรพัยภ์าษีเงนิไดร้อการตดับญัชดีงักล่าว 
 

การประเมินข้อบ่งชีการด้อยค่าของสินทรพัย ์
 

กลุ่มกิจการเลอืกทจีะไม่นําขอ้มูลทเีกียวกบัสถานการณ์ COVID-19 มาถอืเป็นขอ้บ่งชกีารด้อยค่า ในการพจิารณาว่าสนิทรพัย์

ของกลุ่มกจิการอาจมกีารดอ้ยค่าหรอืไม่  
 

การวดัมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารทุนทีไม่อยู่ในความต้องการของตลาด 
 

กลุ่มกิจการเลือกวดัมูลค่าเงนิลงทุนในตราสารทุนทไีม่อยู่ในความต้องการของตลาด ณ วนัสนิรอบระยะเวลาบญัช ีด้วยมูลค่า

เดยีวกบัมลูค่ายุตธิรรมของเงนิลงทุนดงักล่าว ณ วนัท ี1 มกราคม พ.ศ. 2563  
 

การวดัมูลค่าผลขาดทุนด้านเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึนโดยวิธีอย่างง่าย 
 

กลุ่มกิจการเลือกทจีะไม่นําข้อมูลทมีกีารคาดการณ์ไปในอนาคต (Forward looking information) มาใช้ในการพิจารณารบัรู้ผล

ขาดทุนดา้นเครดติทคีาดว่าจะเกดิขนึของลูกหนีการคา้ ซงึกลุ่มกจิการเลอืกใชว้ธิกีารอย่างง่ายในการคํานวณ กลุ่มกจิการสามารถใช้

ขอ้มูลผลขาดทุนดา้นเครดติในอดตี ประกอบกบัดุลยพนิิจของผูบ้รหิารในการประมาณการผลขาดทุนทคีาดว่าจะเกดิขนึ 
 

5 การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่มาถือปฏิบติัและนโยบายการบญัชีใหม่ 
 

5.1 การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่มาถือปฏิบติั 
 

กลุ่มกิจการได้นํามาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเกียวกับเครืองมือทางการเงิน (TAS 32, TFRS 7 และ TFRS 9) และที

เกยีวกบัสญัญาเช่า (TFRS 16) มาถอืปฏบิตัติงัแต่วนัท ี1 มกราคม พ.ศ. 2563 โดยใชว้ธิปีรบัปรุงยอ้นหลงัและรบัรูผ้ลกระทบสะสม 

ณ วนัท ี1 มกราคม พ.ศ. 2563 ดงันันกลุ่มกจิการจงึไม่ไดป้รบัปรุงยอ้นหลงังบการเงนิทแีสดงเปรยีบเทยีบสาํหรบัรอบระยะเวลา

บญัช ีพ.ศ. 2562 ซึงเป็นแนวทางทสีามารถกระทําไดต้ามขอ้กําหนดของมาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัดงักล่าว ทงันีกลุ่ม

กจิการได้ปรบัปรุงรายการและจดัประเภทรายการใหม่ตามขอ้กําหนดของมาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัใหม่ในยอดยกมา 

ณ วนัท ี1 มกราคม พ.ศ. 2563 ของงบแสดงฐานะการเงนิ 
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การปรบัปรุงรายการแต่ละรายการในงบแสดงฐานะทางการเงนิจากการปรบัใชก้ลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงนิทเีกยีวกบั

เครอืงมอืทางการเงนิ (TFRS 9) และมาตรฐานเรอืงสญัญาเช่า (TFRS 16) เป็นครงัแรกมดีงันี 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม 

  TFRS 9 TFRS 16  

 ณ วนัที 31 ธนัวาคม 

พ.ศ. 2562 

ตามทีรายงานไว้เดิม 

รายการปรบัปรงุ

และการจดัประเภท 

รายการใหม ่

รายการปรบัปรงุ

และการจดัประเภท

รายการใหม ่

ณ วนัที 1 มกราคม 

พ.ศ. 2563 

ตามทีปรบัปรงุใหม ่

 บาท บาท บาท บาท 

     

รายการในงบแสดงฐานะการเงิน 

 

    

สินทรพัย ์     

ลูกหนีการคา้และลูกหนีอนื - สุทธ ิ  495,348,292  (1,865,710)  -    493,482,582 

สนิทรพัย์ตราสารอนุพนัธ ์  -    161,552  -    161,552 

เงนิลงทุนในการร่วมคา้  877,897,397  (3,212)  -    877,894,185 

เงนิลงทุนระยะยาวอนื  88,487,760 (88,487,760)  -    - 

สนิทรพัยท์างการเงนิทวีดัมลูค่าดว้ย     

   มลูค่ายุตธิรรมผ่านกําไรขาดทุน     

   เบด็เสรจ็อนื - 104,675,666 - 104,675,666 

ทดีนิ อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธ ิ  276,813,645  -    (30,697,496)  246,116,149 

สนิทรพัย์สทิธกิารใช ้- สุทธ ิ  -    -    265,978,238  265,978,238 

สนิทรพัย์ภาษีเงนิไดร้อการตดับญัช ี  17,197,611   (1,120,558)  -   16,077,053 

     

หนีสิน     

ส่วนของหนีสนิตามสญัญาเช่า 

   ทถีงึกําหนดชําระภายในหนึงปี -  -    59,212,385  59,212,385 

ส่วนของหนีสนิตามสญัญาเช่าการเงนิ 

   ทถีงึกําหนดชําระภายในหนึงปี 9,562,085 - (9,562,085) - 

หนสีนิตราสารอนุพนัธ ์  -    8,880,962  -    8,880,962 

หนสีนิตามสญัญาเช่า - สุทธิ -  -    192,354,333  192,354,333 

หนีสนิตามสญัญาเช่าการเงนิ - สุทธ ิ 13,407,761 - (13,407,761) - 

ประมาณการหนีสนิจากการรอืถอน  -    -    6,683,870  6,683,870 

     

ส่วนของเจ้าของ     

กําไรสะสม  189,757,560  (1,366,539)  -    188,391,021 

องค์ประกอบอนืของส่วนของเจา้ของ  (6,992,717)  5,845,555 -  (1,147,162) 
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 ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

  TFRS 9 TFRS 16  

 ณ วนัที 31 ธนัวาคม 

พ.ศ. 2562 

ตามทีรายงานไว้เดิม 

รายการปรบัปรงุ

และการจดัประเภท 

รายการใหม ่

รายการปรบัปรงุ

และการจดัประเภท

รายการใหม ่

ณ วนัที 1 มกราคม 

พ.ศ. 2563 

ตามทีปรบัปรงุใหม ่

 บาท บาท บาท บาท 

     

รายการในงบแสดงฐานะการเงิน 

 

    

สินทรพัย ์     

ลูกหนีการคา้และลูกหนีอนื - สุทธ ิ  126,709,757  (174,695)  -  126,535,062 

สนิทรพัย์ตราสารอนุพนัธ ์  -    122,724  -    122,724 

เงนิลงทุนระยะยาวอนื  88,474,510  (88,474,510)  -   - 

สนิทรพัยท์างการเงนิทวีดัมลูค่าดว้ย     

   มลูค่ายุตธิรรมผ่านกําไรขาดทุน     

   เบด็เสรจ็อนื - 104,662,416 - 104,662,416 

ทดีนิ อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธ ิ  16,471,964  -    (9,583,255)  6,888,709 

สนิทรพัย์สทิธกิารใช ้- สุทธ ิ -    -    14,721,064  14,721,064 

สนิทรพัย์ภาษีเงนิไดร้อการตดับญัช ี  5,595,421  (1,450,995)  -   4,144,426 

     

หนีสิน     

ส่วนของหนีสนิตามสญัญาเช่า 

   ทถีงึกําหนดชําระภายในหนึงปี 

 

- 

 

 -   

 

4,595,004 

 

4,595,004 

ส่วนของหนีสนิตามสญัญาเช่าการเงนิ 

   ทถีงึกําหนดชําระภายในหนึงปี 

 

 3,704,317 

 

 -   

 

(3,704,317)  

 

- 

หนสีนิตราสารอนุพนัธ์  -   8,880,962  -   8,880,962 

หนสีนิตามสญัญาเช่า - สุทธิ  -  -   7,286,866  7,286,866 

หนีสนิตามสญัญาเช่าการเงนิ - สุทธ ิ  3,096,401  -   (3,096,401) - 

ประมาณการหนีสนิจากการรอืถอน  -    -    56,657  56,657 

     

ส่วนของเจ้าของ     

กําไรสะสม  132,120,326  (41,577)  -    132,078,749 

องค์ประกอบอนืของส่วนของเจา้ของ  -    5,845,555  -    5,845,555 
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รายการปรบัปรุงและการจดัประเภทรายการใหม่ขา้งต้นสามารถสรุปไดด้งันี 

 

1) รายการปรบัปรุงและการจดัประเภทใหม่จากการปรบัใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงนิเกยีวกบัเครอืงมอืทางการเงนิ 

 

 จดัประเภทเงนิลงทุนระยะยาวอนืเป็นสนิทรพัย์ทางการเงนิทวีดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายุตธิรรมผ่านกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อนื และ

รบัรู้การปรบัปรุงมูลค่ายุตธิรรม ณ วนัต้นงวดเขา้ในองค์ประกอบอืนของส่วนของเจา้ของ จํานวน 16,187,906 บาท ใน

ขอ้มลูทางการเงนิรวมและขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการ 

 ปรบัปรุงเพอืรบัรู้ผลขาดทุนดา้นเครดติทคีาดว่าจะเกิดขนึของลูกหนีการค้าและลูกหนีอืนในแต่ละรายการ ในกําไรสะสม 

ต้นงวด จํานวน 1,865,710 บาท และ 174,695 บาท ในข้อมูลทางการเงินรวมและข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ

ตามลําดบั 

 รบัรู้สญัญาแลกเปลยีนเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้าเป็นสนิทรพัย์ตราสารอนุพนัธ์ทวีดัมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรขาดทุน 

และรบัรู้การปรบัมูลค่ายุติธรรม ณ วนัต้นงวดเข้าในกําไรสะสม จํานวน 161,552 บาท และ 122,724 บาท ในข้อมูล 

ทางการเงนิรวมและขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการตามลําดบั 

 รบัรูส้ญัญาแลกเปลียนอตัราดอกเบยีเป็นหนีสนิตราสารอนุพนัธ์ทวีดัมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็อืน และ

รบัรูก้ารปรบัมูลค่ายุตธิรรม ณ วนัต้นงวดเขา้ในองคป์ระกอบอืนของส่วนของเจา้ของ จํานวน 8,880,962 บาท ในขอ้มูล

ทางการเงนิรวมและขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการ 

 ปรับปรุงสินทรพัย์/หนีสินภาษีเงินได้รอตัดบัญชีจากรายการปรบัปรุงข้างต้น ณ วนัต้นงวดเข้าในกําไรสะสม จํานวน 

340,833 บาท และ 10,396 บาท ในข้อมูลทางการเงินรวมและข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการตามลําดับ เข้าใน

องคป์ระกอบอนืของส่วนของเจา้ของ จํานวน 1,461,391 บาท ในขอ้มลูทางการเงนิรวมและขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการ 

 

2) รายการปรบัปรุงและการจดัประเภทใหม่จากการปรบัใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงนิเรอืงสญัญาเช่า 

 

กลุ่มกิจการได้นํา TFRS 16 มาถือปฏิบัติ โดยการรบัรู้หนีสนิตามสญัญาเช่าสําหรบัสญัญาเช่าทีได้เคยถูกจดัประเภทเป็น

สญัญาเช่าดําเนินงานตามมาตรฐานการบญัชฉีบบัที 17 (TAS 17) เรอืง สญัญาเช่า ทงันี หนีสนิตามสญัญาเช่า ณ วนัทนํีา 

TFRS 16 มาถือปฏิบัติดงักล่าวจะรบัรู้ด้วยมูลค่าปัจจุบันของหนีสนิทีจะต้องชําระ คิดลดด้วยอตัรากู้ยมืส่วนเพมิ ณ วนัท ี     

1 มกราคม พ.ศ. 2563  

 

สําหรบัสญัญาเช่าทเีดมิกลุ่มกจิการไดร้บัรูเ้ป็นสญัญาเช่าการเงนินัน จะรบัรูด้ว้ยมูลค่าคงเหลอืของสนิทรพัย์ตามสญัญาเช่า

การเงนิและหนีสนิตามสญัญาเช่า ณ วนัทนํีา TFRS 16 มาถือปฏบิตัิครงัแรก โดยจดัประเภทเป็นสนิทรพัย์สทิธกิารใชแ้ละ

หนีสนิตามสญัญาเช่า ทงันี กลุ่มกิจการจะเรมินําข้อกําหนดของการรบัรูร้ายการภายใต้ TFRS 16 มาถือปฏบิตัิกบัรายการ

ดงักล่าวภายหลงัวนัทถีอืปฏบิตัคิรงัแรก 

 

กลุ่มกจิการรบัรูส้นิทรพัย์สทิธิการใชด้ว้ยจํานวนเดยีวกบัหนีสนิตามสญัญาเช่า ปรบัปรุงดว้ยยอดยกมาของจํานวนเงนิค่าเช่า

จ่ายล่วงหน้า หรอื ค่าเช่าคา้งชําระทแีสดงในงบแสดงฐานะการเงนิ ณ วนัท ี31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 ทงันี กลุ่มกิจการไม่มี

สญัญาเช่าทเีป็นสญัญาทสีรา้งภาระทตี้องนํามาปรบัปรุงกบัสนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้ณ วนัทนํีา TFRS 16 มาถอืปฏบิตัคิรงัแรก  
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การกระทบยอดหนีสนิตามสญัญาเช่าทรีบัรู ้ณ วนัท ี1 มกราคม พ.ศ. 2563 
 

 ข้อมูลทางการเงิน 

รวม 

ข้อมูลทางการเงิน 

เฉพาะกิจการ 

 บาท บาท 
   

ภาระผกูพนัตามสญัญาเช่าดําเนินงานทไีดเ้ปิดเผยไว ้

   ณ วนัท ี31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562  54,534,947 1,245,000 

(หกั): สญัญาเช่าระยะสนัทรีบัรูเ้ป็นค่าใช้จ่ายตามวธิเีสน้ตรง  (3,077,520) - 

(หกั): สญัญาเช่าซงึสนิทรพัยอ์า้งองิมมีลูค่าตําทรีบัรูเ้ป็นค่าใชจ่้าย 

            ตามวธิเีสน้ตรง  

 

(914,430) 

 

(81,000) 

(หกั): ส่วนของค่าบรกิารทไีดร้วมอยู่ในค่าเช่า (7,377,152) (1,164,000) 

บวก: รายการปรบัปรุงทเีกยีวขอ้งกบัการต่อสญัญา 210,521,873 5,646,960 

(หกั): ผลกระทบจากอตัราดอกเบยีการกู้ยมืส่วนเพมิของผูเ้ช่า  

           ณ วนัทนํีาใชเ้ป็นครงัแรก 

 

(25,090,846) 

 

(565,808) 

บวก:  หนสีนิตามสญัญาเช่าการเงนิทไีดร้บัรู ้ณ วนัท ี31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 22,969,846 6,800,718 

หนีสินตามสญัญาเช่า ณ วนัที 1 มกราคม พ.ศ. 2563 251,566,718 11,881,870 
   

   หนีสนิตามสญัญาเช่า - ส่วนทหีมุนเวยีน 59,212,385 4,595,004 

   หนีสนิตามสญัญาเช่า - ส่วนทไีม่หมุนเวยีน 192,354,333 7,286,866 

 

สนิทรพัยส์ทิธกิารใชท้รีบัรู ้เป็นการเช่าสนิทรพัย์ดงัต่อไปนี 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 

พ.ศ. 2563 

1 มกราคม 

พ.ศ. 2563 

31 มีนาคม 

พ.ศ. 2563 

1 มกราคม 

พ.ศ. 2563 

 บาท บาท บาท บาท 

 
    

อาคาร  185,508,194  195,558,993  4,889,909  5,137,809 

อุปกรณ์  87,053,562  41,659,442  4,413,469  4,579,842 

ยานพาหนะ  26,509,361  28,759,803  4,495,446  5,003,413 

รวมสินทรพัยสิ์ทธิการใช้  299,071,117  265,978,238  13,798,824  14,721,064 
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วธิผ่ีอนปรนในทางปฏบิตัทิกีลุ่มกจิการเลอืกใช ้
 

ในการนํา TFRS 16 มาถือปฏิบัติเป็นครังแรกนันกับสัญญาเช่าทีกลุ่มกิจการมีอยู่ ก่อนวันที 1 มกราคม พ.ศ. 2563  

กลุ่มกจิการไดเ้ลอืกใชว้ธิผี่อนปรนในทางปฏบิตัติามมาตรฐานดงันี 

 ใชอ้ตัราคดิลดอตัราเดยีวสาํหรบักลุ่มสญัญาเช่าสนิทรพัย์อา้งองิทมีลีกัษณะคลา้ยคลงึกนัอย่างสมเหตุสมผล 

 ถือว่าสญัญาเช่าดําเนินงานทมีีอายุสญัญาเช่าคงเหลือน้อยกว่า 12 เดอืนนับจากวนัท ี1 มกราคม พ.ศ. 2563 เป็น

สญัญาเช่าระยะสนั 

 ไม่รวมต้นทุนทางตรงเรมิแรกในการวดัมลูค่าสนิทรพัย์สทิธิการใช ้

 ใชข้้อเท็จจรงิททีราบภายหลงัในการกําหนดอายุสญัญาเช่า ในกรณีทสีญัญาให้สทิธิเลอืกขยายอายุสญัญาเช่าหรอื

ยกเลกิสญัญาเช่า 

 เลือกทจีะไม่พิจารณาใหม่ว่าสญัญาต่าง ๆ เข้าเงอืนไขของสญัญาเช่าตาม TFRS 16 หรอืไม่ โดยยดึตามการพิจารณา

ของมาตรฐานการบัญชีและการตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับเดิม คือ TAS 17 และ TFRIC 4 เรือง การประเมินว่า

ขอ้ตกลงประกอบดว้ยสญัญาเช่าหรอืไม่ 

 

5.2 นโยบายการบญัชีใหม่ 

 

นโยบายการบญัชีใหม่จากการนํากลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเกียวกบัเครืองมือทางการเงิน และมาตรฐาน

เรืองสญัญาเช่ามาถือปฏิบติั มีดงันี 

 

1) เครืองมือทางการเงิน 

 

เงนิลงทุนและสนิทรพัยท์างการเงนิอนื 

 

การจดัประเภทและการวดัมลูค่า 

 

ตงัแต่วนัท ี1 มกราคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกจิการจดัประเภทสนิทรพัยท์างการเงนิ โดยแบ่งเป็นแต่ละประเภทดงันี 

 สนิทรพัย์ทางการเงนิทีวดัมูลค่าในภายหลงัด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรอืขาดทุน (FVPL) หรอืด้วยมูลค่ายุติธรรม

ผ่านกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อนื (FVOCI) 

 สนิทรพัยท์างการเงนิทวีดัมลูค่าดว้ยวธิรีาคาทุนตดัจําหน่าย (Amortised cost) 

 

กลุ่มกจิการรบัรูส้นิทรพัย์ทางการเงนิในวนัซอืขายดว้ยมูลค่ายุตธิรรม บวกดว้ยต้นทุนการทํารายการซึงเกยีวข้องโดยตรง

กบัการไดม้าซงึสนิทรพัยท์างการเงนิ ยกเวน้สนิทรพัย์ทางการเงนิทวีดัมูลค่ายุตธิรรมผ่านกําไรหรอืขาดทุน ซงึกลุ่มกจิการ

จะรบัรูต้น้ทุนการทํารายการในกําไรหรอืขาดทุน 

 

กลุ่มกิจการพิจารณาลักษณะของกระแสเงนิสดโดยรวมของสินทรพัย์ทางการเงนิซึงมีอนุพนัธ์แฝง (Embedded derivatives) 

เพอืพจิารณาว่าเขา้เงอืนไขการจ่ายชําระดว้ยเงนิต้นและดอกเบยีหรอืไม ่
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ตราสารหนี 

 

การวดัมูลค่าในภายหลังของตราสารหนีจะพิจารณาจากโมเดลธุรกิจ (Business model) ในการจดัการสินทรพัย์ทาง 

การเงนิและจากลกัษณะของกระแสเงนิสดตามสญัญา โดยจะจดัประเภทตามลกัษณะการวดัมลูค่า ดงันี 

- ราคาทุนตดัจดัหน่าย: สนิทรพัย์ทกีลุ่มกิจการถอืไวเ้พอืรบัชําระกระแสเงนิสดตามสญัญาทมีลีกัษณะของเงนิต้นและ

ดอกเบีย (SPPI) จะรบัรู้ด้วยราคาทุนตัดจําหน่าย รายได้ดอกเบียจะรบัรู้ตามวธิีอัตราดอกเบียทแีท้จริงและแสดง

รวมอยู่ในรายไดท้างการเงนิ กําไรหรอืขาดทุนจากการตดัรายการและกําไรขาดทุนจากอตัราแลกเปลยีนจะรบัรูใ้น

รายการกําไรหรอืขาดทุนอนื ส่วนรายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะรบัรูเ้ป็นรายการแยกต่างหาก 

- มูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็อนื (FVOCI): สนิทรพัย์ทกีลุ่มกิจการถือไว้เพอืรบัชําระกระแสเงนิสดตาม

สญัญาทมีีลกัษณะของเงนิต้นและดอกเบีย (SPPI) และถือไว้เพอืขาย จะรบัรูด้้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรขาดทุน

เบ็ดเสรจ็อนื การเปลยีนแปลงในมูลค่าตามบญัชขีองสนิทรพัย์ทางการเงนิกลุ่มนีจะรบัรูใ้นกําไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็อืน 

ยกเว้นรายการขาดทุนจากการด้อยค่าจะรับรู้เป็นรายการแยกต่างหาก รายได้ดอกเบียจะรับรู้ในส่วนของรายได ้

ทางการเงนิ และกําไรขาดทุนจากอตัราแลกเปลยีนซึงจะรบัรูใ้นกําไรหรอืขาดทุนอนื กําไรหรอืขาดทุนทรีบัรู้สะสมอยู่ใน

กําไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็อนืจะถูกจดัประเภทใหม่มายงักําไรหรอืขาดทุนเมอืมกีารตดัรายการสนิทรพัย์ทางการเงนิดง้กล่าว  

 

ตราสารทุน 

 

กลุ่มกิจการจดัประเภทเงนิลงทุนในตราสารทุนเป็น 2 ประเภทตามการวดัมูลค่า (ซึงไม่สามารถเปลียนแปลงได้) คือ  

ก) มูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรอืขาดทุน หรอื ข) มูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็อืนซงึจะไม่สามารถรบัรู้ไปยงั

กําไรหรอืขาดทุนในภายหลัง โดยกลุ่มกิจการพิจารณาการวดัมูลค่าดงักล่าวในแต่ละตราสารทุนแยกต่างหากจากกัน 

สาํหรบัเงนิปันผลจากตราสารทุนดงักล่าวจะรบัรูใ้นกําไรหรอืขาดทุนและแสดงรวมอยู่ในรายไดอ้นื 

 

ทังนี กลุ่มกิจการเลือกนําข้อยกเว้นจากมาตรการผ่อนปรนชัวคราวเพือลดผลกระทบจาก COVID-19 ทีออกโดย          

สภาวชิาชพีบญัช ีมาถือปฏิบตัิสําหรบัรอบระยะเวลารายงานสนิสุดภายในช่วงเวลาระหว่างวนัท ี1 มกราคม พ.ศ. 2563 

ถงึ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 (หมายเหตุขอ้ 4) ในเรอืงสนิทรพัย์ทางการเงนิทวีดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุตธิรรมผ่านกําไรขาดทุน

เบด็เสรจ็อนื 

 

การดอ้ยค่า 

 

ตงัแต่วนัท ี1 มกราคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกิจการต้องพิจารณาและรบัรู้ผลขาดทุนด้านเครดติทคีาดว่าจะเกิดขนึ โดยรวม   

การคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคต (Forward looking) ของสินทรัพย์ทางการเงินทีเป็นตราสารหนีทีวดัมูลค่าด้วยวิธ ี

วดัมูลค่ายุตธิรรมผ่านกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อนืและดว้ยวธิรีาคาทุนตดัจําหน่าย ซงึวธิกีารวดัมูลค่าผลขาดทุนจากการดอ้ยค่านัน 

ขนึอยู่กบัว่ามกีารเพมิขนึของความเสยีงดา้นเครดติของสนิทรพัยห์รอืไม่ ยกเว้นการดอ้ยค่าของลูกหนีการคา้ สนิทรพัย์ที

เกิดจากสญัญา และลูกหนีตามสญัญาเช่า ซึงกลุ่มกิจการเลอืกใชว้ธิกีารอย่างง่ายในการพจิารณารบัรูผ้ลขาดทุนจากการ

ดอ้ยค่า 

 

ทงันี กลุ่มกจิการเลอืกนําข้อยกเว้นจากมาตรการผ่อนปรนชวัคราวเพอืลดผลกระทบจาก COVID-19 ทอีอกโดยสภาวชิาชพีบญัช ี

มาถอืปฏบิตัสิําหรบัรอบระยะเวลารายงานสนิสุดภายในช่วงเวลาระหว่างวนัท ี1 มกราคม พ.ศ. 2563 ถงึ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 

(หมายเหตุขอ้ 4) ในเรอืงลูกหนีการคา้ 
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สญัญาคาํประกนัทางการเงนิ 

 

กลุ่มกิจการรับรู้สัญญาคําประกันทางการเงินเป็นหนีสินทางการเงินเมือให้การคําประกันด้วยมูลค่ายุติธรรม และ 

วัดมูลค่าในภายหลังด้วยมูลค่าทีสูงกว่าระหว่าง ก) จํานวนเงินค่าเผือผลขาดทุนด้านเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึน 

ของสญัญาคาํประกนัและ ข) จํานวนเงนิทรีบัรูเ้มอืเรมิแรกหกัดว้ยจํานวนเงนิสะสมของรายไดท้รีบัรู ้

 

อนุพนัธท์างการเงนิ 

 

สญัญาแลกเปลยีนเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า 

 

อนุพนัธท์างการเงนิรบัรูเ้รมิแรกดว้ยมลูค่ายุตธิรรม ณ วนัทกีลุ่มกจิการเขา้ทําสญัญาอนุพนัธ์ และวดัมูลค่าในภายหลงัดว้ย

มูลค่ายุติธรรม ณ วนัสนิรอบระยะเวลารายงาน โดยกลุ่มกจิการรบัรูก้ารเปลียนแปลงในมูลค่ายุตธิรรมของอนุพนัธ์ไปยงั

กําไรหรอืขาดทุนอนื 

 

สญัญาแลกเปลยีนอตัราดอกเบยีและกจิกรรมป้องกนัความเสยีง 

 

กลุ่มกจิการรบัรูร้ายการสญัญาอนุพนัธเ์มอืเรมิแรกดว้ยมลูค่ายุตธิรรม ณ วนัทเีขา้ทําสญัญาและวดัมูลค่าต่อมาในภายหลงั

ดว้ยมลูค่ายุตธิรรม ณ วนัสนิรอบระยะเวลารายงาน การบญัชสีาํหรบัการเปลยีนแปลงของมูลค่ายุตธิรรมในภายหลงัขนึอยู่

กบัว่ากลุ่มกจิการได้กําหนดให้สญัญาอนุพนัธ์ดงักล่าวเป็นเครอืงมอืทใีช้ป้องกนัความเสยีงหรอืไม่ รวมทงั ลกัษณะของ

รายการทีมกีารป้องกนัความเสยีง กลุ่มกิจการกําหนดให้สญัญาอนุพนัธ์ส่วนหนึงเป็นเครอืงมือทใีช้ป้องกันความเสยีง 

ดงัต่อไปนี 

 

 การป้องกันความเสยีงส่วนทเีกียวข้องกับกระแสเงนิสดของรายการสนิทรพัย์หรอืหนีสินทีรบัรู้รายการแล้ว หรือ

รายการทคีาดการณ์ทมีคีวามเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ในระดบัสงูมาก (การป้องกนัความเสยีงในกระแสเงนิสด) 

 

ณ วนัทีรบัรูค้วามสมัพนัธ์ในการป้องกันความเสยีง กลุ่มกิจการมีการจดัทําเอกสารทีระบุความสมัพนัธ์ทางเศรษฐกิจ

ระหว่างเครอืงมอืทใีชป้้องกนัความเสยีงและรายการทมีกีารป้องกนัความเสยีง ซงึรวมถงึการเปลยีนแปลงในกระแสเงนิสด

ของเครืองมือทีใช้ป้องกันความเสียงทีคาดว่าจะชดเชยการเปลียนแปลงในกระแสเงินสดของรายการทีมีการป้องกัน    

ความเสยีง กลุ่มกจิการจดัทําเอกสารเกียวกบัวตัถุประสงค์ของการบรหิารความเสยีงและกลยุทธ์ทนํีามาใชใ้นการจดัการ

กบัรายการทมีคีวามเสยีง มูลค่ายุติธรรมของสญัญาอนุพนัธ์ทใีช้ป้องกนัความเสยีงได้มกีารจดัประเภทเป็นสนิทรพัย์ไม่

หมุนเวยีนหรอืหนีสินไม่หมุนเวยีนเมอืระยะเวลาจนถึงวนัครบกําหนดของรายการทีมกีารป้องกันความเสยีงมีจํานวน

มากกว่า 12 เดอืน และจดัประเภทเป็นสนิทรพัย์หมุนเวยีนหรอืหนีสนิหมุนเวียนเมอืระยะเวลาจนถงึวนัครบกําหนดของ

รายการทมีกีารป้องกนัความเสยีงมจํีานวนไม่เกนิ 12 เดอืน 

 

กลุ่มกิจการรบัรู้ส่วนทีมีประสิทธิผลของการเปลียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสัญญาอนุพันธ์ซึงมีการกําหนดและ 

เขา้เงอืนไขของการป้องกนัความเสยีงในกระแสเงนิสดในสํารองการป้องกนัความเสยีงในกระแสเงนิสดในกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อนื

และรบัรูกํ้าไรหรอืขาดทุนทเีกยีวขอ้งกบัส่วนทไีม่มปีระสทิธผิลในกําไรหรอืขาดทุนทนัททีเีกดิขนึ 
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จํานวนทสีะสมในส่วนของเจา้ของจะมกีารจดัประเภทรายการเป็นกําไรหรอืขาดทุนในงวดทกีลุ่มกจิการรบัรูร้ายการทมีกีาร

ป้องกนัความเสยีงเป็นกําไรหรอืขาดทุน 

 

เมอืเครอืงมอืทใีชป้้องกนัความเสยีงนันสนิสุดอายุ มกีารจําหน่ายหรอืยกเลกิ หรอืเมอืการป้องกนัความเสยีงดงักล่าวไม่เข้า

เงอืนไขของการบัญชีป้องกันความเสยีง กลุ่มกิจการจะจดัประเภทรายการกําไรหรือขาดทุนและต้นทุนในการป้องกัน      

ความเสยีงทสีะสมและเคยแสดงรวมไวใ้นส่วนของเจา้ของจนกระทงัเกดิรายการทคีาดการณ์ หรอืเมอืรายการทคีาดการณ์

ไม่คาดว่าจะเกดิอีกต่อไป กลุ่มกจิการจะจดัประเภทรายการกําไรหรอืขาดทุนและต้นทุนในการป้องกนัความเสียงทสีะสม

และเคยแสดงรวมไวใ้นส่วนของเจา้ของเป็นกําไรหรอืขาดทุนทนัท ี

 

2) สญัญาเช่า 

 

ก่อนปี พ.ศ. 2563 กลุ่มกิจการได้จดัประเภทสญัญาเช่าทดีนิ อาคาร และอุปกรณ์ต่าง ๆ เป็นสญัญาเช่าประเภทสญัญาเช่า

การเงนิ และสญัญาเช่าดําเนินงาน โดยค่าเช่าทจี่ายภายใตส้ญัญาเช่าดําเนินงาน สุทธจิากเงนิจูงใจตามสญัญาเช่าทไีดร้บั

จากผูใ้หเ้ช่า จะรบัรูต้ามวธิเีสน้ตรงตลอดอายุสญัญาเช่า 

 

ตังแต่วนัที 1 มกราคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกิจการรบัรู้สญัญาเช่าเมอืกลุ่มกิจการสามารถเข้าถึงสินทรพัย์ตามสญัญาเช่า  

เป็นสินทรพัย์สิทธิการใช้ และหนีสินตามสญัญาเช่า โดยค่าเช่าทีชําระจะปันส่วนเป็นการจ่ายชําระหนีสินและต้นทุน

ทางการเงนิ โดยต้นทุนทางการเงนิจะรบัรูใ้นกําไรหรอืขาดทุนตลอดระยะเวลาสญัญาเช่าดว้ยอตัราดอกเบียคงทจีากยอด

หนีสินตามสญัญาเช่าทีคงเหลืออยู่ กลุ่มกิจการคิดค่าเสอืมราคาสินทรพัย์สิทธิการใช้ตามวธิีเส้นตรงตามอายุทีสนักว่า

ระหว่างอายุสนิทรพัยแ์ละระยะเวลาการเช่า 

 

สนิทรพัยแ์ละหนีสนิตามสญัญาเช่ารบัรูเ้รมิแรกดว้ยมลูค่ายุตธิรรมค่าเช่าจ่าย ซงึประกอบไปดว้ย 

 ค่าเช่าคงทสีุทธดิว้ยเงนิจูงใจคา้งรบั 

 ค่าเช่าผนัแปรทอี้างองิจากอตัราหรอืดชันี  

 มูลค่าทคีาดว่าจะตอ้งจ่ายจากการรบัประกนัมลูค่าคงเหลอื 

 ราคาสทิธเิลอืกซอืหากมคีวามแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลทกีลุ่มกจิการจะใชส้ทิธ ิและ 

 ค่าปรบัจากการยกเลกิสญัญา หากอายุของสญัญาเช่าสะทอ้นถงึการทกีลุ่มกจิการคาดว่าจะยกเลกิสญัญานัน 

 

กลุ่มกิจการจะคดิลดค่าเช่าจ่ายข้างต้นดว้ยอตัราดอกเบียโดยนัยตามสญัญา หากไม่สามารถหาอตัราดอกเบียโดยนัยได ้

กลุ่มกจิการจะคดิลดดว้ยอตัราการกู้ยมืส่วนเพิมของผู้เช่า ซงึกค็อือตัราทสีะทอ้นถงึการกู้ยมื เพอืใหไ้ดม้าซงึสนิทรพัย์ทมีี

มูลค่าใกลเ้คยีงกนั ในสภาวะเศรษฐกจิ อายุสญัญา และเงอืนไขทใีกลเ้คยีงกนั 

 

สนิทรพัย์สทิธิการใชจ้ะรบัรูด้ว้ยจํานวนทรีบัรูเ้รมิแรกของ หนีสนิตามสญัญาเช่า รวมถงึค่าเช่าจ่ายทไีดช้ําระก่อนเรมิ หรอื 

ณ วันทําสัญญา สุทธิจากเงินจูงใจทีได้รับตามสัญญาเช่า ต้นทุนทางตรงเริมแรก และต้นทุนการปรบัสภาพสินทรพัย ์ 

โดยค่าเช่าทจี่ายตามสญัญาเช่าระยะสนัและสญัญาเช่าสนิทรพัย์ทมีมีูลค่าตําจะรบัรูเ้ป็นค่าใชจ่้ายตามวธิเีสน้ตรง สญัญาเช่า

ระยะสนัคอืสญัญาเช่าทมีอีายุสญัญาเช่าน้อยกว่าหรอืเท่ากบั 12 เดอืน สนิทรพัยท์มีมีลูค่าตําคอืเครอืงถ่ายเอกสาร 
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6 ประมาณการทางบญัชี 

 

ในการจดัทําขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาล ผูบ้รหิารต้องใชดุ้ลยพนิิจ การประมาณการ และขอ้สมมตทิมีผีลกระทบต่อการนํานโยบาย

การบัญชีมาใช้ และจํานวนเงนิของสนิทรพัย์และหนีสิน รายได้และค่าใช้จ่าย ผลทเีกิดขนึจรงิอาจแตกต่างจากประมาณการ ซึงใน

ระหว่างงวดกลุ่มกจิการไม่มกีารเปลยีนแปลงประมาณการทางบญัชทีเีป็นสาระสาํคญั 

 

7 ข้อมลูตามส่วนงานและรายได้ 

 

ข้อมูลจําแนกตามส่วนงานและรายได้ แบ่งตามส่วนงานทีนําเสนอและได้รบัการสอบทานโดยผู้มีอํานาจตัดสินใจสูงสุดด้านการ

ดําเนินงานคือคณะกรรมการบริษัท โดยรวมส่วนงานทีมีลักษณะทีคล้ายคลึงกันเข้าด้วยกัน ผู้มีอํานาจตัดสินใจสูงสุดด้านการ

ดําเนินงาน วดัผลการดําเนินงานของแต่ละส่วนงานโดยใชก้ําไรขนัต้น ส่วนงานทนํีาเสนอประกอบไปดว้ยธุรกจิขนส่งสนิคา้ทางอากาศ 

ธุรกจิขนส่งสนิค้าทางทะเลและทางบก ธุรกิจการบรหิารจดัการโลจสิตกิส์ ธุรกิจโลจสิตกิส์สําหรบัเคมีภณัฑ์และสนิคา้อนัตราย และบรหิาร

จดัการอนืๆ 

 

ธุรกิจขนส่งสนิคา้ทางอากาศ ประกอบธุรกิจหลกัในการเป็นตัวแทนให้บรกิารขายระวางขนส่งและขนถ่าย

สนิคา้ทางอากาศ ทงัภายในและต่างประเทศให้กบัสายการบิน รวมถึงบรกิารอืน 

ทเีกยีวขอ้งและใหบ้รกิารจดัการคลงัสนิคา้ และบรหิารคลงัสนิคา้ในท่าอากาศยาน 

ธุรกิจขนส่งสนิคา้ทางทะเลและทางบก ประกอบธุรกิจหลกัในการเป็นตัวแทนให้บรกิารขายระวางขนส่งและขนถ่าย

สนิคา้ทางทะเลและทางบกทงัภายในและต่างประเทศ 

ธุรกิจการบรหิารจดัการโลจสิตกิส์ ให้บริการสถานทีจัดเก็บสินค้าบริหารคลังสินค้า ขนส่งและขนถ่ายสินค้า  

ทงัทางบก ทางนํา และทางอากาศ ทงัภายในประเทศและระหว่างประเทศ 

ธุรกจิโลจสิตกิสส์าํหรบัเคมภีณัฑ์และสนิคา้อนัตราย ประกอบธุรกิจหลักในการเป็นตัวแทนให้บรกิารขายระวาง รบัจดัการขนส่ง

สนิคา้ทงัในและต่างประเทศ ใหบ้รกิารดา้นบรหิารคลงัสนิคา้ และกระจายสนิคา้

สาํหรบัสนิคา้เคมแีละทเีกยีวเนืองกบัอุตสาหกรรมเคม ี

บรหิารจดัการอนืๆ ใหบ้รกิารเช่าอาคาร และบรหิารจดัการอนืๆ 
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 ข้อมูลทางการเงินรวม (บาท) 

 สาํหรบังวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม พ.ศ. 2563  

 

ธรุกิจขนส่ง

สินค้า 

ทางอากาศ 

ธรุกิจขนส่ง

สินค้า 

ทางทะเลและ 

ทางบก 

ธรุกิจการ

บริหาร

จดัการโลจิส 

ติกส ์

ธรุกิจโลจิสติกส์

สาํหรบั

เคมภีณัฑแ์ละ

สินค้าอนัตราย 

บริหารจดัการ

อืนๆ 

รวมก่อน

รายการระหว่าง

กนั 

ตดัรายการ 

ระหว่างกนั 

รวมหลงัตดั

รายการ 

ระหว่างกนั 
         

รายไดจ้ากการขายและบรกิาร  242,152,056  11,853,217  34,916,964  130,421,186  3,797,459  423,140,882  (15,552,876)  407,588,006 

ตน้ทุนขายและบรกิาร  (203,237,208)  (6,056,171)  (24,758,756)  (97,973,227)  (2,602,536)  (334,627,898)  13,449,352  (321,178,546) 

กาํไรของส่วนงาน  38,914,848  5,797,046  10,158,208  32,447,959  1,194,923  88,512,984  (2,103,524)  86,409,460 

รายไดอ้นื         3,749,800 

ค่าใชจ่้ายในการขาย         (17,645,952) 

ค่าใชจ่้ายในการบรหิาร         (65,929,186) 

กําไร(ขาดทุน)จากอตัราแลกเปลยีน - สุทธ ิ         251,644 

กลบัรายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสนิทรพัย ์

   ทางการเงนิ 

       

 511,890 

ตน้ทุนทางการเงนิ        (6,547,051) 

ส่วนแบ่งกําไรจากเงนิลงทุนในบรษิทัร่วมและการร่วมคา้         23,388,638 

กาํไรก่อนภาษีเงินได้         24,189,243 

ค่าใชจ่้ายภาษเีงนิได ้         (1,644,458) 

กาํไรสาํหรบังวด         22,544,785 

จงัหวะเวลาการรบัรู้รายได้      
  

 

 
         

เมอืปฏบิตัติามภาระทตีอ้งปฏบิตัเิสรจ็สนิ (point in time)  -  -  14,086,911  51,999,468  -  66,086,379  (804,327)  65,282,052 

ตลอดช่วงเวลาทปีฏบิตัติามภาระทตีอ้งปฏบิตั ิ(over time)  242,152,056  11,853,217  20,830,053  78,421,718  3,797,459  357,054,503  (14,748,549)  342,305,954 

รวมรายได ้  242,152,056  11,853,217  34,916,964  130,421,186  3,797,459  423,140,882  (15,552,876)  407,588,006 
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 ข้อมูลทางการเงินรวม (บาท) 

 สาํหรบังวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 

 

ธรุกิจขนส่ง

สินค้า 

ทางอากาศ 

ธรุกิจขนส่งสินค้า 

ทางทะเลและ 

ทางบก 

ธรุกิจการ

บริหาร

จดัการโลจิส 

ติกส์ 

ธรุกิจโลจิสติกส์

สาํหรบั

เคมภีณัฑแ์ละ

สินค้าอนัตราย 

บริหารจดัการ

อืนๆ 

รวมก่อน

รายการ

ระหว่างกนั 

ตดัรายการ

ระหว่างกนั 

รวมหลงัตดั

รายการ 

ระหว่างกนั 
         

รายไดจ้ากการขายและบรกิาร 546,950,411  22,257,452  48,293,080  133,432,785  3,801,461 754,735,189 (72,150,261)  682,584,928 

ตน้ทุนขายและบรกิาร (491,692,840)  (6,513,837)  (33,127,319)  (102,315,259)  (2,453,579) (636,102,834) 67,471,537  (568,631,297) 

กาํไรของส่วนงาน 55,257,571  15,743,615  15,165,761  31,117,526  1,347,882 118,632,355 (4,678,724)  113,953,631 

รายไดอ้นื         2,302,515 

ค่าใชจ่้ายในการขาย         (17,276,623) 

ค่าใชจ่้ายในการบรหิาร         (63,222,867) 

กําไรจากอตัราแลกเปลยีน - สุทธ ิ        644,721 

ตน้ทุนทางการเงนิ         (2,458,887) 

ส่วนแบ่งกําไรจากเงนิลงทุนในบรษิทัร่วมและการร่วมคา้         15,960,363 

กาํไรก่อนภาษีเงินได้        49,902,853 

ค่าใชจ่้ายภาษเีงนิได ้         (7,011,582) 

กาํไรสาํหรบังวด        42,891,271 
 

จงัหวะเวลาการรบัรู้รายได้         

เมอืปฏบิตัติามภาระทตีอ้งปฏบิตัเิสรจ็สนิ (point in time)  -  - 21,348,463 61,494,582 - 82,843,045 (619,733) 82,223,312 

ตลอดช่วงเวลาทปีฏบิตัติามภาระทตีอ้งปฏบิตั ิ(over time)  546,950,411  22,257,452 26,944,617 71,938,203 3,801,461 671,892,144 (71,530,528) 600,361,616 

รวมรายได ้  546,950,411  22,257,452 48,293,080 133,432,785 3,801,461 754,735,189 (72,150261) 682,584,928 



บริษทั ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส ์จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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8 มูลค่ายุติธรรม 

 

ตารางต่อไปนีแสดงสนิทรพัยแ์ละหนีสนิทางการเงนิทวีดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายุตธิรรมในแต่ละระดบั 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม 

 ข้อมูลระดบัที 1 ข้อมูลระดบัที 2 ข้อมูลระดบัที 3 

 31 มีนาคม 1 มกราคม 31 มีนาคม 1 มกราคม 31 มีนาคม 1 มกราคม 

 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2563 

สินทรพัย ์       

สญัญาแลกเปลยีนเงนิตราต่างประเทศ - - - 161,552 - - 

สนิทรพัยท์างการเงนิทวีดัมลูค่าดว้ยมลูค่า       

   ยุตธิรรมผ่านกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อนื - - - - 104,675,656 104,675,666 

       

หนีสิน       

สญัญาแลกเปลยีนเงนิตราต่างประเทศ - - 2,524,845 - - - 

สญัญาแลกเปลยีนอตัราดอกเบยี - - 10,338,643 8,880,962 - - 

 

 

ไม่มรีายการโอนระหว่างลําดบัชนัมลูค่ายุตธิรรมในระหว่างงวด 

 

8.1 เทคนิคการประเมินมูลค่าสาํหรบัการวดัมูลค่ายุติธรรมระดบัที 2  

 

มูลค่ายุตธิรรมของสญัญาซอืขายเงนิตราต่างประเทศคํานวณโดยใช้อตัราแลกเปลยีนล่วงหน้าทกํีาหนดไว้ในตลาดทมีกีารซือ

ขายคล่อง มูลค่ายุตธิรรมของสญัญาแลกเปลยีนอตัราดอกเบียถูกกําหนดจากอตัราดอกเบียล่วงหน้าซึงอ้างอิงจากเส้นอตัรา

ผลตอบแทนทสีงัเกตได ้(observable yield curve) ผลกระทบของการคดิลดราคาสําหรบัตราสารอนุพนัธซ์งึมมีลูค่ายุตธิรรมอยู่

ในระดบั 2 ไม่มสีาระสาํคญั 

 

ไม่มรีายการโอนระหว่างลําดบัชนัมลูค่ายุตธิรรมในระหว่างงวด 

 ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 ข้อมูลระดบัที 1 ข้อมูลระดบัที 2 ข้อมูลระดบัที 3 

 31 มีนาคม 1 มกราคม 31 มีนาคม 1 มกราคม 31 มีนาคม 1 มกราคม 

 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2563 

สินทรพัย ์       

สญัญาแลกเปลยีนเงนิตราต่างประเทศ - - - 122,724 - - 

สนิทรพัยท์างการเงนิทวีดัมลูค่าดว้ยมลูค่า       

   ยุตธิรรมผ่านกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อนื - - - - 104,662,406 104,662,416 

       

หนีสิน       

สญัญาแลกเปลยีนอตัราดอกเบยี - - 10,338,643 8,880,962 - - 



บริษทั ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส ์จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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8.2 เทคนิคการประเมินมูลค่าสาํหรบัการวดัมูลค่ายุติธรรมระดบัที 3 
 

ขนัตอนการประเมินมูลค่ายุติธรรมของกลุ่มกิจการ  
 

ผูอํ้านวยการสายการเงนิ (CFO) คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit committee) และคณะทํางานประเมนิมูลค่ายุติธรรมจะหารอื

เกยีวกบักระบวนการประเมนิมลูค่าและผลลพัธอ์ย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครงั 
 

ข้อมูลทไีม่สามารถสงัเกตได้ทีสําคญัของลําดบัชนัของมูลค่ายุติธรรมระดบั 3 คืออตัราคิดลดทปีรบัปรุงความเสียง เนืองจากกลุ่ม

กจิการไม่สามารถหาคู่เทยีบเคยีงทมีลีกัษณะการประกอบธุรกจิกบัคู่สญัญาทเีป็นผู้ออกตราสารนัน จงึใช้การอ้างองิจากจากต้นทุน

ทางการเงนิถวัเฉลยีของเงนิทุน (Weighted average cost of capital) ของกลุ่มกจิการเพอืใชเ้ป็นอตัราคดิลดทปีรบัปรุงความเสยีง 
 

ตารางต่อไปนีแสดงราคาตามบญัชขีองสนิทรพัยท์างการเงนิและหนีสนิทางการเงนิในแต่ละประเภท 
 

 ข้อมูลทางการเงินรวม 

 

มูลค่ายุติธรรม 

ผ่านกาํไรหรือ

ขาดทุน 

มูลค่ายุติธรรม

ผ่านกาํไรขาดทุน

เบด็เสรจ็อืน 

ราคาทุน 

ตดัจาํหน่าย 

รวมราคา 

ตามบญัชี 

 บาท บาท บาท บาท 

ณ วนัที 31 มีนาคม พ.ศ. 2563     

สนิทรพัยท์างการเงนิทวีดัดว้ยมลูค่ายุตธิรรม     
สนิทรพัยท์างการเงนิทวีดัมลูค่าดว้ยมลูค่า     

   ยุตธิรรมผ่านกําไรขาดทุนเบด็เสร็จอนื - 104,675,656 - 104,675,656 

 - 104,675,656 - 104,675,656 
     

สนิทรพัยท์างการเงนิทไีม่ไดว้ดัดว้ยมลูค่ายุตธิรรม     
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด - - 433,201,897 433,201,897 

ลูกหนีการคา้และลูกหนีอนื - สุทธ ิ - - 413,502,616 413,502,616 

เงนิใหกู้้ยมืระยะสนัแก่กจิการทเีกยีวขอ้งกนั - - 2,250,000 2,250,000 

สนิทรพัย์หมุนเวยีนอนื - - 125,678 125,678 

เงนิประกนัสญัญา - - 35,382,825 35,382,825 

สนิทรพัย์ไม่หมุนเวยีนอนื - - 37,988,367 37,988,367 

 - - 922,451,383 922,451,383 
     

หนสีนิทางการเงนิทวีดัดว้ยมลูค่ายุตธิรรม     

ตราสารอนุพนัธท์างการเงนิ 2,524,845 10,338,643 - 12,863,488 

 2,524,845 10,338,643 - 12,863,488 
     

หนีสนิทางการเงนิทไีม่ไดว้ดัดว้ยมลูค่ายุตธิรรม     

เงนิกู้ยมืระยะสนัจากสถาบนัการเงนิ - - 290,000,000 290,000,000 

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอนื - - 313,933,512 313,933,512 

มูลค่าสงิตอบแทนทคีาดว่าตอ้งจ่ายสาํหรบัการลงทุน 

   ในการร่วมคา้ - - 70,087,130 70,087,130 

เงนิกู้ยมืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ - - 285,000,000 285,000,000 

หนีสนิตามสญัญาเช่า - - 284,078,267 284,078,267 

หนีสนิหมุนเวยีนอนื - - 10,170,669 10,170,669 

หนีสนิไม่หมุนเวยีนอนื - - 9,848,808 9,848,808 

 - - 1,263,118,386 1,263,118,386 



บริษทั ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส ์จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 ข้อมูลทางการเงินรวม 

 

มูลค่ายุติธรรม 

ผ่านกาํไรหรือ

ขาดทุน 

มูลค่ายุติธรรม

ผ่านกาํไรขาดทุน

เบด็เสรจ็อืน 

ราคาทุน 

ตดัจาํหน่าย 

รวมราคา 

ตามบญัชี 

 
บาท บาท บาท บาท 

ณ วนัที 1 มกราคม พ.ศ. 2563     

สนิทรพัยท์างการเงนิทวีดัดว้ยมลูค่ายุตธิรรม     
สนิทรพัยท์างการเงนิทวีดัมลูค่าดว้ยมลูค่า     

   ยุตธิรรมผ่านกําไรขาดทุนเบด็เสร็จอนื - 104,675,666 - 104,675,666 

ตราสารอนุพนัธท์างการเงนิ 161,552 - - 161,552 

 161,552 104,675,666 - 104,837,218 

     

สนิทรพัยท์างการเงนิทไีม่ไดว้ดัดว้ยมลูค่ายุตธิรรม     
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด - - 262,472,916 262,472,916 

ลูกหนีการคา้และลูกหนีอนื - สุทธ ิ - - 483,832,416 483,832,416 

เงนิใหกู้้ยมืระยะสนัแก่กจิการทเีกยีวขอ้งกนั - - 11,250,000 11,250,000 

สนิทรพัย์หมุนเวยีนอนื - - 187,689 187,689 

เงนิประกนัสญัญา - - 33,075,627 33,075,627 

สนิทรพัย์ไม่หมุนเวยีนอนื - - 37,988,367 37,988,367 

 - - 828,807,015 828,807,015 

     

หนสีนิทางการเงนิทวีดัดว้ยมลูค่ายุตธิรรม     

ตราสารอนุพนัธท์างการเงนิ - 8,880,962 - 8,880,962 

 - 8,880,962 - 8,880,962 

     

หนีสนิทางการเงนิทไีม่ไดว้ดัดว้ยมลูค่ายุตธิรรม     

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอนื - - 414,246,390 414,246,390 

มูลค่าสงิตอบแทนทคีาดว่าตอ้งจ่ายสาํหรบัการลงทุน 

   ในการร่วมคา้ 

 

- 

 

- 

 

131,468,026 

 

131,468,026 

เงนิกู้ยมืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ - - 300,000,000 300,000,000 

หนีสนิตามสญัญาเช่า - - 251,566,718 251,566,718 

หนีสนิหมุนเวยีนอนื - - 10,024,856 10,024,856 

หนีสนิไม่หมุนเวยีนอนื - - 10,289,624 10,289,624 

 - - 1,117,595,614 1,117,595,614 



บริษทั ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส ์จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 

มูลค่ายุติธรรม 

ผ่านกาํไรหรือ

ขาดทุน 

มูลค่ายุติธรรม 

ผ่านกาํไรขาดทุน

เบด็เสรจ็อืน 

ราคาทุน 

ตดัจาํหน่าย 

รวมราคา 

ตามบญัชี 

 บาท บาท บาท บาท 

     
ณ วนัที 31 มีนาคม พ.ศ. 2563     

สนิทรพัยท์างการเงนิทวีดัดว้ยมลูค่ายุตธิรรม     
สนิทรพัยท์างการเงนิทวีดัมลูค่าดว้ยมลูค่า     

   ยุตธิรรมผ่านกําไรขาดทุนเบด็เสร็จอนื - 104,662,406 - 104,662,406 

 - 104,662,406 - 104,662,406 

     
สนิทรพัยท์างการเงนิทไีม่ไดว้ดัดว้ยมลูค่ายุตธิรรม     
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด - - 306,019,229 306,019,229 

ลูกหนีการคา้และลูกหนีอนื - สุทธิ - - 94,783,087 94,783,087 

เงนิใหกู้ย้มืระยะสนัแก่กจิการทเีกยีวขอ้งกนั - - 225,066,300 225,066,300 

เงนิประกนัสญัญา - - 2,589,470 2,589,470 

 - - 628,458,086 628,458,086 

     

หนีสนิทางการเงนิทวีดัดว้ยมลูค่ายุตธิรรม     

ตราสารอนุพนัธท์างการเงนิ - 10,338,643 - 10,338,643 

 - 10,338,643 - 10,338,643 

     

หนีสนิทางการเงนิทไีม่ไดว้ดัดว้ยมลูค่ายุตธิรรม     

เงนิกูย้มืระยะสนัจากสถาบนัการเงนิ - - 290,000,000 290,000,000 

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอนื - - 17,483,097 17,483,097 

มูลค่าสงิตอบแทนทคีาดว่าตอ้งจ่ายสาํหรบัการลงทุน 
   ในการร่วมคา้ - - 

 

70,087,130 

 

70,087,130 

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ - - 285,000,000 285,000,000 

หนีสนิตามสญัญาเช่า - - 10,212,356 10,212,356 

หนีสนิไม่หมุนเวยีนอนื - - 853,379 853,379 

 - - 673,635,962 673,635,962 



บริษทั ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส ์จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 

มูลค่ายุติธรรม

ผ่านกาํไรหรือ

ขาดทุน 

มูลค่ายุติธรรม

ผ่านกาํไรขาดทุน

เบด็เสรจ็อืน 

ราคาทุน 

ตดัจาํหน่าย 

รวมราคา 

ตามบญัชี 

 บาท บาท บาท บาท 

     
ณ วนัที 1 มกราคม พ.ศ. 2563     

สนิทรพัยท์างการเงนิทวีดัดว้ยมลูค่ายุตธิรรม     
สนิทรพัยท์างการเงนิทวีดัมลูค่าดว้ยมลูค่า     

   ยุตธิรรมผ่านกําไรขาดทุนเบด็เสร็จอนื - 104,662,416 - 104,662,416 

ตราสารอนุพนัธท์างการเงนิ 122,724 - - 122,724 

 122,724 104,662,416 - 104,785,140 

     
สนิทรพัยท์างการเงนิทไีม่ไดว้ดัดว้ยมลูค่ายุตธิรรม     

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด - - 71,468,881 71,468,881 

ลูกหนีการคา้และลูกหนีอนื - สุทธิ - - 125,588,127 125,588,127 

เงนิใหกู้ย้มืระยะสนัแก่กจิการทเีกยีวขอ้งกนั - - 287,066,300 287,066,300 

เงนิประกนัสญัญา - - 1,890,970 1,890,970 

 - - 486,014,278 486,014,278 

     

หนีสนิทางการเงนิทวีดัดว้ยมลูค่ายุตธิรรม     

ตราสารอนุพนัธท์างการเงนิ - 8,880,962 - 8,880,962 

 - 8,880,962 - 8,880,962 

     

หนีสนิทางการเงนิทไีม่ไดว้ดัดว้ย มูลค่ายุตธิรรม     

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอนื - - 24,111,910 24,111,910 

มูลค่าสงิตอบแทนทคีาดว่าตอ้งจ่ายสาํหรบัการลงทุน 
   ในการร่วมคา้ 

 

- 

 

- 

 

131,468,026 

 

131,468,026 

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ - - 300,000,000 300,000,000 

หนีสนิตามสญัญาเช่า - - 11,881,870 11,881,870 

หนีสนิไม่หมุนเวยีนอนื   822,379 822,379 

 - - 468,284,185 468,284,185 

 



บริษทั ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส ์จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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9 ลูกหนีการค้าและลูกหนีอืน - สุทธิ 
 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 

 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

 บาท บาท บาท บาท 
     

ลูกหนีการคา้ - กจิการอนื  316,556,151  325,026,919  19,971,680  21,463,600 

หกั  ค่าเผอืหนีสงสยัจะสญู  (9,144,399)  (7,721,011)  (916,992)  (656,697) 

ลูกหนีการคา้ - กจิการอนื - สุทธ ิ  307,411,752  317,305,908  19,054,688  20,806,903 

ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหน้า 9,860,460 9,650,166 866,353 946,935 

รายไดค้า้งรบั  61,949,150  86,824,267  2,985,158  4,830,103 

ลูกหนีอนื  3,112,238  6,561,376  902,844  503,754 

ลูกหนีการคา้ - กจิการทเีกยีวขอ้งกนั     

   (หมายเหตุขอ้ 16.2)  24,594,214  40,308,220  26,891,293  19,523,587 

เงนิปันผลคา้งรบั - กจิการทเีกยีวขอ้งกนั     

   (หมายเหตุขอ้ 16.2)  16,435,262  34,698,355  44,949,103  80,098,475 

  423,363,076  495,348,292  95,649,439  126,709,757 
 

ณ วนัท ี31 มีนาคม พ.ศ. 2563 และวนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 ลูกหนีการค้าซึงแสดงรวมในรายการลูกหนีการค้าและลูกหนีอืน สุทธ ิ

ในงบแสดงฐานะการเงนิสามารถวเิคราะหต์ามอายุหนีทคีา้งชาํระไดด้งันี 
 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 

 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

 บาท บาท บาท บาท 

ลูกหนีการคา้ - กจิการอนื     

ไม่เกนิ 3 เดอืน  259,610,221 302,802,472  17,459,460 19,064,794 

3 - 6 เดอืน  36,878,324 6,028,540  1,649,853 1,072,376 

6 - 12 เดอืน  6,006,051 8,304,180  294,783 672,505 

เกนิกว่า 12 เดอืน  14,061,555 7,891,727  567,584 653,925 

  316,556,151 325,026,919  19,971,680 21,463,600 

หกั  ค่าเผอืหนีสงสยัจะสญู  (9,144,399)  (7,721,011)  (916,992)  (656,697) 

  307,411,752 317,305,908  19,054,688 20,806,903 

     

ลูกหนีการคา้ - กจิการทเีกยีวขอ้งกนั      

   (หมายเหตุขอ้ 16.2)     

ไม่เกนิ 3 เดอืน  24,594,214 39,973,215  24,995,083 18,445,830 

3 - 6 เดอืน  -   335,005  1,153,460 1,077,757 

6 - 12 เดอืน  -    -    742,750  -   

เกนิกว่า 12 เดอืน  -    -    -    -   

  24,594,214 40,308,220  26,891,293 19,523,587 



บริษทั ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส ์จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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10 เงินลงทุนในบริษทัย่อย บริษทัร่วม และการร่วมค้า 

 

10.1 บริษทัย่อย 

 

ณ วนัท ี31 มนีาคม พ.ศ. 2563 และวนัท ี31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 เงนิลงทุนในบรษิทัย่อย มดีงันี 

 

   อตัรารอ้ยละของหุ้นทีถือ ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ 

   ทงัทางตรงและทางออ้ม ราคาทนุ 

 ประเภทของธรุกิจ 

จดัตงัขนึ 

ในประเทศ 

31 มีนาคม 

พ.ศ. 2563 

ร้อยละ 

31 ธนัวาคม 

พ.ศ. 2562 

ร้อยละ 

31 มีนาคม 

พ.ศ. 2563 

บาท 

31 ธนัวาคม 

พ.ศ. 2562 

บาท 
       

บรษิทัย่อยทางตรง       

บรษิทั เอเชยี กราวด ์เซอรว์สิ จาํกดั ตวัแทนขนส่งสนิคา้ทางอากาศ ไทย 100.00 100.00  24,999,800  24,999,800 

บรษิทั ทรพิเพลิ ไอ แอร ์เอก็ซ์เพรส จํากดั ตวัแทนขนส่งสนิคา้ทางอากาศ ไทย 100.00 100.00  50,499,780  50,499,780 

บรษิทั ทรพิเพลิ ไอ เอเชยี คารโ์ก จาํกดั ตวัแทนขนส่งสนิคา้ทางอากาศ ไทย 100.00 100.00  4,999,900  4,999,900 

บรษิทั ฮาซเคม โลจสิตกิส ์ บรหิารจดัการขนส่งครบวงจร ไทย 100.00 100.00  50,499,780  50,499,780 

   แมเนจเมนท ์จาํกดั       

บรษิทั ทรพิเพลิ ไอ ซพัพลายเชน จาํกดั บรหิารจดัการขนส่งครบวงจร ไทย 100.00 100.00  4,999,800  4,999,800 

บรษิทั ทรพิเพลิ ไอ มารไิทม ์ ตวัแทนขนส่งสนิคา้ทางทะเล ไทย 100.00 100.00  10,299,780  10,299,780 

   เอเยนซสี ์จํากดั       

บรษิทั ดจี ีแพคเกจจงิ (ประเทศไทย) จํากดั จําหน่ายและบรกิารบรรจสุนิคา้ ไทย 100.00 100.00  1,099,880  1,099,880 

บรษิทั ครอส บอรเ์ดอร์ เคอเรยีร ์จาํกดั บรหิารจดัการขนส่งครบวงจร ไทย 100.00 100.00  2,999,850  2,999,850 

Triple i International Pte. Ltd. ตวัแทนขนส่งสนิคา้ทางอากาศ สงิคโปร ์ 100.00 100.00  2,550,000  2,550,000 

       

บรษิทัย่อยทางอ้อม       

Triple i International Japan Co., Ltd. 

   (ถอืโดย Triple i International Pte. Ltd.) ตวัแทนขนส่งสนิคา้ทางอากาศ 

ญปีุ่ น 100.00 100.00 - -   

     152,948,570 152,948,570 

 



บริษทั ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส ์จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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10.2 บริษทัร่วม 

 

ณ วนัท ี31 มนีาคม พ.ศ. 2563 และวนัท ี31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 เงนิลงทุนในบรษิทัร่วม มดีงันี 

 

   

อตัราร้อยละของหุ้นทีถือ

ทงัทางตรงและทางอ้อม ราคาทุน (ถือทางตรง) 

 

มูลค่าตามวิธีส่วนได้เสีย 

 ประเภทของธรุกิจ 

จดัตงัขนึ 

ในประเทศ 

31 มีนาคม 

พ.ศ. 2563 

ร้อยละ 

31 ธนัวาคม 

พ.ศ. 2562 

ร้อยละ 

31 มีนาคม 

พ.ศ. 2563 

บาท 

31 ธนัวาคม 

พ.ศ. 2562 

บาท 

31 มีนาคม 

พ.ศ. 2563 

บาท 

31 ธนัวาคม 

พ.ศ. 2562 

บาท 

         

บรษิทัร่วมทางตรง         

บรษิทั ซเีค ไลน์ (ประเทศไทย) จํากดั ตวัแทนบรษิทัเดนิเรอืระหว่างประเทศ ไทย 42.00 42.00  2,100,000  2,100,000  4,973,714 7,071,883 

บรษิทั เอก็คู่ เวลิดไ์วด ์(ประเทศไทย) จํากดั ตวัแทนขนส่งสนิคา้ระหว่างประเทศ ไทย 43.00 43.00  2,365,215  2,365,215  5,299,495 3,817,171 

Excel Air (Cambodia) Limited ตวัแทนขนส่งสนิคา้ทางอากาศ กมัพชูา  32.00    32.00    972,348  972,348    1,495,232  916,678   

บรษิทั แกเลค็ซ ีเวนเจอร์ส จํากดั ลงทุนในบรษิทัอนื ไทย 30.00 -  67,150,000 -  67,150,000 - 

         

บรษิทัร่วมทางออ้ม         

Excel Air Limited ตวัแทนขนส่งสนิค้าทางอากาศ ฮ่องกง 20.00 20.00 -  -   3,742,090 2,821,710 

   (ถอืหุน้โดย Triple i International Pte. Ltd.)         

     72,587,563  5,437,563 82,660,531  14,627,442 

 

 



บริษทั ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส ์จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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การเปลยีนแปลงของเงนิลงทุนในบรษิทัร่วมสําหรบังวดสามเดอืนสนิสุดวนัท ี31 มนีาคม พ.ศ. 2563 มดีงันี 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 เงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย เงินลงทุนตามวิธีราคาทุน 
   

ราคาตามบญัช ีณ วนัท ี31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562  14,627,442 5,437,563 

ลงทุนเพมิ  67,150,000 67,150,000 

ส่วนแบ่งกําไร  2,605,330 - 

เงนิปันผลรบั  (2,100,000) - 

ผลต่างจากการแปลงค่าขอ้มลูทางการเงนิ  377,759 - 

ราคาตามบญัช ีณ วนัท ี31 มนีาคม พ.ศ. 2563  82,660,531 72,587,563 

 

การลงทุนในบรษิทัร่วม 

 

เมือวนัท ี24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ทีประชุมคณะกรรมการบรษิัทครงัที 3/2563 ได้อนุมตัิการเข้าซือหุ้นบรษิัท แกแล็คซ ี 

เวนเจอร์ส จํากดั (“GV”) จากผู้ถือหุ้นเดมิ จํานวน 600,000 หุ้น คิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 30.00 ของทุนจดทะเบียนทอีอกจําหน่าย

และชําระแล้ว ซงึเมอืวนัท ี24 มนีาคม พ.ศ. 2563  บรษิัทได้ชําระเงนิจํานวน 65.00 ล้านบาท และไดร้บัการโอนหุ้นร้อยละ 30.00 

ของหุน้ทงัหมดแลว้ โดยมตี้นทุนในการไดม้าซงึบรษิทัร่วม จาํนวน 2.15 ลา้นบาท แสดงรวมในราคาทุน 

 

รายละเอยีดของต้นทุนในการซอืเงนิลงทุนใน GV และมูลค่าตามบญัชขีองสนิทรพัย์สุทธทิไีดร้บัมาตามสดัส่วนการลงทุนของ

บรษิทั ณ วนัทซีอืเงนิลงทุนมดีงัต่อไปนี 

 

  27 มีนาคม 

พ.ศ. 2563 

  พนับาท 
   

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด    105 

เงนิลงทุนในบรษิทัร่วมและการร่วมคา้  13,192 

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอนื 

หนีสนิหมุนเวยีนอนื 

  (18) 

(62) 

มลูค่าตามบญัชขีองสนิทรพัยส์ุทธ ิ  13,217 

หกั ส่วนของผูถ้อืหุน้ทไีม่มอีํานาจควบคุมของ GV  (9,252) 

มลูค่าตามบญัชขีองสนิทรพัยส์ุทธ ิ  3,965 

สงิตอบแทนในการซอืเงนิลงทุน ประกอบดว้ย   

   มลูค่าชําระ ณ วนัซอืเงนิลงทุน  65,000  

   ต้นทุนในการไดม้าซงึเงนิลงทุน 2,150  

   รวม   67,150 

ค่าความนิยม   63,185 

 

ณ วนัท ี31 มนีาคม พ.ศ. 2563 บรษิัทอยู่ระหว่างการประเมนิมูลค่ายุติธรรมของสนิทรพัยส์ุทธทิไีดม้าและกําลงัพจิารณาการปันส่วน

ตน้ทุนจากการซอืเงนิลงทุนดงักล่าวขา้งต้น โดยคาดการณ์ว่าจะทําการประเมนิภายใน 12 เดอืนนับตงัแต่วนัซอืเงนิลงทุน 



บริษทั ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส ์จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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การรบัเงนิปันผลจากบรษิทัร่วม 

 

ทีประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครงัที 1/2563 เมือวนัที 13 มีนาคม พ.ศ. 2563 ของบริษัท ซีเค ไลน์ (ประเทศไทย) จํากัด ได้อนุมัต ิ   

การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแก่ผู้ถือหุ้นสามญั ในอตัราหุ้นละ 100 บาท จํานวน 50,000 หุ้น คิดเป็นจํานวนเงนิ 5.00 ล้านบาท 

โดยเป็นส่วนของบรษิทัจํานวน 2.10 ลา้นบาท บรษิทัร่วมจะจ่ายเงนิปันผลดงักล่าว ภายในเดอืนพฤษภาคม พ.ศ. 2563 



บริษทั ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส ์จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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10.3 การร่วมค้า 
 

ณ วนัท ี31 มนีาคม พ.ศ. 2563 และวนัท ี31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 เงนิลงทุนในการร่วมคา้ มดีงันี 
  

 
อตัราร้อยละของหุ้น 

ทีถือทงัทางตรงและทางอ้อม ราคาทุน (ถือทางตรง) 
 

มูลค่าตามวิธีส่วนได้เสีย 
 

ประเภทของธรุกิจ 
จดัตงัขึน 

ในประเทศ 

31 มีนาคม 
พ.ศ. 2563 

ร้อยละ 

31 ธนัวาคม 
พ.ศ. 2562 

ร้อยละ 

31 มีนาคม 
พ.ศ. 2563 

บาท 

31 ธนัวาคม 
พ.ศ. 2562 

บาท 

31 มีนาคม 
พ.ศ. 2563 

บาท 

31 ธนัวาคม 
พ.ศ. 2562 

บาท 
การร่วมคา้ทางตรง         
บรษิทั เอเชยี เน็ตเวริค์ อนิเตอรเ์นชนัแนล จํากดั ตวัแทนขนส่งสนิคา้ระหว่างประเทศ ไทย 60.00 60.00  187,494  187,494 2,387,554  2,228,773 
บรษิทั เอก็เซล แอร ์จํากดั 
DG Packaging Pte. Ltd. 

ตวัแทนขนส่งสนิคา้ระหว่างประเทศ 
จําหน่ายและบรกิารบรรจุสนิค้า 

ไทย 
สงิคโปร ์

30.00 
50.00 

30.00 
50.00 

600,000 
271,198,344 

600,000 
271,198,344 

21,307,464 
279,206,300 

17,603,548 
273,670,677 

บรษิทั เจพเีค เอเชยี (ประเทศไทย) จํากดั ตวัแทนขนส่งสนิคา้ทางอากาศ ไทย 34.00 34.00  1,700,000  1,700,000  1,903,420  1,886,828 
Around Logistics Management Co., Ltd. ตวัแทนขนส่งสนิคา้ระหว่างประเทศ ฮ่องกง 50.00 50.00  536,802,578  536,802,578  574,378,901  562,193,881 
บรษิทั เทเลพอรต์ (ประเทศไทย) จํากดั(*) ตวัแทนขนส่งสนิคา้ทางอากาศ ไทย 50.00 - 5,000,000 - 3,804,019 - 
         

การร่วมคา้ทางออ้ม         
บรษิทั ซดีบับลวิท ีเคมคิอล โลจสิตกิส ์จํากดั 
   (ถอืหุน้โดย ฮาซเคม โลจสิตกิส ์แมเนจเมนท ์จํากดั) 

ตวัแทนจดัการรบัขนส่งสนิคา้ 
ภายในประเทศ 

ไทย 51.00 51.00  -    -    1,920,492  1,920,492 

บรษิทั ฮาซเคม ทรานส์แมเนจเมนท์ จํากดั 
   (ถอืหุน้โดย ฮาซเคม โลจสิตกิส ์แมเนจเมนท ์จํากดั) 

ตวัแทนจดัการรบัขนส่งสนิคา้ 
ภายในประเทศ 

ไทย 60.00 60.00  -    -    4,774,644   4,280,854 

GSA Asia Cargo Co., Ltd. ตวัแทนขนส่งและขนถ่ายสนิค้า เมยีนมาร ์ 60.00 60.00  -    -    2,732,266  2,623,384 
   (ถอืหุน้โดย บรษิทั เอเชยี เน็ตเวริค์ อนิเตอรเ์นชนัแนล จํากดั) ทางอากาศทงัภายในและภายนอกประเทศ        
GSA Cargo Network (Myanmar) Co., Ltd. 
   (ถอืหุน้โดย Triple i International Pte. Ltd.) 

ตวัแทนขนส่งสนิคา้ทางอากาศ เมยีนมาร ์ 50.00 50.00  -    -    2,140,646  2,069,959 

Hazchem Logistics Management Pte. Ltd. ตวัแทนขนส่งและขนถ่ายสนิคา้ทงัภายใน สงิคโปร ์ 55.00 55.00  -    -    3,993,545  3,656,367 
   (ถอืหุน้โดย ฮาซเคม โลจสิตกิส ์แมเนจเมนท ์จํากดั) และภายนอกประเทศเกยีวกบัสารเคม ี        
Freightworks GSA (HK) Limited 
   (ถอืหุน้โดย Triple i International Pte. Ltd.) 

ตวัแทนขนส่งสนิคา้ทางอากาศ ฮ่องกง 20.00 20.00  -    -    5,661,852  4,442,054 

Excel Air (Guangzhou) Limited 
   (ถอืหุน้โดย Triple i International Pte. Ltd.) 

ตวัแทนขนส่งสนิคา้ทางอากาศ จนี 25.00 25.00  -    -    1,648,566  1,320,580 

     815,488,416  810,488,416 905,859,669  877,897,397 
 

กลุ่มกจิการมสีดัส่วนการถอืหุน้ในการร่วมคา้บางแห่งเกนิกว่ารอ้ยละ 50 แตก่ลุ่มกจิการมไิดม้อีํานาจควบคุมการร่วมคา้แต่อย่างใด เนอืงจากเป็นการควบคุมร่วมซงึระบุในขอ้ตกลงกจิการร่วมคา้ 
 

กลุ่มกจิการมสีดัส่วนการถอืหุน้ในการร่วมคา้บางแห่งน้อยกว่ารอ้ยละ 50 แตก่ลุ่มกจิการมสีทิธใินการออกเสยีงและอํานาจการควบคุมร่วม ซงึระบุในขอ้ตกลงกจิการร่วมคา้ 
 

(*)  ในระหว่างงวด เงนิลงทุนในบรษิทั เทเลพอรต์ (ประเทศไทย) จํากดั เปลยีนสถานะจากสนิทรพัย์ทางการเงนิทวีดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายุตธิรรมผ่านกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อนื เป็นเงนิลงทุนในการร่วมคา้ 



บริษทั ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส ์จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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การเปลยีนแปลงของเงนิลงทุนในการร่วมคา้สําหรบังวดสามเดอืนสนิสุดวนัท ี31 มนีาคม พ.ศ. 2563 มดีงันี 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 เงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย เงินลงทุนตามวิธีราคาทุน 

   

ราคาตามบญัช ีณ วนัท ี31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 877,897,397 810,488,416 

ผลกระทบจากการปรบัใชม้าตรฐานการรายงาน 

   ทางการเงนิของการร่วมคา้ (หมายเหตุขอ้ 5) 

 

(3,212) 

 

- 

เปลยีนสถานะเงนิลงทุนจากเงนิลงทุนใน 

   ตราสารทุนทวีดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายุตธิรรม 

   ผ่านกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อนื 

 

 

10 

 

 

10 

การลงทุนเพมิ 4,999,990 4,999,990 

ส่วนแบ่งกําไร  20,783,308 - 

ส่วนแบ่งกําไรเบด็เสรจ็อนื (4,622,327) - 

ผลต่างจากการแปลงค่าขอ้มลูทางการเงนิ 6,804,503 - 

ราคาตามบญัช ีณ วนัท ี31 มนีาคม พ.ศ. 2563 905,859,669 815,488,416 

 

ในระหว่างงวดสามเดอืนสนิสุดวนัที 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 บริษัทวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรพัย์สุทธิทีได้มาและปันส่วน

ต้นทุนการซือเงนิลงท ุนใน Around Logistics Management Co., Ltd. เสรจ็สินแล้ว รายละเอยีดของต ้นทุนในการซือ 

เงนิลงทุนในการร่วมคา้ และม ูลค่ายุตธิรรมของสนิทรพัย์ส ุทธทิีไดร้บัมาตามสดัส่วนการลงทุนของบรษิทั ณ วนัทีซือ 

เงนิลงทุนไม่มกีารเปลยีนแปลงจากวนัท ี11 มนีาคม พ.ศ. 2562 และไม่ส่งผลกระทบต่อขอ้มูลทางการเงนิทเีคยนําเสนอ 

 

การเปลียนสถานะเงินลงทุน และการลงทุนเพิมในบริษทั เทเลพอรต์ (ประเทศไทย) จาํกดั (เทเลพอรต์) 

 

เมือวันที 16 มกราคม พ.ศ. 2563 บริษัทได้เข้าลงทุนเพิมเติมในหุ้นสามัญเพิมทุนของเทเลพอร์ต จํานวน 499,999 หุ้น  

ในราคาหุ้นละ 10 บาท รวมจํานวน 4,999,990 บาท การลงทุนดงักล่าวส่งผลให้บรษิัทมสีดัส่วนการถอืหุ้นเพมิขนึเป็นร้อยละ 

50.00 ของทุนจดทะเบียน ทําให้บรษิัทมสีทิธิในการออกเสยีงและอํานาจการควบคุมร่วม จงึมกีารโอนเปลยีนแปลงประเภท 

เงนิลงทุนดงักล่าวจากสนิทรพัยท์างการเงนิทวีดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายุตธิรรมผ่านกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อนื เป็นเงนิลงทุนในการร่วมคา้ 



บริษทั ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส ์จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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11 สินทรพัยท์างการเงินทีวดัมลูค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผา่นกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อืน / เงินลงทุนระยะยาวอืน 

 

สนิทรพัยท์างการเงนิทวีดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายุตธิรรมผ่านกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อนื / เงนิลงทุนระยะยาวอนื มดีงันี 

 
  

 
อตัราร้อยละของหุ้น 

ทีถือทงัทางตรงและทางอ้อม มูลค่ายุติธรรม 

 

ราคาทุน 

 

ชนิดของธรุกิจ จดัตงัขึนในประเทศ 

31 มีนาคม 

พ.ศ. 2563 

ร้อยละ 

31 ธนัวาคม 

พ.ศ. 2562 

รอ้ยละ 

31 มีนาคม 

พ.ศ. 2563 

บาท 

1 มกราคม 

พ.ศ. 2563 

บาท 

31 มีนาคม 

พ.ศ. 2563 

บาท 

31 ธนัวาคม 

พ.ศ. 2562 

บาท 

เงนิลงทุนทถืีอทางตรง         

บรษิทั เอสเอแอล กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จาํกดั บรกิารภาคพนืสาํหรบัอากาศยานและผูโ้ดยสาร ไทย 15.86 15.86 104,662,406 104,662,406 88,474,500 88,474,500 

บรษิทั เทเลพอรต์ (ประเทศไทย) จํากดั ประกอบกจิการขายระวางสนิคา้สายการบนิและ ไทย - 0.01 - 10 - 10 

 บรกิารโลจสิตกิส์        

     104,662,406 104,662,416 88,474,500 88,474,510 

         

เงนิลงทุนทถืีอทางออ้ม         

บรษิทั ทฟิฟ่า โลจสิตกิส ์(2008) จํากดั    

   (ถอืหุน้โดย ฮาซเคม โลจสิตกิส์ แมเนจเมนท ์จํากดั) 

ประกอบกจิการใหโ้รงพกัสนิคา้พรอ้มการบรรจุสนิคา้ ไทย 0.00 0.00 13,250   13,250    13,250  13,250 

     104,675,656 104,675,666 88,487,750 88,487,760 

 



บริษทั ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส ์จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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การเปลยีนแปลงของสนิทรพัย์ทางการเงนิทวีดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุตธิรรมผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็อนื สําหรบังวดสามเดอืนสนิสุดวนัท ี31 

มนีาคม พ.ศ. 2563 มดีงันี 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 บาท บาท 

   

มลูค่าตามบญัช ีณ วนัท ี31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 

   (แสดงเป็นเงนิลงทุนระยะยาวอนืวดัมลูค่า 

   ดว้ยราคาทุน) 

 

88,487,760 88,474,510 

การปรบัมลูค่ายุตธิรรม (หมายเหตุขอ้ 5) 16,187,906 16,187,906 

มลูค่ายุตธิรรม ณ วนัท ี1 มกราคม พ.ศ. 2563 104,675,666 104,662,416 

เปลยีนสถานะไปเป็นเงนิลงทุนในการร่วมคา้ 

   (หมายเหตุขอ้ 10.3) 

 

(10) 

 

(10) 

มลูค่ายุตธิรรม ณ วนัท ี31 มนีาคม พ.ศ. 2563 104,675,656 104,662,406 

 

12 เงินกู้ยืมระยะสนัจากสถาบนัการเงิน 

 

ในระหว่างงวดสามเดอืนสนิสุดวนัท ี31 มนีาคม พ.ศ. 2563 บรษิัทได้กู้ยมืเงนิระยะสนัจากสถาบนัการเงนิ จํานวน 290.00 ล้านบาท 

โดยเป็นตวัสญัญาใชเ้งนิจากสถาบนัการเงนิ ในสกุลเงนิบาททไีม่มหีลกัทรพัย์คาํประกนั มอีตัราดอกเบยีรอ้ยละ 2.39 - 2.70 ต่อปี และ

มกีําหนดชาํระคนืภายใน 3 เดอืน 

 

13 ภาษีเงินได้ 

 

ภาษีเงนิไดร้ะหว่างกาลใชว้ธิกีารประมาณการจากฝ่ายบรหิารโดยใชอ้ตัราภาษีทแีทจ้รงิเดยีวกนักบัทใีชก้บักําไรรวมทงัปีทคีาดว่าจะได้

สําหรบัข้อมูลทางการเงนิรวม คือ อตัราร้อยละ 6.80 ต่อปี (31 มนีาคม พ.ศ. 2562 : อตัราร้อยละ 14.05 ต่อปี) และข้อมูลทางการเงนิ

เฉพาะกิจการ คือ อัตราร้อยละ (1.54) ต่อปี (31 มีนาคม พ.ศ. 2562 : อัตราร้อยละ 9.00 ต่อปี) ประมาณการอัตราภาษีเงินได้

เปลยีนแปลงจากงวดก่อนเนืองจากการเปลยีนแปลงของผลการดําเนินงานของกลุ่มกจิการ 



บริษทั ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส ์จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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14 กาํไรต่อหุ้น 

 

14.1) กาํไรต่อหุ้นขนัพนืฐาน 
 

กําไรต่อหุ้นคํานวณโดยการหารกําไรสําหรบังวดส่วนทีเป็นของบรษิัทใหญ่ด้วยจํานวนหุ้นสามญัถัวเฉลียถ่วงนําหนักตาม

จํานวนหุน้ทอีอกอยู่ในระหว่างงวด  

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 31 มีนาคม 31 มีนาคม 31 มีนาคม 

 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

 บาท บาท บาท บาท 
 

    

กําไรทเีป็นของบรษิทัใหญ่ (บาท) 22,544,785 42,891,271 9,927,873 14,598,080 

จํานวนหุน้สามญัถวัเฉลยีถ่วงนําหนัก 

   ทชีําระแล้วและออกจําหน่าย (หุน้) 

 

609,307,775 

 

605,302,241 

 

609,307,775 

 

605,302,241 
     

กําไรต่อหุน้ขนัพนืฐาน (บาท) 0.0370 0.0709 0.0163 0.0241 
 

14.2) กาํไรต่อหุ้นปรบัลด 
 

เมอืวนัท ี29 สงิหาคม พ.ศ. 2560 บรษิทัไดอ้อกใบสําคญัแสดงสทิธซิอืหุน้สามญัจํานวน 10,500,000 สทิธ ิใบสําคญัแสดงสทิธิ

นี มกีําหนดระยะเวลาใชส้ทิธภิายใน 3 ปี นับจากวนัทอีอกใบสําคญัแสดงสทิธ ิ 
 

กําไรต่อหุน้ปรบัลดคํานวณโดยการหารกําไรสุทธทิเีป็นของผูถ้อืหุน้สามญัดว้ย จํานวนหุน้สามญัสาํหรบัการคํานวณกําไรต่อหุน้ 

ขนัพนืฐาน ปรบัเพมิดว้ยจาํนวนหุน้สามญัทตี้องออกเสมอืนว่ามกีารใชส้ทิธซิอืหุน้สามญัถวัเฉลยีถ่วงนําหนัก 
 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 31 มีนาคม 31 มีนาคม 31 มีนาคม 

 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562  
บาท บาท บาท บาท 

     

กําไรทเีป็นของบรษิัทใหญ่ (บาท) 22,544,785 42,891,271 9,927,873 14,598,080 

จํานวนหุน้สาํหรบัการคาํนวณ 

   กําไรต่อหุน้ขนัพนืฐาน (หุน้) 

 

609,307,775 

 

605,302,241 

 

609,307,775 

 

605,302,241 

จํานวนหุน้สามญัทอีอกเพมิเสมอืนว่ามกีารใช ้

   สทิธซิอืหุน้สามญัถวัเฉลยีถ่วงนําหนัก (หุน้) 

 

- 

 

1,202,520 

 

- 

 

1,202,520 

จํานวนหุน้สาํหรบัการคาํนวณ 

   กาํไรต่อหุน้ปรบัลด (หุน้) 

 

609,307,775 

 

606,504,761 

 

609,307,775 

 

606,504,761 
     

กําไรต่อหุน้ปรบัลดทเีป็นของบรษิทัใหญ่ (บาท) 0.0370 0.0707 0.0163 0.0241 
 

ในระหว่างงวดสามเดอืนสนิสุดวนัท ี31 มนีาคม พ.ศ. 2563 ราคาตลาดถวัเฉลยีของหุ้นของบรษิทัมมีูลค่าตํากว่าราคาใชส้ทิธซิอืหุน้ ดงันัน

จงึไม่มจีํานวนหุ้นสามญัทอีอกเพมิเสมอืนว่ามกีารใชส้ทิธิซอืหุ้นสามญัถวัเฉลียถ่วงนําหนัก กําไรต่อหุ้นปรบัลดจงึเท่ากบักําไรต่อหุ้นขนั

พนืฐาน 



บริษทั ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส ์จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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15 ภาระผกูพนัและหนีสินทีอาจเกิดขนึ 

 

15.1)  หนังสือคาํประกนัธนาคาร 

 

กลุ่มกจิการและบรษิทัมหีนังสอืคาํประกนัทอีอกโดยธนาคารดงัต่อไปนี 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 

 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

 บาท บาท บาท บาท 

     

เพอืเป็นหลกัประกนัในการใหบ้รกิาร     

   ทางอากาศ  205,366,558 192,651,176  131,077,218 120,189,426 

เพอืเป็นหลกัประกนัในการใหบ้รกิาร     

   ขนส่งทางอากาศ  129,040,848 122,587,140  93,616,975 82,245,884 

เพอืคาํประกนัความเสยีหายของตู ้     

   TANK ภาระหนีการท่าเรอื  7,200,000 10,700,000  100,000 100,000 

สทิธใินการประกอบกิจการคลงัสนิคา้     

   ณ ท่าอากาศยานดอนเมอืง  35,487,840 35,487,840  -   - 

เพอืใชเ้ป็นหลกัประกนัในการใชไ้ฟฟ้า     

   ใชนํ้ามนัรถและชําระค่าภาระต่าง ๆ     

   ทกีารท่าเรอืแห่งประเทศไทย  1,280,000 7,284,983  384,000 384,000 

เพอืคาํประกนัความเสยีหายของสนิคา้  18,392,383 8,460,400  -   - 

  396,767,629 377,171,539  225,178,193 202,919,310 

 

15.2)  ภาระผกูพนัรายจ่ายฝ่ายทุน 

 

ณ วนัท ี31 มนีาคม พ.ศ. 2563 และ วนัท ี31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 ภาระผูกพนัรายจ่ายฝ่ายทุน ซงึยงัไม่ไดร้บัรูใ้นขอ้มูลทาง

การเงนิ มดีงันี 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มนีาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 

 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

 บาท บาท บาท บาท 
 

    

การสรา้งอาคารและทจีอดรถ 22,000,000 14,000,000 22,000,000 14,000,000 

 



บริษทั ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส ์จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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16 รายการกบับุคคลหรือกิจการทีเกยีวข้องกนั 
 

ผูถ้อืหุน้ใหญ่ คอื กรรมการทมีอีํานาจ 2 ท่าน ซงึถอืหุน้ในบรษิทัรวมกนัรอ้ยละ 35.55 (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 : รอ้ยละ 35.55) 
 

รายการต่อไปนีเป็นรายการกบับุคคลหรอืกจิการทเีกยีวขอ้งกนั 
 

16.1) รายการกบับุคคลหรือกิจการทีเกยีวข้องกนั 
 

รายการกบับุคคลหรอืกจิการทเีกยีวข้องกนัสาํหรบังวดสามเดอืนสนิสุดวนัท ี31 มนีาคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 มดีงันี 
 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 31 มีนาคม 31 มนีาคม 31 มีนาคม 

 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

 บาท บาท บาท บาท 
     

รายได้จากการขายและให้บริการ     

บรษิทัย่อย  -    -    3,312,791 1,854,059 

บรษิทัร่วม  2,976,786  33,689,761  1,518,978 1,615,814 

การร่วมคา้  14,166,953  1,440,306  51,914 34,675 

  17,143,739  35,130,067  4,883,683 3,504,548 
     

รายได้จากการให้เช่าและ 

   การบริการทีเกียวข้องกนั 

    

บรษิทัย่อย  -    -    1,658,275 2,200,972 

บรษิทัร่วม  1,546,276  1,552,189  1,546,276 1,552,189 

การร่วมคา้ 545,280 - 545,280 - 

  2,091,556  1,552,189  3,749,831 3,753,161 
     

รายไดค้่าบริหารจดัการ     

บรษิทัย่อย  -    -    13,935,000 12,365,000 

บรษิทัร่วม  555,000  555,000  -   - 

การร่วมคา้  609,000  609,000  -   - 

  1,164,000  1,164,000  13,935,000 12,365,000 
     

เงินปันผลรบั     

บรษิทัย่อย  -    -    12,513,841 - 

บรษิทัร่วม -  -    2,100,000 - 

การร่วมคา้  -    -    -   5,193,068 

 -  -    14,613,841 5,193,068 
     

การรบับริการ     

บรษิทัย่อย  -    -    816,283 1,056,383 

บรษิทัร่วม  214,762  2,812,545  175,259 331,504 

การร่วมคา้  45,118,836  12,134,040  -   - 

  45,333,598  14,946,585  991,542 1,387,887 



บริษทั ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส ์จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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16.2) ยอดค้างชาํระทีเกิดจากการขายและซือสินค้าและบริการ 
 

ยอดคงเหลอื ณ วนัสนิรอบระยะเวลารายงานทเีกยีวขอ้งกบัรายการกบับุคคลหรอืกจิการทเีกยีวขอ้งกนั มดีงันี 
 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 

 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

 บาท บาท บาท บาท 
     

ลูกหนีการค้ากิจการทีเกียวข้องกนั     

บรษิทัย่อย  -    -    24,045,251  15,339,802 

บรษิทัร่วม  3,735,774  8,082,676  2,779,818  3,806,060 

การร่วมคา้  20,858,440  32,225,544  66,224  377,725 

  24,594,214  40,308,220  26,891,293  19,523,587 
     

เจ้าหนีกิจการทีเกียวข้องกนั     

บรษิทัย่อย  -    -    298,988  448,713 

บรษิทัร่วม  159,276  71,170  155,376  68,570 

การร่วมคา้  18,652,448  7,844,497  -    -   

  18,811,724  7,915,667  454,364  517,283 
     

เงินปันผลค้างรบั       

บรษิทัย่อย  -    -    28,513,841  49,000,000 

บรษิทัร่วม  2,100,000  4,300,000  2,100,000  4,300,000 

การร่วมคา้  14,335,262  30,398,355  14,335,262  26,798,475 

  16,435,262  34,698,355  44,949,103  80,098,475 
 

16.3) เงินให้กู้ยืมระยะสนัแก่กิจการทีเกยีวข้องกนั 
 

การเปลยีนแปลงของเงนิให้กู้ยมืระยะสนัแก่กจิการทเีกยีวขอ้งกนัสําหรบังวดสามเดอืนสนิสุดวนัท ี31 มนีาคม พ.ศ. 2563 และ 

พ.ศ. 2562 มดีงันี 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 31 มีนาคม 31 มีนาคม 31 มีนาคม 

 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

 บาท บาท บาท บาท 
     

ยอดคงเหลอืตน้งวด  11,250,000  2,250,000  287,066,300  322,566,300 

เพมิขนึระหว่างงวด  -    -  8,000,000  - 

ลดลงระหว่างงวด  (9,000,000)  -    (70,000,000)  (16,000,000) 

ยอดคงเหลอืปลายงวด  2,250,000  2,250,000  225,066,300  306,566,300 
 

เงนิให้กู้ยมืระยะสนัแก่กิจการทเีกยีวข้องกนั เป็นไปตามขอ้กําหนดและเงอืนไขการกู้ยมืปกต ิเงนิให้กู้ยมืดงักล่าวมอีตัราดอกเบีย

รอ้ยละ 4.60 - 6.25 ต่อปี (พ.ศ. 2562 : รอ้ยละ 3.50 - 6.25 ต่อปี) และมกํีาหนดจ่ายชําระคนืเมอืทวงถาม 



บริษทั ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส ์จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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16.4) ค่าตอบแทนผู้บริหารสาํคญั 

 

ผูบ้รหิารสําคญั รวมถงึกรรมการ (ไม่ว่าจะทําหน้าทใีนระดบับรหิารหรอืไม่) และคณะผู้บรหิารระดบัสูง ค่าตอบแทนทีจ่ายหรอื 

คา้งจ่ายสาํหรบัผูบ้รหิารสาํคญัมดีงันี 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 31 มีนาคม 31 มีนาคม 31 มีนาคม 

 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

 บาท บาท บาท บาท 

     

เงนิเดอืนและผลประโยชน์ระยะสนัอนื 11,102,409  11,019,709  4,108,399  4,050,191 

การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์  327,945 327,945   327,945 327,945 

 11,430,354  11,347,654  4,436,344   4,378,136 

 

16.5) การคาํประกนั 

 

1) บรษิทัไดท้ําหนังสอืคําประกนัทอีอกโดยธนาคารใหก้จิการทเีกยีวขอ้งกนั จํานวน  225.18 ลา้นบาท (หมายเหตุขอ้ 15.1) 

 

2) บรษิทัและบรษิทั เอเชยี กราวด ์เซอร์วสิ จํากดั ซงึเป็นบรษิทัย่อย ร่วมกนัทําสญัญาคาํประกนัการชําระหนีของบรษิทั ทรพิเพลิ ไอ

เอเชยี คาร์โก จํากดั ซงึเป็นบรษิทัย่อย สาํหรบัสญัญาเช่าสนิทรพัย ์จํานวน 53.46 ล้านบาท สญัญาสนิสุดวนัท ี27 มนีาคม พ.ศ. 2567 

 

17 เหตุการณ์ภายหลงัวนัทีในรายงาน 

 

17.1)  การจ่ายเงินปันผล 

 

เมอืวนัที 20 เมษายน พ.ศ. 2563 ทปีระชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจําปี 2563 ได้อนุมตัิให้จดัสรรทุนสํารองตามกฎหมายจํานวน

6.10 ล้านบาท และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.15 บาทต่อหุ้น สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีสินสุดวันท ี            

31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้สามญัทงัหมดจํานวน 609,307,775 หุน้ รวมเป็นเงนิทงัสนิ 91.40 ล้านบาท โดยบรษิัท 

ได้พจิารณากําหนดรายชอืผู้ถือหุ้น (Record Date) ทมีสีทิธิในการรบัเงนิปันผลในวนัที 28 เมษายน พ.ศ. 2563 และกําหนด

จ่ายเงนิปันผลในวนัท ี18 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 

 

17.2) การลงทุนในบริษทั เอสเอแอล กรุป๊ (ประเทศไทย) จาํกดั (“SAL”) 

 

เมอืวนัท ี20 เมษายน พ.ศ. 2563 ทปีระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจําปี 2563 ไดอ้นุมตักิารเขา้ซอืหุน้ SAL จากผูถ้อืหุน้เดมิ จํานวน 

1,164,449 หุ้น (แบ่งเป็นหุ้นสามญั จํานวน 1,124,449 หุ้น และหุ้นบุรมิสทิธิจํานวน 40,000 หุ้น) ในมูลค่าเงินลงทุนไม่เกิน 

188.00 ล้านบาท และได้รบัการยนิยอมจากบรษิัท ท่าอากาศยานไทย จํากดั (มหาชน) ในการเปลยีนแปลงผู้ถอืหุน้ใหญ่ใน SAL 

การลงทุนดงักล่าวจะส่งผลใหบ้รษิทัมสีดัส่วนการถอืหุน้เพมิขนึเป็นรอ้ยละ 58.20 ของทุนจดทะเบยีน 



บริษทั ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส ์จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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17.3)  การออกและเสนอขายใบสาํคญัแสดงสิทธิทีจะซือหุ้นสามญัของบริษทั 

 

เมอืวนัท ี20 เมษายน พ.ศ. 2563 ทปีระชุมสามญัผูถ้ือหุ้นประจําปี 2563 ได้อนุมตัิการออกและเสนอขายใบสําคญัแสดงสทิธิทจีะซือ

หุ้นสามัญของบริษัท ครังที 1 (III-W1) จํานวนไม่ เกิน 152,326,944 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights 

Offering) ในอัตราส่วน 4 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสําคัญแสดงสิทธิ (กรณีมีเศษหุ้นจากการคํานวณให้ปัดเศษนันทิง) และ

กําหนดราคาการใชส้ทิธิเท่ากบั 6.00 บาทต่อหุ้น (ยกเว้นกรณีการปรบัราคาใช้สทิธิ) ทงันี เพือรองรบัการออกและเสนอขาย

ใบสําคัญแสดงสทิธิข้างต้น คณะกรรมการจงึได้อนุมตัิการเพิมทุนจดทะเบียนของบริษัทจํานวน 152,326,944 หุ้น คิดเป็น

จํานวนเงนิ 76,163,472 บาท จากทุนจดทะเบยีนเดมิ จํานวน 615,000,000 หุน้ คดิเป็นจํานวนเงนิ 307,500,000 บาท เป็นทุน

จดทะเบยีนใหม่จํานวน 767,326,944 หุน้ คดิเป็นจํานวนเงนิ 383,663,472 บาท 

 

17.4) การลงทุนในบริษทั แกแลค็ซี เวนเจอรส์ จาํกดั 

 

เมอืวนัท ี29 เมษายน พ.ศ. 2563 บรษิทัไดล้งทุนเพมิตามสดัส่วนการถอืหุน้รอ้ยละ 30.00 ในหุ้นสามญัเพมิทุนของบรษิทั แกแลค็ซ ี

เวนเจอร์ส จํากดั จํานวน 300,000 หุ้น ราคาหุ้นละ 10 บาท รวมจํานวน 3.00 ล้านบาท ทงันีสดัส่วนการถอืหุน้ในบรษิัท แกแล็คซ ี

เวนเจอรส์ จาํกดั ไม่ไดม้กีารเปลยีนแปลงจากการลงทุนเพมิดงักล่าว 

 

17.5) เงินปันผลรบัจากการร่วมค้า 

 

เมือวนัที 30 เมษายน พ.ศ. 2563 ทีประชุมวิสามญัผู้ถือหุ้นของ DG Packaging Pte. Ltd. ซึงเป็นการร่วมค้าของกลุ่มกิจการ           

ทปีระเทศสงิคโปร์ได้อนุมตัิจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลแก่ผู้ถือหุ้นสามญัในอตัราหุ้นละ 2.25 ดอลลาร์สงิคโปร์ จํานวน 200,000 หุ้น 

คิดเป็นจํานวนเงิน 450,000 ดอลลาร์สิงคโปร์ โดยเป็นส่วนของบริษัทจํานวน 225,000 ดอลลาร์สิงคโปร์ และจะจ่ายชําระภายใน  

เดอืนพฤษภาคม พ.ศ. 2563 

 

17.6) โครงการซือหุ้นคืน 

 

เมอืวนัท ี12 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 ทปีระชุมคณะกรรมการบรษิทั อนุมตัโิครงการซอืหุ้นคนืเพอืบรหิารทางการเงนิ โดยจํานวนหุน้ที

ซอืคนืไม่เกิน 10,000,000 หุ้น หรอืคดิเป็นจํานวนไม่เกินรอ้ยละ 1.64 ของหุน้ทจีําหน่ายไดแ้ล้วทงัหมดของบรษิัท ซึงมวีงเงนิสําหรบั

โครงการซอืหุ้นคนืในจํานวนวงเงนิไม่เกิน 50.00 ล้านบาท กําหนดระยะเวลาการซอืหุน้คนืตงัแต่วนัท ี27 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 ถึง

วนัท ี26 พฤศจกิายน พ.ศ. 2563 

 


