
บริษทั ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส ์จ ำกดั (มหำชน) 
 
ข้อมลูทำงกำรเงินรวมและข้อมลูทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำรระหว่ำงกำล  
(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
 
วนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2563 
 



 

 

รำยงำนกำรสอบทำนข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลโดยผูส้อบบญัชีรบัอนุญำต 
 

เสนอผูถ้อืหุน้และคณะกรรมการของบรษิทั ทรพิเพลิ ไอ โลจสิตกิส ์จ ากดั (มหาชน)  
 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานขอ้มูลทางการเงนิรวมระหว่างกาลของบรษิทั ทรพิเพลิ ไอ โลจสิตกิส ์จ ากดั (มหาชน) และบรษิทัย่อย และขอ้มูล
ทางการเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาลของบรษิทั ทรพิเพลิ ไอ โลจสิตกิส ์จ ากดั (มหาชน) ซึ่งประกอบดว้ย งบแสดงฐานะการเงนิรวม
และงบแสดงฐานะการเงนิเฉพาะกจิการ ณ วนัที ่30 มถิุนายน พ.ศ. 2563 งบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวมและงบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็
เฉพาะกิจการส าหรบังวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวนัเดียวกัน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของรวมและงบแสดง           
การเปลีย่นแปลงสว่นของเจา้ของเฉพาะกจิการ รวมถงึงบกระแสเงนิสดรวมและงบกระแสเงนิสดเฉพาะกจิการส าหรบังวดหกเดอืนสิน้สดุ 
วนัเดยีวกนั และหมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ ซึ่งผู้บรหิารของกจิการเป็นผู้รบัผดิชอบในการจดัท าและ
น าเสนอขอ้มูลทางการเงนิรวมและขอ้มูลทางการเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาลนี้ตามมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่34 เรื่อง การรายงาน
ทางการเงนิระหว่างกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูร้บัผดิชอบในการใหข้อ้สรุปเกีย่วกบัขอ้มลูทางการเงนิรวมและขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการ
ระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 
 

ขอบเขตกำรสอบทำน 
 

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 “การสอบทานข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญช ี          
รบัอนุญาตของกจิการ” การสอบทานขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลประกอบดว้ย การใชว้ธิกีารสอบถามบุคลากรซึง่ส่วนใหญ่เป็นผูร้บัผดิชอบ
ดา้นการเงนิและบญัช ีและการวเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบและวธิกีารสอบทานอื่น การสอบทานนี้มขีอบเขตจ ากดักว่าการตรวจสอบ
ตามมาตรฐานการสอบบญัช ีท าใหข้า้พเจา้ไมส่ามารถไดค้วามเชือ่มัน่วา่จะพบเรื่องทีม่นียัส าคญัทัง้หมดซึง่อาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ 
ดงันัน้ขา้พเจา้จงึไม่อาจแสดงความเหน็ต่อขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลทีส่อบทานได ้
 

ข้อสรปุ 
 

ขา้พเจา้ไม่พบสิง่ทีเ่ป็นเหตุใหเ้ชื่อว่าขอ้มลูทางการเงนิรวมและขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัท าขึน้
ตามมาตรฐานการบญัชฉีบบัที ่34 เรื่อง การรายงานทางการเงนิระหว่างกาล ในสาระส าคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 
 

ข้อมูลและเหตกุำรณ์ท่ีเน้น 
 

ขา้พเจา้ขอใหส้งัเกตหมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลขอ้ 4 ทีอ่ธบิายถงึนโยบายการบญัชเีกีย่วกบัการน าขอ้ยกเวน้
จากมาตรการผอ่นปรนชัว่คราวเพือ่ลดผลกระทบจากสถานการณ์การแพรร่ะบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) ทีอ่อก
โดยสภาวชิาชีพบัญชี มาถือปฏิบัติส าหรบัรอบระยะเวลารายงานสิ้นสุดภายในช่วงเวลาระหว่างวนัที่  1 มกราคม พ.ศ. 2563  
ถงึวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 ทัง้นี้ ขอ้สรุปของขา้พเจา้ไมไ่ดเ้ปลีย่นแปลงไปเนื่องจากเรือ่งทีข่า้พเจา้ใหข้อ้สงัเกตนี้ 
 
 

บรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบเีอเอส จ ากดั 
 
 
 
 
 

วิเชียร  ก่ิงมนตรี 
ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่3977 
กรุงเทพมหานคร 
13 สงิหาคม พ.ศ. 2563 



บริษทั ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส  ์จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที่ 30 มิถนุายน พ.ศ . 2563

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

30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม

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

หมายเหต ุ บาท บาท บาท บาท

สินทรพัย ์

สินทรพัยห์มนุเวียน

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 104,114,028           262,472,916        16,014,966               71,468,881          

ลกูหน้ีการคา้และลกูหน้ีอื่น - สทุธิ 9 310,853,691           495,348,292        46,923,230               126,709,757        

เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 18.3 2,250,000               11,250,000          200,466,300             287,066,300        

สนิคา้คงเหลอื 1,694,390               1,297,231            -                            -                        

สนิทรพัยห์มนุเวยีนอื่น 5,720,462               6,041,668            225,109                   504,024              

รวมสินทรพัยห์มนุเวียน 424,632,571           776,410,107        263,629,605             485,748,962        

สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน

เงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย 10.1 -                           -                        411,740,230             152,948,570        

เงนิลงทุนในบรษิทัรว่ม 10.2 303,283,062           14,627,442          75,587,563               5,437,563            

เงนิลงทุนในการรว่มคา้ 10.3 955,099,367           877,897,397        815,488,416             810,488,416        

เงนิลงทุนระยะยาวอื่น -                           88,487,760          -                            88,474,510          

สนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัมลูคา่ดว้ย

มลูคา่ยตุธิรรมผา่นกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น 8,11 13,250                   -                        -                            -                        

อสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการลงทุน - สทุธิ -                           -                        79,714,408               81,877,545          

ทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ - สทุธิ 206,142,459           276,813,645        11,033,246               16,471,964          

สนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้- สทุธิ 5 292,201,301           -                        12,876,583               -                        

สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน - สทุธิ 13,755,747             15,435,965          791,149                   986,055              

คา่ความนิยม 10.1 105,520,297           -                        -                            -                        

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี- สทุธิ 21,567,766             17,197,611          11,358,125               5,595,421            

เงนิประกนัสญัญา 32,083,272             33,075,627          1,878,270                1,890,970            

สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอื่น 118,265,349           125,718,895        11,683,053               10,250,425          

รวมสินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน 2,047,931,870         1,449,254,342      1,432,151,043          1,174,421,439      

รวมสินทรพัย ์ 2,472,564,441         2,225,664,449      1,695,780,648          1,660,170,401      

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลในหน้า 14 ถงึ 46 เป็นสว่นหน่ึงของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี้

กรรมการ                                                                                     กรรมการ                                                                                 .

          (นายทพิย ์ ดาลาล)                                                                       (นายวริชั  นอบน้อมธรรม)

ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการข้อมลูทางการเงินรวม
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บริษทั ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส  ์จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที่ 30 มิถนุายน พ.ศ . 2563

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว)
30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม
พ.ศ . 2563 พ.ศ . 2562 พ.ศ . 2563 พ.ศ . 2562

หมายเหต ุ บาท บาท บาท บาท
หนี้สินและส่วนของเจ้าของ

หนี้สินหมนุเวียน

เงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ 13 140,000,000           -                        140,000,000             -                        
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอื่น 12 224,583,612           414,246,390        16,867,218               24,111,910          
สว่นของมลูคา่สิง่ตอบแทนทีค่าดวา่ตอ้งจา่ย
สาํหรบัการลงทุนในการรว่มคา้
ทีถ่งึกาํหนดชาํระภายในหนึ่งปี - สทุธิ -                           131,468,026        -                            131,468,026        

สว่นของเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ
ทีถ่งึกาํหนดชาํระภายในหนึ่งปี 13 75,000,000             60,000,000          75,000,000               60,000,000          

สว่นของหนี้สนิตามสญัญาเชา่
ทีถ่งึกาํหนดชาํระภายในหนึ่งปี 72,131,628             -                        2,874,563                -                        

สว่นของหนี้สนิตามสญัญาเชา่การเงนิ
ทีถ่งึกาํหนดชาํระภายในหนึ่งปี -                           9,562,085            -                            3,704,317            

หน้ีสนิอนุพนัธท์างการเงนิ 8 774,189                 -                        -                            -                        
หน้ีสนิหมนุเวยีนอื่น 29,054,223             38,617,438          2,362,092                2,795,188            

รวมหนี้สินหมนุเวียน 541,543,652           653,893,939        237,103,873             222,079,441        

หนี้สินไม่หมนุเวียน

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 13 345,000,000           240,000,000        345,000,000             240,000,000        
หน้ีสนิตามสญัญาเชา่ - สทุธิ 204,377,453           -                        6,382,907                -                        
หน้ีสนิตามสญัญาเชา่การเงนิ - สทุธิ -                           13,407,761          -                            3,096,401            
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 25,873,199             29,105,997          4,785,296                4,489,053            
ประมาณการหนี้สนิจากการรือ้ถอน 6,822,180               -                        57,949                    -                        
หน้ีสนิอนุพนัธท์างการเงนิ 8 10,624,646             -                        10,624,646               -                        
หน้ีสนิไมห่มนุเวยีนอื่น 6,014,620               10,289,624          843,379                   822,379              

รวมหนี้สินไม่หมนุเวียน 598,712,098           292,803,382        367,694,177             248,407,833        

รวมหนี้สิน 1,140,255,750         946,697,321        604,798,050             470,487,274        

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลในหน้า 14 ถงึ 46 เป็นสว่นหน่ึงของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี้

กรรมการ                                                                                     กรรมการ                                                                                 .
          (นายทพิย ์ ดาลาล)                                                                       (นายวริชั  นอบน้อมธรรม)

ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการข้อมลูทางการเงินรวม
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บริษทั ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส  ์จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที่ 30 มิถนุายน พ.ศ . 2563

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว)
30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม
พ.ศ . 2563 พ.ศ . 2562 พ.ศ . 2563 พ.ศ . 2562

หมายเหต ุ บาท บาท บาท บาท
หนี้สินและส่วนของเจ้าของ (ต่อ)

ส่วนของเจ้าของ

ทุนเรอืนหุน้
ทุนจดทะเบยีน 
หุน้สามญั จาํนวน 767,326,944 หุน้
มลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท 
(31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562: หุน้สามญั 
จาํนวน 615,000,000 หุน้
มลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท) 14 383,663,472           307,500,000        383,663,472             307,500,000        

ทุนทีอ่อกและชาํระแลว้
หุน้สามญั จาํนวน 609,307,775 หุน้
มลูคา่ทีช่าํระแลว้หุน้ละ 0.50 บาท 14 304,653,888           304,653,888        304,653,888             304,653,888        

สว่นเกนิมลูคา่หุน้สามญั 14 708,639,327           708,639,327        708,639,327             708,639,327        
สว่นเกนิทุนจากการควบรวมกจิการ
ภายใตก้ารควบคมุเดยีวกนั 30,726,984             30,726,984          -                            -                        

สว่นเกนิทุนจากการจา่ยโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 22,529,121             21,869,586          22,529,121               21,869,586          
สว่นตํ่ากวา่ทุนจากการเปลีย่นแปลง
สดัสว่นในบรษิทัยอ่ย (187,500)                (187,500)             -                            -                        

กาํไรสะสม
จดัสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย 30,500,000             30,500,000          22,400,000               22,400,000          
ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร 140,078,428           189,757,560        41,259,980               132,120,326        

องคป์ระกอบอื่นของสว่นของเจา้ของ (16,715,924)            (6,992,717)           (8,499,718)               -                        

สว่นของเจา้ของของบรษิทัใหญ่ 1,220,224,324         1,278,967,128      1,090,982,598          1,189,683,127      
สว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อีาํนาจควบคมุ 112,084,367           - -                            -

รวมส่วนของเจ้าของ 1,332,308,691         1,278,967,128      1,090,982,598          1,189,683,127      

รวมหนี้สินและส่วนของเจ้าของ 2,472,564,441         2,225,664,449      1,695,780,648          1,660,170,401      

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลในหน้า 14 ถงึ 46 เป็นสว่นหน่ึงของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี้

กรรมการ                                                                                     กรรมการ                                                                                 .

          (นายทพิย ์ ดาลาล)                                                                       (นายวริชั  นอบน้อมธรรม)

ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการข้อมลูทางการเงินรวม

4



บริษทั ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส  ์จาํกดั (มหาชน)

งบกาํไรขาดทนุเบด็เสรจ็

สาํหรบังวดสามเดือนสิ้นสดุวนัที่ 30 มิถนุายน พ.ศ . 2563

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

30 มิถนุายน 30 มิถนุายน 30 มิถนุายน 30 มิถนุายน

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

หมายเหต ุ บาท บาท บาท บาท

รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร 343,411,408        709,225,567                29,971,100                30,576,297                 

รายไดจ้ากการขาย 3,238,175            2,616,432                   -                             -                               

ตน้ทุนการใหบ้รกิาร (275,277,455)       (593,351,004)               (17,532,507)               (19,784,598)                

ตน้ทุนขาย (861,253)             (660,037)                    -                             -                               

กาํไรข ัน้ต้น 70,510,875          117,830,958                12,438,593                10,791,699                 

เงนิปันผลรบั -                        -                               4,471,695                 7,319,662                   

รายไดอ้ื่น 3,644,411            2,281,723                                   13,841,832 16,182,020                 

คา่ใชจ้า่ยในการขาย (15,150,366)         (22,822,168)                (2,571,573)                (2,533,330)                  

คา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร (65,854,921)         (75,770,085)                (19,360,301)               (20,738,229)                

กลบัรายการ(ขาดทุน)จากการดอ้ยคา่ของสนิทรพัยท์างการเงนิ (3,730,375)           -                               50,434                     -                               

กําไร(ขาดทุน)จากอตัราแลกเปลีย่น - สุทธิ (164,862)             7,343,973                   1,052,922                 3,694,784                   

ตน้ทุนทางการเงนิ (7,470,218)           (3,896,268)                  (5,067,754)                (3,661,404)                  

สว่นแบง่กําไรจากเงนิลงทุน

ในบรษิทัรว่มและการรว่มคา้ 52,683,602          29,457,169                 -                             -                               

กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 34,468,146          54,425,302                 4,855,848                 11,055,202                 

ภาษเีงนิได้ (2,953,494)           (3,998,890)                  (60,067)                    100,626                     

กาํไรสทุธิสาํหรบังวด 31,514,652          50,426,412                 4,795,781                 11,155,828                 

กาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น:

รายการทีจ่ะไมจ่ดัประเภทรายการใหมไ่ปยงั

กําไรหรอืขาดทุนในภายหลงั

ขาดทุนจากการวดัมลูคา่เงนิลงทุนในตราสารทุนดว้ยมลูคา่ยตุธิรรม

ผา่นกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น 11 (33,870,746) - (33,870,746)               -

ภาษเีงนิไดข้องรายการทีจ่ะไมจ่ดัประเภทรายการใหม่

   ไปยงักําไรหรอืขาดทุนในภายหลงั 6,774,149            -                               6,774,149                 -                               
รวมรายการที่จะไม่จดัประเภทรายการใหม่ไปยงั

กาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั (27,096,597)         -                               (27,096,597)               -                               

รายการทีจ่ะจดัประเภทรายการใหมไ่ปยงั

กําไรหรอืขาดทุนในภายหลงั

ขาดทุนจากการเปลีย่นแปลงมลูคา่ยตุธิรรมของ

เครือ่งมอืป้องกนัความเสีย่งกระแสเงนิสด (286,004)             -                               (286,004)                   -                               

ผลต่างของอตัราแลกเปลีย่นจากการแปลงคา่

   ขอ้มลูทางการเงนิ (6,018,414)           (669,731)                    -                             -                               

สว่นแบง่กําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อืน่ของการรว่มคา้ 1,491,717            -                               -                             -                               

ภาษเีงนิไดข้องรายการทีจ่ดัประเภทรายการใหม่

   ไปยงักําไรหรอืขาดทุนในภายหลงั 57,201                -                               57,201                     -                               
รวมรายการที่จะจดัประเภทรายการใหม่ไปยงั

กาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั (4,755,500)           (669,731)                    (228,803)                   -                               

กําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นสาํหรบังวด - สุทธจิากภาษี (31,852,097)         (669,731)                    (27,325,400)               -                               

กาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด (337,445)             49,756,681                 (22,529,619)               11,155,828                 

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลในหน้า 14 ถงึ 46 เป็นสว่นหน่ึงของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลน้ี

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ

กรรมการ                                                                                     กรรมการ                                                                                 .

          (นายทพิย ์ ดาลาล)                                                                       (นายวริชั  นอบน้อมธรรม)

5



บริษทั ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส  ์จาํกดั (มหาชน)

งบกาํไรขาดทนุเบด็เสรจ็ 

สาํหรบังวดสามเดือนสิ้นสดุวนัที่ 30 มิถนุายน พ.ศ . 2563

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

30 มิถนุายน 30 มิถนุายน 30 มิถนุายน 30 มิถนุายน

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

บาท บาท บาท บาท

การแบง่ปันกาํไร(ขาดทุน)

สว่นทีเ่ป็นของบรษิทัใหญ่ 34,685,045          50,426,412                 4,795,781                 11,155,828                 

สว่นทีเ่ป็นของสว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อีํานาจควบคุม (3,170,393)           -                               -                             -                               

31,514,652          50,426,412                 4,795,781                 11,155,828                 

การแบง่ปันกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวม

สว่นทีเ่ป็นของบรษิทัใหญ่ 2,832,948            49,756,681                 (22,529,619)               11,155,828                 

สว่นทีเ่ป็นของสว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อีํานาจควบคุม (3,170,393)           -                               -                             -                               

(337,445)             49,756,681                 (22,529,619)               11,155,828                 

กาํไรต่อหุ้น

กําไรต่อหุน้ขัน้พืน้ฐาน 0.0569                0.0848                       0.0079                     0.0184                       

กําไรต่อหุน้ปรบัลด 0.0569                0.0846                       0.0079                     0.0184                       

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลในหน้า 14 ถงึ 46 เป็นสว่นหน่ึงของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลน้ี

กรรมการ                                                                                     กรรมการ                                                                                 .

          (นายทพิย ์ ดาลาล)                                                                       (นายวริชั  นอบน้อมธรรม)

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ

6



บริษทั ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส  ์จาํกดั (มหาชน)
งบกาํไรขาดทนุเบด็เสรจ็
สาํหรบังวดหกเดือนสิ้นสดุวนัที่ 30 มิถนุายน พ.ศ . 2563

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

30 มิถนุายน 30 มิถนุายน 30 มิถนุายน 30 มิถนุายน

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

หมายเหต ุ บาท บาท บาท บาท

รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร 744,518,638          1,388,338,445           52,896,577                59,465,583                

รายไดจ้ากการขาย 9,718,951             6,088,482                 -                              -                              

ตน้ทุนการใหบ้รกิาร (594,844,338)         (1,161,205,830)          (30,412,410)               (35,237,533)               

ตน้ทุนขาย (2,472,916)            (1,436,508)                -                              -                              

กาํไรข ัน้ต้น 156,920,335          231,784,589              22,484,167                24,228,050                

เงนิปันผลรบั 18.1 -                         -                             19,085,536                12,512,730                

รายไดอ้ื่น 7,394,211             4,584,238                 31,131,112                31,091,459                

คา่ใชจ่้ายในการขาย (32,796,318)          (40,098,791)              (4,692,629)                 (5,541,767)                 

คา่ใชจ่้ายในการบรหิาร (131,784,107)         (138,992,952)             (40,634,037)               (34,323,929)               

ขาดทุนจากการดอ้ยคา่ของสนิทรพัยท์างการเงนิ (3,218,485)            -                             (35,166)                     -                              

กาํไร(ขาดทุน)จากอตัราแลกเปลีย่น - สทุธิ 86,782                 7,988,694                 (3,470,667)                 5,044,288                  

ตน้ทุนทางการเงนิ (14,017,269)          (6,355,155)                (9,235,475)                 (5,914,401)                 

สว่นแบ่งกาํไรจากเงนิลงทุน

ในบรษิทัร่วมและการร่วมคา้ 76,072,240           45,417,531               -                              -                              

กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 58,657,389           104,328,154              14,632,841                27,096,430                

ภาษเีงนิได้ (4,597,952)            (11,010,472)              90,813                      (1,342,521)                 

กาํไรสทุธิสาํหรบังวด 54,059,437           93,317,682               14,723,654                25,753,909                

กาํไรขาดทนุเบด็เสรจ็อื่น:

รายการทีจ่ะไมจ่ดัประเภทรายการใหมไ่ปยงั

กาํไรหรอืขาดทุนในภายหลงั

ขาดทุนจากการวดัมลูคา่เงนิลงทุนในตราสารทุนดว้ยมลูคา่ยตุธิรรม

ผา่นกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น 11 (33,870,746) - (33,870,746)               -

ภาษเีงนิไดข้องรายการทีจ่ะไมจ่ดัประเภทรายการใหม่

   ไปยงักาํไรหรอืขาดทุนในภายหลงั 6,774,149             -                             6,774,149                  -                              

รวมรายการที่จะไม่จดัประเภทรายการใหม่ไปยงั

กาํไรหรือขาดทนุในภายหลงั (27,096,597)          -                             (27,096,597)               -                              

รายการทีจ่ะจดัประเภทรายการใหมไ่ปยงั

กาํไรหรอืขาดทุนในภายหลงั

ขาดทุนจากการเปลีย่นแปลงมลูคา่ยตุธิรรมของ

เครือ่งมอืป้องกนัความเสีย่งกระแสเงนิสด (1,743,685)            -                             (1,743,685)                 -                              

ผลต่างของอตัราแลกเปลีย่นจากการแปลงคา่

   ขอ้มลูทางการเงนิ 1,907,121             (724,118)                   -                              -                              

สว่นแบง่กําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นของการรว่มคา้ (3,130,610)            -                             -                              -                              

ภาษเีงนิไดข้องรายการทีจ่ดัประเภทรายการใหม่

   ไปยงักาํไรหรอืขาดทุนในภายหลงั 348,737                -                             348,737                     -                              

รวมรายการที่จะจดัประเภทรายการใหม่ไปยงั

กาํไรหรือขาดทนุในภายหลงั (2,618,437)            (724,118)                   (1,394,948)                 -                              

กาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นสาํหรบังวด - สทุธจิากภาษี (29,715,034)          (724,118)                   (28,491,545)               -                              

กาํไรขาดทนุเบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด 24,344,403           92,593,564               (13,767,891)               25,753,909                

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลในหน้า 14 ถงึ 46 เป็นสว่นหน่ึงของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลน้ี

ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ

กรรมการ                                                                                     กรรมการ                                                                                 .

          (นายทพิย ์ ดาลาล)                                                                       (นายวริชั  นอบน้อมธรรม)

7



บริษทั ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส  ์จาํกดั (มหาชน)

งบกาํไรขาดทนุเบด็เสรจ็ 

สาํหรบังวดหกเดือนสิ้นสดุวนัที่ 30 มิถนุายน พ.ศ . 2563

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

30 มิถนุายน 30 มิถนุายน 30 มิถนุายน 30 มิถนุายน

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

บาท บาท บาท บาท

การแบ่งปันกาํไร(ขาดทนุ)

สว่นทีเ่ป็นของบรษิทัใหญ่ 57,229,830           93,317,682               14,723,654                25,753,909                

สว่นทีเ่ป็นของสว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อีาํนาจควบคมุ (3,170,393)            -                             -                              -                              

54,059,437           93,317,682               14,723,654                25,753,909                

การแบ่งปันกาํไรขาดทนุเบด็เสรจ็รวม

สว่นทีเ่ป็นของบรษิทัใหญ่ 27,514,796           92,593,564               (13,767,891)               25,753,909                

สว่นทีเ่ป็นของสว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อีาํนาจควบคมุ (3,170,393)            -                             -                              -                              

24,344,403           92,593,564               (13,767,891)               25,753,909                

กาํไรต่อหุ้น

กาํไรต่อหุน้ข ัน้พืน้ฐาน 0.0939                 0.1556                     0.0242                      0.0425                      

กาํไรต่อหุน้ปรบัลด 0.0939                 0.1552                     0.0242                      0.0424                      

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลในหน้า 14 ถงึ 46 เป็นสว่นหน่ึงของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลน้ี

กรรมการ                                                                                     กรรมการ                                                                                 .

          (นายทพิย ์ ดาลาล)                                                                       (นายวริชั  นอบน้อมธรรม)

ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ

8



บริษทั ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส  ์จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ

สาํหรบังวดหกเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 มิถนุายน พ.ศ . 2563

ส่วนเกินทุน ขาดทุนจากการ

ส่วนเกินทุน จากการควบรวม ส่วนเกินทุน ส่วนต ํา่กว่าทุน จดัสรรแล้ว ผลต่างอตัราแลกเปลี่ยน ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุน เปลี่ยนแปลงมูลค่ายตุิธรรม การวดัมูลค่ายตุิธรรม รวม

 ทุนที่ออก มูลค่าหุ้นสามญั กิจการภายใต้การ จากการจ่ายโดย จากการเปลี่ยนแปลง - สาํรอง จากการแปลงค่า เบด็เสรจ็อื่น ของเครื่องม ือป้องกนั เงินลงทุนในตราสารทุนผ่าน ส่วนของเจ้าของ ส่วนได้เสียที่ไม ่ม ี รวม

และชาํระแล้ว  - สทุธิ ควบคมุเดียวกนั ใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ สดัส่วนในบริษทัย่อย ตามกฎหมาย ยงัไม่ได้จดัสรร ข้อมูลทางการเงิน ของการร่วมค้า ความเสี่ยงกระแสเงินสด กาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น รวม บริษทัใหญ่ อาํนาจควบคมุ ส่วนของเจ้าของ

หมายเหต ุ บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท

ยอดยกมา ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562

 - ตามที่รายงานไว้เดิม 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

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

ยอดยกมา ณ วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563

 - ตามที่ปรบัปรงุใหม่ 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

การไดม้าซึง่สว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อีาํนาจควบคุม

จากการรวมธุรกจิ 10.1 - - - - - - - - - - - - - 115,254,760 115,254,760

การจา่ยโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ - - - 659,535 - - - - - - - - 659,535 - 659,535

เงนิปันผลจา่ย 16 - - - - - -  (91,396,151) - - - - -  (91,396,151) -  (91,396,151)

กําไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด - - - - - - 57,229,830 1,907,121  (3,130,610)  (1,394,948)  (27,096,597)  (29,715,034) 27,514,796  (3,170,393) 24,344,403

โอนไปกําไรสะสม 10.1 - - - - - -  (14,146,272) - - - 14,146,272 14,146,272 - - -

ยอดยกไป ณ วนัที่ 30 มิถนุายน พ.ศ. 2563 304,653,888 708,639,327 30,726,984 22,529,121  (187,500) 30,500,000 140,078,428  (4,723,249)  (3,492,957)  (8,499,718) -  (16,715,924) 1,220,224,324 112,084,367 1,332,308,691

ยอดยกมา ณ วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2562 302,250,000 687,965,894 30,726,984 20,539,586  (187,500) 21,400,000 141,113,762  (2,893,362) - - -  (2,893,362) 1,200,915,364 - 1,200,915,364

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

การจา่ยโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ - - - 659,535 - - - - - - - - 659,535 - 659,535

เงนิปันผลจา่ย - - - - - -  (103,159,908) - - - - -  (103,159,908) -  (103,159,908)

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

ยอดยกไป ณ วนัที่ 30 มิถนุายน 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) - - -  (3,617,480) 1,202,188,177 - 1,202,188,177

          (นายทพิย ์ ดาลาล)

ข้อมูลทางการเงินรวม (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

กาํไรสะสม

กรรมการ                                                                                              กรรมการ                                                                                      .

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลในหน้า 14 ถงึ 46 เป็นสว่นหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี้

กาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น

องคป์ระกอบอื่น

ของส่วนของเจ้าของ

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

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ

สาํหรบังวดหกเดือนสิ้นสดุวนัที่ 30 มิถนุายน พ.ศ . 2563

ขาดทุนจากการ

ส่วนเกิน ส่วนเกินทุนจาก เปลี่ยนแปลงมลูค่ายตุิธรรม การวดัมลูค่ายตุิธรรม

 ทุนที่ออก มูลค่าหุ้น การจ่ายโดยใช้ จดัสรรแล้ว - สาํรอง ของเครื่องมือป้องกนั เงินลงทุนในตราสารทุนผ่าน รวม

และชาํระแล้ว สามญั - สทุธิ ห ุ้นเป็นเกณฑ์ ตามกฎหมาย ยงัไม่ได้จดัสรร ความเสี่ยงกระแสเงินสด กาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น รวม ส่วนของเจ้าของ

หมายเหต ุ บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท

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

ผลกระทบของการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหม่

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

ยอดยกมา ณ วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 - ตามที่ปรบัปรงุใหม่ 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

การจา่ยโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ - - 659,535 - - - - - 659,535

เงนิปันผลจา่ย 16 - - - -  (91,396,151) - - -  (91,396,151)

ขาดทุนเบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด - - - - 14,723,654  (1,394,948)  (27,096,597)  (28,491,545)  (13,767,891)

โอนไปกําไรสะสม 10.1 - - - -  (14,146,272) - 14,146,272 14,146,272 -

ยอดยกไป ณ วนัที่ 30 มิถนุายน พ.ศ. 2563 304,653,888 708,639,327 22,529,121 22,400,000 41,259,980  (8,499,718) -  (8,499,718) 1,090,982,598

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

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

การจา่ยโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ - - 659,535 - - - - - 659,535

เงนิปันผลจา่ย - - - -  (103,159,908) - - -  (103,159,908)

กําไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด - - - - 25,753,909 - - - 25,753,909

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

ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

กาํไรสะสม

กรรมการ                                                                                     กรรมการ                                                                                 .

          (นายทพิย ์ ดาลาล)                                                                       (นายวริชั  นอบน้อมธรรม)

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลในหน้า 14 ถงึ 46 เป็นสว่นหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี้

องคป์ระกอบอื่น

ของส่วนของเจ้าของ

กาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น
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บริษทั ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส  ์จาํกดั (มหาชน)

งบกระแสเงินสด

สาํหรบังวดหกเดือนสิ้นสดุวนัที่ 30 มิถนุายน พ.ศ. 2563

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

30 มิถนุายน 30 มิถนุายน 30 มิถนุายน 30 มิถนุายน

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

หมายเหต ุ บาท บาท บาท บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน

กาํไรก่อนภาษเีงนิได้ 58,657,389          104,328,154            14,632,841              27,096,430              

รายการปรบัปรงุ

ค่าเสือ่มราคาและค่าตดัจาํหน่าย 50,552,956          23,871,116              4,883,807                4,327,364                

สว่นแบ่งกาํไรจากเงนิลงทุน

ในบรษิทัรว่มและการรว่มคา้ (76,072,240)         (45,417,531)             -                            -                            

(กาํไร)ขาดทุนจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ (84,116)               59,340                    -                            -                            

ขาดทุนจากการเลกิใชส้นิทรพัย์ 31,289                14,226                    -                            -                            

(กลบัรายการ)ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน (2,204,399)           (8,353,781)               296,243                  (6,807,040)               

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสนิทรพัยท์างการเงนิ 3,218,485            -                            35,166                    -                            

ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสญู -                        94,435                    -                            94,435                    

(กาํไร)ขาดทุนจากอตัราแลกเปลีย่นเงนิตรา

ต่างประเทศทีย่งัไมเ่กดิขึน้จรงิ 4,129,610            (6,338,400)               4,129,610                (6,338,400)               

ขาดทุนจากการเปลีย่นแปลงมลูค่ายตุธิรรมของตราสารอนุพนัธ์ 935,741              -                            122,724                  -                            

รายไดด้อกเบีย้ (680,528)             (1,269,022)               (5,864,696)               (5,880,747)               

รายไดเ้งนิปันผล 18.1 -                        -                            (19,085,536)             (12,512,730)             

ค่าใชจ่้ายจากการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 659,535              659,535                  659,535                  659,535                  

ดอกเบีย้สญัญาเชา่ตดัจาํหน่าย 4,875,334            -                            226,557                  -                            

ดอกเบีย้สญัญาเชา่การเงนิตดัจาํหน่าย -                        615,435                  -                            218,419                  

ดอกเบีย้ประมาณการค่ารือ้ถอนตดัจาํหน่าย 136,574              -                            1,291                     -                            

ตน้ทุนทางการเงนิ 9,008,640            5,739,720                9,007,627                5,695,982                

53,164,270          74,003,227              9,045,169                6,553,248                
การเปลี่ยนแปลงของเงินทุนหมุนเวียน

สนิทรพัยด์าํเนินงานลดลง(เพิม่ขึน้)

ลกูหน้ีการคา้และลกูหน้ีอื่น 150,264,297         (83,484,756)             (481,647)                 (13,087,756)             

สนิคา้คงเหลอื (397,159)             236,898                  -                            -                            

สนิทรพัยห์มนุเวยีนอื่น 1,831,481            (5,572,372)               278,915                  129,779                  

เงนิประกนัสญัญา 1,323,240            (886,425)                 12,700                    (208,240)                 

สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอื่น 16,132,737          (6,612,309)               -                            -                            

หน้ีสนิดาํเนินงานเพิม่ขึน้(ลดลง)

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอื่น (193,627,362)        21,766,094              (4,361,524)               (7,276,064)               

หน้ีสนิหมนุเวยีนอื่น (8,102,422)           5,512,089                (433,096)                 887,474                  

หน้ีสนิไมห่มนุเวยีนอื่น (4,342,492)           116,000                  21,000                    -                            

จ่ายผลประโยชน์พนกังาน (1,028,400)           (55,000)                   -                            -                            

กระแสเงินสดจากการดาํเนินงาน 15,218,190          5,023,446                4,081,517                (13,001,559)             

จ่ายภาษเีงนิได้ (12,373,549)         (22,483,494)             (1,432,629)               (1,704,888)               

เงินสดสทุธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดาํเนินงาน 2,844,641            (17,460,048)             2,648,888                (14,706,447)             

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลในหน้า 14 ถงึ 46 เป็นสว่นหน่ึงของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลน้ี

ข้อม ูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ

กรรมการ                                                                                     กรรมการ                                                                                 .

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

งบกระแสเงินสด

สาํหรบังวดหกเดือนสิ้นสดุวนัที่ 30 มิถนุายน พ.ศ. 2563

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

30 มิถนุายน 30 มิถนุายน 30 มิถนุายน 30 มิถนุายน

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

หมายเหต ุ บาท บาท บาท บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงนิสดรบัจากดอกเบีย้ 690,576              1,533,662                5,824,534                5,607,822                

เงนิสดรบัจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ 49,729,582          2,000,808                -                            -                            

เงนิสดจ่ายเพือ่ซือ้อุปกรณ์และสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน (11,055,513)         (68,530,139)             (8,035,819)               (682,289)                 

เงนิสดจ่ายเงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย 10.1 (163,540,435)        -                            (188,000,000)           (7,500,000)               

เงนิสดจ่ายเงนิลงทุนในการรว่มคา้ (211,872,990)        (545,077,147)           (211,872,990)           (545,077,147)           

เงนิสดรบัคนืจากเงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 18.3 9,000,000            -                            112,000,000            63,000,000              

เงนิสดจ่ายใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 18.3 -                        -                            (25,400,000)             (47,000,000)             

เงนิสดจ่ายเงนิลงทุนระยะยาวอื่น -                        (80,000,000)             -                            (80,000,000)             

เงนิสดรบัจากเงนิปันผลจากบรษิทัยอ่ย -                        -                            61,836,000              34,386,430              

เงนิสดรบัจากเงนิปันผลจากบรษิทัรว่มและการรว่มคา้ 41,386,380          19,868,064              37,786,500              12,512,730              

เงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (285,662,400)        (670,204,752)           (215,861,775)           (564,752,454)           

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลในหน้า 14 ถงึ 46 เป็นสว่นหน่ึงของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลน้ี

ข้อม ูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ

กรรมการ                                                                                     กรรมการ                                                                                 .

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

งบกระแสเงินสด

สาํหรบังวดหกเดือนสิ้นสดุวนัที่ 30 มิถนุายน พ.ศ. 2563

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

30 มิถนุายน 30 มิถนุายน 30 มิถนุายน 30 มิถนุายน

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

หมายเหต ุ บาท บาท บาท บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน

เงนิสดจ่ายดอกเบีย้ (8,079,962)           (3,452,396)               (8,082,228)               (3,408,658)               

เงนิสดรบัจากเงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ 445,000,000         -                            445,000,000            -                            

เงนิสดจ่ายคนืเงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ (305,000,000)        -                            (305,000,000)           -                            

เงนิสดจ่ายคนืเงนิตน้ของสญัญาเชา่ (37,462,856)         -                            (2,850,957)               -                            

เงนิสดจ่ายคนืเงนิตน้ของสญัญาเชา่การเงนิ -                        (6,634,707)               -                            (2,122,317)               

เงนิสดรบัจากเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 13 150,000,000         300,000,000            150,000,000            300,000,000            

เงนิสดจ่ายคนืเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 13 (30,000,000)         (1,683,106)               (30,000,000)             -                            

เงนิสดรบัจากการเพิม่ทุน -                        11,179,622              -                            11,179,622              

เงนิสดจ่ายเงนิปันผล (91,307,843)         (102,942,494)           (91,307,843)             (102,942,494)           

เงินสดสทุธิได้มาจากกิจกรรมจดัหาเงิน 123,149,339         196,466,919            157,758,972            202,706,153            

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง - สทุธิ (159,668,420)        (491,197,881)           (55,453,915)             (376,752,748)           

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

ผลต่างอตัราแลกเปลีย่นจากการแปลงค่าขอ้มลูทางการเงนิ 1,309,532            (1,784,604)               -                            -                            

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด 104,114,028         238,839,135            16,014,966              31,477,084              

รายการที่ไม ่ใช่เงินสด

การเปลีย่นแปลงเจา้หน้ีตามสญัญาเชา่ 57,533,217          2,633,734                11,881,870              1,903,898                

เงนิปันผลคา้งรบั -                        1,499,334                -                            3,438,581                

เงนิปันผลคา้งจ่าย 89,018                -                            89,018                    -                            

เจา้หน้ีค่าซือ้สนิทรพัยถ์าวร 852,365              1,052,086                -                            359,862                  

ลกูหน้ีจากการขายสนิทรพัยต์ามสญัญาเชา่การเงนิ -                        (1,887,080)               -                            -                            

ประมาณการหนี้สนิจากการลงทุนในการรว่มคา้ -                        (9,851,444)               -                            (9,851,444)               

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลในหน้า 14 ถงึ 46 เป็นสว่นหน่ึงของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลน้ี

ข้อม ูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ

กรรมการ                                                                                     กรรมการ                                                                                 .

          (นายทพิย ์ ดาลาล)                                                                       (นายวริชั  นอบน้อมธรรม)
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1 ข้อมูลทัว่ไป 

 
บรษิัท ทรพิเพิล ไอ โลจสิติกส์ จ ำกดั (มหำชน) (บรษิัท) เป็นบรษิัทมหำชนจ ำกดัและเป็นบรษิัทจดทะเบียนในตลำดหลกัทรพัย์ 
แหง่ประเทศไทย ซึง่จดัตัง้ขึน้ในประเทศไทยและมทีีอ่ยูต่ำมทีจ่ดทะเบยีนดงันี้ 
 
เลขที ่628 ชัน้ 3 อำคำรทรพิเพลิไอ ซอยกลบัชม ถนนนนทร ีแขวงชอ่งนนทร ีเขตยำนนำวำ กรุงเทพมหำนคร 10120 ประเทศไทย 
 
บรษิทัและบรษิทัย่อย (กลุ่มกจิกำร) ด ำเนินธุรกจิหลกัเกีย่วกบั กำรใหบ้รกิำรโลจสิตกิสอ์ย่ำงครบวงจร ทีค่รอบคลุมกำรใหบ้รกิำรดำ้น
กำรขนสง่สนิคำ้ทัง้ภำยในและระหว่ำงประเทศ ทำงอำกำศ ทำงทะเลและทำงบก กำรบรกิำรด้ำนพธิกีำรศุลกำกร และกำรบรหิำรจดักำร
ห่วงโซ่อุปทำนตัง้แต่ตน้ทำงถงึปลำยทำง 
 
ขอ้มลูทำงกำรเงนิรวมและขอ้มลูทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำรไดร้บัอนุมตัจิำกคณะกรรมกำรบรษิทัเมือ่วนัที ่13 สงิหำคม พ.ศ. 2563 
 

2 เหตกุำรณ์ส ำคญัระหว่ำงงวดท่ีรำยงำน 
 
ตัง้แต่ต้นปี พ.ศ. 2563 ได้เกิดกำรระบำดของเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) ซึ่งเหตุกำรณ์ดังกล่ำวส่งผลกระทบต่อผล          
กำรด ำเนินงำนของกลุ่มกจิกำรส ำหรบังวดหกเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 มถิุนำยน พ.ศ. 2563 โดยเฉพำะกลุ่มธุรกจิขนส่งสนิคำ้ทำงอำกำศและ     
ทีเ่กีย่วขอ้ง เนื่องดว้ยมำตรกำรป้องกนักำรระบำดของ COVID-19 ทีเ่กดิขึน้ทัง้ในประเทศและต่ำงประเทศ ส่งผลกระทบต่อทัง้อุปสงค์
กำรขนส่งสนิคำ้ และอุปทำนทีล่ดลงจำกกำรทีส่ำยกำรบนิหยุดใหบ้รกิำร ท ำใหร้ำยไดโ้ดยรวมของกลุ่มกจิกำร ซึ่งส่วนใหญ่เป็นรำยได้
จำกกลุ่มธุรกิจขนส่งสนิค้ำทำงอำกำศลดลงอย่ำงมีนัยส ำคญั อย่ำงไรก็ดีกลุ่มกิจกำรได้ให้ควำมใส่ใจกบัเหตุกำรณ์กำรระบำดของ 
COVID-19 เป็นพเิศษ และไดม้กีำรวำงแผนส ำหรบักำรน ำเครือ่งบนิขนสง่ผูโ้ดยสำรมำใชส้ ำหรบักำรขนส่งสนิคำ้ทำงอำกำศ โดยไดเ้ริม่
ใหบ้รกิำรตัง้แต่กลำงเดอืนมนีำคม พ.ศ. 2563 ทีผ่ำ่นมำ ซึง่จะชว่ยเสรมิสรำ้งผลกำรด ำเนินงำนโดยรวมของกลุ่มกจิกำรได ้
 

3 เกณฑก์ำรจดัท ำข้อมูลทำงกำรเงิน 
 
ขอ้มลูทำงกำรเงนิรวมและขอ้มลูทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำรระหวำ่งกำลไดจ้ดัท ำขึน้ตำมมำตรฐำนกำรบญัช ีฉบบัที ่34 เรือ่ง กำรรำยงำน
ทำงกำรเงนิระหวำ่งกำล และขอ้ก ำหนดเพิม่เตมิอื่นเกีย่วกบัรำยงำนทำงกำรเงนิทีอ่อกภำยใตพ้ระรำชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์
 
ขอ้มลูทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลนี้ควรอ่ำนควบคูก่บังบกำรเงนิของรอบปีบญัชสีิน้สดุวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 
 
ขอ้มูลทำงกำรเงนิรวมและขอ้มูลทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำรระหว่ำงกำลฉบบัภำษำองักฤษจดัท ำขึน้จำกขอ้มูลทำงกำรเงนิระหว่ ำงกำล
ภำษำไทยที่จดัท ำตำมกฎหมำย ในกรณีที่มเีนื้อควำมขดัแย้งกนัหรอืมกีำรตีควำมแตกต่ำงกนั ให้ใช้ขอ้มูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำล  
ฉบบัภำษำไทยเป็นหลกั 
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4 นโยบำยกำรบญัชี 

 

นโยบำยกำรบญัชทีีใ่ชใ้นกำรจดัท ำขอ้มลูทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลเป็นนโยบำยเดยีวกนักบันโยบำยกำรบญัชทีีใ่ชใ้นกำรจดัท ำงบกำรเงนิ
ส ำหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 ยกเวน้เรือ่งดงัต่อไปนี้  
 

1) กำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัใหมม่ำถอืปฏบิตั ิตำมทีก่ล่ำวในหมำยเหตุขอ้ 5 
 

2) กำรน ำขอ้ยกเวน้จำกมำตรกำรผ่อนปรนชัว่ครำวเพื่อลดผลกระทบจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของ COVID-19 ทีอ่อกโดย
สภำวชิำชพีบญัช ีมำถอืปฏบิตัสิ ำหรบัรอบระยะเวลำรำยงำนสิน้สุดภำยในช่วงเวลำระหว่ำงวนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563 ถงึวนัที ่
31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 ดงัต่อไปนี้  
 

กำรกลบัรำยกำรสินทรพัยภ์ำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี 
 

กลุ่มกิจกำรเลือกที่จะไม่น ำขอัมูลสถำนกำรณ์ COVID-19 ซึ่งเป็นสถำนกำรณ์ที่มีควำมไม่แน่นอน มำร่วมในกำรพิจำรณำ
ประมำณกำรควำมเพยีงพอของก ำไรทำงภำษทีีจ่ะเกดิขึน้ในอนำคตเพื่อจะใชป้ระโยชน์จำกสนิทรพัยภ์ำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัช ี
แต่กลุ่มกจิกำรจะลดมลูค่ำตำมบญัชขีองสนิทรพัยภ์ำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัชลีง เมื่อเหน็ว่ำไม่มีควำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่ทีจ่ะมี
ก ำไรทำงภำษเีพยีงพอเพือ่ทีจ่ะใชป้ระโยชน์จำกสนิทรพัยภ์ำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัชดีงักล่ำว 
 

กำรประเมินข้อบง่ช้ีกำรด้อยค่ำของสินทรพัย ์
 

กลุ่มกจิกำรเลอืกทีจ่ะไม่น ำขอ้มูลทีเ่กีย่วกบัสถำนกำรณ์ COVID-19 มำถอืเป็นขอ้บ่งชี้กำรดอ้ยค่ำ ในกำรพจิำรณำว่ำสนิทรพัย์
ของกลุ่มกจิกำรอำจมกีำรดอ้ยคำ่หรอืไม ่ 
 

กำรวดัมูลค่ำผลขำดทุนด้ำนเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดขึน้โดยวิธีอย่ำงง่ำย 
 

กลุ่มกิจกำรเลือกที่จะไม่น ำข้อมูลที่มีกำรคำดกำรณ์ไปในอนำคต (Forward looking information) มำใช้ในกำรพิจำรณำรบัรู้ 
ผลขำดทุนดำ้นเครดติทีค่ำดวำ่จะเกดิขึน้ของลกูหนี้กำรคำ้ ซึง่กลุ่มกจิกำรเลอืกใชว้ธิกีำรอยำ่งงำ่ยในกำรค ำนวณ กลุ่มกจิกำรสำมำรถ
ใชข้อ้มลูผลขำดทุนดำ้นเครดติในอดตี ประกอบกบัดุลยพนิิจของผูบ้รหิำรในกำรประมำณกำรผลขำดทุนทีค่ำดวำ่จะเกดิขึน้ 
 

กำรเปล่ียนแปลงสญัญำเช่ำ 
 

กลุ่มกจิกำรในฐำนะผูเ้ช่ำไดร้บักำรลดค่ำเช่ำตำมสญัญำเช่ำจำกผูใ้หเ้ช่ำเนื่องจำกสถำนกำรณ์ COVID-19 กลุ่มกจิกำรเลอืกทีจ่ะไม่
น ำกำรลดค่ำเช่ำดงักล่ำวมำถอืเป็นกำรเปลี่ยนแปลงสญัญำเช่ำ โดยกำรปรบัลดหนี้สนิตำมสญัญำเช่ำทีค่รบก ำหนดตำมสดัส่วนที่
ไดร้บัส่วนลดตลอดช่วงเวลำทีไ่ดร้บักำรลดค่ำเช่ำ และกลบัรำยกำรค่ำเสื่อมรำคำจำกสนิทรพัยส์ทิธกิำรใชแ้ละดอกเบี้ยจำกหนี้สนิ
ตำมสญัญำเชำ่ทีร่บัรูใ้นระหวำ่งงวดตำมสดัส่วนของคำ่เช่ำทีล่ดลง โดยรบัรูผ้ลต่ำงทีเ่กดิขึน้ในก ำไรหรอืขำดทุน  
 

3) นโยบำยกำรบญัชใีหม ่
 

ค่ำควำมนิยม 
 

กลุ่มกิจกำรจะทดสอบกำรด้อยค่ำของค่ำควำมนิยมทุกปี และเมื่อมีกำรเปลี่ยนแปลงในเหตุกำรณ์หรอืสถำนกำรณ์ที่บ่งชี้ว่ำ 
คำ่ควำมนิยมอำจจะดอ้ยคำ่ โดยคำ่ควำมนิยมจะแสดงดว้ยรำคำทุนหกักำรดอ้ยคำ่สะสม 
 

เพื่อวตัถุประสงค์ของกำรทดสอบกำรดอ้ยค่ำ ค่ำควำมนิยมจะถูกปันส่วนไปยงัหน่วยสนิทรพัย์ที่ก่อใหเ้กดิเงนิสดหรอืกลุ่มของ
หน่วยสนิทรพัยท์ีก่่อใหเ้กดิเงนิสดทีค่ำดว่ำจะไดร้บัประโยชน์จำกกำรรวมธุรกจิทีก่่อใหเ้กดิค่ำควำมนิยมดงักล่ำวขึน้ โดยหน่วยที่
ก่อให้เกิดกระแสเงนิสดหรือกลุ่มของหน่วยที่ก่อให้เกิดกระแสเงนิสดนัน้จะต้องเป็นหน่วยที่เล็กที่สุดที่กลุ่มกิจกำรที่ใช้ใน          
กำรประเมนิคำ่ควำมนิยมเพือ่ประโยชน์ในกำรบรหิำรภำยในกจิกำร 



บริษทั ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส ์จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดหกเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2563 

16 

 
5 กำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่มำถือปฏิบติัและนโยบำยกำรบญัชีใหม่ 

 
5.1 กำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่มำถือปฏิบติั 

 
กลุ่มกิจกำรได้น ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่เกี่ยวกับเครื่องมือทำงกำรเงิน (TAS 32, TFRS 7 และ TFRS 9) และ 
ทีเ่กีย่วกบัสญัญำเชำ่ (TFRS 16) มำถอืปฏบิตัติัง้แต่วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563 โดยใชว้ธิปีรบัปรุงยอ้นหลงัและรบัรูผ้ลกระทบสะสม 
ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563 ดงันัน้กลุ่มกจิกำรจงึไม่ไดป้รบัปรุงยอ้นหลงังบกำรเงนิทีแ่สดงเปรยีบเทยีบส ำหรบัรอบระยะเวลำบญัช ี
พ.ศ. 2562 ซึง่เป็นแนวทำงทีส่ำมำรถกระท ำไดต้ำมขอ้ก ำหนดของมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัดงักล่ำว ทัง้นี้กลุ่มกจิกำร
ไดป้รบัปรุงรำยกำรและจดัประเภทรำยกำรใหมต่ำมขอ้ก ำหนดของมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัใหม่ในยอดยกมำ   ณ วนัที ่
1 มกรำคม พ.ศ. 2563 ของงบแสดงฐำนะกำรเงนิ 

 
กำรปรบัปรุงรำยกำรแต่ละรำยกำรในงบแสดงฐำนะทำงกำรเงนิจำกกำรปรบัใชก้ลุ่มมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิทีเ่กีย่วกบั
เครือ่งมอืทำงกำรเงนิ (TFRS 9) และมำตรฐำนเรือ่งสญัญำเชำ่ (TFRS 16) เป็นครัง้แรกมดีงันี้ 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม 
       TFRS 9 TFRS 16  

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม  
พ.ศ. 2562 

ตำมท่ีรำยงำนไว้เดิม 

รำยกำรปรบัปรงุ
และกำรจดัประเภท 

รำยกำรใหม่ 

รำยกำรปรบัปรงุ
และกำรจดัประเภท

รำยกำรใหม่ 

ณ วนัท่ี 1 มกรำคม  
พ.ศ. 2563  

ตำมท่ีปรบัปรงุใหม่ 
 บำท บำท บำท บำท 
     
รำยกำรในงบแสดงฐำนะกำรเงิน     
สินทรพัย ์     
ลกูหนี้กำรคำ้และลกูหนี้อื่น - สทุธ ิ  495,348,292   (1,865,710)  -     493,482,582  
สนิทรพัยต์รำสำรอนุพนัธ ์  -     161,552   -     161,552 
เงนิลงทุนในกำรร่วมคำ้  877,897,397   (3,212)  -     877,894,185  
เงนิลงทุนระยะยำวอื่น  88,487,760  (88,487,760)  -     -  
สนิทรพัยท์ำงกำรเงนิทีว่ดัมลูคำ่ดว้ย     
   มลูคำ่ยุตธิรรมผำ่นก ำไรขำดทุน     
   เบด็เสรจ็อืน่ - 104,675,666 - 104,675,666 
ทีด่นิ อำคำร และอุปกรณ์ - สทุธ ิ  276,813,645   -     (30,697,496)  246,116,149  
สนิทรพัยส์ทิธกิำรใช ้- สทุธ ิ  -     -     265,978,238   265,978,238  
สนิทรพัยภ์ำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัช ี  17,197,611    (1,120,558)  -    16,077,053    
 



บริษทั ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส ์จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดหกเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2563 
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 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม 
       TFRS 9 TFRS 16  

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม  
พ.ศ. 2562 

ตำมท่ีรำยงำนไว้เดิม 

รำยกำรปรบัปรงุ
และกำรจดัประเภท 

รำยกำรใหม่ 

รำยกำรปรบัปรงุ
และกำรจดัประเภท

รำยกำรใหม่ 

ณ วนัท่ี 1 มกรำคม  
พ.ศ. 2563  

ตำมท่ีปรบัปรงุใหม่ 
 บำท บำท บำท บำท 
     
หน้ีสิน     
สว่นของหนี้สนิตำมสญัญำเชำ่ 
   ทีถ่งึก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งปี -  -     59,212,385   59,212,385  
สว่นของหนี้สนิตำมสญัญำเชำ่กำรเงนิ 
   ทีถ่งึก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งปี 9,562,085 - (9,562,085) - 
หนี้สนิตรำสำรอนุพนัธ ์  -     8,880,962  -     8,880,962 
หนี้สนิตำมสญัญำเชำ่ - สทุธ ิ -   -     192,354,333   192,354,333  
หนี้สนิตำมสญัญำเชำ่กำรเงนิ - สทุธ ิ 13,407,761 - (13,407,761) - 
ประมำณกำรหนี้สนิจำกกำรรือ้ถอน  -     -     6,683,870   6,683,870  
     
ส่วนของเจ้ำของ     
ก ำไรสะสม  189,757,560   (1,366,539)  -     188,391,021  
องคป์ระกอบอืน่ของสว่นของเจำ้ของ  (6,992,717)  5,845,555  -  (1,147,162)  
     
 ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  TFRS 9 TFRS 16  

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม  
พ.ศ. 2562 

ตำมท่ีรำยงำนไว้เดิม 

รำยกำรปรบัปรงุ
และกำรจดัประเภท 

รำยกำรใหม่ 

รำยกำรปรบัปรงุ
และกำรจดัประเภท

รำยกำรใหม่ 

ณ วนัท่ี 1 มกรำคม  
พ.ศ. 2563  

ตำมท่ีปรบัปรงุใหม่ 
 บำท บำท บำท บำท 
     
รำยกำรในงบแสดงฐำนะกำรเงิน     
สินทรพัย ์     
ลกูหนี้กำรคำ้และลกูหนี้อื่น - สทุธ ิ  126,709,757   (174,695)  -     126,535,062  
สนิทรพัยต์รำสำรอนุพนัธ ์  -     122,724   -     122,724  
เงนิลงทุนระยะยำวอื่น  88,474,510   (88,474,510)  -    -  
สนิทรพัยท์ำงกำรเงนิทีว่ดัมลูคำ่ดว้ย     
   มลูคำ่ยุตธิรรมผ่ำนก ำไรขำดทุน     
   เบด็เสรจ็อืน่ - 104,662,416 - 104,662,416 
ทีด่นิ อำคำร และอุปกรณ์ - สทุธ ิ  16,471,964   -     (9,583,255)  6,888,709  
สนิทรพัยส์ทิธกิำรใช ้- สทุธ ิ -     -     14,721,064   14,721,064  
สนิทรพัยภ์ำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัช ี  5,595,421   (1,450,995)  -    4,144,426 
     

 



บริษทั ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส ์จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดหกเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2563 
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 ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  TFRS 9 TFRS 16  

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม  
พ.ศ. 2562 

ตำมท่ีรำยงำนไว้เดิม 

รำยกำรปรบัปรงุ
และกำรจดัประเภท 

รำยกำรใหม่ 

รำยกำรปรบัปรงุ
และกำรจดัประเภท

รำยกำรใหม่ 

ณ วนัท่ี 1 มกรำคม  
พ.ศ. 2563  

ตำมท่ีปรบัปรงุใหม่ 
 บำท บำท บำท บำท 
     
หน้ีสิน     
สว่นของหนี้สนิตำมสญัญำเชำ่ 
   ทีถ่งึก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งปี 

 
-  

 
 -    

 
4,595,004  

  
4,595,004  

สว่นของหนี้สนิตำมสญัญำเชำ่กำรเงนิ 
   ทีถ่งึก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งปี 

 
 3,704,317  

 
 -    

 
(3,704,317)   

  
-  

หนี้สนิตรำสำรอนุพนัธ ์  -    8,880,962  -    8,880,962 
หนี้สนิตำมสญัญำเชำ่ - สทุธ ิ  -   -    7,286,866   7,286,866  
หนี้สนิตำมสญัญำเชำ่กำรเงนิ - สทุธ ิ  3,096,401   -    (3,096,401) -  
ประมำณกำรหนี้สนิจำกกำรรือ้ถอน  -     -     56,657   56,657  
     
ส่วนของเจ้ำของ     
ก ำไรสะสม  132,120,326   (41,577)  -     132,078,749  
องคป์ระกอบอืน่ของสว่นของเจำ้ของ  -     5,845,555   -     5,845,555 
     

 
รายการปรบัปรุงและการจดัประเภทรายการใหมข่า้งตน้สามารถสรุปไดด้งันี้ 
 
1) รำยกำรปรบัปรุงและกำรจดัประเภทใหมจ่ำกกำรปรบัใชม้ำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิเกีย่วกบัเครือ่งมอืทำงกำรเงนิ 
 

• จดัประเภทเงนิลงทุนระยะยำวอื่นเป็นสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิทีว่ดัมลูคำ่ดว้ยมลูคำ่ยุตธิรรมผำ่นก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น และ
รบัรูก้ำรปรบัปรุงมูลค่ำยุติธรรม ณ วนัต้นงวดเขำ้ในองค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้ำของ จ ำนวน 16,187,906 บำท  
ในขอ้มลูทำงกำรเงนิรวมและขอ้มลูทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

• ปรบัปรุงเพื่อรบัรูผ้ลขำดทุนดำ้นเครดติทีค่ำดว่ำจะเกดิขึน้ของลูกหนี้กำรคำ้และลูกหนี้อื่นในแต่ละรำยกำร ในก ำไรสะสม 
ต้นงวด จ ำนวน 1,865,710 บำท และ 174,695 บำท ในข้อมูลทำงกำรเงนิรวมและข้อมูลทำงกำรเงนิเฉพำะกิจกำร
ตำมล ำดบั 

• รบัรูส้ญัญำแลกเปลี่ยนเงนิตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำเป็นสนิทรพัยต์รำสำรอนุพนัธ์ทีว่ดัมูลค่ำยุตธิรรมผ่ำนก ำไรขำดทุน 
และรบัรู้กำรปรบัมูลค่ำยุตธิรรม ณ วนัต้นงวดเข้ำในก ำไรสะสม จ ำนวน 161,552 บำท และ 122,724 บำท ในข้อมูล 
ทำงกำรเงนิรวมและขอ้มลูทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำรตำมล ำดบั 

• รบัรูส้ญัญำแลกเปลี่ยนอตัรำดอกเบี้ยเป็นหนี้สนิตรำสำรอนุพนัธ์ทีว่ดัมูลค่ำยุตธิรรมผ่ำนก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น และ
รบัรูก้ำรปรบัมลูคำ่ยุตธิรรม ณ วนัตน้งวดเขำ้ในองคป์ระกอบอื่นของส่วนของเจำ้ของ จ ำนวน 8,880,962 บำท ในขอ้มลู
ทำงกำรเงนิรวมและขอ้มลูทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

• ปรบัปรุงสนิทรพัย์/หนี้สนิภำษีเงนิไดร้อกำรตดับญัชจีำกรำยกำรปรบัปรุงขำ้งต้น ณ วนัต้นงวดเขำ้ในก ำไรสะสม จ ำนวน 
340,833 บำท และ 10,396 บำท ในข้อมูลทำงกำรเงินรวมและข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำรตำมล ำดับ เข้ำใน
องคป์ระกอบอื่นของสว่นของเจำ้ของ จ ำนวน 1,461,391 บำท ในขอ้มลูทำงกำรเงนิรวมและขอ้มลูทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 



บริษทั ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส ์จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดหกเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2563 
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2) รำยกำรปรบัปรุงและกำรจดัประเภทใหมจ่ำกกำรปรบัใชม้ำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิเรือ่งสญัญำเชำ่ 

 
กลุ่มกจิกำรได้น ำ TFRS 16 มำถือปฏบิตั ิโดยกำรรบัรูห้นี้สนิตำมสญัญำเช่ำส ำหรบัสญัญำเช่ำที่ไดเ้คยถูกจดัประเภทเป็น
สญัญำเช่ำด ำเนินงำนตำมมำตรฐำนกำรบญัชฉีบบัที ่17 (TAS 17) เรื่อง สญัญำเช่ำ ทัง้นี้ หนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ ณ วนัทีน่ ำ 
TFRS 16 มำถือปฏิบตัิดงักล่ำวจะรบัรูด้้วยมูลค่ำปัจจุบนัของหนี้สนิที่จะต้องช ำระ คดิลดด้วยอตัรำกู้ยมืส่วนเพิม่ ณ วนัที ่  
1 มกรำคม พ.ศ. 2563  
 
ส ำหรบัสญัญำเช่ำทีเ่ดมิกลุ่มกจิกำรไดร้บัรูเ้ป็นสญัญำเช่ำกำรเงนินัน้ จะรบัรูด้ว้ยมูลค่ำคงเหลอืของสนิทรพัยต์ำมสญัญำเช่ำ
กำรเงนิและหนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ ณ วนัทีน่ ำ TFRS 16 มำถอืปฏบิตัคิรัง้แรก โดยจดัประเภทเป็นสนิทรพัยส์ทิธกิำรใชแ้ละ
หนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ ทัง้นี้ กลุ่มกจิกำรจะเริม่น ำขอ้ก ำหนดของกำรรบัรูร้ำยกำรภำยใต ้TFRS 16 มำถอืปฏบิตักิบัรำยกำร
ดงักล่ำวภำยหลงัวนัทีถ่อืปฏบิตัคิรัง้แรก 
 
กลุ่มกจิกำรรบัรูส้นิทรพัยส์ทิธกิำรใช้ดว้ยจ ำนวนเดยีวกบัหนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ ปรบัปรุงดว้ยยอดยกมำของจ ำนวนเงนิค่ำเช่ำ
จ่ำยล่วงหน้ำ หรอื ค่ำเช่ำคำ้งช ำระทีแ่สดงในงบแสดงฐำนะกำรเงนิ ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 ทัง้นี้ กลุ่มกจิกำรไม่มี
สญัญำเชำ่ทีเ่ป็นสญัญำทีส่รำ้งภำระทีต่อ้งน ำมำปรบัปรุงกบัสนิทรพัยส์ทิธกิำรใช ้ณ วนัทีน่ ำ TFRS 16 มำถอืปฏบิตัคิรัง้แรก  
 
กำรกระทบยอดหนี้สนิตำมสญัญำเชำ่ทีร่บัรู ้ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงิน 

รวม 
ข้อมูลทำงกำรเงิน 

เฉพำะกิจกำร 
 บำท บำท 
   
ภำระผกูพนัตำมสญัญำเชำ่ด ำเนินงำนทีไ่ดเ้ปิดเผยไว ้
   ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562  54,534,947 1,245,000 
(หกั): สญัญำเชำ่ระยะสัน้ทีร่บัรูเ้ป็นคำ่ใชจ้่ำยตำมวธิเีสน้ตรง  (3,077,520) - 
(หกั): สญัญำเชำ่ซึง่สนิทรพัยอ์ำ้งองิมมีลูคำ่ต ่ำทีร่บัรูเ้ป็นคำ่ใชจ้่ำย 
            ตำมวธิเีสน้ตรง  

 
(914,430) 

 
(81,000) 

(หกั): สว่นของคำ่บรกิำรทีไ่ดร้วมอยูใ่นคำ่เชำ่ (7,377,152) (1,164,000) 
บวก: รำยกำรปรบัปรุงทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรตอ่สญัญำ 210,521,873 5,646,960 
(หกั): ผลกระทบจำกอตัรำดอกเบีย้กำรกูย้มืสว่นเพิม่ของผูเ้ชำ่  
           ณ วนัทีน่ ำใชเ้ป็นครัง้แรก 

 
(25,090,846) 

 
(565,808) 

บวก:  หนี้สนิตำมสญัญำเชำ่กำรเงนิทีไ่ดร้บัรู ้ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 22,969,846 6,800,718 
หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำ ณ วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 251,566,718 11,881,870 
   
   หนี้สนิตำมสญัญำเชำ่ - สว่นทีห่มนุเวยีน 59,212,385 4,595,004 
   หนี้สนิตำมสญัญำเชำ่ - สว่นทีไ่ม่หมนุเวยีน 192,354,333 7,286,866 
 251,566,718 11,881,870 
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สนิทรพัยส์ทิธกิำรใชท้ีร่บัรู ้เป็นกำรเชำ่สนิทรพัยด์งัต่อไปนี้ 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 30 มิถนุำยน 

พ.ศ. 2563 
1 มกรำคม  
พ.ศ. 2563 

30 มิถนุำยน 
พ.ศ. 2563 

1 มกรำคม  
พ.ศ. 2563 

 บำท บำท บำท บำท 
     

อำคำร  177,803,089   195,558,993   4,642,008   5,137,809  
อุปกรณ์  89,153,622   41,659,442   4,247,095   4,579,842  
ยำนพำหนะ  25,244,590   28,759,803   3,987,480   5,003,413  
รวมสินทรพัยสิ์ทธิกำรใช้  292,201,301   265,978,238   12,876,583   14,721,064  
 
วธิผีอ่นปรนในทำงปฏบิตัทิีก่ลุ่มกจิกำรเลอืกใช ้
 
ในกำรน ำ TFRS 16 มำถือปฏิบัติเป็นครัง้แรกนัน้กับสัญญำเช่ำที่กลุ่มกิจกำรมีอยู่ก่อนวันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2563  
กลุ่มกจิกำรไดเ้ลอืกใชว้ธิผีอ่นปรนในทำงปฏบิตัติำมมำตรฐำนดงันี้ 
• ใชอ้ตัรำคดิลดอตัรำเดยีวส ำหรบักลุ่มสญัญำเชำ่สนิทรพัยอ์ำ้งองิทีม่ลีกัษณะคลำ้ยคลงึกนัอยำ่งสมเหตุสมผล 
• ถอืว่ำสญัญำเช่ำด ำเนินงำนที่มอีำยุสญัญำเช่ำคงเหลอืน้อยกว่ำ 12 เดอืนนับจำกวนัที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 เป็น

สญัญำเชำ่ระยะสัน้ 
• ไมร่วมตน้ทุนทำงตรงเริม่แรกในกำรวดัมลูคำ่สนิทรพัยส์ทิธกิำรใช ้
• ใช้ขอ้เทจ็จรงิทีท่รำบภำยหลงัในกำรก ำหนดอำยุสญัญำเช่ำ ในกรณีทีส่ญัญำใหส้ทิธเิลอืกขยำยอำยุสญัญำเช่ำหรอื

ยกเลกิสญัญำเชำ่ 
• เลอืกทีจ่ะไม่พจิำรณำใหม่ว่ำสญัญำต่ำง ๆ เขำ้เงื่อนไขของสญัญำเช่ำตำม TFRS 16 หรอืไม่ โดยยดึตำมกำรพจิำรณำ

ของมำตรฐำนกำรบญัชแีละกำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชฉีบบัเดมิ คอื TAS 17 และ TFRIC 4 เรื่อง กำรประเมนิว่ำ
ขอ้ตกลงประกอบดว้ยสญัญำเชำ่หรอืไม่ 

 
5.2 นโยบำยกำรบญัชีใหม่ 

 
นโยบำยกำรบญัชีใหม่จำกกำรน ำกลุ่มมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีเก่ียวกบัเครื่องมือทำงกำรเงิน และมำตรฐำน
เรื่องสญัญำเช่ำมำถือปฏิบติั มีดงัน้ี 
 
1) เครื่องมือทำงกำรเงิน 

 
เงนิลงทุนและสนิทรพัยท์างการเงนิอืน่ 
 
การจดัประเภทและการวดัมลูคา่ 
 
ตัง้แต่วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกจิกำรจดัประเภทสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิ โดยแบ่งเป็นแต่ละประเภทดงันี้ 
• สนิทรพัย์ทำงกำรเงนิทีว่ดัมูลค่ำในภำยหลงัดว้ยมูลค่ำยุตธิรรมผ่ำนก ำไรหรอืขำดทุน (FVPL) หรอืด้วยมูลค่ำยุตธิรรม

ผำ่นก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น (FVOCI) 
• สนิทรพัยท์ำงกำรเงนิทีว่ดัมลูคำ่ดว้ยวธิรีำคำทุนตดัจ ำหน่ำย (Amortised cost) 
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กลุ่มกจิกำรรบัรูส้นิทรพัยท์ำงกำรเงนิในวนัซื้อขำยดว้ยมลูค่ำยุตธิรรม บวกดว้ยตน้ทุนกำรท ำรำยกำรซึง่เกีย่วขอ้งโดยตรง
กบักำรไดม้ำซึง่สนิทรพัยท์ำงกำรเงนิ ยกเวน้สนิทรพัยท์ำงกำรเงนิทีว่ดัมลูคำ่ยุตธิรรมผำ่นก ำไรหรอืขำดทุน ซึง่กลุ่มกจิกำร
จะรบัรูต้น้ทุนกำรท ำรำยกำรในก ำไรหรอืขำดทุน 
 
กลุ่มกจิกำรพจิำรณำลกัษณะของกระแสเงนิสดโดยรวมของสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิซึ่งมอีนุพนัธ์แฝง (Embedded derivatives) 
เพือ่พจิำรณำวำ่เขำ้เงือ่นไขกำรจ่ำยช ำระดว้ยเงนิตน้และดอกเบีย้หรอืไม ่
 
ตราสารหนี้ 
 
กำรวัดมูลค่ำในภำยหลังของตรำสำรหนี้จะพิจำรณำจำกโมเดลธุรกิจ (Business model) ในกำรจัดกำรสินทรัพย์          
ทำงกำรเงนิและจำกลกัษณะของกระแสเงนิสดตำมสญัญำ โดยจะจดัประเภทตำมลกัษณะกำรวดัมลูคำ่ ดงันี้ 
- รำคำทุนตดัจดัหน่ำย: สนิทรพัยท์ีก่ลุ่มกจิกำรถอืไวเ้พื่อรบัช ำระกระแสเงนิสดตำมสญัญำทีม่ลีกัษณะของเงนิตน้และ

ดอกเบี้ย (SPPI) จะรบัรู้ด้วยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย รำยได้ดอกเบี้ยจะรบัรูต้ำมวธิอีตัรำดอกเบี้ยที่แท้จรงิและแสดง
รวมอยู่ในรำยไดท้ำงกำรเงนิ ก ำไรหรอืขำดทุนจำกกำรตดัรำยกำรและก ำไรขำดทุนจำกอตัรำแลกเปลี่ ยนจะรบัรูใ้น
รำยกำรก ำไรหรอืขำดทุนอื่น สว่นรำยกำรขำดทุนจำกกำรดอ้ยคำ่จะรบัรูเ้ป็นรำยกำรแยกต่ำงหำก 

- มูลค่ำยุตธิรรมผ่ำนก ำไรขำดทุนเบ็ดเสรจ็อื่น (FVOCI): สนิทรพัยท์ี่กลุ่มกจิกำรถอืไวเ้พื่อรบัช ำระกระแสเงนิสดตำม
สญัญำที่มลีกัษณะของเงนิต้นและดอกเบี้ย (SPPI) และถือไวเ้พื่อขำย จะรบัรูด้ว้ยมูลค่ำยุตธิรรมผ่ำนก ำไรขำดทุน
เบด็เสรจ็อื่น กำรเปลีย่นแปลงในมูลค่ำตำมบญัชขีองสนิทรพัย์ทำงกำรเงนิกลุ่มนี้จะรบัรูใ้นก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น 
ยกเว้นรำยกำรขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำจะรบัรู้เป็นรำยกำรแยกต่ำงหำก รำยได้ดอกเบี้ยจะรบัรู้ในส่วนของรำยได้  
ทำงกำรเงนิ และก ำไรขำดทุนจำกอตัรำแลกเปลีย่นซึ่งจะรบัรูใ้นก ำไรหรอืขำดทุนอื่น ก ำไรหรอืขำดทุนทีร่บัรูส้ะสมอยู่ใน
ก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่นจะถูกจดัประเภทใหมม่ำยงัก ำไรหรอืขำดทุนเมือ่มกีำรตดัรำยกำรสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิดงักล่ำว  
 

ตราสารทุน 
 
กลุ่มกิจกำรจดัประเภทเงนิลงทุนในตรำสำรทุนเป็น 2 ประเภทตำมกำรวดัมูลค่ำ (ซึ่งไม่สำมำรถเปลี่ยนแปลงได้) คือ  
ก) มูลค่ำยุตธิรรมผ่ำนก ำไรหรอืขำดทุน หรอื ข) มูลค่ำยุตธิรรมผ่ำนก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่นซึ่งจะไม่สำมำรถรบัรูไ้ปยงั
ก ำไรหรอืขำดทุนในภำยหลงั โดยกลุ่มกิจกำรพิจำรณำกำรวดัมูลค่ำดงักล่ำวในแต่ละตรำสำรทุนแยกต่ำงหำกจำกกนั 
ส ำหรบัเงนิปันผลจำกตรำสำรทุนดงักล่ำวจะรบัรูใ้นก ำไรหรอืขำดทุนและแสดงรวมอยูใ่นรำยไดอ้ื่น 
 
การดอ้ยคา่ 
 
ตัง้แต่วนัที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกจิกำรต้องพจิำรณำและรบัรูผ้ลขำดทุนด้ำนเครดติที่คำดว่ำจะเกดิขึน้  โดยรวม 
กำรคำดกำรณ์เหตุกำรณ์ในอนำคต (Forward looking) ของสนิทรพัย์ทำงกำรเงนิที่เป็นตรำสำรหนี้ที่วดัมูลค่ำด้วยวธิี 
วดัมลูคำ่ยุตธิรรมผำ่นก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่นและดว้ยวธิรีำคำทุนตดัจ ำหน่ำย ซึง่วธิกีำรวดัมลูคำ่ผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยคำ่นัน้ 
ขึน้อยู่กบัว่ำมกีำรเพิม่ขึน้ของควำมเสีย่งดำ้นเครดติของสนิทรพัยห์รอืไม่ ยกเวน้กำรดอ้ยค่ำของลูกหนี้กำรคำ้ สนิทรพัยท์ี่
เกิดจำกสญัญำ และลูกหนี้ตำมสญัญำเช่ำ ซึ่งกลุ่มกิจกำรเลือกใช้วธิีกำรอย่ำงง่ำยในกำรพิจำรณำรบัรู้ผลขำดทุนจำก     
กำรดอ้ยคำ่ 
 
ทัง้นี้ กลุ่มกจิกำรเลอืกน ำขอ้ยกเวน้จำกมำตรกำรผอ่นปรนชัว่ครำวเพือ่ลดผลกระทบจำก COVID-19 ทีอ่อกโดยสภำวชิำชพีบญัช ี
มำถอืปฏบิตัสิ ำหรบัรอบระยะเวลำรำยงำนสิน้สดุภำยในชว่งเวลำระหวำ่งวนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563 ถงึ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 
(หมำยเหตุขอ้ 4) ในเรือ่งลกูหนี้กำรคำ้ 
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สญัญาค ้าประกนัทางการเงนิ 
 
กลุ่มกิจกำรรบัรู้สญัญำค ้ำประกันทำงกำรเงินเป็นหนี้สินทำงกำรเงินเมื่อให้กำรค ้ำประกันด้วยมูลค่ำยุติธรรม และ 
วัดมูลค่ำในภำยหลังด้วยมูลค่ำที่สูงกว่ำระหว่ำง ก) จ ำนวนเงินค่ำเผื่อผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้น  
ของสญัญำค ้ำประกนัและ ข) จ ำนวนเงนิทีร่บัรูเ้มือ่เริม่แรกหกัดว้ยจ ำนวนเงนิสะสมของรำยได้ทีร่บัรู ้
 
อนุพนัธท์างการเงนิ 
 
สญัญำแลกเปลีย่นเงนิตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ 
 
อนุพนัธท์ำงกำรเงนิรบัรูเ้ริม่แรกดว้ยมลูค่ำยุตธิรรม ณ วนัทีก่ลุ่มกจิกำรเขำ้ท ำสญัญำอนุพนัธ ์และวดัมลูคำ่ในภำยหลงัดว้ย
มูลค่ำยุตธิรรม ณ วนัสิน้รอบระยะเวลำรำยงำน โดยกลุ่มกจิกำรรบัรูก้ำรเปลี่ยนแปลงในมูลค่ำยุตธิรรมของอนุพนัธ์ไปยงั
ก ำไรหรอืขำดทุนอื่น 
 
สญัญำแลกเปลีย่นอตัรำดอกเบีย้และกจิกรรมป้องกนัควำมเสีย่ง 
 
กลุ่มกจิกำรรบัรูร้ำยกำรสญัญำอนุพนัธเ์มือ่เริม่แรกดว้ยมลูคำ่ยุตธิรรม ณ วนัทีเ่ขำ้ท ำสญัญำและวดัมลูคำ่ต่อมำในภำยหลงั
ดว้ยมลูคำ่ยุตธิรรม ณ วนัสิน้รอบระยะเวลำรำยงำน กำรบญัชสี ำหรบักำรเปลีย่นแปลงของมลูคำ่ยุตธิรรมในภำยหลงัขึน้อยู่
กบัว่ำกลุ่มกจิกำรไดก้ ำหนดใหส้ญัญำอนุพนัธ์ดงักล่ำวเป็นเครื่องมอืที่ใช้ป้องกนัควำมเสีย่งหรอืไม่ รวมทัง้ ลกัษณะของ
รำยกำรที่มกีำรป้องกนัควำมเสี่ยง กลุ่มกจิกำรก ำหนดให้สญัญำอนุพนัธ์ส่วนหนึ่งเป็นเครื่องมอืที่ใช้ป้องกนัควำมเสี่ยง 
ดงัต่อไปนี้ 
 
• กำรป้องกนัควำมเสี่ยงส่วนที่เกี่ยวข้องกบักระแสเงนิสดของรำยกำรสนิทรพัย์หรอืหนี้สนิที่รบัรู้รำยกำรแล้ว หรอื

รำยกำรทีค่ำดกำรณ์ทีม่คีวำมเป็นไปไดค้อ่นขำ้งแน่ในระดบัสงูมำก (กำรป้องกนัควำมเสีย่งในกระแสเงนิสด) 
 
ณ วนัที่รบัรู้ควำมสมัพนัธ์ในกำรป้องกนัควำมเสี่ยง กลุ่มกิจกำรมกีำรจดัท ำเอกสำรที่ระบุควำมสมัพนัธ์ทำงเศรษฐกิจ
ระหวำ่งเครือ่งมอืทีใ่ชป้้องกนัควำมเสีย่งและรำยกำรทีม่กีำรป้องกนัควำมเสีย่ง ซึง่รวมถงึกำรเปลีย่นแปลงในกระแสเงนิสด
ของเครื่องมือที่ใช้ป้องกนัควำมเสี่ยงที่คำดว่ำจะชดเชยกำรเปลี่ยนแปลงในกระแสเงนิสดของรำยกำรที่มีกำรป้องกนั 
ควำมเสีย่ง กลุ่มกจิกำรจดัท ำเอกสำรเกีย่วกบัวตัถุประสงคข์องกำรบรหิำรควำมเสีย่งและกลยุทธ์ทีน่ ำมำใชใ้นกำรจดักำร
กบัรำยกำรทีม่คีวำมเสีย่ง มูลค่ำยุตธิรรมของสญัญำอนุพนัธ์ที่ใชป้้องกนัควำมเสีย่งไดม้กีำรจดัประเภทเป็นสนิทรพัย์ไม่
หมุนเวยีนหรอืหนี้สนิไม่หมุนเวยีนเมื่อระยะเวลำจนถึงวนัครบก ำหนดของรำยกำรที่มกีำรป้องกนัควำมเสี่ยงมจี ำนวน
มำกกว่ำ 12 เดอืน และจดัประเภทเป็นสนิทรพัย์หมุนเวยีนหรอืหนี้สนิหมุนเวยีนเมื่อระยะเวลำจนถงึวนัครบก ำหนดของ
รำยกำรทีม่กีำรป้องกนัควำมเสีย่งมจี ำนวนไมเ่กนิ 12 เดอืน 
 
กลุ่มกิจกำรรบัรู้ส่วนที่มีประสิทธิผลของกำรเปลี่ยนแปลงในมูลค่ำยุติธรรมของสญัญำอนุพันธ์ซึ่งมีกำรก ำหนดและ  
เขำ้เงื่อนไขของกำรป้องกนัควำมเสีย่งในกระแสเงนิสดในส ำรองกำรป้องกนัควำมเสีย่งในกระแสเงนิสดในก ำไรขำดทุนเบ็ดเสรจ็อื่น
และรบัรูก้ ำไรหรอืขำดทุนทีเ่กีย่วขอ้งกบัสว่นทีไ่มม่ปีระสทิธผิลในก ำไรหรอืขำดทุนทนัททีีเ่กดิขึน้ 
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จ ำนวนทีส่ะสมในส่วนของเจำ้ของจะมกีำรจดัประเภทรำยกำรเป็นก ำไรหรอืขำดทุนในงวดทีก่ลุ่มกจิกำรรบัรูร้ำยกำรที่มี    
กำรป้องกนัควำมเสีย่งเป็นก ำไรหรอืขำดทุน 
 
เมือ่เครือ่งมอืทีใ่ชป้้องกนัควำมเสีย่งนัน้สิน้สดุอำยุ มกีำรจ ำหน่ำยหรอืยกเลกิ หรอืเมือ่กำรป้องกนัควำมเสีย่งดงักล่ำวไมเ่ขำ้
เงื่อนไขของกำรบญัชป้ีองกนัควำมเสี่ยง กลุ่มกิจกำรจะจดัประเภทรำยกำรก ำไรหรอืขำดทุนและต้นทุนในกำรป้องกนั  
ควำมเสีย่งทีส่ะสมและเคยแสดงรวมไวใ้นส่วนของเจำ้ของจนกระทัง่เกดิรำยกำรทีค่ำดกำรณ์ หรอืเมื่อรำยกำรทีค่ำดกำรณ์
ไม่คำดว่ำจะเกดิอกีต่อไป กลุ่มกจิกำรจะจดัประเภทรำยกำรก ำไรหรอืขำดทุนและตน้ทุนในกำรป้องกนัควำมเสีย่งทีส่ะสม
และเคยแสดงรวมไวใ้นสว่นของเจำ้ของเป็นก ำไรหรอืขำดทุนทนัท ี
 

2) สญัญำเช่ำ 
 
ก่อนปี พ.ศ. 2563 กลุ่มกจิกำรไดจ้ดัประเภทสญัญำเช่ำทีด่นิ อำคำร และอุปกรณ์ต่ำง ๆ เป็นสญัญำเช่ำประเภทสญัญำเช่ำ
กำรเงนิ และสญัญำเช่ำด ำเนินงำน โดยค่ำเช่ำทีจ่่ำยภำยใตส้ญัญำเช่ำด ำเนินงำน สุทธจิำกเงนิจูงใจตำมสญัญำเช่ำทีไ่ดร้บั
จำกผูใ้หเ้ชำ่ จะรบัรูต้ำมวธิเีสน้ตรงตลอดอำยุสญัญำเชำ่ 
 
ตัง้แต่วนัที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกิจกำรรบัรู้สญัญำเช่ำเมื่อกลุ่มกิจกำรสำมำรถเข้ำถึงสนิทรพัย์ตำมสญัญำเช่ำ  
เป็นสนิทรพัย์สทิธิกำรใช้ และหนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ โดยค่ำเช่ำที่ช ำระจะปันส่วนเป็นกำรจ่ำยช ำระหนี้สนิและต้นทุน
ทำงกำรเงนิ โดยตน้ทุนทำงกำรเงนิจะรบัรูใ้นก ำไรหรอืขำดทุนตลอดระยะเวลำสญัญำเช่ำดว้ยอตัรำดอกเบี้ยคงทีจ่ำกยอด
หนี้สนิตำมสญัญำเช่ำที่คงเหลอือยู่ กลุ่มกจิกำรคดิค่ำเสื่อมรำคำสนิทรพัย์สทิธกิำรใช้ตำมวธิเีส้นตรงตำมอำยุที่ส ัน้กว่ำ
ระหว่ำงอำยุสนิทรพัยแ์ละระยะเวลำกำรเชำ่ 
 
สนิทรพัยแ์ละหนี้สนิตำมสญัญำเชำ่รบัรูเ้ริม่แรกดว้ยมูลคำ่ยุตธิรรมคำ่เชำ่จ่ำย ซึง่ประกอบไปดว้ย 
• คำ่เชำ่คงทีส่ทุธดิว้ยเงนิจงูใจคำ้งรบั 
• คำ่เชำ่ผนัแปรทีอ่ำ้งองิจำกอตัรำหรอืดชันี  
• มลูคำ่ทีค่ำดวำ่จะตอ้งจ่ำยจำกกำรรบัประกนัมลูคำ่คงเหลอื 
• รำคำสทิธเิลอืกซือ้หำกมคีวำมแน่นอนอยำ่งสมเหตุสมผลทีก่ลุ่มกจิกำรจะใชส้ทิธ ิและ 
• คำ่ปรบัจำกกำรยกเลกิสญัญำ หำกอำยุของสญัญำเชำ่สะทอ้นถงึกำรทีก่ลุ่มกจิกำรคำดวำ่จะยกเลกิสญัญำนัน้ 
 
กลุ่มกจิกำรจะคดิลดค่ำเช่ำจ่ำยขำ้งต้นดว้ยอตัรำดอกเบี้ยโดยนัยตำมสญัญำ หำกไม่สำมำรถหำอตัรำดอกเบี้ยโดยนัยได ้
กลุ่มกจิกำรจะคดิลดดว้ยอตัรำกำรกูย้มืส่วนเพิม่ของผูเ้ช่ำ ซึ่งกค็อือตัรำทีส่ะทอ้นถงึกำรกูย้มื เพื่อใหไ้ดม้ำซึ่งสนิทรพัยท์ีม่ ี
มลูคำ่ใกลเ้คยีงกนั ในสภำวะเศรษฐกจิ อำยุสญัญำ และเงือ่นไขทีใ่กลเ้คยีงกนั 
 
สนิทรพัยส์ทิธกิำรใชจ้ะรบัรูด้ว้ยจ ำนวนทีร่บัรูเ้ริม่แรกของ หนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ รวมถงึค่ำเช่ำจ่ำยทีไ่ดช้ ำระก่อนเริม่ หรอื 
ณ วนัท ำสญัญำ สุทธิจำกเงนิจูงใจที่ได้รบัตำมสญัญำเช่ำ ต้นทุนทำงตรงเริ่มแรก และต้นทุนกำรปรบัสภำพสินทรพัย์   
โดยค่ำเช่ำทีจ่่ำยตำมสญัญำเช่ำระยะสัน้และสญัญำเช่ำสนิทรพัยท์ีม่มีลูค่ำต ่ำจะรบัรูเ้ป็นค่ำใชจ้่ำยตำมวธิเีสน้ตรง สญัญำเช่ำ
ระยะสัน้คอืสญัญำเชำ่ทีม่อีำยุสญัญำเชำ่น้อยกวำ่หรอืเท่ำกบั 12 เดอืน สนิทรพัยท์ีม่มีลูคำ่ต ่ำคอืเครือ่งถ่ำยเอกสำร 
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6 ประมำณกำรทำงบญัชี 

 
ในกำรจดัท ำขอ้มูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำล ผูบ้รหิำรตอ้งใชดุ้ลยพนิิจ กำรประมำณกำร และขอ้สมมตทิีม่ผีลกระทบต่อกำรน ำนโยบำย
กำรบัญชีมำใช้ และจ ำนวนเงินของสินทรพัย์และหนี้สิน รำยได้และค่ำใช้จ่ำย ผลที่เกิดขึ้นจริงอำจแตกต่ำงจำกประมำณกำร  
ซึง่ในระหวำ่งงวดกลุ่มกจิกำรไมม่กีำรเปลีย่นแปลงประมำณกำรทำงบญัชทีีเ่ป็นสำระส ำคญั 
 

7 ข้อมูลตำมส่วนงำนและรำยได้ 
 
ข้อมูลจ ำแนกตำมส่วนงำนและรำยได้ แบ่งตำมส่วนงำนที่น ำเสนอและได้รบักำรสอบทำนโดยผู้มีอ ำนำจตัดสินใจสูงสุดด้ำนกำร
ด ำเนินงำนคือคณะกรรมกำรบริษัท โดยรวมส่วนงำนที่มีลักษณะที่คล้ำยคลึงกันเข้ำด้วยกัน ผู้มีอ ำนำจตัดสินใจสูงสุดด้ำนกำร
ด ำเนินงำน วดัผลกำรด ำเนินงำนของแต่ละส่วนงำนโดยใชก้ ำไรขัน้ตน้ ส่วนงำนทีน่ ำเสนอประกอบไปดว้ยธุรกจิขนส่งสนิคำ้ทำงอำกำศ 
ธุรกจิขนส่งสนิคำ้ทำงทะเลและทำงบก ธุรกจิกำรบรหิำรจดักำรโลจสิตกิส ์ธุรกจิโลจสิตกิสส์ ำหรบัเคมภีณัฑ์และสนิคำ้อนัตรำย และบรหิำร
จดักำรอื่นๆ 
 
ธุรกจิขนสง่สนิคำ้ทำงอำกำศ ประกอบธุรกจิหลกัในกำรเป็นตวัแทนให้บรกิำรขำยระวำงขนส่งและขนถ่ำย

สนิคำ้ทำงอำกำศ ทัง้ภำยในและต่ำงประเทศใหก้บัสำยกำรบนิ รวมถงึบรกิำรอื่น 
ทีเ่กีย่วขอ้งและใหบ้รกิำรจดักำรคลงัสนิคำ้ และบรหิำรคลงัสนิคำ้ในท่ำอำกำศยำน 

ธุรกจิขนสง่สนิคำ้ทำงทะเลและทำงบก ประกอบธุรกจิหลกัในกำรเป็นตวัแทนให้บรกิำรขำยระวำงขนส่งและขนถ่ำย
สนิคำ้ทำงทะเลและทำงบกทัง้ภำยในและต่ำงประเทศ 

ธุรกจิกำรบรหิำรจดักำรโลจสิตกิส ์ ให้บริกำรสถำนที่จ ัดเก็บสินค้ำบริหำรคลังสินค้ำ ขนส่งและขนถ่ำยสินค้ำ  
ทัง้ทำงบก ทำงน ้ำ และทำงอำกำศ ทัง้ภำยในประเทศและระหว่ำงประเทศ 

ธุรกจิโลจสิตกิสส์ ำหรบัเคมภีณัฑแ์ละสนิคำ้อนัตรำย ประกอบธุรกิจหลกัในกำรเป็นตวัแทนให้บรกิำรขำยระวำง รบัจดักำรขนส่ง
สนิคำ้ทัง้ในและต่ำงประเทศ ใหบ้รกิำรดำ้นบรหิำรคลงัสนิคำ้ และกระจำยสนิคำ้
ส ำหรบัสนิคำ้เคมแีละทีเ่กีย่วเนื่องกบัอุตสำหกรรมเคม ี

บรหิำรจดักำรอื่นๆ ใหบ้รกิำรเชำ่อำคำร และบรหิำรจดักำรอื่นๆ 
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 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม (บำท) 
 ส ำหรบังวดหกเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2563  

 

ธรุกิจขนส่ง
สินค้ำ 

ทำงอำกำศ 

ธรุกิจขนส่ง
สินค้ำ 

ทำงทะเลและ 
ทำงบก 

ธรุกิจกำร
บริหำรจดักำร 

โลจิสติกส ์

ธรุกิจโลจิสติกส์
ส ำหรบั

เคมีภณัฑแ์ละ
สินค้ำอนัตรำย 

บริหำรจดักำร
อ่ืนๆ 

รวมก่อน
รำยกำรระหว่ำง

กนั 
ตดัรำยกำร 
ระหวำ่งกนั 

รวมหลงัตดั
รำยกำร 

ระหวำ่งกนั 
         

รำยไดจ้ำกกำรขำยและบรกิำร  425,071,499   22,765,504   78,653,192   250,483,829   7,513,273   784,487,297   (30,249,708)  754,237,589  
ตน้ทุนขำยและบรกิำร  (369,661,355)  (11,144,759)  (53,077,371)  (184,049,954)  (5,184,249)  (623,117,688)  25,800,434   (597,317,254) 
ก ำไรของส่วนงำน  55,410,144   11,620,745   25,575,821   66,433,875   2,329,024   161,369,609   (4,449,274)  156,920,335  
รำยไดอ้ืน่         7,394,211  
คำ่ใชจ้่ำยในกำรขำย         (32,796,318) 
คำ่ใชจ้่ำยในกำรบรหิำร         (131,784,107) 
ขำดทุนจำกกำรดอ้ยคำ่ของสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิ         (3,218,485) 
ก ำไรจำกอตัรำแลกเปลีย่น - สทุธ ิ        86,782 
ตน้ทุนทำงกำรเงนิ         (14,017,269) 
สว่นแบ่งก ำไรจำกเงนิลงทุนในบรษิทัรว่มและกำรรว่มคำ้         76,072,240  
ก ำไรก่อนภำษีเงินได้         58,657,389  
ภำษเีงนิได ้         (4,597,952) 
ก ำไรส ำหรบังวด         54,059,437  
         

จงัหวะเวลำกำรรบัรู้รำยได้         
         

เมือ่ปฏบิตัติำมภำระทีต่อ้งปฏบิตัเิสรจ็สิน้ (point in time)  -     -     31,863,092   95,564,885   -     127,427,977   (1,070,159)  126,357,818  
ตลอดช่วงเวลำทีป่ฏบิตัติำมภำระทีต่อ้งปฏบิตั ิ(over time)  425,071,499   22,765,504   46,790,100   154,918,944   7,513,273   657,059,320   (29,179,549)  627,879,771  
รวมรำยได ้  425,071,499   22,765,504   78,653,192   250,483,829   7,513,273   784,487,297   (30,249,708)  754,237,589  
 



บริษทั ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส ์จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม (บำท) 
 ส ำหรบังวดหกเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2562  

 

ธรุกิจขนส่ง
สินค้ำ 

ทำงอำกำศ 

ธรุกิจขนส่ง
สินค้ำ 

ทำงทะเลและ 
ทำงบก 

ธรุกิจกำร
บริหำรจดักำร 

โลจิสติกส ์

ธรุกิจโลจิสติกส์
ส ำหรบั

เคมีภณัฑแ์ละ
สินค้ำอนัตรำย 

บริหำรจดักำร
อ่ืนๆ 

รวมก่อน
รำยกำรระหว่ำง

กนั 
ตดัรำยกำร 
ระหวำ่งกนั 

รวมหลงัตดั
รำยกำร 

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

รำยไดอ้ืน่        4,584,238 
คำ่ใชจ้่ำยในกำรขำย        (40,098,791) 
คำ่ใชจ้่ำยในกำรบรหิำร        (138,992,952) 
ก ำไรจำกอตัรำแลกเปลีย่น - สทุธ ิ        7,988,694 
ตน้ทุนทำงกำรเงนิ        (6,355,155) 
สว่นแบ่งก ำไรจำกเงนิลงทุนในบรษิทัรว่มและกำรรว่มคำ้        45,417,531 

ก ำไรก่อนภำษีเงินได้        104,328,154 

ภำษเีงนิได ้        (11,010,472) 

ก ำไรส ำหรบังวด        93,317,682 
         

         
จงัหวะเวลำกำรรบัรู้รำยได้         
เมือ่ปฏบิตัติำมภำระทีต่อ้งปฏบิตัเิสรจ็สิน้ (point in time) - - 43,906,303 110,192,943 - 154,099,246 (1,198,947) 152,900,299 
ตลอดช่วงเวลำทีป่ฏบิตัติำมภำระทีต่อ้งปฏบิตั ิ(over time) 1,141,981,235  43,453,899  51,847,346 151,738,944  7,634,270  1,396,655,694 (155,129,066) 1,241,526,628 

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 



บริษทั ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส ์จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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8 มูลค่ำยติุธรรม 

 
ตำรำงต่อไปนี้แสดงสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิทำงกำรเงนิทีว่ดัมลูคำ่ดว้ยมลูคำ่ยุตธิรรมในแต่ละระดบั 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม 
 ข้อมูลระดบัท่ี 1 ข้อมูลระดบัท่ี 2 ข้อมูลระดบัท่ี 3 
 30 มิถนุำยน 1 มกรำคม 30 มิถนุำยน 1 มกรำคม 30 มิถนุำยน 1 มกรำคม 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2563 
สินทรพัย ์       
สญัญำแลกเปลีย่นเงนิตรำต่ำงประเทศ - - - 161,552 - - 
สนิทรพัยท์ำงกำรเงนิทีว่ดัมลูคำ่ดว้ยมลูคำ่       
   ยุตธิรรมผำ่นก ำไรขำดทนุเบด็เสรจ็อื่น - - - - 13,250 104,675,666 
       
หน้ีสิน       
สญัญำแลกเปลีย่นเงนิตรำต่ำงประเทศ - - 774,189 - - - 
สญัญำแลกเปลีย่นอตัรำดอกเบีย้ - - 10,624,646 8,880,962 - - 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ข้อมูลระดบัท่ี 1 ข้อมูลระดบัท่ี 2 ข้อมูลระดบัท่ี 3 
 30 มิถนุำยน 1 มกรำคม 30 มิถนุำยน 1 มกรำคม 30 มิถนุำยน 1 มกรำคม 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2563 
สินทรพัย ์       
สญัญำแลกเปลีย่นเงนิตรำต่ำงประเทศ - - - 122,724 - - 
สนิทรพัยท์ำงกำรเงนิทีว่ดัมลูคำ่ดว้ยมลูคำ่       
   ยุตธิรรมผำ่นก ำไรขำดทนุเบด็เสรจ็อื่น - - - - - 104,662,416 
       
หน้ีสิน       
สญัญำแลกเปลีย่นอตัรำดอกเบีย้ - - 10,624,646 8,880,962 - - 
 
ไมม่รีำยกำรโอนระหว่ำงล ำดบัชัน้มลูคำ่ยุตธิรรมในระหวำ่งงวด 

 
8.1 เทคนิคกำรประเมินมูลค่ำส ำหรบักำรวดัมูลค่ำยติุธรรมระดบัท่ี 2  

 
มูลค่ำยุตธิรรมของสญัญำซื้อขำยเงนิตรำต่ำงประเทศค ำนวณโดยใชอ้ตัรำแลกเปลีย่นล่วงหน้ำทีก่ ำหนดไวใ้นตลำดทีม่กีำรซื้อ
ขำยคล่อง มูลค่ำยุตธิรรมของสญัญำแลกเปลี่ยนอตัรำดอกเบี้ยถูกก ำหนดจำกอตัรำดอกเบี้ยล่วงหน้ำซึ่ง อ้ำงองิจำกเสน้อตัรำ
ผลตอบแทนทีส่งัเกตได ้(observable yield curve) ผลกระทบของกำรคดิลดรำคำส ำหรบัตรำสำรอนุพนัธซ์ึง่มมีลูค่ำยุตธิรรมอยู่
ในระดบั 2 ไมม่สีำระส ำคญั 
 



บริษทั ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส ์จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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8.2 เทคนิคกำรประเมินมูลค่ำส ำหรบักำรวดัมูลค่ำยติุธรรมระดบัท่ี 3 

 
ขัน้ตอนกำรประเมินมูลค่ำยติุธรรมของกลุ่มกิจกำร  
 
ผูอ้ ำนวยกำรสำยกำรเงนิ (CFO) คณะกรรมกำรตรวจสอบ (Audit committee) และคณะท ำงำนประเมนิมลูค่ำยุตธิรรมจะหำรอื
เกีย่วกบักระบวนกำรประเมนิมลูคำ่และผลลพัธอ์ยำ่งน้อยไตรมำสละ 1 ครัง้ 
 
ข้อมูลที่ไม่สำมำรถสงัเกตได้ที่ส ำคัญของล ำดับชัน้ของมูลค่ำยุติธรรมระดบั 3 คืออัตรำคิดลดที่ปรบัปรุงควำมเสี่ยง เนื่องจำก 
กลุ่มกจิกำรไม่สำมำรถหำคู่เทยีบเคยีงที่มลีกัษณะกำรประกอบธุรกจิกบัคู่สญัญำที่เป็นผู้ออกตรำสำรนัน้ จงึใช้กำรอ้ำงองิจำกจำก
ตน้ทุนทำงกำรเงนิถวัเฉลีย่ของเงนิทุน (Weighted average cost of capital) ของกลุ่มกจิกำรเพื่อใชเ้ป็นอตัรำคดิลดทีป่รบัปรุง
ควำมเสีย่ง 

 
9 ลกูหน้ีกำรค้ำและลกูหน้ีอ่ืน - สทุธิ 

 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 30 มิถนุำยน 31 ธนัวำคม  30 มิถนุำยน 31 ธนัวำคม  
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บำท บำท บำท บำท 
     
ลกูหนี้กำรคำ้ - กจิกำรอื่น  245,270,759   325,026,919   25,458,177   21,463,600  
หกั  คำ่เผือ่หนี้สงสยัจะสญู  (12,825,490)  (7,721,011)  (866,488)  (656,697) 

ลกูหนี้กำรคำ้ - กจิกำรอื่น - สทุธ ิ  232,445,269   317,305,908   24,591,689   20,806,903  
คำ่ใชจ้่ำยจ่ำยล่วงหน้ำ  8,019,164   9,650,166   702,375  946,935  
รำยไดค้ำ้งรบั  50,897,078   86,824,267   3,470,787   4,830,103  
ลกูหนี้อื่น  10,023,041   6,561,376   273,791   503,754  
ลกูหนี้กำรคำ้ - กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั     
   (หมำยเหตุขอ้ 18.2)  9,469,139   40,308,220   17,884,588   19,523,587  
เงนิปันผลคำ้งรบั - กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั     
   (หมำยเหตุขอ้ 18.2)  -   34,698,355   -   80,098,475  
 310,853,691  495,348,292   46,923,230   126,709,757  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บริษทั ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส ์จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ณ วนัที ่30 มถิุนำยน พ.ศ. 2563 และวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 ลกูหนี้กำรคำ้สำมำรถวเิครำะหต์ำมอำยุหนี้ทีค่ำ้งช ำระไดด้งันี้ 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 30 มิถนุำยน 31 ธนัวำคม  30 มิถนุำยน 31 ธนัวำคม  
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บำท บำท บำท บำท 
ลกูหนี้กำรคำ้ - กจิกำรอื่น     
ไมเ่กนิ 3 เดอืน  196,054,473   302,802,472   22,629,262  19,064,794 
3 - 6 เดอืน  28,018,239   6,028,540   2,356,871  1,072,376 
6 - 12 เดอืน  9,800,515   8,304,180   3,686  672,505 
เกนิกวำ่ 12 เดอืน  11,397,532   7,891,727   468,358  653,925 

  245,270,759   325,026,919   25,458,177  21,463,600 
หกั  คำ่เผือ่หนี้สงสยัจะสญู  (12,825,490)  (7,721,011)  (866,488)  (656,697) 

  232,445,269   317,305,908   24,591,689  20,806,903 
     
ลกูหนี้กำรคำ้ - กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั      
   (หมำยเหตุขอ้ 18.2)     
ไมเ่กนิ 3 เดอืน  9,469,139  39,973,215   17,884,588  18,445,830 
3 - 6 เดอืน  -   335,005   -  1,077,757 
6 - 12 เดอืน  -    -      -   -    
เกนิกวำ่ 12 เดอืน  -    -      -   -    
  9,469,139  40,308,220   17,884,588  19,523,587 



บริษทั ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส ์จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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10 เงินลงทุนในบริษทัย่อย บริษทัร่วม และกำรร่วมค้ำ 

 
10.1 บริษทัย่อย 

 
ณ วนัที ่30 มถิุนำยน พ.ศ. 2563 และวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 เงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย มดีงันี้ 
 

   อตัรำร้อยละของหุ้นท่ีถือ ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

   ทัง้ทำงตรงและทำงอ้อม รำคำทุน 

 ประเภทของธรุกิจ 
จดัตัง้ขึน้ 
ในประเทศ 

30 มิถนุำยน 
พ.ศ. 2563 

ร้อยละ 

31 ธนัวำคม  
พ.ศ. 2562 

ร้อยละ 

30 มิถนุำยน 
พ.ศ. 2563 

บำท 

31 ธนัวำคม  
พ.ศ. 2562 

บำท 
       

บรษิทัยอ่ยทำงตรง       
บรษิทั เอเชยี กรำวด ์เซอรว์สิ จ ำกดั ตวัแทนขนสง่สนิคำ้ทำงอำกำศ ไทย 100.00 100.00  24,999,800   24,999,800  
บรษิทั ทรพิเพลิ ไอ แอร ์เอก็ซเ์พรส จ ำกดั ตวัแทนขนสง่สนิคำ้ทำงอำกำศ ไทย 100.00 100.00  50,499,780   50,499,780  
บรษิทั ทรพิเพลิ ไอ เอเชยี คำรโ์ก จ ำกดั ตวัแทนขนสง่สนิคำ้ทำงอำกำศ ไทย 100.00 100.00  4,999,900   4,999,900  
บรษิทั ฮำซเคม โลจสิตกิส ์ บรหิำรจดักำรขนสง่ครบวงจร ไทย 100.00 100.00  50,499,780   50,499,780  
   แมเนจเมนท ์จ ำกดั       
บรษิทั ทรพิเพลิ ไอ ซพัพลำยเชน จ ำกดั บรหิำรจดักำรขนสง่ครบวงจร ไทย 100.00 100.00  4,999,800   4,999,800  
บรษิทั ทรพิเพลิ ไอ มำรไิทม ์ ตวัแทนขนสง่สนิคำ้ทำงทะเล ไทย 100.00 100.00  10,299,780   10,299,780  
   เอเยนซสี ์จ ำกดั       
บรษิทั ดจี ีแพคเกจจิง้ (ประเทศไทย) จ ำกดั จ ำหน่ำยและบรกิำรบรรจุสนิคำ้ ไทย 100.00 100.00  1,099,880   1,099,880  
บรษิทั ครอส บอรเ์ดอร ์เคอเรยีร ์จ ำกดั บรหิำรจดักำรขนสง่ครบวงจร ไทย 100.00 100.00  2,999,850   2,999,850  
Triple i International Pte. Ltd. ตวัแทนขนสง่สนิคำ้ทำงอำกำศ  สงิคโปร ์ 100.00 100.00  2,550,000   2,550,000  
บรษิทั เอสเอแอล กรุ๊ป (ไทยแลนด)์ จ ำกดั(*) ลงทุนในบรษิทัอื่น ไทย 58.20 - 258,791,660 -  
       
บรษิทัยอ่ยทำงออ้ม       
Triple i International Japan Co., Ltd. 
   (ถอืโดย Triple i International Pte. Ltd.) 

ตวัแทนขนสง่สนิคำ้ทำงอำกำศ 
 

ญีปุ่่ น 100.00 100.00 -    -    

     411,740,230 152,948,570  
 
(*) ในระหว่ำงงวด เงนิลงทุนในบรษิทั เอสเอแอล กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จ ำกดั เปลีย่นสถำนะจำกสนิทรพัย์ทำงกำรเงนิที่วดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุตธิรรมผ่ำนก ำไร
ขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น เป็นเงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย 

 



บริษทั ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส ์จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดหกเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2563 

31 

 
กำรเปลีย่นแปลงของเงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ยส ำหรบังวดหกเดอืนสิน้สดุวนัที ่30 มถิุนำยน พ.ศ. 2563 มดีงันี้ 
 

  ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
   

รำคำตำมบญัช ีณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562  152,948,570 
เปลีย่นสถำนะเงนิลงทุนจำกเงนิลงทุนใน 
   ตรำสำรทุนทีว่ดัมลูคำ่ดว้ยมลูคำ่ยุตธิรรม 
   ผำ่นก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น 

  
 

70,791,660 
ลงทุนเพิม่  188,000,000 
รำคำตำมบญัช ีณ วนัที ่30 มถิุนำยน พ.ศ. 2563  411,740,230 
 

กำรเปล่ียนสถำนะเงินลงทุน และกำรลงทุนเพ่ิมในบริษทั เอสเอแอล (ไทยแลนด)์ จ ำกดั (“SAL”) 
 

เมื่อวนัที่ 12 พฤษภำคม พ.ศ. 2563 บรษิัทได้ลงทุนเพิม่เตมิในกำรเขำ้ซื้อหุ้น SAL จำกผูถ้ือหุ้นเดมิ จ ำนวน 1,164,449 หุ้น 
(แบ่งเป็นหุ้นสำมัญ จ ำนวน 1,124,449 หุ้น และหุ้นบุริมสิทธิจ ำนวน 40,000 หุ้น) จ ำนวน 188.00 ล้ำนบำท และได้รับ         
กำรยนิยอมจำกบรษิทั ท่ำอำกำศยำนไทย จ ำกดั (มหำชน) ในกำรเปลีย่นแปลงผูถ้อืหุน้ใหญ่ใน SAL กำรลงทุนดงักล่ำวส่งผลให้
บรษิัทมีสดัส่วนกำรถือหุ้นเพิ่มขึ้นจำกร้อยละ 15.86 เป็นร้อยละ 58.20 ของทุนจดทะเบียน และมีสทิธใินกำรออกเสยีงและ
อ ำนำจกำรควบคุมใน SAL บรษิทัจงึมกีำรโอนเปลีย่นแปลงประเภทเงนิลงทุนดงักล่ำวจำกสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิทีว่ดัมลูค่ำดว้ย
มูลค่ำยุตธิรรมผ่ำนก ำไรขำดทุนเบ็ดเสรจ็อื่น เป็นเงนิลงทุนในบรษิทัย่อย จ ำนวน 70.79 ล้ำนบำท ดงันัน้ส ำรองกำรวดัมูลค่ำ
ยุตธิรรมเงนิลงทุนในตรำสำรทุนผำ่นก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่นซึง่แสดงอยู่ในองคป์ระกอบอื่นของส่วนของเจำ้ของจ ำนวน 14.15 
ลำ้นบำท จงึถูกโอนเขำ้ก ำไรสะสม  
 

มลูคำ่ของสนิทรพัยท์ีร่บัรูแ้ละหนี้สนิทีไ่ดม้ำจำกกำรซือ้ธุรกจิในขอ้มลูทำงกำรเงนิรวม มดีงันี้ 
 

  12 พฤษภำคม 
  พ.ศ. 2563 
  พนับำท 

   

เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด   24,460  
ลกูหนี้กำรคำ้และลกูหนี้อื่น   520  
เงนิลงทุนในบรษิทัรว่ม   223,004  
ทีด่นิ อำคำร และอุปกรณ์ - สทุธ ิ   21,318  
สนิทรพัยอ์ื่น   2,847  
เจำ้หนี้กำรคำ้และเจำ้หนี้อื่น   (736) 
หนี้สนิอื่น   (2,887) 
มลูคำ่ตำมบญัชขีองสนิทรพัยส์ทุธ ิ   268,526  
หกั  สว่นของผูถ้อืหุน้ทีไ่ม่มอี ำนำจควบคุมของ   (115,255) 
มลูคำ่ตำมบญัชขีองสนิทรพัยส์ทุธทิีไ่ดม้ำ  153,271  
สิง่ตอบแทน ประกอบดว้ย   
    สิง่ตอบแทนทีจ่่ำย - เงนิสด 188,000  
    มลูคำ่ยุตธิรรมของส่วนไดเ้สยีใน SAL ซึง่ถอือยูก่่อนวนัรวมธุรกจิ 70,791  
    รวม  258,791 
คำ่ควำมนิยม  105,520 



บริษทั ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส ์จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดหกเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2563 
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ณ วนัที ่30 มถิุนำยน พ.ศ. 2563 บรษิทัอยู่ระหว่ำงกำรประเมนิมูลค่ำยุตธิรรมของสนิทรพัย์สุทธทิีไ่ดม้ำและก ำลงัพจิำรณำกำรปันส่วนต้นทุน
จำกกำรซือ้เงนิลงทุนดงักล่ำวขำ้งตน้ โดยคำดกำรณ์วำ่จะท ำกำรประเมนิภำยใน 12 เดอืนนบัตัง้แต่วนัซือ้เงนิลงทุน 
 
ณ วนัที ่14 กรกฎำคม พ.ศ. 2563 ทีป่ระชุมคณะกรรมกำร ครัง้ที ่6/2563 ไดอ้นุมตักิำรจ ำหน่ำยหุน้ SAL (หมำยเหตุขอ้ 19.1) 
 
รายไดแ้ละก าไรในบรษิทัผูถู้กซื้อ 

 
บรษิทั เอสเอแอล กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จ ำกดั มรีำยได้จ ำนวน 0.05 ล้ำนบำท และขำดทุนจ ำนวน 14.37 ล้ำนบำท ส ำหรบัรอบระยะเวลำ
ตัง้แต่ 12 พฤษภำคม พ.ศ. 2563 ถงึ 30 มถิุนำยน พ.ศ. 2563 ซึง่ไดร้วมอยูใ่นงบก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็รวม 

 
หำกกำรซือ้กจิกำรเกดิขึน้ ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563 รำยไดร้วมและก ำไรรวมส ำหรบังวดหกเดอืนสิน้สดุวนัที ่30 มถิุนำยน พ.ศ. 2563 
จะเป็นจ ำนวน 755.40 ลำ้นบำท และ 38.99 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั 
 
การกระทบยอดเงนิสดจ่ายเงนิลงทุนใน SAL 
 

  12 พฤษภำคม 
  พ.ศ. 2563 
  พนับำท 

   
สิง่ตอบแทนทีจ่่ำย - เงนิสด  188,000 
หกั สนิทรพัยท์ีไ่ดม้ำ - เงนิสด  (24,460) 
เงนิสดจ่ำยเงนิลงทุนใน SAL - กจิกรรมลงทุน  163,540 
 



บริษทั ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส ์จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดหกเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2563 
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10.2 บริษทัรว่ม 

 
ณ วนัที ่30 มถิุนำยน พ.ศ. 2563 และวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 เงนิลงทุนในบรษิทัรว่ม มดีงันี้ 
 
     ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะ 
   อตัรำร้อยละของหุ้นท่ีถือ ข้อมูลทำงกำรเงินรวม กิจกำร 

   ทัง้ทำงตรงและทำงอ้อม รำคำทุน (ถือทำงตรง) มูลค่ำตำมวิธีส่วนได้เสีย 

 ประเภทของธรุกิจ 
จดัตัง้ขึ้น 
ในประเทศ 

30 มิถนุำยน 
พ.ศ. 2563 

ร้อยละ 

31 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2562 

ร้อยละ 

30 มิถนุำยน 
พ.ศ. 2563 

บำท 

31 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2562 

บำท 

30 มิถนุำยน 
พ.ศ. 2563 

บำท 

31 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2562 

บำท 
         
บรษิทัรว่มทำงตรง         
บรษิทั ซเีค ไลน์ (ประเทศไทย) จ ำกดั ตวัแทนบรษิทัเดนิเรอืระหว่ำงประเทศ ไทย 42.00 42.00  5,955,276   7,071,883   2,100,000   2,100,000 
บรษิทั เอก็คู ่เวลิดไ์วด ์(ประเทศไทย) จ ำกดั ตวัแทนขนสง่สนิคำ้ระหวำ่งประเทศ ไทย 43.00 43.00  6,588,161   3,817,171   2,365,215  2,365,215 
Excel Air (Cambodia) Limited ตวัแทนขนสง่สนิคำ้ทำงอำกำศ กมัพชูำ  32.00     32.00     1,480,554   916,678  972,348 972,348 
บรษิทั แกเลค็ซี ่เวนเจอรส์ จ ำกดั ลงทุนในบรษิทัอืน่ ไทย 30.00 -  69,790,648   -  70,150,000  -  
         
บรษิทัรว่มทำงออ้ม         
Excel Air Limited ตวัแทนขนสง่สนิคำ้ทำงอำกำศ ฮ่องกง 20.00 20.00  3,606,197   2,821,710  -  -  
   (ถอืหุน้โดย Triple i International Pte. Ltd.)         
บรษิทั บรกิำรภำคพืน้ ท่ำอำกำศยำนไทย จ ำกดั ธุรกจิใหบ้รกิำรภำคพืน้สนำมบนิ ไทย 29.68 - 215,862,226   -  -  -  
   (ถอืโดย บรษิทั เอสเอแอล กรุ๊ป (ไทยแลนด)์ จ ำกดั)         
     303,283,062  14,627,442  75,587,563  5,437,563  
 



บริษทั ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส ์จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดหกเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2563 
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กำรเปลีย่นแปลงของเงนิลงทุนในบรษิทัรว่มส ำหรบังวดหกเดอืนสิน้สดุวนัที ่30 มถิุนำยน พ.ศ. 2563 มดีงันี้ 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 เงินลงทุนตำมวิธีส่วนได้เสีย เงินลงทุนตำมวิธีรำคำทุน 
   

รำคำตำมบญัช ีณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562  14,627,442   5,437,563  

เพิม่ขึน้จำกกำรมอี ำนำจควบคุมในบรษิทัยอ่ย 
    (หมำยเหตุขอ้ 10.1) 

 
223,004,406   

 
- 

ลงทุนเพิม่  70,150,000   70,150,000  

สว่นแบ่งขำดทุน  (3,106,247)  -    

เงนิปันผลรบั  (1,470,000)  -    

ผลต่ำงจำกกำรแปลงคำ่ขอ้มลูทำงกำรเงนิ  77,461   -    

รำคำตำมบญัช ีณ วนัที ่30 มถิุนำยน พ.ศ. 2563  303,283,062   75,587,563  
 

กำรลงทุนในบรษิทัรว่ม 
 

เมื่อวนัที่ 24 กุมภำพนัธ์ พ.ศ. 2563 ที่ประชุมคณะกรรมกำรบรษิัทครัง้ที่ 3/2563 ได้อนุมตัิกำรเข้ำซื้อหุ้นบรษิัท แกแล็คซี ่ 
เวนเจอรส์ จ ำกดั (“GV”) จำกผูถ้อืหุน้เดมิ จ ำนวน 600,000 หุน้ คดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 30.00 ของทุนจดทะเบยีนทีอ่อกจ ำหน่ำย
และช ำระแลว้ โดยเมือ่วนัที ่24 มนีำคม พ.ศ. 2563  บรษิทัไดช้ ำระเงนิจ ำนวน 65.00 ลำ้นบำท และไดร้บักำรโอนหุน้รอ้ยละ 30.00 
ของหุน้ทัง้หมดแลว้ โดยมตีน้ทุนในกำรไดม้ำซึง่บรษิทัรว่ม จ ำนวน 2.15 ลำ้นบำท แสดงรวมในรำคำทุน 
 

รำยละเอยีดของตน้ทุนในกำรซือ้เงนิลงทุนใน GV และมลูคำ่ตำมบญัชขีองสนิทรพัยส์ทุธทิีไ่ดร้บัมำตำมสดัสว่นกำรลงทุนของบรษิทั 
ณ วนัทีซ่ือ้เงนิลงทุนมดีงัต่อไปนี้ 

  24 มีนำคม 
พ.ศ. 2563 

  พนับำท 
   

เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด    105  
เงนิลงทุนในบรษิทัรว่มและกำรรว่มคำ้  13,192 
เจำ้หนี้กำรคำ้และเจำ้หนี้อื่น 
หนี้สนิหมนุเวยีนอื่น 

  (18) 
(62) 

มลูคำ่ตำมบญัชขีองสนิทรพัยส์ทุธ ิ  13,217 
หกั สว่นของผูถ้อืหุน้ทีไ่มม่อี ำนำจควบคุมของ GV  (9,252) 
มลูคำ่ตำมบญัชขีองสนิทรพัยส์ทุธ ิ  3,965 
สิง่ตอบแทนในกำรซือ้เงนิลงทุน ประกอบดว้ย   
   มลูคำ่ช ำระ ณ วนัซือ้เงนิลงทุน  65,000   
   ตน้ทุนในกำรไดม้ำซึง่เงนิลงทุน 2,150  
   รวม   67,150  
เงนิลงทุนในบรษิทัรว่ม - คำ่ควำมนิยม   63,185  
 

ณ วนัที ่30 มถิุนำยน พ.ศ. 2563 บรษิทัอยู่ระหว่ำงกำรประเมนิมูลค่ำยุตธิรรมของสนิทรพัยส์ุทธทิีไ่ดม้ำและก ำลงัพจิำรณำกำรปันส่วน
ตน้ทุนจำกกำรซือ้เงนิลงทุนดงักล่ำวขำ้งตน้ โดยคำดกำรณ์วำ่จะท ำกำรประเมนิภำยใน 12 เดอืนนบัตัง้แต่วนัซือ้เงนิลงทุน 



บริษทั ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส ์จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดหกเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2563 

35 

 
เมื่อวนัที ่29 เมษำยน พ.ศ. 2563 บรษิทัไดล้งทุนเพิม่ตำมสดัส่วนกำรถอืหุน้รอ้ยละ 30.00 ในหุน้สำมญัเพิม่ทุนของบรษิทั แกแลค็ซี ่
เวนเจอร์ส จ ำกดั จ ำนวน 300,000 หุ้น รำคำหุ้นละ 10 บำท รวมจ ำนวน 3.00 ล้ำนบำท ทัง้นี้สดัส่วนกำรถือหุ้นในบรษิทั แกแล็คซี ่ 
เวนเจอรส์ จ ำกดั ไมไ่ดม้กีำรเปลีย่นแปลงจำกกำรลงทุนเพิม่ดงักล่ำว 
 
กำรรบัเงนิปันผลจำกบรษิทัรว่ม 
 
เมื่อวนัที่ 13 มนีำคม พ.ศ. 2563 ที่ประชุมวสิำมญัผู้ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2563 ของบรษิัท ซีเค ไลน์ (ประเทศไทย) จ ำกดั ได้อนุมตัิ    
กำรจ่ำยเงนิปันผลระหว่ำงกำลแก่ผูถ้อืหุน้สำมญั ในอตัรำหุน้ละ 100 บำท จ ำนวน 50,000 หุน้ คดิเป็นจ ำนวนเงนิ 5.00 ลำ้นบำท 
โดยเป็นส่วนของบรษิัทจ ำนวน 2.10 ล้ำนบำท อย่ำงไรก็ตำมเมื่อวนัที่ 13 พฤษภำคม พ.ศ. 2563 ในที่ประชุมคณะกรรมกำร   
ครัง้ที ่2/2563 ของบรษิทั ซเีค ไลน์ (ประเทศไทย) จ ำกดั ไดม้มีตแิกไ้ขกำรจ่ำยเงนิปันผล ในอตัรำหุน้ละ 70 บำท จ ำนวน 50,000 หุน้ 
คิดเป็นจ ำนวนเงิน 3.50 ล้ำนบำท โดยเป็นส่วนของบริษัทจ ำนวน 1.47 ล้ำนบำท บริษัทร่วมได้จ่ำยเงินปันผลดังกล่ำว            
ในวนัที ่29 พฤษภำคม พ.ศ. 2563  



บริษทั ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส ์จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดหกเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2563 
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10.3 กำรร่วมค้ำ 

 

ณ วนัที ่30 มถิุนำยน พ.ศ. 2563 และวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 เงนิลงทุนในกำรรว่มคำ้ มดีงันี้ 
   อตัรำร้อยละของหุ้น ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
   ท่ีถือทัง้ทำงตรงและทำงอ้อม มูลค่ำตำมวิธีส่วนได้เสีย รำคำทุน (ถือทำงตรง) 
 

ประเภทของธรุกิจ 
จดัตัง้ขึ้น 
ในประเทศ 

30 มิถนุำยน 
พ.ศ. 2563 

ร้อยละ 

31 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2562 

ร้อยละ 

30 มิถนุำยน 
พ.ศ. 2563 

บำท 

31 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2562 

บำท 

30 มิถนุำยน 
พ.ศ. 2563 

บำท 

31 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2562 

บำท 
กำรร่วมคำ้ทำงตรง         
บรษิทั เอเชยี เน็ตเวริค์ อนิเตอรเ์นชัน่แนล จ ำกดั ตวัแทนขนสง่สนิคำ้ระหว่ำงประเทศ ไทย 60.00 60.00 4,390,098   4,852,157  187,494   187,494  
บรษิทั เอก็เซล แอร ์จ ำกดั 
DG Packaging Pte. Ltd. 

ตวัแทนขนสง่สนิคำ้ระหว่ำงประเทศ 
จ ำหน่ำยและบรกิำรบรรจุสนิคำ้ 

ไทย 
สงิคโปร ์

30.00 
50.00 

30.00 
50.00 

 39,060,296 
278,654,229   

17,603,548  
273,670,677 

 600,000 
271,198,344 

 600,000 
271,198,344   

บรษิทั เจพเีค เอเชยี (ประเทศไทย) จ ำกดั ตวัแทนขนสง่สนิคำ้ทำงอำกำศ ไทย 34.00 34.00   1,905,049  1,886,828 1,700,000  1,700,000 
Around Logistics Management Co., Ltd. ตวัแทนขนสง่สนิคำ้ระหว่ำงประเทศ ฮ่องกง 50.00 50.00 601,813,385  562,193,881  536,802,578   536,802,578 
บรษิทั เทเลพอรต์ (ประเทศไทย) จ ำกดั(*) ตวัแทนขนสง่สนิคำ้ทำงอำกำศ ไทย 50.00 - 8,777,672 -   5,000,000  -  
            
กำรร่วมคำ้ทำงออ้ม         
บรษิทั ซดีบับลวิท ีเคมคิอล โลจสิตกิส ์จ ำกดั 
   (ถอืหุน้โดย ฮำซเคม โลจสิตกิส ์แมเนจเมนท ์จ ำกดั) 

ตวัแทนจดักำรรบัขนสง่สนิคำ้ 
ภำยในประเทศ 

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

บรษิทั ฮำซเคม ทรำนสแ์มเนจเมนท ์จ ำกดั 
   (ถอืหุน้โดย ฮำซเคม โลจสิตกิส ์แมเนจเมนท ์จ ำกดั) 

ตวัแทนจดักำรรบัขนสง่สนิคำ้ 
ภำยในประเทศ 

ไทย 60.00 60.00  5,246,964    4,280,854  -   -  

GSA Cargo Network (Myanmar) Co., Ltd. 
   (ถอืหุน้โดย Triple i International Pte. Ltd.) 

ตวัแทนขนสง่สนิคำ้ทำงอำกำศ เมยีนมำร ์ 50.00 50.00 1,609,202  2,069,959  -   -  

Hazchem Logistics Management Pte. Ltd. ตวัแทนขนสง่และขนถำ่ยสนิคำ้ทัง้ภำยใน สงิคโปร ์ 55.00 55.00  4,476,770   3,656,367   -   -  
   (ถอืหุน้โดย ฮำซเคม โลจสิตกิส ์แมเนจเมนท ์จ ำกดั) และภำยนอกประเทศเกีย่วกบัสำรเคม ี        
Freightworks GSA (HK) Limited 
   (ถอืหุน้โดย Triple i International Pte. Ltd.) 

ตวัแทนขนสง่สนิคำ้ทำงอำกำศ ฮ่องกง 20.00 20.00  5,997,709   4,442,054   -   -  

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

ตวัแทนขนสง่สนิคำ้ทำงอำกำศ จนี 25.00 25.00 1,247,501  1,320,580   -   -  

      955,099,367   877,897,397   815,488,416   810,488,416  
 

กลุ่มกจิกำรมสีดัส่วนกำรถอืหุน้ในกำรร่วมคำ้บำงแหง่เกนิกว่ำรอ้ยละ 50 แต่กลุ่มกจิกำรมไิดม้อี ำนำจควบคุมกำรร่วมคำ้แต่อยำ่งใด เนื่องจำกเป็นกำรควบคุมร่วมซึง่ระบุในขอ้ตกลงกจิกำรรว่มคำ้ 
 

กลุ่มกจิกำรมสีดัส่วนกำรถอืหุน้ในกำรร่วมคำ้บำงแหง่น้อยกวำ่รอ้ยละ 50 แต่กลุ่มกจิกำรมสีทิธใินกำรออกเสยีงและอ ำนำจกำรควบคุมรว่ม ซึง่ระบุในขอ้ตกลงกจิกำรรว่มคำ้ 
 

(*)  ในระหวำ่งงวด เงนิลงทุนในบรษิทั เทเลพอรต์ (ประเทศไทย) จ ำกดั เปลีย่นสถำนะจำกสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิทีว่ดัมลูคำ่ดว้ยมลูคำ่ยุตธิรรมผ่ำนก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น เป็นเงนิลงทุนในกำรรว่มคำ้ 



บริษทั ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส ์จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดหกเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2563 
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กำรเปลีย่นแปลงของเงนิลงทุนในกำรรว่มคำ้ส ำหรบังวดหกเดอืนสิน้สดุวนัที ่30 มถิุนำยน พ.ศ. 2563 มดีงันี้ 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 เงินลงทุนตำมวิธีส่วนได้เสีย เงินลงทุนตำมวิธีรำคำทุน 
   
รำคำตำมบญัช ีณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562  877,897,397   810,488,416  

ผลกระทบจำกกำรปรบัใชม้ำตรฐำนกำรรำยงำน      

     ทำงกำรเงนิของกำรรว่มคำ้ (หมำยเหตุขอ้ 5) (3,212) - 

รำคำตำมบญัช ีณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563 877,894,185 810,488,416 

เปลีย่นสถำนะเงนิลงทุนจำกเงนิลงทุนใน       

   ตรำสำรทุนทีว่ดัมลูคำ่ดว้ยมลูคำ่ยุตธิรรม   

         ผำ่นก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น 10 10 

กำรลงทุนเพิม่  4,999,990   4,999,990  

สว่นแบ่งก ำไร  79,178,487   -  

สว่นแบ่งก ำไรเบด็เสรจ็อื่น  1,258,999   -  

เงนิปันผลรบั  (5,101,694) - 

ผลต่ำงจำกกำรแปลงคำ่ขอ้มลูทำงกำรเงนิ  (3,130,610)  -  

รำคำตำมบญัช ีณ วนัที ่30 มถิุนำยน พ.ศ. 2563 955,099,367 815,488,416 

 
ในไตรมำส 1 ปี พ.ศ. 2563 บรษิทัวดัมูลค่ำยุตธิรรมของสนิทรพัยส์ุทธิทีไ่ดม้ำและปันส่วนตน้ทุนกำรซื้อเงนิลงทุนใน Around 
Logistics Management Co., Ltd. เสรจ็สิน้แลว้ รำยละเอยีดของตน้ทุนในกำรซื้อเงนิลงทุนในกำรร่วมคำ้ และมูลค่ำยุตธิรรม
ของสนิทรพัยส์ุทธทิีไ่ดร้บัมำตำมสดัส่วนกำรลงทุนของบรษิทั ณ วนัทีซ่ื้อเงนิลงทุนไมม่กีำรเปลีย่นแปลงจำกทีเ่คยน ำเสนอไว ้
 
กำรเปล่ียนสถำนะเงินลงทุน และกำรลงทุนเพ่ิมในบริษทั เทเลพอรต์ (ประเทศไทย) จ ำกดั (“เทเลพอรต์”) 
 
ณ วนัที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 บรษิทัมเีงนิลงทุนในเทเลพอรต์ จ ำนวน 1 หุน้ ในรำคำหุ้นละ 10 บำท รวม จ ำนวน 10 บำท    
ซึ่งจดัประเภทเป็นสนิทรพัย์ทำงกำรเงนิที่วดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรขำดทุนเบ็ดเสรจ็อื่น  เมื่อวนัที่ 16 มกรำคม     
พ.ศ. 2563 บรษิัทได้เข้ำลงทุนเพิ่มเติมในหุ้นสำมญัเพิ่มทุนของเทเลพอร์ต จ ำนวน 499,999 หุ้น ในรำคำหุ้นละ 10 บำท  
รวมจ ำนวน 4,999,990 บำท กำรลงทุนดงักล่ำวส่งผลใหบ้รษิทัมสีดัส่วนกำรถอืหุน้เพิม่ขึน้เป็นรอ้ยละ 50.00 ของทุนจดทะเบยีน 
ท ำใหบ้รษิทัมสีทิธใินกำรออกเสยีงและอ ำนำจกำรควบคุมรว่ม จงึมกีำรโอนเปลีย่นแปลงประเภทเงนิลงทุนดงักล่ำวจำกสนิทรพัย์
ทำงกำรเงนิทีว่ดัมลูคำ่ดว้ยมลูคำ่ยุตธิรรมผำ่นก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น เป็นเงนิลงทุนในกำรรว่มคำ้ 
 
กำรรบัเงนิปันผลจำกกำรรว่มคำ้ 

 
เมื่อวนัที่ 30 เมษำยน พ.ศ. 2563 ที่ประชุมวสิำมญัผู้ถือหุ้นของ DG Packaging Pte. Ltd. อนุมตัิจ่ำยเงนิปันผลระหว่ำงกำลแก่     
ผูถ้อืหุน้สำมญัในอตัรำหุน้ละ 2.25 ดอลลำร์สงิคโปร ์จ ำนวน 200,000 หุน้ คดิเป็นจ ำนวนเงนิ 450,000 ดอลลำรส์งิคโปร์ โดยบรษิทั
ไดร้บัเงนิปันผลดงักล่ำวตำมสดัส่วนกำรถอืหุน้รอ้ยละ 50.00 เมื่อวนัที ่29 พฤษภำคม พ.ศ. 2563 จ ำนวน 225,000 ดอลลำรส์งิคโปร ์
หรอืประมำณ 5.10 ลำ้นบำท 
 
 
 



บริษทั ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส ์จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดหกเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2563 
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11 สินทรพัยท์ำงกำรเงินท่ีวดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำยติุธรรมผำ่นก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อ่ืน 

 
สนิทรพัยท์ำงกำรเงนิทีว่ดัมลูคำ่ดว้ยมลูคำ่ยุตธิรรมผำ่นก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น มดีงันี้ 
 
   อตัรำรอ้ยละของหุ้น   
   ท่ีถือทัง้ทำงตรงและทำงอ้อม ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 

ชนิดของธรุกิจ จดัตัง้ขึ้นในประเทศ 

30 มิถนุำยน 
พ.ศ. 2563 

ร้อยละ 

31 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2562 

ร้อยละ 

30 มิถนุำยน 
พ.ศ. 2563 

บำท 

31 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2562 

บำท 

30 มิถนุำยน 
พ.ศ. 2563 

บำท 

31 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2562 

บำท 
เงนิลงทนุทีถ่อืทำงตรง         
บรษิทั เอสเอแอล กรุ๊ป (ไทยแลนด)์ จ ำกดั(*) บรกิำรภำคพืน้ส ำหรบัอำกำศยำนและผูโ้ดยสำร ไทย - 15.86 - 88,474,500 - 88,474,500 
บรษิทั เทเลพอรต์ (ประเทศไทย) จ ำกดั(**) ประกอบกจิกำรขำยระวำงสนิคำ้สำยกำรบนิและ ไทย - 0.01 - 10 - 10 
 บรกิำรโลจสิตกิส ์        
         
เงนิลงทนุทีถ่อืทำงออ้ม         
บรษิทั ทฟิฟ่ำ โลจสิตกิส ์(2008) จ ำกดั    
   (ถอืหุน้โดย ฮำซเคม โลจสิตกิส ์แมเนจเมนท ์จ ำกดั) 

ประกอบกจิกำรใหโ้รงพกัสนิคำ้พรอ้มกำรบรรจุสนิคำ้ ไทย 0.27 0.27 13,250    13,250    - - 

     13,250    88,487,760 - 88,474,510 

 
(*)   ในระหวำ่งงวด เงนิลงทุนในบรษิทั เอสเอแอล กรุ๊ป (ไทยแลนด)์ จ ำกดั เปลีย่นสถำนะจำกสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิทีว่ดัมลูคำ่ดว้ยมลูคำ่ยุตธิรรมผ่ำนก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น เป็นเงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย 
(**)   ในระหวำ่งงวด เงนิลงทุนในบรษิทั เทเลพอรต์ (ประเทศไทย) จ ำกดั เปลีย่นสถำนะจำกสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิทีว่ดัมลูคำ่ดว้ยมลูคำ่ยุตธิรรมผ่ำนก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น เป็นเงนิลงทุนในกำรรว่มคำ้ 



บริษทั ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส ์จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดหกเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2563 
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กำรเปลี่ยนแปลงของสนิทรพัย์ทำงกำรเงนิที่วดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรขำดทุนเบ็ดเสรจ็อื่น ส ำหรบังวดหกเดอืนสิ้นสุดวนัที ่
30 มถิุนำยน พ.ศ. 2563 มดีงันี้ 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 บำท บำท 
   
รำคำตำมบญัช ีณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 
   (แสดงเป็นเงนิลงทุนระยะยำวอื่นวดัมลูคำ่ 
   ดว้ยรำคำทุน) 88,487,760 88,474,510 
ผลกระทบจำกกำรปรบัใชม้ำตรำฐำนกำรรำยงำน 
   ทำงกำรเงนิ (หมำยเหตุขอ้ 5) 

 
16,187,906 

 
16,187,906 

รำคำตำมบญัช ีณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563 104,675,666 104,662,416 
กำรปรบัมลูคำ่ยุตธิรรมระหว่ำงงวด (33,870,746) (33,870,746) 
เปลีย่นสถำนะไปเป็นเงนิลงทุนในกำรรว่มคำ้ 
   (หมำยเหตุขอ้ 10.3) 

 
(10) 

 
(10) 

เปลีย่นสถำนะไปเป็นบรษิทัยอ่ย 
   (หมำยเหตุขอ้ 10.1) 

 
(70,791,660) 

 
(70,791,660) 

รำคำตำมบญัช ีณ วนัที ่30 มถิุนำยน พ.ศ. 2563 13,250    - 
 

12 เจ้ำหน้ีกำรค้ำและเจ้ำหน้ีอ่ืน 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 30 มิถนุำยน 31 ธนัวำคม 30 มิถนุำยน 31 ธนัวำคม 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บำท บำท บำท บำท 
     

เจำ้หนี้กำรคำ้ - กจิกำรอื่น  121,520,400   173,119,621   6,512,460   8,814,897  
 - กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั (หมำยเหตุขอ้ 18.2)  31,652,679   7,915,667   326,174   517,283  
เจำ้หนี้อื่น - กจิกำรอื่น  21,618,999   21,911,121   5,827,593   5,047,613  
คำ่ใชจ้่ำยคำ้งจ่ำย - กจิกำรอื่น  49,791,534   210,648,483   4,190,905   9,723,328  
 - กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั (หมำยเหตุขอ้ 18.2)  -     651,498   10,086   8,789  
  224,583,612   414,246,390   16,867,218   24,111,910  
 



บริษทั ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส ์จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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13 เงินกู้ยืมจำกสถำบนักำรเงิน 

 
13.1 เงินกู้ยืมระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงิน 

 
ในระหว่ำงงวดหกเดอืนสิ้นสุดวนัที่ 30 มถิุนำยน พ.ศ. 2563 บรษิัทได้กู้ยมืเงนิระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงนิ จ ำนวน 140.00 
ลำ้นบำท โดยเป็นตัว๋สญัญำใชเ้งนิจำกสถำบนักำรเงนิ ในสกุลเงนิบำททีไ่ม่มหีลกัทรพัย์ค ้ำประกนั มอีตัรำดอกเบีย้รอ้ยละ 2.35 
ต่อปี และมกี ำหนดช ำระคนืภำยใน 3 เดอืน 

 
13.2 เงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน 

 
เงนิกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิ ณ วนัที ่30 มถิุนำยน ประกอบดว้ยรำยละเอยีดดงันี้ 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวมและ 
 ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บำท บำท 
   

เงนิกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิ   
   ทีถ่งึก ำหนดช ำระภำยใน 1 ปี  75,000,000   60,000,000  
เงนิกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิ   
   ทีถ่งึก ำหนดช ำระเกนิกวำ่ 1 ปี  345,000,000   240,000,000  
รวม  420,000,000   300,000,000  
 
กำรเปลีย่นแปลงของเงนิกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิส ำหรบังวดหกเดอืน สิน้สดุวนัที ่30 มถิุนำยน พ.ศ. 2563  มดีงันี้ 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวมและ

ข้อมลูทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 บำท 
  
รำคำตำมบญัชตีน้งวด  300,000,000  
กูย้มืเพิม่ขึน้  150,000,000  
จ่ำยช ำระคนื  (30,000,000) 
รำคำตำมบญัชปีลำยงวด  420,000,000  
 
เมือ่วนัที ่8 มถิุนำยน พ.ศ. 2563 บรษิทัไดกู้ย้มืเงนิระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิแห่งหนึ่ง จ ำนวน 150.00 ลำ้น ก ำหนดช ำระคนื
ภำยในปี พ.ศ. 2568 อตัรำดอกเบีย้รอ้ยละ MLR - 1.40 ต่อปี โดยเงนิกูย้มืดงักล่ำวไมม่ภีำระค ้ำประกนั 



บริษทั ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส ์จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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14 ทุนเรือนหุ้นและส่วนเกินมูลค่ำหุ้น 

 
กำรเปลีย่นแปลงของทุนเรอืนหุน้ส ำหรบังวดหกเดอืนสิน้สดุวนัที ่30 มถิุนำยน พ.ศ. 2563 มดีงันี้ 
 

 ทุนจดทะเบียน ทุนท่ีออกและช ำระแล้ว ส่วนเกินมูลค่ำ  
 จ ำนวนหุ้น มูลค่ำหุ้น จ ำนวนหุ้น มูลค่ำหุ้น หุ้นสำมญั รวม 
 หุ้น บำท หุ้น บำท บำท บำท 

       
ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563 615,000,000 307,500,000 609,307,775 304,653,888 708,639,327 1,013,293,215 
 จดทะเบยีนเพิม่ทุน 152,326,944  76,163,472  - - - - 
ณ วนัที ่30 มถิุนำยน พ.ศ. 2563 767,326,944 383,663,472 609,307,775 304,653,888 708,639,327 1,013,293,215 

 
เมื่อวันที่ 20 เมษำยน พ.ศ. 2563 ที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2563 ได้อนุมัติกำรเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจ ำนวน 
152,326,944 หุน้ มูลค่ำหุน้ละ 0.50 บำทต่อหุน้ เป็นจ ำนวนเงนิ 76,163,472 บำท บรษิทัไดจ้ดทะเบยีนเพิม่ทุนกบักระทรวงพำณิชย์ 
เมือ่วนัที ่27 เมษำยน พ.ศ. 2563 
 
เมื่อวนัที ่12 พฤษภำคม พ.ศ. 2563 ทีป่ระชุมคณะกรรมกำรบรษิทั อนุมตัโิครงกำรซื้อหุน้คนืเพื่อบรหิำรทำงกำรเงนิ โดยจ ำนวนหุ้นที่
ซื้อคนืไม่เกนิ 10,000,000 หุน้ หรอืคดิเป็นจ ำนวนไม่เกนิรอ้ยละ 1.64 ของหุน้ทีจ่ ำหน่ำยไดแ้ลว้ทัง้หมดของบรษิทั ซึ่งมวีงเงนิส ำหรบั
โครงกำรซื้อหุน้คนืในจ ำนวนวงเงนิไม่เกนิ 50.00 ลำ้นบำท ก ำหนดระยะเวลำกำรซื้อหุน้คนืตัง้แต่วนัที ่27 พฤษภำคม พ.ศ. 2563 ถงึ
วนัที ่26 พฤศจกิำยน พ.ศ. 2563 อยำ่งไรกต็ำมบรษิทัยงัไมม่กีำรซือ้หุน้คนืในระหว่ำงงวด 
 

15 ภำษีเงินได้ 
 
ภำษเีงนิไดร้ะหว่ำงกำลใชว้ธิกีำรประมำณกำรจำกฝ่ำยบรหิำรโดยใชอ้ตัรำภำษีทีแ่ทจ้รงิเดยีวกนักบัทีใ่ชก้บัก ำไรรวมทัง้ปีทีค่ำดว่ำจะได้
ส ำหรบัขอ้มูลทำงกำรเงนิรวม คอื อตัรำรอ้ยละ 7.84 ต่อปี (30 มถิุนำยน พ.ศ. 2562 : อตัรำรอ้ยละ 10.55 ต่อปี) และขอ้มูลทำงกำรเงนิ
เฉพำะกิจกำร คือ อัตรำร้อยละ (0.62) ต่อปี (30 มิถุนำยน พ.ศ. 2562 : อัตรำร้อยละ 4.95 ต่อปี) ประมำณกำรอัตรำภำษีเงินได้
เปลีย่นแปลงจำกงวดก่อนเนื่องจำกกำรเปลีย่นแปลงของผลกำรด ำเนินงำนของกลุ่มกจิกำร 
 

16 เงินปันผล 
 

เมือ่วนัที ่20 เมษำยน พ.ศ. 2563 ทีป่ระชุมสำมญัผูถ้อืหุน้ประจ ำปี พ.ศ. 2563 ไดอ้นุมตักิำรจ่ำยเงนิปันผลในอตัรำหุน้ละ 0.15 บำทต่อหุน้ 
ส ำหรบัรอบระยะเวลำบญัชสีิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 ส ำหรบัหุ้นสำมญัทัง้หมดจ ำนวน 609,307,775 หุ้น เป็นจ ำนวนเงนิ 
91.40 ลำ้นบำท บรษิทัจ่ำยเงนิปันผลดงักล่ำวใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ในวนัที ่18 พฤษภำคม พ.ศ. 2563  



บริษทั ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส ์จ ำกดั (มหำชน) 
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17 ภำระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอำจเกิดขึน้ 

 
17.1)  หนังสือค ำ้ประกนัธนำคำร 

 
กลุ่มกจิกำรและบรษิทัมหีนงัสอืค ้ำประกนัทีอ่อกโดยธนำคำรดงัต่อไปนี้ 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 30 มิถนุำยน 31 ธนัวำคม 30 มิถนุำยน 31 ธนัวำคม 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บำท บำท บำท บำท 
เพือ่เป็นหลกัประกนัในกำรใหบ้รกิำร     
   ทำงอำกำศ 197,438,098 192,651,176 125,508,185 120,189,426 
เพือ่เป็นหลกัประกนัในกำรใหบ้รกิำร     
   ขนสง่ทำงอำกำศ 128,924,300 122,587,140 93,667,813 82,245,884 
เพือ่ค ้ำประกนัควำมเสยีหำยของตู ้     
   TANK ภำระหนี้กำรท่ำเรอื 4,300,000 10,700,000 100,000 100,000 
สทิธใินกำรประกอบกจิกำรคลงัสนิคำ้     
   ณ ท่ำอำกำศยำนดอนเมอืง 35,487,840 35,487,840 -    - 
เพือ่ใชเ้ป็นหลกัประกนัในกำรใชไ้ฟฟ้ำ     
   ใชน้ ้ำมนัรถและช ำระคำ่ภำระต่ำง ๆ     
   ทีก่ำรท่ำเรอืแหง่ประเทศไทย 1,380,000 7,284,983 384,000 384,000 
เพือ่ค ้ำประกนัควำมเสยีหำยของสนิคำ้ 18,292,383 8,460,400 - - 
 385,822,621 377,171,539 219,659,998 202,919,310 

 
17.2)  ภำระผกูพนัรำยจ่ำยฝ่ำยทุน 

 
ณ วันที่ 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2563 และ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2562 ภำระผูกพันรำยจ่ำยฝ่ำยทุน ซึ่งยังไม่ได้ร ับรู้ในข้อมูล 
ทำงกำรเงนิ มดีงันี้ 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 30 มิถนุำยน 31 ธนัวำคม 30 มิถนุำยน 31 ธนัวำคม 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บำท บำท บำท บำท  

    
กำรสรำ้งอำคำรและทีจ่อดรถ 22,000,000 14,000,000 22,000,000 14,000,000 

 



บริษทั ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส ์จ ำกดั (มหำชน) 
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18 รำยกำรกบับคุคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั 

 
ผูถ้อืหุน้ใหญ่ คอื กรรมกำรทีม่อี ำนำจ 2 ท่ำน ซึง่ถอืหุน้ในบรษิทัรวมกนัรอ้ยละ 35.55 (31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 : รอ้ยละ 35.55) 
 
รำยกำรต่อไปนี้เป็นรำยกำรกบับุคคลหรอืกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 
 
18.1) รำยกำรกบับคุคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั 

 
รำยกำรกบับุคคลหรอืกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนัส ำหรบังวดหกเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 มถิุนำยน พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 มดีงันี้ 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 30 มิถนุำยน 30 มิถนุำยน 30 มิถนุำยน 30 มิถนุำยน 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บำท บำท บำท บำท 
     
รำยได้จำกกำรขำยและให้บริกำร     
บรษิทัยอ่ย  -    -      5,724,017 5,403,225 
บรษิทัรว่ม  7,810,259   21,378,247   3,116,204  2,815,178 
กำรรว่มคำ้  24,239,408   58,157,471   222,189  228,695 
  32,049,667   79,535,718    9,062,410 8,447,098 
     
รำยได้จำกกำรให้เช่ำและ 
   กำรบริกำรท่ีเก่ียวข้องกนั 

    

บรษิทัยอ่ย  -   -   3,280,706   4,403,419  
บรษิทัรว่ม  3,076,376   3,130,051   3,076,376   3,130,051  
กำรรว่มคำ้  1,067,812   -   1,067,812   -  
  4,144,188   3,130,051   7,424,894   7,533,470  
     
รำยได้ค่ำบริหำรจดักำร     
บรษิทัยอ่ย  -   -   25,065,000   24,730,000  
บรษิทัรว่ม  1,110,000   1,110,000   -   -  
กำรรว่มคำ้  1,218,000   1,218,000   -   -  
  2,328,000   2,328,000   25,065,000   24,730,000  
     
เงินปันผลรบั     
บรษิทัยอ่ย  -   -   12,513,841  - 
บรษิทัรว่ม  -   -   1,470,000  2,100,000 
กำรรว่มคำ้  -   -   5,101,695  10,412,730 
  -   -   19,085,536  12,512,730 

 



บริษทั ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส ์จ ำกดั (มหำชน) 
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 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 30 มิถนุำยน 30 มิถนุำยน 30 มิถนุำยน 30 มิถนุำยน 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บำท บำท บำท บำท 
     
รำยได้จำกกำรขำยและให้บริกำร     
บรษิทัยอ่ย  -   -   1,836,774  3,470,505 
บรษิทัรว่ม  497,988   1,054,643   361,561  971,672 
กำรรว่มคำ้  124,017,672   45,531,554   -  - 
  124,515,660   46,586,197   2,198,335  4,442,177 

 
18.2) ยอดค้ำงช ำระท่ีเกิดจำกกำรขำยและซ้ือสินค้ำและบริกำร 

 
ยอดคงเหลอื ณ วนัสิน้รอบระยะเวลำรำยงำนทีเ่กีย่วขอ้งกบัรำยกำรกบับุคคลหรอืกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั มดีงันี้ 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 30 มิถนุำยน 31 ธนัวำคม 30 มิถนุำยน 31 ธนัวำคม 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บำท บำท บำท บำท 
     
ลกูหน้ีกำรค้ำกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั     
บรษิทัยอ่ย  -    -      15,468,004   15,339,802  
บรษิทัรว่ม  3,521,546   8,082,676   2,082,480   3,806,060  
กำรรว่มคำ้  5,947,593   32,225,544   334,104   377,725  
  9,469,139   40,308,220   17,884,588   19,523,587  
     
เจ้ำหน้ีกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั     
บรษิทัยอ่ย  -    -      254,492   448,713  
บรษิทัรว่ม  90,389   71,170   81,768   68,570  
กำรรว่มคำ้  31,562,290   7,844,497   -   -    
  31,652,679   7,915,667   336,260   517,283  
     
ค่ำใช้จ่ำยค้ำงจำ่ยกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั     
บรษิทัยอ่ย - - 10,086 8,789 
กำรรว่มคำ้ - 651,498 - - 
 - 651,498 10,086 8,789 

 



บริษทั ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส ์จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 30 มิถนุำยน 31 ธนัวำคม 30 มิถนุำยน 31 ธนัวำคม 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บำท บำท บำท บำท 
     
ลกูหน้ีกำรค้ำกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั     
บรษิทัยอ่ย  -    -     -  49,000,000 
บรษิทัรว่ม  -  4,300,000  -  4,300,000 
กำรรว่มคำ้  -   32,225,544  -  26,798,475 
  -   34,698,355  -   80,098,475 

 
18.3) เงินให้กู้ยืมระยะสัน้แก่กิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั 

 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 30 มิถนุำยน 31 ธนัวำคม 30 มิถนุำยน 31 ธนัวำคม 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บำท บำท บำท บำท 
     
บรษิทัยอ่ย - - 198,216,300   275,816,300  
บรษิทัรว่ม -  9,000,000  -  9,000,000  
กำรรว่มคำ้ 2,250,000  2,250,000  2,250,000  2,250,000  
 2,250,000 11,250,000 200,466,300  287,066,300  
 
กำรเปลีย่นแปลงของเงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนัส ำหรบังวดหกเดอืนสิน้สดุวนัที ่30 มถิุนำยน พ.ศ. 2563 มดีงันี้ 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
   
ยอดคงเหลอืตน้งวด 11,250,000  287,066,300  
เพิม่ขึน้ระหว่ำงงวด -  25,400,000  
จ่ำยช ำระคนืระหวำ่งงวด (9,000,000)  (112,000,000) 
ยอดคงเหลอืปลำยงวด 2,250,000 200,466,300 
 
เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั เป็นไปตำมขอ้ก ำหนดและเงื่อนไขกำรกูย้มืปกต ิเงนิใหกู้ย้มืดงักล่ำวมอีตัรำดอกเบี้ย
รอ้ยละ 4.60 - 6.25 ต่อปี (พ.ศ. 2562 : รอ้ยละ 3.50 - 6.25 ต่อปี) และมกี ำหนดจ่ำยช ำระคนืเมื่อทวงถำม 



บริษทั ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส ์จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดหกเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2563 

46 

 
18.4) ค่ำตอบแทนผูบ้ริหำรส ำคญั 

 
ผูบ้รหิำรส ำคญั รวมถงึกรรมกำร (ไม่ว่ำจะท ำหน้ำทีใ่นระดบับรหิำรหรอืไม่) และคณะผูบ้รหิำรระดบัสงู ค่ำตอบแทนทีจ่่ำยหรอื  
คำ้งจ่ำยส ำหรบัผูบ้รหิำรส ำคญัมดีงันี้ 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบังวดหกเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุำยน 30 มิถนุำยน 30 มิถนุำยน 30 มิถนุำยน 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บำท บำท บำท บำท 
     
เงนิเดอืนและผลประโยชน์ระยะสัน้อื่น  22,865,659   23,806,877   8,696,119  8,564,793 
กำรจ่ำยโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์  659,535   659,535   659,535   659,535  

  23,525,194  24,466,412 9,355,654 9,224,328 
 
18.5) กำรค ำ้ประกนั 
 

1) บรษิทัไดท้ ำหนงัสอืค ้ำประกนัทีอ่อกโดยธนำคำรใหแ้กก่จิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั จ ำนวน  219.66 ลำ้นบำท (หมำยเหตุขอ้ 17.1) 
 

2) บรษิทัและบรษิทั เอเชยี กรำวด ์ เซอรว์สิ จ ำกดั ซึง่เป็นบรษิทัยอ่ย รว่มกนัท ำสญัญำค ้ำประกนักำรช ำระหนี้ของบรษิทั 
ทรพิเพลิ ไอเอเชยี คำรโ์ก จ ำกดั ซึง่เป็นบรษิทัยอ่ย ส ำหรบัสญัญำเชำ่สนิทรพัย ์จ ำนวน 53.46 ลำ้นบำท โดยสญัญำสิน้สดุ
ในวนัที ่27 มนีำคม พ.ศ. 2567 

 
19 เหตกุำรณ์ภำยหลงัวนัท่ีในข้อมูลทำงกำรเงิน 

 
19.1) กำรจ ำหน่ำยเงินลงทุนในบริษทั เอสเอแอล กรุป๊ (ประเทศไทย) จ ำกดั (“SAL”) 

 
เมื่อวนัที ่14 กรกฎำคม พ.ศ. 2563 ทีป่ระชุมคณะกรรมกำร ครัง้ที ่6/2563 ไดอ้นุมตักิำรจ ำหน่ำยหุน้ SAL จ ำนวน 913,027 หุน้ 
(แบ่งเป็นหุน้สำมญั จ ำนวน 873,027 หุน้ และหุน้บุรมิสทิธจิ ำนวน 40,000 หุน้) คดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 33.20 ของทุนจดทะเบยีน
และทุนทีช่ ำระแลว้ของ SAL จ ำนวน 157.72 ลำ้นบำท กำรจ ำหน่ำยเงนิลงทุนดงักล่ำวจะส่งผลใหบ้รษิทัมสีดัส่วนกำรถอืหุน้จำก
รอ้ยละ 58.20 เป็นรอ้ยละ 25.00 ของทุนจดทะเบยีน 
 

19.2) เงินปันผลรบัจำกกำรร่วมค้ำ 

 
เมื่อวนัที่ 8 กรกฎำคม พ.ศ. 2563 ที่ประชุมวสิำมญัผู้ถือหุ้นของ DG Packaging Pte. Ltd. ซึ่งเป็นกำรร่วมค้ำของกลุ่มกิจกำร 
ทีป่ระเทศสงิคโปรไ์ดอ้นุมตัจิ่ำยเงนิปันผลระหว่ำงกำลแก่ผูถ้อืหุน้สำมญัในอตัรำหุน้ละ 2.75 ดอลลำรส์งิคโปร์ จ ำนวน 200,000 หุ้น 
คดิเป็นจ ำนวนเงนิ 550,000 ดอลลำร์สงิคโปร์ โดยบรษิัทได้รบัเงนิปันผลดงักล่ำวตำมสดัส่วนกำรถือหุ้นร้อยละ 50.00 เมื่อวนัที ่ 
30 กรกฎำคม พ.ศ. 2563 จ ำนวน 275,000 ดอลลำรส์งิคโปร ์หรอืประมำณ 6.22 ลำ้นบำท  
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