
บริษทั ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส ์จ ำกดั (มหำชน) 
 
ข้อมลูทำงกำรเงินรวมและข้อมลูทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำรระหว่ำงกำล  
(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
 
วนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2564 
 



 

 

รำยงำนกำรสอบทำนข้อมลูทำงกำรเงินระหว่ำงกำลโดยผูส้อบบญัชีรบัอนุญำต 
 
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. 2564 งบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวมและงบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็
เฉพาะกิจการส าหรบังวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวนัเดียวกัน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของรวมและงบแสดง  
การเปลีย่นแปลงสว่นของเจา้ของเฉพาะกจิการ รวมถงึงบกระแสเงนิสดรวมและงบกระแสเงนิสดเฉพาะกจิการส าหรบังวดหกเดอืนสิน้สดุ 
วนัเดยีวกนั และหมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ ซึ่งผู้บรหิารของกจิการเป็นผู้รบัผดิชอบในการจดัท าและ
น าเสนอขอ้มูลทางการเงนิรวมและขอ้มูลทางการเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาลนี้ตามมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่34 เรื่อง การรายงาน
ทางการเงนิระหว่างกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูร้บัผดิชอบในการใหข้อ้สรุปเกีย่วกบัขอ้มูลทางการเงนิรวมและขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการ
ระหว่างกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 
 
ขอบเขตกำรสอบทำน 
 

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 “การสอบทานข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญช ี 
รบัอนุญาตของกจิการ” การสอบทานขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลประกอบดว้ย การใชว้ธิกีารสอบถามบุคลากรซึง่ส่วนใหญ่เป็นผูร้บัผดิชอบ
ดา้นการเงนิและบญัช ีและการวเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบและวธิกีารสอบทานอื่น การสอบทานนี้มขีอบเขตจ ากดักว่าการตรวจสอบ
ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ท าให้ข้าพเจ้าไม่สามารถได้ความเชื่อมัน่ว่าจะพบเรื่องที่มีนัยส าคญัทัง้หมดซึ่งอาจจะพบได้จากการ
ตรวจสอบ ดงันัน้ขา้พเจา้จงึไม่อาจแสดงความเหน็ต่อขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลทีส่อบทานได ้
 
ข้อสรปุ 
 

ขา้พเจา้ไม่พบสิง่ทีเ่ป็นเหตุใหเ้ชื่อว่าขอ้มลูทางการเงนิรวมและขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัท าขึน้
ตามมาตรฐานการบญัชฉีบบัที ่34 เรื่อง การรายงานทางการเงนิระหว่างกาล ในสาระส าคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 
 
 
บรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบเีอเอส จ ากดั 
 
 
 
 
 
วิเชียร  ก่ิงมนตรี 
ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่3977 
กรุงเทพมหานคร 
10 สงิหาคม พ.ศ. 2564 



บริษทั ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส ์จ ำกดั (มหำชน)

งบแสดงฐำนะกำรเงิน

ณ วนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2564

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

30 มิถนุำยน 31 ธนัวำคม 30 มิถนุำยน 31 ธนัวำคม

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

หมำยเหตุ บำท บำท บำท บำท

สินทรพัย์

สินทรพัยห์มุนเวียน

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 107,086,831 110,488,033 41,139,703 34,021,248

ลกูหนี้การคา้และลกูหนี้อืน่ - สทุธิ 7 538,092,315 433,190,953 104,687,791 116,391,419

เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แกก่จิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 17.3 13,450,000 1,350,000 211,166,300 233,566,300

สนิคา้คงเหลอื 1,186,381 1,390,321 - -

สนิทรพัยห์มนุเวยีนอืน่ 8 46,015,673 5,771,421 40,749,010 424,652

สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนทีถ่อืไวเ้พือ่ขาย - 32,754,206 - -

รวมสินทรพัยห์มุนเวียน 705,831,200 584,944,934 397,742,804 384,403,619

สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน

เงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย 9.1 - - 157,948,570 152,948,570

เงนิลงทุนในบรษิทัร่วม 9.2 203,727,636 87,001,158 184,722,563 75,522,563

เงนิลงทุนในการร่วมคา้ 9.3 1,229,343,158 1,151,461,632 998,926,124 989,926,124

สนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัมลูคา่ดว้ย

มลูคา่ยตุธิรรมผา่นก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อืน่ 13,250 13,250 - -

อสงัหารมิทรพัยเ์พือ่การลงทุน - สทุธิ - - 75,313,942 77,456,255

ทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ - สทุธิ 198,125,070 202,834,467 25,290,598 22,099,177

สนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้- สทุธิ 195,218,495 219,777,421 9,177,487 11,011,833

สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน - สทุธิ 14,753,680 13,929,246 402,434 594,978

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี- สทุธิ 17,022,787 18,651,544 6,498,639 8,217,117

เงนิประกนัสญัญา 13,967,581 14,739,551 1,918,270 1,878,270

สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอืน่ 102,361,259 112,600,399 14,102,993 13,152,309

รวมสินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน 1,974,532,916 1,821,008,668 1,474,301,620 1,352,807,196

รวมสินทรพัย์ 2,680,364,116 2,405,953,602 1,872,044,424 1,737,210,815

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลในหน้า 14 ถงึ 38 เป็นส่วนหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี้

ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร

กรรมการ                                                                                     กรรมการ                                                                                 .

          (นายทพิย ์ ดาลาล)                                                                       (นายวริชั  นอบน้อมธรรม)
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บริษทั ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส ์จ ำกดั (มหำชน)

งบแสดงฐำนะกำรเงิน

ณ วนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2564

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

30 มิถนุำยน 31 ธนัวำคม 30 มิถนุำยน 31 ธนัวำคม

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

หมำยเหตุ บำท บำท บำท บำท

หน้ีสินและส่วนของเจำ้ของ

หน้ีสินหมุนเวียน

เงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ 11.1 260,000,000 130,000,000 260,000,000 130,000,000

เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อืน่ 10 327,341,572 313,913,813 30,776,940 23,749,256

สว่นของเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ

ทีถ่งึก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 11.2 90,000,000 90,000,000 90,000,000 90,000,000

สว่นของหนี้สนิตามสญัญาเชา่

ทีถ่งึก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 59,251,868 64,124,415 2,240,080 2,909,340

หนี้สนิหมนุเวยีนอืน่ 27,537,434 22,146,109 2,722,706 3,602,569

รวมหน้ีสินหมุนเวียน 764,130,874 620,184,337 385,739,726 250,261,165

หน้ีสินไม่หมุนเวียน

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 11.2 225,000,000 300,000,000 225,000,000 300,000,000

หนี้สนิตามสญัญาเชา่ - สทุธิ 137,951,306 148,564,144 3,323,106 4,184,606

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 28,070,625 27,406,885 5,392,705 5,081,538

ประมาณการหนี้สนิจากการรือ้ถอน 6,906,787 6,761,270 60,531 59,240

หนี้สนิอนุพนัธท์างการเงนิ 6,837,664 9,461,871 6,837,664 9,461,871

หนี้สนิไมห่มนุเวยีนอืน่ 2,640,132 2,536,486 843,379 843,382

รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน 407,406,514 494,730,656 241,457,385 319,630,637

รวมหน้ีสิน 1,171,537,388 1,114,914,993 627,197,111 569,891,802

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลในหน้า 14 ถงึ 38 เป็นส่วนหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี้

กรรมการ                                                                                     กรรมการ                                                                                 .

          (นายทพิย ์ ดาลาล)                                                                       (นายวริชั  นอบน้อมธรรม)

ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร
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บริษทั ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส ์จ ำกดั (มหำชน)

งบแสดงฐำนะกำรเงิน

ณ วนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2564

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

30 มิถนุำยน 31 ธนัวำคม 30 มิถนุำยน 31 ธนัวำคม

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

หมำยเหตุ บำท บำท บำท บำท

หน้ีสินและส่วนของเจำ้ของ (ต่อ)

ส่วนของเจำ้ของ

ทุนเรอืนหุน้ 12

ทุนจดทะเบยีน 

หุน้สามญั จ านวน 761,634,719 หุน้

มลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท

(พ.ศ. 2563: หุน้สามญั จ านวน 767,326,944 หุน้

มลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท) 380,817,360 383,663,472 380,817,360 383,663,472

ทุนทีอ่อกและช าระแลว้

หุน้สามญั จ านวน 609,407,775 หุน้

มลูคา่ทีช่ าระแลว้ไวหุ้น้ละ 0.50 บาท

(พ.ศ. 2563: หุน้สามญั จ านวน 609,307,775 หุน้

มลูคา่ทีช่ าระแลว้ไวหุ้น้ละ 0.50 บาท) 304,703,888 304,653,888 304,703,888 304,653,888

สว่นเกนิมลูคา่หุน้สามญั 12 709,189,327 708,639,327 709,189,327 708,639,327

สว่นเกนิทุนจากการควบรวมกจิการ

ภายใตก้ารควบคมุเดยีวกนั 30,726,984 30,726,984 - -

สว่นเกนิทุนจากการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 22,755,038 22,755,038 22,755,038 22,755,038

สว่นเกนิทุนหุน้ทุนซื้อคนื 12 58,481,254 - 58,481,254 -

สว่นต ่ากว่าทุนจากการเปลีย่นแปลง

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

ก าไรสะสม

จดัสรรแลว้ - ส ารองตามกฎหมาย 39,000,000 39,000,000 28,900,000 28,900,000

จดัสรรแลว้ - ส ารองหุน้ทุนซื้อคนื - 40,089,186 - 40,089,186

ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร 342,521,128 199,357,830 126,287,938 109,940,258

หกั หุน้ทุนซื้อคนื 12 - (40,089,186) - (40,089,186)

องคป์ระกอบอืน่ของสว่นของเจา้ของ 1,636,609 (13,906,958) (5,470,132) (7,569,498)

สว่นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทั 1,508,826,728 1,291,038,609 1,244,847,313 1,167,319,013

สว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจควบคมุ - - - -

รวมส่วนของเจำ้ของ 1,508,826,728 1,291,038,609 1,244,847,313 1,167,319,013

รวมหน้ีสินและส่วนของเจำ้ของ 2,680,364,116 2,405,953,602 1,872,044,424 1,737,210,815

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลในหน้า 14 ถงึ 38 เป็นส่วนหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี้

ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร

กรรมการ                                                                                     กรรมการ                                                                                 .

          (นายทพิย ์ ดาลาล)                                                                       (นายวริชั  นอบน้อมธรรม)
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บริษทั ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส ์จ ำกดั (มหำชน)

งบก ำไรขำดทนุเบด็เสรจ็

ส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2564

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

30 มิถนุำยน 30 มิถนุำยน 30 มิถนุำยน 30 มิถนุำยน

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

บำท บำท บำท บำท

รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร 636,588,835 343,411,408 44,084,930 29,971,100

รายไดจ้ากการขาย 4,911,921 3,238,175 - -

ต้นทุนการใหบ้รกิาร (502,622,468) (275,277,455) (29,285,173) (17,532,507)

ต้นทุนขาย (1,485,415) (861,253) - -

ก ำไรขัน้ต้น 137,392,873 70,510,875 14,799,757 12,438,593

เงนิปันผลรบั - - 7,589,413 4,471,695

รายไดอ้ื่น 2,079,491 3,644,411 19,826,878 13,841,832

ค่าใชจ่้ายในการขาย (19,774,758) (15,150,366) (3,113,678) (2,571,573)

ค่าใชจ่้ายในการบรหิาร (63,947,451) (65,854,921) (20,066,423) (19,360,301)

กลบัรายการ (ขาดทุน) จากการดอ้ยค่าของสนิทรพัยท์างการเงนิ (3,948,981) (3,730,375) (65,181) 50,434

ก าไร (ขาดทุน) อื่น - สทุธิ 320,608 (164,862) 81,728 1,052,922

ต้นทุนทางการเงนิ (7,447,043) (7,470,218) (5,283,267) (5,067,754)

สว่นแบ่งก าไรจากเงนิลงทุนในบรษิทัรว่ม

และการรว่มคา้ 46,649,294 52,683,602 - -

ก ำไรก่อนภำษีเงินได้ 91,324,033 34,468,146 13,769,227 4,855,848

ภาษเีงนิได้ (5,589,885) (2,953,494) 44,153 (60,067)

ก ำไรสุทธิส ำหรบังวด 85,734,148 31,514,652 13,813,380 4,795,781

ก ำไรขำดทนุเบด็เสรจ็อ่ืน:

รายการทีจ่ะไม่จดัประเภทรายการใหม่ไปยงั

ก าไรหรอืขาดทุนในภายหลงั

การเปลีย่นแปลงในมลูค่ายตุธิรรมของเงนิลงทุน

ในตราสารทุนทีว่ดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายตุธิรรมผ่าน

ก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น - (33,870,746) - (33,870,746)

ภาษเีงนิไดข้องรายการทีจ่ะไม่จดัประเภทรายการใหม่

ไปยงัก าไรหรอืขาดทุนในภายหลงั - 6,774,149 - 6,774,149
รวมรำยกำรท่ีจะไม่จดัประเภทรำยกำรใหม่ไปยงั

ก ำไรหรือขำดทนุในภำยหลงั - (27,096,597) - (27,096,597)

รายการทีจ่ะจดัประเภทรายการใหม่ไปยงั

ก าไรหรอืขาดทุนในภายหลงั

ก าไร (ขาดทุน) จากการเปลีย่นแปลงมลูค่ายตุธิรรมของ

เครือ่งมอืป้องกนัความเสีย่งกระแสเงนิสด 629,092 (286,004) 629,092 (286,004)

ผลต่างของอตัราแลกเปลีย่นจากการแปลงค่า

ขอ้มลูทางการเงนิ 6,565,729 (6,018,414) - -

สว่นแบ่งก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นของการรว่มคา้ 1,849,635 1,491,717 - -

ภาษเีงนิไดข้องรายการทีจ่ะจดัประเภทรายการใหม่

ไปยงัก าไรหรอืขาดทุนในภายหลงั (125,818) 57,201 (125,818) 57,201
รวมรำยกำรท่ีจะจดัประเภทรำยกำรใหม่ไปยงั

ก ำไรหรือขำดทนุในภำยหลงั 8,918,638 (4,755,500) 503,274 (228,803)

ก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นส าหรบังวด - สทุธจิากภาษี 8,918,638 (31,852,097) 503,274 (27,325,400)

ก ำไรขำดทนุเบด็เสรจ็รวมส ำหรบังวด 94,652,786 (337,445) 14,316,654 (22,529,619)

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลในหน้า 14 ถงึ 38 เป็นส่วนหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี้

ข้อมลูทำงกำรเงินรวม ข้อมลูทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร

กรรมการ                                                                                     กรรมการ                                                                                 .
          (นายทพิย ์ ดาลาล)                                                                       (นายวริชั  นอบน้อมธรรม)
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บริษทั ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส ์จ ำกดั (มหำชน)

งบก ำไรขำดทนุเบด็เสรจ็ 

ส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2564

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

30 มิถนุำยน 30 มิถนุำยน 30 มิถนุำยน 30 มิถนุำยน

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

หมำยเหตุ บำท บำท บำท บำท

กำรแบง่ปันก ำไร (ขำดทนุ)

สว่นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทั 85,734,148 34,685,045 13,813,380 4,795,781

สว่นของสว่นไดเ้สยีทีไ่ม่มอี านาจควบคุม - (3,170,393) - -

85,734,148 31,514,652 13,813,380 4,795,781

กำรแบง่ปันก ำไรขำดทนุเบด็เสรจ็รวม

สว่นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทั 94,652,786 2,832,948 14,316,654 (22,529,619)

สว่นของสว่นไดเ้สยีทีไ่ม่มอี านาจควบคุม - (3,170,393) - -

94,652,786 (337,445) 14,316,654 (22,529,619)

ก ำไรต่อหุ้น

ก าไรต่อหุน้ข ัน้พืน้ฐาน 14.1 0.1420 0.0569 0.0229 0.0079

ก าไรต่อหุน้ปรบัลด 14.2 0.1290 0.0569 0.0208 0.0079

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลในหน้า 14 ถงึ 38 เป็นส่วนหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี้

กรรมการ                                                                                     กรรมการ                                                                                 .
          (นายทพิย ์ ดาลาล)                                                                       (นายวริชั  นอบน้อมธรรม)

ข้อมลูทำงกำรเงินรวม ข้อมลูทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร
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บริษทั ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส์ จ ำกดั (มหำชน)
งบก ำไรขำดทนุเบด็เสรจ็
ส ำหรบังวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2564

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

30 มิถนุำยน 30 มิถนุำยน 30 มิถนุำยน 30 มิถนุำยน

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

หมำยเหตุ บำท บำท บำท บำท

รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร 1,263,868,844 744,518,638 83,245,131 52,896,577

รายไดจ้ากการขาย 10,697,208 9,718,951 - -

ตน้ทนุการใหบ้รกิาร (1,017,727,218) (594,844,338) (48,539,872) (30,412,410)

ตน้ทนุขาย (2,602,177) (2,472,916) - -

ก ำไรขัน้ต้น 254,236,657 156,920,335 34,705,259 22,484,167

เงนิปันผลรบั 17.1 - - 26,095,768 19,085,536

รายไดอ้ืน่ 6,199,374 7,394,211 34,747,800 31,131,112

ค่าใชจ่้ายในการขาย (38,632,097) (32,796,318) (6,268,647) (4,692,629)

ค่าใชจ่้ายในการบรหิาร (130,555,190) (131,784,107) (41,162,442) (40,634,037)

ขาดทนุจากการดอ้ยค่าของสนิทรพัยท์างการเงนิ (639,190) (3,218,485) (549,149) (35,166)

ก าไร (ขาดทนุ) อืน่ - สุทธิ 302,489 86,782 (24,777) (3,470,667)

ตน้ทนุทางการเงนิ (14,460,652) (14,017,269) (9,967,843) (9,235,475)

ส่วนแบ่งก าไรจากเงนิลงทนุ

ในบรษิทัร่วมและการร่วมคา้ 100,021,739 76,072,240 - -

ก ำไรก่อนภำษีเงินได้ 176,473,130 58,657,389 37,575,969 14,632,841

ภาษเีงนิได้ 13 (13,275,180) (4,597,952) (1,193,637) 90,813

ก ำไรสทุธิส ำหรบังวด 163,197,950 54,059,437 36,382,332 14,723,654

ก ำไรขำดทนุเบด็เสรจ็อ่ืน:

รายการทีจ่ะไมจ่ดัประเภทรายการใหมไ่ปยงั

ก าไรหรอืขาดทนุในภายหลงั

การเปลีย่นแปลงในมลูค่ายตุธิรรมของเงนิลงทนุ

ในตราสารทนุทีว่ดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายตุธิรรมผ่าน

ก าไรขาดทนุเบด็เสรจ็อืน่ - (33,870,746) - (33,870,746)

ภาษเีงนิไดข้องรายการทีจ่ะไมจ่ดัประเภทรายการใหม่

   ไปยงัก าไรหรอืขาดทนุในภายหลงั - 6,774,149 - 6,774,149
รวมรำยกำรท่ีจะไม่จดัประเภทรำยกำรใหม่ไปยงั

ก ำไรหรือขำดทนุในภำยหลงั - (27,096,597) - (27,096,597)

รายการทีจ่ะจดัประเภทรายการใหมไ่ปยงั

ก าไรหรอืขาดทนุในภายหลงั

ก าไร (ขาดทนุ) จากการเปลีย่นแปลงมลูค่ายตุธิรรมของ

เครือ่งมอืป้องกนัความเสีย่งกระแสเงนิสด 2,624,207 (1,743,685) 2,624,207 (1,743,685)

ผลต่างของอตัราแลกเปลีย่นจากการแปลงค่า

   ขอ้มลูทางการเงนิ 10,572,198 1,907,121 - -

ส่วนแบ่งก าไรขาดทนุเบด็เสรจ็อืน่ของการร่วมคา้ 9.3 2,872,003 (3,130,610) - -

ภาษเีงนิไดข้องรายการทีจ่ะจดัประเภทรายการใหม่

   ไปยงัก าไรหรอืขาดทนุในภายหลงั (524,841) 348,737 (524,841) 348,737
รวมรำยกำรท่ีจะจดัประเภทรำยกำรใหม่ไปยงั

ก ำไรหรือขำดทนุในภำยหลงั 15,543,567 (2,618,437) 2,099,366 (1,394,948)

ก าไรขาดทนุเบด็เสรจ็อืน่ส าหรบังวด - สุทธจิากภาษี 15,543,567 (29,715,034) 2,099,366 (28,491,545)

ก ำไรขำดทนุเบด็เสรจ็รวมส ำหรบังวด 178,741,517 24,344,403 38,481,698 (13,767,891)

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลในหน้า 14 ถงึ 38 เป็นสว่นหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี้

ข้อมลูทำงกำรเงินรวม ข้อมลูทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร

กรรมการ                                                                                     กรรมการ                                                                                 .
          (นายทพิย ์ ดาลาล)                                                                       (นายวริชั  นอบน้อมธรรม)
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บริษทั ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส์ จ ำกดั (มหำชน)

งบก ำไรขำดทนุเบด็เสรจ็ 

ส ำหรบังวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2564

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

30 มิถนุำยน 30 มิถนุำยน 30 มิถนุำยน 30 มิถนุำยน

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

หมำยเหตุ บำท บำท บำท บำท

กำรแบง่ปันก ำไร (ขำดทนุ)

ส่วนของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทั 163,197,950 57,229,830 36,382,332 14,723,654

ส่วนของส่วนไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจควบคุม - (3,170,393) - -

163,197,950 54,059,437 36,382,332 14,723,654

กำรแบง่ปันก ำไรขำดทนุเบด็เสรจ็รวม

ส่วนของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทั 178,741,517 27,514,796 38,481,698 (13,767,891)

ส่วนของส่วนไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจควบคุม - (3,170,393) - -

178,741,517 24,344,403 38,481,698 (13,767,891)

ก ำไรต่อหุ้น

ก าไรต่อหุน้ข ัน้พืน้ฐาน 14.1 0.2708 0.0939 0.0604 0.0242

ก าไรต่อหุน้ปรบัลด 14.2 0.2529 0.0939 0.0564 0.0242

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลในหน้า 14 ถงึ 38 เป็นสว่นหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี้

กรรมการ                                                                                     กรรมการ                                                                                 .
          (นายทพิย ์ ดาลาล)                                                                       (นายวริชั  นอบน้อมธรรม)

ข้อมลูทำงกำรเงินรวม ข้อมลูทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร
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บริษทั ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส ์จ ำกดั (มหำชน)

งบแสดงกำรเปล่ียนแปลงส่วนของเจ้ำของ

ส ำหรบังวดหกเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2564

ส่วนเกินทุน ผลต่ำงของ ส่วนแบ่ง ก ำไร (ขำดทุน) จำกกำร กำรวดัมูลค่ำยุติธรรม

จำกกำรควบรวม ส่วนเกินทุน ส่วนต ำ่กว่ำทุน จดัสรรแล้ว จดัสรรแล้ว อตัรำแลกเปล่ียน ก ำไรขำดทุน เปล่ียนแปลงมูลค่ำยุติธรรม เงินลงทุนใน รวมส่วนของ ส่วนได้เสีย

 ทุนท่ีออก ส่วนเกิน กิจกำรภำยใต้กำร จำกกำรจ่ำยโดย ส่วนเกินทุน จำกกำรเปล่ียนแปลง - ส ำรอง - ส ำรอง จำกกำรแปลงค่ำ เบด็เสรจ็อ่ืน ของเคร่ืองมือป้องกนั ตรำสำรทุนผ่ำน ผู้เป็นเจ้ำของ ท่ีไม่มีอ ำนำจ รวม

และช ำระแล้ว มูลค่ำหุ้นสำมญั ควบคมุเดียวกนั ใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ หุ้นทุนซ้ือคืน สดัส่วนในบริษทัย่อย ตำมกฎหมำย หุ้นทุนซ้ือคืน ยงัไม่ได้จดัสรร หุ้นทุนซ้ือคืน ข้อมูลทำงกำรเงิน จำกกำรร่วมค้ำ ควำมเส่ียงกระแสเงินสด ก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อ่ืน รวม ของบริษทั ควบคมุ ส่วนของเจ้ำของ

หมำยเหตุ บำท บำท บำท บำท บำท บำท บำท บำท บำท บำท บำท บำท บำท บำท บำท บำท บำท บำท

ยอดยกมำ ณ วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2564 304,653,888 708,639,327 30,726,984 22,755,038 - (187,500) 39,000,000 40,089,186 199,357,830 (40,089,186) (7,988,940) 1,651,480 (7,569,498) - (13,906,958) 1,291,038,609 - 1,291,038,609

การใชส้ทิธติามใบส าคญัแสดงสทิธซิื้อหุน้สามญั 12 50,000 550,000 - - - - - - - - - - - - - 600,000 - 600,000

การขายหุน้ทุนซื้อคนื 12 - - - - 58,481,254 - - - - 40,089,186 - - - - - 98,570,440 - 98,570,440

โอนส ารองหุน้ทุนซื้อคนื - - - - - - - (40,089,186) 40,089,186 - - - - - - - - -

เงนิปันผลจ่าย 15 - - - - - - - - (60,123,838) - - - - - - (60,123,838) - (60,123,838)

ก าไรเบด็เสรจ็รวมส าหรบังวด - - - - - - - - 163,197,950 - 10,572,198 2,872,003 2,099,366 - 15,543,567 178,741,517 - 178,741,517

ยอดยกไป ณ วนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2564 304,703,888 709,189,327 30,726,984 22,755,038 58,481,254 (187,500) 39,000,000 - 342,521,128 - 2,583,258 4,523,483 (5,470,132) - 1,636,609 1,508,826,728 - 1,508,826,728

ยอดยกมำ ณ วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 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

การไดม้าซึ่งส่วนไดเ้สยีทีไ่ม่มอี านาจควบคุม

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

การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ - - - 659,535 - - - - - - - - - - - 659,535 - 659,535

เงนิปันผลจ่าย - - - - - - - - (91,396,151) - - - - - - (91,396,151) - (91,396,151)

ก าไรเบด็เสรจ็รวมส าหรบังวด - - - - - - - - 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

โอนขาดทุนจากการวดัมลูค่ายุตธิรรมเงนิลงทุน

ในตราสารทุนผ่านก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น

ไปก าไรสะสม - - - - - - - - (14,146,272) - - - - 14,146,272 14,146,272 - - -

ยอดยกไป ณ วนัท่ี 30 มิถนุำยน 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

ข้อมูลทำงกำรเงินรวม (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

ก ำไรสะสม

กรรมการ                                                                                              กรรมการ                                                                                      .

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลในหน้า 14 ถงึ 38 เป็นส่วนหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี้

ก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อ่ืน

องคป์ระกอบอ่ืน

ของส่วนของเจ้ำของ

                               (นายทพิย ์ ดาลาล)                                                                                   (นายวริชั  นอบน้อมธรรม)
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บริษทั ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส ์จ ำกดั (มหำชน)

งบแสดงกำรเปล่ียนแปลงส่วนของเจ้ำของ

ส ำหรบังวดหกเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2564

ก ำไร (ขำดทุน) จำกกำร กำรวดัมลูค่ำยติุธรรม

ส่วนเกินทุนจำก เปล่ียนแปลงมลูค่ำยติุธรรม เงินลงทุนใน

 ทุนท่ีออก ส่วนเกิน กำรจำ่ยโดยใช้ ส่วนเกินทุน จดัสรรแล้ว - ส ำรอง จดัสรรแล้ว - ส ำรอง ของเคร่ืองมือป้องกนั ตรำสำรทุนผำ่น รวม

และช ำระแล้ว มลูค่ำหุ้นสำมญั หุ้นเป็นเกณฑ์ หุ้นทุนซ้ือคืน ตำมกฎหมำย หุ้นทุนซ้ือคืน ยงัไม่ได้จดัสรร หุ้นทุนซ้ือคืน ควำมเส่ียงกระแสเงินสด ก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อ่ืน รวม ส่วนของเจำ้ของ

หมำยเหตุ บำท บำท บำท บำท บำท บำท บำท บำท บำท บำท บำท บำท

ยอดยกมำ ณ วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2564 304,653,888 708,639,327 22,755,038 - 28,900,000 40,089,186 109,940,258 (40,089,186) (7,569,498) - (7,569,498) 1,167,319,013

การใชส้ทิธติามใบส าคญัแสดงสทิธิ

ซื้อหุน้สามญั 12 50,000 550,000 - - - - - - - - - 600,000

การขายหุน้ทุนซื้อคนื 12 - - - 58,481,254 - - - 40,089,186 - - - 98,570,440

โอนส ารองหุน้ทุนซื้อคนื - - - - - (40,089,186) 40,089,186 - - - - -

เงนิปันผลจ่าย 15 - - - - - - (60,123,838) - - - - (60,123,838)

ก าไรเบด็เสรจ็รวมส าหรบังวด - - - - - - 36,382,332 - 2,099,366 - 2,099,366 38,481,698

ยอดยกไป ณ วนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2564 304,703,888 709,189,327 22,755,038 58,481,254 28,900,000 - 126,287,938 - (5,470,132) - (5,470,132) 1,244,847,313

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

การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ - - 659,535 - - - - - - - - 659,535

เงนิปันผลจ่าย - - - - - - (91,396,151) - - - - (91,396,151)

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

โอนขาดทุนจากการวดัมลูค่ายตุธิรรมเงนิลงทุน

ในตราสารทุนผ่านก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อืน่

ไปก าไรสะสม - - - - - - (14,146,272) - - 14,146,272 14,146,272 -

ยอดยกไป ณ วนัท่ี 30 มิถนุำยน 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

ข้อมลูทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

ก ำไรสะสม

กรรมการ                                                                                     กรรมการ                                                                                 .

          (นายทพิย์  ดาลาล)                                                                       (นายวริชั  นอบน้อมธรรม)

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลในหน้า 14 ถงึ 38 เป็นส่วนหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี้

องคป์ระกอบอ่ืน

ของส่วนของเจำ้ของ

ก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อ่ืน
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บริษทั ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส์ จ ำกดั (มหำชน)

งบกระแสเงินสด

ส ำหรบังวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2564

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

30 มิถนุำยน 30 มิถนุำยน 30 มิถนุำยน 30 มิถนุำยน

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

หมำยเหตุ บำท บำท บำท บำท

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมด ำเนินงำน

ก าไรก่อนภาษเีงนิได้ 176,473,130 58,657,389 37,575,969 14,632,841

รายการปรบัปรงุ

ค่าเสือ่มราคาและค่าตดัจ าหน่าย 52,232,859 50,552,956 4,827,017 4,883,807

ส่วนแบ่งก าไรจากเงนิลงทุน

ในบรษิทัรว่มและการรว่มคา้ (100,021,739) (76,072,240) - -

ก าไรจากการจ าหน่ายอุปกรณ์ (2,019,982) (52,827) - -

(กลบัรายการ) ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 1,899,072 (2,204,399) 311,167 296,243

ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสนิทรพัยท์างการเงนิ 639,190 3,218,485 549,149 35,166

(ก าไร) ขาดทุนจากอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ (153,874) 4,129,610 (134,634) 4,129,610

ขาดทุนจากการเปลีย่นแปลงมลูค่ายุตธิรรมของตราสารอนุพนัธ์ - 935,741 - 122,724

ก าไรจากการลดค่าเชา่ตามสญัญาเชา่ (333,006) - - -

รายไดด้อกเบีย้ (329,373) (680,528) (4,689,574) (5,864,696)

รายไดเ้งนิปันผล 17.1 - - (26,095,768) (19,085,536)

ค่าใชจ่้ายจากการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ - 659,535 - 659,535

ตน้ทุนทางการเงนิ 14,460,652 14,017,269 9,967,843 9,235,475

142,846,929 53,160,991 22,311,169 9,045,169
กำรเปล่ียนแปลงของเงินทุนหมุนเวียน

สนิทรพัยด์ าเนนิงานลดลง (เพิม่ขึน้)

ลกูหนี้การคา้และลกูหนี้อื่น (109,815,115) 150,264,297 (25,144,827) (481,647)

สนิคา้คงเหลอื 203,940 (397,159) - -

สนิทรพัยห์มนุเวยีนอื่น (40,217,921) 1,831,481 (40,324,358) 278,915

เงนิประกนัสญัญา 771,970 1,323,240 (40,000) 12,700

สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอื่น 15,304,822 16,132,737 1,124,336 -

หนี้สนิด าเนนิงานเพิม่ขึน้ (ลดลง)

เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่น 13,313,194 (193,627,362) 8,335,164 (4,361,524)

หนี้สนิหมนุเวยีนอื่น 5,304,041 (8,102,422) (879,864) (433,096)

หนี้สนิไมห่มนุเวยีนอื่น 23,000 (4,342,492) - 21,000

จ่ายผลประโยชน์พนกังาน (1,235,332) (1,028,400) - -

กระแสเงินสดจำกกำรด ำเนินงำน 26,499,528 15,214,911 (34,618,380) 4,081,517

จ่ายภาษเีงนิได้ (17,205,415) (12,373,549) (2,075,020) (1,432,629)

เงินสดสทุธิได้มำจำก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด ำเนินงำน 9,294,113 2,841,362 (36,693,400) 2,648,888

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลในหน้า 14 ถงึ 38 เป็นส่วนหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี้

ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร

กรรมการ                                                                                     กรรมการ                                                                                 .
          (นายทพิย์  ดาลาล)                                                                       (นายวริชั  นอบน้อมธรรม)
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บริษทั ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส์ จ ำกดั (มหำชน)

งบกระแสเงินสด

ส ำหรบังวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2564

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

30 มิถนุำยน 30 มิถนุำยน 30 มิถนุำยน 30 มิถนุำยน

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

หมำยเหตุ บำท บำท บำท บำท

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมลงทุน

เงนิสดรบัจากดอกเบีย้ 269,164 690,576 4,667,039 5,824,534

เงนิสดรบัจากการจ าหน่ายอุปกรณ์ 1,798,500 49,729,582 - -

เงนิสดรบัจากการจ าหน่ายสนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีน

ทีถ่อืไวเ้พือ่ขาย 8 34,705,200 - - -

เงนิสดจ่ายเพือ่ซือ้อุปกรณ์และสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน (12,133,952) (11,055,513) (5,449,234) (8,035,819)

เงนิสดจ่ายเงนิลงทุนในบรษิทัย่อย 9.1 - (163,540,435) (5,000,000) (188,000,000)

เงนิสดรบัจากการเลกิกจิการในการรว่มคา้ 1,430,616 - - -

เงนิสดจ่ายเงนิลงทุนในบรษิทัรว่มและการรว่มคา้ (118,200,000) (211,872,990) (118,200,000) (211,872,990)

เงนิสดรบัคนืจากเงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่กจิการ

ทีเ่กีย่วขอ้งกนั 17.3 25,000,000 9,000,000 137,000,000 112,000,000

เงนิสดจ่ายเงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 17.3 (37,100,000) - (114,600,000) (25,400,000)

เงนิสดรบัจากเงนิปันผลจากบรษิทัย่อย - - 26,177,535 61,836,000

เงนิสดรบัจากเงนิปันผลจากบรษิทัรว่มและการรว่มคา้ 40,739,403 41,386,380 36,374,708 37,786,500

เงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (63,491,069) (285,662,400) (39,029,952) (215,861,775)

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลในหน้า 14 ถงึ 38 เป็นส่วนหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี้

ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร

กรรมการ                                                                                     กรรมการ                                                                                 .
          (นายทพิย์  ดาลาล)                                                                       (นายวริชั  นอบน้อมธรรม)
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บริษทั ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส์ จ ำกดั (มหำชน)

งบกระแสเงินสด

ส ำหรบังวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2564

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

30 มิถนุำยน 30 มิถนุำยน 30 มิถนุำยน 30 มิถนุำยน

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

หมำยเหตุ บำท บำท บำท บำท

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมจดัหำเงิน

เงนิสดจ่ายดอกเบีย้ (14,190,656) (8,079,962) (9,842,072) (8,082,228)

เงนิสดรบัจากเงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ 11.1 315,000,000 445,000,000 315,000,000 445,000,000

เงนิสดจ่ายคนืเงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ 11.1 (185,000,000) (305,000,000) (185,000,000) (305,000,000)

เงนิสดจ่ายหนี้สนิตามสญัญาเชา่ (30,245,009) (37,459,577) (1,530,760) (2,850,957)

เงนิสดรบัจากเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 11.2 - 150,000,000 - 150,000,000

เงนิสดจ่ายคนืเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 11.2 (75,000,000) (30,000,000) (75,000,000) (30,000,000)

เงนิสดรบัจากการขายหุน้ทุนซือ้คนื 12 98,570,440 - 98,570,440 -

เงนิสดรบัจากการใชส้ทิธติามใบส าคญัแสดงสทิธซิือ้หุน้สามญั 12 600,000 - 600,000 -

เงนิสดจ่ายเงนิปันผล (59,955,801) (91,307,843) (59,955,801) (91,307,843)

เงินสดสทุธิได้มำจำกกิจกรรมจดัหำเงิน 49,778,974 123,152,618 82,841,807 157,758,972

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดเพ่ิมขึน้ (ลดลง) - สทุธิ (4,417,982) (159,668,420) 7,118,455 (55,453,915)

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดตน้งวด 110,488,033 262,472,916 34,021,248 71,468,881

ก าไรจากอตัราแลกเปลีย่นของเงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 1,016,780 1,309,532 - -

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดปลำยงวด 107,086,831 104,114,028 41,139,703 16,014,966

รำยกำรท่ีไม่ใช่เงินสด

การไดม้าของสนิทรพัยส์ทิธกิารใชจ้ากสญัญาเชา่ 18,076,477 8,134,527 - -

เงนิปันผลคา้งรบั 6,340,495 - - -

เงนิปันผลคา้งจ่าย 171,322 89,018 171,322 89,018

เจา้หนี้ค่าซือ้สนิทรพัยถ์าวร - 852,365 - -

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลในหน้า 14 ถงึ 38 เป็นส่วนหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี้

ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร

กรรมการ                                                                                     กรรมการ                                                                                 .
          (นายทพิย์  ดาลาล)                                                                       (นายวริชั  นอบน้อมธรรม)
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1 เหตกุำรณ์ส ำคญัระหว่ำงงวดท่ีรำยงำน 

 

1.1 กำรแพรร่ะบำดของโรคติดเช้ือไวรสัโคโรน่ำ 2019  
 

ผลกระทบจากการระบาดของเชือ้ไวรสัโคโรน่า 2019 (COVID-19) ตัง้แต่ช่วงตน้ปี พ.ศ. 2563 ทีผ่่านมา ยงัคงมผีลต่อเนื่องมา
จนถงึปัจจุบนั ซึ่งเหตุการณ์ดงักล่าวส่งผลกระทบต่อผลการด าเนินงานของกลุ่มกจิการ โดยเฉพาะกลุ่มธุรกจิขนส่งสนิค้าทาง
อากาศและทีเ่กี่ยวขอ้ง เนื่องดว้ยมาตรการป้องกนัการระบาดของ COVID-19 ที่เกดิขึ้นทัง้ในประเทศและต่างประเทศ ส่งผล
กระทบต่อทัง้อุปสงคก์ารขนส่งสนิคา้และอุปทานทีล่ดลงจากการทีส่ายการบนิหยุดใหบ้รกิาร อย่างไรกด็ ีกลุ่มกจิการไดม้กีาร
วางแผนกบัสายการบนิเพื่อน าเครื่องบนิขนส่งผูโ้ดยสารมาใชส้ าหรบัการขนส่งสนิคา้ทางอากาศเพิม่ขึน้ (Cargo flight) ซึ่งช่วย
เสรมิสรา้งผลการด าเนินงานโดยรวมของกลุ่มกจิการได ้ประกอบกบัการปรบัตวัในการด าเนินธุรกจิไม่วา่จะเป็นการขนสง่สนิคา้
ทางเรอืซึ่งได้อานิสงค์จากอุปสงค์ที่มีเพิ่มสูงขึ้นท าให้ค่าระวางสนิค้าทางเรอืปรบัตวัเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งท าให้กลุ่มกิจการได้รบั
ผลตอบแทนจากสว่นดงักล่าวเพิม่ขึน้ดว้ย 
 

1.2 กำรปรบัโครงสร้ำงกลุ่มธรุกิจขำยระวำงสินค้ำสำยกำรบิน (GSA)  
 

ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัครัง้ที ่4/2564 เมื่อวนัที ่1 เมษายน พ.ศ. 2564 และครัง้ที ่5/2564 เมื่อวนัที ่27 เมษายน พ.ศ. 2564  
ไดม้มีตอินุมตักิารปรบัโครงสรา้งกลุ่มธุรกจิขายระวางสนิคา้สายการบนิ (GSA) โดยใหม้กีารจ าหน่ายเงนิลงทุนในบรษิทัต่างๆ 
ในธุรกจิ GSA ทีบ่รษิทัเป็นผูถ้อืหุน้ทางตรง และบรษิทัจะไดร้บัหุน้ของบรษิทั เอเชยี เน็ตเวริค์ อนิเตอร ์เนชัน่แนล จ ากดั 
(“ANI”) โดย ANI จะมกีารออกหุน้สามญัเพิม่ทุนเพื่อเป็นสิง่ตอบแทนในการช าระค่าหุน้ดงักล่าว ณ วนัที ่30 มถิุนายน พ.ศ .2564 
บรษิทัยงัไม่ไดด้ าเนินการการปรบัโครงสรา้งนี้ ซึง่คาดวา่จะด าเนินการแลว้เสรจ็ภายในปี พ.ศ. 2564 
 

2 เกณฑก์ำรจดัท ำข้อมูลทำงกำรเงิน 
 

ขอ้มลูทางการเงนิรวมและขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการระหวา่งกาลไดจ้ดัท าขึน้ตามมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที่ 34 เรือ่ง การรายงาน
ทางการเงนิระหวา่งกาล และขอ้ก าหนดเพิม่เตมิอื่นเกีย่วกบัรายงานทางการเงนิทีอ่อกภายใตพ้ระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์
 

ขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี้ควรอ่านควบคูก่บังบการเงนิของรอบปีบญัชสีิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 
 

ขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลฉบบัภาษาองักฤษจดัท าขึน้จากขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลภาษาไทยทีจ่ดัท าตามกฎหมาย ในกรณีที่
มเีนื้อความขดัแยง้กนัหรอืมกีารตคีวามแตกต่างกนั ใหใ้ชข้อ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลฉบบัภาษาไทยเป็นหลกั 
 

3 นโยบำยกำรบญัชี 
 

นโยบายการบญัชทีีใ่ชใ้นการจดัท าขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลเป็นนโยบายเดยีวกนักบันโยบายการบญัชทีีใ่ชใ้นการจดัท างบการเงนิ
ส าหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 ยกเวน้เรือ่งดงัต่อไปนี้  
 

1) ณ วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2564 กลุ่มกจิการยุตกิารน ามาตรการผ่อนปรนชัว่คราวเพื่อลดผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคตดิเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 (มาตรการผ่อนปรนชัว่คราวเพื่อลดผลกระทบจาก COVID-19) ทีอ่อกโดยสภาวชิาชพี
บญัชมีาถอืปฏบิตัสิ าหรบัรอบระยะเวลารายงานสิน้สุดภายในช่วงเวลาระหว่างวนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2563 ถงึวนัที ่31 ธนัวาคม 
พ.ศ. 2563 ผลกระทบจากการยุติการใช้มาตรการผ่อนปรนได้รวมอยู่ในผลการด าเนินงานส าหรบังวดหกเดือนสิ้นสุดวนัที ่ 
30 มถิุนายน พ.ศ. 2564 
 

2) การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัปรบัปรุงที่มีผลบังคบัใช้ตัง้แต่วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2564 มาถือปฏิบตัิ ไม่มี
ผลกระทบทีม่นียัส าคญัต่อกลุ่มกจิการ 
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4 ประมำณกำรทำงบญัชี 

 
ในการจดัท าขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาล ผูบ้รหิารตอ้งใชดุ้ลยพนิิจ การประมาณการ และขอ้สมมตทิีม่ผีลกระทบต่อการน านโยบาย
การบญัชมีาใช ้และจ านวนเงนิของสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิ รายไดแ้ละค่าใชจ้่าย ผลทีเ่กดิขึน้จรงิในระหวา่งงวดอาจแตกต่างจากประมาณการ 
กลุ่มกจิการไมม่กีารเปลีย่นแปลงประมาณการทางบญัชทีีเ่ป็นสาระส าคญัในระหวา่งงวด 
 

5 ข้อมูลตำมส่วนงำนและรำยได้ 
 
ข้อมูลจ าแนกตามส่วนงานและรายได้ แบ่งตามส่วนงานที่น าเสนอและได้รบัการสอบทานโดยผู้มีอ านาจตัดสินใจสูงสุดด้านการ
ด าเนินงานคือคณะกรรมการบริษัท โดยรวมส่วนงานที่มีลักษณะที่คล้ายคลึงกันเข้าด้วยกัน ผู้มีอ านาจตัดสินใจสูงสุดด้านการ
ด าเนินงาน วดัผลการด าเนินงานของแต่ละส่วนงานโดยใชก้ าไรขัน้ตน้ ส่วนงานทีน่ าเสนอประกอบไปดว้ยธุรกจิขนส่งสนิคา้ทางอากาศ 
ธุรกจิขนส่งสนิคา้ทางทะเลและทางบก ธุรกจิการบรหิารจดัการโลจสิตกิส ์ธุรกจิโลจสิตกิสส์ าหรบัเคมภีณัฑ์และสนิคา้อนัตราย และบรหิาร
จดัการอื่นๆ 
 
ธุรกจิขนสง่สนิคา้ทางอากาศ ประกอบธุรกิจหลกัในการเป็นตวัแทนให้บรกิารขายระวางขนส่งและขนถ่าย

สนิคา้ทางอากาศ ทัง้ภายในและต่างประเทศให้กบัสายการบนิ รวมถงึบรกิารอื่น 
ทีเ่กีย่วขอ้งและใหบ้รกิารจดัการคลงัสนิคา้ และบรหิารคลงัสนิคา้ในท่าอากาศยาน 

ธุรกจิขนสง่สนิคา้ทางทะเลและทางบก ประกอบธุรกิจหลกัในการเป็นตวัแทนให้บรกิารขายระวางขนส่งและขนถ่าย
สนิคา้ทางทะเลและทางบกทัง้ภายในและต่างประเทศ 

ธุรกจิการบรหิารจดัการโลจสิตกิส ์ ให้บริการสถานที่จ ัดเก็บสินค้าบริหารคลังสินค้า ขนส่งและขนถ่ายสินค้า  
ทัง้ทางบก ทางน ้า และทางอากาศ ทัง้ภายในประเทศและระหว่างประเทศ 

ธุรกจิโลจสิตกิสส์ าหรบัเคมภีณัฑแ์ละสนิคา้อนัตราย ประกอบธุรกจิหลกัในการเป็นตวัแทนใหบ้รกิารขายระวาง รบัจดัการขนสง่สนิคา้
ทัง้ในและต่างประเทศ ใหบ้รกิารดา้นบรหิารคลงัสนิคา้ และกระจายสนิคา้ส าหรบั
สนิคา้เคมแีละทีเ่กีย่วเนื่องกบัอุตสาหกรรมเคม ี

บรหิารจดัการอื่นๆ ใหบ้รกิารเชา่อาคาร และบรหิารจดัการอื่นๆ 
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 ข้อมลูทำงกำรเงินรวม (บำท) 
 ส ำหรบังวดหกเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2564 

 

ธรุกิจขนส่ง
สินค้ำ 

ทำงอำกำศ 

ธรุกิจขนส่ง
สินค้ำ 

ทำงทะเลและ 
ทำงบก 

ธรุกิจกำร
บริหำรจดักำร 

โลจิสติกส ์

ธรุกิจโลจิสติกส์
ส ำหรบั

เคมีภณัฑแ์ละ
สินค้ำอนัตรำย 

บริหำรจดักำร
อ่ืนๆ 

รวมก่อน
รำยกำร 

ระหวำ่งกนั 
ตดัรำยกำร 
ระหวำ่งกนั 

รวมหลงัตดั
รำยกำร 

ระหวำ่งกนั 
         

รายไดจ้ากการขายและบรกิาร  762,711,974   44,147,810   119,617,988   378,553,523   7,466,402   1,312,497,697   (37,931,645)  1,274,566,052  
ตน้ทุนขายและบรกิาร  (654,864,748)  (31,338,190)  (79,047,402)  (278,110,770)  (5,306,980)  (1,048,668,090)  28,338,695   (1,020,329,395) 
ก ำไรของส่วนงำน  107,847,226   12,809,620   40,570,586   100,442,753   2,159,422   263,829,607   (9,592,950)  254,236,657  
รายไดอ้ืน่         6,199,374  
คา่ใชจ้่ายในการขาย         (38,632,097) 
คา่ใชจ้่ายในการบรหิาร        (130,555,190) 
ขาดทุนจากการดอ้ยคา่ของสนิทรพัยท์างการเงนิ         (639,190) 
ก าไร (ขาดทนุ) อื่น - สทุธ ิ         302,489  
ตน้ทุนทางการเงนิ         (14,460,652) 
สว่นแบ่งก าไรจากเงนิลงทุนในบรษิทัรว่มและการรว่มคา้         100,021,739  
ก ำไรก่อนภำษีเงินได้        176,473,130 
ภาษเีงนิได ้         (13,275,180) 
ก ำไรสทุธิส ำหรบังวด        163,197,950 
         

จงัหวะเวลำกำรรบัรู้รำยได้         
         

เมือ่ปฏบิตัติามภาระทีต่อ้งปฏบิตัเิสรจ็สิน้ (point in time)  -     -     29,630,690   192,065,420   -     221,696,110   (1,677,046)  220,019,064  
ตลอดช่วงเวลาทีป่ฏบิตัติามภาระทีต่อ้งปฏบิตั ิ(over time)  762,711,974   44,147,810   89,987,298   186,488,103   7,466,402   1,090,801,587   (36,254,599)  1,054,546,988  
รวมรำยได้  762,711,974   44,147,810   119,617,988   378,553,523   7,466,402   1,312,497,697   (37,931,645)  1,274,566,052  
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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 
         

รายไดจ้ากการขายและบรกิาร  425,071,499   22,765,504   78,653,192   250,483,829   7,513,273   784,487,297   (30,249,708)  754,237,589  
ตน้ทุนขายและบรกิาร  (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  
รายไดอ้ืน่         7,394,211  
คา่ใชจ้่ายในการขาย         (32,796,318) 
คา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร         (131,784,107) 
ขาดทุนจากการดอ้ยคา่ของสนิทรพัยท์างการเงนิ         (3,218,485) 
ก าไร (ขาดทุน) อื่น - สทุธ ิ        86,782 
ตน้ทุนทางการเงนิ         (14,017,269) 
สว่นแบ่งก าไรจากเงนิลงทุนในบรษิทัรว่มและการรว่มคา้         76,072,240  
ก ำไรก่อนภำษีเงินได้         58,657,389  
ภาษเีงนิได ้         (4,597,952) 
ก ำไรสทุธิส ำหรบังวด         54,059,437  
         

จงัหวะเวลำกำรรบัรู้รำยได้         
         

เมือ่ปฏบิตัติามภาระทีต่อ้งปฏบิตัเิสรจ็สิน้ (point in time)  -     -     31,863,092   95,564,885   -     127,427,977   (1,070,159)  126,357,818  
ตลอดช่วงเวลาทีป่ฏบิตัติามภาระทีต่อ้งปฏบิตั ิ(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  
รวมรำยได้  425,071,499   22,765,504   78,653,192   250,483,829   7,513,273   784,487,297   (30,249,708)  754,237,589  
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6 มูลค่ำยติุธรรม 

 
ตารางต่อไปนี้แสดงสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิทางการเงนิทีว่ดัมลูคา่ดว้ยมลูคา่ยุตธิรรมในแต่ละระดบั 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม 
 ข้อมูลระดบัท่ี 1 ข้อมลูระดบัท่ี 2 ข้อมลูระดบัท่ี 3 
 30 มิถนุำยน 31 ธนัวำคม 30 มิถนุำยน 31 ธนัวำคม 30 มิถนุำยน 31 ธนัวำคม 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
สินทรพัย ์       
สนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัมลูคา่ดว้ยมลูคา่       
   ยุตธิรรมผา่นก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น - - - - 13,250 13,250 
       
หน้ีสิน       
สญัญาแลกเปลีย่นอตัราดอกเบีย้ - - 6,837,664 9,461,871 - - 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ข้อมูลระดบัท่ี 1 ข้อมูลระดบัท่ี 2 ข้อมูลระดบัท่ี 3 
 30 มิถนุำยน 31 ธนัวำคม 30 มิถนุำยน 31 ธนัวำคม 30 มิถนุำยน 31 ธนัวำคม 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
หน้ีสิน       
สญัญาแลกเปลีย่นอตัราดอกเบีย้ - - 6,837,664 9,461,871 - - 
 
ไมม่รีายการโอนระหว่างล าดบัชัน้มลูคา่ยุตธิรรมในระหวา่งงวด 
 
6.1 เทคนิคกำรประเมินมูลค่ำส ำหรบักำรวดัมูลค่ำยติุธรรมระดบัท่ี 2  

 
มลูค่ายุตธิรรมของสญัญาแลกเปลีย่นอตัราดอกเบี้ยถูกก าหนดจากอตัราดอกเบี้ยล่วงหน้าซึ่งอา้งองิจากเสน้อตัราผลตอบแทน 
ทีส่งัเกตได ้(observable yield curve) 
 

6.2 เทคนิคกำรประเมินมูลค่ำส ำหรบักำรวดัมูลค่ำยติุธรรมระดบัท่ี 3 
 
กลุ่มกจิการวดัมูลค่ายุตธิรรมของสนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุตธิรรมผ่านก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นซึ่งเป็นเงนิลงทุน 
ในตราสารทุนโดยอา้งองิกบัราคาตามบญัชขีองเงนิลงทุน ซึง่ผูบ้รหิารพจิารณาวา่ใกลเ้คยีงกบัมลูคา่ยุตธิรรม 
 

มูลค่ายุตธิรรมของรายการสนิทรพัย์ทางการเงนิและหนี้สนิทางการเงนิของกลุ่มกจิการมมีูลค่าใกล้เคยีงกบัมูลค่าตามบญัช ีเนื่องจาก
สว่นใหญ่เป็นเครือ่งมอืทางการเงนิระยะสัน้ และเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิมอีตัราดอกเบีย้ลอยตวัทีใ่กลเ้คยีงกบัอตัราตลาด 
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7 ลกูหน้ีกำรค้ำและลกูหน้ีอ่ืน - สทุธิ 

 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมลูทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 30 มิถนุำยน 31 ธนัวำคม 30 มิถนุำยน 31 ธนัวำคม 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 บำท บำท บำท บำท 
     
ลกูหนี้การคา้ - กจิการอื่น 419,088,521  326,612,165   37,518,660   24,973,453  
หกั  คา่เผือ่ผลขาดทุนทีค่าดวา่จะเกดิขึน้  (15,892,195)  (15,154,824)  (1,458,510)  (909,360) 

ลกูหนี้การคา้ - กจิการอื่น - สทุธ ิ 403,196,326  311,457,341   36,060,150   24,064,093  
ลกูหนี้การคา้ - กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั     
   (หมายเหตุขอ้ 17.2) 15,635,732  12,233,227   5,720,617  3,673,550  
คา่ใชจ้่ายจ่ายลว่งหน้า  10,330,171   8,349,491   2,039,809   1,500,980  
รายไดค้า้งรบั  75,352,273   62,266,383   3,521,029   5,396,355  
ลกูหนี้อื่น - กจิการอื่น  5,911,567   6,218,501   1,228,442   663,240  
ลกูหนี้อื่น - กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั     
   (หมายเหตุขอ้ 17.2)  894,742   -   30,943,434  19,597,050 
เงนิปันผลคา้งรบั - กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั     
   (หมายเหตุขอ้ 17.2)  26,771,504   32,666,010   25,174,310  61,496,151 
  538,092,315   433,190,953   104,687,791   116,391,419  
 
ลกูหนี้การคา้สามารถวเิคราะหต์ามอายุหนี้ทีค่า้งช าระไดด้งันี้ 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 30 มิถนุำยน 31 ธนัวำคม 30 มิถนุำยน 31 ธนัวำคม 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 บำท บำท บำท บำท 
ลกูหนี้การคา้ - กจิการอื่น     
ไมเ่กนิ 3 เดอืน 395,506,381  293,096,113   34,838,590   23,141,487  
3 - 6 เดอืน  11,260,164   4,316,743   1,775,147   609,957  
6 - 12 เดอืน  1,752,291   23,455,659   -   756,415  
เกนิกวา่ 12 เดอืน  10,569,685   5,743,650   904,923   465,594  
 419,088,521  326,612,165   37,518,660   24,973,453  
หกั  คา่เผือ่ผลขาดทุนทีค่าดวา่จะเกดิขึน้  (15,892,195)  (15,154,824)  (1,458,510)  (909,360) 
 403,196,326  311,457,341   36,060,150  24,064,093 
     
ลกูหนี้การคา้ - กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั      
   (หมายเหตุขอ้ 17.2)     
ไมเ่กนิ 3 เดอืน 15,635,732  12,233,227   5,707,696  3,673,550  
3 - 6 เดอืน  -   -   12,921   -  
 15,635,732  12,233,227   5,720,617  3,673,550 
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8 สินทรพัยห์มุนเวียนอ่ืน 

 
ในระหว่างไตรมาส 2 ปี พ.ศ. 2564 บรษิัทได้จ่ายเงนิมดัจ าจ านวน 40.00 ล้านบาท ส าหรบัการเข้าตรวจสอบสถานะทางกฎหมาย 
บญัช ีและการเงนิเพื่อประกอบการตดัสนิใจในการเขา้ร่วมลงทุนในบรษิทัแห่งหนึ่ง ทัง้นี้บรษิทัไดร้บัหุน้ของบรษิทัในตลาดหลกัทรพัย์
แหง่หนึ่งมาเป็นหลกัประกนัในการไดร้บัคนืเงนิมดัจ าดงักล่าว 
 

9 เงินลงทุนในบริษทัย่อย บริษทัร่วม และกำรร่วมค้ำ 
 
9.1 บริษทัย่อย 

 
ณ วนัที ่30 มถิุนายน พ.ศ. 2564 และวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 เงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย มดีงันี้ 
 

   อตัรำร้อยละของหุ้นท่ีถือ ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

   ทัง้ทำงตรงและทำงอ้อม รำคำทุน (ถือทำงตรง) 

 ประเภทของธรุกิจ 
จดัตัง้ขึน้ 
ในประเทศ 

30 มิถนุำยน 
พ.ศ. 2564 

ร้อยละ 

31 ธนัวำคม  
พ.ศ. 2563 

ร้อยละ 

30 มิถนุำยน 
พ.ศ. 2564 

บำท 

31 ธนัวำคม  
พ.ศ. 2563 

บำท 
       

บรษิทัยอ่ยทางตรง       
บรษิทั เอเชยี กราวด ์เซอรว์สิ จ ากดั ตวัแทนขนสง่สนิคา้ทางอากาศ ไทย 100.00 100.00  24,999,800   24,999,800  

บรษิทั ทรพิเพลิ ไอ แอร ์เอก็ซเ์พรส จ ากดั ตวัแทนขนสง่สนิคา้ทางอากาศ ไทย 100.00 100.00  50,499,780   50,499,780  

บรษิทั ทรพิเพลิ ไอ เอเชยี คารโ์ก จ ากดั ตวัแทนขนสง่สนิคา้ทางอากาศ ไทย 100.00 100.00  4,999,900   4,999,900  

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

   แมเนจเมนท ์จ ากดั       

บรษิทั ทรพิเพลิ ไอ ซพัพลายเชน จ ากดั บรหิารจดัการขนสง่ครบวงจร ไทย 100.00 100.00  9,999,800   4,999,800  

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

   เอเยนซสี ์จ ากดั       

บรษิทั ดจี ีแพคเกจจิง้ (ประเทศไทย) จ ากดั จ าหน่ายและบรกิารบรรจุสนิคา้ ไทย 100.00 100.00  1,099,880   1,099,880  

บรษิทั ครอส บอรเ์ดอร ์เคอเรยีร ์จ ากดั บรหิารจดัการขนสง่ครบวงจร ไทย 100.00 100.00  2,999,850   2,999,850  

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

       
บรษิทัยอ่ยทางออ้ม       
Triple i International Japan Co., Ltd. 
   (ถอืโดย Triple i International Pte. Ltd.) 

ตวัแทนขนสง่สนิคา้ทางอากาศ 
 

ญีปุ่่ น - 100.00  -  - 

     157,948,570 152,948,570 
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การเปลีย่นแปลงของเงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ยส าหรบังวดหกเดอืนสิน้สดุวนัที ่30 มถิุนายน พ.ศ. 2564 มดีงันี้ 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 บำท 
  
ราคาตามบญัช ีณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563  152,948,570  
ลงทุนเพิม่  5,000,000  
ราคาตามบญัช ีณ วนัที ่30 มถิุนายน พ.ศ. 2564 157,948,570 
 
การลงทุนเพิม่ในหุน้เพิม่ทุนของบรษิทัยอ่ย 
 
เมื่อวนัที ่28 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 บรษิทัไดล้งทุนเพิม่ใน บรษิทั ทรพิเพลิ ไอ ซพัพลายเชน จ ากดั ซึ่งเป็นบรษิทัย่อยทีอ่อก
หุน้สามญัเพิม่ทุนจ านวน 50,000 หุน้ มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 100 บาท บรษิทัไดจ้่ายช าระค่าหุน้เพิม่ทุนดงักล่าวแลว้เตม็จ านวน 
เป็นเงนิ 5.00 ลา้นบาท ทัง้นี้สดัส่วนการถอืหุน้ของบรษิทัในบรษิทัยอ่ยไมม่กีารเปลีย่นแปลง 
 
การเลกิกจิการของบรษิทัยอ่ย  
 
เมื่อวนัที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2563 Triple i International Japan Co., Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทย่อยทางอ้อม มีมติให้จดทะเบียน 
เลกิกจิการ โดยไดจ้ดทะเบยีนเลิกกจิการเมื่อวนัที ่1 มถิุนายน พ.ศ. 2563 และช าระบญัชแีลว้เสรจ็ในเดอืนมนีาคม พ.ศ. 2564 
บรษิทัยอ่ยไดร้บัเงนิคนืทุนจากบรษิทัยอ่ยทางออ้มดงักล่าวจ านวน 0.17 ลา้นบาท  
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9.2 บริษทัรว่ม 

 
ณ วนัที ่30 มถิุนายน พ.ศ. 2564 และวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 เงนิลงทุนในบรษิทัรว่ม มดีงันี้ 
 
     ข้อมูลทำงกำรเงิน 
   อตัรำร้อยละของหุ้นท่ีถือ ข้อมูลทำงกำรเงินรวม เฉพำะกิจกำร 

   ทัง้ทำงตรงและทำงอ้อม มูลค่ำตำมวิธีส่วนได้เสีย รำคำทุน (ถือทำงตรง) 

 ประเภทของธรุกิจ 
จดัตัง้ขึ้น 
ในประเทศ 

30 มิถนุำยน
พ.ศ. 2564 

ร้อยละ 

31 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2563 

ร้อยละ 

30 มิถนุำยน
พ.ศ. 2564 

บำท 

31 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2563 

บำท 

30 มิถนุำยน
พ.ศ. 2564 

บำท 

31 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2563 

บำท 
         
บรษิทัรว่มทางตรง         
บรษิทั ซเีค ไลน์ (ประเทศไทย) จ ากดั ตวัแทนบรษิทัเดนิเรอืระหว่างประเทศ ไทย 42.00 42.00  10,285,566   7,032,638   2,100,000   2,100,000  

บรษิทั เอก็คู ่เวลิดไ์วด ์(ประเทศไทย) จ ากดั ตวัแทนขนสง่สนิคา้ระหวา่งประเทศ ไทย 43.00 43.00  10,061,923   4,457,088   2,365,215   2,365,215  

Excel Air (Cambodia) Limited ตวัแทนขนสง่สนิคา้ทางอากาศ กมัพชูา 32.00 32.00  940,134   805,061   972,348   972,348  

บรษิทั แกเลค็ซี ่เวนเจอรส์ จ ากดั ลงทุนในบรษิทัอืน่ ไทย 30.00 30.00  71,193,243   71,254,972   73,085,000   70,085,000  

บรษิทั เอ.ท.ีพ.ีเฟรนด ์เซอรว์สิ จ ากดั  บรกิารจุดรบัสง่ และขนสง่สนิคา้
ภายในประเทศ 

ไทย 30.00       -  109,273,031   -     106,200,000   -    

         

บรษิทัรว่มทางออ้ม         

Excel Air Limited ตวัแทนขนสง่สนิคา้ทางอากาศ ฮ่องกง 20.00 20.00  1,973,739   3,451,399   -    - 

   (ถอืหุน้โดย Triple i International Pte. Ltd.)         

     203,727,636  87,001,158   184,722,563  75,522,563 

 



บริษทั ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส ์จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดหกเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2564 
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การเปลีย่นแปลงของเงนิลงทุนในบรษิทัรว่มส าหรบังวดหกเดอืนสิน้สดุวนัที ่30 มถิุนายน พ.ศ. 2564 มดีงันี้ 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 เงินลงทุนตำมวิธีส่วนได้เสีย 

บำท 
เงินลงทุนตำมวิธีรำคำทุน 

บำท 
   

ราคาตามบญัชตีน้งวด  87,001,158   75,522,563  
ลงทุนเพิม่  109,200,000   109,200,000  
สว่นแบ่งก าไร  11,393,318   -  
เงนิปันผลรบั  (4,046,088)  -  
ผลต่างจากการแปลงคา่ขอ้มลูทางการเงนิ  179,248   -  
ราคาตามบญัชปีลายงวด  203,727,636   184,722,563  
 

การลงทุนเพิม่ในบรษิทัรว่ม 
 

1) บรษิทั เอ.ท.ีพ.ีเฟรนด ์เซอรว์สิ จ ากดั (“ATP”) 
 

เมื่อวนัที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2564 ที่ประชุมคณะกรรมการบรษิัทครัง้ที่ 3/2564 ได้อนุมตัิการเข้าซื้อหุ้นบรษิัท เอ.ท.ีพี.เฟรนด ์
เซอร์วสิ จ ากดั (“ATP”) จากผูถ้อืหุน้เดมิ จ านวน 10,200 หุน้ คดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 30.00 ของทุนจดทะเบยีนทีอ่อกจ าหน่าย
และช าระแลว้ โดยเมื่อวนัที ่8 เมษายน พ.ศ. 2564 บรษิทัไดช้ าระเงนิจ านวน 105 ลา้นบาท และไดร้บัการโอนหุน้รอ้ยละ 30.00 
ของหุน้ทัง้หมดแลว้ โดยมตีน้ทุนในการไดม้าซึง่บรษิทัรว่มจ านวน 1.20 ลา้นบาท แสดงรวมในราคาทุน 
 

รายละเอยีดของตน้ทุนในการซื้อเงนิลงทุนใน ATP และมลูค่าตามบญัชขีองสนิทรพัยส์ุทธทิีไ่ดร้บัมาตามสดัส่วนการลงทุน
ของบรษิทั ณ วนัทีซ่ือ้เงนิลงทุนมดีงัต่อไปนี้ 

  8 เมษำยน 
พ.ศ. 2564 

  พนับำท 
   

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด    26,510  
ลกูหนี้การคา้และลกูหนี้อื่น   4,244  
สนิคา้คงเหลอื   503  
สนิทรพัยห์มนุเวยีนอืน่   54  
อุปกรณ์ - สทุธ ิ   531  
เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่น   (20,474) 
หนี้สนิหมนุเวยีนอื่น   (2,036) 
หนี้สนิไมห่มนุเวยีนอืน่   (199) 
มลูคา่ตามบญัชขีองสนิทรพัยส์ทุธ ิ  9,133 
สิง่ตอบแทนในการซือ้เงนิลงทุน ประกอบดว้ย   
   มลูคา่ช าระ ณ วนัซือ้เงนิลงทุน  105,000   
   ตน้ทุนในการไดม้าซึง่เงนิลงทุน  1,200   
   รวม   106,200  
คา่ความนิยม (ประมาณการ) - แสดงเป็นสว่นหนึ่งของเงนิลงทุนในบรษิทัรว่ม   97,067  



บริษทั ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส ์จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดหกเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2564 
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ณ วนัที่ 30 มถิุนายน พ.ศ. 2564 บรษิทัอยู่ระหว่างการประเมนิมูลค่ายุตธิรรมของสนิทรพัย์สุทธทิีไ่ดม้าและก าลงัพจิารณา 
การปันส่วนต้นทุนจากการซื้อเงนิลงทุนดงักล่าวข้างต้น โดยคาดการณ์ว่าจะแล้วเสร็จภายใน 12 เดอืนนับตัง้แต่วนัซื้อ 
เงนิลงทุน 
 

2) บรษิทั แกแลค็ซี ่เวนเจอรส์ จ ากดั 
 
เมื่อวนัที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2564 บรษิัทได้ลงทุนเพิม่ตามสดัส่วนการถือหุ้นรอ้ยละ 30.00 ในหุ้นสามญัเพิม่ทุนของบรษิัท  
แกแลค็ซี่ เวนเจอรส์ จ ากดั จ านวน 300,000 หุน้ ราคาหุน้ละ 10 บาท รวมจ านวน 3.00 ลา้นบาท ทัง้นี้สดัส่วนการถอืหุน้ใน
บรษิทั แกแลค็ซี ่ เวนเจอรส์ จ ากดั ไมไ่ดม้กีารเปลีย่นแปลงจากการลงทุนเพิม่ดงักล่าว 
 

การรบัเงนิปันผลจากบรษิทัรว่ม 
 
เมื่อวนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2564 ทีป่ระชุมคณะกรรมการของ Excel Air Limited ซึ่งเป็นบรษิทัร่วมทางออ้ม ไดอ้นุมตัจิ่ายเงนิปันผล
ระหว่างกาลแก่ผู้ถือหุ้นสามญัในอตัราหุ้นละ 2.50 ดอลลาร์ฮ่องกง จ านวน 1,000,000 หุ้น คดิเป็นจ านวนเงนิ 2,500,000 ดอลลาร์
ฮ่องกง โดยบรษิทัย่อยไดร้บัเงนิปันผลดงักล่าวตามสดัส่วนการถอืหุน้รอ้ยละ 20.00 จ านวน 500,000 ดอลลารฮ์่องกง หรอืประมาณ 
1.95 ลา้นบาท เมือ่วนัที ่15 มถิุนายน พ.ศ. 2564  
 
เมือ่วนัที ่14 มถิุนายน พ.ศ. 2564 ทีป่ระชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่1/2564 ของบรษิทั ซเีค ไลน์ (ประเทศไทย) จ ากดั ซึง่เป็น
บรษิทัรว่มทางตรง ไดอ้นุมตักิารจา่ยเงนิปันผลระหวา่งกาลแก่ผูถ้อืหุน้สามญั ในอตัราหุน้ละ 100 บาท จ านวน 50,000 หุน้  
คดิเป็นจ านวนเงนิ 5.00 ลา้นบาท โดยบรษิทัไดร้บัเงนิปันผลดงักล่าวตามสดัส่วนการถอืหุน้รอ้ยละ 42.00 เป็นจ านวน 2.10 
ลา้นบาท เมือ่วนัที ่30 มถิุนายน พ.ศ. 2564 



บริษทั ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส ์จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหวำ่งกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดหกเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2564 
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9.3 กำรร่วมค้ำ 

 

ณ วนัที ่30 มถิุนายน พ.ศ. 2564 และวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 เงนิลงทุนในการรว่มคา้ มดีงันี้ 
   อตัรำรอ้ยละของหุ้น ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
   ท่ีถอืทัง้ทำงตรงและทำงอ้อม มูลค่ำตำมวิธีส่วนได้เสีย รำคำทุน (ถือทำงตรง) 
 

ประเภทของธรุกิจ 
จดัตัง้ขึ้น 
ในประเทศ 

30 มิถนุำยน 
พ.ศ. 2564 

ร้อยละ 

31 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2563 

ร้อยละ 

30 มิถนุำยน 
พ.ศ. 2564 

บำท 

31 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2563 

บำท 

30 มิถนุำยน 
พ.ศ. 2564 

บำท 

31 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2563 

บำท 
การร่วมคา้ทางตรง         
บรษิทั เอเชยี เน็ตเวริค์ อนิเตอรเ์นชัน่แนล จ ากดั ตวัแทนขนสง่สนิคา้ระหว่างประเทศ ไทย 60.00 60.00  71,761   2,602,724   187,494   187,494  
บรษิทั เอก็เซล แอร ์จ ากดั ตวัแทนขนสง่สนิคา้ระหว่างประเทศ ไทย 30.00 30.00  53,589,917   34,342,676   600,000   600,000  
DG Packaging Pte. Ltd. จ าหน่ายและบรกิารบรรจุสนิคา้ สงิคโปร ์ 50.00 50.00  277,300,814   271,722,746   271,198,344   271,198,344  
บรษิทั เจพเีค เอเชยี (ประเทศไทย) จ ากดั ตวัแทนขนสง่สนิคา้ทางอากาศ ไทย 34.00 34.00  2,149,775   2,104,472   1,700,000   1,700,000  
Around Logistics Management Co., Ltd. ตวัแทนขนสง่สนิคา้ระหว่างประเทศ ฮ่องกง 50.00 50.00  682,708,163   627,693,922   536,802,578   536,802,578  
บรษิทั เทเลพอรต์ (ประเทศไทย) จ ากดั ตวัแทนขนสง่สนิคา้ทางอากาศ ไทย 50.00 50.00  12,113,445   4,196,360   5,000,000   5,000,000  
บรษิทั เอสเอแอล กรุ๊ป (ไทยแลนด)์ จ ากดั ลงทุนในบรษิทัอืน่ ไทย 25.00 25.00  176,377,023   186,900,241   174,437,708   174,437,708  
บรษิทั เมคเซนต ์เอก็ซเ์พรส จ ากดั บรกิารการขนสง่และขนถ่ายสนิคา้

ภายในประเทศ 
ไทย 30.00      -  7,573,208   -     9,000,000  - 

         

การร่วมคา้ทางออ้ม         
บรษิทั ซดีบับลวิท ีเคมคิอล โลจสิตกิส ์จ ากดั ตวัแทนจดัการรบัขนสง่สนิคา้ ไทย       - 51.00  -     1,920,492   -     -    
   (ถอืหุน้โดย บรษิทั ฮาซเคม โลจสิตกิส ์แมเนจเมนท ์จ ากดั) ภายในประเทศ        
บรษิทั ฮาซเคม ทรานสแ์มเนจเมนท ์จ ากดั ตวัแทนจดัการรบัขนสง่สนิคา้ ไทย 60.00 60.00  5,736,073   4,166,210   -    - 
   (ถอืหุน้โดย บรษิทั ฮาซเคม โลจสิตกิส ์แมเนจเมนท ์จ ากดั) ภายในประเทศ        
GSA Cargo Network (Myanmar) Co., Ltd. (ถอืหุน้โดย Triple i International Pte. Ltd.) ตวัแทนขนสง่สนิคา้ทางอากาศ เมยีนมาร ์ 50.00 50.00  3,333,847   3,125,033   -    - 
Hazchem Logistics Management Pte. Ltd. ตวัแทนขนสง่และขนถา่ยสนิคา้ทัง้ภายใน สงิคโปร ์ 55.00 55.00  4,214,359   3,776,016   -     -    
   (ถอืหุน้โดย ฮาซเคม โลจสิตกิส ์แมเนจเมนท ์จ ากดั) และภายนอกประเทศเกีย่วกบัสารเคม ี        
Freightworks GSA (HK) Limited (ถอืหุน้โดย Triple i International Pte. Ltd.) ตวัแทนขนสง่สนิคา้ทางอากาศ ฮ่องกง 20.00 20.00  3,611,780   8,066,770   -     -    
Excel Air (Guangzhou) Limited (ถอืหุน้โดย Triple i International Pte. Ltd.) ตวัแทนขนสง่สนิคา้ทางอากาศ จนี 25.00 25.00  562,993   843,970   -     -    
       1,229,343,158   1,151,461,632   998,926,124   989,926,124  
 

กลุ่มกจิการมสีดัส่วนการถอืหุน้ในการร่วมคา้บางแหง่เกนิกว่ารอ้ยละ 50.00 แต่กลุ่มกจิการมไิดม้อี านาจควบคุมการรว่มคา้เพยีงผูเ้ดยีว เนื่องจากเป็นการควบคุมร่วมซึง่ระบุในขอ้ตกลงกจิการรว่มคา้ 
 

กลุ่มกจิการมสีดัส่วนการถอืหุน้ในการร่วมคา้บางแหง่น้อยกวา่รอ้ยละ 50.00 แต่กลุ่มกจิการมสีทิธใินการออกเสยีงและอ านาจควบคุมรว่ม ซึง่ระบใุนขอ้ตกลงกจิการร่วมคา้ 



บริษทั ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส ์จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดหกเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2564 
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การเปลีย่นแปลงของเงนิลงทุนในการรว่มคา้ส าหรบังวดหกเดอืนสิน้สดุวนัที ่30 มถิุนายน พ.ศ. 2564 มดีงันี้ 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมลูทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 เงินลงทุนตำมวิธีส่วนได้เสีย 

บำท 
เงินลงทุนตำมวิธีรำคำทุน 

บำท 
   
ราคาตามบญัชตีน้งวด  1,151,461,632   989,926,124  
ลงทุนเพิม่  9,000,000   9,000,000  
สว่นแบ่งก าไร  88,628,421   -    
สว่นแบ่งก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อืน่  2,872,003   -    
เงนิปันผลรบั  (30,223,248)  -    
การเลกิกจิการ  (1,430,618)  -    
ผลต่างจากการแปลงคา่ขอ้มลูทางการเงนิ  9,034,968   -    
ราคาตามบญัชปีลายงวด  1,229,343,158   998,926,124  
 
การลงทุนเพิม่ในการรว่มคา้ 
 
เมื่อวนัที่ 9 มนีาคม พ.ศ. 2564 ที่ประชุมคณะกรรมการบรษิัทครัง้ที่ 3/2564 ได้อนุมตักิารเขา้ซื้อหุ้นบรษิัท เมคเซนด์ เอก็ซ์
เพรส จ ากัด (“MAKE”) จ านวน 120,000 หุ้น คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 30.00 ของทุนจดทะเบียนที่ออกจ าหน่ายและช าระแล้ว  
โดยเมื่อวนัที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2564 บริษัทได้ช าระเงนิจ านวน 9.00 ล้านบาท และได้รบัการโอนหุ้นร้อยละ 30.00 ของหุ้น 
ทัง้หมดแลว้  
 
รายละเอยีดของตน้ทุนในการซื้อเงนิลงทุนใน MAKE และมูลค่าตามบญัชขีองสนิทรพัยส์ุทธทิีไ่ดร้บัมาตามสดัส่วนการลงทุนของ
บรษิทั ณ วนัทีซ่ือ้เงนิลงทุนมดีงัต่อไปนี้ 
 

  2 เมษำยน 
พ.ศ. 2564 

  พนับำท 
   

ลกูหนี้อื่น   1,188  
มลูคา่ตามบญัชขีองสนิทรพัยส์ุทธ ิ   1,188  
สิง่ตอบแทนในการซือ้เงนิลงทุน ประกอบดว้ย   
   มลูคา่ช าระ ณ วนัซือ้เงนิลงทุน  9,000 
คา่ความนิยม (ประมาณการ) - แสดงเป็นสว่นหนึ่งของเงนิลงทุนในการรว่มคา้   7,812  
 
ณ วนัที่ 30 มถิุนายน พ.ศ. 2564 บรษิัทอยู่ระหว่างการประเมนิมูลค่ายุตธิรรมของสนิทรพัย์สุทธทิี่ได้มาและก าลงัพจิารณา 
การปันสว่นตน้ทุนจากการซือ้เงนิลงทุนดงักลา่วขา้งตน้ โดยคาดการณ์วา่จะแลว้เสรจ็ภายใน 12 เดอืนนบัตัง้แต่วนัซือ้เงนิลงทุน 
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การรบัเงนิปันผลจากการรว่มคา้ 
 
เมื่อวันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2564 ที่ประชุมคณะกรรมการของ Around Logistics Management Co., Ltd. ได้อนุมัติจ่าย 
เงนิปันผลระหว่างกาลแก่ผูถ้อืหุน้สามญัในอตัราหุน้ละ 4.80 ดอลลารส์งิคโปร ์จ านวน 250,000 หุน้ คดิเป็นจ านวนเงนิ 1,200,000 
ดอลลารส์งิคโปร ์โดยบรษิทัไดร้บัเงนิปันผลดงักล่าวตามสดัส่วนการถอืหุน้รอ้ยละ 50.00 จ านวน 600,000 ดอลลารส์งิคโปร ์หรอื
ประมาณ 13.43 ลา้นบาท เมือ่วนัที ่1 มนีาคม พ.ศ. 2564  
 
เมือ่วนัที ่1 มนีาคม พ.ศ. 2564 ทีป่ระชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ของ DG Packaging Pte. Ltd. ไดอ้นุมตัจิ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลแก่
ผู้ถือหุ้นสามญัในอัตราหุ้นละ 2.25 ดอลลาร์สิงคโปร์ จ านวน 200,000 หุ้น คิดเป็นจ านวนเงนิ 450,000 ดอลลาร์สิงคโปร ์ 
โดยบรษิทัไดร้บัเงนิปันผลดงักล่าวตามสดัส่วนการถอืหุน้รอ้ยละ 50.00 จ านวน 225,000 ดอลลารส์งิคโปร ์หรอืประมาณ 5.07 
ลา้นบาท เมือ่วนัที ่30 มนีาคม พ.ศ. 2564  
 
เมื่อวนัที่ 31 มนีาคม พ.ศ. 2564 ที่ประชุมคณะกรรมการของ Freightworks GSA (HK) Limited ซึ่งเป็นการร่วมค้าทางอ้อม   
ไดอ้นุมตัจิ่ายเงนิปันผลระหวา่งกาลแกผู่ถ้อืหุน้สามญัในอตัราหุน้ละ 16.00 ดอลลารฮ์่องกง จ านวน 500,000 หุน้ คดิเป็นจ านวนเงนิ 
8,000,000 ดอลลาร์ฮ่องกง โดยบรษิทัย่อยจะไดร้บัเงนิปันผลดงักล่าวตามสดัส่วนการถอืหุน้รอ้ยละ 20.00 จ านวน 1,600,000 
ดอลลารฮ์่องกง หรอืประมาณ 6.23 ลา้นบาท ภายในปี พ.ศ. 2564 
 
เมื่อวนัที ่1 มถิุนายน พ.ศ. 2564 ทีป่ระชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ของ DG Packaging Pte. Ltd. ไดอ้นุมตัจิ่ายเงนิปันผลระหว่างกาล
แก่ผู้ถือหุ้นสามญัในอตัราหุ้นละ 2.25 ดอลลาร์สงิคโปร์ จ านวน 200,000 หุ้น คดิเป็นจ านวนเงนิ 450,000 ดอลลาร์สงิคโปร ์ 
โดยบรษิทัไดร้บัเงนิปันผลดงักล่าวตามสดัส่วนการถอืหุน้รอ้ยละ 50.00 จ านวน 225,000 ดอลลารส์งิคโปร ์หรอืประมาณ 5.25 
ลา้นบาท เมือ่วนัที ่30 มถิุนายน พ.ศ. 2564  
 
เมื่อวนัที ่30 มถิุนายน พ.ศ. 2564 ทีป่ระชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ของของบรษิทั เจพเีค เอเชยี (ประเทศไทย) จ ากดั อนุมตักิารจ่าย 
เงนิปันผลระหว่างกาลแก่ผู้ถือหุ้นสามญั ในอัตราหุ้นละ 14 บาท จ านวน 50,000 หุ้น คิดเป็นจ านวนเงนิ 0.70 ล้านบาท  
โดยบรษิทัไดร้บัเงนิปันผลดงักล่าวตามสดัสว่นการถอืหุน้รอ้ยละ 34.00 เป็นจ านวน 0.24 ลา้นบาท เมือ่วนัที ่30 มถิุนายน พ.ศ. 2564 
 
การเลกิกจิการของการรว่มคา้  
 
เมื่อวนัที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 บริษัท ซีดับบลิวที เคมิคอล โลจิสติกส์ จ ากัด ซึ่งเป็นการร่วมค้าทางอ้อม มีมติให ้
จดทะเบยีนเลกิกจิการ โดยไดจ้ดทะเบยีนเลกิกจิการกบักระทรวงพาณิชยเ์มื่อวนัที่ 1 พฤศจกิายน พ.ศ. 2561 และช าระบญัชี
แล้วเสร็จในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2564 บรษิัทย่อยได้รบัเงนิคืนทุนจากการร่วมค้าทางอ้อมดงักล่าวจ านวน 1.43 ล้านบาท  
เมือ่วนัที ่2 มถิุนายน พ.ศ. 2564 
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การปันสว่นตน้ทุนการรวมธุรกจิ - เงนิลงทุนใน บรษิทั เอสเอแอล กรุ๊ป (ไทยแลนด)์ จ ากดั (“SAL”) 
 
เมื่อวนัที ่12 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 บรษิทัไดล้งทุนซื้อหุน้ SAL จากผูถ้อืหุน้เดมิ จ านวน 1,164,449 หุน้ (แบ่งเป็นหุน้สามญั 
จ านวน 1,124,449 หุ้น และหุ้นบุริมสทิธิจ านวน 40,000 หุ้น) เป็นเงนิ 188.00 ล้านบาท ท าให้บรษิัทมีสดัส่วนการถือหุ้น
เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 15.86 เป็นร้อยละ 58.20 ของทุนจดทะเบียน และมีสิทธิในการออกเสียงและอ านาจควบคุมใน SAL  
บรษิทัจงึจดัประเภทเงนิลงทุนใน SAL เป็นบรษิทัยอ่ย 
 
ต่อมาเมื่อวนัที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2563 บรษิัทได้ท าสญัญาขายหุ้นส่วนหนึ่งใน SAL จ านวนร้อยละ 33.20 ให้แก่บริษัท 
จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยแห่งหนึ่ง เป็นจ านวนเงนิ 157.72 ล้านบาท ท าใหส้ดัส่วนการถือหุน้ใน SAL 
ลดลงจากรอ้ยละ 58.20 เหลอื รอ้ยละ 25.00  บรษิทัไดเ้ปลีย่นประเภทของเงนิลงทุนใน SAL จากบรษิทัย่อยเป็นการร่วมคา้ 
เนื่องจากการตดัสนิใจในเรือ่งทีส่ าคญัของ SAL จะตอ้งไดร้บัการอนุมตัจิากกรรมการทีเ่ป็นตวัแทนจากบรษิทัและผูซ้ือ้รว่มกนั  
 
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 บรษิัทอยู่ระหว่างการประเมนิมูลค่ายุติธรรมของสนิทรพัย์สุทธทิี่ได้มาและก าลงัพิจารณา  
การปันสว่นตน้ทุนจากการรวมธุรกจิของเงนิลงทุนใน SAL ขา้งตน้ ณ วนัทีไ่ดม้าเป็นบรษิทัยอ่ย และวนัทีเ่ปลีย่นประเภทเงนิลงทุน
เป็นการรว่มคา้ 
 
ในไตรมาส 1 ปี พ.ศ. 2564 บริษัทวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรพัย์สุทธิที่ ได้มาและปันส่วนต้นทุนการรวมธุรกิจเสร็จสิ้นแล้ว  
โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 
 
1)  มลูคา่ยุตธิรรมของสนิทรพัยท์ีร่บัรูแ้ละหนี้สนิทีไ่ดม้าจากการซือ้ SAL เป็นบรษิทัยอ่ย มดีงันี้ 

 12 พฤษภำคม 
 พ.ศ. 2563 
 พนับำท 

  
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด  24,460  
ลกูหนี้การคา้และลกูหนี้อื่น  520  
เงนิลงทุนในบรษิทัรว่ม  235,620  
ทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ - สทุธ ิ  21,318  
สนิทรพัยอ์ื่น  2,036  
เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่น  (736) 
หนี้สนิอื่น  (2,887) 
มลูคา่ยุตธิรรมของสนิทรพัยส์ทุธ ิ  280,331  
หกั  สว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจควบคุม  (120,189) 
มลูคา่ยุตธิรรมของสนิทรพัยส์ทุธทิีไ่ดม้า 160,142  
สิง่ตอบแทน ประกอบดว้ย  
    สิง่ตอบแทนทีจ่่าย - เงนิสด 188,000 
    มลูคา่ยุตธิรรมของส่วนไดเ้สยีของสนิทรพัยส์ทุธใิน SAL ซึง่ถอือยูก่่อนวนัรวมธุรกจิ 74,050 
    รวม 262,050 
คา่ความนิยม  101,908 
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2)  มลูค่ายุตธิรรมของสนิทรพัยท์ีร่บัรูแ้ละหนี้สนิทีไ่ดม้า ณ วนัทีจ่ดัประเภทเงนิลงทุนใน SAL จากบรษิทัย่อยเป็นการร่วมคา้ 

มดีงันี้ 
 

 29 กนัยำยน 
 พ.ศ. 2563 
 พนับำท 

  
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 21,355  
ลกูหนี้การคา้และลกูหนี้อื่น  517  
เงนิลงทุนในบรษิทัรว่ม  257,040  
ทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ - สทุธ ิ  20,369  
สนิทรพัยอ์ื่น  2,167  
เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่น  (620) 
หนี้สนิอื่น  (2,499) 
มลูคา่ยุตธิรรมของสนิทรพัยส์ทุธ ิ  298,329  
หกั  มลูคา่ยุตธิรรมสทุธสิว่นของผูร้ว่มคา้  (224,893) 
มลูคา่ยุตธิรรมของสนิทรพัยส์ทุธทิีไ่ดม้า 73,436  
สิง่ตอบแทน - มลูคา่ยุตธิรรมของเงนิลงทุนทีเ่หลอื รอ้ยละ 25.00 129,553 
คา่ความนิยม - แสดงเป็นสว่นหนึ่งของเงนิลงทุนในการรว่มคา้ 56,117 

 
ผลกระทบจากการปันส่วนตน้ทุนการรวมธุรกจิขา้งต้นไม่มสีาระส าคญักบังบการเงนิรวมทีเ่คยน าเสนอของปีก่อน กลุ่มกจิการ 
จงึรบัรูผ้ลกระทบดงักล่าวในขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลในไตรมาส 1 ปี พ.ศ. 2564 

 
10 เจ้ำหน้ีกำรค้ำและเจ้ำหน้ีอ่ืน 

 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 30 มิถนุำยน 31 ธนัวำคม 30 มิถนุำยน 31 ธนัวำคม 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 บำท บำท บำท บำท 
     
เจา้หนี้การคา้ - กจิการอื่น  183,365,600   148,029,879   16,017,208  10,390,046 
 - กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั (หมายเหตุขอ้ 17.2)  15,157,912   43,722,971   630,054  855,546 
เจา้หนี้อื่น - กจิการอื่น 13,330,239  21,142,004   3,193,886  4,935,036 
 - กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั (หมายเหตุขอ้ 17.2)  -     16,857   -    - 
คา่ใชจ้่ายคา้งจ่าย - กจิการอื่น 112,434,001  101,002,102   10,926,863  7,553,281 
 - กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั (หมายเหตุขอ้ 17.2)  3,053,820   -     8,929  15,347 
  327,341,572   313,913,813   30,776,940  23,749,256 
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11 เงินกู้ยืมจำกสถำบนักำรเงิน 

 
11.1 เงินกู้ยืมระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงิน 

 
การเปลีย่นแปลงของเงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิส าหรบังวดหกเดอืนสิน้สดุวนัที ่30 มถิุนายน พ.ศ. 2564 มดีงันี้ 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวมและ

ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 บำท 
  
ราคาตามบญัชตีน้งวด  130,000,000  
กูย้มืเพิม่ขึน้  315,000,000  
จ่ายช าระคนื  (185,000,000) 
ราคาตามบญัชปีลายงวด  260,000,000  
 
ณ วนัที ่30 มถิุนายน พ.ศ. 2564 บรษิทัมเีงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ จ านวน 260.00 ลา้นบาท ซึง่เป็นตัว๋สญัญาใชเ้งนิจาก
สถาบนัการเงนิ ในสกุลเงนิบาทที่ไม่มหีลกัทรพัย์ค ้าประกนั มอีตัราดอกเบี้ยรอ้ยละ 2.25 - 2.50 ต่อปี และมกี าหนดช าระคนื
ภายใน 3 เดอืน 

 
11.2 เงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน 

 
เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ ณ วนัที ่30 มถิุนายน พ.ศ. 2564 และ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 ประกอบดว้ยรายละเอยีด
ดงันี้ 
 
 ข้อมลูทำงกำรเงินรวมและ 
 ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 30 มิถนุำยน 31 ธนัวำคม 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 บำท บำท 
   
เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ   
   ทีถ่งึก าหนดช าระภายใน 1 ปี  90,000,000  90,000,000 
เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ   
   ทีถ่งึก าหนดช าระเกนิกวา่ 1 ปี  225,000,000  300,000,000 
รวม  315,000,000  390,000,000 
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การเปลีย่นแปลงของเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิส าหรบังวดหกเดอืนสิน้สดุวนัที ่30 มถิุนายน พ.ศ. 2564 มดีงันี้ 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวมและ

ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 บำท 
  
ราคาตามบญัชตีน้งวด  390,000,000  
จ่ายช าระคนื  (75,000,000) 
ราคาตามบญัชปีลายงวด  315,000,000  
 
เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ เป็นเงนิกูท้ีไ่มม่หีลกัประกนัโดยมอีตัราดอกเบีย้ THBFIX6Mบวกอตัราสว่นเพิม่และ MLR-1.40% 
 

12 ทุนเรือนหุ้นและส่วนเกินมูลค่ำหุ้น 
 
การเปลีย่นแปลงของทุนเรอืนหุน้ส าหรบังวดหกเดอืนสิน้สดุวนัที ่30 มถิุนายน พ.ศ. 2564 มดีงันี้ 
 
 ทุนจดทะเบียน ทนุท่ีออกและช ำระแลว้ ส่วนเกินมูลค่ำ ส่วนเกินทุน  
 จ ำนวนหุ้น มูลค่ำหุ้น จ ำนวนหุ้น มูลค่ำหุ้น หุ้นสำมญั หุ้นทุนซ้ือคืน หุ้นทุนซ้ือคืน 
 หุ้น บำท หุ้น บำท บำท บำท บำท 
        
ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2564 767,326,944 383,663,472 609,307,775 304,653,888 708,639,327 - (40,089,186) 
ลดทุนจดทะเบยีน (5,692,225) (2,846,112) - - - - - 
การใชส้ทิธติามใบส าคญัแสดงสทิธซิือ้หุน้สามญั - - 100,000 50,000 550,000 - - 
การขายหุน้ทุนซือ้คนื - - - - - 58,481,254 40,089,186 
ณ วนัที ่30 มถิุนายน พ.ศ. 2564 761,634,719 380,817,360 609,407,775 304,703,888 709,189,327 58,481,254 - 

 
เมื่อวนัที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2564 ที่ประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 ได้อนุมตัิการลดทุนจดทะเบียนจ านวน 2.85 ล้านบาท  
จากทุนจดทะเบียนเดมิจ านวน 383.66 ล้านบาท เป็นทุนจดทะเบยีนใหม่ จ านวน 380.82 ลา้นบาท เนื่องจากไดส้ิ้นสุดโครงการออก
และเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธใิหแ้ก่พนักงาน (Employee Stock Option Program: ESOP) ครัง้สุดทา้ยในวนัที ่1 กนัยายน พ.ศ. 2563
โดยมีจ านวนหุ้นรองรบัที่ไม่ได้มีการใช้สิทธิ (ไม่ได้ออกจ าหน่าย) คงเหลือจ านวนทัง้สิ้น 5,692,225 หุ้น หรือคิดเป็นจ านวนทุน 
จดทะเบยีน จ านวน 2.85 ลา้นบาท โดยบรษิทัไดจ้ดทะเบยีนลดทุนกบักระทรวงพาณิชยใ์นวนัที ่23 เมษายน พ.ศ. 2564 
 
ตัง้แต่ปี พ.ศ 2563 บรษิทัไดอ้อกใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซื้อหุน้สามญั (iii-W1) จ านวน 152,326,837 หน่วย ในระหว่างงวดหกเดอืน
สิ้นสุดวนัที่ 30 มถิุนายน พ.ศ. 2564 มผีู้แสดงความจ านงในการใช้สทิธใิบส าคญัแสดงสทิธทิี่จะซื้อหุน้สามญั 100,000 สทิธ ิเพื่อซื้อ 
หุ้นสามญัจ านวน 100,000 หุ้น ราคาใช้สทิธหิน่วยละ 6.00 บาท รวมเป็นจ านวนทัง้สิ้น 600,000 บาท ซึ่งบรษิัทได้รบัช าระเงนิเต็ม
จ านวนแลว้ ณ วนัที ่30 มถิุนายน พ.ศ. 2564 มสีทิธซิือ้หุน้คงเหลอืจ านวน 152,226,837 สทิธ ิซึง่จะครบอายุการใชส้ทิธใินปี พ.ศ. 2566 
 
เมื่อวนัที ่11 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั อนุมตัิการจ าหน่ายหุน้ทุนซื้อคนืจ านวน 8,000,000 หุน้ ซึง่มรีาคา
ทุนในการซื้อคนืจ านวน 40.09 ลา้นบาท โดยมกี าหนดระยะเวลาการจ าหน่ายหุน้ทุนซือ้คนืตัง้แต่วนัที ่26 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ถงึวนัที ่
25 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 โดยบรษิทัจ าหน่ายหุน้ทุนซื้อคนืทัง้หมดเมื่อวนัที ่1 มถิุนายน พ.ศ. 2564 ไดเ้งนิทัง้สิน้จ านวน 98.57 ลา้นบาท 
ทัง้นี้บรษิทัไดบ้นัทกึสว่นเกนิทุนหุน้ทุนซื้อคนืจ านวน 58.48 ลา้นบาท และมกีารโอนส ารองหุน้ทุนซื้อคนืทีต่ ัง้ส ารองไวไ้ปยงัก าไรสะสม
ทัง้จ านวน 
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13 ภำษีเงินได้ 

 
ภาษีเงนิได้ระหว่างกาลใช้วธิีการประมาณการจากฝ่ายบรหิารโดยใช้อตัราภาษีที่แท้จรงิเดยีวกนักบัที่ใช้กบัก าไรรวมทัง้ปีที่คาดว่า 
จะได้ ข้อมูลทางการเงินรวมส าหรบังวดหกเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2564 คือ อัตราร้อยละ 7.52 ต่อปี (30 มิถุนายน  
พ.ศ. 2563 : อัตราร้อยละ 7.84 ต่อปี) และข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการ คือ อัตราร้อยละ 3.18 ต่อปี (30 มิถุนายน พ.ศ. 2563 :  
อตัรารอ้ยละ -0.62 ต่อปี) ประมาณการอตัราภาษีเงนิไดข้องขอ้มูลทางการเงนิเฉพาะกจิการเปลีย่นแปลงจากงวดเดยีวกนัของปีก่อน
เนื่องจากการเปลีย่นแปลงของผลการด าเนินงานของกลุ่มกจิการ 
 

14 ก ำไรต่อหุ้น 
 
14.1) ก ำไรต่อหุ้นขัน้พืน้ฐำน 

 
ก าไรต่อหุ้นขัน้พื้นฐานค านวณโดยการหารก าไรสุทธิที่เป็นของผู้ถือหุ้นสามญัถัวเฉลี่ยถ่วงน ้ าหนักตามระยะเวลาที่ออกอยู ่
ในระหวา่งงวด 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุำยน 30 มิถนุำยน 30 มิถนุำยน 30 มิถนุำยน 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
     

ก าไรทีเ่ป็นของบรษิทั (บาท) 85,734,148 34,685,045 13,813,380 4,795,781 
จ านวนหุน้สามญัถวัเฉลีย่ถ่วงน ้าหนกั 
   หลงัจากหกัหุน้ทนุซือ้คนื (หุน้) 

 
603,971,511 

 
609,307,775 

 
603,971,511 

 
609,307,775 

ก าไรต่อหุน้ขัน้พืน้ฐาน (บาท) 0.1420 0.0569 0.0229 0.0079 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบังวดหกเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุำยน 30 มิถนุำยน 30 มิถนุำยน 30 มิถนุำยน 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
     

ก าไรทีเ่ป็นของบรษิทั (บาท) 163,197,950 57,229,830 36,382,332 14,723,654 
จ านวนหุน้สามญัถวัเฉลีย่ถ่วงน ้าหนกั 
   หลงัจากหกัหุน้ทุนซือ้คนื (หุน้) 

 
602,647,002 

 
609,307,775 

 
602,647,002 

 
609,307,775 

ก าไรต่อหุน้ขัน้พืน้ฐาน (บาท) 0.2708 0.0939 0.0604 0.0242 
 
14.2) ก ำไรต่อหุ้นปรบัลด 

 
เมื่อวนัที ่20 เมษายน พ.ศ. 2563 บรษิทัไดอ้อกใบส าคญัแสดงสทิธซิื้อหุน้สามญัจ านวน 152,326,837 สทิธ ิใบส าคญัแสดงสทิธนิี้  
มกี าหนดระยะเวลาใชส้ทิธภิายใน 3 ปี นบัจากวนัทีอ่อกใบส าคญัแสดงสทิธ ิ
 
ก าไรต่อหุน้ปรบัลดค านวณโดยการหารก าไรสทุธทิีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้สามญัดว้ย จ านวนหุน้สามญัส าหรบัการค านวณก าไรต่อหุน้ 
ขัน้พืน้ฐาน ปรบัเพิม่ดว้ยจ านวนหุน้สามญัทีต่อ้งออกเสมอืนวา่มกีารใชส้ทิธซิื้อหุน้สามญัถวัเฉลีย่ถ่วงน ้าหนกั 
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 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุำยน 30 มิถนุำยน 30 มิถนุำยน 30 มิถนุำยน 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
     
ก าไรทีเ่ป็นของบรษิทั (บาท) 85,734,148 34,685,045 13,813,380 4,795,781 
จ านวนหุน้ส าหรบัการค านวณ 
   ก าไรต่อหุน้ขัน้พืน้ฐาน (หุน้) 

 
603,971,511 

 
609,307,775 

 
603,971,511 

 
609,307,775 

จ านวนหุน้สามญัทีอ่อกเพิม่เสมอืนวา่ม ี
   การใชส้ทิธซิือ้หุน้สามญัถวัเฉลีย่ถ่วง 
   น ้าหนกั (หุน้) 

 
 

60,488,806 

 
 
- 

 
 

60,488,806 

 
 
- 

จ านวนหุน้ส าหรบัการค านวณ 
   ก าไรต่อหุน้ปรบัลด (หุน้) 

 
664,460,317 

 
609,307,775 

 
664,460,317 

 
609,307,775 

     
ก าไรต่อหุน้ปรบัลด (บาท) 0.1290 0.0569 0.0208 0.0079 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมลูทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบังวดหกเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุำยน 30 มิถนุำยน 30 มิถนุำยน 30 มิถนุำยน 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
     
ก าไรทีเ่ป็นของบรษิทั (บาท) 163,197,950 57,229,830 36,382,332 14,723,654 
จ านวนหุน้ส าหรบัการค านวณ 
   ก าไรต่อหุน้ขัน้พืน้ฐาน (หุน้) 

 
602,647,002 

 
609,307,775 

 
602,647,002 

 
609,307,775 

จ านวนหุน้สามญัทีอ่อกเพิม่เสมอืนวา่ม ี
   การใชส้ทิธซิือ้หุน้สามญัถวัเฉลีย่ถ่วง 
   น ้าหนกั (หุน้) 

 
 

42,773,440 

 
 
- 

 
 

42,773,440 

 
 
- 

จ านวนหุน้ส าหรบัการค านวณ 
   ก าไรต่อหุน้ปรบัลด (หุน้) 

 
645,420,442 

 
609,307,775 

 
645,420,442 

 
609,307,775 

     
ก าไรต่อหุน้ปรบัลด (บาท) 0.2529 0.0939 0.0564 0.0242 

 
15 เงินปันผล 

 
เมื่อวนัที ่20 เมษายน พ.ศ. 2564 ทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2564 ไดอ้นุมตักิารจ่ายเงนิปันผลในอตัราหุน้ละ 0.10 บาทต่อหุน้ 
ส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชสีิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 ให้แก่ผู้ถือหุ้นสามญัทัง้หมดจ านวน 601,238,375 หุ้น รวมเป็นเงนิ
ทัง้สิน้ 60.12 ลา้นบาท โดยบรษิทัไดพ้จิารณาก าหนดรายชื่อผูถ้อืหุน้ (Record Date) ทีม่สีทิธใินการรบัเงนิปันผลในวนัที ่28 เมษายน 
พ.ศ. 2564 และบรษิทัจา่ยเงนิปันผลในวนัที ่18 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 
 



บริษทั ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส ์จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดหกเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2564 
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16 ภำระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอำจเกิดขึน้ 

 
16.1)  หนังสือค ำ้ประกนัธนำคำร 

 
ณ วนัที่ 30 มถิุนายน พ.ศ. 2564 กลุ่มกิจการและบรษิัทมีหนังสอืค ้าประกนัที่ออกโดยธนาคารเพื่อเป็นหลกัประกนัในการ
ให้บรกิาร ในข้อมูลทางการเงนิรวมและข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการ จ านวน 351.86 ล้านบาท และ 256.49 ล้านบาท 
ตามล าดบั (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 : จ านวน 379.71 ลา้นบาท และ 259.31 ลา้นบาท ตามล าดบั) 

 
16.2)  ภำระผกูพนัรำยจ่ำยฝ่ำยทุน 

 
ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2564 และ วันที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 ภาระผูกพันรายจ่ายฝ่ายทุน ซึ่งยังไม่ได้รบัรู้ในข้อมูล 
ทางการเงนิ มดีงันี้ 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 30 มิถนุำยน 31 ธนัวำคม 30 มิถนุำยน 31 ธนัวำคม 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 บำท บำท บำท บำท  

    
การสรา้งอาคารและทีจ่อดรถ - 3,050,000 - 3,050,000 

 
17 รำยกำรกบับคุคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั 

 
ผูถ้อืหุน้ใหญ่ คอื กรรมการทีม่อี านาจ 2 ท่าน ซึง่ถอืหุน้ในบรษิทัรวมกนัรอ้ยละ 31.86 (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 : รอ้ยละ 35.64) 
 
รายการต่อไปนี้เป็นรายการกบับุคคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 
 
17.1) รำยกำรกบับคุคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั 

 
รายการกบับุคคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัส าหรบังวดหกเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 มถิุนายน พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 มดีงันี้ 
 
รำยได้จำกกำรขำยและให้บริกำร ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 30 มิถนุำยน 30 มิถนุำยน 30 มิถนุำยน 30 มิถนุำยน 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 บำท บำท บำท บำท 
     
บรษิทัยอ่ย  -   -   4,818,000   5,724,017 
บรษิทัรว่ม  19,213,390   7,810,259   7,354,758   3,116,204  
การรว่มคา้  8,070,153   24,239,408   351,027   222,189  
  27,283,543   32,049,667   12,523,785    9,062,410 



บริษทั ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส ์จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดหกเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2564 
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รำยได้จำกกำรให้เช่ำและ ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
   กำรบริกำรท่ีเก่ียวข้องกนั 30 มิถนุำยน 30 มิถนุำยน 30 มิถนุำยน 30 มิถนุำยน 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 บำท บำท บำท บำท 
     
บรษิทัยอ่ย  -   -   3,229,133   3,280,706  
บรษิทัรว่ม  3,082,899   3,076,376   3,082,899   3,076,376  
การรว่มคา้  1,076,720   1,067,812   1,076,720   1,067,812  
  4,159,619   4,144,188   7,388,752   7,424,894  
 
รำยได้ค่ำบริหำรจดักำร ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 30 มิถนุำยน 30 มิถนุำยน 30 มิถนุำยน 30 มิถนุำยน 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 บำท บำท บำท บำท 
     
บรษิทัยอ่ย  -   -   29,660,000   25,065,000  
บรษิทัรว่ม  1,110,000   1,110,000   -   -  
การรว่มคา้  1,318,000   1,218,000   -   -  
  2,428,000   2,328,000   29,660,000   25,065,000  

 
รำยได้เงินปันผล ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 30 มิถนุำยน 30 มิถนุำยน 30 มิถนุำยน 30 มิถนุำยน 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 บำท บำท บำท บำท 
     
บรษิทัยอ่ย  -   -   -   12,513,841  
บรษิทัรว่ม  -   -   2,100,000   1,470,000  
การรว่มคา้  -   -   23,995,768   5,101,695  
  -   -   26,095,768   19,085,536  

 
ต้นทุนกำรให้บริกำร ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 30 มิถนุำยน 30 มิถนุำยน 30 มิถนุำยน 30 มิถนุำยน 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 บำท บำท บำท บำท 
     
บรษิทัยอ่ย  -   -   1,729,356  1,836,774 
บรษิทัรว่ม  1,361,615   497,988   451,010  361,561 
การรว่มคา้  291,774,580   124,017,672   -  - 
  293,136,195   124,515,660   2,180,366  2,198,335 



บริษทั ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส ์จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดหกเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2564 
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17.2) ยอดค้ำงช ำระท่ีเกิดจำกกำรขำยและซ้ือสินค้ำและบริกำร 

 
ยอดคงเหลอื ณ วนัสิน้รอบระยะเวลารายงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัรายการกบับุคคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั มดีงันี้ 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 30 มิถนุำยน 31 ธนัวำคม 30 มิถนุำยน 31 ธนัวำคม 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 บำท บำท บำท บำท 
     
ลกูหน้ีกำรค้ำ     
บรษิทัยอ่ย  -   -   263,823   1,368,583  
บรษิทัรว่ม  12,479,430   6,568,354   5,430,522   2,281,756  
การรว่มคา้  3,156,302   5,664,873   26,272   23,211  
  15,635,732   12,233,227   5,720,617   3,673,550  
     
ลกูหน้ีอ่ืน     
บรษิทัยอ่ย  -   -   30,876,970  19,597,050  
บรษิทัรว่ม  50,953   -   50,953   -  
การรว่มคา้  843,789   -   15,511   -  
  894,742   -   30,943,434  19,597,050  
     
เจ้ำหน้ีกำรค้ำ     
บรษิทัยอ่ย  -   -   278,452   690,377  
บรษิทัรว่ม  542,802   191,436   351,602   165,169  
การรว่มคา้  14,615,110   43,531,535   -   -  

  15,157,912   43,722,971   630,054   855,546  
     
เจ้ำหน้ีอ่ืน     
บรษิทัรว่ม  -   16,857   -  - 
     
ค่ำใช้จ่ำยค้ำงจำ่ย     
บรษิทัยอ่ย  -   -   8,929  15,347    
การรว่มคา้  3,053,820   -   -  - 
  3,053,820   -   8,929  15,347    
     
เงินปันผลค้ำงรบั     
บรษิทัยอ่ย  -   -   5,000,000   31,230,061  
บรษิทัรว่ม  -   2,150,000   -   2,150,000  
การรว่มคา้  26,771,504   30,516,010   20,174,310   28,116,090  
  26,771,504   32,666,010   25,174,310   61,496,151  



บริษทั ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส ์จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดหกเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2564 
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17.3) เงินให้กู้ยืมระยะสัน้แก่กิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั 

 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 30 มิถนุำยน 31 ธนัวำคม 30 มิถนุำยน 31 ธนัวำคม 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 บำท บำท บำท บำท 
     

บรษิทัยอ่ย  -   -   197,716,300  232,216,300 
บรษิทัรว่ม  10,000,000   -   10,000,000  - 
การรว่มคา้  3,450,000   1,350,000   3,450,000  1,350,000 
  13,450,000   1,350,000   211,166,300  233,566,300 
 
การเปลีย่นแปลงของเงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัส าหรบังวดหกเดอืนสิน้สดุวนัที ่30 มถิุนายน พ.ศ. 2564 มดีงันี้ 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงิน 

รวม 
บำท 

ข้อมูลทำงกำรเงิน 
เฉพำะกิจกำร 

บำท 
   

ยอดยกมาตน้งวด  1,350,000   233,566,300  
ใหกู้เ้พิม่ระหวา่งงวด  37,100,000   114,600,000  
รบัช าระคนืระหวา่งงวด  (25,000,000)  (137,000,000) 
ยอดคงเหลอืปลายงวด  13,450,000   211,166,300  
 
เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั เป็นไปตามขอ้ก าหนดและเงื่อนไขการกูย้มืปกต ิเงนิใหกู้ย้มืดงักล่าวมอีตัราดอกเบี้ย
รอ้ยละ 4.10 - 5.47 ต่อปี (พ.ศ. 2563 : รอ้ยละ 4.10 - 6.25 ต่อปี) และมกี าหนดจ่ายช าระคนืเมือ่ทวงถาม 
 

17.4) ค่ำตอบแทนผูบ้ริหำรส ำคญั 
 
คา่ตอบแทนทีจ่่ายหรอืคา้งจ่ายส าหรบัผูบ้รหิารส าคญัมดีงันี้ 
 
 ข้อมลูทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบังวดหกเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุำยน 30 มิถนุำยน 30 มิถนุำยน 30 มิถนุำยน 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 บำท บำท บำท บำท 
     

เงนิเดอืนและผลประโยชน์ระยะสัน้ 34,189,254  22,865,659  11,690,659  8,696,119  
การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์  -   659,535   -   659,535  

 34,189,254  23,525,194  11,690,659 9,355,654 
 

17.5) กำรค ำ้ประกนั 
 
บรษิทัไดท้ าหนงัสอืค ้าประกนัทีอ่อกโดยธนาคารใหแ้ก่กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั จ านวน 256.49 ลา้นบาท (หมายเหตุขอ้ 16.1) 



บริษทั ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส ์จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดหกเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2564 
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18 เหตกุำรณ์ภำยหลงัวนัท่ีในข้อมูลทำงกำรเงิน 

 

18.1 เงินปันผลรบัจำกบริษทั เอก็เซล แอร ์จ ำกดั 
 

เมือ่วนัที ่1 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ทีป่ระชุมคณะกรรมการครัง้ที ่2/2564 ของบรษิทั เอก็เซล แอร ์จ ากดั อนุมตักิารจ่ายเงนิปันผล
ระหว่างกาลแก่ผู้ถือหุ้นสามญั ในอตัราหุ้นละ 5,000 บาท จ านวน 20,000 หุ้น คดิเป็นจ านวนเงนิ 100.00 ล้านบาท โดยบรษิัท
ไดร้บัเงนิปันผลดงักล่าวตามสดัสว่นการถอืหุน้รอ้ยละ 30.00 เป็นจ านวน 30.00 ลา้นบาท เมือ่วนัที ่30 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 
 

เมื่อวนัที ่6 สงิหาคม พ.ศ. 2564 ทีป่ระชุมคณะกรรมการครัง้ที ่3/2564 ของบรษิทั เอก็เซล แอร ์จ ากดั อนุมตักิารจ่ายเงนิปันผล
ระหว่างกาลแก่ผูถ้อืหุ้นสามญั ในอตัราหุน้ละ 3,800 บาท จ านวน 20,000 หุน้ คดิเป็นจ านวนเงนิ 76.00 ลา้นบาท โดยบรษิทัจะ
ไดร้บัเงนิปันผลดงักล่าวตามสดัสว่นการถอืหุน้รอ้ยละ 30.00 เป็นจ านวน 22.80 ลา้นบาท ภายในปี พ.ศ. 2564 
 

18.2   กำรลงทุนใน บริษทั เอสเอแอล กรุป๊ (ไทยแลนด)์ จ ำกดั (“SAL”)  
 

เมือ่วนัที ่5 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 บรษิทั เอสเอแอล กรุ๊ป (ไทยแลนด)์ จ ากดั ไดเ้รยีกช าระค่าหุน้สามญั ส าหรบัมลูคา่ส่วนทีเ่หลอื
อกีร้อยละ 25.00 ส าหรบัหุ้นสามญัตามสดัส่วนการลงทุนของบรษิัทจ านวน 760,600 หุ้น และหุ้นบุรมิสทิธจิ านวน 64,400 หุ้น     
มลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 100.00 บาท บรษิทัไดจ้่ายช าระคา่หุน้สว่นทีเ่รยีกเกบ็นี้แลว้เป็นจ านวนเงนิ 20.63 ลา้นบาท 
 

18.3   เงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน 
 

เมื่อวนัที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 บรษิัทมกีารท าสญัญากู้ยมืเงนิระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ เป็นเงนิกู้ยมืในสกุลเงนิบาท
ประเภทไม่มหีลกัทรพัยค์ ้าประกนัจ านวน 105.00 ลา้นบาท เงนิกูย้มืดงักล่าวมอีตัราดอกเบีย้ MLR - 2.40 ต่อปี มกี าหนดช าระคนื
ดอกเบี้ยทุกเดือนโดยเริม่ช าระดอกเบี้ยงวดแรกในเดือนที่มีการเบิกเงินกู้ครัง้แรก และมีก าหนดช าระคนืเงนิต้นเป็นรายงวด  
รวม 20 งวด โดยช าระคนื 3 เดอืนต่องวด และเริม่ช าระงวดแรกในเดอืนทีเ่กา้ นบัจากวนัทีเ่บกิเงนิกูย้มืครัง้แรก 
 

18.4 เงินปันผลรบัจำก Around Logistics Management Co., Ltd. 
 

เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม พ .ศ. 2564 ที่ประชุมคณะกรรมการของ Around Logistics Management Co., Ltd. ได้อนุมัติจ่าย 
เงินปันผลระหว่างกาลแก่ผู้ถือหุ้นสามัญในอัตราหุ้นละ 17.60 ดอลลาร์สิงคโปร์ จ านวน 250,000 หุ้น คิดเป็นจ านวนเงิน 
4,400,000 ดอลลาร์สิงคโปร์ โดยบริษัทจะได้รบัเงนิปันผลดงักล่าวตามสดัส่วนการถือหุ้นร้อยละ 50.00 จ านวน 2,200,000 
ดอลลารส์งิคโปร ์หรอืประมาณ 52.83 ลา้นบาท ภายในปี พ.ศ. 2564 
 

18.5 กำรลงทุนในบริษทั เอ.ที.พี.เฟรนด ์เซอรวิ์ส จ ำกดั (“ATP”)  
 

เมื่อวนัที่ 10 สงิหาคม พ.ศ. 2564 ทีป่ระชุมคณะกรรมการของบรษิทัครัง้ที ่7/2564  มมีตใิหล้งทุนเพิม่เตมิในการเขา้ซื้อหุน้ 
ของบรษิทั เอ.ท.ีพ.ีเฟรนด์ เซอรว์สิ จ ากดั จากผูถ้อืหุ้นเดมิ จ านวน 2,720 หุน้ คดิเป็นเงนิจ านวน 28.00 ล้านบาท การลงทุน
ดงักล่าวสง่ผลใหบ้รษิทัมสีดัสว่นการถอืหุน้เพิม่ขึน้จากรอ้ยละ 30.00 เป็นรอ้ยละ 38.00 ของทุนจดทะเบยีน  

 

19 กำรอนุมติัข้อมูลทำงกำรเงิน 
 

ขอ้มูลทางการเงนิรวมและข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการระหว่างกาลได้รบัอนุมตัจิากคณะกรรมการบรษิัทเมื่อวนัที่ 10 สงิหาคม  
พ.ศ. 2564 
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