
บริษทั ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส ์จ ำกดั (มหำชน) 
 
ข้อมูลทำงกำรเงินรวมและข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำรระหว่ำงกำล 
(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
 
วนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2562 
 



รำยงำนกำรสอบทำนข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลโดยผู้สอบบญัชีรบัอนุญำต 
 

เสนอผูถ้อืหุน้และคณะกรรมการของบรษิทั ทรพิเพลิ ไอ โลจสิตกิส ์จ ากดั (มหาชน) 
 

ขา้พเจ้าไดส้อบทานขอ้มูลทางการเงนิรวมระหว่างกาลของบรษิัท ทรพิเพลิ ไอ โลจสิติกส์ จ ากดั (มหาชน) และบรษิัทย่อย และข้อมูล
ทางการเงนิเฉพาะกิจการระหว่างกาลของบรษิัท ทรพิเพิล ไอ โลจสิติกส์ จ ากดั (มหาชน) ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงนิรวม
และงบแสดงฐานะการเงนิเฉพาะกจิการ ณ วนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2562 และงบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวมและงบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็
เฉพาะกิจการส าหรบังวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ้นสุดวนัเดียวกัน และงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของรวมและงบแสดง 
การเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงนิสดรวมและงบกระแสเงนิสดเฉพาะกิจการส าหรบังวดเก้าเดอืนสิ้นสุด 
วนัเดียวกัน และหมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ ซึ่งผู้บรหิารของกิจการเป็นผู้รบัผิดชอบในการจดัท าและ
น าเสนอข้อมูลทางการเงนิรวมและข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาลนี้ตามมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที่ 34 เรื่อง การรายงาน
ทางการเงนิระหว่างกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูร้บัผดิชอบในการใหข้้อสรุปเกี่ยวกบัขอ้มูลทางการเงนิรวมและขอ้มูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ
ระหว่างกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 
 

ขอบเขตกำรสอบทำน 
 

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 “การสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญช ี
รบัอนุญาตของกิจการ” การสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลประกอบด้วย การใช้วิธีการสอบถามบุคลากรซึ่งส่วนใหญ่เป็น
ผูร้บัผดิชอบดา้นการเงนิและบญัช ีและการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอื่น การสอบทานนี้มีขอบเขตจ ากัดกว่า
การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัช ีท าใหข้า้พเจา้ไม่สามารถไดค้วามเชื่อมัน่ว่าจะพบเรื่องทีม่นีัยส าคญัทัง้หมดซึ่งอาจพบได้
จากการตรวจสอบ ดงันัน้ขา้พเจา้จงึไม่อาจแสดงความเหน็ต่อขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลทีส่อบทานได ้
 

ข้อสรปุ 
 

ข้าพเจ้าไม่พบสิ่งที่เป็นเหตุให้เชื่อว่าข้อมูลทางการเงินรวมและข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาลดงักล่าวไม่ได้จดัท าขึ้น 
ตามมาตรฐานการบญัชฉีบบัที ่34 เรื่อง การรายงานทางการเงนิระหว่างกาล ในสาระส าคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 
 
 
บรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบเีอเอส จ ากดั 
 
 
 
 
 
วิเชียร  ก่ิงมนตรี 
ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่3977 
กรุงเทพมหานคร 
5 พฤศจกิายน พ.ศ. 2562 



บริษทั ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส ์จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2562

ปรบัปรงุใหม่

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

30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม

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

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

สินทรพัย์

สินทรพัยห์มนุเวียน

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 252,874,691 731,821,620 78,680,227 408,229,832

ลูกหนีการคา้และลูกหนีอนื - สุทธิ 8 478,418,657 419,813,336 36,718,705 65,860,275

ส่วนของลูกหนีตามสญัญาเช่าการเงนิทถีงึ

กําหนดชําระภายในหนึงปี - สุทธิ - 841,122 - -

เงนิใหกู้ย้มืระยะสนัแก่กจิการทเีกยีวขอ้งกนั 16.3 2,250,000 2,250,000 278,066,300 322,566,300

สนิคา้คงเหลอื 1,625,484 1,645,554 - -

สนิทรพัยห์มุนเวยีนอนื 33,315,435 23,619,894 400,890 527,562

รวมสินทรพัยห์มนุเวียน 768,484,267 1,179,991,526 393,866,122 797,183,969

สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน

ลูกหนีตามสญัญาเช่าการเงนิ - สุทธิ - 1,045,958 - -

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

เงนิลงทุนในบรษิทัร่วม 9.2 17,282,408 32,569,704 4,465,215 5,065,215

เงนิลงทุนในการร่วมคา้ 9.3 892,915,081 290,992,662 810,488,417 271,385,837

เงนิลงทุนระยะยาวอนื 10 88,487,750 13,250 88,474,500 -

อสงัหารมิทรพัยเ์พอืการลงทุน - สุทธิ - - 82,970,999 86,172,748

ทดีนิ อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ 283,351,965 239,158,039 14,449,106 16,398,022

สนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน - สุทธิ 14,763,753 13,680,461 1,084,580 1,376,940

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อตดับญัชี 14,069,326 15,497,692 3,399,193 4,657,553

เงนิประกนัสญัญา 38,472,962 41,434,294 1,889,470 1,758,130

สนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนอนื 89,800,957 84,135,007 9,451,922 6,572,378

รวมสินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน 1,439,144,202 718,527,067 1,169,621,972 538,835,393

รวมสินทรพัย์ 2,207,628,469 1,898,518,593 1,563,488,094 1,336,019,362

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลในหน้า 14 ถงึ 32 เป็นส่วนหนึงของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี

ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการข้อมลูทางการเงินรวม

กรรมการ                                                                                     กรรมการ                                                                                 

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

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2562

ปรบัปรงุใหม่

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

30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม

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

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

หนีสินและส่วนของเจ้าของ

หนีสินหมนุเวียน

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอนื 421,648,250 442,976,020 15,929,613 21,604,796

ส่วนของมลูค่าสงิตอบแทนในการซอืเงนิลงทุน

ในการร่วมคา้ทถีงึกําหนดชาํระภายในหนึงปี 130,568,571 69,980,280 130,568,571 69,980,280

ส่วนของเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ

ทถีงึกําหนดชาํระภายในหนึงปี 11 45,012,081 1,875,996 45,000,000 -

ส่วนของหนีสนิตามสญัญาเช่า

การเงนิทถีงึกําหนดชาํระภายในหนึงปี 10,172,466 11,318,900 3,992,565 3,853,313

หนีสนิหมุนเวยีนอนื 39,267,278 39,162,964 1,856,465 2,199,004

รวมหนีสินหมนุเวียน 646,668,646 565,314,160 197,347,214 97,637,393

หนีสินไมห่มนุเวียน

มลูค่าสงิตอบแทนในการซอืเงนิลงทุนในการร่วมคา้ - 71,798,120 - 71,798,120

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 11 255,000,000 - 255,000,000 -

หนีสนิตามสญัญาเช่าการเงนิ - สุทธิ 15,508,274 19,911,065 3,788,624 6,800,718

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนักงาน 12 24,311,617 31,581,730 4,256,329 10,720,059

หนีสนิไม่หมุนเวยีนอนื 9,127,849 8,998,154 822,379 822,379

รวมหนีสินไมห่มนุเวียน 303,947,740 132,289,069 263,867,332 90,141,276

รวมหนีสิน 950,616,386 697,603,229 461,214,546 187,778,669

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลในหน้า 14 ถงึ 32 เป็นส่วนหนึงของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี

ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการข้อมลูทางการเงินรวม

กรรมการ                                                                                     กรรมการ                                                                                 

          (นายทพิย ์ ดาลาล)                                                                       (นายวริชั  นอบน้อมธรรม)

3



บริษทั ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส ์จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2562

ปรบัปรงุใหม่

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

30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม

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

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

หนีสินและส่วนของเจ้าของ (ต่อ)

ส่วนของเจ้าของ

ทุนเรอืนหุน้

ทุนจดทะเบยีน 

หุน้สามญั จาํนวน 615,000,000 หุน้

มลูค่าทตีราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท 307,500,000 307,500,000 307,500,000 307,500,000

ทุนทอีอกและชําระแลว้

หุน้สามญั จาํนวน 604,500,000 หุน้ 

จ่ายชําระแลว้หุน้ละ 0.50 บาท - 302,250,000 - 302,250,000

หุน้สามญั จาํนวน 609,307,775 หุน้ 

จ่ายชําระแลว้หุน้ละ 0.50 บาท 13 304,653,888 - 304,653,888 -

ส่วนเกนิมลูค่าหุน้สามญั - สุทธิ 13 708,639,327 687,965,894 708,639,327 687,965,894

ส่วนเกนิทุนจากการควบรวมกจิการ

ภายใตก้ารควบคุมเดยีวกนั 30,726,984 30,726,984 - -

ส่วนเกนิทุนจากการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 21,534,354 20,539,586 21,534,354 20,539,586

ส่วนตาํกว่าทุนจากการเปลยีนแปลง

สดัสว่นในบรษิทัย่อย (187,500) (187,500) - -

กําไรสะสม

จดัสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย 21,400,000 21,400,000 16,300,000 16,300,000

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 174,042,846 141,113,762 51,145,979 121,185,213

องคป์ระกอบอนืของสว่นของเจา้ของ (3,797,816) (2,893,362) - -

ส่วนของเจา้ของของบรษิทัใหญ่ 1,257,012,083 1,200,915,364 1,102,273,548 1,148,240,693

ส่วนไดเ้สยีทไีม่มอีาํนาจควบคุม - - - -

รวมส่วนของเจ้าของ 1,257,012,083 1,200,915,364 1,102,273,548 1,148,240,693

รวมหนีสินและส่วนของเจ้าของ 2,207,628,469 1,898,518,593 1,563,488,094 1,336,019,362

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลในหน้า 14 ถงึ 32 เป็นส่วนหนึงของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี

ข้อมลูทางการเงินรวม

กรรมการ                                                                                     กรรมการ                                                                                 

          (นายทพิย ์ ดาลาล)                                                                       (นายวริชั  นอบน้อมธรรม)

ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ

4



บริษทั ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส ์จาํกดั (มหาชน)

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็

สาํหรบังวดสามเดือนสินสุดวนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2562

ปรบัปรงุใหม่

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

30 กนัยายน 30 กนัยายน 30 กนัยายน 30 กนัยายน

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

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร 664,334,811 731,006,051 24,764,821 20,328,950

รายไดจ้ากการขาย 4,978,326 3,429,934 - -

ต้นทุนการใหบ้รกิาร (556,311,359) (605,092,022) (14,873,122) (11,550,631)

ต้นทุนขาย (1,059,028) (849,366) - -

กาํไรขนัต้น 111,942,750 128,494,597 9,891,699 8,778,319

เงนิปันผลรบั 16.1 - - 5,014,148 42,112,808

รายไดอ้นื 3,614,559 7,170,436 15,213,910 13,642,899

ค่าใชจ้า่ยในการขาย (21,138,806) (26,415,899) (2,748,548) (1,923,156)

ค่าใชจ้า่ยในการบรหิาร (70,529,689) (68,973,895) (18,075,495) (17,761,614)

กําไร(ขาดทุน)จากอตัราแลกเปลยีน - สุทธิ 2,034,677 (649,583) 2,141,394 3,360,189

ต้นทุนทางการเงนิ (4,355,883) (913,678) (4,154,502) (589,404)

ส่วนแบ่งกําไรจากเงนิลงทุน

ในบรษิทัรว่มและการรว่มคา้ 26,042,445 9,349,067 - -

กาํไรกอ่นภาษีเงินได้ 47,610,053 48,061,045 7,282,606 47,620,041

ภาษเีงนิได้ (4,838,744) (4,881,127) 84,160 39,925

กาํไรสุทธิสาํหรบังวด 42,771,309 43,179,918 7,366,766 47,659,966

กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสรจ็อืน:

รายการทจีะจดัประเภทรายการใหมไ่ปยงั

กําไรหรอืขาดทุนในภายหลงั

ผลต่างของอตัราแลกเปลยีนจากการแปลงค่า

   ขอ้มลูทางการเงนิ (180,336) 129,206 - -

กําไร(ขาดทุน)เบด็เสรจ็อนืสําหรบังวด (180,336) 129,206 - -

กาํไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด 42,590,973 43,309,124 7,366,766 47,659,966

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลในหน้า 14 ถงึ 32 เป็นสว่นหนึงของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ

กรรมการ                                                                                     กรรมการ                                                                                 

          (นายทพิย ์ ดาลาล)                                                                       (นายวริชั  นอบน้อมธรรม)

5



บริษทั ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส ์จาํกดั (มหาชน)

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็ 

สาํหรบังวดสามเดือนสินสุดวนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2562

ปรบัปรงุใหม่

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

30 กนัยายน 30 กนัยายน 30 กนัยายน 30 กนัยายน

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

บาท บาท บาท บาท

การแบง่ปันกาํไร

ส่วนทเีป็นของบรษิทัใหญ่ 42,771,309 43,179,918 7,366,766 47,659,966

ส่วนทเีป็นของส่วนไดเ้สยีทไีมม่อีํานาจควบคุม - - - -

42,771,309 43,179,918 7,366,766 47,659,966

การแบง่ปันกาํไรเบด็เสรจ็รวม

ส่วนทเีป็นของบรษิทัใหญ่ 42,590,973 43,309,124 7,366,766 47,659,966

ส่วนทเีป็นของส่วนไดเ้สยีทไีมม่อีํานาจควบคุม - - - -

42,590,973 43,309,124 7,366,766 47,659,966

กาํไรต่อหุ้น

กําไรต่อหุน้ขนัพนืฐาน 0.0705 0.0714 0.0121 0.0788

กําไรต่อหุน้ปรบัลด 0.0703 0.0713 0.0121 0.0786

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลในหน้า 14 ถงึ 32 เป็นสว่นหนึงของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี

          (นายทพิย ์ ดาลาล)                                                                       (นายวริชั  นอบน้อมธรรม)

กรรมการ                                                                                     กรรมการ                                                                                 

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส ์จาํกดั (มหาชน)

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็

สาํหรบังวดเก้าเดือนสินสุดวนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2562

ปรบัปรงุใหม่

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

30 กนัยายน 30 กนัยายน 30 กนัยายน 30 กนัยายน

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

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร 2,052,673,256 2,027,899,856 84,230,404 66,891,919

รายไดจ้ากการขาย 11,066,808 9,638,542 - -

ต้นทุนการใหบ้รกิาร (1,717,517,189) (1,654,961,569) (50,110,655) (37,809,364)

ต้นทุนขาย (2,495,536) (2,458,299) - -

กาํไรขนัต้น 343,727,339 380,118,530 34,119,749 29,082,555

เงนิปันผลรบั 16.1 - - 17,526,878 45,332,808

รายไดอ้นื 8,198,797 14,315,637 46,305,369 40,180,317

ค่าใชจ้า่ยในการขาย (61,237,597) (78,787,786) (8,290,316) (5,558,299)

ค่าใชจ้า่ยในการบรหิาร (209,522,641) (213,516,784) (52,399,424) (53,428,181)

กําไรจากอตัราแลกเปลยีน - สุทธิ 10,023,371 3,833,487 7,185,682 3,298,186

ต้นทุนทางการเงนิ (10,711,038) (1,948,824) (10,068,903) (895,387)

ส่วนแบ่งกําไรจากเงนิลงทุน

ในบรษิทัรว่มและการรว่มคา้ 71,459,977 19,965,592 - -

กาํไรกอ่นภาษีเงินได้ 151,938,208 123,979,852 34,379,035 58,011,999

ภาษเีงนิได้ (15,849,216) (16,533,256) (1,258,361) 141,220

กาํไรสุทธิสาํหรบังวด 136,088,992 107,446,596 33,120,674 58,153,219

กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสรจ็อืน:

รายการทจีะจดัประเภทรายการใหมไ่ปยงั

กําไรหรอืขาดทุนในภายหลงั

ผลต่างของอตัราแลกเปลยีนจากการแปลงค่า

   ขอ้มลูทางการเงนิ (904,454) 129,206 - -

กําไร(ขาดทุน)เบด็เสรจ็อนืสําหรบังวด (904,454) 129,206 - -

กาํไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด 135,184,538 107,575,802 33,120,674 58,153,219

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลในหน้า 14 ถงึ 32 เป็นสว่นหนึงของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ

กรรมการ                                                                                     กรรมการ                                                                                 

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

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็ 

สาํหรบังวดเก้าเดือนสินสุดวนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2562

ปรบัปรงุใหม่

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

30 กนัยายน 30 กนัยายน 30 กนัยายน 30 กนัยายน

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

บาท บาท บาท บาท

การแบง่ปันกาํไร

ส่วนทเีป็นของบรษิทัใหญ่ 136,088,992 107,446,596 33,120,674 58,153,219

ส่วนทเีป็นของส่วนไดเ้สยีทไีมม่อีํานาจควบคุม - - - -

136,088,992 107,446,596 33,120,674 58,153,219

การแบง่ปันกาํไรเบด็เสรจ็รวม

ส่วนทเีป็นของบรษิทัใหญ่ 135,184,538 107,575,802 33,120,674 58,153,219

ส่วนทเีป็นของส่วนไดเ้สยีทไีมม่อีํานาจควบคุม - - - -

135,184,538 107,575,802 33,120,674 58,153,219

กาํไรต่อหุ้น

กําไรต่อหุน้ขนัพนืฐาน 0.2243 0.1777 0.0546 0.0962

กําไรต่อหุน้ปรบัลด 0.2238 0.1771 0.0545 0.0958

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลในหน้า 14 ถงึ 32 เป็นสว่นหนึงของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี

กรรมการ                                                                                     กรรมการ                                                                                 

          (นายทพิย ์ ดาลาล)                                                                       (นายวริชั  นอบน้อมธรรม)

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส ์จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของเจ้าของ

สาํหรบังวดเก้าเดือนสินสุดวนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2562

องค์ประกอบอืน

ของส่วนของเจ้าของ

กาํไรขาดทุน

ส่วนเกินทุน เบด็เสรจ็อืน

ส่วนเกินทุน จากการควบรวม ส่วนเกินทุน ส่วนตาํกว่าทุน จดัสรรแล้ว ผลต่างอตัราแลกเปลียน รวม

 ทุนทีออก มลูค่าหุ้นสามญั กิจการภายใต้การ จากการจ่ายโดย จากการเปลียนแปลง - สาํรอง จากการแปลงค่า ส่วนของเจ้าของ ส่วนได้เสียทีไม่มี รวม

และชาํระแล้ว  - สทุธิ ควบคมุเดียวกนั ใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ สดัส่วนในบริษทัย่อย ตามกฎหมาย ยงัไม่ได้จดัสรร ข้อมลูทางการเงิน บริษทัใหญ่ อาํนาจควบคมุ ส่วนของเจ้าของ

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

ยอดยกมา ณ วนัที 1 มกราคม พ.ศ. 2562

 - ตามทีรายงานไว้เดิม 302,250,000 687,965,894 30,726,984 20,539,586  (187,500) 21,400,000 142,114,049  (2,893,362) 1,201,915,651 - 1,201,915,651

ผลกระทบจากการปันสว่นตน้ทุนในการซอืเงนิลงทุน

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

ยอดยกมา ณ วนัที 1 มกราคม พ.ศ. 2562

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

เพมิทุน 13 2,403,888 20,673,433 - - - - - - 23,077,321 - 23,077,321

การจา่ยโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ - - - 994,768 - - - - 994,768 - 994,768

เงนิปันผล 14 - - - - - -  (103,159,908) -  (103,159,908) -  (103,159,908)

กําไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด - - - - - - 136,088,992  (904,454) 135,184,538 - 135,184,538

ยอดยกไป ณ วนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2562 304,653,888 708,639,327 30,726,984 21,534,354  (187,500) 21,400,000 174,042,846  (3,797,816) 1,257,012,083 - 1,257,012,083

ยอดยกมา ณ วนัที 1 มกราคม พ.ศ. 2561 302,250,000 687,965,894 30,726,984 19,209,586  (187,500) 14,401,628 63,542,208  (2,916,254) 1,114,992,546 - 1,114,992,546

การจา่ยโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ - - - 994,768 - - - - 994,768 - 994,768

เงนิปันผล - - - - - -  (66,495,000) -  (66,495,000) -  (66,495,000)

สาํรองตามกฏหมายของบรษิทัยอ่ย - - - - - 1,000,000  (1,000,000) - - - -

กําไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด - ปรบัปรุงใหม่ - - - - - - 107,446,596 129,206 107,575,802 - 107,575,802

สว่นเปลยีนแปลงจากการเลกิกจิการของบรษิทัยอ่ย - - - - -  (500,000) 500,000 - - - -

ยอดยกไป ณ วนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2561 302,250,000 687,965,894 30,726,984 20,204,354  (187,500) 14,901,628 103,993,804  (2,787,048) 1,157,068,116 - 1,157,068,116

ขอ้มลูทางการเงินรวม (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

กาํไรสะสม

กรรมการ                                                                                              กรรมการ                                                                                      .

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลในหน้า 14 ถงึ 32 เป็นส่วนหนึงของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี

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

งบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของเจ้าของ

สาํหรบังวดเก้าเดือนสินสุดวนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2562

ส่วนเกิน ส่วนเกินทุนจาก

 ทุนทีออก มลูค่าหุ้น การจ่ายโดยใช้ จดัสรรแล้ว - สาํรอง รวม

และชาํระแล้ว สามญั - สทุธิ หุ้นเป็นเกณฑ์ ตามกฎหมาย ยงัไม่ได้จดัสรร ส่วนของเจ้าของ

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท บาท บาท

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

เพมิทุน 13 2,403,888 20,673,433 - - - 23,077,321

การจา่ยโดยใช้หุน้เป็นเกณฑ์ - - 994,768 - - 994,768

เงนิปันผล 14 - - - -  (103,159,908)  (103,159,908)

กําไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด - - - - 33,120,674 33,120,674

ยอดยกไป ณ วนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2562 304,653,888 708,639,327 21,534,354 16,300,000 51,145,979 1,102,273,548

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

การจา่ยโดยใช้หุน้เป็นเกณฑ์ - - 994,768 - - 994,768

เงนิปันผล - - - -  (66,495,000)  (66,495,000)

กําไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด - - - - 58,153,219 58,153,219

ยอดยกไป ณ วนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2561 302,250,000 687,965,894 20,204,354 10,801,628 77,605,004 1,098,826,880

ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

กาํไรสะสม

กรรมการ                                                                                     กรรมการ                                                                                 .

          (นายทพิย ์ ดาลาล)                                                                       (นายวริชั  นอบน้อมธรรม)

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลในหน้า 14 ถงึ 32 เป็นสว่นหนึงของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี
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บริษทั ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส ์จาํกดั (มหาชน)

งบกระแสเงินสด

สาํหรบังวดเก้าเดือนสินสุดวนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2562

ปรบัปรงุใหม่

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

30 กนัยายน 30 กนัยายน 30 กนัยายน 30 กนัยายน

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

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน

กําไรก่อนภาษเีงนิได้ 151,938,208 123,979,852 34,379,035 58,011,999

รายการปรบัปรงุ

ค่าเสอืมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 36,363,750 36,587,139 6,554,328 6,607,980

ส่วนแบ่งกําไรจากเงนิลงทนุในบรษิทัร่วม

และการรว่มคา้ (71,459,977) (19,965,592) - -

กําไรจากการเลกิกจิการของบรษิทัย่อย - - - (553,721)

(กําไร)ขาดทนุจากการจาํหน่ายอปุกรณ์ 60,049 (4,004,101) - -

ขาดทนุจากการตดัจาํหน่ายสนิทรพัย์ 24,320 204,425 - 16,416

(กลบัรายการ)ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 12 (7,170,113) 2,892,280 (6,463,730) 567,988

(กลบัรายการ)ค่าเผอืหนสีงสยัจะสูญ 133,182 (121,370) 133,182 138,116

กําไรจากอตัราแลกเปลยีนเงนิตรา

ต่างประเทศทยีงัไมเ่กดิขนึจรงิ (8,591,400) (3,258,000) (8,591,400) (3,258,000)

รายไดด้อกเบยี (1,425,586) (4,617,103) (9,277,807) (7,651,425)

รายไดเ้งนิปันผล - - (17,526,878) (45,332,808)

ค่าใชจ้า่ยจากการจา่ยโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 994,768 994,768 994,768 994,768

ดอกเบยีสญัญาเช่าการเงนิตดัจาํหน่าย 906,818 995,524 310,634 442,840

ต้นทนุทางการเงนิ 9,804,220 953,300 9,758,269 452,547

111,578,239 134,641,122 10,270,401 10,436,700

การเปลียนแปลงของเงินทุนหมุนเวียน

สนิทรพัยด์ําเนินงานลดลง(เพมิขนึ)

ลูกหนีการคา้และลูกหนอีนื (62,474,723) (80,631,777) (4,975,623) 18,953,539

สนิคา้คงเหลอื 20,070 (113,606) - -

สนิทรพัยห์มนุเวยีนอนื (9,813,338) 5,071,201 126,672 492,359

เงนิประกนัสญัญา 2,961,332 2,339,032 (131,340) (71,820)

สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอนื 4,974,020 (31,713,663) - -

หนีสนิดําเนินงานเพมิขนึ(ลดลง)

เจา้หนีการคา้และเจา้หนอีนื (17,832,473) 114,388,842 (4,988,789) (7,211,400)

หนีสนิหมนุเวยีนอนื 4,968,953 945,032 (342,539) 43,410

หนีสนิไมห่มนุเวยีนอนื 178,000 (45,379) - 10,000

จา่ยผลประโยชน์พนกังาน 12 (100,000) - - -

กระแสเงินสดจากการดาํเนินงาน 34,460,080 144,880,804 (41,218) 22,652,788

จา่ยภาษเีงนิได้ (29,702,819) (36,243,414) (2,879,544) (2,725,357)

เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดาํเนินงาน 4,757,261 108,637,390 (2,920,762) 19,927,431

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลในหน้า 14 ถงึ 32 เป็นส่วนหนึงของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ

กรรมการ _____________________________________________               กรรมการ  _____________________________________________

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

งบกระแสเงินสด

สาํหรบังวดเก้าเดือนสินสุดวนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2562

ปรบัปรงุใหม่

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

30 กนัยายน 30 กนัยายน 30 กนัยายน 30 กนัยายน

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

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงนิสดรบัจากดอกเบยี 1,591,091 4,660,735 8,876,004 7,641,482

เงนิสดรบัจากการจาํหน่ายอปุกรณ์ 2,010,436 6,480,099 - -

เงนิสดจา่ยเพอืซอือุปกรณ์และสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน (77,967,098) (29,932,566) (1,111,303) (3,684,475)

เงนิสดรบัคนืจากการชําระบญัชขีองบรษิทัย่อย - - - 3,053,744

เงนิสดจา่ยเงนิลงทนุในบรษิทัย่อย - - (7,500,000) (92,250,000)

เงนิสดจา่ยเงนิลงทนุในการรว่มคา้ (545,077,147) (126,099,544) (545,077,147) (126,099,544)

เงนิสดรบัคนืจากเงนิใหกู้ย้มืระยะสนั

แก่กจิการทเีกยีวขอ้งกนั 16.3 - - 91,500,000 73,174,500

เงนิสดจา่ยใหเ้งนิกูย้มืระยะสนัแก่กจิการทเีกยีวขอ้งกนั 16.3 - - (47,000,000) (92,600,000)

เงนิลงทนุระยะสนัลดลงสุทธิ - 993,317 - -

เงนิสดจา่ยเงนิลงทนุระยะยาวอนื (88,474,500) - (88,474,500) -

เงนิสดรบัจากเงนิปันผลจากบรษิทัย่อย - - 34,386,430 47,700,000

เงนิสดรบัจากเงนิปันผลจากบรษิทัรว่ม 24,827,382 8,444,114 17,526,878 5,530,000

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน  (683,089,836)  (135,453,845)  (536,873,638)  (177,534,293)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน

เงนิสดจา่ยดอกเบยี (6,612,077) (431,736) (6,576,329) -

เงนิกูย้มืระยะสนัจากสถาบนัการเงนิลดลง - (4,728,224) - -

หนีสนิตามสญัญาเช่าการเงนิลดลง (9,775,556) (9,288,255) (3,183,476) (3,183,476)

เงนิสดรบัจากเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 11 300,000,000 - 300,000,000 -

เงนิสดจา่ยคนืเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 11 (1,863,915) (5,637,844) - -

เงนิสดรบัจากการเพมิทนุ 13 23,077,321 - 23,077,321 -

เงนิสดจา่ยเงนิปันผล (103,072,721) (66,391,051) (103,072,721) (66,391,051)

เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจดัหาเงิน 201,753,052  (86,477,110) 210,244,795  (69,574,527)

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลในหน้า 14 ถงึ 32 เป็นส่วนหนึงของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ

กรรมการ _____________________________________                          กรรมการ  _____________________________________

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

งบกระแสเงินสด

สาํหรบังวดเก้าเดือนสินสุดวนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2562

ปรบัปรงุใหม่

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

30 กนัยายน 30 กนัยายน 30 กนัยายน 30 กนัยายน

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

บาท บาท บาท บาท

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง - สุทธิ (476,579,523) (113,293,565) (329,549,605) (227,181,389)

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

ผลต่างอตัราแลกเปลยีนจากการแปลงค่าขอ้มลูทางการเงนิ (2,367,406) 443,159 - -

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด 252,874,691 633,612,746 78,680,227 355,794,563

รายการทีไม่ใช่เงินสด

การเปลยีนแปลงเจา้หนีตามสญัญาเช่าการเงนิ (4,998,109) 34,057,683 (2,872,842) 11,589,278

เงนิปันผลคา้งจา่ย 87,187 103,949 87,187 103,949

เงนิปันผลคา้งรบั 1,499,334 - 34,385,814 24,602,808

เจา้หนีค่าซอืสนิทรพัยถ์าวร (312,975) 344,843 - -

ลูกหนีจากการขายสนิทรพัยต์ามสญัญาเช่าการเงนิ (1,887,080) 2,097,223 - -

ประมาณการหนีสนิจากการลงทนุในการรว่มคา้ (11,209,829) (11,209,829) -

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลในหน้า 14 ถงึ 32 เป็นส่วนหนึงของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ

กรรมการ _____________________________________                          กรรมการ  _____________________________________

                              (นายทพิย ์ ดาลาล)                                                                         (นายวริชั  นอบน้อมธรรม)
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บริษทั ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส ์จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2562 
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1 ข้อมูลทัว่ไป 

 
บรษิัท ทรพิเพิล ไอ โลจสิติกส์ จ ำกัด (มหำชน) (“กิจกำร”) เป็นบรษิัทมหำชนจ ำกัดและเป็นบรษิัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรพัย์ 
แห่งประเทศไทย ซึง่จดัตัง้ขึน้ในประเทศไทยและมทีีอ่ยู่ตำมทีจ่ดทะเบยีนดงันี้ 
 
เลขที ่628 ชัน้ 3 อำคำรทรพิเพลิไอ ซอยกลบัชม ถนนนนทร ีแขวงช่องนนทร ีเขตยำนนำวำ กรุงเทพมหำนคร 10120 ประเทศไทย 
 
กำรด ำเนินธุรกิจหลกัของกิจกำรและบรษิัทย่อย (“กลุ่มกิจกำร”) คือ กลุ่มกิจกำรด ำเนินธุรกิจหลกัเกี่ยวกบั กำรให้บรกิำรโลจสิติกส์  
อย่ำงครบวงจร ที่ครอบคลุมกำรให้บรกิำรด้ำนกำรขนส่งสินค้ำทัง้ภำยในและระหว่ำงประเทศ ทำงอำกำศ ทำงทะเลและทำงบก  
กำรบรกิำรดำ้นพธิกีำรศุลกำกร และกำรบรหิำรจดักำรห่วงโซ่อุปทำนตัง้แต่ตน้น ้ำถงึปลำยทำง 
 
ขอ้มลูทำงกำรเงนิรวมและขอ้มลูทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำรไดร้บัอนุมตัจิำกคณะกรรมกำรบรษิทัเมื่อวนัที ่5 พฤศจกิำยน พ.ศ. 2562 
 

2 เกณฑก์ำรจดัท ำข้อมูลทำงกำรเงิน 
 
ขอ้มูลทำงกำรเงนิรวมและขอ้มูลทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำรระหว่ำงกำลไดจ้ดัท ำขึน้ตำมมำตรฐำนกำรบญัช ีฉบบัที ่34 เรื่อง กำรรำยงำน
ทำงกำรเงนิระหว่ำงกำล และขอ้ก ำหนดเพิม่เตมิอื่นเกี่ยวกบัรำยงำนทำงกำรเงนิทีอ่อกภำยใต้พระรำชบญัญตัหิลกัทรพัย์และตลำดหลกัทรพัย์ 
 
ขอ้มลูทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลนี้ควรอ่ำนควบคู่กบังบกำรเงนิของรอบปีบญัชสีิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 
 
ขอ้มูลทำงกำรเงนิรวมและขอ้มูลทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำรระหว่ำงกำลฉบบัภำษำองักฤษจดัท ำขึน้จำกขอ้มูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำล
ภำษำไทยที่จดัท ำตำมกฎหมำย ในกรณีที่มีเนื้อควำมขดัแย้งกันหรอืมีกำรตีควำมแตกต่ำงกัน ให้ใช้ข้อมูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำล 
ฉบบัภำษำไทยเป็นหลกั 
 

3 นโยบำยกำรบญัชี 
 
นโยบำยกำรบญัชทีีใ่ชใ้นกำรจดัท ำขอ้มูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลเป็นนโยบำยเดยีวกนักบันโยบำยกำรบญัชทีีใ่ชใ้นกำรจดัท ำงบกำรเงนิ
ส ำหรบัปีบญัชสีิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 ยกเวน้เรื่องทีอ่ธบิำยในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิขอ้ 4 
 
เริม่ตัง้แต่วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2562 กลุ่มกจิกำรไดป้ฏบิตัติำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิใหม่และมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ
ทีม่กีำรปรบัปรุง ซึ่งมผีลบงัคบัใช้ส ำหรบัรอบระยะเวลำบญัชทีีเ่ริม่ต้นในหรอืหลงัวนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2562 และเกี่ยวขอ้งกบักลุ่มกจิกำร 
โดยกำรปฏบิตัติำมมำตรฐำนรำยงำนทำงกำรเงนิดงักล่ำวไม่มผีลกระทบทีม่นีัยส ำคญัต่อกลุ่มกจิกำร 
 
กลุ่มกิจกำรไม่ได้น ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิใหม่และมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิที่มีกำรปรบัปรุง ซึ่ง มผีลบังคบัใช้
ส ำหรบัรอบระยะเวลำบัญชีที่เริม่ต้นในหรอืหลงัวนัที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 มำถือปฏิบัติก่อนวนับงัคบัใช้ ผู้บรหิำรของกลุ่มกิจกำร 
อยู่ระหว่ำงกำรประเมนิผลกระทบของกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิดงักล่ำวมำใช้ 
 



บริษทั ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส ์จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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4 กำรเปล่ียนแปลงนโยบำยบญัชี 
 
กลุ่มกิจกำรได้น ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบับที่ 15 เรื่อง รำยได้จำกสญัญำที่ท ำกับลูกค้ำมำถือปฏิบตัิตัง้แต่ วนัที่ 1 มกรำคม  
พ.ศ. 2562 โดยใชว้ธิรีบัรูผ้ลกระทบสะสมจำกกำรปรบัใชม้ำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบันี้  เป็นรำยกำรปรบัปรุงกบัก ำไรสะสม
ตน้งวด (Modified retrospective) และไม่ปรบัปรุงขอ้มลูเปรยีบเทยีบ โดยมนีโยบำยกำรบญัชใีหม่ดงันี้ 
 
นโยบำยกำรบญัชีเรื่องกำรรบัรู้รำยได้ - รำยได้จำกสญัญำท่ีท ำกบัลูกค้ำ 
 
รำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำรบรหิำรจดักำรโลจสิตกิส ์
 
รำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำรบรหิำรจดักำรโลจสิตกิส์ประกอบดว้ยรำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำรบรหิำรจดักำรโลจสิตกิส์ และกำรใหบ้รกิำรคลงัสนิคำ้ 
ก่อนกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัที ่15 มำถอืปฏบิตั ิกลุ่มกิจกำรรบัรูร้ำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำรบรหิำรจดักำรโลจสิตกิส์และ 
กำรใหบ้รกิำรคลงัสนิคำ้ เมื่อไดใ้หบ้รกิำรแล้วเสรจ็ 
 
ตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัที ่15 กลุ่มกจิกำรรบัรูร้ำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำรบรหิำรจดักำรโลจสิติกส์เมื่อกำรควบคุมในบรกิำร
ไดโ้อนไปยงัลูกคำ้แลว้ และรบัรูร้ำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำรคลงัสนิคำ้ตลอดช่วงเวลำตำมภำระทีต่อ้งปฏบิตัติำมสญัญำ 
 
รำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำรขนส่งสนิคำ้ 
 
รำยได้จำกกำรให้บริกำรขนส่งสินค้ำเกิดจำกกำรให้บริกำรขนส่งสินค้ำทำงอำกำศ ทำงทะเล และทำงบก ก่อนกำรน ำมำตรฐำน 
กำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัที ่15 มำถอืปฏบิตั ิกลุ่มกจิกำรรบัรูร้ำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำรขนส่งสนิคำ้เมื่อไดใ้หบ้รกิำรแล้วเสรจ็ 
 
ตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัที่ 15 กลุ่มกิจกำรรบัรู้รำยได้จำกกำรให้บรกิำรขนส่งสนิค้ำตลอดช่วงเวลำตำมภำระที่ต้องปฏิบัติ
ตำมสญัญำ 
 
รำยไดจ้ำกกำรขำยสนิคำ้ 
 
ก่อนกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 15 มำถือปฏิบัติ รำยได้จำกกำรขำยสินค้ำซึ่งเกิดจำกกิจกรรมตำมปกติของ 
กลุ่มกิจกำร ประกอบด้วยมูลค่ำยุติธรรมที่จะได้รบัจำกกำรขำยซึ่งเป็นจ ำนวนสุทธิจำกเงนิคืนและส่วนลด โดยไม่รวมรำยกำรขำย
ภำยในกลุ่มกิจกำรส ำหรบังบกำรเงนิรวม รำยไดจ้ำกกำรขำยสนิค้ำรบัรูเ้มื่อผู้ซื้อรบัโอนควำมเสีย่งและผลตอบแทนที่เป็นสำระส ำคญั
ของควำมเป็นเจำ้ของสนิคำ้ 
 
ตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัที ่15 กลุ่มกจิกำรรบัรูร้ำยไดจ้ำกกำรขำยสนิคำ้เมื่อกำรควบคุมในสนิคำ้ไดโ้อนไปยงัลูกคำ้แล้ว 
 
ผู้บรหิำรของกลุ่มกิจกำรได้ประเมินและพิจำรณำแล้วว่ำกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิดงักล่ำวข้ำงต้นมำถือปฎิบัติไม่มี
ผลกระทบทีม่นีัยส ำคญัต่อกลุ่มกจิกำร 
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5 ประมำณกำรทำงบญัชี 

 
ในกำรจดัท ำขอ้มูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำล ผูบ้รหิำรต้องใชดุ้ลยพนิิจ กำรประมำณกำร และขอ้สมมตทิีม่ผีลกระทบต่อกำรน ำนโยบำย
กำรบญัชมีำใช ้และจ ำนวนเงนิของสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิ รำยไดแ้ละค่ำใชจ้่ำย ผลทีเ่กดิขึน้จรงิอำจแตกต่ำงจำกประมำณกำร 
 
กำรเปลีย่นแปลงประมำณกำรจำกงวดก่อน 
 
ในกำรจดัท ำข้อมูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลนี้ กำรประมำณกำรของค่ำชดเชยพนักงำนหลงัเกษียณอำยุมีกำรเปลี่ยนแปลงที่ส ำคญั
ส ำหรบัค่ำชดเชยของพนักงำนที่เกษียณอำยุและมีอำยุงำนมำกกว่ำหรอืเท่ำกบั 20 ปี โดยจะเปลี่ยนจำกจ ำนวน 300 วนัของค่ำจ้ำง
อตัรำสุดท้ำยเป็น 400 วนัของค่ำจ้ำงอตัรำสุดท้ำย กลุ่มกิจกำรได้รบัรูผ้ลกระทบดงักล่ำวทัง้จ ำนวนแล้ว ในงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ
ส ำหรบังวดเกำ้เดอืนสิน้สุดวนัที ่30 กนัยำยน พ.ศ. 2562 
 

6 กำรปรบัปรงุงบกำรเงินย้อนหลงั 
 
ในระหว่ำงงวดเก้ำเดอืนสิ้นสุดวนัที่ 30 กนัยำยน พ.ศ. 2562 กจิกำรวดัมูลค่ำยุตธิรรมของสนิทรพัย์สุทธิทีร่ะบุไดข้อง DG Packaging 
Pte. Ltd. (“DGP”) ซึ่งเป็นกำรร่วมคำ้ โดยเป็นไปตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัที่ 3 (ปรบัปรุง พ.ศ. 2561) เรื่อง กำรรวมธุรกิจ 
ผูซ้ื้อต้องปรบัปรุงงบกำรเงนิย้อนหลงัส ำหรบัประมำณกำรทีเ่คยรบัรูไ้ว ้ณ วนัทีซ่ื้อ เพื่อสะทอ้นผลของข้อมูลเพิ่ มเตมิที่ไดร้บัเกี่ยวกบั
ข้อเท็จจริงและสถำนกำรณ์แวดล้อมที่มีอยู่  ณ วันที่ซื้อ ซึ่งข้อมูลดังกล่ำวมีผลต่อกำรวัดมูลค่ำของจ ำนวนต่ำง ๆ ที่เคยรับรู้ไว ้  
ณ วนัทีซ่ื้อ และระยะเวลำในกำรวดัมลูค่ำตอ้งไม่เกนิกว่ำหนึ่งปี นับจำกวนัทีซ่ื้อ (ดูหมำยเหตุฯขอ้ 9.3.4))   
 
ผลกระทบที่มีต่องบแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 และงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมส ำหรบังวดสำมเดือน  
และเกำ้เดอืน สิน้สุดวนัที ่30 กนัยำยน พ.ศ. 2561 สรุปได ้ดงันี้  
 

  
ปรบัปรงุ

ผลกระทบ  

 
ตำมท่ีเคย

รำยงำนไว้เดิม 
จำกกำรวดั

มูลค่ำ ปรบัปรงุใหม่ 
 บำท บำท บำท 
งบแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561    
เงนิลงทุนในกำรร่วมคำ้ (หมำยเหตุฯขอ้ 9.3) 291,992,949 (1,000,287) 290,992,662 
ก ำไรสะสมยงัไม่จดัสรร  142,114,049 (1,000,287) 141,113,762 
    
งบก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็รวม ส ำหรบังวดสำมเดือน    
   ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2561     
ส่วนแบ่งก ำไรจำกเงนิลงทุนในบรษิทัร่วมและกำรร่วมคำ้ 9,847,774 (498,707) 9,349,067 
    
งบก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็รวม ส ำหรบังวดเก้ำเดือน    
   ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2561     
ส่วนแบ่งก ำไรจำกเงนิลงทุนในบรษิทัร่วมและกำรร่วมคำ้ 20,464,299 (498,707) 19,965,592 
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7 ข้อมูลตำมส่วนงำน 
 
ข้อมูลจ ำแนกตำมส่วนงำน แบ่งตำมส่วนงำนที่น ำเสนอและได้รบักำรสอบทำนโดยผู้มีอ ำนำจตัดสินใจสูงสุดด้ำนกำรด ำเนินงำนคือ
คณะกรรมกำรบรษิัท โดยรวมส่วนงำนที่มีลักษณะที่คล้ำยคลึงกนัเข้ำด้วยกัน ผู้มีอ ำนำจตัดสนิใจสูง สุดด้ำนกำรด ำเนินงำน วดัผล 
กำรด ำเนินงำนของแต่ละส่วนงำนโดยใชก้ ำไรขัน้ต้น ส่วนงำนทีน่ ำเสนอประกอบไปดว้ยธุรกจิขนส่งสนิคำ้ทำงอำกำศ ธุรกจิขนส่งสนิคำ้
ทำงทะเลและทำงบก ธุรกจิกำรบรหิำรจดักำรโลจสิตกิส ์ธุรกจิโลจสิตกิสส์ ำหรบัเคมภีณัฑ์และสนิคำ้อนัตรำย และบรหิำรจดักำรอื่นๆ 
 
ธุรกจิขนส่งสนิคำ้ทำงอำกำศ ประกอบธุรกิจหลกัในกำรเป็นตัวแทนให้บรกิำรขำยระวำงขนส่งและขนถ่ำย

สนิคำ้ทำงอำกำศ ทัง้ภำยในและต่ำงประเทศให้กบัสำยกำรบิน รวมถึงบรกิำรอื่น 
ทีเ่กีย่วขอ้งและใหบ้รกิำรจดักำรคลงัสนิคำ้ และบรหิำรคลงัสนิคำ้ในท่ำอำกำศยำน 

ธุรกจิขนส่งสนิคำ้ทำงทะเลและทำงบก ประกอบธุรกิจหลกัในกำรเป็นตัวแทนให้บรกิำรขำยระวำงขนส่งและขนถ่ำย
สนิคำ้ทำงทะเลและทำงบกทัง้ภำยในและต่ำงประเทศ 

ธุรกจิกำรบรหิำรจดักำรโลจสิตกิส์ ให้บริกำรสถำนที่จัดเก็บสินค้ำบริหำรคลังสินค้ำ ขนส่งและขนถ่ำยสินค้ำ  
ทัง้ทำงบก ทำงน ้ำ และทำงอำกำศ ทัง้ภำยในประเทศและระหว่ำงประเทศ 

ธุรกจิโลจสิตกิสส์ ำหรบัเคมภีณัฑ์และสนิคำ้อนัตรำย ประกอบธุรกิจหลักในกำรเป็นตัวแทนให้บรกิำรขำยระวำง รบัจดักำรขนส่ง
สนิคำ้ทัง้ในและต่ำงประเทศ ใหบ้รกิำรดำ้นบรหิำรคลงัสนิคำ้ และกระจำยสนิคำ้
ส ำหรบัสนิคำ้เคมแีละทีเ่กีย่วเน่ืองกบัอุตสำหกรรมเคม ี

บรหิำรจดักำรอื่นๆ ใหบ้รกิำรเช่ำอำคำร และบรหิำรจดักำรอื่นๆ 
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 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม (บำท) 
 ส ำหรบังวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2562  

 
ธรุกิจขนส่งสินค้ำ 

ทำงอำกำศ 

ธรุกิจขนส่งสินค้ำ 
ทำงทะเลและ 

ทำงบก 
ธรุกิจกำรบริหำร
จดักำรโลจิสติกส์ 

ธรุกิจโลจิสติกส์
ส ำหรบัเคมีภณัฑ์

และสินค้ำ
อนัตรำย 

บริหำรจดักำร
อ่ืนๆ 

รวมก่อนรำยกำร
ระหว่ำงกนั 

ตดัรำยกำร 
ระหว่ำงกนั 

รวมหลงัตดั
รำยกำร 

ระหว่ำงกนั 

         
รำยไดจ้ำกกำรขำยและบรกิำร 1,681,411,884 64,112,068 139,277,763 399,331,912 11,408,733 2,295,542,360 (231,802,296) 2,063,740,064 
ตน้ทุนขำยและบรกิำร (1,513,834,153) (18,705,189) (99,735,582) (303,441,653) (7,839,236) (1,943,555,813) 223,543,088 (1,720,012,725) 
ก ำไรของส่วนงำน 167,577,731 45,406,879 39,542,181 95,890,259 3,569,497 351,986,547 (8,259,208) 343,727,339 
รำยไดอ้ื่น        8,198,797 
ค่ำใชจ้่ำยในกำรขำย        (61,237,597) 
ค่ำใชจ้่ำยในกำรบรหิำร        (209,522,641) 
ก ำไรจำกอตัรำแลกเปลีย่น - สุทธ ิ        10,023,371 
ตน้ทุนทำงกำรเงนิ        (10,711,038) 
ส่วนแบ่งก ำไรจำกเงนิลงทุนในบรษิทัร่วมและกำรร่วมคำ้        71,459,977 
ก ำไรก่อนภำษีเงินได้        151,938,208 
ค่ำใชจ้่ำยภำษเีงนิได ้        (15,849,216) 
ก ำไรส ำหรบังวด        136,088,992 
         

ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2562         
สนิทรพัยร์วมของสว่นงำน        2,207,628,469 
หนี้สนิรวมของส่วนงำน        950,616,386 
         

จงัหวะเวลำกำรรบัรู้รำยได้         
เมื่อปฏบิตัติำมภำระทีต่อ้งปฏบิตัเิสรจ็สิน้ (point in time) - - 60,359,503 165,572,835 - 225,932,338 (1,970,217) 223,962,121 
ตลอดช่วงเวลำทีป่ฏบิตัติำมภำระทีต่อ้งปฏบิตั ิ(over time) 1,681,411,884 64,112,068 78,918,260 233,759,077 11,408,733 2,069,610,022 ( 229,832,079) 1,839,777,943 
รวมรำยได ้ 1,681,411,884 64,112,068 139,277,763 399,331,912 11,408,733 2,295,542,360 ( 231,802,296) 2,063,740,064 
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8 ลูกหน้ีกำรค้ำและลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 

 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 30 กนัยำยน 31 ธนัวำคม  30 กนัยำยน 31 ธนัวำคม  
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บำท บำท บำท บำท 

     

ลูกหนี้กำรคำ้ - กจิกำรอื่น 330,586,760 308,107,443 16,919,972 13,895,108 
หกั  ค่ำเผื่อหนี้สงสยัจะสญู (7,685,105) (7,603,271) (608,689) (475,507) 
ลูกหนี้กำรคำ้ - กจิกำรอื่น - สุทธ ิ 322,901,655 300,504,172 16,311,283 13,419,601 
ค่ำใชจ้่ำยจ่ำยล่วงหน้ำ 7,911,290 8,888,040 1,057,309 524,633 
รำยไดค้ำ้งรบั 95,148,835 86,771,428 1,703,501 1,246,098 
ลูกหนี้อื่น 8,298,023 3,223,617 302,168 283,783 
เงนิจ่ำยล่วงหน้ำค่ำขนส่งสนิคำ้ 16,088,605 - - - 
ลูกหนี้กำรคำ้ - กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั     
   (หมำยเหตุฯขอ้ 16.2) 28,070,249 18,926,129 17,344,444 15,999,730 
เงนิปันผลคำ้งรบั - กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั     
   (หมำยเหตุฯขอ้ 16.2) - 1,499,950 - 34,386,430 
 478,418,657 419,813,336 36,718,705 65,860,275 
 

ณ วนัที่ 30 กนัยำยน พ.ศ. 2562 และวนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 ลูกหนี้กำรคำ้ซึ่งแสดงรวมในรำยกำรลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่น 
สุทธใินงบแสดงฐำนะกำรเงนิสำมำรถวเิครำะหต์ำมอำยุหนี้ทีค่ำ้งช ำระไดด้งันี้ 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 30 กนัยำยน 31 ธนัวำคม  30 กนัยำยน 31 ธนัวำคม  
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บำท บำท บำท บำท 
ลูกหนี้กำรคำ้ - กจิกำรอื่น     
ไม่เกนิ 3 เดอืน 300,293,126  274,649,120   15,220,816  11,599,067 
3 - 6 เดอืน  13,152,283   19,623,217   502,273  1,487,851 
6 - 12 เดอืน  8,852,928   4,837,046   592,640  437,031 
เกนิกว่ำ 12 เดอืน  8,288,423   8,998,060   604,243  371,159 
 330,586,760  308,107,443   16,919,972  13,895,108 
หกั  ค่ำเผื่อหนี้สงสยัจะสญู  (7,685,105)  (7,603,271)  (608,689) (475,507) 
  322,901,655   300,504,172   16,311,283  13,419,601 
     

ลูกหนี้กำรคำ้ - กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั      
   (หมำยเหตุฯขอ้ 16.2)     
ไม่เกนิ 3 เดอืน 25,011,059 12,683,800 16,635,569 13,249,830 
3 - 6 เดอืน - 6,242,329 - 716,900 
6 - 12 เดอืน - - 708,875 2,033,000 
เกนิกว่ำ 12 เดอืน 3,059,190 - - - 
 28,070,249 18,926,129 17,344,444 15,999,730 
 



บริษทั ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส ์จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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9 เงินลงทุนในบริษทัย่อย บริษทัร่วม และกำรร่วมค้ำ 

 
9.1 บริษทัย่อย 

 
ณ วนัที ่30 กนัยำยน พ.ศ. 2562 และวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 เงนิลงทุนในบรษิทัย่อย มดีงันี้ 
 

   อตัรำร้อยละของหุ้นท่ีถือ ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
   ทัง้ทำงตรงและทำงอ้อม รำคำทุน (ถือทำงตรง) 
   30 กนัยำยน 31 ธนัวำคม 30 กนัยำยน 31 ธนัวำคม 
 

ชนิดของธรุกิจ 
จดัตัง้ขึ้น 
ในประเทศ 

พ.ศ. 2562 
ร้อยละ 

พ.ศ. 2561 
ร้อยละ 

พ.ศ. 2562 
บำท 

พ.ศ. 2561 
บำท 

       
บรษิทั เอเชยี กรำวด ์เซอรว์สิ จ ำกดั ตวัแทนขนส่งสนิคำ้ทำงอำกำศ ไทย 100 100 24,999,800 24,999,800 
บรษิทั ทรพิเพลิ ไอ แอร ์เอก็ซ์เพรส จ ำกดั ตวัแทนขนส่งสนิคำ้ทำงอำกำศ ไทย 100 100 50,499,780 50,499,780 
บรษิทั ทรพิเพลิ ไอ เอเชยี คำรโ์ก จ ำกดั ตวัแทนขนส่งสนิคำ้ทำงอำกำศ ไทย 100 100 4,999,900 2,499,900 
บรษิทั ฮำซเคม โลจสิตกิส ์แมเนจเมนท์ จ ำกดั บรหิำรจดักำรขนส่งครบวงจร ไทย 100 100 50,499,780 50,499,780 
บรษิทั ทรพิเพลิ ไอ ซพัพลำยเชน จ ำกดั บรหิำรจดักำรขนส่งครบวงจร ไทย 100 100 4,999,800 4,999,800 
บรษิทั ทรพิเพลิ ไอ มำรไิทม ์เอเยนซสี ์จ ำกดั ตวัแทนขนส่งสนิคำ้ทำงทะเล ไทย 100 100 10,299,780 5,299,780 
บรษิทั ดจี ีแพคเกจจิง้ (ประเทศไทย) จ ำกดั จ ำหน่ำยและบรกิำรบรรจุสนิคำ้ ไทย 100 100 1,099,880 1,099,880 
บรษิทั ครอส บอรเ์ดอร ์เคอเรยีร ์จ ำกดั บรหิำรจดักำรขนส่งครบวงจร ไทย 100 100 2,999,850 2,999,850 
Triple i International Pte. Ltd. ตวัแทนขนส่งสนิคำ้ทำงอำกำศ สงิคโปร ์ 100 100 2,550,000 2,550,000 
Triple i International Japan Co., Ltd. ตวัแทนขนส่งสนิคำ้ทำงอำกำศ ญี่ปุ่ น 100 100 - - 
     152,948,570 145,448,570 

 
กำรเปล่ียนแปลงของเงินลงทุนในบริษทัย่อยในระหว่ำงงวด 
 
กำรลงทุนเพิม่ในบรษิทัย่อย 
 
เมื่อวนัที่ 28 มกรำคม พ.ศ. 2562 บรษิทั ทรพิเพลิ ไอ เอเชยี คำร์โก จ ำกดั ซึ่งเป็นบรษิทัย่อย ไดเ้รยีกช ำระค่ำหุน้สำมญั ส ำหรบั
มลูค่ำส่วนทีเ่หลอือกีรอ้ยละ 50 ส ำหรบัหุน้จ ำนวน 50,000 หุน้ มูลค่ำทีต่รำไวหุ้น้ละ 100 บำท กจิกำรไดจ้่ำยช ำระค่ำหุน้ส่วนทีเ่หลอื
ใหแ้ก่บรษิทัย่อยแลว้เป็นจ ำนวนเงนิ 2.50 ลำ้นบำท  
 
เมื่อวนัที่ 1 มนีำคม พ.ศ. 2562 บรษิทั ทรพิเพลิ ไอ มำรไิทม์ เอเยนซสี์ จ ำกดั ซึ่งเป็นบรษิทัย่อย ได้เรยีกช ำระค่ำหุน้สำมญั ส ำหรบั 
มูลค่ำทีเ่หลอือีกรอ้ยละ 71.43 ส ำหรบัหุน้จ ำนวน 70,000 หุน้ มูลค่ำทีต่รำไวหุ้น้ละ 100 บำท กจิกำรไดจ้่ำยช ำระค่ำหุ้นส่วนทีเ่หลือ
ใหแ้ก่บรษิทัย่อยแลว้เป็นจ ำนวนเงนิ 5.00 ลำ้นบำท 
 

 



บริษทั ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส ์จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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9.2 บริษทัร่วม 

 
ณ วนัที ่30 กนัยำยน พ.ศ. 2562 และวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 เงนิลงทุนในบรษิทัร่วม มดีงันี้ 
 
  

 
อตัรำร้อยละของหุ้นท่ีถือ 
ทัง้ทำงตรงและทำงอ้อม 

 
มูลค่ำตำมวิธีส่วนได้เสีย รำคำทุน (ถือทำงตรง) 

 

ชนิดของธรุกิจ 
จดัตัง้ขึ้น 
ในประเทศ 

30 กนัยำยน 
พ.ศ. 2562 

ร้อยละ 

31 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2561 

ร้อยละ 

30 กนัยำยน 
พ.ศ. 2562 

บำท 

31 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2561 

บำท 

30 กนัยำยน 
พ.ศ. 2562 

บำท 

31 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2561 

บำท 
         
บรษิทั ซเีค ไลน์ (ประเทศไทย) จ ำกดั ตวัแทนบรษิทัเดนิเรอืระหว่ำงประเทศ ไทย 42 42 6,992,829 9,350,817 2,100,000 2,100,000 
บรษิทั เอก็คู่ เวลิดไ์วด ์(ประเทศไทย) จ ำกดั ตวัแทนขนส่งสนิคำ้ระหว่ำงประเทศ ไทย 43 43 7,343,157 4,042,381 2,365,215 2,365,215 
บรษิทั เอก็เซล แอร์ จ ำกดั ตวัแทนขนส่งสนิคำ้ทำงอำกำศ ไทย - 30 - 8,992,191 - 600,000 
Excel Air Limited ตวัแทนขนส่งสนิคำ้ทำงอำกำศ ฮ่องกง 20 20 2,946,422 3,456,924 - - 
Freightworks GSA (HK) Limited ตวัแทนขนส่งสนิคำ้ทำงอำกำศ ฮ่องกง - 20 - 4,256,230 - - 
Excel Air (Guangzhou) Limited ตวัแทนขนส่งสนิคำ้ทำงอำกำศ จนี - 25 - 2,471,161 - - 
     17,282,408 32,569,704 4,465,215 5,065,215 

 



บริษทั ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส ์จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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กำรเปล่ียนแปลงในบริษทัร่วมท่ีเกิดขึ้นในระหว่ำงงวด  
 
กำรรบัเงนิปันผลจำกบรษิทัร่วม 
 
ที่ประชุมคณะกรรมกำรครัง้ที่ 1/2562 เมื่อวนัที่ 23 มกรำคม พ.ศ. 2562 ของ Freightworks GSA (HK) Limited ซึ่งเป็นบริษัทร่วม 
ของกลุ่มกิจกำร ที่เขตบรหิำรพิเศษฮ่องกงแห่งสำธำรณรฐัประชำชนจนีได้อนุมตัิจ่ำยเงนิปันผลระหว่ำงกำลแก่ผู้ถือหุ้นสำมญัในอตัรำหุ้นละ 
8.948 ดอลลำร์ฮ่องกง จ ำนวน 500,000 หุ้น คดิเป็นจ ำนวนเงนิ 4,474,000 ดอลลำร์ฮ่องกง หรอืประมำณ 18.01 ล้ำนบำท โดยกิจกำร
ได้รบัเงนิปันผลดงักล่ำวตำมสดัส่วนกำรถือหุ้นร้อยละ 20 เมื่อวนัที่ 1 เมษำยน พ.ศ. 2562 และวนัที่ 11 มิถุนำยน พ.ศ. 2562 จ ำนวน  
3.61 ลำ้นบำท 
 
ทีป่ระชุมคณะกรรมกำรครัง้ที่ 1/2562 เมื่อวนัที่ 23 มกรำคม พ.ศ. 2562 ของ Excel Air (Guangzhou) Limited ซึ่งเป็นบรษิทัร่วมของ
กลุ่มกิจกำร ที่ประเทศจนีได้อนุมตัิจ่ำยเงนิปันผลระหว่ำงกำลแก่ผู้ถือหุ้นสำมญัในอตัรำหุ้นละ 28.50 ดอลลำร์สหรฐั จ ำนวน 10,000 หุ้น  
คดิเป็นจ ำนวนเงนิ 285,000 ดอลลำร์สหรฐั หรอืประมำณ 9.00 ล้ำนบำท โดยกิจกำรได้รบัเงนิปันผลดงักล่ำวตำมสดัส่วนกำรถือหุ้น 
รอ้ยละ 25 เมื่อวนัที ่1 เมษำยน พ.ศ. 2562 จ ำนวน 2.22 ลำ้นบำท 
 
ทีป่ระชุมวสิำมญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่1/2562 เมื่อวนัที ่10 มถิุนำยน พ.ศ. 2562 ของบรษิทั ซเีค ไลน์ (ประเทศไทย) จ ำกดั ซึ่งเป็นบรษิทัร่วมของ
กิจกำร ได้อนุมัติกำรจ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำลแก่ผู้ถือหุ้นสำมัญ ในอัตรำหุ้นละ 100 บำท จ ำนวน 50,000 หุ้น คิดเป็นจ ำนวนเงิน  
5.00 ลำ้นบำท โดยกจิกำรไดร้บัเงนิปันผลดงักล่ำวตำมสดัส่วนกำรถอืหุน้รอ้ยละ 42 เมื่อวนัที ่21 มถิุนำยน พ.ศ. 2562 จ ำนวน 2.10 ลำ้นบำท 
 
กำรเปลีย่นแปลงในกำรจดัประเภทเงนิลงทุนในบรษิทัร่วม 
 
ภำยหลังกำรลงทุนใน Around Logistics Management Co., Ltd. (“Around”) (หมำยเหตุฯข้อ 9.3.2)) ซึ่งถือเป็นเงินลงทุนในกำรร่วมค้ำ  
ท ำให้กิจกำรมีอ ำนำจในกำรควบคุมร่วมแทนกำรมีอิทธิพลอย่ำงมีสำระส ำคัญในบริษัท เอ็กเซล แอร์ จ ำกัด Freightworks GSA (HK) 
Limited และ Excel Air (Guangzhou) Limited ซึ่งเดมิเป็นบรษิัทร่วมของกลุ่มกิจกำรและเป็นบรษิัทย่อยของ Around ดงันัน้จงึมกีำร
โอนเปลีย่นแปลงประเภทเงนิลงทุนดงักล่ำวจำกเงนิลงทุนในบรษิทัร่วมเป็นเงนิลงทุนในกำรร่วมคำ้ 
 
 



บริษทั ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส ์จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2562 

23 

 
9.3 กำรร่วมค้ำ 

 

ณ วนัที ่30 กนัยำยน พ.ศ. 2562 และวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 เงนิลงทุนในกำรร่วมคำ้ มดีงันี้ 
  

 
อตัรำรอ้ยละของหุ้นท่ีถือ 
ทัง้ทำงตรงและทำงอ้อม 

 
มูลค่ำตำมวิธีส่วนได้เสีย 

 
รำคำทนุ (ถอืทำงตรง) 

    ปรบัปรงุใหม ่  
 

ชนิดของธรุกิจ 
จดัตัง้ขึ้น 
ในประเทศ 

30 กนัยำยน 
พ.ศ. 2562 

ร้อยละ 

31 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2561 

ร้อยละ 

30 กนัยำยน 
พ.ศ. 2562 

บำท 

31 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2561 

บำท 

30 กนัยำยน 
พ.ศ. 2562 

บำท 

31 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2561 

บำท 
         
บรษิทั เอเชยี เน็ตเวริค์ อนิเตอรเ์นชัน่แนล จ ำกดั ตวัแทนขนส่งสนิคำ้ระหว่ำงประเทศ ไทย 60 60 2,297,461 1,643,322 187,494 187,494 
บรษิทั ซดีบับลวิท ีเคมคิอล โลจสิตกิส ์จ ำกดั ตวัแทนจดักำรรบัขนส่งสนิคำ้        
 ภำยในประเทศ ไทย 51 51 1,920,492 1,920,492 - - 
บรษิทั ฮำซเคม ทรำนสแ์มเนจเมนท์ จ ำกดั ตวัแทนจดักำรรบัขนส่งสนิคำ้        
 ภำยในประเทศ ไทย 60 60 7,176,034 5,261,018 - - 
GSA Asia Cargo Co., Ltd. ตวัแทนขนส่งและขนถ่ำยสนิคำ้ทำง        
 อำกำศทัง้ภำยในและภำยนอกประเทศ เมยีนมำร ์ 60 60 2,414,537 2,184,213 - - 
GSA Cargo Network (Myanmar) Co., Ltd. ตวัแทนขนส่งสนิคำ้ทำงอำกำศ เมยีนมำร ์ 50 50 1,712,521 1,084,966 - - 
Hazchem Logistics Management Pte. Ltd. ตวัแทนขนส่งและขนถ่ำยสนิคำ้        
 ทำงอำกำศทัง้ภำยในและภำยนอก        
 ประเทศเกีย่วกบัสำรเคม ี สงิคโปร ์ 55 55 3,317,690 3,091,833 - - 
DG Packaging Pte. Ltd. (“DGP”) จ ำหน่ำยและบรกิำรบรรจุสนิคำ้ สงิคโปร ์ 50 50 276,481,512 275,806,818 271,198,343 271,198,343 
บรษิทั เจพเีค เอเชยี (ประเทศไทย) จ ำกดั ตวัแทนขนส่งสนิคำ้ทำงอำกำศ ไทย 34 - 1,873,494 - 1,700,000 - 
Around Logistics Management Co., Ltd. ตวัแทนขนส่งสนิคำ้ระหว่ำงประเทศ ฮ่องกง 50 - 569,354,727 - 536,802,580 - 
บรษิทั เอก็เซล แอร ์จ ำกดั(*) ตวัแทนขนส่งสนิคำ้ทำงอำกำศ ไทย 30 - 22,068,715 - 600,000 - 
Freightworks GSA (HK) Limited(*) ตวัแทนขนส่งสนิคำ้ทำงอำกำศ ฮ่องกง 20 - 2,686,191 - - - 
Excel Air (Guangzhou) Limited(*) ตวัแทนขนส่งสนิคำ้ทำงอำกำศ จนี 25 - 1,611,707 - - - 
     892,915,081 290,992,662 810,488,417 271,385,837 
 

กจิกำรมสีดัส่วนกำรถอืหุน้ในกำรร่วมคำ้บำงแห่งเกนิกว่ำรอ้ยละ 50 แต่กจิกำรมไิดม้อี ำนำจควบคุมกำรร่วมคำ้แต่อย่ำงใด เนื่องจำกเป็นกำรควบคุมร่วมซึง่ระบุในขอ้ตกลงกจิกำรร่วมคำ้ 
 

(*)  ในระหว่ำงงวด เงนิลงทุนในบรษิทั เอก็เซล แอร ์จ ำกดั Freightworks GSA (HK) Limited และ Excel Air (Guangzhou) Limited ถกูจดัประเภทใหม่จำกเงนิลงทุนในบรษิทัรว่มเป็นเงนิลงทุนในกำรรว่มคำ้ตำมทีไ่ดอ้ธบิำยในหมำยเหตุฯขอ้ 9.2 



บริษทั ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส ์จ ำกดั (มหำชน) 
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กำรเปล่ียนแปลงในกำรร่วมค้ำท่ีเกิดขึ้นในระหว่ำงงวด 
 

9.3.1) กำรลงทุนในกำรร่วมค้ำ 
 

เมื่อวนัที ่5 กุมภำพนัธ์ พ.ศ. 2562 กจิกำรไดจ้ดทะเบยีนจดัตัง้ บรษิทั เจพเีค เอเชยี (ประเทศไทย) จ ำกดั โดยมทีุนจดทะเบยีนจ ำนวน 
5.00 ล้ำนบำท มวีตัถุประสงค์เพื่อประกอบธุรกิจตวัแทนขำยระวำงสำยกำรบิน โดยเตรยีมเป็นตวัแทนกลุ่มสำยกำรบินใหม่ที่จะเปิด
ให้บรกิำรในประเทศไทย โดยกิจกำรลงทุนคิดเป็นร้อยละ 34 ของทุนจดทะเบียน กิจกำรจ่ำยช ำระเงนิลงทุนดงักล่ำวแล้วเมื่อวนัที ่
19 มนีำคม พ.ศ. 2562 
 

9.3.2)  กำรจ่ำยซ้ือเงินลงทุนในกำรร่วมค้ำ  
 

เมื่อวันที่ 13 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2562 กิจกำรได้ลงนำมในสัญญำซื้อขำยหุ้นของ Around Logistics Management Co., Ltd. 
(“Around”)  (“สญัญำซื้อขำยหุ้น”) ซึ่งเป็นบรษิัทจดทะเบียนในเขตบรหิำรพิเศษฮ่องกงแห่งสำธำรณรฐัประชำชนจีน ด ำเนินธุรกิจ 
ถือหุ้นในกิจกำรอื่น ที่ประกอบธุรกิจตวัแทนกำรขำยระวำงสนิค้ำของสำยกำรบิน จ ำนวน 125,000 หุ้น คดิเป็นสดัส่วนร้อยละ 50 
ของจ ำนวนหุ้นสำมญัทีอ่อกจ ำหน่ำยและช ำระแล้ว จำกผูถ้ือหุ้นเดมิของ Around รวมมูลค่ำทัง้สิ้นไม่เกนิ 126.50 ล้ำนดอลลำร์ฮ่องกง  
โดยกำรเขำ้ซื้อหุน้ใน Around มวีตัถุประสงคเ์พื่อกำรเขำ้ลงทุนถอืหุน้ทำงอ้อมในบรษิทัย่อยทีป่ระกอบธุรกจิตวัแทนขำยระวำงสนิคำ้
ของสำยกำรบนิโดยถอืเป็นเงนิลงทุนในกำรร่วมคำ้  
 

เมื่อวนัที่ 11 มนีำคม พ.ศ. 2562 กิจกำรไดช้ ำระเงนิจ ำนวน 110.00 ล้ำนดอลลำร์ฮ่องกง หรอืคดิเป็นจ ำนวน 448.80 ล้ำนบำท 
และไดร้บักำรโอนหุน้รอ้ยละ 50 ของหุน้ทัง้หมดของ Around แล้ว โดยมตี้นทุนในกำรไดม้ำซึ่งกำรร่วมคำ้จ ำนวน 23.55 ล้ำนบำท 
กจิกำรไดแ้สดงรวมเป็นเงนิลงทุนในกำรร่วมคำ้ 
 

ตำมสญัญำซื้อขำยหุน้ ขอ้ตกลงของสิง่ตอบแทนทีค่ำดว่ำจะต้องจ่ำยขึน้อยู่กบัผลกำรด ำเนินงำนในอนำคตของ Around โดยกจิกำร
จะช ำระสิง่ตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมอีกจ ำนวนรวมไม่เกิน 16.50 ล้ำนดอลลำร์ฮ่องกง ในกรณีที่ Around มีก ำไรสุทธิส ำหรบัปี 
พ.ศ. 2562 เกินกว่ำ 20.00 ล้ำนดอลลำร์ฮ่องกง โดยผู้บรหิำรของกจิกำรพจิำรณำว่ำจะต้องจ่ำยช ำระเตม็จ ำนวนตำมที่ระบุในสญัญำ
ซื้อขำยหุน้ 
 

มลูค่ำยุตธิรรมของสิง่ตอบแทนทีค่ำดว่ำจะตอ้งจ่ำยจ ำนวน 16.50 ล้ำนดอลลำร์ฮ่องกง คดิเป็นจ ำนวน 64.45 ลำ้นบำท โดยกำรประมำณ
มลูค่ำยุตธิรรมดงักล่ำวใชอ้ตัรำกำรคดิลดทีร่อ้ยละ 4.10 ต่อปี 
 

ณ วนัที ่30 กนัยำยน พ.ศ. 2562 กจิกำรอยู่ระหว่ำงกำรประเมนิมลูค่ำยุตธิรรมของสนิทรพัยส์ุทธทิีไ่ดม้ำ และก ำลงัพจิำรณำกำร
ปันส่วนต้นทุนจำกกำรซื้อเงนิลงทุนดงักล่ำวข้ำงต้น โดยคำดกำรณ์ว่ำจะท ำกำรประเมินภำยใน 12 เดือนนับตัง้แต่วนัซื้อ 
เงนิลงทุน 
 

9.3.3) กำรรบัเงินปันผลจำกกำรร่วมค้ำ 
 

ทีป่ระชุมวสิำมญัผูถ้อืหุน้ เมื่อวนัที ่16 มกรำคม พ.ศ. 2562 ของ DGP ซึง่เป็นกำรร่วมคำ้ของกจิกำร ทีป่ระเทศสงิคโปรไ์ดอ้นุมตัิ
จ่ำยเงนิปันผลระหว่ำงกำลแก่ผูถ้อืหุน้สำมญัในอตัรำหุน้ละ 2.25 ดอลลำรส์งิคโปร ์จ ำนวน 200,000 หุน้ คดิเป็นจ ำนวนเงนิ 450,000 
ดอลลำร์สงิคโปร์ โดยกิจกำรได้รบัเงนิปันผลดงักล่ำวตำมสดัส่วนกำรถือหุ้นร้อยละ 50 เมื่อวนัที่ 23 มกรำคม พ.ศ. 2562 จ ำนวน 
225,000 ดอลลำรส์งิคโปร ์หรอืประมำณ 5.19 ลำ้นบำท 
 

ทีป่ระชุมวสิำมญัผูถ้อืหุน้ เมื่อวนัที ่12 เมษำยน พ.ศ. 2562 ของ DGP ซึง่เป็นกำรร่วมคำ้ของกจิกำร ทีป่ระเทศสงิคโปรไ์ดอ้นุมตัิ
จ่ำยเงนิปันผลระหว่ำงกำลแก่ผู้ถือหุ้นสำมญัในอตัรำหุ้นละ 2.25 ดอลลำร์สงิคโปร์ จ ำนวน 200,000 หุ้น คิดเป็นจ ำนวนเงิน 
450,000 ดอลลำร์สงิคโปร์ โดยกิจกำรได้รบัเงนิปันผลดงักล่ำวตำมสดัส่วนกำรถือหุ้นรอ้ยละ 50 เมื่อวนัที่ 17 เมษำยน พ.ศ. 2562 
จ ำนวน 225,000 ดอลลำรส์งิคโปร ์หรอืประมำณ 5.19 ลำ้นบำท 
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ทีป่ระชุมวสิำมญัผูถ้อืหุน้ เมื่อวนัที ่3 กรกฎำคม พ.ศ. 2562 ของ DGP ซึ่งเป็นกำรร่วมคำ้ของกจิกำร ทีป่ระเทศสงิคโปรไ์ดอ้นุมตัิ
จ่ำยเงนิปันผลระหว่ำงกำลแก่ผู้ถือหุ้นสำมญัในอตัรำหุ้นละ 2.25 ดอลลำร์สงิคโปร์ จ ำนวน 200,000 หุ้น คดิเป็นจ ำนวนเงนิ 
450,000 ดอลลำรส์งิคโปร์ โดยกจิกำรไดร้บัเงนิปันผลดงักล่ำวตำมสดัส่วนกำรถอืหุน้รอ้ยละ 50  เมื่อวนัที ่17 กรกฎำคม พ.ศ. 2562 
จ ำนวน 225,000 ดอลลำรส์งิคโปร ์หรอืประมำณ 5.19 ลำ้นบำท 

 
9.3.4) กำรปันส่วนต้นทุนกำรซ้ือเงินลงทุนในกำรร่วมค้ำ 

 
เมื่อวนัที ่18 มถิุนำยน พ.ศ. 2561 กจิกำรไดล้งนำมในสญัญำซื้อขำยหุน้สำมญัของ DGP (“สญัญำซื้อขำยหุน้”) ซึ่งจดทะเบยีนจดัตัง้
ขึ้นในประเทศสิงคโปร์ที่ด ำเนินธุรกิจจดัจ ำหน่ำยบรรจุภณัฑ์และให้บรกิำรรบับรรจุส ำหรบัสนิค้ำอนัตรำยที่ใช้ในกำรขนส่งสนิค้ำ  
ในสดัส่วนร้อยละ 50 ของทุนช ำระแล้วของ DGP รวมมูลค่ำทัง้สิ้น ไม่เกิน 11.00 ล้ำนดอลลำร์สิงคโปร์ โดยถือเป็นเงนิลงทุน 
ในกำรร่วมคำ้ โดยกจิกำรไดร้บักำรโอนหุน้ดงักล่ำวตำมสดัส่วนทีล่งทุนทัง้หมดแล้วเมื่อวนัที ่2 กรกฎำคม พ.ศ. 2561 
 
ในระหว่ำงงวดเก้ำเดอืน สิ้นสุดวนัที่ 30 กนัยำยน พ.ศ. 2562 กิจกำรวดัมูลค่ำยุติธรรมของสนิทรพัย์สุทธิที่ได้มำและปันส่วนต้นทุน
กำรซื้อเงินลงทุนในกำรร่วมค้ำเสร็จสิ้นแล้ว รำยละเอียดของสิ่งตอบแทนที่จ่ำยในกำรซื้อเงนิลงทุนในกำรร่วมค้ำและมูลค่ำ
ยุตธิรรมของสนิทรพัยส์ุทธทิีไ่ดร้บัมำตำมสดัส่วนกำรลงทุนของกจิกำร ณ วนัทีซ่ื้อเงนิลงทุนมดีงัต่อไปนี้ 
 
  2 กรกฎำคม 

พ.ศ. 2561 
  พนับำท 
   
เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด   5,464 
ลูกหนี้กำรคำ้และลูกหนี้อื่น  19,880 
สนิคำ้คงเหลอื  233 
สทิธอิำคำรเช่ำและอุปกรณ์  29,052 
ควำมสมัพนัธ์กบัลูกคำ้  24,250 
เจำ้หนี้กำรคำ้และเจำ้หนี้อื่น  (16,176) 
เงนิกูย้มืระยะสัน้  (1,722) 
หนี้สนิหมุนเวยีนอื่น  (3,504) 
เงนิกูย้มืระยะยำว  (18,387) 
หนี้สนิภำยใตส้ญัญำเช่ำกำรเงนิ  (3,409) 
หนี้สนิภำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัช ี  (4,187) 
มลูค่ำยุตธิรรมของสนิทรพัยส์ุทธ ิ  31,494 
สิง่ตอบแทนในกำรซื้อเงนิลงทุน ประกอบดว้ย   
มลูค่ำช ำระ ณ วนัซื้อเงนิลงทุน 121,025  
มลูค่ำยุตธิรรมของสิง่ตอบแทนทีต่้องจ่ำย 96,733  
มลูค่ำยุตธิรรมของสิง่ตอบแทนทีค่ำดว่ำจะตอ้งจ่ำย 48,366  
รวม  266,124 
ค่ำควำมนิยม  234,630 
 
ควำมสมัพนัธก์บัลูกคำ้จะตดัจ ำหน่ำยดว้ยวธิเีสน้ตรงตลอดอำยุประมำณกำรใหป้ระโยชน์ภำยในระยะเวลำ 10 ปี 
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10 เงินลงทุนระยะยำวอ่ืน 

 
กำรเปลีย่นแปลงของเงนิลงทุนระยะยำวอื่นส ำหรบังวดเก้ำเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 กนัยำยน พ.ศ. 2562 มดีงันี้ 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงิน

รวม 
ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะ

กิจกำร 
ส ำหรบังวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2562 บำท บำท 
   
รำคำตำมบญัชตีน้งวด  13,250 - 
ลงทุนเพิม่ 88,474,500 88,474,500 
รำคำตำมบญัชปีลำยงวด  88,487,750 88,474,500 
 
ในเดอืนกุมภำพนัธ์ พ.ศ. 2562 กิจกำรได้เข้ำลงทุนในบรษิัท เอสเอแอล กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จ ำกดั (“SAL”) ซึ่งเป็นบรษิัทจดทะเบียน 
ในประเทศไทย ด ำเนินธุรกิจให้บรกิำรภำคพื้นส ำหรบัอำกำศยำนและผูโ้ดยสำร จ ำนวน โดยกำรซื้อหุ้นบุรมิสทิธิจ ำนวน 40,000 หุ้น 
และหุน้สำมญั จ ำนวน 311,333 หุน้ จำกผูถ้อืหุน้เดมิ ในรำคำ 80,000,000 บำท กำรเขำ้ลงทุนดงักล่ำวส่งผลใหก้จิกำรมสีดัส่วนกำรถอืครอง
รอ้ยละ 14.95 ของทุนจดทะเบยีนทัง้หมดของ SAL  
 
ในเดอืนกนัยำยน พ.ศ. 2562 กจิกำรไดเ้ข้ำลงทุนเพิม่เตมิในหุน้สำมญัเพิม่ทุนของ SAL จ ำนวน 84,745 หุน้ ในรำคำ 8,474,500 บำท 
กำรลงทุนดงักล่ำวส่งผลใหก้จิกำรมสีดัส่วนกำรถอืครองเพิม่ขึน้เป็นรอ้ยละ 15.86 ของทุนจดทะเบยีนทัง้หมดของ SAL 
 

11 เงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน 
 
กำรเปลีย่นแปลงของเงนิกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิส ำหรบังวดเก้ำเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 กนัยำยน พ.ศ. 2562 มดีงันี้ 
 

 
ข้อมูลทำงกำรเงิน

รวม 
ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะ

กิจกำร 
 บำท บำท 
   

ยอดคงเหลอืตน้งวด  1,875,996   -    
เพิม่ขึน้ระหว่ำงงวด  300,000,000   300,000,000  
จ่ำยระหว่ำงงวด  (1,863,915)  -    
ยอดคงเหลอืปลำยงวด  300,012,081   300,000,000  
หกั  ส่วนทีถ่งึก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งปี (45,012,081) (45,000,000) 
 255,000,000 255,000,000 

 
ณ วนัที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2562 เงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงนิเป็นเงินกู้ยืมในสกุลเงินบำทประเภทไม่มีหลักทรพัย์ค ้ำประกัน 
กจิกำรต้องปฏิบตัติำมข้อก ำหนดและขอ้จ ำกดับำงประกำรตำมที่ไดก้ ำหนดไว ้อำทเิช่น กำรด ำรงอตัรำส่วนของหนี้สนิต่อส่วนของเจ้ำของ 
เป็นต้น เงนิกู้ยมืระยะยำวมอีตัรำดอกเบี้ย THBFIX บวกด้วยร้อยละ 1.60 ต่อปี มกี ำหนดช ำระคนืดอกเบี้ยทุกเดอืนโดยเริม่ช ำระดอกเบี้ย
งวดแรกในเดอืนทีม่กีำรเบกิเงนิกู้ครัง้แรก และมกี ำหนดช ำระคนืเงนิต้นเป็นรำยงวด รวม 20 งวด โดยช ำระคนื 3 เดอืนต่องวด และเริม่ช ำระ
งวดแรกในเดอืนทีเ่กำ้ นับจำกวนัทีเ่บกิเงนิกู้ยมืครัง้แรก  
 



บริษทั ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส ์จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2562 
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12 ภำระผกูพนัผลประโยชน์พนักงำน 

 
กำรเปลีย่นแปลงของภำระผูกพนัผลประโยชน์พนักงำนส ำหรบังวดเกำ้เดอืนสิ้นสุดวนัที ่30 กนัยำยน พ.ศ. 2562 มดีงันี้ 
 

 
ข้อมูลทำงกำรเงิน

รวม 
ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะ

กิจกำร 
 บำท บำท 
   

ยอดคงเหลอืตน้งวด  31,581,730 10,720,059 
ตน้ทุนบรกิำร 2,855,955 576,628 
ตน้ทุนบรกิำรในอดตี 3,163,711 442,803 
ค่ำใชจ้่ำยดอกเบีย้ 423,371 75,883 
จ่ำยระหว่ำงงวด (100,000) - 
กลบัรำยกำรภำระผูกพนัผลประโยชน์พนักงำน (13,613,150) (7,559,044) 
ยอดคงเหลอืปลำยงวด  24,311,617 4,256,329 
 
ในระหว่ำงงวดสิ้นสุดวนัที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2562 กลุ่มกิจกำรกลับรำยกำรภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำนเน่ืองจำกกำรสละสิทธิ  ์
ในกำรรบัผลประโยชน์เมื่อเกษียณอำยุของคณะกรรมกำรบรหิำร 
 

13 ทุนเรือนหุ้น 
 
กำรเปลี่ยนแปลงของทุนเรอืนหุน้ส ำหรบังวดเกำ้เดอืนสิ้นสุดวนัที ่30 กนัยำยน พ.ศ. 2562 มดีงันี้ 
 
 หุ้นสำมญั ส่วนเกินมูลค่ำหุ้นสำมญั 
 จ ำนวนหุ้น จ ำนวนเงิน จ ำนวนเงิน 
 หุ้น บำท บำท 
    
ยอดคงเหลอืตน้งวด 604,500,000  302,250,000 687,965,894 
กำรออกหุน้ใหพ้นักงำนตำมโครงกำรใหส้ทิธซิื้อหุน้ 4,807,775 2,403,888 20,673,433 
ยอดคงเหลอืปลำยงวด 609,307,775 304,653,888 708,639,327 
 
เมื่อวนัที ่29 สงิหำคม พ.ศ. 2560 กจิกำรออกใบส ำคญัแสดงสทิธซิื้อหุน้สำมญั จ ำนวน 10,500,000 สทิธ ิส ำหรบัเสนอขำยแก่กรรมกำรและ
พนักงำนที่เข้ำเงื่อนไขที่ก ำหนด ในระหว่ำงที่กิจกำรท ำกำรจดทะเบียนในตลำดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย โดยใบส ำคญัแสดงสิทธ ิ  
1 หน่วย มสีทิธซิื้อหุน้สำมญัใหม่ได ้1 หุน้ ใบส ำคญัแสดงสทิธนิี้มกี ำหนดระยะเวลำใชส้ทิธภิำยใน 3 ปี นับแต่วนัทีอ่อกใบส ำคญัแสดงสทิธ ิ 
 
ในระหว่ำงงวดเก้ำเดอืนสิ้นสุดวนัที ่30 กนัยำยน พ.ศ. 2562 มผีูแ้สดงควำมจ ำนงในกำรใช้สทิธใิบส ำคญัแสดงสทิธจิ ำนวน 4,807,775 สทิธ ิ
เพื่อซื้อหุน้สำมญัจ ำนวน 4,807,775 หุน้ รำคำใชส้ทิธหิน่วยละ 4.80 บำท รวมเป็นจ ำนวนทัง้สิ้น 23,077,321 บำท ซึ่งกจิกำรไดร้บัช ำระเงนิ
เตม็จ ำนวนแล้ว  
 
ณ วนัที ่30 กนัยำยน พ.ศ. 2562 มสีทิธซิื้อหุน้คงเหลอืจ ำนวน 5,692,225 สทิธ ิซึง่จะครบอำยุกำรใชส้ทิธใินปี พ.ศ. 2563 
 



บริษทั ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส ์จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2562 
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14 เงินปันผล 

 
เมื่อวนัที่ 24 เมษำยน พ.ศ. 2562 ที่ประชุมสำมญัผู้ถือหุ้นประจ ำปี พ.ศ. 2561 ได้อนุมตัิให้จดัสรรทุนส ำรองตำมกฎหมำยจ ำนวน 
5.50 ล้ำนบำทและอนุมัติกำรจ่ำยเงนิปันผลในอัตรำหุ้นละ 0.17 บำทต่อหุ้น ส ำหรบัรอบระยะเวลำบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธนัวำคม  
พ.ศ. 2561 โดยมจี ำนวนหุน้สำมญัที่มสีทิธิไดร้บัเงนิปันผลจ ำนวน 606,829,088 หุ้นประกอบด้วยหุน้สำมญั ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 
จ ำนวน 604,500,000 หุ้น และหุ้นสำมญัที่เกิดจำกกำรใช้สิทธิตำมใบส ำคญัแสดงสทิธิที่จะซื้อหุ้นสำมญัของพนักงำนบรษิัทในเดอืน
มนีำคม พ.ศ. 2562 จ ำนวน 2,329,088 หุน้ รวมเป็นจ ำนวนเงนิ 103.16 ล้ำนบำท กจิกำรจ่ำยเงนิปันผลดงักล่ำวใหแ้ก่ผู้ถอืหุ้นในวนัที ่
22 พฤษภำคม พ.ศ. 2562  
 

15 ภำระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอำจเกิดขึ้น 
 
ส ำหรบังวดเก้ำเดอืนสิ้นสุดวนัที ่30 กนัยำยน พ.ศ. 2562 กลุ่มกจิกำรไม่มภีำระผูกพนัและหนี้สนิทีอ่ำจจะเกดิขึน้รวมทัง้สญัญำต่ำง ๆ  
ทีแ่ตกต่ำงอย่ำงเป็นสำระส ำคญัจำกงบกำรเงนิส ำหรบัปีบญัชสีิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 ยกเวน้ ดงัต่อไปนี้ 
 
15.1)  หนังสือค ำ้ประกนัธนำคำร 

 
กลุ่มกจิกำรมหีนังสอืค ้ำประกนัทีอ่อกโดยธนำคำรดงัต่อไปนี้ 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 30 กนัยำยน 31 ธนัวำคม 30 กนัยำยน 31 ธนัวำคม 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บำท บำท บำท บำท 
     
เพื่อเป็นหลกัประกนัในกำรใหบ้รกิำร     
   ทำงอำกำศ  125,616,894   99,691,840   52,629,494  26,243,640 
เพื่อเป็นหลกัประกนัในกำรใหบ้รกิำร     
   ขนส่งทำงอำกำศ  99,068,779   57,576,280   59,460,360  21,220,000 
เพื่อค ้ำประกนัควำมเสยีหำยของตู้      
   TANK ภำระหนี้กำรท่ำเรอื  7,200,000   8,900,000   100,000  100,000 
สทิธใินกำรประกอบกจิกำรคลงัสนิคำ้     
   ณ ท่ำอำกำศยำนดอนเมอืง  35,487,840   25,487,840   -    - 
เพื่อใชเ้ป็นหลกัประกนัในกำรใชไ้ฟฟ้ำ     
   ใชน้ ้ำมนัรถและช ำระค่ำภำระต่ำง ๆ     
   ทีก่ำรท่ำเรอืแห่งประเทศไทย  816,000   1,814,328   384,000  448,000 
เพื่อค ้ำประกนัควำมเสยีหำยของสนิคำ้  6,304,983   300,000   -    - 
  274,494,496   193,770,288   112,573,854  48,011,640 

 



บริษทั ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส ์จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2562 
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15.2)  ภำระผกูพนัจำกสญัญำเช่ำด ำเนินงำนท่ียกเลิกไม่ได้ 

 

ณ วนัที่ 30 กนัยำยน พ.ศ. 2562 และวนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 กลุ่มกิจกำรมภีำระผูกพนัเกี่ยวกบัสญัญำเช่ำ คลงัสนิค้ำ 
อุปกรณ์ส ำนักงำน รถยนต์และอื่น ๆ โดยมีอำยุของสญัญำมีระยะเวลำตัง้แต่ 1 ถึง 5 ปี และมีจ ำนวนเงินขัน้ต ่ำที่ต้องจ่ำย 
ในอนำคตทัง้สิน้ภำยใตส้ญัญำเช่ำด ำเนินงำนและสญัญำบรกิำรทีเ่กี่ยวขอ้งทีบ่อกเลกิไม่ไดด้งันี้ 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 30 กนัยำยน 31 ธนัวำคม 30 กนัยำยน 31 ธนัวำคม 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บำท บำท บำท บำท 
     
- ภำยในระยะเวลำ 1 ปี 23,229,516 23,395,526 1,014,600 1,471,192 
- ระยะเวลำหลงัจำก 1 ปี แต่ไม่เกนิ 5 ปี 43,049,179 52,054,805 209,550 741,000 
 66,278,695 75,450,331 1,224,150 2,212,192 

 

16 รำยกำรกบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั 
 

รำยละเอยีดของบรษิทัย่อย บรษิทัร่วมและกำรร่วมคำ้ไดแ้สดงไวใ้นหมำยเหตุฯ ขอ้ 9 
 

16.1) รำยกำรกบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั 
 

รำยกำรกบับุคคลหรอืกจิกำรทีเ่กี่ยวขอ้งกนัส ำหรบังวดเก้ำเดอืนสิ้นสุดวนัที ่30 กนัยำยน พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 มดีงันี้ 
 

รำยได้จำกกำรขำยและให้บริกำร ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 30 กนัยำยน 30 กนัยำยน 30 กนัยำยน 30 กนัยำยน 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บำท บำท บำท บำท 
     
บรษิทัย่อย - - 8,921,978 4,258,991 
บรษิทัร่วม 40,062,807 84,468,891 3,890,079 4,092,395 
กำรร่วมคำ้ 99,715,269 4,624,782 596,062 105,180 
 139,778,076 89,093,673 13,408,119 8,456,566 
 

รำยได้จำกกำรให้เช่ำและ ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
   กำรบริกำรท่ีเก่ียวข้องกนั 30 กนัยำยน 30 กนัยำยน 30 กนัยำยน 30 กนัยำยน 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บำท บำท บำท บำท 
     
บรษิทัย่อย - - 6,569,927 6,503,604 
บรษิทัร่วม 4,687,506 4,675,835 4,687,506 4,675,835 
 4,687,506 4,675,835 11,257,433 11,179,439 

 



บริษทั ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส ์จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2562 
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รำยได้ค่ำบริหำรจดักำร ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 30 กนัยำยน 30 กนัยำยน 30 กนัยำยน 30 กนัยำยน 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บำท บำท บำท บำท 
     

บรษิทัย่อย - - 35,760,000 31,357,500 
บรษิทัร่วม 1,665,000 - - - 
กำรร่วมคำ้ 1,827,000 - - - 
 3,492,000 - 35,760,000 31,357,500 

 

เงินปันผลรบั ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 30 กนัยำยน 30 กนัยำยน 30 กนัยำยน 30 กนัยำยน 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บำท บำท บำท บำท 
     

บรษิทัย่อย - - - 39,802,808 
บรษิทัร่วม 2,100,000 5,530,000 2,100,000 5,530,000 
กำรร่วมคำ้ 21,227,432 2,914,114 15,426,878 - 
 23,327,432 8,444,114 17,526,878 45,332,808 

 

กำรรบับริกำร ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 30 กนัยำยน 30 กนัยำยน 30 กนัยำยน 30 กนัยำยน 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บำท บำท บำท บำท 
     

บรษิทัย่อย - - 5,105,865 3,933,190 
บรษิทัร่วม 1,482,453 19,805,995 1,367,894 9,180,163 
กำรร่วมคำ้ 69,403,860 42,438,836 - - 
 70,886,313 62,244,831 6,473,759 13,113,353 

 

16.2) ยอดค้ำงช ำระท่ีเกิดจำกกำรขำยและซ้ือสินค้ำและบริกำร 
 

ยอดคงเหลอื ณ วนัสิน้รอบระยะเวลำรำยงำนทีเ่กีย่วขอ้งกบัรำยกำรกบับุคคลหรอืกจิกำรทีเ่กี่ยวขอ้งกนั มดีงันี้ 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 30 กนัยำยน 31 ธนัวำคม 30 กนัยำยน 31 ธนัวำคม 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บำท บำท บำท บำท 
     

ลูกหน้ีกำรค้ำกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั     
บรษิทัย่อย - - 14,372,036 14,398,863 
บรษิทัร่วม 8,955,125 15,879,372 2,316,399 956,823 
กำรร่วมคำ้ 19,115,124 3,046,757 656,009 644,044 
 28,070,249 18,926,129 17,344,444 15,999,730 



บริษทั ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส ์จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2562 
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 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 30 กนัยำยน 31 ธนัวำคม 30 กนัยำยน 31 ธนัวำคม 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บำท บำท บำท บำท 
     
เจ้ำหน้ีกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั     
บรษิทัย่อย  -     -   607,270  832,823 
บรษิทัร่วม  456,883   2,350,287   455,583  1,108,630 
กำรร่วมคำ้  7,653,370   3,903,665   -    - 
  8,110,253   6,253,952   1,062,853  1,941,453 
     

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 30 กนัยำยน 31 ธนัวำคม 30 กนัยำยน 31 ธนัวำคม 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บำท บำท บำท บำท 
 บำท บำท บำท บำท 
เงินปันผลค้ำงรบั       
บรษิทัย่อย - - - 34,386,430 
กำรร่วมคำ้ - 1,499,950 - - 
 - 1,499,950 - 34,386,430 

 

16.3) เงินให้กู้ยืมระยะสัน้แก่กิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 30 กนัยำยน 31 ธนัวำคม  30 กนัยำยน 31 ธนัวำคม  
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บำท บำท บำท บำท 
     
บรษิทัย่อย  -     -   275,816,300  320,316,300 
กำรร่วมคำ้  2,250,000   2,250,000   2,250,000  2,250,000 
  2,250,000   2,250,000   278,066,300  322,566,300 
 

เงนิให้กู้ยมืระยะสัน้แก่กิจกำรที่เกี่ยวข้องกนั เป็นไปตำมขอ้ก ำหนดและเงื่อนไขกำรกู้ยมืปกต ิเงนิให้กู้ยมืดงักล่ำวมอีตัรำดอกเบี้ย
รอ้ยละ 4.60 - 6.25 ต่อปี (พ.ศ. 2561 : รอ้ยละ 1.50 - 6.25 ต่อปี) และมกี ำหนดจ่ำยช ำระคนืเมื่อทวงถำม 
 



บริษทั ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส ์จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2562 
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กำรเปลี่ยนแปลงของเงนิใหกู้้ยมืระยะสัน้แก่กจิกำรทีเ่กี่ยวขอ้งกนัส ำหรบังวดเก้ำเดอืนสิ้นสุดวนัที ่30 กนัยำยน พ.ศ. 2562 และ
ส ำหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 มดีงันี้ 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 30 กนัยำยน 31 ธนัวำคม 30 กนัยำยน 31 ธนัวำคม 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บำท บำท บำท บำท 
     
ยอดคงเหลอืตน้งวด/ปี  2,250,000   2,250,000   322,566,300  308,640,800 
เพิม่ขึน้ระหว่ำงงวด/ปี  -   -   47,000,000  92,600,000 
ลดลงระหว่ำงงวด/ปี  -   -   (91,500,000) (78,674,500) 
ยอดคงเหลอืปลำยงวด/ปี  2,250,000   2,250,000   278,066,300  322,566,300 

 
16.4) ค่ำตอบแทนผู้บริหำรส ำคญั 

 
ผูบ้รหิำรส ำคญั รวมถงึกรรมกำร (ไม่ว่ำจะท ำหน้ำทีใ่นระดบับรหิำรหรอืไม่) และคณะผู้บรหิำรระดบัสูง ค่ำตอบแทนทีจ่่ำยหรอื 
คำ้งจ่ำยส ำหรบัผูบ้รหิำรส ำคญัมดีงันี้ 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบังวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 30 กนัยำยน 30 กนัยำยน 30 กนัยำยน 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บำท บำท บำท บำท 
     
เงนิเดอืนและผลประโยชน์ระยะสัน้ 35,978,050 38,513,116 13,311,424 16,686,028 
ผลประโยชน์ระยะยำว - 1,445,427 - 908,514 

 35,978,050 39,958,543 13,311,424 17,594,542 
 

17 เหตกุารณภ์ายหลงัวนัทีใ่นรายงาน 

 

เงินปันผลรับจากการร่วมค้า 

 

เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของ DGP ซึ่งเป็นการร่วมค้าของกลุ่มกิจการ ที่ประเทศสิงคโปร์ได้อนุมัติจ่าย 

เงินปันผลระหว่างกาลแก่ผู้ถือหุ้นสามัญในอัตราหุ้นละ 2.25 ดอลลาร์สิงคโปร์ จำนวน 200,000 หุ้น คิดเป็นจำนวนเงิน 450,000 ดอลลาร์

สิงคโปร์ โดยกลุ่มกิจการได้รับเงินปันผลดังกล่าวตามสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 50 เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 จำนวน 225,000 

ดอลลาร์สิงคโปร์ หรือประมาณ 5.19 ล้านบาท 
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