
 

บริษทั ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส ์จ ากดั (มหาชน) 
 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 



ตัวอย่างรายงานของผู้สอบบัญชีต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของกิจการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 
ท่ีจัดท าขึน้ตามแม่บทการน าเสนอข้อมูลท่ีถูกต้องตามท่ีควร (งบการเงินจัดท าขึน้ตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน) 
 

รายงานของผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต 
 
 
เสนอผูถ้อืหุน้ของบรษิทั ทรพิเพลิ ไอ โลจสิตกิส ์จ ำกดั (มหำชน) 
 
 
ความเหน็ 
 

ข้ำพเจ้ำเห็นว่ำ งบกำรเงนิรวมของบรษิัท ทรพิเพิล ไอ โลจสิติกส์ จ ำกดั (มหำชน) (บรษิัท) และบรษิัทย่อย (กลุ่มกิจกำร) และ 
งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำรของบรษิทัแสดงฐำนะกำรเงนิรวมของกลุ่มกจิกำรและฐำนะกำรเงนิเฉพำะกจิกำรของบรษิทั ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2562 และผลกำรด ำเนินงำนรวมและผลกำรด ำเนินงำนเฉพำะกิจกำร และกระแสเงนิสดรวมและกระแสเงนิสดเฉพำะกิจกำร
ส ำหรบัปีสิน้สุดวนัเดยีวกนั โดยถูกตอ้งตำมทีค่วรในสำระส ำคญัตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ 
 
งบการเงินท่ีตรวจสอบ 
 

งบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำรประกอบดว้ย 
• งบแสดงฐำนะกำรเงนิรวมและงบแสดงฐำนะกำรเงนิเฉพำะกจิกำร ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 
• งบก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็รวมและงบก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็เฉพำะกจิกำรส ำหรบัปีสิน้สุดวนัเดยีวกนั 
• งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้ำของรวมและงบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้ำของเฉพำะกิจกำรส ำหรบัปีสิ้นสุด 

วนัเดยีวกนั  
• งบกระแสเงนิสดรวมและงบกระแสเงนิสดเฉพำะกจิกำรส ำหรบัปีสิ้นสุดวนัเดยีวกนั และ 
• หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร ซึง่รวมถงึหมำยเหตุสรุปนโยบำยกำรบญัชทีีส่ ำคญั 

 
เกณฑใ์นการแสดงความเหน็  
 

ขำ้พเจำ้ได้ปฏิบตัิงำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัช ีควำมรบัผดิชอบของขำ้พเจำ้ได้กล่ำวไวใ้นส่วนของควำมรบัผดิชอบ
ของผูส้อบบญัชตี่อกำรตรวจสอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกิจกำรในรำยงำนของขำ้พเจำ้ ขำ้พเจำ้มคีวำมเป็นอสิระจำก
กลุ่มกจิกำรและบรษิัทตำมข้อก ำหนดจรรยำบรรณของผูป้ระกอบวชิำชพีบญัชใีนส่วนที่เกี่ยวขอ้งกบักำรตรวจสอบงบกำรเงนิรวม
และงบกำรเงนิเฉพำะกิจกำรที่ก ำหนดโดยสภำวชิำชีพบัญชีในพระบรมรำชูปถัมภ์ และข้ำพเจ้ำได้ปฏิบัติตำมควำมรบัผิดชอบ 
ด้ำนจรรยำบรรณอื่น ๆ ซึ่งเป็นไปตำมข้อก ำหนดเหล่ำนี้ ข้ำพเจ้ำเชื่อว่ำหลักฐำนกำรสอบบัญชีที่ข้ำพเจ้ำได้รบัเพียงพอและ
เหมำะสมเพื่อใชเ้ป็นเกณฑใ์นกำรแสดงควำมเหน็ของขำ้พเจำ้ 
 



 

เรื่องส าคญัในการตรวจสอบ 
 

เรื่องส ำคญัในกำรตรวจสอบคอืเรื่องต่ำง ๆ ที่มนีัยส ำคญัที่สุดตำมดุลยพนิิจเยี่ยงผู้ประกอบวชิำชพีของข้ำพเจำ้ในกำรตรวจสอบ 
งบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำรส ำหรบังวดปัจจุบนั ข้ำพเจำ้ได้น ำเรื่องเหล่ำนี้มำพจิำรณำในบรบิทของกำรตรวจสอบ 
งบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำรโดยรวมและในกำรแสดงควำมเหน็ของขำ้พเจำ้ ทัง้นี้ ขำ้พเจำ้ไม่ไดแ้สดงควำมเหน็แยก
ต่ำงหำกส ำหรบัเรื่องเหล่ำนี้  
 

เรื่องส าคญัในการตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบ 
 

การรบัรู้รายได้จากการให้บริการ 
 

 

กลุ่มกิจกำรให้บริกำรจัดกำรขนส่งทัง้ในประเทศและ
ระหว่ำงประเทศและใหบ้รกิำรโลจสิติกส์ครบวงจร โดยมี
รำยได้จำกกำรให้บริกำรรวม 2,698 ล้ำนบำท หรือคิด
เป็นรอ้ยละ 99 ของรำยไดร้วม ตำมที่เปิดเผยไว้ในหมำย
เหตุประกอบงบกำรเงินข้อ 2.22 เรื่องนโยบำยบัญชี
ส ำหรบักำรรบัรู้รำยได้ รำยได้จำกกำรให้บรกิำรจะรบัรู้
เมื่อกลุ่มกิจกำรปฏิบัติตำมภำระที่ต้องปฏิบัติแล้วเสร็จ 
และได้โอนกำรควบคุมในบรกิำรไปยงัลูกค้ำตำมเงื่อนไขใน
สญัญำ  
 
ขำ้พเจ้ำใหค้วำมส ำคญัในกำรตรวจสอบกำรรบัรูร้ำยได้จำก
กำรให้บรกิำร เนื่องจำกจ ำนวนของรำยไดม้สีำระส ำคญัต่อ
งบกำรเงนิรวม โดยตรวจสอบรำยกำรว่ำถูกต้องและเกดิขึน้
จรงิตำมรอบระยะเวลำบญัชทีีเ่กีย่วขอ้ง 

ขำ้พเจำ้ไดต้รวจสอบกำรรบัรูร้ำยไดก้ำรใหบ้รกิำรของกลุ่มกจิกำรโดย 
- ประเมินและทดสอบกำรควบคุมภำยในที่ส ำคัญเกี่ยวกับวงจร

รำยไดข้องกลุ่มกจิกำร โดยสอบถำมบุคลำกรของกลุ่มกจิกำรเพื่อ
ท ำควำมเข้ำใจระบบวงจรรำยได ้และกำรควบคุมภำยใน และสุ่ม
เลือกตัวอย่ำงรำยกำรเพื่อทดสอบกำรควบคุมภำยในที่ส ำคัญ
เกี่ยวกับกำรบันทึกรำยได้ตำมจุดรับรู้รำยได้ที่เหมำะสมตำม
เงื่อนไขกำรให้บริกำร โดยตรวจใบแจ้งหนี้กับเอกสำรประกอบ 
เช่น ใบขนและใบเสนอรำคำ รวมทัง้ตรวจว่ำใบแจง้หนี้ได้รบักำร
สอบทำนควำมถูกต้องและอนุมตัิจำกบุคลำกรที่เกี่ยวข้อง และ
ตรวจกำรรับช ำระเงินจำกลูกค้ำตำมใบแจ้งหนี้กับรำยกำรใน
บญัชธีนำคำร 

- ทดสอบเนื้อหำสำระของรำยกำรโดยเลือกตวัอย่ำงรำยกำรรำยได้
จำกกำรใหบ้รกิำรในแต่ละประเภททีบ่นัทกึบญัช ีเพื่อตรวจสอบว่ำ
กลุ่มกิจกำรได้ให้บริกำรแก่ลูกค้ำแล้ว และบันทึกรำยได้ตำมจุด
รบัรู้รำยได้ที่เหมำะสมตำมเงื่อนไขกำรให้บริกำร โดยตรวจกับ
เอกสำรใบแจ้งหนี้และใบขนเพื่อพิจำรณำว่ำรำยกำรถูกต้องและ
เกิดขึ้นจรงิตำมรอบระยะเวลำบญัชทีี่เกี่ยวข้อง รวมทัง้ตรวจกำร
รบัช ำระเงนิจำกลูกค้ำตำมใบแจ้งหนี้กบัรำยกำรในบญัชธีนำคำร
ส ำหรบัรำยกำรทีไ่ดร้บัช ำระเงนิแล้ว 

- ส่งหนังสือยืนยนัยอดลูกหนี้กำรค้ำโดยสุ่มตัวอย่ำง เพื่อตรวจว่ำ
รำยได้ของกลุ่มกิจกำรเป็นรำยได้ที่มีกำรให้บริกำรเกิดขึ้นจริง 
และลูกหนี้กำรคำ้มตีวัตน 

- วเิครำะห์เปรยีบเทียบบัญชีรำยได้ของกลุ่มกิจกำรโดยแยกย่อย
เป็นกำรบรกิำรแต่ละประเภท เพื่อพิจำรณำว่ำมีควำมผนัผวนที่
ผดิปกตขิองรำยไดห้รอืไม่ รวมถึงกำรทดสอบควำมเหมำะสมของ
รำยกำรในสมุดรำยวันที่บันทึกเกี่ยวกับรำยได้และรำยกำร
ปรบัปรุงอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อประเมินว่ำมีกำรบันทึกรำยได้ที่ไม่
เกดิขึน้จรงิหรอืไม่ 

 

ขำ้พเจำ้ไม่พบข้อผดิพลำดทีม่สีำระส ำคญัจำกกำรปฏบิตังิำนดงักล่ำว
ขำ้งตน้ กำรรบัรูร้ำยไดส้อดคลอ้งกบัหลกัฐำนประกอบรำยกำร 
 

  



 

เรื่องส าคญัในการตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบ 
 

มูลค่าเงินลงทุนในการร่วมค้า 
 

 

อ้ำงอิงหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงิน
เฉพำะกจิกำรขอ้ 11.2 เรื่องกำรลงทุนในกำรร่วมคำ้  

 

ในระหว่ำงปี พ.ศ. 2562 บริษัทได้ซื้อเงินลงทุนใน Around 
Logistics Management Co., Ltd. ในสดัส่วนร้อยละ 50 ของ
ทุนจดทะเบียน ซึ่งผู้บรหิำรของกลุ่มกิจกำรประเมินว่ำกำร
ซื้อเงนิลงทุนในบรษิัทดงักล่ำวถือเป็นเงนิลงทุนในกำรร่วม
คำ้ ตำมค ำนิยำมทีร่ะบุไวใ้นมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ
ฉบบัที ่11 เรื่อง กำรร่วมกำรงำน 

 
ณ วนัทีซ่ื้อเงนิลงทุน กลุ่มกจิกำรบนัทกึมูลค่ำของเงนิลงทุน
ในกำรร่วมค้ำตำมรำคำทุนจ ำนวน 536.80 ล้ำนบำท ซึ่ง
มูลค่ำตำมรำคำทุนประกอบดว้ย ผลรวมของสิง่ตอบแทนที่
โอนให้ ณ วนัที่ซื้อเงนิลงทุน รวมทัง้สิง่ตอบแทนที่คำดว่ำ
จะต้องจ่ำย และต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับกำรซื้อ ผู้บรหิำรได้
ประเมินมูลค่ำสิ่งตอบแทนที่คำดว่ำจะต้องจ่ำย  ตำม
ขอ้ตกลงทีก่ ำหนดในสญัญำ ซึ่งจ ำนวนเงนิขึน้อยู่กบัผลกำร
ด ำเนินงำนในอนำคตของกิจกำรร่วมค้ำ ผู้บริหำรจึง
พิจำรณำรูปแบบควำมเป็นไปได้ที่บริษัทต้องจ่ำยช ำระ
ผลตอบแทนที่จะเกิดขึ้นในอนำคต และคิดลดมูลค่ำเป็น
มลูค่ำปัจจุบนั  
 
ขำ้พเจำ้ใหค้วำมส ำคญัในเรื่องดงักล่ำว เนื่องจำกมลูค่ำของ
เงินลงทุนมีสำระส ำคัญต่องบกำรเงินรวมและงบกำรเงิน
เฉพำะกิจกำร และวธิีประเมนิสิง่ตอบแทนที่คำดว่ำจะต้อง
จ่ำย ขึน้อยู่กบักำรใชดุ้ลยพนิิจของผูบ้รหิำรในกำรพจิำรณำ
ถงึควำมเป็นไปไดท้ีผ่ลกำรด ำเนินงำนในอนำคตของกจิกำร
ร่วมคำ้จะเป็นไปตำมแผนธุรกจิ ซึ่งจะมผีลต่อมูลค่ำของเงนิ
ลงทุน ณ วนัทีซ่ื้อ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้ำพเจ้ำได้พิจำรณำกำรประเมินรำยกำรซื้อเงินลงทุนที่จัดท ำโดย
ผู้บรหิำร ว่ำรำยกำรดงักล่ำวถือเป็นกำรลงทุนในกำรร่วมค้ำและมกีำร
บนัทกึอย่ำงเหมำะสม โดยปฏบิตังิำนดงัต่อไปนี้ 
 
-  อ่ำนสัญญำซื้อขำยเงินลงทุนในกำรร่วมค้ำ รวมถึงรำยงำนกำร

ประชุมคณะกรรมกำรบรษิัทที่เกี่ยวขอ้งกบักำรอนุมตัิให้บรษิัทซื้อ
เงินลงทุน รวมถึงสอบถำมผู้บริหำรและที่ปรึกษำทำงกำรเงิน
เกีย่วกบัเหตุผลทำงธุรกจิของกำรลงทุน  

-  พิจำรณำควำมสมเหตุสมผลของมูลค่ำสิ่งตอบแทนที่คำดว่ำ
จะต้องจ่ำย ณ วนัทีซ่ื้อเงนิลงทุนตำมขอ้ตกลงทีก่ ำหนดในสญัญำ 
ซึ่งขึ้นอยู่กบัผลกำรด ำเนินงำนในอนำคตของกจิกำรร่วมคำ้ โดย
ได้สอบถำมเชงิทดสอบต่อผู้บรหิำรเกี่ยวกบัควำมเป็นไปไดท้ีผ่ล
กำรด ำเนินงำนในอนำคตของกิจกำรร่วมค้ำจะเกิดขึ้นตำมที่
ก ำหนดในสญัญำ และประเมนิควำมสอดคล้องกบักำรคำดกำรณ์
แนวโน้มของอุตสำหกรรม รวมทัง้วิเครำะห์ควำมสมเหตุสมผล
ของแผนธุรกิจโดยกำรเปรียบเทียบกับผลกำรด ำเนินงำนที่
เกิดขึ้นจริง และเปรียบเทียบอัตรำคิดลดที่ผู้บริหำรใช้ในกำร
ค ำนวณมูลค่ำปัจจุบัน กับอัตรำดอกเบี้ยซึ่งสะท้อนควำมเสี่ยง
เฉพำะของหนี้สนิของบรษิทั  

 
 
จำกผลกำรปฏิบัติงำนดงักล่ำวข้ำงต้น มูลค่ำของเงนิลงทุนในกำร
ร่วมคำ้ ณ วนัทีซ่ื้อ มคีวำมสมเหตุสมผลตำมหลกัฐำนสนับสนุน  
 



 

 
เรื่องส าคญัในการตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบ 

 

การปันส่วนต้นทุนการซ้ือเงินลงทุนในการร่วมค้า 
 

 

อ้ำงอิงหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงิน
เฉพำะกิจกำรข้อ 11.2 เรื่องกำรปันส่วนต้นทุนกำรซื้อเงิน
ลงทุนในกำรร่วมคำ้  

 

ในระหว่ำงปี  พ.ศ. 2561 บริษัทได้ซื้ อเงินลงทุนใน DG 
Packaging Pte. Ltd. ในสัดส่ วนร้อยละ 50 ของทุ นจด
ทะเบยีน โดยแสดงมูลค่ำเงนิลงทุนในกำรร่วมค้ำตำมรำคำ
ทุนในงบกำรเงนิเฉพำะกิจกำรจ ำนวน 271.20 ล้ำนบำท ณ 
วันที่  31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 บริษัทอยู่ ระหว่ำงกำร
ประเมนิมูลค่ำยุติธรรมของสนิทรพัย์สุทธิที่ไดม้ำและก ำลงั
พจิำรณำกำรปันต้นทุนของกำรซื้อเงนิลงทุนในกำรร่วมคำ้ 

 
ต่อมำในระหว่ำงปี พ.ศ. 2562 ผูบ้รหิำรไดว่้ำจำ้งผูเ้ชีย่วชำญ
ด้ำนกำรประเมินภำยนอกอิสระเพื่อวดัมูลค่ำยุติธรรมของ
สนิทรพัย์สุทธิที่ได้มำ และพจิำรณำกำรปันส่วนต้นทุนกำร
ซื้อ โดยมูลค่ำยุติธรรมของสินทรพัย์สุทธิมีมูลค่ำเท่ำกับ 
31.85 ล้ำนบำท และมีค่ำควำมนิยมจ ำนวน 239.35 ล้ำน
บำท บนัทกึรวมอยู่ในต้นทุนของเงนิลงทุนในกำรร่วมคำ้ 
 
ข้ำพเจ้ำให้ควำมส ำคญัในเรื่องกำรปันส่วนต้นทุนกำรซื้อ
เงนิลงทุนดงักล่ำว เนื่องจำกวธิีประเมนิมูลค่ำยุติธรรมของ
สินทรพัย์สุทธิที่ได้มำ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งมูลค่ำยุติธรรม
ของควำมสมัพนัธ์ของลูกค้ำซึ่งจะเกี่ยวข้องกับกำรใช้ดุลย
พินิจที่ส ำคัญของผู้บริหำรและอ้ำงอิงข้อสมมติฐำนหลัก 
ได้แก่ อัตรำกำรเพิ่มขึ้นของรำยได้ จ ำนวนปีของกำร
ประมำณกำร และอตัรำคดิลด 
 

ขำ้พเจ้ำได้พจิำรณำกำรปันส่วนต้นทุนกำรซื้อเงนิลงทุนในกำรร่วมค้ำ 
โดยปฏบิตังิำนดงัต่อไปนี้ 
 
-    ประเมินควำมรู้ ควำมสำมำรถ และควำมเป็นอิสระของ

ผูเ้ชีย่วชำญดำ้นกำรประเมนิภำยนอกทีผู่บ้รหิำรว่ำจำ้ง 
-   ประเมนิควำมเหมำะสมของวธิกีำรวดัมลูค่ำยุตธิรรมของสนิทรพัย์

สุทธทิีไ่ดม้ำ ณ วนัทีซ่ื้อ  
-    ประเมินควำมเหมำะสมของกำรวัดมูลค่ ำยุ ติธรรมของ

ควำมสมัพนัธข์องลูกคำ้ โดยกำรทดสอบขอ้สมมตฐิำนหลกั ดงันี้ 
• เปรียบเทียบอัตรำกำรเพิ่มขึ้นของรำยได้กับผลกำร

ด ำเนินงำนทีเ่กดิขึน้จรงิในอดตี  
• เปรยีบเทยีบจ ำนวนปีของกำรประมำณกำรกบัแหล่งขอ้มูล

อสิระอื่น  
• ให้ผู้เชี่ยวชำญด้ำนกำรประเมินมูลค่ำในส ำนักงำนของ

ขำ้พเจำ้ช่วยเหลอืในกำรประเมนิควำมสมเหตุสมผลของ
อตัรำคดิลดทีใ่ช ้

-    ทดสอบกำรค ำนวณกำรปันส่วนต้นทุนกำรซื้อ และค่ำควำมนิยม
ทีเ่กดิจำกกำรซื้อธุรกจิ ซึ่งเป็นผลต่ำงระหว่ำงสิง่ตอบแทนทีโ่อน
ใหสุ้ทธแิละมลูค่ำยุตธิรรมของสนิทรพัยส์ุทธ ิ
 

จำกผลกำรปฏิบัติงำนดังกล่ำวข้ำงต้น กำรวดัมูลค่ำยุติธรรมของ
สินทรัพย์สุทธิที่ได้มำ ณ วันที่ซื้อของเงินลงทุนร่วมค้ำ มีควำม
สมเหตุสมผลตำมหลกัฐำนสนับสนุน  

  

 
 
ข้อมูลอ่ืน 
 

กรรมกำรเป็นผูร้บัผดิชอบต่อขอ้มูลอื่น ขอ้มูลอื่นประกอบดว้ย ขอ้มูลซึ่งรวมอยู่ในรำยงำนประจ ำปี แต่ไม่รวมถงึงบกำรเงนิรวมและ
งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร และรำยงำนของผูส้อบบญัชทีีอ่ยู่ในรำยงำนนัน้ ขำ้พเจำ้คำดว่ำขำ้พเจำ้จะไดร้บัรำยงำนประจ ำปีภำยหลงั
วนัทีใ่นรำยงำนของผูส้อบบญัชนีี้  
 



 

ควำมเหน็ของขำ้พเจำ้ต่องบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำรไม่ครอบคลุมถงึขอ้มูลอื่น และขำ้พเจำ้ไม่ไดใ้หค้วำมเชื่อมัน่ต่อ
ขอ้มลูอื่น 
 
ควำมรบัผดิชอบของข้ำพเจำ้ที่เกี่ยวเน่ืองกบักำรตรวจสอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกิจกำรคอื กำรอ่ำนและพจิำรณำว่ำ
ข้อมูลอื่นมคีวำมขดัแย้งที่มีสำระส ำคญักบังบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร หรอืกับควำมรู้ที่ได้รบัจำกกำรตรวจสอบ 
ของขำ้พเจำ้ หรอืปรำกฏว่ำขอ้มลูอื่นมกีำรแสดงขอ้มลูทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสำระส ำคญัหรอืไม่  
 
เมื่อข้ำพเจ้ำได้อ่ำนรำยงำนประจ ำปี หำกข้ำพเจ้ำสรุปได้ว่ำมีกำรแสดงข้อมูลที่ขดัต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสำระส ำคัญ ข้ำพเจ้ำ 
ตอ้งสื่อสำรเรื่องดงักล่ำวกบัคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
 
ความรบัผิดชอบของกรรมการต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ  
 

กรรมกำรมีหน้ำที่รบัผิดชอบในกำรจัดท ำและน ำเสนองบกำรเงิน รวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรเหล่ำนี้ โดยถูกต้องตำม 
ที่ควรตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ และรบัผิดชอบเกี่ยวกับกำรควบคุมภำยในที่กรรมกำรพิจำรณำว่ำจ ำเป็น  เพื่อให้
สำมำรถจดัท ำงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำรทีป่รำศจำกกำรแสดงขอ้มูลทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสำระส ำคญัไม่ว่ำจะ
เกดิจำกกำรทุจรติหรอืขอ้ผดิพลำด  
 
ในกำรจดัท ำงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร กรรมกำรรบัผิดชอบในกำรประเมินควำมสำมำรถของกลุ่มกิจกำรและ
บรษิทัในกำรด ำเนินงำนต่อเน่ือง เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวกบักำรด ำเนินงำนต่อเน่ือง (ตำมควำมเหมำะสม) และกำรใชเ้กณฑ์กำรบญัชี
ส ำหรบักำรด ำเนินงำนต่อเนื่อง เวน้แต่กรรมกำรมคีวำมตัง้ใจทีจ่ะเลกิกลุ่มกิจกำรและบรษิัท หรอืหยุดด ำเนินงำน หรอืไม่สำมำรถ
ด ำเนินงำนต่อเนื่องต่อไปได ้ 
 
คณะกรรมกำรตรวจสอบมหีน้ำที่ช่วยกรรมกำรในกำรก ำกับดูแลกระบวนกำรในกำรจดัท ำรำยงำนทำงกำรเงินของกลุ่มกิจกำร  
และบรษิทั 
 



 

ความรบัผิดชอบของผู้สอบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 

กำรตรวจสอบของข้ำพเจำ้มวีตัถุประสงค์เพื่อให้ได้ควำมเชื่อมัน่อย่ำงสมเหตุสมผลว่ำงบกำรเงนิ รวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร
โดยรวมปรำศจำกกำรแสดงข้อมูลที่ขดัต่อข้อเท็จจรงิอนัเป็นสำระส ำคญัหรอืไม่ ไม่ว่ำจะเกิดจำกกำรทุจรติหรอืข้อผดิพลำด และ
เสนอรำยงำนของผูส้อบบญัชซีึ่งรวมควำมเหน็ของขำ้พเจำ้อยู่ดว้ย ควำมเชื่อมัน่อย่ำงสมเหตุสมผลคอืควำมเชื่อมัน่ในระดบัสูง  แต่
ไม่ไดเ้ป็นกำรรบัประกนัว่ำกำรปฏบิตังิำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัชจีะสำมำรถตรวจพบขอ้มลูทีข่ดัต่อข้อเทจ็จรงิอนัเป็น
สำระส ำคญัทีม่อียู่ไดเ้สมอไป ขอ้มลูทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอำจเกดิจำกกำรทุจรติหรอืขอ้ผดิพลำด และถอืว่ำมสีำระส ำคญัเมื่อคำดกำรณ์
อย่ำงสมเหตุสมผลไดว่้ำรำยกำรทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิแต่ละรำยกำร หรอืทุกรำยกำรรวมกนัจะมผีลต่อกำรตดัสนิใจทำงเศรษฐกจิของ
ผูใ้ชง้บกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำรเหล่ำนี้  
 
ในกำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้ตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัชี ขำ้พเจำ้ไดใ้ชดุ้ลยพนิิจเยีย่งผูป้ระกอบวชิำชพีและกำรสงัเกต และสงสยั
เยีย่งผูป้ระกอบวชิำชพีตลอดกำรตรวจสอบ กำรปฏบิตังิำนของขำ้พเจำ้รวมถงึ 
 

• ระบุและประเมนิควำมเสี่ยงจำกกำรแสดงข้อมูลที่ขดัต่อข้อเท็จจรงิอนัเป็นสำระส ำคญัในงบกำรเงนิ รวมและงบกำรเงนิ
เฉพำะกจิกำร ไม่ว่ำจะเกดิจำกกำรทุจรติหรอืขอ้ผดิพลำด ออกแบบและปฏบิตังิำนตำมวธิกีำรตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อ
ควำมเสี่ยงเหล่ำนัน้ และได้หลกัฐำนกำรสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมำะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในกำรแสดงควำมเห็นของ
ขำ้พเจำ้ ควำมเสีย่งทีไ่ม่พบขอ้มูลทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสำระส ำคญัซึง่เป็นผลมำจำกกำรทุจรติจะสงูกว่ำควำมเสีย่งที่
เกดิจำกขอ้ผดิพลำด เนื่องจำกกำรทุจรติอำจเกี่ยวกบักำรสมรูร้่วมคดิ กำรปลอมแปลงเอกสำรหลกัฐำน กำรตั ้งใจละเว้น
กำรแสดงขอ้มลู กำรแสดงขอ้มลูทีไ่ม่ตรงตำมขอ้เทจ็จรงิหรอืกำรแทรกแซงกำรควบคุมภำยใน 

• ท ำควำมเข้ำใจในระบบกำรควบคุมภำยในที่เกี่ยวข้องกบักำรตรวจสอบ เพื่อออกแบบวธิีกำรตรวจสอบที่เหมำะสมกับ
สถำนกำรณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงค์ในกำรแสดงควำมเห็นต่อควำมมีประสิทธิผลของกำรควบคุมภำยในของกลุ่ม
กจิกำรและบรษิทั 

• ประเมินควำมเหมำะสมของนโยบำยกำรบัญชีที่กรรมกำรใช้และควำมสมเหตุสมผลของประมำณกำรทำงบัญชี และกำร
เปิดเผยขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งซึง่จดัท ำขึน้โดยกรรมกำร  

• สรุปเกีย่วกบัควำมเหมำะสมของกำรใชเ้กณฑก์ำรบญัชสี ำหรบักำรด ำเนินงำนต่อเน่ืองของกรรมกำรจำกหลกัฐำนกำรสอบ
บญัชทีีไ่ดร้บั และประเมนิว่ำมคีวำมไม่แน่นอนทีม่สีำระส ำคญัทีเ่กี่ยวกบัเหตุกำรณ์หรอืสถำนกำรณ์ทีอ่ำจเป็นเหตุใหเ้กิด
ขอ้สงสยัอย่ำงมนีัยส ำคญัต่อควำมสำมำรถของกลุ่มกจิกำรและบรษิทัในกำรด ำเนินงำนต่อเนื่องหรอืไม่ ถ้ำขำ้พเจำ้ได้ขอ้
สรุปว่ำมคีวำมไม่แน่นอนทีม่สีำระส ำคญั ขำ้พเจำ้ต้องกล่ำวไวใ้นรำยงำนของผูส้อบบญัชขีองขำ้พเจำ้โดยให้ขอ้สงัเกตถึง
กำรเปิดเผยข้อมูลในงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกิจกำรที่เกี่ยวข้อง หรอืถ้ำกำรเปิดเผยดงักล่ำวไม่เพียงพอ 
ควำมเห็นของข้ำพเจ้ำจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้ำพเจ้ำขึ้นอยู่กับหลักฐำนกำรสอบบัญชีที่ได้รบัจนถึงวนัที่ใน
รำยงำนของผูส้อบบญัชขีองขำ้พเจำ้ อย่ำงไรกต็ำม เหตุกำรณ์หรอืสถำนกำรณ์ในอนำคตอำจเป็นเหตุให้กลุ่มกจิกำรและ
บรษิทัตอ้งหยุดกำรด ำเนินงำนต่อเน่ือง  

• ประเมนิกำรน ำเสนอ โครงสร้ำงและเน้ือหำของงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกิจกำรโดยรวม รวมถึงกำรเปิดเผย
ขอ้มูลว่ำงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกิจกำรแสดงรำยกำร และเหตุกำรณ์ในรูปแบบที่ท ำให้มกีำรน ำเสนอข้อมูล
โดยถูกตอ้งตำมทีค่วรหรอืไม่ 

• ได้รบัหลักฐำนกำรสอบบญัชีที่เหมำะสมอย่ำงเพียงพอเกี่ยวกบัข้อมูลทำงกำรเงนิของกิจกำรภำยในกลุ่มหรอืกิจกรรมทำง
ธุรกิจภำยในกลุ่มกิจกำรเพื่อแสดงควำมเห็นต่องบกำรเงินรวม ข้ำพเจ้ำรับผิดชอบต่อกำรก ำหนดแนวทำง กำร
ควบคุมดูแลและกำรปฏบิตังิำนตรวจสอบกลุ่มกจิกำร ขำ้พเจำ้เป็นผูร้บัผดิชอบแต่เพยีงผูเ้ดยีวต่อควำมเหน็ของขำ้พเจำ้ 



 

ข้ำพเจ้ำได้สื่อสำรกับคณะกรรมกำรตรวจสอบในเรื่องต่ำง ๆ ที่ส ำคัญซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลำของ กำรตรวจสอบตำมที่ได้
วำงแผนไว ้ประเดน็ที่มนีัยส ำคญัทีพ่บจำกกำรตรวจสอบ และขอ้บกพร่องที่มนีัยส ำคญัในระบบกำรควบคุมภำยใน หำกขำ้พเจำ้ได้
พบในระหว่ำงกำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้ 
 
ขำ้พเจำ้ไดใ้ห้ค ำรบัรองแก่คณะกรรมกำรตรวจสอบว่ำ ขำ้พเจำ้ไดป้ฏบิตัติำมขอ้ก ำหนดจรรยำบรรณทีเ่กี่ยวขอ้งกบัควำมเป็นอสิระ
และได้สื่อสำรกับคณะกรรมกำรตรวจสอบเกี่ยวกับควำมสัมพันธ์ทัง้หมด  ตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งข้ำพเจ้ำเชื่อ ว่ำมีเหตุผล 
ที่บุคคลภำยนอกอำจพิจำรณำว่ำกระทบต่อควำมเป็นอิสระของข้ำพเจ้ำและมำตรกำรที่ข้ำพเจ้ำใช้ เพื่อป้องกันไม่ให้ข้ำพเจ้ำ 
ขำดควำมเป็นอสิระ 
 
จำกเรื่องที่สื่อสำรกบัคณะกรรมกำรตรวจสอบ ขำ้พเจ้ำได้พจิำรณำเรื่องต่ำง ๆ ที่มนีัยส ำคญัที่สุดในกำรตรวจสอบงบกำรเงนิรวม
และงบกำรเงนิเฉพำะกิจกำรในงวดปัจจุบนัและก ำหนดเป็นเรื่องส ำคญัในกำรตรวจสอบ ข้ำพเจ้ำได้อธบิำยเรื่องเหล่ำนี้ในรำยงำนของ
ผูส้อบบญัช ีเว้นแต่กฎหมำยหรอืข้อบงัคบัไม่ให้เปิดเผยต่อสำธำรณะเกี่ยวกบัเรื่องดงักล่ำว หรอืในสถำนกำรณ์ที่ยำกที่จะเกิดขึ้น 
ข้ำพเจ้ำพิจำรณำว่ำไม่ควรสื่อสำรเรื่องดงักล่ำวในรำยงำนของข้ำพเจ้ำเพรำะกำรกระท ำดงักล่ำวสำมำรถคำดกำรณ์ได้อย่ำงสม
เหตุผลว่ำจะมผีลกระทบในทำงลบมำกกว่ำผลประโยชน์ต่อส่วนไดเ้สยีสำธำรณะจำกกำรสื่อสำรดงักล่ำว  
 
 
บรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮำสค์เูปอรส์ เอบเีอเอส จ ำกดั 
 
 
 
 
 
 
 
 
วิเชียร  ก่ิงมนตรี 
ผูส้อบบญัชรีบัอนุญำตเลขที ่3977 
กรุงเทพมหำนคร 
24 กุมภำพนัธ ์พ.ศ. 2563 
 



บริษทั ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส ์จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562

ปรบัปรงุใหม่

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

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

สินทรพัย์

สินทรพัยห์มุนเวียน

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 7 262,472,916 731,821,620 71,468,881 408,229,832

ลูกหนีการคา้และลูกหนีอนื - สทุธิ 8 495,348,292 419,813,336 126,709,757 65,860,275

เงนิใหกู้ย้มืระยะสนัแก่กจิการทเีกยีวขอ้งกนั 30.5 11,250,000 2,250,000 287,066,300 322,566,300

สว่นของลูกหนีตามสญัญาเช่าการเงนิทถีงึ

กําหนดชําระภายในหนึงปี - สทุธิ - 841,122 - -

สนิคา้คงเหลอื 1,297,231 1,645,554 - -

สนิทรพัยห์มนุเวยีนอนื 9 6,041,668 23,619,894 504,024 527,562

รวมสินทรพัยห์มุนเวียน 776,410,107 1,179,991,526 485,748,962 797,183,969

สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน

ลูกหนีตามสญัญาเช่าการเงนิ - สทุธิ - 1,045,958 - -

เงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย 10 - - 152,948,570 145,448,570

เงนิลงทุนในบรษิทัรว่ม 11.1 14,627,442 32,569,704 5,437,563 5,065,215

เงนิลงทุนในการรว่มคา้ 11.2 877,897,397 290,992,662 810,488,416 271,385,837

เงนิลงทุนระยะยาวอนื 12 88,487,760 13,250 88,474,510 -

อสงัหารมิทรพัยเ์พอืการลงทุน - สทุธิ 13 - - 81,877,545 86,172,748

ทดีนิ อาคาร และอุปกรณ์ - สทุธิ 14 276,813,645 239,158,039 16,471,964 16,398,022

สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน - สทุธิ 15 15,435,965 13,680,461 986,055 1,376,940

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัชี 16 17,197,611 15,497,692 5,595,421 4,657,553

เงนิประกนัสญัญา 33,075,627 41,434,294 1,890,970 1,758,130

สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอนื 17 125,718,895 84,135,007 10,250,425 6,572,378

รวมสินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน 1,449,254,342 718,527,067 1,174,421,439 538,835,393

รวมสินทรพัย์ 2,225,664,449 1,898,518,593 1,660,170,401 1,336,019,362

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการในหน้า 18 ถงึ 88 เป็นสว่นหนึงของงบการเงนินี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

กรรมการ  __________________________________________         กรรมการ  _________________________________________                                                                                                                                     

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

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562

ปรบัปรงุใหม่

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

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

หนีสินและส่วนของเจ้าของ

หนีสินหมุนเวียน

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอนื 18 414,246,390 442,976,020 24,111,910 21,604,796

สว่นของมลูคา่สงิตอบแทนทคีาดวา่ตอ้งจ่าย

สาํหรบัการลงทุนในการรว่มคา้

ทถีงึกําหนดชําระภายในหนึงปี - สทุธิ 11.2 131,468,026 69,980,280 131,468,026 69,980,280

สว่นของเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ

ทถีงึกําหนดชําระภายในหนึงปี 19.1 60,000,000 1,875,996 60,000,000 -

สว่นของหนีสนิตามสญัญาเช่า

การเงนิทถีงึกําหนดชําระภายในหนึงปี - สทุธิ 19.2 9,562,085 11,318,900 3,704,317 3,853,313

หนีสนิหมนุเวยีนอนื 20 38,617,438 39,162,964 2,795,188 2,199,004

รวมหนีสินหมุนเวียน 653,893,939 565,314,160 222,079,441 97,637,393

หนีสินไม่หมุนเวียน

มลูคา่สงิตอบแทนทคีาดวา่ตอ้งจ่ายสาํหรบัการลงทุน

ในการร่วมคา้ - สทุธิ 11.2 - 71,798,120 - 71,798,120

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 19.1 240,000,000 - 240,000,000 -

หนีสนิตามสญัญาเช่าการเงนิ - สทุธิ 19.2 13,407,761 19,911,065 3,096,401 6,800,718

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนักงาน 21 29,105,997 31,581,730 4,489,053 10,720,059

หนีสนิไมห่มนุเวยีนอนื 10,289,624 8,998,154 822,379 822,379

รวมหนีสินไม่หมุนเวียน 292,803,382 132,289,069 248,407,833 90,141,276

รวมหนีสิน 946,697,321 697,603,229 470,487,274 187,778,669

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการในหน้า 18 ถงึ 88 เป็นสว่นหนึงของงบการเงนินี

กรรมการ  __________________________________________         กรรมการ  _________________________________________                                                                                                                                     

       (นายทพิย ์ ดาลาล)                                                            (นายวริชั  นอบน้อมธรรม)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส ์จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562

ปรบัปรงุใหม่

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

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

หนีสินและส่วนของเจ้าของ (ต่อ)

ส่วนของเจ้าของ

ทุนเรอืนหุน้ 22

ทุนจดทะเบยีน 

หุน้สามญั จํานวน 615,000,000 หุน้

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

ทุนทอีอกและชําระแลว้

หุน้สามญั จํานวน 609,307,775 หุน้

มลูคา่ทชีําระแลว้หุน้ละ 0.50 บาท 304,653,888 302,250,000 304,653,888 302,250,000

(พ.ศ. 2561 : จํานวน 604,500,000 หุน้)

สว่นเกนิมลูคา่หุน้สามญั - สทุธิ 22 708,639,327 687,965,894 708,639,327 687,965,894

สว่นเกนิทุนจากการควบรวมกจิการ

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

สว่นเกนิทุนจากการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 21,869,586 20,539,586 21,869,586 20,539,586

สว่นตํากวา่ทุนจากการเปลยีนแปลง

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

กําไรสะสม

จดัสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย 24 30,500,000 21,400,000 22,400,000 16,300,000

ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร 189,757,560 141,113,762 132,120,326 121,185,213

องคป์ระกอบอนืของส่วนของเจา้ของ (6,992,717) (2,893,362) - -

สว่นของเจา้ของของบรษิทัใหญ่ 1,278,967,128 1,200,915,364 1,189,683,127 1,148,240,693

สว่นไดเ้สยีทไีมม่อีํานาจควบคมุ - - - -

รวมส่วนของเจ้าของ 1,278,967,128 1,200,915,364 1,189,683,127 1,148,240,693

รวมหนีสินและส่วนของเจ้าของ 2,225,664,449 1,898,518,593 1,660,170,401 1,336,019,362

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการในหน้า 18 ถงึ 88 เป็นสว่นหนึงของงบการเงนินี

กรรมการ  __________________________________________         กรรมการ  _________________________________________                                                                                                                                     

       (นายทพิย ์ ดาลาล)                                                            (นายวริชั  นอบน้อมธรรม)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส ์จาํกดั (มหาชน)

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็ 

สาํหรบัปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562

ปรบัปรงุใหม่

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

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร 2,698,120,623 2,758,967,083 111,202,333 84,802,545

รายไดจ้ากการขาย 14,421,367 11,597,056 - -

ตน้ทุนการใหบ้รกิาร (2,271,164,353) (2,282,914,831) (66,168,917) (49,404,936)

ตน้ทุนขาย (3,311,596) (3,040,501) - -

กาํไรขนัต้น 438,066,041 484,608,807 45,033,416 35,397,609

รายไดเ้งนิปันผล - - 102,540,883 96,726,828

รายไดอ้นื 25 11,822,265 18,448,701 62,641,829 54,520,354

คา่ใชจ้า่ยในการขาย (80,853,111) (77,171,225) (11,244,648) (7,379,284)

คา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร (280,017,563) (294,984,867) (72,341,380) (76,049,991)

กําไรจากอตัราแลกเปลยีน - สุทธิ 7,952,905 6,986,442 7,055,271 3,621,477

ตน้ทุนทางการเงนิ 26 (14,930,479) (1,863,499) (14,110,071) (568,752)

สว่นแบ่งกําไรจากเงนิลงทุนในบรษิทัรว่มและการรว่มคา้ 11 96,172,698 32,062,169 - -

กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 178,212,756 168,086,528 119,575,300 106,268,241

ภาษีเงนิได้ 28 (13,702,677) (18,409,707) 874,239 3,073,146

กาํไรสทุธิสาํหรบัปี 164,510,079 149,676,821 120,449,539 109,341,387

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็อืน:

รายการทจีะไมจ่ดัประเภทรายการใหม่

ไปยงักําไรหรอืขาดทุนในภายหลงั

การวดัมลูคา่ใหมข่องภาระผกูพนัผลประโยชน์

   หลงัออกจากงาน 21 (4,110,386) 875,241 (318,147) (2,636,984)

สว่นแบ่งกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อนืของบรษิทัรว่ม

   และการรว่มคา้ตามวธิสีว่นไดเ้สยี (318,064) 687,912 - -

ภาษีเงนิไดข้องรายการทจีะไมจ่ดัประเภทรายการใหม่

   ไปยงักําไรหรอืขาดทุนในภายหลงั 822,077 (175,048) 63,629 527,397

รวมรายการทจีะไมจ่ดัประเภทรายการใหมไ่ปยงั

กําไรหรอืขาดทุนในภายหลงั (3,606,373) 1,388,105 (254,518) (2,109,587)

รายการทจีะจดัประเภทใหมไ่ปยงักําไรหรอืขาดทุนในภายหลงั

ผลตา่งของอตัราแลกเปลยีนจากการแปลงคา่งบการเงนิ (3,737,008) 22,892 - -

สว่นแบ่งกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อนืของการรว่มคา้

   ตามวธิสีว่นไดเ้สยี (362,347) - - -

รวมรายการทจีะจดัประเภทรายการใหมไ่ปยงั

   กําไรหรอืขาดทุนในภายหลงั (4,099,355) 22,892 - -

กําไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็อนืสาํหรบัปี - สุทธจิากภาษี (7,705,728) 1,410,997 (254,518) (2,109,587)

กาํไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบัปี 156,804,351 151,087,818 120,195,021 107,231,800

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการในหน้า 18 ถงึ 88 เป็นส่วนหนึงของงบการเงนินี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

กรรมการ  ____________________________________________   กรรมการ  ____________________________________________ 

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

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็ 

สาํหรบัปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562

ปรบัปรงุใหม่

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

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

การแบง่ปันกาํไร

ส่วนทเีป็นของบรษิทัใหญ่ 164,510,079 149,676,821 120,449,539 109,341,387

ส่วนทเีป็นของส่วนไดเ้สยีทไีมม่อีํานาจควบคุม - - - -

164,510,079 149,676,821 120,449,539 109,341,387

การแบง่ปันกาํไรเบด็เสรจ็รวม

ส่วนทเีป็นของบรษิทัใหญ่ 156,804,351 151,087,818 120,195,021 107,231,800

ส่วนทเีป็นของส่วนไดเ้สยีทไีมม่อีํานาจควบคุม - - - -

156,804,351 151,087,818 120,195,021 107,231,800

กาํไรต่อหุ้น

กําไรต่อหุน้ขนัพนืฐาน 29.1 0.2709 0.2476 0.1984 0.1809

กําไรต่อหุน้ปรบัลด 29.2 0.2704 0.2467 0.1979 0.1802

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการในหน้า 18 ถงึ 88 เป็นส่วนหนึงของงบการเงนินี

กรรมการ  ____________________________________________   กรรมการ  ____________________________________________ 

                                 (นายทพิย ์ ดาลาล)                                                      (นายวริชั  นอบน้อมธรรม)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

12



บริษทั ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส ์จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของเจ้าของ

สาํหรบัปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562

ส่วนเกินทนุ

ส่วนเกินทนุ จากการควบรวม ส่วนเกินทนุ ส่วนตาํกว่าทนุ จดัสรรแล้ว ผลต่างอตัราแลกเปลยีน ส่วนแบ่งกาํไร รวม

 ทนุทีออก มลูค่าหุ้น กิจการภายใต้การ จากการจ่ายโดย จากการเปลยีนแปลง - สาํรอง จากการแปลงค่า เบด็เสรจ็อนื ส่วนของเจ้าของ ส่วนได้เสียทีไม่มี รวม

และชาํระแล้ว สามญั - สุทธิ ควบคมุเดียวกนั ใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ สดัส่วนในบริษทัย่อย ตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร งบการเงิน จากการร่วมค้า บริษทัใหญ่ อาํนาจควบคมุ ส่วนของเจ้าของ

หมายเหตุ บาท 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

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

ยอดยกมา ณ วนัที 1 มกราคม พ.ศ. 2562 - หลงัปรบัใหม่ 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

การออกหุน้ใหพ้นกังานตามโครงการใหส้ทิธซิอืหุน้ 22 2,403,888 20,673,433 - - - - - - - 23,077,321         - 23,077,321         

เงนิปันผลจ่าย 23 - - - - - - (103,159,908)      - - (103,159,908)      - (103,159,908)      

สาํรองตามกฏหมาย 24 - - - - - 6,100,000     (6,100,000)         - - - - -

สาํรองตามกฏหมายของบรษิทัย่อย - - - - - 3,000,000     (3,000,000)         - - - - -

การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 33 - - - 1,330,000           - - - - - 1,330,000          - 1,330,000           

กาํไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบัปี - - - - - - 160,903,706       (3,737,008) (362,347)            156,804,351       - 156,804,351

ยอดยกไป ณ วนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 304,653,888 708,639,327 30,726,984 21,869,586  (187,500) 30,500,000 189,757,560  (6,630,370)  (362,347) 1,278,967,128 - 1,278,967,128

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

เงนิปันผลจ่าย 23 - - - - - - (66,495,000)       - - (66,495,000)        - (66,495,000)        

สาํรองตามกฏหมาย 24 - - - - - 5,498,372 (5,498,372)         - - - - -

สาํรองตามกฏหมายของบรษิทัย่อย - - - - - 2,000,000 (2,000,000)         - - - - -

การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 33 - - - 1,330,000 - - - - - 1,330,000 - 1,330,000

กาํไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบัปี (ปรบัใหม)่ - - - - - - 151,064,926       22,892 - 151,087,818 - 151,087,818

โอนสาํรองตามกฎหมายจากการเลกิกจิการของบรษิทัย่อย - - - - - (500,000)       500,000            - - - - -

ยอดยกไป ณ วนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 - หลงัปรบัใหม่ 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

งบการเงินรวม

กาํไรสะสม

กรรมการ                                                                                              กรรมการ                                                                                      .

                                                                                                             (นายทพิย์  ดาลาล)                                                                              (นายวริชั  นอบน้อมธรรม)

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการในหน้า 18 ถงึ 88 เป็นสว่นหนงึของงบการเงนินี

กาํไรขาดทนุเบด็เสรจ็อนื

ของส่วนของเจ้าของ

องคป์ระกอบอนื
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บริษทั ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส ์จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของเจ้าของ

สาํหรบัปีสินสดุวนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562

ส่วนเกิน ส่วนเกินทุนจาก

 ทุนทีออก มูลค่าหุ้น การจ่ายโดยใช้ จดัสรรแล้ว- สาํรอง รวม

และชาํระแล้ว สามญั - สุทธิ 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

การออกหุน้ใหพ้นกังานตามโครงการใหส้ทิธซิอืหุน้ 22 2,403,888 20,673,433 - - - 23,077,321

เงนิปันผลจา่ย 23 - - - -  (103,159,908)  (103,159,908)

สํารองตามกฏหมาย 24 - - - 6,100,000  (6,100,000) -

การจา่ยโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 33 - - 1,330,000 - - 1,330,000

กําไรเบด็เสรจ็รวมสําหรบัปี - - - - 120,195,021 120,195,021

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

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

เงนิปันผลจา่ย 23 - - - -  (66,495,000)  (66,495,000)

สํารองตามกฏหมาย 24 - - - 5,498,372  (5,498,372) -

การจา่ยโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 33 - - 1,330,000 - - 1,330,000

กําไรเบด็เสรจ็รวมสําหรบัปี - - - - 107,231,800 107,231,800

ยอดยกไป ณ วนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 302,250,000 687,965,894 20,539,586 16,300,000 121,185,213 1,148,240,693

งบการเงินเฉพาะกิจการ

กาํไรสะสม

กรรมการ                                                                                              กรรมการ                                                                                      .

                                                              (นายทพิย ์ ดาลาล)                                                                                    (นายวริชั  นอบน้อมธรรม)

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการในหน้า 18 ถงึ 88 เป็นส่วนหนึงของงบการเงนินี
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บริษทั ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส ์จาํกดั (มหาชน)

งบกระแสเงินสด

สาํหรบัปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562

ปรบัปรงุใหม่

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

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน

กําไรก่อนภาษเีงนิได้ 178,212,756 168,086,528 119,575,300 106,268,241

รายการปรบัปรุง

คา่เสอืมราคาและคา่ตดัจาํหน่าย 13,14,15 48,774,905 48,109,897 8,769,682 8,776,431

สว่นแบ่งกําไรจากเงนิลงทุนในบรษิทัรว่มและการรว่มคา้ 11 (96,172,698) (32,062,169) - -

กําไรจากการเลกิกจิการบรษิทัยอ่ย 25 - - - (553,844)

(กําไร) ขาดทุนจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ 25 59,194 (3,999,576) - -

ขาดทุนจากการเลกิใชส้นิทรพัย์ 14 25,886 444,355 - 16,416

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน (กลบัรายการ) 21 (5,900,875) 9,754,944 (6,549,153) 3,169,183

คา่เผอืหนีสงสยัจะสญู (กลบัรายการ) 181,190 (154,145) 181,190 104,348

กําไรจากอตัราแลกเปลยีนเงนิตราตา่งประเทศ (7,811,650) (3,320,400) (7,811,650) (3,320,400)

รายไดด้อกเบยี 25 (2,016,819) (6,198,518) (12,669,722) (10,015,291)

รายไดเ้งนิปันผล - - (102,540,883) (96,726,828)

คา่ใชจ้า่ยจากการจา่ยโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 33 1,330,000 1,330,000 1,330,000 1,330,000

ดอกเบยีสญัญาเช่าการเงนิตดัจาํหน่าย 19.2, 26 1,175,919 1,323,610 391,322 568,752

ตน้ทุนทางการเงนิ 26 13,754,560 539,889 13,718,749 -

131,612,368 183,854,415 14,394,835 9,617,008

การเปลยีนแปลงของเงนิทุนหมุนเวยีน

สนิทรพัยด์าํเนินงานลดลง (เพมิขนึ)

ลกูหนีการคา้และลกูหนีอนื - สุทธิ (49,509,792) (10,896,879) (15,459,552) 19,453,404

สนิคา้คงเหลอื 348,323 (44,276) - -

สนิทรพัยห์มุนเวยีนอนื 1,861,028 1,155,829 23,538 422,662

เงนิประกนัสญัญา 8,349,490 (2,116,806) (132,840) (1,500)

สนิทรพัยไ์มห่มุนเวยีนอนื (11,666,044) (42,609,329) - -

หนีสนิดาํเนินงานเพมิขนึ (ลดลง)

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอนื (23,139,493) 114,052,483 (778,583) (1,617,725)

หนีสนิหมุนเวยีนอนื 8,034,175 347,454 596,184 (462,469)

จา่ยภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 21 (685,244) (582,400) - -

หนีสนิไมห่มุนเวยีนอนื 1,386,904 2,937,000 - 10,001

กระแสเงินสดจากการดาํเนินงาน 66,591,715 246,097,491 (1,356,418) 27,421,381

จา่ยภาษเีงนิได้ (37,253,095) (43,582,275) (3,678,047) (3,491,944)

เงินสดสทุธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดาํเนินงาน 29,338,620 202,515,216 (5,034,465) 23,929,437

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการในหน้า 18 ถงึ 88 เป็นส่วนหนึงของงบการเงนินี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

กรรมการ                                                                               กรรมการ                                                                                                

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

งบกระแสเงินสด

สาํหรบัปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562

ปรบัปรงุใหม่

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

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงนิสดรบัจากดอกเบยี 2,259,883 6,476,747 12,810,647 10,378,993

เงนิสดรบัจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ 2,025,437 6,684,071 - -

เงนิสดจา่ยเพอืซอือุปกรณ์และสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน (81,908,710) (34,982,048) (947,537) (4,035,094)

เงนิสดรบัจากการเลกิกจิการในบรษิทัยอ่ย - - - 3,053,744

เงนิสดจา่ยเงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย 10 - - (7,500,000) (92,249,900)

เงนิสดจา่ยเงนิลงทุนในบรษิทัรว่มและการรว่มคา้ (546,049,495) (126,099,544) (546,049,495) (126,099,544)

เงนิสดจา่ยเงนิลงทุนทวัไป 12 (88,474,510) - (88,474,510) -

เงนิสดรบัชําระจากเงนิใหกู้ย้มืระยะสนัแก่กจิการ

ทเีกยีวขอ้งกนั 30.5 - - 91,500,000 78,674,500

เงนิสดจา่ยสาํหรบัเงนิใหกู้ย้มืระยะสนัแก่กจิการ

ทเีกยีวขอ้งกนั 30.5 (9,000,000) - (56,000,000) (92,600,000)

เงนิสดรบัจากเงนิลงทุนระยะสนั - 4,132,988 - -

เงนิสดรบัจากเงนิปันผลจากบรษิทัยอ่ย - - 34,386,430 82,301,028

เงนิสดรบัจากเงนิปันผลจากบรษิทัรว่มและการรว่มคา้ 29,695,365 16,757,954 22,442,408 12,537,590

เงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน  (691,452,030)  (127,029,832)  (537,832,057)  (128,038,683)

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการในหน้า 18 ถงึ 88 เป็นส่วนหนึงของงบการเงนินี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

กรรมการ                                                                               กรรมการ                                                                                                

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

งบกระแสเงินสด

สาํหรบัปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562

ปรบัปรงุใหม่

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

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน

เงนิสดจา่ยดอกเบยี (9,678,714) (539,889) (9,642,904) -

เงนิเบกิเกนิบญัชธีนาคารและเงนิกูย้มืระยะสนั

จากสถาบนัการเงนิลดลงสุทธิ - (4,728,224) - -

เงนิสดจา่ยหนีสนิตามสญัญาเช่าการเงนิ 19.2 (12,941,738) (11,781,178) (4,244,635) (4,244,635)

เงนิสดรบัจากเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 19.1 300,000,000 - 300,000,000 -

เงนิสดจา่ยคนืเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 19.1 (1,875,996) (6,576,708) - -

เงนิสดรบัจากการใชส้ทิธซิอืหุน้สามญั 22 23,077,321 - 23,077,321 -

เงนิสดจา่ยเงนิปันผล (103,084,211) (66,392,239) (103,084,211) (66,392,239)

เงินสดสทุธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจดัหาเงิน 195,496,662  (90,018,238) 206,105,571  (70,636,874)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง (466,616,748) (14,532,854) (336,760,951) (174,746,120)

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

ขาดทุนจากอตัราแลกเปลยีนของเงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด (2,731,956) (108,678) - -

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

รายการทีไม่ใช่เงินสด

เจา้หนีตามสญัญาเช่าการเงนิ 2,875,705 10,355,653 - -

เงนิปันผลคา้งจา่ย 178,458 102,761 178,458 102,761

เงนิปันผลคา้งรบั 34,698,355 1,499,950 80,098,475 34,386,430

รายการซอืสนิทรพัยถ์าวรระหว่างปีทยีงัไมจ่า่ยชําระ 3,302,342 346,000 3,210,000 -

ลกูหนีจากการขายสนิทรพัยต์ามสญัญาเช่าการเงนิ - 1,950,000 - -

สงิตอบแทนทคีาดว่าจะตอ้งจา่ยจากการลงทุนในการรว่มคา้ 63,805,406 141,778,400 63,805,406 141,778,400

การจา่ยโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 1,330,000 1,330,000 1,330,000 1,330,000

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการในหน้า 18 ถงึ 88 เป็นส่วนหนึงของงบการเงนินี

กรรมการ                                                                               กรรมการ                                                                                                

                                   (นายทพิย ์ ดาลาล)                                                                  (นายวริชั  นอบน้อมธรรม)
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บริษทั ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส ์จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 
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1 ข้อมูลทัว่ไป  

 
บรษิทั ทรพิเพลิ ไอ โลจสิตกิส ์จ ำกดั (มหำชน) (“กจิกำร”) เป็นบรษิทัมหำชนจ ำกดั และเป็นบรษิทัจดทะเบยีนในตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
ซึง่จดัตัง้ขึน้ในประเทศไทยและมทีีอ่ยู่ตำมทีไ่ดจ้ดทะเบยีนดงันี้ 
 
เลขที ่628 ชัน้ 3 อำคำรทรพิเพลิไอ ซอยกลบัชม ถนนนนทร ีแขวงช่องนนทร ีเขตยำนำวำ กรุงเทพมหำนคร 10120 ประเทศไทย 
 
เพื่อวตัถุประสงคใ์นกำรรำยงำนขอ้มลูจงึรวมเรยีกกจิกำรและบรษิทัย่อยว่ำ “กลุ่มกจิกำร” 
 
กลุ่มกจิกำรด ำเนินธุรกจิหลกัเกี่ยวกบักำรเป็นผูร้บัจดักำรขนส่งสนิคำ้ทัง้ในประเทศและระหว่ำงประเทศ และใหบ้รกิำรโลจสิตกิส์ครบวงจร 
 
งบกำรเงนิรวมจดัท ำขึน้โดยรวมบรษิทัย่อยดงัต่อไปนี้ 
 
    อตัรำร้อยละของหุ้น 

ท่ีถือทัง้ทำงตรง 
และทำงอ้อม 

  จดัตัง้ขึ้น พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
ช่ือบริษทัย่อย ชนิดของธรุกิจ ในประเทศ ร้อยละ ร้อยละ 

     

บรษิทัย่อยทำงตรง     
บรษิทั เอเชยี กรำวด ์เซอรว์สิ จ ำกดั ตวัแทนขนส่งสนิคำ้ทำงอำกำศ ไทย 100.00 100.00 
บรษิทั ทรพิเพลิ ไอ แอร ์เอก็ซ์เพรส จ ำกดั ตวัแทนขนส่งสนิคำ้ทำงอำกำศ ไทย 100.00 100.00 
บรษิทั ทรพิเพลิ ไอ เอเชยี คำรโ์ก จ ำกดั ตวัแทนขนส่งสนิคำ้ทำงอำกำศ ไทย 100.00 100.00 
บรษิทั ฮำซเคม โลจสิตกิส ์แมเนจเมนท ์จ ำกดั บรหิำรจดักำรขนส่งครบวงจร ไทย 100.00 100.00 
บรษิทั ทรพิเพลิ ไอ ซพัพลำยเชน จ ำกดั บรหิำรจดักำรขนส่งครบวงจร ไทย 100.00 100.00 
บรษิทั ทรพิเพลิ ไอ มำรไิทม ์เอเยนซสี ์จ ำกดั ตวัแทนขนส่งสนิคำ้ทำงทะเล ไทย 100.00 100.00 
บรษิทั ดจี ีแพคเกจจิง้ (ประเทศไทย) จ ำกดั จ ำหน่ำยและบรกิำรบรรจุสนิคำ้ ไทย 100.00 100.00 
บรษิทั ครอส บอรเ์ดอร ์เคอเรยีร ์จ ำกดั บรหิำรจดักำรขนส่งครบวงจร ไทย 100.00 100.00 
Triple i International Pte. Ltd. ตวัแทนขนส่งสนิคำ้ทำงอำกำศ สงิคโปร์ 100.00 100.00 
     

บรษิทัย่อยทำงออ้ม     
Triple i International Japan Co., Ltd.     
   (ถอืโดย Triple i International Pte. Ltd.) ตวัแทนขนส่งสนิคำ้ทำงอำกำศ ญีปุ่่ น 100.00 100.00 
 
งบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำรไดร้บัอนุมตัจิำกคณะกรรมกำรบรษิทัเมื่อวนัที ่24 กุมภำพนัธ ์พ.ศ. 2563 



บริษทั ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส ์จ ำกดั (มหำชน) 
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2 นโยบำยกำรบญัชี 

 
นโยบำยกำรบญัชทีีส่ ำคญัซึง่ใชใ้นกำรจดัท ำงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำรมดีงัต่อไปนี้ 
 
2.1 เกณฑก์ำรจดัท ำงบกำรเงิน 

 
งบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกิจกำรไดจ้ดัท ำขึน้ตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิของไทยและข้อก ำหนดภำยใต้
พระรำชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย์ 
 
งบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำรไดจ้ดัท ำขึน้โดยใชเ้กณฑร์ำคำทุนเดมิในกำรวดัมลูค่ำขององคป์ระกอบของงบกำรเงนิ 
 
กำรจดัท ำงบกำรเงนิให้สอดคล้องกบัหลกักำรบญัชทีีร่บัรองทัว่ไปในประเทศไทยก ำหนดให้ใช้ประมำณกำรทำงบญัชทีี่ส ำคญั
และกำรใชดุ้ลยพนิิจของผูบ้รหิำรตำมกระบวนกำรในกำรน ำนโยบำยกำรบญัชขีองกลุ่มกจิกำรไปถอืปฏบิตัิ กลุ่มกจิกำรเปิดเผย
เรื่องกำรใชดุ้ลยพนิิจของผูบ้รหิำรหรอืรำยกำรทีม่คีวำมซบัซ้อน และรำยกำรเกี่ยวกบัขอ้สมมตฐิำนและประมำณกำรทีม่นีัยส ำคญั 
ต่องบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำรในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิขอ้ 4 
 
งบกำรเงินรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกิจกำรฉบับภำษำอังกฤษจดัท ำขึ้นจำกงบกำรเงินตำมกฎหมำยที่เป็นภำษำไทย ในกรณีที่มี
เนื้อควำมขดัแยง้กนัหรอืมกีำรตคีวำมในสองภำษำแตกต่ำงกนัใหใ้ชง้บกำรเงนิตำมกฎหมำยฉบบัภำษำไทยเป็นหลกั 
 

2.2 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรงุท่ีเก่ียวข้องต่อกลุ่มกิจกำร 
 

2.2.1 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรงุมำถือปฏิบติัส ำหรบัรอบระยะเวลำบญัชีท่ีเร่ิมใน
หรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2562 
 

ก) มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 15 เรื่อง รำยได้จำกสญัญำท่ีท ำกบัลูกค้ำ (TFRS 15) 
 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิไดก้ ำหนดหลกักำร 5 ขัน้ตอน ในกำรก ำหนดและรบัรูร้ำยไดจ้ำกสญัญำทีท่ ำกบัลูกคำ้ 
ซึ่งก ำหนดให้กลุ่มกิจกำรต้องรบัรู้รำยได้ตำมหลกักำรกำรโอนกำรควบคุม คอื รบัรูร้ำยได้เพื่อให้สะท้อนถึงกำรโอนกำร
ควบคุมในสนิค้ำหรอืบรกิำรไปยงัลูกค้ำด้วยจ ำนวนเงนิที่สะท้อนถึงจ ำนวนเงนิที่กลุ่มกิจกำรคำดว่ำจะได้รบัจำกสนิค้ำ
และบรกิำรทีไ่ดโ้อนไป แทนหลกักำรรบัรูร้ำยไดต้ำมหลกักำรโอนควำมเสีย่งและผลตอบแทนในสนิคำ้และบรกิำรไปยงัผูซ้ื้อ
ตำมมำตรฐำนกำรบญัชฉีบบัที ่11 (TAS 11) เรื่อง รำยได้จำกสญัญำก่อสรำ้ง และมำตรฐำนกำรบญัช ีฉบบัที่ 18 (TAS 18) 
เรื่อง รำยได ้และกำรตคีวำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิทีเ่กีย่วขอ้ง 



บริษทั ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส ์จ ำกดั (มหำชน) 
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ข) มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 2 (ปรบัปรงุ 2561) เรื่อง กำรจ่ำยโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ ์

 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัที ่2 ไดป้รบัปรุงโดยอธบิำยใหช้ดัเจนขึน้เกีย่วกบั 
 
- กำรวดัมลูค่ำของรำยกำรจ่ำยโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑท์ีช่ ำระดว้ยเงนิสด 
- วธิีกำรทำงบัญชีส ำหรบักำรปรบัปรุงเงื่อนไขและข้อก ำหนดของกำรจ่ำยโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ที่เปลี่ยนกำรจดั

ประเภทจำกกำรจ่ำยช ำระดว้ยเงนิสดเป็นกำรจ่ำยช ำระดว้ยตรำสำรทุน 
 
ทัง้นี้ ยงัไดใ้หข้อ้ยกเวน้ในกำรจดัประเภทกรณีทีก่จิกำรตอ้งหกั ณ ทีจ่่ำยภำษีของพนักงำนทีเ่กี่ยวขอ้งกบักำรจ่ำยโดยใช้
หุน้เป็นเกณฑเ์พื่อน ำส่งใหห้น่วยงำนก ำกบัดูแลภำษี ใหถ้อืเสมอืนว่ำเป็นกำรจ่ำยโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑป์ระเภทช ำระดว้ย
ตรำสำรทุนทัง้หมด ซึง่เดมิจะตอ้งรบัรูส้่วนของภำษดีงักล่ำวเป็นกำรจ่ำยโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑป์ระเภททีช่ ำระดว้ยเงนิสด 

 
ค) มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 28 (ปรบัปรงุ 2561) เร่ือง เงินลงทุนในบริษทัร่วมและกำรร่วมค้ำ 

 
มำตรฐำนกำรบญัชฉีบบัที ่28 ไดป้รบัปรุงเพื่ออธบิำยใหช้ดัเจนในกรณีทีก่จิกำรร่วมลงทุน กองทุนรวม กองทรสัต์ หรอื
กจิกำรทีม่ลีกัษณะคล้ำยคลึงกนัเลือกวธิกีำรวดัมูลค่ำเงนิลงทุนในบรษิัทร่วมหรอืกำรร่วมคำ้ด้วยวธิีมูลค่ำยุติธรรมผ่ำน
ก ำไรหรอืขำดทุน กจิกำรต้องเลอืกวธิีกำรนี้ส ำหรบัแต่ละบรษิัทร่วมหรอืแต่ละกำรร่วมค้ำแยกต่ำงหำกจำกกนั ณ วนัที่
รบัรูเ้ริม่แรก 

 
ง) มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 40 (ปรบัปรงุ 2561) เร่ือง อสงัหำริมทรพัยเ์พ่ือกำรลงทุน 

 
มำตรฐำนกำรบญัชฉีบบัที ่40 ไดป้รบัปรุงเพื่ออธบิำยใหช้ดัเจนขึน้เกีย่วกบักำรโอนจำกหรอืโอนมำเป็นอสงัหำรมิทรพัย์
เพื่อกำรลงทุน จะท ำไดก้็ต่อเมื่อมกีำรเปลี่ยนแปลงกำรใช้งำนของอสงัหำรมิทรพัย์ซึ่งต้องมหีลกัฐำนกำรเปลี่ยนแปลง
กำรใชง้ำนสนับสนุน โดยกำรเปลี่ยนแปลงกำรใชง้ำนจะเกดิขึ้นเมื่ออสงัหำรมิทรพัย์นัน้เข้ำนิยำมหรอืสิ้นสุดกำรเป็นไป
ตำมนิยำมของอสงัหำริมทรพัย์เพื่อกำรลงทุน กำรเปลี่ยนแปลงควำมตัง้ใจของฝ่ำยบรหิำรเพียงอย่ำงเดียวไม่ได้ให้
หลกัฐำนเพยีงพอทีจ่ะสนับสนุนกำรเปลี่ยนแปลงกำรใชง้ำน 
 

จ) กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับท่ี 22 เร่ือง รำยกำรท่ีเป็นเงินตรำต่ำงประเทศและ 
ส่ิงตอบแทนจ่ำยล่วงหน้ำ 
 
กำรตคีวำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัที ่22 ไดอ้ธบิำยใหช้ดัเจนในกรณีทีก่จิกำรไดจ้่ำยหรอืรบัล่วงหน้ำเป็น
เงนิตรำต่ำงประเทศ เกี่ยวกบัวนัทีร่บัรูร้ำยกำรซึ่งก ำหนดอตัรำแลกเปลี่ยนทีน่ ำมำใชใ้นกำรรบัรูร้ำยกำรเมื่อเริม่แรกของ
สนิทรพัย ์ค่ำใชจ้่ำย หรอืรำยได ้ 
 
กำรน ำมำตรฐำนกำรบญัช ีมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ และกำรตคีวำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิดงักล่ำว
มำถอืปฏบิตัมิไิดม้ผีลกระทบอย่ำงเป็นสำระส ำคญัต่องบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 
และ ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2562 
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2.2.2 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรุงท่ีมีผลบงัคบัใช้ส ำหรบัรอบระยะเวลำบญัชี 

ในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 
 
ก) เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิใหม่ทีเ่กีย่วขอ้งกบัเครื่องมอืทำงกำรเงนิ ไดแ้ก่ 
 
มำตรฐำนกำรบญัชฉีบบัที ่32  เรื่อง กำรแสดงรำยกำรเครื่องมอืทำงกำรเงนิ 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัที ่7  เรื่อง กำรเปิดเผยขอ้มลูเครื่องมอืทำงกำรเงนิ 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัที ่9  เรื่อง เครื่องมอืทำงกำรเงนิ 
กำรตคีวำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัที ่16  เรื่อง กำรป้องกนัควำมเสีย่งของเงนิลงทุนสุทธใิน 
        หน่วยงำนต่ำงประเทศ 
กำรตคีวำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัที ่19  เรื่อง กำรช ำระหนี้สนิทำงกำรเงนิดว้ยตรำสำรทุน 
 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิเกีย่วกบัเครื่องมอืทำงกำรเงนิกลุ่มนี้กล่ำวถงึกำรจดัประเภทรำยกำร กำรวดัมลูค่ำและ
กำรตดัรำยกำรสินทรพัย์ทำงกำรเงนิและหนี้สนิทำงกำรเงนิ กำรด้อยค่ำของสินทรพัย์ทำงกำรเงนิ กำรบญัชป้ีองกัน
ควำมเสีย่ง กำรแสดงรำยกำร และกำรเปิดเผยขอ้มลูเกีย่วกบัเครื่องมอืทำงกำรเงนิ 
 
ผูบ้รหิำรของกลุ่มกจิกำรอยู่ระหว่ำงกำรประเมนิผลกระทบของกำรน ำมำตรฐำนกลุ่มนี้มำใชเ้ป็นครัง้แรก 

 
ข) มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 16 เรื่อง สญัญำเช่ำ 

 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัที ่16 เรื่อง สญัญำเช่ำ ส่งผลใหก้ลุ่มกจิกำรในฐำนะผูเ้ช่ำรบัรูส้ญัญำเช่ำเกอืบทัง้หมด
ในงบแสดงฐำนะกำรเงนิ โดยไม่ต้องจดัประเภทเป็นสญัญำเช่ำด ำเนินงำนและสญัญำเช่ำกำรเงนิอกีต่อไป กลุ่มกจิกำร
ต้องรบัรูส้นิทรพัย์สทิธิกำรใช้ และหนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ เว้นแต่เป็นสญัญำเช่ำระยะสัน้และสญัญำเช่ำซึ่งสนิทรพัย์อ้ำงอิง 
มมีลูค่ำต ่ำ 
 
ผูบ้รหิำรของกลุ่มกจิกำรอยู่ระหว่ำงกำรประเมนิผลกระทบของกำรน ำมำตรฐำนฉบบันี้มำใชเ้ป็นครัง้แรก 
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ค) มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรงุใหม่ฉบบัอ่ืนๆ 

 
มำตรฐำนกำรบญัชฉีบบัที ่12 เรื่อง ภำษเีงนิได ้
มำตรฐำนกำรบญัชฉีบบัที ่19 เรื่อง ผลประโยชน์พนักงำน 
มำตรฐำนกำรบญัชฉีบบัที ่23 เรื่อง ตน้ทุนกำรกูย้มื 
มำตรฐำนกำรบญัชฉีบบัที ่28 เรื่อง เงนิลงทุนในบรษิทัร่วมและกำรร่วมคำ้ 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัที ่3 เรื่อง กำรรวมธุรกจิ 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัที ่11 เรื่อง กำรร่วมกำรงำน 
กำรตคีวำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ 
   ฉบบัที ่23 

เรื่อง ควำมไม่แน่นอนเกี่ยวกบัวธิกีำรทำงภำษเีงนิได ้

 
กำรปรบัปรุงมำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 12 เรื่อง ภำษีเงนิได้ ได้อธบิำยให้ชดัเจนว่ำกำรรบัรูผ้ลกระทบทำงภำษีเงนิได้
ของเงนิปันผลจำกตรำสำรทุน ใหร้บัรูภ้ำษีเงนิไดโ้ดยใหส้อดคล้องกบักำรรบัรูร้ำยกำรหรอืเหตุกำรณ์ในอดตีทีท่ ำใหเ้กดิ
ก ำไรทีน่ ำมำจดัสรรเงนิปันผล  
 
กำรปรบัปรุงมำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 19 เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงำน (กำรแก้ไขโครงกำร กำรลดขนำดโครงกำร 
หรอืกำรจ่ำยช ำระผลประโยชน์) ได้อธิบำยให้ชดัเจนเกี่ยวกับวธิีกำรบัญชสี ำหรบักรณีที่มกีำรแก้ไขโครงกำร กำรลด
ขนำดโครงกำร หรอืกำรจ่ำยช ำระผลประโยชน์ของโครงกำรผลประโยชน์ทีก่ ำหนดไว ้โดยเมื่อกำรเปลี่ยนแปลงโครงกำร
ไดเ้กดิขึน้ กิจกำรจะต้องใช้ขอ้สมมตทิี่เป็นปัจจุบนั ณ วนัทีท่ี่มกีำรแก้ไขโครงกำร กำรลดขนำดโครงกำร หรอืกำรจ่ำย
ช ำระผลประโยชน์ ในกำรค ำนวณตน้ทุนบรกิำรในปัจจุบนัและดอกเบี้ยสุทธสิ ำหรบัระยะเวลำทีเ่หลอืของรอบระยะเวลำ
รำยงำนภำยหลงักำรเปลีย่นแปลงดงักล่ำว 
 
กำรปรบัปรงุมำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 23 เรื่อง ต้นทุนกำรกู้ยมื ได้อธบิำยให้ชดัเจนว่ำหำกสนิทรพัย์ที่เขำ้เงื่อนไข 
ทีเ่กดิจำกเงนิที่กู้มำโดยเฉพำะนัน้อยู่ในสภำพพรอ้มใชไ้ด้ตำมประสงค์หรอืพรอ้มที่จะขำย ยอดคงเหลอืของเงนิทีกู่้มำ
โดยเฉพำะดงักล่ำว กจิกำรตอ้งน ำมำรวมเป็นส่วนหนึ่งของเงนิกูย้มืทีม่วีตัถุประสงคท์ัว่ไปดว้ย 
 
กำรปรบัปรุงมำตรฐำนกำรบัญชีฉบบัท่ี 28 เรื่อง เงนิลงทุนในบริษัทร่วมและกำรร่วมค้ำ (ส่วนได้เสียระยะยำว 
ในบรษิัทร่วมและกำรร่วมค้ำ) ได้อธบิำยให้ชดัเจนยิง่ขึ้นเกี่ยวกบัส่วนได้เสยีระยะยำวในบรษิัทร่วมและกำรร่วมค้ำซึ่ง 
โดยเนื้อหำแล้วถือเป็นส่วนหนึ่งของเงนิลงทุนสุทธิในบรษิัทร่วมและกำรร่วมคำ้นัน้ แต่ไม่ได้น ำวธิีส่วนได้เสยีมำถือปฏิบตัิ 
กิจกำรจะต้องถือปฏิบตัิตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบับที่ 9 เรื่อง เครื่องมอืทำงกำรเงนิ ก่อนรบัรูก้ำรปันส่วน 
ผลขำดทุนและกำรดอ้ยค่ำตำมมำตรฐำนกำรบญัชฉีบบัที ่28 เรื่อง เงนิลงทุนในบรษิทัร่วมและกำรร่วมคำ้ 
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กำรปรบัปรุงมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 3 เรื่อง กำรรวมธุรกจิ ได้อธิบำยให้ชดัเจนว่ำ เมื่อกจิกำรได้มำ
ซึ่งกำรควบคุมของธุรกิจที่เป็นกำรด ำเนินงำนร่วมกนั ที่ถือเป็นกำรรวมธุรกิจจำกกำรทยอยซื้อ ส่วนได้เสยีเดมิที่มอียู่
ก่อนหน้ำจะถูกวดัมลูค่ำใหม่ 
 
กำรปรบัปรงุมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 11 เรื่อง กำรร่วมกำรงำน ไดอ้ธบิำยใหช้ดัเจนว่ำ เมื่อกจิกำร
ไดม้ำซึง่กำรควบคุมร่วมของธุรกจิทีเ่ป็นกำรด ำเนินงำนร่วมกนั ส่วนไดเ้สยีเดมิทีม่อียู่ก่อนหน้ำจะตอ้งไม่วดัมลูค่ำใหม่ 
 
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 23 เรื่อง ควำมไม่แน่นอนเกี่ยวกับวิธีกำรทำงภำษีเงินได้ ได้อธิบำย
วธิกีำรรบัรูร้ำยกำรและกำรวดัมูลค่ำสนิทรพัย์และหนี้สนิภำษีเงนิไดร้อกำรตดับญัชแีละสนิทรพัย์และหนี้สนิภำษีเงนิได้  
ในงวดปัจจุบนัในกรณีทีม่คีวำมไม่แน่นอนเกี่ยวกบัวธิกีำรทำงภำษีเงนิได ้ในเรื่องดงัต่อไปนี้ 
- กจิกำรต้องสมมตว่ิำหน่วยงำนจดัเก็บภำษีจะตรวจสอบวธิกีำรทำงภำษีทีม่คีวำมไม่แน่นอน และมคีวำมรูเ้กี่ยวกบั

ขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งทัง้หมดอย่ำงครบถว้น โดยไม่น ำเหตุผลว่ำจะตรวจพบหรอืไม่มำเป็นขอ้ในกำรพจิำรณำ 
- หำกกจิกำรสรุปว่ำไม่มคีวำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่ทีห่น่วยงำน จดัเกบ็ภำษจีะยอมรบัวธิกีำรทำงภำษีทีม่คีวำมไม่แน่นอน 

กจิกำรตอ้งสะทอ้นผลกระทบของควำมไม่แน่นอนในกำรค ำนวณบญัชภีำษเีงนิไดด้ว้ย 
- กิจกำรต้องประเมนิกำรใช้ดุลยพนิิจหรอืประมำณกำรใหม่ เมื่อข้อเท็จจรงิและสถำนกำรณ์ที่เคยอ้ำงอิงในกำรใช้

ดุลยพนิิจหรอืประมำณกำรมกีำรเปลี่ยนแปลงไป หรอืขอ้มลูใหม่ทีส่่งผลกระทบต่อกำรใชดุ้ลยพนิิจหรอืประมำณกำร 
 

ผู้บรหิำรของกลุ่มกิจกำรอยู่ระหว่ำงกำรประเมินผลกระทบของกำรน ำมำตรฐำนกำรบญัช ีมำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงนิ และกำรตคีวำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิดงักล่ำวมำใชเ้ป็นครัง้แรก 

 
2.3 กำรบญัชีส ำหรบังบกำรเงินรวม 

 
ก) บรษิทัย่อย 

 
บรษิัทย่อยหมำยถึงกิจกำรทัง้หมดที่กลุ่มกิจกำรมอี ำนำจควบคุม กลุ่มกิจกำรมอี ำนำจควบคุมเมื่อกลุ่มกิจกำรรบัหรอื  
มสีทิธใินผลตอบแทนผนัแปรจำกกำรเกีย่วขอ้งกบัผูไ้ดร้บักำรลงทุน และสำมำรถใชอ้ ำนำจเหนือผูไ้ดร้บักำรลงทุนเพื่อใหไ้ด้
ผลตอบแทนผนัแปร กลุ่มกิจกำรรวมงบกำรเงินของบรษิัทย่อยไว้ในงบกำรเงินรวมตัง้แต่วนัที่กลุ่มกิจกำรมีอ ำนำจ 
ในกำรควบคุมบรษิทัย่อยจนถงึวนัทีก่ลุ่มกจิกำรสญูเสยีอ ำนำจควบคุมในบรษิทัย่อยนัน้  
 
ในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร เงินลงทุนในบริษัทย่อยบันทึกด้วยวิธีรำคำทุน  โดยต้นทุนทำงตรงที่เกี่ยวกับกำรซื้อ 
เงนิลงทุนจะถูกรบัรูเ้ป็นส่วนหนึ่งของตน้ทุนเริม่แรกของเงนิลงทุน 
 

ข)  บรษิทัร่วม 
 
บรษิัทร่วมเป็นกิจกำรที่กลุ่มกิจกำรมอีิทธพิลอย่ำงเป็นสำระส ำคญัแต่ไม่ถึงกบัมอี ำนำจควบคุมหรอืมกีำรควบคุมร่วม  
เงนิลงทุนในบรษิทัร่วมรบัรูโ้ดยใชว้ธิสี่วนไดเ้สยีในกำรแสดงในงบกำรเงนิรวม 
 
ในงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร เงนิลงทุนในบรษิทัร่วมบนัทกึดว้ยวธิรีำคำทุน 
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ค) กำรร่วมกำรงำน 

 
เงนิลงทุนในกำรร่วมกำรงำนจะถูกจดัประเภทเป็นกำรด ำเนินงำนร่วมกนัหรอืกำรร่วมคำ้ โดยขึน้อยู่กบัสทิธแิละภำระผูกพนั
ตำมสญัญำของผูเ้ขำ้ร่วมกำรงำนนัน้มำกกว่ำโครงสรำ้งรปูแบบทำงกฎหมำยของกำรร่วมกำรงำน 
 
การด าเนินงานร่วมกนั 
 
กำรร่วมกำรงำนจดัประเภทเป็นกำรด ำเนินงำนร่วมกนัเมื่อกลุ่มกิจกำรมีสทิธิในสนิทรพัย์และมีภำระผูกพนัในหนี้สิน  
ที่เกี่ยวข้องกบักำรร่วมกำรงำนนัน้ โดยรบัรู้สทิธิโดยตรงในสนิทรพัย์ หนี้สนิ รำยได้และค่ำใช้จ่ำยของกำรด ำเนินงำน
ร่วมกนั และแบ่งส่วนสนิทรพัย์ หนี้สนิ รำยได ้และค่ำใชจ้่ำยทีร่่วมกนัถอืครองหรอืก่อขึน้ ซึ่งรำยกำรดงักล่ำวจะแสดงรวม
กบัรำยกำรแต่ละบรรทดัในงบกำรเงนิ 
 
การร่วมคา้ 
 
กำรร่วมกำรงำนจดัประเภทเป็นกำรร่วมค้ำเมื่อกลุ่มกิจกำรมสีทิธิในสนิทรพัย์สุทธิของกำรร่วมกำรงำนนัน้ เงนิลงทุน  
ในกำรร่วมคำ้รบัรูโ้ดยใชว้ธิสี่วนไดเ้สยี 
 
ในงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร เงนิลงทุนในกำรร่วมคำ้บนัทกึดว้ยวธิรีำคำทุน 
 

ง) กำรบนัทกึเงนิลงทุนตำมวธิสี่วนไดเ้สยี 
 
กลุ่มกจิกำรรบัรูเ้งนิลงทุนเมื่อเริม่แรกดว้ยรำคำทุน ซึง่ประกอบดว้ยเงนิทีจ่่ำยซื้อรวมกบัตน้ทุนทำงตรงของเงนิลงทุน 
 
กลุ่มกิจกำรจะรบัรูมู้ลค่ำภำยหลงัวนัที่ไดม้ำของเงนิลงทุนในบรษิัทร่วมและกำรร่วมคำ้ด้วยส่วนแบ่งก ำไรหรอืขำดทุน
ของผู้ไดร้บักำรลงทุนตำมสดัส่วนที่ผูล้งทุนมสี่วนไดเ้สยีอยู่ในก ำไรขำดทุนและก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ผลสะสมของ
กำรเปลีย่นแปลงภำยหลงักำรไดม้ำดงักล่ำวขำ้งตน้จะปรบัปรุงกบัรำคำตำมบญัชขีองเงนิลงทุน 
 
เมื่อส่วนแบ่งขำดทุนของกลุ่มกิจกำรในบริษัทร่วมและกำรร่วมค้ำมีมูลค่ำเท่ำกับหรือเกินกว่ำมูลค่ำส่วนได้เสียของ  
กลุ่มกิจกำรในบรษิัทร่วมและกำรร่วมค้ำนัน้ซึ่งรวมถึงส่วนได้เสียระยะยำวอื่น กลุ่มกิจกำรจะไม่รบัรู้ส่วนแบ่งขำดทุน 
ที่เกินกว่ำส่วนได้เสียในบริษัทร่วมและกำรร่วมค้ำนัน้ เว้นแต่กลุ่มกิจกำรมีภำระผูกพันหรือได้จ่ำยเงินเพื่อช ำระ 
ภำระผกูพนัแทนบรษิทัร่วมหรอืกำรร่วมคำ้ 
 

จ) รำยกำรระหว่ำงกนัในงบกำรเงนิรวม 
 
รำยกำร ยอดคงเหลอื และก ำไรทีย่งัไม่เกดิขึน้จรงิระหว่ำงกนัในกลุ่มกจิกำรจะถูกตดัออก ก ำไรทีย่งัไม่เกดิขึน้จรงิในรำยกำร
ระหว่ำงกลุ่มกิจกำรกบับรษิทัร่วมและกำรร่วมค้ำจะถูกตดัออกตำมสดัส่วนทีก่ลุ่มกิจกำรมสี่วนไดเ้สยีในบรษิัทร่วมและ
กำรร่วมค้ำ ขำดทุนทีย่งัไม่เกิดขึน้จรงิในรำยกำรระหว่ำงกลุ่มกจิกำรจะถูกตดัออกเช่นเดยีวกนั ยกเวน้รำยกำรนัน้จะมี
หลกัฐำนว่ำเกดิจำกกำรดอ้ยค่ำของสนิทรพัยท์ีโ่อน 
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2.4 กำรรวมธรุกิจ 

 
กลุ่มกิจกำรถือปฏิบัติตำมวธิีซื้อส ำหรบักำรรวมธุรกิจที่ไม่ใช่กำรรวมธุรกิจภำยใต้กำรควบคุมเดยีวกัน สิง่ตอบแทนที่โอนให้
ส ำหรบักำรซื้อธุรกจิประกอบดว้ย 
 
- มลูค่ำยุตธิรรมของสนิทรพัยท์ีโ่อนไป 
- หนี้สนิทีก่่อขึน้เพื่อจ่ำยช ำระใหแ้ก่เจำ้ของเดมิ 
- ส่วนไดเ้สยีในส่วนของจำ้ของทีอ่อกโดยกลุ่มกจิกำร 
 
สนิทรพัยท์ีร่ะบุไดท้ีไ่ดม้ำ หนี้สนิ และหนี้สนิทีอ่ำจเกดิขึน้จำกกำรรวมธุรกจิจะถูกวดัมลูค่ำเริม่แรกดว้ยมลูค่ำยุตธิรรม ณ วนัทีซ่ื้อ 
 
ในกำรรวมธุรกิจแต่ละครัง้ กลุ่มกิจกำรมทีำงเลือกที่จะวดัมูลค่ำของส่วนได้เสยีทีไ่ม่มอี ำนำจควบคุมในผู้ถูกซื้อด้วยมูลค่ำยุติธรรม
หรอืดว้ยมลูค่ำยุตธิรรมของสนิทรพัยส์ุทธขิองผูถู้กซื้อ 
 
ผลรวมของมูลค่ำสิง่ตอบแทนทีโ่อนให้และมูลค่ำของส่วนไดเ้สยีที่ไม่มอี ำนำจควบคุมในผูถู้กซื้อและมูลค่ำยุตธิรรม ของส่วนได้เสยี
ในผูไ้ดร้บักำรลงทุนซึ่งถอือยู่ก่อนกำรรวมธุรกิจ (ในกรณีทีเ่ป็นกำรรวมธุรกิจจำกกำรทยอยซื้อ) ในจ ำนวนทีเ่กนิกว่ำมูลค่ำยุตธิรรม
ของสนิทรพัย์สุทธทิีร่ะบุไดท้ีไ่ดม้ำต้องรบัรูเ้ป็นค่ำควำมนิยม แต่หำกน้อยกว่ำมูลค่ำยุตธิรรมของสนิทรพัย์สุทธทิีร่ะบุไดท้ีไ่ดม้ำ 
จะรบัรูส้่วนต่ำงโดยตรงไปยงัก ำไรหรอืขำดทุน 
 
ตน้ทุนทางตรงทีเ่กีย่วกบัการซื้อธุรกจิ 
 
ตน้ทุนทีเ่กีย่วกบักำรซื้อธุรกจิจะถูกรบัรูเ้ป็นค่ำใชจ้่ำยในก ำไรหรอืขำดทุน 
 
การรวมธุรกจิทีด่ าเนินการส าเรจ็จากการทยอยซื้อ 
 
หำกกำรรวมธุรกจิด ำเนินกำรส ำเรจ็จำกกำรทยอยซื้อ มูลค่ำส่วนไดเ้สยีทีผู่ซ้ื้อถอือยู่ในผูไ้ดร้บักำรลงทุนก่อนหน้ำกำรรวมธุรกจิ
จะถูกวดัมลูค่ำใหม่ดว้ยมลูค่ำยุตธิรรม ณ วนัทีซ่ื้อ ก ำไรหรอืขำดทุนทีเ่กดิขึน้จำกกำรวดัมลูค่ำใหม่จะรบัรูใ้นก ำไรหรอืขำดทุน 
 
การเปลีย่นแปลงในมลูค่ายุตธิรรมของสิง่ตอบแทนทีค่าดว่าจะตอ้งจ่ายและ/หรอืไดร้บั 
 
กำรเปลีย่นแปลงในมูลค่ำยุตธิรรมของสิง่ตอบแทนทีค่ำดว่ำจะต้องจ่ำยและ/หรอืไดร้บัทีร่บัรูไ้วเ้ป็นสนิทรพัย์หรอืหนี้สนิ  จะรบัรู้
ในก ำไรหรอืขำดทุน สิง่ตอบแทนทีค่ำดว่ำจะตอ้งจ่ำยซึง่จดัประเภทเป็นส่วนของเจำ้ของจะไม่มกีำรวดัมลูค่ำใหม่ 
 



บริษทั ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส ์จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 

26 

 
2.5 กำรแปลงค่ำเงินตรำต่ำงประเทศ 

 
ก) สกุลเงนิทีใ่ชใ้นกำรด ำเนินงำนและสกุลเงนิทีใ่ชน้ ำเสนองบกำรเงนิ 

 

งบกำรเงนิแสดงในสกุลเงนิบำท ซึ่งเป็นสกุลเงนิทีใ่ชใ้นกำรด ำเนินงำนของกจิกำรและเป็นสกุลเงนิทีใ่ชน้ ำเสนองบกำรเงนิ
ของกจิกำรและกลุ่มกจิกำร 
 

ข) รำยกำรและยอดคงเหลอื 
 

รำยกำรที่เป็นสกุลเงนิตรำต่ำงประเทศแปลงค่ำเป็นสกุลเงนิทีใ่ชใ้นกำรด ำเนินงำนโดยใชอ้ตัรำแลกเปลี่ยน ณ วนัที่เกิด
รำยกำร 
 

รำยกำรก ำไรและรำยกำรขำดทุนที่เกิดจำกกำรรบัหรือจ่ำยช ำระที่เป็นเงนิตรำต่ำงประเทศ และที่เกิดจำกกำรแปลง  
ค่ำสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิทำงกำรเงนิไดบ้นัทกึไวใ้นก ำไรหรอืขำดทุน 
 

เมื่อมกีำรรบัรูร้ำยกำรก ำไรหรอืขำดทุนของรำยกำรทีไ่ม่เป็นตวัเงนิไวใ้นงบก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น องค์ประกอบของ
อตัรำแลกเปลี่ยนทัง้หมดของก ำไรหรอืขำดทุนนัน้จะรบัรู้ไว้ในก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่นด้วย ในทำงตรงข้ำมกำรรบัรู้
ก ำไรหรอืขำดทุนของรำยกำรทีไ่ม่เป็นตวัเงนิไวใ้นก ำไรหรอืขำดทุน องคป์ระกอบของอตัรำแลกเปลีย่นทัง้หมดของก ำไร
หรอืขำดทุนนัน้จะรบัรู้ไวใ้นก ำไรขำดทุนดว้ย 
 

ค) กลุ่มกจิกำร 
 

กำรแปลงค่ำผลกำรด ำเนินงำนและฐำนะกำรเงนิของบรษิทัในกลุ่มกจิกำร (ทีม่ใิช่สกุลเงนิของเศรษฐกจิทีม่ภีำวะเงนิเฟ้อ
รุนแรง) ซึ่งมสีกุลเงนิทีใ่ชใ้นกำรด ำเนินงำนแตกต่ำงจำกสกุลเงนิทีใ่ชน้ ำเสนองบกำรเงนิไดถู้กแปลงค่ำเป็นสกุลเงนิทีใ่ช้
น ำเสนองบกำรเงนิดงันี้ 
 

- สนิทรพัยแ์ละหนี้สนิทีแ่สดงอยู่ในงบแสดงฐำนะกำรเงนิแปลงค่ำดว้ยอตัรำปิด ณ วนัทีใ่นงบแสดงฐำนะกำรเงนิ 
- รำยไดแ้ละค่ำใชจ้่ำยในงบก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็แปลงค่ำดว้ยอตัรำถวัเฉลีย่ และผลต่ำงของอตัรำแลกเปลีย่นทัง้หมด

รบัรูใ้นก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น 
 

2.6 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 
 

เงนิสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงนิสดรวมถึงเงนิสดในมอื เงนิฝำกธนำคำรประเภทจ่ำยคืนเมื่อทวงถำม เงนิลงทุนระยะสัน้อื่น  
ทีม่สีภำพคล่องสงูซึง่มอีำยุไม่เกนิสำมเดอืนนับจำกวนัทีไ่ดม้ำ  

 
2.7 ลูกหน้ีกำรค้ำ 

 

ลูกหนี้กำรคำ้แสดงถงึจ ำนวนเงนิทีลู่กคำ้จะตอ้งช ำระส ำหรบักำรขำยสนิคำ้และกำรใหบ้รกิำรตำมปกตธิุรกจิ  
 

กลุ่มกิจกำรรบัรู้ลูกหนี้กำรค้ำเมื่อเริม่แรกด้วยจ ำนวนเงนิของสิ่งตอบแทนที่ปรำศจำกเงื่อนไขในกำรได้รบัช ำระ ในกรณีที่มี
ส่วนประกอบดำ้นกำรจดัหำเงนิที่มนีัยส ำคญัจะรบัรู้ดว้ยมูลค่ำปัจจุบนัของสิง่ตอบแทน และวดัมูลค่ำในภำยหลงัด้วยรำคำทุน  
หกัค่ำเผื่อหนี้สงสยัจะสญู 
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2.8 สินค้ำคงเหลือ 

 
สนิคำ้คงเหลอืแสดงดว้ยรำคำทุนหรอืมลูค่ำสุทธทิีจ่ะไดร้บัแลว้แต่รำคำใดจะต ่ำกว่ำ 
 
รำคำทุนของสนิคำ้ค ำนวณโดยวธิเีขำ้ก่อนออกก่อน ต้นทุนของวตัถุดบิประกอบดว้ยรำคำซื้อและค่ำใช้จ่ำยทีเ่กี่ยวขอ้งโดยตรง
กบักำรซื้อ หกัดว้ยส่วนลดทีเ่กี่ยวขอ้งทัง้หมด ตน้ทุนของสนิคำ้ส ำเรจ็รูปและงำนระหว่ำงท ำประกอบดว้ยค่ำวตัถุดบิ ค่ำแรงทำงตรง 
ค่ำใช้จ่ำยอื่นทำงตรง ค่ำโสหุ้ยในกำรผลิต และค่ำใช้จ่ำยที่เกี่ยวข้องโดยตรงเพื่อให้สนิค้ำนัน้อยู่ในสภำพและสถำนที่ปัจจุบัน  
กลุ่มกจิกำรบนัทกึบญัชคี่ำเผื่อกำรลดมลูค่ำของสนิคำ้เก่ำ ลำ้สมยั หรอืเสื่อมคุณภำพเท่ำทีจ่ ำเป็น 
 

2.9 เงินลงทุนทัว่ไป 
 
เงนิลงทุนทัว่ไปแสดงดว้ยรำคำทุนหกัค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำ 
 
ในกำรจ ำหน่ำยเงนิลงทุน ผลต่ำงระหว่ำงผลตอบแทนสุทธิทีไ่ดร้บัจำกกำรจ ำหน่ำยกบัรำคำตำมบญัชขีองเงนิลงทุนนัน้รวมถึง
ผลสะสมของรำยกำรก ำไรและขำดทุนจำกกำรเปลี่ยนแปลงมลูค่ำยุตธิรรมทีร่บัรูส้ะสมไวใ้นส่วนของเจำ้ของ จะบนัทกึรวมอยู่ใน
งบก ำไรขำดทุน กรณีที่จ ำหน่ำยเงนิลงทุนที่ถอืไว้ในตรำสำรหนี้หรอืตรำสำรทุนชนิดเดยีวกนัออกไปบำงส่วน รำคำตำมบญัชี
ของเงนิลงทุนทีจ่ ำหน่ำยจะก ำหนดโดยใชว้ธิถีวัเฉลีย่ถ่วงน ้ำหนัก 
 

2.10 อสงัหำริมทรพัยเ์พ่ือกำรลงทุน 
 
อสงัหำรมิทรพัย์ทีถ่อืครองโดยกลุ่มกจิกำรเพื่อหำประโยชน์จำกรำยไดค้่ำเช่ำ หรอืจำกกำรเพิม่ขึน้ของมูลค่ำของสนิทรพัย์หรอื
ทัง้สองอย่ำง และไม่ได้มีไว้ใช้งำนโดยกิจกำรในกลุ่มกิจกำร จะถูกจดัประเภทเป็น อสงัหำรมิทรพัย์เพื่อกำรลงทุน รวมถึง
อสงัหำรมิทรพัยท์ีอ่ยู่ระหว่ำงก่อสรำ้งหรอืพฒันำเพื่อเป็นอสงัหำรมิทรพัย์เพื่อกำรลงทุนในอนำคต 
 
อสงัหำรมิทรพัย์เพื่อกำรลงทุนรบัรูร้ำยกำรเริม่แรกดว้ยรำคำทุน รวมถงึตน้ทุนในกำรท ำรำยกำรและต้นทุนในกำรกูย้มื 
 
หลงัจำกกำรรบัรูเ้มื่อเริม่แรก อสงัหำรมิทรพัย์เพื่อกำรลงทุนจะบนัทกึดว้ยวธิรีำคำทุนหกัค่ำเสื่อมรำคำสะสม และค่ำเผื่อผลขำดทุน
จำกกำรดอ้ยค่ำ 
 
กลุ่มกิจกำรรวมรำยจ่ำยในภำยหลังเป็นส่วนหนึ่งของมูลค่ำตำมบัญชีของสินทรพัย์ก็ต่อเมื่อมีควำมเป็นไปได้ค่อนข้ำงแน่ที่ 
กลุ่มกิจกำรจะได้รบัประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนำคตในรำยจ่ำยนัน้ เมื่อมีกำรเปลี่ยนแทนชิ้นส่วนของอสงัหำริมทรพัย์เพื่อ  
กำรลงทุน กลุ่มกจิกำรจะตดัมลูค่ำตำมบญัชขีองส่วนทีถู่กเปลีย่นแทนออก 
 
ทีด่นิไม่มกีำรหกัค่ำเสื่อมรำคำ ค่ำเสื่อมรำคำของอสงัหำรมิทรพัย์เพื่อกำรลงทุนอื่น ๆ จะค ำนวณตำมวธิเีส้นตรง เพื่อที่ปันส่วน
รำคำทุนตลอดประมำณกำรอำยุกำรใหป้ระโยชน์ดงันี้ 
 
อำคำร 20 ปี 
ส่วนปรบัปรุงอำคำร  5 ปี และ 15 ปี 
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2.11 ท่ีดิน อำคำรและอปุกรณ์ 

 

ทีด่นิ วดัมลูค่ำดว้ยรำคำทุนหกัดว้ยผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำสะสม (ถ้ำม)ี อำคำรและอุปกรณ์ วดัมลูค่ำดว้ยรำคำทุนหกัดว้ยค่ำ
เสื่อมรำคำสะสมและผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำสะสม (ถ้ำม)ี ต้นทุนเริม่แรกจะรวมต้นทุนทำงตรงอื่นๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งโดยตรงกบั
กำรซื้อสนิทรพัยน์ัน้ 
 

ต้นทุนที่เกิดขึ้นภำยหลงัจะรวมอยู่ในมูลค่ำตำมบัญชขีองสนิทรพัย์ เมื่อต้นทุนนัน้คำดว่ำจะก่อให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ  
ในอนำคต มลูค่ำตำมบญัชขีองชิน้ส่วนทีถู่กเปลีย่นแทนจะถูกตดัรำยกำรออกไป 
 

บรษิทัจะรบัรูต้น้ทุนค่ำซ่อมแซมและบ ำรุงรกัษำอื่น ๆ เป็นค่ำใชจ้่ำยในก ำไรขำดทุนเมื่อเกดิขึน้ 
 

ทีด่นิไม่มกีำรคดิค่ำเสื่อมรำคำ ค่ำเสื่อมรำคำของสนิทรพัย์อื่นค ำนวณโดยใชว้ธิเีส้นตรงเพื่อลดรำคำตลอดอำยุกำรใหป้ระโยชน์ 
ทีป่ระมำณกำรไวข้องสนิทรพัยด์งัต่อไปนี้ 
 

อำคำร 20 ปี 
ส่วนปรบัปรุงอำคำร 5, 6 และ 10 ปี 
เครื่องมอืและอุปกรณ์ 5 และ 10 ปี 
รถยนตแ์ละอุปกรณ์ 5 และ 10 ปี 
เครื่องตกแต่งส ำนักงำน 5 และ 10 ปี 
เครื่องใชส้ ำนักงำน 5 และ 10 ปี 
 

กลุ่มกจิกำรได้มกีำรทบทวนและปรบัปรุงมูลค่ำคงเหลอืและอำยุกำรใหป้ระโยชน์ของสนิทรพัย์ให้เหมำะสมทุกสิ้นรอบรอบระยะเวลำ
รำยงำน 
 

ผลก ำไรหรอืขำดทุนที่เกิดจำกกำรจ ำหน่ำยที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ ค ำนวณโดยเปรียบเทียบสิ่งตอบแทนสุทธิที่ได้รบัจำก  
กำรจ ำหน่ำยสนิทรพัยก์บัมลูค่ำตำมบญัชขีองสนิทรพัย ์และแสดงในก ำไรหรอืขำดทุน 
 

2.12 สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน 
 

สทิธิกำรใช้โปรแกรมคอมพวิเตอร์โดยที่ซื้อมำจะถูกบนัทกึเป็นสนิทรพัย์โดยค ำนวณจำกต้นทุนในกำรไดม้ำและกำรด ำเนินกำร 
ให้โปรแกรมคอมพิวเตอร์นัน้สำมำรถน ำมำใช้งำนได้ตำมประสงค์ โดยจะตัดจ ำหน่ำยตำมวธิีเส้นตรงตลอดอำยุประมำณกำร  
ใหป้ระโยชน์ภำยในระยะเวลำไม่เกนิ 5 ปี 
 

ตน้ทุนทีใ่ชใ้นกำรบ ำรุงรกัษำโปรแกรมคอมพวิเตอร์ใหบ้นัทกึเป็นค่ำใชจ้่ำยเมื่อเกดิขึน้ 
 

2.13 กำรด้อยค่ำของสินทรพัย ์
 

กลุ่มกจิกำรไม่ตดัจ ำหน่ำยสนิทรพัย์ไม่มตีวัตนทีม่อีำยุกำรใหป้ระโยชน์ทีไ่ม่ทรำบไดแ้น่นอน แต่จะทดสอบกำรดอ้ยค่ำเป็นประจ ำทุกปี 
และเมื่อมีเหตุกำรณ์หรอืสถำนกำรณ์ที่บ่งชี้ว่ำสนิทรพัย์ดงักล่ำวอำจมีกำรด้อยค่ำ ส ำหรบัสนิทรพัย์อื่น กลุ่มกิจกำรจะทดสอบ 
กำรด้อยค่ำเมื่อมเีหตุกำรณ์หรอืสถำนกำรณ์ที่บ่งชี้ว่ำสนิทรพัย์ดงักล่ำวอำจมีกำรด้อยค่ำ รำยกำรขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำจะรบัรู ้
เมื่อมูลค่ำตำมบัญชีของสินทรพัย์สูงกว่ำมูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รบัคืน โดยมูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รบัคืนหมำยถึงจ ำนวนที่สูงกว่ำ
ระหว่ำงมลูค่ำยุตธิรรมหกัตน้ทุนในกำรจ ำหน่ำยและมลูค่ำจำกกำรใช ้ 
 

เมื่อมีเหตุให้เชื่อว่ำสำเหตุที่ท ำให้เกิดกำรด้อยค่ำในอดีตได้หมดไป กลุ่มกิจกำรจะกลับรำยกำรขำดทุนจำกด้อยค่ำส ำหรับ
สนิทรพัยอ์ื่น ๆ ทีไ่ม่ใช่ค่ำควำมนิยม 
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2.14 สญัญำเช่ำระยะยำว 

 
สญัญำเช่ำระยะยำว - กรณีท่ีกลุ่มกิจกำรเป็นผู้เช่ำ 
 
เงนิทีต่้องจ่ำยภำยใต้สญัญำเช่ำด ำเนินงำน (สุทธจิำกสิง่ตอบแทนจูงใจทีไ่ดร้บัจำกผูใ้หเ้ช่ำ) จะบนัทกึในก ำไรหรอืขำดทุนโดยใช้
วธิเีสน้ตรงตลอดอำยุของสญัญำเช่ำนัน้ 
 
กำรรบัรูเ้มื่อเริม่แรกของสญัญำเช่ำกำรเงนิจะบนัทกึดว้ยมูลค่ำยุติธรรมของสนิทรพัย์ที่เช่ำหรอืมูลค่ำปัจจุบนัสุทธขิองจ ำนวนเงนิที่
ต้องจ่ำยตำมสญัญำเช่ำแล้วแต่มูลค่ำใดจะต ่ำกว่ำ จ ำนวนเงนิทีต่้องจ่ำยดงักล่ำวจะปันส่วนระหว่ำงหนี้สนิและค่ำใชจ้่ำยทำงกำรเงนิ
เพื่อให้ได้อัตรำดอกเบี้ยคงที่ต่อหนี้สินคงค้ำง โดยพิจำรณำแยกแต่ละสญัญำ  ภำระผูกพันตำมสญัญำเช่ำจะบันทึกหกัจำก
ค่ำใชจ้่ำยทำงกำรเงนิ ค่ำใชจ้่ำยทำงกำรเงนิจะบนัทกึในก ำไรหรอืขำดทุนตลอดอำยุของสญัญำเช่ำ 
 
สญัญำเช่ำระยะยำว - กรณีท่ีกลุ่มกิจกำรเป็นผู้ให้เช่ำ 
 
สินทรัพย์ที่ให้เช่ำตำมสัญญำเช่ำกำรเงินบันทึกเป็นลูกหนี้สัญญำเช่ำทำงกำรเงินด้วยมูลค่ำปัจจุบันของจ ำนวนเงินที่จ่ำย  
ตำมสญัญำเช่ำ ผลต่ำงระหว่ำงยอดรวมของลูกหนี้ทีย่งัไม่ไดค้ดิลดกบัมลูค่ำปัจจุบนัของลูกหนี้จะทยอยรบัรูเ้ป็นรำยไดท้ำงกำรเงนิ
โดยใชว้ธิเีงนิลงทุนสุทธซิึ่งสะทอ้นอตัรำผลตอบแทนคงที ่ต้นทุนทำงตรงเริม่แรกทีร่วมอยู่ในกำรวดัมูลค่ำลูกหนี้สญัญำเช่ำทำงกำรเงนิ
เริม่แรกและจะทยอยรบัรูโ้ดยลดจำกรำยไดต้ลอดอำยุของสญัญำเช่ำ 
 
รำยไดค้่ำเช่ำตำมสญัญำเช่ำด ำเนินงำน (สุทธจิำกสิง่ตอบแทนจูงใจทีไ่ดจ้่ำยใหแ้ก่ผูเ้ช่ำ) รบัรูด้ว้ยวธิเีสน้ตรงตลอดช่วงเวลำกำรใหเ้ช่ำ 
 

2.15 เงินกู้ยืม 
 
เงนิกู้ยืมรบัรูเ้ริม่แรกด้วยมูลค่ำยุติธรรมของสิง่ตอบแทนที่ได้รบัหกัด้วยต้นทุนกำรจดัท ำรำยกำรที่เกิดขึ้น เงนิกู้ยืมวดัมูลค่ำ
ภำยหลงัดว้ยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย 
 
ค่ำธรรมเนียมทีจ่่ำยไปเพื่อใหไ้ดเ้งนิกู้ยมืมำจะรบัรูเ้ป็นค่ำธรรมเนียมรอกำรรบัรูจ้นกระทัง่มกีำรถอนเงนิ ซึ่ งจะน ำไปรวมค ำนวณ
ตำมวธิีอัตรำดอกเบี้ยที่แท้จรงิ หำกมคีวำมเป็นไปได้ที่จะไม่ถอนเงนิ ค่ำธรรมเนียมนี้จะรบัรู้เป็นค่ำใช้จ่ำยจ่ำยล่วงหน้ำและ  
ตดัจ ำหน่ำยตำมระยะเวลำของวงเงนิกูท้ีเ่กีย่วขอ้ง 
 
กลุ่มกจิกำรจะตดัรำยกำรเงนิกู้ยมืออกจำกงบแสดงฐำนะกำรเงนิเมื่อภำระผูกพนัตำมสัญญำนัน้ไดม้กีำรปฏิบตัิตำมแล้ว หรอื 
ไดถู้กยกเลกิไปหรอืสิน้สุดลง ผลต่ำงระหว่ำงมูลค่ำตำมบญัชขีองหนี้สนิทำงกำรเงนิทีส่ิน้สุดลงหรอืทีไ่ดโ้อนใหก้บักจิกำรอื่นและ
สิ่งตอบแทนที่จ่ำยซึ่งรวมถึงสินทรพัย์ที่ไม่ใช่เงินสดที่โอนไปหรือหนี้สินที่รบัมำจะรบัรู้ในก ำไรหรือขำดทุน เป็นส่วนหนึ่ง 
ของตน้ทุนทำงกำรเงนิ 
 
เงนิกู้ยมืจดัประเภทเป็นหนี้สนิหมุนเวยีนเมื่อกลุ่มกิจกำรไม่มีสทิธิอนัปรำศจำกเงื่อนไขให้เลื่อนช ำระหนี้ออกไปอีกเป็นเวลำ  
ไม่น้อยกว่ำ 12 เดอืน นับจำกวนัสิน้รอบระยะเวลำรำยงำน 
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2.16 ต้นทุนกำรกู้ยืม 

 

ต้นทุนกำรกู้ยืมของเงินกู้ยืมที่กู้มำโดยทัว่ไปและที่กู้มำเป็นกำรเฉพำะที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับกำรได้มำ กำรก่อสร้ำง หรือ  
กำรผลิตสินทรพัย์ที่เข้ำเงื่อนไข (สินทรพัย์ที่ต้องใช้ระยะเวลำนำนในกำรท ำให้พร้อมใช้หรือพร้อมขำยได้ตำมประสงค์)   
ต้องน ำมำรวมเป็นส่วนหนึ่งของรำคำทุนของสนิทรพัย์ หกัดว้ยรำยไดจ้ำกกำรลงทุนทีเ่กดิจำกกำรน ำเงนิกู้ยมืทีกู่้มำโดยเฉพำะ 
กำรรวมต้นทุนกำรกู้ยมืเป็นรำคำทุนของสนิทรพัย์สิ้นสุดลงเมื่อกำรด ำเนินกำรทีจ่ ำเป็นในกำรเตรยีมสนิทรพัย์ที่เข้ำเงื่อนไขให้
อยู่ในสภำพพรอ้มทีจ่ะใชไ้ดต้ำมประสงคห์รอืพรอ้มทีจ่ะขำยไดเ้สรจ็สิน้ลง  
 

ตน้ทุนกำรกูย้มือื่น ๆ รบัรูเ้ป็นค่ำใชจ้่ำยในงวดทีเ่กดิขึน้ 
 

2.17 ภำษีเงินได้งวดปัจจบุนัและภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี 
 

ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ส ำหรบังวดประกอบด้วยภำษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี ภำษีเงินได้ จะรบัรู ้
ในงบก ำไรขำดทุน ยกเว้นส่วนภำษีเงนิได้ที่เกี่ยวข้องกบัรำยกำรที่รบัรูใ้นก ำไรขำดทุนเบ็ดเสรจ็อื่นหรอืรำยกำรที่รบัรูโ้ดยตรง  
ไปยงัส่วนของเจำ้ของ  
 

ภาษเีงนิไดข้องงวดปัจจุบนั 
 

ภำษีเงนิไดข้องงวดปัจจุบนัค ำนวณจำกอตัรำภำษีตำมกฎหมำยภำษีทีม่ผีลบงัคบัใชอ้ยู่หรอืทีค่ำดไดค้่อนขำ้งแน่ว่ำจะมผีลบงัคบัใช้
ภำยในสิ้นรอบระยะเวลำที่รำยงำน ผู้บริหำรจะประเมินสถำนะของกำรยื่นแบบแสดงรำยกำรภำษีเป็นงวด ๆ ในกรณีที่กำรน ำ
กฎหมำยภำษีไปปฏิบัติขึ้นอยู่กับกำรตีควำม กลุ่มกิจกำรจะตัง้ประมำณกำรค่ำใช้จ่ำยภำษีที่เหมำะสมจำกจ ำนวนที่คำดว่ำ
จะตอ้งจ่ำยช ำระแก่หน่วยงำนจดัเกบ็ภำษี 
 

ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี
 

ภำษีเงนิไดร้อกำรตดับญัชรีบัรูเ้มื่อเกดิผลต่ำงชัว่ครำวระหว่ำงฐำนภำษีของสนิทรพัย์และหนี้สนิ และรำคำตำมบญัชทีีแ่สดงอยู่
ในงบกำรเงนิ อย่ำงไรกต็ำมกลุ่มกจิกำรจะไม่รบัรูภ้ำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัชสี ำหรบัผลต่ำงชัว่ครำวทีเ่กดิจำกเหตุกำรณ์ต่อไปนี้ 
 

- กำรรบัรูเ้ริม่แรกของรำยกำรสนิทรพัย์หรอืรำยกำรหนี้สนิที่เกิดจำกรำยกำรที่ไม่ใช่กำรรวมธุรกิจ และไม่มีผลกระทบต่อ
ก ำไรหรอืขำดทุนทัง้ทำงบญัชแีละทำงภำษ ี 

- ผลต่ำงชัว่ครำวของเงนิลงทุนในบรษิทัย่อย บรษิทัร่วม และส่วนไดเ้สยีในกำรร่วมคำ้ทีก่ลุ่มกิจกำรสำมำรถควบคุมจงัหวะ
เวลำของกำรกลบัรำยกำรผลต่ำงชัว่ครำวและกำรกลบัรำยกำรผลต่ำงชัว่ครำวมคีวำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่ว่ำจะไม่เกดิขึน้
ภำยในระยะเวลำทีค่ำดกำรณ์ไดใ้นอนำคต 

 

ภำษีเงนิไดร้อกำรตดับญัชคี ำนวณจำกอตัรำภำษีทีม่ผีลบงัคบัใช้อยู่หรอืทีค่ำดได้ค่อนขำ้งแน่ว่ำจะมผีลบงัคบัใช้ภำยในสิ้นรอบ
ระยะเวลำทีร่ำยงำน และคำดว่ำอตัรำภำษีดงักล่ำวจะน ำไปใชเ้มื่อสนิทรพัยภ์ำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัชทีีเ่กีย่วขอ้งไดใ้ชป้ระโยชน์ 
หรอืหนี้สนิภำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัชไีดม้กีำรจ่ำยช ำระ 
 

สนิทรพัย์ภำษีเงนิไดร้อกำรตดับญัชจีะรบัรูห้ำกมคีวำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่ว่ำกลุ่มกิจกำรจะมกี ำไรทำงภำษีเพยีงพอทีจ่ะน ำจ ำนวน
ผลต่ำงชัว่ครำวนัน้มำใชป้ระโยชน์  
 

สนิทรพัย์ภำษีเงนิได้รอกำรตดับญัชแีละหนี้สนิภำษีเงนิได้รอกำรตดับญัชจีะแสดงหกักลบกนัก็ต่อเมื่อกิจกำรมสีทิธติำมกฎหมำย 
ทีจ่ะน ำสนิทรพัย์ภำษีเงนิไดข้องงวดปัจจุบนัมำหกักลบกบัหนี้สนิภำษเีงนิไดข้องงวดปัจจุบนั และทัง้สนิทรพัยภ์ำษีเงนิไดร้อกำร
ตดับญัชแีละหนี้สนิภำษีเงนิได้รอกำรตดับญัชเีกี่ยวขอ้งกบัภำษีเงนิได้ทีป่ระเมนิโดยหน่วยงำนจดัเกบ็ภำษีหน่วยงำนเดยีวกนั  
ซึง่ตัง้ใจจะจ่ำยหนี้สนิและสนิทรพัยภ์ำษเีงนิไดข้องงวดปัจจุบนัดว้ยยอดสุทธิ 
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2.18 ผลประโยชน์พนักงำน 

 
ก) ผลประโยชน์พนักงำนระยะสัน้ 

 
ผลประโยชน์พนักงำนระยะสัน้ คอื ผลประโยชน์ที่คำดว่ำจะต้องจ่ำยช ำระภำยใน 12 เดอืนหลงัจำกวนัสิ้นรอบระยะเวลำบญัช ี
เช่น ค่ำจำ้ง เงนิเดอืน และโบนัส ของพนักงำนปัจจุบนัรบัรูต้ำมช่วงเวลำกำรให้บรกิำรของพนักงำนไปจนถึงวนัสิ้นสุด
รอบระยะเวลำรำยงำน กลุ่มกจิกำรจะบนัทกึหนี้สนิดว้ยจ ำนวนทีค่ำดว่ำจะตอ้งจ่ำย 
 

ข) โครงกำรสมทบเงนิ 
 
กลุ่มกจิกำรจะจ่ำยสมทบใหก้บักองทุนส ำรองเลี้ยงชพีตำมเกณฑ์และขอ้ก ำหนดของพระรำชบญัญตักิองทุนส ำรองเลี้ยงชพี 
พ.ศ. 2530 กลุ่มกิจกำรไม่มีภำระผูกพนัที่ต้องจ่ำยช ำระเพิ่มเติมเมื่อได้จ่ำยเงนิสมทบแล้ว เงนิสมทบจะถูกรบัรู้เป็น
ค่ำใชจ้่ำยผลประโยชน์พนักงำนเมื่อถงึก ำหนดช ำระ  
 

ค) ผลประโยชน์เมื่อเกษยีณอำยุ 
 
โครงกำรผลประโยชน์เมื่อเกษยีณอำยุ ก ำหนดจ ำนวนเงนิผลประโยชน์ทีพ่นักงำนจะไดร้บัเมื่อเกษยีณอำยุ โดยมกัขึน้อยู่
กบัปัจจยัหลำยประกำร เช่น อำยุ จ ำนวนปีทีใ่หบ้รกิำร และค่ำตอบแทนเมื่อเกษยีณอำยุ 
 
ภำระผูกพันผลประโยชน์นี้ค ำนวณโดยนักคณิตศำสตร์ประกันภัยอิสระด้วยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมำณกำรไว ้  
ซึ่งมูลค่ำปัจจุบันของโครงกำรผลประโยชน์จะประมำณโดยกำรคิดลดกระแสเงินสดจ่ำยในอนำคต โดยใช้อัตรำ
ผลตอบแทนในตลำดของพนัธบตัรรฐับำลซึ่งเป็นสกุลเงนิเดยีวกบัสกุลเงนิประมำณกำรกระแสเงนิสด และวนัครบก ำหนด
ของหุน้กูใ้กลเ้คยีงกบัระยะเวลำทีต่อ้งช ำระภำระผกูพนัโครงกำรผลประโยชน์เมื่อเกษียณอำยุ 
 
ก ำไรและขำดทุนจำกกำรวดัมูลค่ำใหม่จะรบัรู้ในส่วนของเจ้ำของผ่ำนก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในงวดที่เกิดขึ้น และ
รวมอยู่ในก ำไรสะสมในงบแสดงกำรเปลีย่นแปลงในส่วนของเจำ้ของ 
 
ตน้ทุนบรกิำรในอดตีจะถูกรบัรูท้นัทใีนก ำไรหรอืขำดทุน 
 

ง) ผลประโยชน์ระยะยำวอื่นของพนักงำน 
 
กลุ่มกจิกำรใหเ้งนิเป็นรำงวลัแก่พนักงำน เมื่อพนักงำนท ำงำนใหก้ลุ่มกจิกำรครบตำมทีก่ ำหนดในนโยบำยของกลุ่มกจิกำร 
 
หนี้สนิผลประโยชน์พนักงำนจะถูกบนัทกึเช่นเดยีวกบัผลประโยชน์เมื่อเกษียณอำยุ ยกเวน้กำรรบัรูก้ ำไรและขำดทุนจำก
กำรวดัมลูค่ำใหม่ทีบ่นัทกึในก ำไรหรอืขำดทุน 
 

จ) ผลประโยชน์เมื่อเลกิจำ้ง 
 
กลุ่มกจิกำรจะรบัรูผ้ลประโยชน์เมื่อเลกิจ้ำงก่อนถงึก ำหนดเมื่อ 1) กลุ่มกิจกำรไม่สำมำรถยกเลิกขอ้เสนอให้ผลประโยชน์ 
และ 2) กิจกำรรบัรู้ต้นทุนส ำหรบักำรปรบัโครงสร้ำงที่เกี่ยวข้อง โดยผลประโยชน์ที่มีก ำหนดช ำระเกินกว่ำ 12 เดือน
ภำยหลงัรอบระยะเวลำรำยงำน ตอ้งคดิลดเป็นมลูค่ำปัจจุบนั 



บริษทั ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส ์จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 

32 

 
2.19 กำรจ่ำยโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 

 
กจิกำรด ำเนินโครงกำรผลตอบแทนแก่ผู้บรหิำร โดยออกหุ้นให้แก่ผู้บรหิำรทีช่ ำระด้วยตรำสำรทุน เพื่อเป็นกำรตอบแทนกำร
บรหิำรงำนของผู้บรหิำรแก่กลุ่มกิจกำรในอดตี ซึ่งกำรออกหุ้นนี้เป็นส่วนหนึ่งของกำรจดัโครงสร้ำงกำรถือหุ้นของผู้บรหิำร 
ในกลุ่มกิจกำร จ ำนวนหุ้นที่ออกให้แก่ผู้บรหิำรแต่ละคนสะท้อนถงึผลกำรปฏิบตัิงำนของผูบ้รหิำรในอดตี จ ำนวนรวมที่บนัทกึ
เป็นค่ำใชจ้่ำยจะอำ้งองิจำกมลูค่ำของยุตธิรรมของหุน้ทีอ่อกใหโ้ดย 
 
• รวมเงื่อนไขทำงกำรตลำด  
• ไม่รวมผลกระทบของกำรบรกิำรและเงื่อนไขกำรไดร้บัสทิธทิีไ่ม่ใช่เงื่อนไขกำรตลำดและ 
• ไม่รวมผลกระทบของเงื่อนไขกำรไดร้บัสทิธทิีไ่ม่ใช่เงื่อนไขกำรบรกิำรหรอืผลงำน 
 
เงื่อนไขผลงำนที่ไม่ใช่เงื่อนไขทำงตลำดและเงื่อนไขกำรบรกิำรจะรวมอยู่ในขอ้สมมติฐำนเกี่ยวกบัจ ำนวนหุน้ที่ออก ค่ำใช้จ่ำย
ทัง้หมดจะรบัรูต้ลอดระยะเวลำได้รบัสทิธิ ซึ่งเป็นไปตำมเงื่อนไขกำรได้รบัสทิธทิี่ก ำหนดไว ้กลุ่มกิจกำรจะทบทวนกำรประเมนิ
จ ำนวนของสทิธซิื้อหุน้ทีค่ำดว่ำจะไดร้บัสทิธ ิซึง่ขึน้กบัเงื่อนไขกำรไดร้บัสทิธทิีไ่ม่ใช่เงื่อนไขกำรตลำด และจะรบัรูผ้ลกระทบของ
กำรปรบัปรุงประมำณกำรเริม่แรกในก ำไรหรอืขำดทุนพร้อมกับกำรปรบัปรุงรำยกำรไปยงัส่วนของเจ้ำของ ณ วนัที่สิ้นรอบ
ระยะเวลำกำรรำยงำน 
 
เมื่อมกีำรใชส้ทิธ ิบรษิทัจะออกหุน้ใหม่ สิง่ตอบแทนทีไ่ดร้บัสุทธดิว้ยตน้ทุนในกำรท ำรำยกำรทำงตรงจะบนัทกึไปยงัทุนเรอืนหุน้
(มลูค่ำตำมบญัช)ี และ ส่วนเกนิมลูค่ำหุน้ 
 
กรณีที่กลุ่มกิจกำรให้สิทธิซื้อตรำสำรทุนแก่พนักงำนของบริษัทย่อยในกลุ่มกิจกำร จะปฏิบัติเหมือนกำรเพิ่มทุนอย่ำงหนึ่ง  
กลุ่มกิจกำรต้องวดัมูลค่ำยุติธรรมของบรกิำรของผู้บรหิำร โดยอ้ำงอิงกับมูลค่ำยุติธรรมของตรำสำรทุนที่ออกให้ มูลค่ำของ  
ตรำสำรทุนเหล่ำนัน้ต้องวดั ณ วนัทีใ่หส้ทิธ ิซึ่งจะรบัรูต้ลอดระยะเวลำทีไ่ดร้บัสทิธ ิในงบเฉพำะของกจิกำรจะบนัทกึเสมอืนกบั
เป็นกำรเพิม่ขึน้ของเงนิลงทุนในบรษิทัย่อยและเพิม่ส่วนของเจำ้ของ 
 

2.20 ประมำณกำรหน้ีสิน 
 
กลุ่มกิจกำรมีภำระผูกพันในปัจจุบันตำมกฎหมำยหรือตำมข้อตกลงที่จดัท ำไว้ อันเป็นผลสืบเนื่องมำจำกเหตุกำรณ์ในอดีต  
ซึ่งกำรช ำระภำระผูกพนันัน้มคีวำมเป็นไปได้ค่อนข้ำงแน่ว่ำจะส่งผลให้บรษิัทต้องสูญเสียทรพัยำกรออกไป และประมำณกำร
จ ำนวนทีต่อ้งจ่ำยได ้
 
กลุ่มกจิกำรจะวดัมลูค่ำของจ ำนวนประมำณกำรหนี้สนิโดยใชม้ลูค่ำปัจจุบนัของรำยจ่ำยทีค่ำดว่ำจะตอ้งน ำมำจ่ำยช ำระภำระผูกพนั 
กำรเพิม่ขึน้ของประมำณกำรหนี้สนิเนื่องจำกมลูค่ำของเงนิตำมเวลำจะรบัรูเ้ป็นดอกเบี้ยจ่ำย 
 

2.21 ทุนเรือนหุ้น 
 
หุน้สำมญัทีก่จิกำรสำมำรถก ำหนดกำรจ่ำยเงนิปันผลไดอ้ย่ำงอสิระจะจดัประเภทไวเ้ป็นส่วนของเจำ้ของ   
 
ต้นทุนส่วนเพิ่มที่เกี่ยวข้องกับกำรออกหุ้นใหม่หรือกำรออกสิทธิในกำรซื้อหุ้นซึ่งสุทธิจำกภำษีจะถูกแสดงเป็นยอดหักใน  
ส่วนของเจำ้ของ 
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2.22 กำรรบัรู้รำยได้  

 
รำยไดห้ลกัรวมถงึรำยไดท้ีเ่กดิจำกกจิกรรมปกตทิำงธุรกจิทุกประเภท รวมถงึรำยไดอ้ื่น ๆ ทีก่ลุ่มกจิกำรไดร้บัจำกกำรขนส่งสนิคำ้
และใหบ้รกิำรในกจิกรรมตำมปกตธิุรกจิ 
 
กลุ่มกจิกำรจะรบัรูร้ำยไดเ้มื่อคำดว่ำมคีวำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่ทีจ่ะไดร้บัช ำระเมื่อส่งมอบสนิคำ้หรอืใหบ้รกิำร 
 
ส ำหรบัสญัญำทีม่หีลำยองคป์ระกอบทีก่ลุ่มกจิกำรจะตอ้งส่งมอบสนิคำ้หรอืใหบ้รกิำรหลำยประเภท กลุ่มกจิกำรต้องแยกเป็นแต่ละ
ภำระทีต่้องปฏบิตัทิีแ่ยกต่ำงหำกจำกกนั และต้องปันส่วนรำคำของรำยกำรของสญัญำดงักล่ำวไปยงัแต่ละภำระทีต่้องปฏบิตัติำม
สดัส่วนของรำคำขำยแบบเอกเทศหรอืประมำณกำรรำคำขำยแบบเอกเทศ กลุ่มกจิกำรจะรบัรูร้ำยไดข้องแต่ละภำระที่ต้องปฏบิตัิ
แยกต่ำงหำกจำกกนัเมื่อกลุ่มกจิกำรไดป้ฏบิตัติำมภำระนัน้แล้ว 
 
รำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำรบรหิำรจดักำรโลจสิตกิส์ 
 
กลุ่มกิจกำรรบัรู้รำยได้จำกกำรให้บรกิำรบรหิำรจดักำรโลจสิติกส์เมื่อกำรควบคุมในบรกิำรได้โอนไปยงัลูกค้ำแล้ว และรบัรู้รำยได้
จำกกำรใหบ้รกิำรคลงัสนิคำ้ตลอดช่วงเวลำตำมภำระทีต่อ้งปฏบิตัติำมสญัญำ 
 
รำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำรขนส่งสนิคำ้ 
 
กลุ่มกจิกำรรบัรูร้ำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำรขนส่งสนิคำ้ตลอดช่วงเวลำตำมภำระทีต่อ้งปฏบิตัติำมสญัญำ 
 
รำยไดจ้ำกกำรขำยสนิคำ้ 
 
กลุ่มกจิกำรรบัรูร้ำยไดจ้ำกกำรขำยสนิคำ้เมื่อกำรควบคุมในสนิคำ้ไดโ้อนไปยงัลูกคำ้แล้ว 
 
รำยไดอ้ื่น 
 
รำยไดด้อกเบีย้ และรำยไดอ้ื่นรบัรูต้ำมเกณฑ์คงคำ้ง ซึง่เป็นไปตำมเนื้อหำและขอ้เทจ็จรงิเชงิเศรษฐกจิและขอ้ตกลงทีเ่กีย่วขอ้ง 
 
รำยไดเ้งนิปันผลรบัรูเ้มื่อสทิธทิีจ่ะไดร้บัปันผลนัน้เกดิขึน้ 
 

2.23 กำรจ่ำยเงินปันผล 
 
เงนิปันผลทีจ่่ำยไปยงัผูถ้อืหุน้ของกจิกำรจะรบัรูเ้ป็นหนี้สนิในงบกำรเงนิเมื่อกำรจ่ำยเงนิปันผลระหว่ำงกำลไดร้บักำรอนุมตัจิำก  
ทีป่ระชุมคณะกรรมกำรบรษิทั และกำรจ่ำยเงนิปันผลประจ ำปีไดร้บัอนุมตัจิำกทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทั 
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3 กำรจดักำรควำมเส่ียง 

 
3.1 ปัจจยัควำมเส่ียงทำงกำรเงิน 

 
กจิกรรมของกลุ่มกจิกำรย่อมมคีวำมเสีย่งทำงกำรเงนิทีห่ลำกหลำยซึ่งไดแ้ก่ ควำมเสีย่งจำกตลำด (รวมถงึควำมเสีย่งจำกอตัรำ
แลกเปลี่ยน ควำมเสี่ยงด้ำนมูลค่ำยุติธรรมอนัเกิดจำกกำรเปลี่ยนแปลงในอตัรำดอกเบี้ย ควำมเสี่ยงด้ำนกระแสเงนิสดอนัเกิดจำก
กำรเปลี่ยนแปลงอัตรำดอกเบี้ย และควำมเสี่ยงด้ำนรำคำ) ควำมเสี่ยงด้ำนกำรให้สินเชื่อ และควำมเสี่ยงด้ำนสภำพคล่อง 
แผนกำรจดักำรควำมเสี่ยงโดยรวมของกลุ่มกจิกำรจงึมุ่งเน้นควำมผนัผวนของตลำดกำรเงนิและแสวงหำวธิกีำรลดผลกระทบ 
ทีท่ ำใหเ้สยีหำยต่อผลกำรด ำเนินงำนทำงกำรเงนิของกลุ่มกจิกำรใหเ้หลอืน้อยทีสุ่ดเท่ำทีเ่ป็นไปได ้
 
3.1.1 ควำมเส่ียงจำกอตัรำแลกเปล่ียน 

 
เนื่องจำกกลุ่มกจิกำรด ำเนินงำนระหว่ำงประเทศจงึย่อมมคีวำมเสีย่งจำกอตัรำแลกเปลี่ยนเงนิตรำต่ำงประเทศ ซึง่เกดิจำก
สกุลเงนิที่หลำกหลำย ควำมเสี่ยงจำกอัตรำแลกเปลี่ยนเกิดขึ้นจำกรำยกำรธุรกรรมในอนำคต กำรรบัรู้รำยกำรของ
สนิทรพัยแ์ละหนี้สนิ และเงนิลงทุนสุทธใินหน่วยงำนต่ำงประเทศ 
 

3.1.2 ควำมเส่ียงจำกอตัรำดอกเบีย้ 
 
รำยได้และกระแสเงนิสดจำกกำรด ำเนินงำนของกลุ่มบรษิัทส่วนใหญ่ไม่ขึน้กบักำรเปลี่ยนแปลงอตัรำดอกเบี้ยในตลำด 
กลุ่มกิจกำรมีควำมเสี่ยงจำกอตัรำดอกเบี้ยที่ส ำคญัอันเกี่ยวเนื่องกับเงินฝำกสถำบันกำรเงิน เงนิให้กู้ยืมระยะสัน้แก่
กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั เงนิกู้ยมืระยะสัน้ และเงนิกูย้มืระยำว ซึ่งกจิกำรมอีตัรำดอกเบี้ยลอยตวัหรอือตัรำดอกเบีย้คงทีซ่ึ่ง
ใกล้เคยีงกบัอตัรำตลำดในปัจจุบนั รวมทัง้กลุ่มกจิกำรไดเ้ขำ้ท ำสญัญำแลกเปลีย่นอตัรำดอกเบีย้เพื่อบรหิำรควำมเสีย่งที่
เกีย่วขอ้ง 

 

ในบำงกรณีกลุ่มกจิกำรมกีำรกูย้มืแบบอตัรำดอกเบีย้ลอยตวัและใชส้ญัญำแลกเปลีย่นอตัรำดอกเบีย้เพื่อป้องกนัควำมเสีย่ง
ของจ ำนวนเงนิดอกเบี้ยที่จะต้องจ่ำยในอนำคต โดยพิจำรณำถึงผลกระทบเชงิเศรษฐกิจของกำรเปลี่ยนเงนิกู้ยมืจำก
อตัรำดอกเบี้ยลอยตวัให้กลำยเป็นอตัรำดอกเบี้ยคงที ่สญัญำแลกเปลี่ยนอตัรำดอกเบี้ยท ำให้กลุ่มกิจกำรสำมำรถระดมทุน
โดยกำรกู้ยืมระยะยำวด้วยอตัรำดอกเบี้ยลอยตวัและเปลี่ยนอตัรำดอกเบี้ยให้กลำยเป็นอตัรำคงที่ในระดบัที่น้อยกว่ำ
อตัรำดอกเบีย้คงทีก่รณีกลุ่มกจิกำรตอ้งกูย้มืระยะยำวโดยตรง 

 

ในกำรท ำสญัญำแลกเปลี่ยนอตัรำดอกเบีย้ กลุ่มกจิกำรตกลงกบัคู่สญัญำทีจ่ะแลกเปลี่ยนผลต่ำงระหว่ำงจ ำนวนเงนิตำม
ดอกเบี้ยคงที่กบัตำมอตัรำดอกเบี้ยลอยตวัในช่วงเวลำที่ก ำหนดไว้ โดยอ้ำงองิจำกจ ำนวนฐำนที่ใช้เป็นเกณฑ์ค ำนวณ  
เงนิต้นตำมที่ตกลงกันไว้ และรบัรู้ส่วนต่ำงที่จะต้องจ่ ำยหรือจะได้รบัตำมสญัญำแลกเปลี่ยนอัตรำดอกเบี้ยไว้เป็น
ส่วนประกอบของรำยไดด้อกเบีย้หรอืดอกเบีย้จ่ำยตลอดระยะเวลำตำมขอ้ตกลง 
 

3.1.3 ควำมเส่ียงด้ำนกำรให้สินเช่ือ 
 
กลุ่มกจิกำรไม่มกีำรกระจุกตวัอย่ำงมนีัยส ำคญัของควำมเสีย่งทำงดำ้นสนิเชื่อ กลุ่มกจิกำรมนีโยบำยทีเ่หมำะสมเพื่อท ำ
ใหเ้ชื่อมัน่ไดว่้ำไดข้ำยสนิคำ้และใหบ้รกิำรแก่ลูกคำ้ทีม่ปีระวตัสินิเชื่ออยู่ในระดบัทีเ่หมำะสม คู่สญัญำในอนุพนัธท์ำงกำรเงนิ
และรำยกำรเงนิสดได้เลอืกที่จะท ำรำยกำรกับสถำบนักำรเงนิที่มรีะดบัควำมน่ำเชื่อถอืสูง กลุ่มกิจกำรมนีโยบำยจ ำกดั
วงเงนิธุรกรรมกำรใหส้นิเชื่อกบัลูกคำ้แต่ละรำยอย่ำงเหมำะสม 
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3.1.4 ควำมเส่ียงด้ำนสภำพคล่อง 

 
จ ำนวนเงนิสดทีม่อีย่ำงเพยีงพอย่อมแสดงถงึกำรจดักำรควำมเสีย่งของสภำพคล่องอย่ำงรอบคอบควำมสำมำรถในกำร
หำแหล่งเงนิทุนแสดงให้เห็นได้จำกกำรทีม่วีงเงนิอ ำนวยควำมสะดวกในกำรกู้ยมืทีไ่ด้มกีำรตกลงไวแ้ล้วอย่ำงเพยีงพอ 
ส่วนงำนบรหิำรเงนิของกลุ่มกจิกำรไดต้ัง้เป้ำหมำยว่ำจะใชค้วำมยดืหยุ่นในกำรระดมเงนิทุนโดยกำรรกัษำวงเงนิสนิเชื่อ
ทีต่กลงไวใ้หเ้พยีงพอทีจ่ะหำมำไดเ้นื่องจำกลกัษณะธรรมชำตขิองธุรกจิทีเ่ป็นฐำนของกลุ่มกจิกำรมพีลวตัเปลีย่นแปลงได ้

 
3.2 กำรบญัชีส ำหรบัอนุพนัธท่ี์เป็นเคร่ืองมือทำงกำรเงินและกิจกรรมป้องกนัควำมเส่ียง 

 
กลุ่มกจิกำรเป็นคู่สญัญำในอนุพนัธ์ทีเ่ป็นเครื่องมอืทำงกำรเงนิซึ่งส่วนมำกจะประกอบดว้ยสญัญำอตัรำแลกเปลีย่นล่วงหน้ำและ
สญัญำแลกเปลีย่นอตัรำดอกเบีย้ เครื่องมอืดงักล่ำวไม่รบัรูใ้นงบกำรเงนิในวนัเริม่แรก 
 
กลุ่มกจิกำรไดท้ ำสญัญำเพื่อก ำหนดอตัรำแลกเปลี่ยนทีจ่ะรบัช ำระสนิทรพัย์ หรอืจ่ำยช ำระหนี้สนิทีเ่ป็นสกุลเงนิต่ำงประเทศในอนำคต 
โดยรำยกำรก ำไร (ขำดทุน) ทีเ่กดิขึน้จรงิจำกกำรรบัช ำระหรอืจ่ำยช ำระสญัญำอตัรำแลกเปลีย่นล่วงหน้ำจะแสดงรวมอยู่ในบญัช ี
“ก ำไร (ขำดทุน) จำกอตัรำแลกเปลีย่น” ในก ำไรหรอืขำดทุน 
 
ส่วนต่ำงทีจ่ะตอ้งจ่ำยหรอืทีจ่ะไดร้บัจำกสญัญำแลกเปลี่ยนอตัรำดอกเบี้ยรบัรูเ้ป็นส่วนประกอบของรำยไดด้อกเบีย้หรอืดอกเบี้ย
จ่ำยเมื่อครบก ำหนด รำยกำรก ำไรและรำยกำรขำดทุนจำกกำรเลิกสญัญำแลกเปลี่ยนอตัรำดอกเบี้ยก่อนก ำหนดหรอืจำกกำร
จ่ำยช ำระเงนิกูย้มืจะรบัรูใ้นก ำไรหรอืขำดทุน 
 
รำยละเอยีดของอนุพนัธท์ีเ่ป็นเครื่องมอืทำงกำรเงนิทีก่ลุ่มกจิกำรเป็นคู่สญัญำไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิขอ้ 34.2 
 

3.3 กำรประมำณมูลค่ำยุติธรรม 
 
รำคำตำมบญัชขีองสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิทำงกำรเงนิมมีลูค่ำใกลเ้คยีงกบัมลูค่ำยุตธิรรม  
 
กลุ่มกจิกำรเปิดเผยมลูค่ำยุตธิรรมจ ำแนกตำมวธิกีำรประมำณมลูค่ำ ควำมแตกต่ำงของระดบัขอ้มลูสำมำรถแสดงไดด้งันี้ 
 
• ขอ้มลูระดบั 1:  รำคำเสนอซื้อขำย (ไม่ตอ้งปรบัปรุง) ในตลำดทีม่สีภำพคล่องส ำหรบัสนิทรพัยห์รอืหนี้สนิอย่ำงเดยีวกนั  
• ขอ้มลูระดบั 2:  ขอ้มลูอื่นนอกเหนือจำกรำคำเสนอซื้อขำยซึง่รวมอยู่ในขอ้มลูระดบั 1 ทัง้ทีส่ำมำรถสงัเกตไดโ้ดยตรง 
  ไดแ้ก่ ขอ้มลูรำคำ หรอืโดยออ้ม ไดแ้ก่ ขอ้มลูทีค่ ำนวณมำจำกรำคำ ส ำหรบัสนิทรพัยน์ัน้หรอืหนี้สนินัน้ 
• ขอ้มลูระดบั 3:  ขอ้มลูส ำหรบัสนิทรพัยห์รอืหนี้สนิซึง่ไม่ไดม้ำจำกขอ้มลูทีส่ำมำรถสงัเกตไดจ้ำกตลำด (ขอ้มลูทีไ่ม่ 

สำมำรถสงัเกตได)้  
 
กลุ่มกจิกำรไดเ้ปิดเผยมลูค่ำยุตธิรรมของเครื่องมอืทำงกำรเงนิไวใ้นหมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิดงัต่อไปนี้  
 
อสงัหำรมิทรพัยเ์พื่อกำรลงทุน      หมำยเหตุขอ้ 13 
เงนิกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิ     หมำยเหตุขอ้ 19.1 
เครื่องมอืทำงกำรเงนิ       หมำยเหตุขอ้ 34.2 
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4 ประมำณกำรทำงบญัชีท่ีส ำคญั ข้อสมมติฐำนและกำรใช้ดลุยพินิจ 
 
กำรประมำณกำร ขอ้สมมตฐิำนและกำรใชดุ้ลยพนิิจ ไดม้กีำรประเมนิทบทวนอย่ำงต่อเนื่อง และอยู่บนพื้นฐำนของประสบกำรณ์ในอดตีและ
ปัจจยัอื่น ๆ ซึง่รวมถงึกำรคำดกำรณ์ถงึเหตุกำรณ์ในอนำคตทีเ่ชื่อว่ำมเีหตุผลในสถำนกำรณ์ขณะนัน้ 
 
กลุ่มกิจกำรมกีำรประมำณกำรทำงบญัช ีและใชข้้อสมมตฐิำนทีเ่กี่ยวขอ้งกบัเหตุกำรณ์ในอนำคต ผลของประมำณกำรทำงบญัชอีำจไม่ตรง
กบัผลที่เกิดขึ้นจรงิ ประมำณทำงกำรบัญชีที่ส ำคญัและข้อสมมติฐำนที่มีควำมเสี่ยงอย่ำงเป็นสำระส ำคญัที่อำจเป็นเหตุให้เกิดกำร
ปรบัปรุงยอดคงเหลอืของสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิในรอบระยะเวลำบญัชหีน้ำ มดีงันี้ 
 
(ก) ค่ำเผื่อหนี้สงสยัจะสญู 

 
ในกำรประมำณค่ำเผื่อหนี้สงสยัจะสูญของลูกหนี้กำรค้ำ ฝ่ำยบรหิำรจ ำเป็นต้องใช้ดุลยพนิิจในกำรประมำณกำรผลขำดทุนที่คำดว่ำ 
จะเกดิขึน้ส ำหรบัยอดลูกหนี้ที่เกบ็เงนิไม่ได ้กลุ่มกิจกำรพจิำรณำค่ำเผื่อหนี้สงสยัจะสูญโดยพจิำรณำจำกประสบกำรณ์กำรเกบ็เงนิ
ในอดตีและกำรวเิครำะหล์ูกหนี้ ณ วนัสิน้ปี 
 

(ข) กำรรบัรูส้นิทรพัยภ์ำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัช ี
 
กำรรบัรู้สนิทรพัย์ภำษีเงนิได้รอกำรตัดบัญชีขึ้นอยู่กับควำมเป็นไปได้ค่อนข้ำงแน่ที่จะมีก ำไรทำงภำษีในอนำคตเพียงพอที่จะน ำ 
ผลแตกต่ำงชัว่ครำวมำใช้หักภำษีได้ ในกำรพิจำรณำก ำไรทำงภำษีในอนำคต กลุ่มกิจกำรได้มีกำรพิจำรณำถึงกำรคำดกำรณ์ 
ผลประกอบกำรล่ำสุดที่มอียู่ ดงันัน้ กำรรบัรูส้นิทรพัย์ภำษีเงนิไดร้อกำรตดับญัชจีงึมำจำกกำรใช้สมมตฐิำนเกี่ยวกบัผลประกอบกำร 
ในอนำคตของกลุ่มกจิกำร 
 

(ค) ภำระผกูพนัผลประโยชน์เมื่อเกษียณอำยุ 
 
มูลค่ำปัจจุบันของภำระผูกพนัผลประโยชน์เมื่อเกษียณอำยุขึ้นอยู่กับข้อสมมติฐำนหลำยข้อ ข้อสมมติฐำนที่ใช้และผลกระทบจำก 
กำรเปลีย่นแปลงทีเ่ป็นไปไดข้องขอ้สมมตฐิำนไดเ้ปิดเผยขอ้มลูอยู่ในหมำยเหตุขอ้ 21 
 

(ง) กำรจ่ำยโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์
 
กำรประมำณมูลค่ำยุติธรรมของตรำสำรทุนใช้เทคนิคกำรวดัมูลค่ำเพื่อประมำณรำคำของตรำสำรทุนที่ควรจะเป็น ณ วนัที่วดัมูลค่ำ 
ซึง่มลูค่ำของตรำสำรทุนขึน้อยู่กบัปัจจยัและขอ้สมมตฐิำนต่ำงๆ ปัจจยัและขอ้สมมตฐิำนทีส่ ำคญัทีก่ลุ่มกจิกำรใชใ้นกำรประมำณมูลค่ำ
ของตรำสำรทุน ได้แก่อตัรำส่วนผลก ำไรต่อรำคำ และอตัรำคดิลดทำงกำรตลำด ซึ่งกลุ่มกจิกำรพจิำรณำใชอ้ตัรำส่วนผลก ำไรต่อรำคำ 
ของหลกัทรพัย์ทีเ่ขำ้จดทะเบียนในตลำดหลกัทรพัย์ ในช่วงเวลำเดยีวกบัวนัทีว่ดัมูลค่ำและอยู่ในอุตสำหกรรมเดยีวกนักบักลุ่มกิจกำร 
และใชอ้ตัรำคดิลดทำงกำรตลำดจำกประวตักิำรวเิครำะหม์ลูค่ำของหลกัทรพัยท์ีเ่ขำ้จดทะเบยีนในตลำดหลกัทรพัย์ 
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(จ) กำรประมำณกำรทีเ่กีย่วกบักำรวดัมลูค่ำเงนิลงทุนในกำรร่วมคำ้ 

 
กลุ่มกิจกำรบนัทกึเงนิลงทุนในกำรร่วมค้ำ ณ วนัที่ซื้อ ซึ่งประกอบดว้ยผลรวมของสิง่ตอบแทนที่โอนให ้ณ วนัที่ซื้อเงนิลงทุน 
รวมทัง้สิง่ตอบแทนทีค่ำดว่ำจะตอ้งจ่ำย และตน้ทุนทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรซื้อ 
 
กำรประเมนิมูลค่ำสิง่ตอบแทนที่คำดว่ำจะต้องจ่ำยอำศยัเกี่ยวข้องกบักำรใช้ดุลยพนิิจและข้อสมมติฐำนที่ส ำคญัของผู้บรหิำร  
ในกำรพจิำรณำควำมเป็นไปไดท้ีก่จิกำรจะตอ้งจ่ำยช ำระสิง่ตอบแทนทีจ่ะเกดิขึน้ในอนำคต และคดิลดเป็นมลูค่ำปัจจุบนั  

 
(ฉ) กำรประมำณกำรทีเ่กีย่วกบักำรวดัมลูค่ำยุตธิรรมของสนิทรพัยส์ุทธทิีร่ะบุไดท้ีไ่ดม้ำจำกกำรซื้อเงนิลงทุนในกำรร่วมคำ้ 

 
กลุ่มกิจกำรบนัทึกเงนิลงทุนในกำรร่วมค้ำโดยวดัมูลค่ำยุติธรรมของสนิทรพัย์สุทธิที่ระบุได้ที่ได้มำจำกกำรซื้อเงนิลงทุน และ
พจิำรณำกำรปันส่วนต้นทุนกำรซื้อเงนิลงทุนตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัที ่3 เรื่องกำรรวมธุรกจิ ตำมทีเ่ปิดเผย
ในหมำยเหตุขอ้ 11.2 
 
กำรประเมนิมูลค่ำยุตธิรรมของสนิทรพัย์สุทธทิีร่ะบุไดอ้ำศยัวธิกีำรประเมนิมูลค่ำยุตธิรรม และขอ้สมมตฐิำนเกี่ยวขอ้งกบักำรใช้
ดุลยพนิิจและขอ้สมมตฐิำนทีส่ ำคญัของผูบ้รหิำรในกำรประเมนิมลูค่ำ  
 

(ช) กำรจดัประเภทรำยกำรของกำรร่วมคำ้ 
 
กลุ่มกจิกำรถอืสทิธใินกำรออกเสยีงในกำรร่วมคำ้บำงแห่งน้อยกว่ำและเกนิกว่ำรอ้ยละ 50 (หมำยเหตุขอ้ 11.2) อย่ำงไรกต็ำม
กลุ่มกจิกำรไดข้อ้สรุปว่ำมกีำรควบคุมร่วมในกำรร่วมกำรงำนภำยใต้สญัญำทีต่กลงร่วมกนัซึ่งจะต้องไดร้บัควำมเห็นชอบอย่ำง
เป็นเอกฉนัทจ์ำกผูร้่วมกำรงำนทุกรำย กลุ่มกจิกำรและคู่สญัญำมสีทิธใินสนิทรพัยส์ุทธขิองกำรร่วมกำรงำน 
 

5 กำรจดักำรเงินทุน 
 

วตัถุประสงค์ของกลุ่มกิจกำรในกำรบรหิำรทุนของกลุ่มกิจกำรนัน้เพื่อด ำรงไว้ซึ่งควำมสำมำรถในกำรด ำเนินงำนอย่ำงต่อเนื่องของ 
กลุ่มกจิกำรเพื่อสรำ้งผลตอบแทนต่อผูถ้อืหุน้และเป็นประโยชน์ต่อผูท้ีม่สี่วนไดเ้สยีอื่น และเพื่อด ำรงไวซ้ึ่งโครงสรำ้งของทุนทีเ่หมำะสม
เพื่อลดตน้ทุนของเงนิทุน  
 
ในกำรด ำรงไว้หรอืปรบัโครงสร้ำงของทุน กลุ่มกิจกำรอำจปรบันโยบำยกำรจ่ำยเงนิปันผลให้กับผู้ถือหุ้น กำรคืนทุนให้แก่ผู้ถือหุ้น  
กำรออกหุน้ใหม่ หรอืกำรขำยทรพัยส์นิเพื่อลดภำระหนี้สนิ 
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6 ผลกระทบจำกกำรปันส่วนต้นทุนในกำรซ้ือเงินลงทุนในกำรร่วมค้ำ 

 
ในระหว่ำงปีสิ้นสุดวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 กจิกำรวดัมูลค่ำยุตธิรรมของสนิทรพัย์สุทธทิีร่ะบุได้ทีไ่ดม้ำและหนี้สนิทีร่บัมำของ DG 
Packaging Pte. Ltd. (“DGP”) ซึ่งเป็นกำรร่วมค้ำ โดยเป็นไปตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัที่ 3 (ปรบัปรุง พ.ศ. 2561) เรื่อง 
กำรรวมธุรกจิ ผู้ซื้อต้องปรบัปรุงงบกำรเงนิยอ้นหลงัส ำหรบัประมำณกำรทีเ่คยรบัรูไ้ว้ ณ วนัที่ซื้อ เพื่อสะทอ้นผลของข้อมูลเพิม่เติมที่
ไดร้บัเกี่ยวกบัขอ้เทจ็จรงิและสถำนกำรณ์แวดล้อมทีม่อียู่ ณ วนัทีซ่ื้อ ซึ่งขอ้มูลดงักล่ำวมผีลต่อกำรวดัมูลค่ำของจ ำนวนต่ำง ๆ ทีเ่คยรบัรูไ้ว้ 
ณ วนัทีซ่ื้อ และระยะเวลำในกำรวดัมลูค่ำตอ้งไม่เกนิกว่ำหนึ่งปีนับจำกวนัทีซ่ื้อ (ดูหมำยเหตุขอ้ 11.2) 
 
ผลกระทบที่มตี่องบแสดงฐำนะกำรเงนิรวม ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 และงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมส ำหรบัปีสิ้นสุดวนัที ่ 
31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 สรุปได ้ดงันี้ 
 

  ปรบัปรงุ  
 ตำมท่ีเคย ผลกระทบ  
 รำยงำนไว้เดิม จำกกำรวดัมูลค่ำ ปรบัปรงุใหม่ 
 บำท บำท บำท 
งบแสดงฐำนะกำรเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561    
เงนิลงทุนในกำรร่วมคำ้ (หมำยเหตุขอ้ 11.2) 291,992,949 (1,000,287) 290,992,662 
ก ำไรสะสมยงัไม่จดัสรร  142,114,049 (1,000,287) 141,113,762 
    

งบก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็รวม ส ำหรบัปี    
   ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561     
ส่วนแบ่งก ำไรจำกเงนิลงทุนในบรษิทัร่วมและกำรร่วมคำ้ 33,062,456 (1,000,287) 32,062,169 
 

7 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บำท บำท บำท บำท 
     

เงนิสดในมอื 230,935  504,057 -    492 
เชค็ในมอื 3,069,050  14,264,077 -    399,546 
เงนิฝำกสถำบนักำรเงนิ - ประเภทกระแสรำยวนั 35,288,847 168,624,533 2,105,038  6,960,717 
 - ประเภทออมทรพัย์ 223,884,084  348,428,953 69,363,843  200,869,077 
 - ประเภทฝำกประจ ำ -    200,000,000 -    200,000,000 
 262,472,916 731,821,620 71,468,881 408,229,832 
 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 เงนิฝำกสถำบนักำรเงนิประเภทออมทรพัย์ มอีตัรำดอกเบี้ยรอ้ยละ 0.20 - 0.50 ต่อปี (พ.ศ. 2561: รอ้ยละ 
0.37 - 0.50 ต่อปี และเงนิฝำกสถำบนักำรเงนิประเภทฝำกประจ ำมรีะยะเวลำ 2 - 3 เดอืน มอีตัรำดอกเบีย้รอ้ยละ 1.20 ต่อปี)  
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8 ลูกหน้ีกำรค้ำและลูกหน้ีอ่ืน - สทุธิ 

 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บำท บำท บำท บำท 
     
ลูกหนี้กำรคำ้กจิกำรอื่น  325,026,919  308,107,443  21,463,600  13,895,108 
หกั  ค่ำเผื่อหนี้สงสยัจะสญู  (7,721,011)  (7,603,271)  (656,697)  (475,507) 
ลูกหนี้กำรคำ้กจิกำรอื่น - สุทธ ิ  317,305,908   300,504,172   20,806,903   13,419,601  
ค่ำใชจ้่ำยจ่ำยล่วงหน้ำ  9,650,166  8,888,040  946,935   524,633  
รำยไดค้ำ้งรบั  86,824,267   86,771,428   4,830,103   1,246,098  
ลูกหนี้อื่น  6,561,376   3,223,617   503,754   283,783  
ลูกหนี้กำรคำ้ - กจิกำรทีเ่กี่ยวขอ้งกนั (หมำยเหตุขอ้ 30.3)  40,308,220  18,926,129   19,523,587  15,999,730  
เงนิปันผลคำ้งรบั - กจิกำรทีเ่กี่ยวขอ้งกนั (หมำยเหตุขอ้ 30.4)  34,698,355  1,499,950   80,098,475   34,386,430  
 495,348,292    419,813,336   126,709,757   65,860,275  
 
ลูกหนี้กำรคำ้ ณ วนัที ่31 ธนัวำคม สำมำรถวเิครำะห์ตำมอำยุหนี้ทีค่ำ้งช ำระไดด้งันี้ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บำท บำท บำท บำท 
     
ลูกหนี้กำรคำ้ - กจิกำรอื่น     
ไม่เกนิ 3 เดอืน  302,802,472  274,649,120  19,064,794  11,599,067  
3 - 6 เดอืน  6,028,540  19,623,217   1,072,376   1,487,851  
6 - 12 เดอืน  8,304,180   4,837,046   672,505   437,031  
เกนิกว่ำ 12 เดอืน  7,891,727   8,998,060   653,925   371,159  
  325,026,919 308,107,443   21,463,600   13,895,108  
หกั  ค่ำเผื่อหนี้สงสยัจะสญู  (7,721,011)  (7,603,271)  (656,697)  (475,507) 
  317,305,908  300,504,172   20,806,903   13,419,601  
     
ลูกหนี้กำรคำ้ - กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั (หมำยเหตุขอ้ 30.3)     
ไม่เกนิ 3 เดอืน  39,973,215  12,683,800  18,445,830   13,249,830  
3 - 6 เดอืน  335,005  6,242,329   1,077,757   716,900  
6 - 12 เดอืน  -     -     -     2,033,000  
  40,308,220   18,926,129   19,523,587   15,999,730  
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9 สินทรพัยห์มุนเวียนอ่ืน 

 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บำท บำท บำท บำท 
     
ภำษซีื้อทีย่งัไม่ถงึก ำหนด  5,853,979  4,614,262  504,024   527,562  
ภำษมีลูค่ำเพิม่รอขอคนื -   15,572,118   -     -    
อื่นๆ  187,689  3,433,514      -     -    
 6,041,668 23,619,894  504,024   527,562  
 

10 เงินลงทุนในบริษทัย่อย 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บำท บำท บำท บำท 
     
บรษิทัย่อย - - 152,948,570 145,448,570 
 
รำยละเอยีดเกีย่วกบับรษิทัย่อย ณ วนัที ่31 ธนัวำคม มดีงัต่อไปนี้ 
 
   อตัรำร้อยละของหุ้นท่ีถือ งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

   ทัง้ทำงตรงและทำงอ้อม รำคำทุน 

 ชนิดของธรุกิจ 
จดัตัง้ขึ้น 
ในประเทศ 

พ.ศ. 2562 
ร้อยละ 

พ.ศ. 2561 
ร้อยละ 

พ.ศ. 2562 
บำท 

พ.ศ. 2561 
บำท 

       

บรษิทัย่อยทำงตรง       
บรษิทั เอเชยี กรำวด์ เซอรว์สิ จ ำกดั ตวัแทนขนส่งสนิคำ้ทำงอำกำศ ไทย 100.00 100.00  24,999,800   24,999,800  
บรษิทั ทรพิเพลิ ไอ แอร ์เอ็กซ์เพรส จ ำกดั ตวัแทนขนส่งสนิคำ้ทำงอำกำศ ไทย 100.00 100.00  50,499,780   50,499,780  
บรษิทั ทรพิเพลิ ไอ เอเชยี คำร์โก จ ำกดั ตวัแทนขนส่งสนิคำ้ทำงอำกำศ ไทย 100.00 100.00  4,999,900   2,499,900  
บรษิทั ฮำซเคม โลจสิตกิส์        
   แมเนจเมนท์ จ ำกดั บรหิำรจดักำรขนส่งครบวงจร ไทย 100.00 100.00  50,499,780   50,499,780  
บรษิทั ทรพิเพลิ ไอ ซพัพลำยเชน จ ำกดั บรหิำรจดักำรขนส่งครบวงจร ไทย 100.00 100.00  4,999,800   4,999,800  
บรษิทั ทรพิเพลิ ไอ มำรไิทม ์       
   เอเยนซสี ์จ ำกดั ตวัแทนขนส่งสนิคำ้ทำงทะเล ไทย 100.00 100.00 10,299,780  5,299,780  
บรษิทั ดจี ีแพคเกจจิง้ (ประเทศไทย) จ ำกดั จ ำหน่ำยและบรกิำรบรรจุสนิคำ้ ไทย 100.00 100.00  1,099,880   1,099,880  
บรษิทั ครอส บอรเ์ดอร์ เคอเรยีร์ จ ำกดั บรหิำรจดักำรขนส่งครบวงจร ไทย 100.00 100.00  2,999,850   2,999,850  
Triple i International Pte. Ltd. ตวัแทนขนส่งสนิคำ้ทำงอำกำศ สงิคโปร ์ 100.00 100.00  2,550,000   2,550,000  
       

บรษิทัย่อยทำงออ้ม       
Triple i International Japan Co., Ltd. 
   (ถอืโดย Triple i International Pte. Ltd.) ตวัแทนขนส่งสนิคำ้ทำงอำกำศ ญี่ปุ่ น 

 
100.00 100.00 

 
  -      -    

      152,948,570   145,448,570  

 



บริษทั ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส ์จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 

41 

 
กำรเปล่ียนแปลงของเงินลงทุนในบริษทัย่อยระหว่ำงปีมีดงัน้ี 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บำท บำท 
   
วนัที ่1 มกรำคม  145,448,570   55,698,570  
กำรลงทุนเพิม่ขึน้  7,500,000   92,249,900  
บรษิทัย่อยเลกิกจิกำร    -   (2,499,900) 
วนัที ่31 ธนัวำคม  152,948,570   145,448,570  
 
กำรลงทุนเพิม่ในบรษิทัย่อย 
 
เมื่อวนัที ่28 มกรำคม พ.ศ. 2562 บรษิทั ทรพิเพลิ ไอ เอเชยี คำร์โก จ ำกดั เรยีกช ำระค่ำหุน้สำมญั ส ำหรบัมูลค่ำส่วนทีเ่หลอือกีรอ้ยละ 
50 ส ำหรบัหุน้จ ำนวน 50,000 หุน้ มูลค่ำทีต่รำไวหุ้น้ละ 100 บำท กจิกำรไดจ้่ำยช ำระค่ำหุน้ส่วนทีเ่หลอืใหแ้ก่บรษิทัย่อยแล้วเป็นจ ำนวนเงนิ 
2.50 ลำ้นบำท  
 
เมื่อวนัที่ 1 มนีำคม พ.ศ. 2562 บรษิัท ทรพิเพลิ ไอ มำรไิทม์ เอเยนซีส์ จ ำกดั ได้เรยีกช ำระค่ำหุน้สำมญั ส ำหรบัมูลค่ำส่วนทีเ่หลอือกีรอ้ยละ 
71.43 ส ำหรบัหุ้นจ ำนวน 70,000 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 100 บำท กิจกำรได้จ่ำยช ำระค่ำหุ้นส่วนที่เหลือให้แก่บรษิัทย่อยแล้วเป็น
จ ำนวนเงนิ 5.00 ลำ้นบำท 
 
กำรจ่ำยเงนิปันผล 
 
ที่ประชุมคณะกรรมกำรครัง้ที่ 1/2562 เมื่อวนัที่ 16 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 ของบรษิัท ฮำซเคม โลจสิติกส์  แมเนจเมนท์ จ ำกัด ได้อนุมัติ
จ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำลแก่ผู้ถือหุ้นสำมัญในอัตรำหุ้นละ 34 บำท จ ำนวน 500,000 หุ้น คิดเป็นจ ำนวนเงิน 17.00 ล้ำนบำท  
โดยบรษิทัย่อยจะจ่ำยเงนิปันผลดงักล่ำวภำยในปี 2563 
 
ที่ประชุมคณะกรรมกำรครัง้ที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 16 ธันวำคม พ.ศ. 2562 ของบริษัท ดีจี แพคเกจจิ้ง (ประเทศไทย) จ ำกัด ได้อนุมัติ 
จ่ำยเงนิปันผลระหว่ำงกำลแก่ผูถ้อืหุน้สำมญัในอตัรำหุน้ละ 300 บำท จ ำนวน 10,000 หุน้ คดิเป็นจ ำนวนเงนิ 3.00 ลำ้นบำท โดยบรษิทัย่อย
จะจ่ำยเงนิปันผลดงักล่ำวภำยในปี 2563 
 
ทีป่ระชุมคณะกรรมกำรครัง้ที ่2/2562 เมื่อวนัที่ 18 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 ของบรษิทั ทรพิเพลิ ไอ มำรไิทม์ เอเยนซีส์ จ ำกดั ได้อนุมตัิ
จ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำลแก่ผู้ถือหุ้นสำมัญในอัตรำหุ้นละ 150 บำท จ ำนวน 100,000 หุ้น คิดเป็นจ ำนวนเงิน 15.00 ล้ำนบำท  
โดยบรษิทัย่อยจะจ่ำยเงนิปันผลดงักล่ำวภำยในปี 2563 
 
ที่ประชุมคณะกรรมกำรครัง้ที่ 4/2562 เมื่อวนัที่ 26 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 ของบรษิัท ทรพิเพิล ไอ แอร์ เอ็กซ์เพรส จ ำกดั ได้อนุมตัิ
จ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำลแก่ผู้ถือหุ้นสำมัญในอัตรำหุ้นละ 28 บำท จ ำนวน 500,000 หุ้น คิดเป็นจ ำนวนเงิน 14.00 ล้ำนบำท  
โดยบรษิทัย่อยจะจ่ำยเงนิปันผลดงักล่ำวภำยในปี 2563 



บริษทั ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส ์จ ำกดั (มหำชน) 
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11 เงินลงทุนในบริษทัร่วมและกำรร่วมค้ำ 

 
จ ำนวนทีร่บัรูใ้นงบแสดงฐำนะกำรเงนิมดีงันี้ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บำท บำท บำท บำท 
     
บรษิทัร่วม 14,627,442 32,569,704  5,437,563   5,065,215  
กำรร่วมคำ้  877,897,397 290,992,662  810,488,416  271,385,837 
  892,524,839 323,562,366  815,925,979   276,451,052  
 
จ ำนวนทีร่บัรูใ้นงบก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็มดีงันี้ 
 
ส่วนแบ่งก ำไรจำกเงนิลงทุนในบรษิทัร่วมและกำรร่วมคำ้ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บำท บำท บำท บำท 
     
บรษิทัร่วม 7,153,294  17,258,531   -   -  
กำรร่วมคำ้  89,019,404  14,803,638   -   -  
  96,172,698  32,062,169   -   -    

 
ส่วนแบ่งก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่นจำกเงนิลงทุนในบรษิทัร่วมและกำรร่วมคำ้ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บำท บำท บำท บำท 
     
บรษิทัร่วม (292,393) 670,338  -   -  
กำรร่วมคำ้ (388,018) 17,574  -   -  
 (680,411) 687,912  -   -    

 



บริษทั ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส ์จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
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11.1 บริษทัร่วม 

 

   

อตัรำร้อยละของหุ้นท่ีถือทัง้
ทำงตรงและทำงอ้อม รำคำทุน (ถือทำงตรง) 

 
มูลค่ำตำมวิธีส่วนได้เสีย 

 ชนิดของธรุกิจ 
จดัตัง้ข้ึน 
ในประเทศ 

พ.ศ. 2562 
ร้อยละ 

พ.ศ. 2561 
ร้อยละ 

พ.ศ. 2562 
บำท 

พ.ศ. 2561 
บำท 

พ.ศ. 2562 
บำท 

พ.ศ. 2561 
บำท 

         
บรษิทัร่วมทำงตรง         
บรษิทั ซเีค ไลน์ (ประเทศไทย) จ ำกดั ตวัแทนบรษิทัเดนิเรอืระหว่ำงประเทศ ไทย 42.00 42.00  2,100,000   2,100,000  7,071,883   9,350,817  
บรษิทั เอก็คู่ เวลิดไ์วด ์(ประเทศไทย) จ ำกดั ตวัแทนขนส่งสนิคำ้ระหว่ำงประเทศ ไทย 43.00 43.00  2,365,215   2,365,215  3,817,171  4,042,381  
บรษิทั เอก็เซล แอร ์จ ำกดั ตวัแทนขนส่งสนิคำ้ทำงอำกำศ ไทย  -  30.00  -   600,000   -     8,992,191  
Excel Air (Cambodia) Limited ตวัแทนขนส่งสนิคำ้ทำงอำกำศ กมัพชูำ 32.00  -     972,348   -     916,678  -    
         
บรษิทัร่วมทำงออ้ม         
Excel Air Limited         
   (ถอืหุน้โดย Triple i International Pte. Ltd.) ตวัแทนขนส่งสนิคำ้ทำงอำกำศ ฮ่องกง 20.00 20.00  -   -    2,821,710   3,456,924  
Frieghtworks GSA (HK) Limited         
   (ถอืหุน้โดย Triple i International Pte. Ltd.) ตวัแทนขนส่งสนิคำ้ทำงอำกำศ ฮ่องกง  -  20.00  -   -     -     4,256,230  
Excel Air (Guangzhou) Limited         
   (ถอืหุน้โดย Triple i International Pte. Ltd.) ตวัแทนขนส่งสนิคำ้ทำงอำกำศ จนี  -  25.00  -   -     -     2,471,161  
      5,437,563   5,065,215   14,627,442  32,569,704  

 
 



บริษทั ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส ์จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
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กำรเปลีย่นแปลงของเงนิลงทุนในบรษิทัร่วมระหว่ำงปีมดีงัต่อไปนี้ 
 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 บำท บำท 
   
รำคำตำมบญัชตีน้ปี 32,569,704 5,065,215 
ลงทุนเพิม่ 972,348 972,348 
ส่วนแบ่งก ำไร 7,153,294 - 
ส่วนแบ่งก ำไรเบด็เสรจ็อื่น (292,393) - 
จดัประเภทรำยกำรใหม่ไปยงัเงนิลงทุนในกำรร่วมคำ้ (13,400,654) (600,000) 
เงนิปันผลรบั (12,153,006) - 
ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงนิ (221,851) - 
รำคำตำมบญัชปีลำยปี 14,627,442 5,437,563 

 
กำรลงทุนเพิม่ในบรษิทัร่วม 
 
ทีป่ระชุมคณะกรรมกำรบรษิัทครัง้ที่ 6/2562 เมื่อวนัที่ 23 กรกฎำคม พ.ศ. 2562 ได้อนุมตักิำรซื้อหุ้นสำมญัใน Excel Air (Cambodia) 
Limited (“ECA-KH”) ซึ่งประกอบธุรกิจเป็นตวัแทนขำยระวำงสนิค้ำสำยกำรบิน ในประเทศกมัพูชำ โดยมีมูลค่ำเงนิลงทุนจ ำนวน 
32,000 เหรยีญดอลลำร์สหรฐั หรอืประมำณ 0.97 ล้ำนบำท ซึ่งคดิเป็นสดัส่วน รอ้ยละ 32 ของทุนจดทะเบียนและช ำระแล้วทัง้หมด
ของ ECA-KH โดยกจิกำรไดจ้่ำยเงนิลงทุนดงักล่ำวเมื่อวนัที ่22 พฤศจกิำยน พ.ศ. 2562 
 
กำรรบัเงนิปันผลจำกบรษิทัร่วม 
 

ทีป่ระชุมคณะกรรมกำรครัง้ที ่1/2562 เมื่อวนัที ่23 มกรำคม พ.ศ. 2562 ของ Freightworks GSA (HK) Limited ไดอ้นุมตัจิ่ำยเงนิปันผล
ระหว่ำงกำลแก่ผู้ถือหุ้นสำมญัในอตัรำหุ้นละ 8.948 ดอลลำร์ฮ่องกง จ ำนวน 500,000 หุ้น คิดเป็นจ ำนวนเงนิ 4,474,000 ดอลลำร์
ฮ่องกง หรือประมำณ 18.01 ล้ำนบำท โดยกลุ่มกิจกำรได้รับเงินปันผลดังกล่ำวตำมสัดส่วนกำรถือหุ้นร้อยละ 20 เมื่อวันที ่ 
1 เมษำยน พ.ศ. 2562 และวนัที ่11 มถิุนำยน พ.ศ. 2562 จ ำนวน 3.61 ลำ้นบำท 
 
ที่ประชุมคณะกรรมกำรครัง้ที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 23 มกรำคม พ.ศ. 2562 ของ Excel Air (Guangzhou) Limited ได้อนุมัติ
จ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำลแก่ผู้ถือหุ้นสำมัญในอัตรำหุ้นละ 28.50 ดอลลำร์สหรฐั จ ำนวน 10,000 หุ้น คิดเป็นจ ำนวนเงิน 
285,000 ดอลลำร์สหรฐั หรอืประมำณ 9.00 ล้ำนบำท โดยกลุ่มกิจกำรได้รบัเงินปันผลดงักล่ำวตำมสดัส่วนกำรถือหุ้นร้อยละ  
25 เมื่อวนัที ่1 เมษำยน พ.ศ. 2562 จ ำนวน 2.22 ลำ้นบำท 
 
ทีป่ระชุมวสิำมญัผูถ้ือหุน้ครัง้ที ่1/2562 เมื่อวนัที่ 10 มถิุนำยน พ.ศ. 2562 ของบรษิัท ซีเค ไลน์ (ประเทศไทย) จ ำกดั ได้อนุมตักิำร
จ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำลแก่ผู้ถือหุ้นสำมัญ ในอัตรำหุ้นละ 100 บำท จ ำนวน 50,000 หุ้น คิดเป็นจ ำนวนเงิน 5.00 ล้ำนบำท  
โดยกจิกำรไดร้บัเงนิปันผลดงักล่ำวตำมสดัส่วนกำรถอืหุน้รอ้ยละ 42 เมื่อวนัที ่21 มถิุนำยน พ.ศ. 2562 จ ำนวน 2.10 ลำ้นบำท 
 
ทีป่ระชุมคณะกรรมกำรครัง้ที่ 3/2562 เมื่อวนัที่ 3 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 ของบรษิัท เอก็คู่ เวลิด์ไวด์ (ประเทศไทย) จ ำกดั ได้อนุมตัิ
กำรจ่ำยเงนิปันผลระหว่ำงกำลแก่ผู้ถือหุ้นสำมญั ในอตัรำหุน้ละ 200 บำท จ ำนวน 50,000 หุ้น คดิเป็นจ ำนวนเงนิ 10.00 ล้ำนบำท 
โดยกจิกำรจะไดร้บัเงนิปันผลดงักล่ำวตำมสดัส่วนกำรถอืหุน้รอ้ยละ 43 เป็นจ ำนวน 4.30 ลำ้นบำท ภำยในปี 2563 



บริษทั ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส ์จ ำกดั (มหำชน) 
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กำรเปลีย่นแปลงในกำรจดัประเภทเงนิลงทุนในบรษิทัร่วม 
 

ภำยหลังกำรลงทุนใน Around Logistics Management Co., Ltd. (“Around”) ซึ่งถือเป็นเงินลงทุนในกำรร่วมค้ำ (หมำยเหตุข้อ 11.2) 
ท ำให้กิจกำรมีอ ำนำจในกำรควบคุมร่วมแทนกำรมีอิทธิพลอย่ำงมีสำระส ำคญัในบริษัท เอ็กเซล แอร์ จ ำกัด Freightworks GSA 
(HK) Limited และ Excel Air (Guangzhou) Limited ซึ่งเดิมเป็นบริษัทร่วมของกลุ่มกิจกำรและเป็นบริษัทย่อยของ  Around 
ดงันัน้จงึมกีำรโอนเปลีย่นแปลงประเภทเงนิลงทุนดงักล่ำวจำกเงนิลงทุนในบรษิทัร่วมเป็นเงนิลงทุนในกำรร่วมค้ำ 
 

ข้อมูลทำงกำรเงินโดยสรปุส ำหรบับริษทัร่วมท่ีส ำคญั 
 

ขอ้มลูทำงกำรเงนิส ำหรบับรษิทั ซเีค ไลน์ (ประเทศไทย) จ ำกดั บรษิทั เอก็คู่ เวลิด์ไวด์ (ประเทศไทย) จ ำกดั และ บรษิทั เอก็เซล แอร์ จ ำกดั 
ซึง่ปฏบิตัติำมวธิสี่วนไดเ้สยี แสดงดงัต่อไปนี้  
 

งบแสดงฐำนะกำรเงินโดยสรปุ 
 

 
บริษทั ซีเค ไลน์ 

(ประเทศไทย) จ ำกดั 
บริษทั เอก็คู่ เวิลดไ์วด ์ 
(ประเทศไทย) จ ำกดั บริษทั เอก็เซล แอร ์จ ำกดั 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บำท บำท บำท บำท บำท บำท 
ส่วนท่ีหมุนเวียน       
เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด  35,597,088   29,386,818   21,135,001   8,834,356  - 29,019,766 
สนิทรพัยห์มุนเวยีนอืน่       
   (ไม่รวมเงนิสด)  3,320,156   6,406,492   77,473,893   63,747,493  - 81,558,161 
สนิทรพัยห์มุนเวยีนรวม  38,917,244   35,793,310   98,608,894   72,581,849  - 110,577,927 
       

หนี้สนิหมนุเวยีนอื่น       
   (รวมเจำ้หนี้กำรคำ้)  26,707,752   17,226,958   87,138,381   62,340,231  - 80,919,189 
หนี้สนิหมนุเวยีนรวม  26,707,752   17,226,958   87,138,381   62,340,231  - 80,919,189 
       

ส่วนท่ีไม่หมุนเวียน       
สนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีน  7,302,794   5,799,852   7,277,563   5,390,020  - 315,229 
       

หนี้สนิไม่หมุนเวยีนอื่น  2,674,466   2,102,351   9,870,934   6,230,752   -    - 
       

สนิทรพัยส์ุทธ ิ  16,837,820   22,263,853   8,877,142   9,400,886    - 29,973,967 
 

งบก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็โดยสรปุ 
 

 
บริษทั ซีเค ไลน์  

(ประเทศไทย) จ ำกดั 
บริษทั เอก็คู่ เวิลดไ์วด ์ 
(ประเทศไทย) จ ำกดั บริษทั เอก็เซล แอร ์จ ำกดั* 

ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บำท บำท บำท บำท บำท บำท 
       

รำยได ้  56,674,589   59,237,553  292,440,946  216,227,475  77,004,480 263,116,231 
ก ำไรสุทธสิ ำหรบัปี  (525,318)  11,418,070   10,253,216   11,172,576   9,452,368 17,509,088 
ก ำไร (ขำดทุน) เบด็เสรจ็อื่น  99,285  1,388,543   (776,960)   202,674   -    - 
ก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็รวม  (426,034)  12,806,613   9,476,256   11,375,250  9,452,368 17,509,088 
เงนิปันผลรบั  2,100,000   2,520,000   4,300,000   4,730,000    - - 
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*ส ำหรบัปีพ.ศ. 2562 งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จโดยสรุปของบรษิัท เอ็กเซล แอร์ จ ำกดั แสดงรำยกำรส ำหรบังวดตัง้แต่วนัที ่ 
1 มกรำคม ถงึวนัที ่11 มนีำคม พ.ศ. 2562 
 
ข้อมูลข้ำงต้นเป็นจ ำนวนที่รวมอยู่ในงบกำรเงนิของบรษิัทร่วม (ซึ่งไม่ใช่เพยีงแค่ส่วนแบ่งของกลุ่มกิจกำรในบรษิัทร่วมดงักล่ำว) 
และปรบัปรุงเกีย่วกบัควำมแตกต่ำงของนโยบำยกำรบญัชขีองกลุ่มกจิกำรและบรษิทัร่วม 
 
กำรกระทบยอดรำยกำรข้อมูลทำงกำรเงินโดยสรปุ 
 
กำรกระทบยอดรำยกำรระหว่ำงขอ้มลูทำงกำรเงนิโดยสรุปกบัมลูค่ำตำมบญัชขีองส่วนไดเ้สยีของกจิกำรในบรษิทัร่วม 
 
 บริษทั ซีเค ไลน์ 

(ประเทศไทย) จ ำกดั 
บริษทั เอก็คู่ เวิลดไ์วด ์ 
(ประเทศไทย) จ ำกดั บริษทั เอก็เซล แอร ์จ ำกดั 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บำท บำท บำท บำท บำท บำท 
       
สินทรพัยสุ์ทธิต้นปี 22,263,853 15,457,240 9,400,886 9,025,636 29,973,967 12,464,879 
ก ำไรสุทธิส ำหรบัปี (525,318) 11,418,070 10,253,216 11,172,576 9,452,368 17,509,088 
ก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อ่ืน 99,285 1,388,543 (776,960) 202,674 - - 
เงินปันผลจ่ำย (5,000,000) (6,000,000) (10,000,000) (11,000,000) - - 
จดัประเภทรำยกำรใหม่เป็น 
   เงินลงทุนในกำรร่วมค้ำ - - - - (39,426,335) - 
สินทรพัยสุ์ทธิ ณ วนัส้ินปี  16,837,820   22,263,853   8,877,142   9,400,886    -  29,973,967  
ส่วนไดเ้สยีในบรษิทัร่วม (รอ้ยละ)  42   42   43   43    -  30  
มูลค่ำตำมบญัชี  7,071,883   9,350,817   3,817,171   4,042,381    -   8,992,191  
 
บริษทัร่วมท่ีแต่ละรำยไม่มีสำระส ำคญั 
 
นอกเหนือจำกส่วนได้เสียในบริษัทร่วมดงักล่ำวข้ำงต้น กลุ่มกิจกำรยังมีส่วนได้เสียในบริษัทร่วมที่แต่ละรำยไม่มีสำระส ำคัญ  
อกีจ ำนวนหนึ่ง ซึง่ไดบ้นัทกึเงนิลงทุนโดยใชว้ธิสี่วนไดเ้สยี 
 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บำท บำท 
   
สนิทรพัยส์ุทธริวมของส่วนไดเ้สยีในบรษิทัร่วมซึง่กจิกำร   
   บนัทกึบญัชตีำมวธิสี่วนไดเ้สยีแต่ละรำยทีไ่ม่มสีำระส ำคญั  3,738,388 10,184,315 
ก ำไรสุทธ ิ  129,337   2,481,046 
ก ำไรเบด็เสรจ็รวม  129,337   2,481,046 
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11.2 กำรร่วมค้ำ 
  

 
อตัรำร้อยละของหุ้น 

ท่ีถือทัง้ทำงตรงและทำงอ้อม รำคำทุน (ถือหุ้นทำงตรง) 
 

มูลค่ำตำมวิธีส่วนได้เสีย 
 

ชนิดของธรุกิจ 
จดัตัง้ข้ึน 
ในประเทศ 

พ.ศ. 2562 
ร้อยละ 

พ.ศ. 2561 
ร้อยละ 

พ.ศ. 2562 
บำท 

พ.ศ. 2561 
บำท 

พ.ศ. 2562 
บำท 

พ.ศ. 2561 
บำท 

กำรร่วมคำ้ทำงตรง         
บรษิทั เอเชยี เน็ตเวริค์ อนิเตอรเ์นชัน่แนล จ ำกดั ตวัแทนขนส่งสนิคำ้ระหว่ำงประเทศ ไทย 60.00 60.00  187,494  187,494  2,228,773 1,643,322 
บรษิทั เอก็เซล แอร ์จ ำกดั(*) 
DG Packaging Pte. Ltd. 

ตวัแทนขนส่งสนิคำ้ระหว่ำงประเทศ 
จ ำหน่ำยและบรกิำรบรรจุสนิคำ้ 

ไทย 
สงิคโปร ์

30.00 
50.00 

- 
50.00 

600,000  
271,198,344  

- 
271,198,343 

17,603,548  
273,670,677 

- 
275,806,818 

บรษิทั เจพเีค เอเชยี (ประเทศไทย) จ ำกดั ตวัแทนขนส่งสนิคำ้ทำงอำกำศ ไทย 34.00 -  1,700,000  -  1,886,828 - 
Around Logistics Management Co., Ltd. ตวัแทนขนส่งสนิคำ้ระหว่ำงประเทศ ฮ่องกง 50.00 -  536,802,578  -  562,193,881 - 
         

กำรร่วมคำ้ทำงออ้ม         

บรษิทั ซดีบับลวิท ีเคมคิอล โลจสิตกิส ์จ ำกดั 
   (ถอืหุน้โดย ฮำซเคม โลจสิตกิส ์แมเนจเมนท ์จ ำกดั) 

ตวัแทนจดักำรรบัขนส่งสนิคำ้ 
   ภำยในประเทศ 

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

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

ตวัแทนจดักำรรบัขนส่งสนิคำ้ 
   ภำยในประเทศ 

ไทย 60.00 60.00  -    -   4,280,854 5,261,018 

GSA Asia Cargo Co., Ltd. ตวัแทนขนส่งและขนถ่ำยสนิคำ้ เมยีนมำร ์ 60.00 60.00  -    -  2,623,384 2,184,213 
   (ถอืหุน้โดย บรษิทั เอเชยี เน็ตเวริค์ อนิเตอรเ์นชัน่แนล จ ำกดั)    ทำงอำกำศทัง้ภำยในและภำยนอกประเทศ        
GSA Cargo Network (Myanmar) Co., Ltd. 
   (ถอืหุน้โดย Triple i International Pte. Ltd.) 

ตวัแทนขนส่งสนิคำ้ทำงอำกำศ เมยีนมำร ์ 50.00 50.00  -    -  2,069,959 1,084,966 

Hazchem Logistics Management Pte. Ltd. ตวัแทนขนส่งและขนถ่ำยสนิคำ้ทัง้ภำยใน สงิคโปร ์ 55.00 55.00  -    -  3,656,367  3,091,833 
   (ถอืหุน้โดย ฮำซเคม โลจสิตกิส ์แมเนจเมนท ์จ ำกดั)    และภำยนอกประเทศเกีย่วกบัสำรเคม ี        
Freightworks GSA (HK) Limited(*) 
   (ถอืหุน้โดย Triple i International Pte. Ltd.) 

ตวัแทนขนส่งสนิคำ้ทำงอำกำศ ฮ่องกง 20.00 -  -    -  4,442,054  - 

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

ตวัแทนขนส่งสนิคำ้ทำงอำกำศ จนี 25.00 -  -    -  1,320,580  - 

      810,488,416  271,385,837  877,897,397 290,992,662 
 

กจิกำรมสีดัส่วนกำรถอืหุน้ในกำรร่วมคำ้บำงแห่งน้อยกว่ำรอ้ยละ 50 แตก่จิกำรมสีทิธใินกำรออกเสยีงและอ ำนำจกำรควบคุมร่วม ซึง่ระบุในขอ้ตกลงกจิกำรร่วมคำ้ 
กจิกำรมสีดัส่วนกำรถอืหุน้ในกำรร่วมคำ้บำงแห่งเกนิกว่ำรอ้ยละ 50 แต่กจิกำรมไิดม้อี ำนำจควบคุมกำรร่วมคำ้แต่อย่ำงใด เน่ืองจำกเป็นกำรควบคุมร่วมซึง่ระบุในขอ้ตกลงกจิกำรร่วมคำ้ 
(*)  ในระหว่ำงปี เงนิลงทุนในบรษิัท เอ็กเซล แอร์ จ ำกดั Freightworks GSA (HK) Limited และ Excel Air (Guangzhou) Limited ถูกจดัประเภทใหม่จำกเงนิลงทุนในบรษิัทร่วมเป็นเงนิลงทุนในกำรร่วมค้ำตำมที่ได้อธิบำย 

ในหมำยเหตุขอ้ 11.1 
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กำรเปลีย่นแปลงของเงนิลงทุนในกำรร่วมคำ้ระหว่ำงปี มดีงัต่อไปนี้ 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 บำท บำท 
   
รำคำตำมบญัชตีน้ปี 290,992,662 271,385,837 
ลงทุนเพิม่ 538,502,579 538,502,579 
ส่วนแบ่งก ำไร 89,019,404 - 
ส่วนแบ่งก ำไรเบด็เสรจ็อื่น (388,018) - 
จดัประเภทรำยกำรใหม่จำกเงนิลงทุนในบรษิทัร่วม 13,400,654 600,000 
เงนิปันผลรบั (50,740,764) - 
ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงนิ (2,889,120) - 
รำคำตำมบญัชปีลำยปี 877,897,397 810,488,416 

 
กำรลงทุนในกำรร่วมคำ้ 
 
เมื่อวนัที ่5 กุมภำพนัธ์ พ.ศ. 2562 กจิกำรไดจ้ดทะเบยีนจดัตัง้ บรษิทั เจพเีค เอเชยี (ประเทศไทย) จ ำกดั โดยมทีุนจดทะเบยีนจ ำนวน 
5.00 ล้ำนบำท มีวตัถุประสงค์เพื่อประกอบธุรกิจตัวแทนขำยระวำงสำยกำรบิน โดยเตรยีมเป็นตัวแทนกลุ่มสำยกำรบินใหม่ที่จะ 
เปิดให้บรกิำรในประเทศไทย โดยกจิกำรลงทุนคดิเป็นรอ้ยละ 34 ของทุนจดทะเบยีน กิจกำรจ่ำยช ำระเงนิลงทุนดงักล่ำวแล้วเมื่อวนัที ่ 
19 มนีำคม พ.ศ. 2562 
 
กำรจ่ำยซื้อเงนิลงทุนในกำรร่วมคำ้  
 
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
แสดงรวมเป็นเงนิลงทุนในกำรร่วมคำ้ 
 
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 64.46 ลำ้นบำท โดยกำรประมำณ
มลูค่ำยุตธิรรมดงักล่ำวใชอ้ตัรำกำรคดิลดทีร่อ้ยละ 4.10 ต่อปี 
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รำยละเอียดของต้นทุนในกำรซื้อเงนิลงทุนใน Around และมูลค่ำตำมบญัชขีองสนิทรพัย์สุทธทิีไ่ดร้บัมำตำมสดัส่วนกำรลงทุน
ของกจิกำร ณ วนัทีซ่ื้อเงนิลงทุนมดีงัต่อไปนี้ 
 
  11 มีนำคม 

พ.ศ. 2562 
  พนับำท 
   
เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด    101,383  
ลูกหนี้กำรคำ้และลูกหนี้อื่น 
ทีด่นิ อำคำรและอุปกรณ์ 
เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้ง 
สนิทรพัย์หมุนเวยีนอื่น 

  100,038 
450 

5,073 
5,799  

เจำ้หนี้กำรคำ้และเจำ้หนี้อื่น 
เงนิกูย้มืระยะสัน้จำกกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้ง 

  (70,203) 
(1,142) 

หนี้สนิหมุนเวยีนอื่น   (107,446) 
มลูค่ำตำมบญัชขีองสนิทรพัยส์ุทธ ิ  33,952 
หกั ส่วนของผูถ้อืหุน้ทีไ่ม่มอี ำนำจควบคุมของ Around  (12,248) 
มลูค่ำตำมบญัชขีองสนิทรพัยส์ุทธิ  21,704 
สิง่ตอบแทนในกำรซื้อเงนิลงทุน ประกอบดว้ย   
   มลูค่ำช ำระ ณ วนัซื้อเงนิลงทุน  448,800   
   มลูค่ำยุตธิรรมของสิง่ตอบแทนทีจ่ะตอ้งจ่ำย 64,456  
   ตน้ทุนในกำรไดม้ำซึง่เงนิลงทุน 23,547  
   รวม   536,803  
ค่ำควำมนิยม   515,099  

 
ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 กจิกำรอยู่ระหว่ำงกำรประเมนิมูลค่ำยุตธิรรมของสนิทรพัย์สุทธิทีไ่ด้มำ และก ำลงัพจิำรณำกำร
ปันส่วนต้นทุนจำกกำรซื้อเงนิลงทุนดงักล่ำวขำ้งต้น โดยคำดกำรณ์ว่ำจะท ำกำรประเมนิเสรจ็สิ้นภำยใน 12 เดอืนนับตัง้แต่วนัซื้อ
เงนิลงทุน 
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กำรปันส่วนตน้ทุนกำรซื้อเงนิลงทุนในกำรร่วมคำ้ 
 
เมื่อวนัที่ 18 มถิุนำยน พ.ศ. 2561 กิจกำรไดล้งนำมในสญัญำซื้อขำยหุน้สำมญัของ DG Packaging Pte. Ltd. (“DGP”) (“สญัญำซื้อขำยหุน้”) 
ซึ่งจดทะเบียนจดัตัง้ขึ้นในประเทศสงิคโปร์ทีด่ ำเนินธุรกิจจดัจ ำหน่ำยบรรจุภณัฑ์และให้บรกิำรรบับรรจุส ำหรบัสนิคำ้อนัตรำยทีใ่ช้ใน
กำรขนส่งสินค้ำ ในสดัส่วนร้อยละ 50 ของทุนช ำระแล้วของ DGP รวมมูลค่ำทัง้สิ้น ไม่เกิน 11.00 ล้ำนดอลลำร์สงิคโปร์ โดยถือเป็น
เงนิลงทุนในกำรร่วมคำ้ โดยกจิกำรไดร้บักำรโอนหุน้ดงักล่ำวตำมสดัส่วนทีล่งทุนทัง้หมดแล้วเมื่อวนัที ่2 กรกฎำคม พ.ศ. 2561 
 
ในระหว่ำงปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 กิจกำรวัดมูลค่ำยุติธรรมของสินทรพัย์สุทธิที่ได้มำและปันส่วนต้นทุนกำรซื้อ 
เงนิลงทุนใน DGP เสรจ็สิ้นแลว้ รำยละเอยีดของตน้ทุนในกำรซื้อเงนิลงทุนในกำรร่วมคำ้และมูลค่ำยุตธิรรมของสนิทรพัย์สุทธทิี่
ไดร้บัมำตำมสดัส่วนกำรลงทุนของกจิกำร ณ วนัทีซ่ื้อเงนิลงทุนมดีงัต่อไปนี้ 
 
  2 กรกฎำคม 

พ.ศ. 2561 
  พนับำท 
   
เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด   5,526 
ลูกหนี้กำรคำ้และลูกหนี้อื่น  20,105 
สนิคำ้คงเหลอื  235 
สทิธอิำคำรเช่ำและอุปกรณ์  29,382 
ควำมสมัพนัธ์กบัลูกคำ้  24,525 
เจำ้หนี้กำรคำ้และเจำ้หนี้อื่น  (16,360) 
เงนิกูย้มืระยะสัน้  (1,741) 
หนี้สนิหมุนเวยีนอื่น  (3,543) 
เงนิกูย้มืระยะยำว  (18,596) 
หนี้สนิภำยใตส้ญัญำเช่ำกำรเงนิ  (3,448) 
หนี้สนิภำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัช ี  (4,234) 
มลูค่ำยุตธิรรมของสนิทรพัยส์ุทธ ิ  31,851 
   
ตน้ทุนในกำรซื้อเงนิลงทุน ประกอบดว้ย   
มลูค่ำช ำระ ณ วนัซื้อเงนิลงทุน 121,025  
มลูค่ำยุตธิรรมของสิง่ตอบแทนทีต่้องจ่ำย 96,733  
มลูค่ำยุตธิรรมของสิง่ตอบแทนทีค่ำดว่ำจะตอ้งจ่ำย 48,366  
ตน้ทุนในกำรไดม้ำซึง่เงนิลงทุน 5,074  
รวม  271,198 
ค่ำควำมนิยม  239,347 
 
ควำมสมัพนัธ์กบัลูกคำ้จะตดัจ ำหน่ำยดว้ยวธิเีสน้ตรงตลอดอำยุประมำณกำรใหป้ระโยชน์ภำยในระยะเวลำ 10 ปี 
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สิง่ตอบแทนทีต่อ้งจ่ำยและคำดว่ำจะตอ้งจ่ำย 
 
กำรเปลีย่นแปลงของสิง่ตอบแทนทีต่อ้งจ่ำยและคำดว่ำจะตอ้งจ่ำยระหว่ำงปีมรีำยละเอยีดดงัต่อไปนี้ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บำท บำท บำท บำท 

     

ณ วนัที ่1มกรำคม 141,778,400 - 141,778,400 - 
บวก  เพิม่ขึน้ระหว่ำงปี  64,455,431  145,098,800 64,455,431  145,098,800 
หกั  จ่ำยช ำระเงนิในระหว่ำงปี  (71,030,000) - (71,030,000) - 
หกั  ก ำไรจำกอตัรำแลกเปลีย่นทีย่งัไม่เกดิขึน้จรงิ  (7,811,650) (3,320,400) (7,811,650) (3,320,400) 
  127,392,181  141,778,400 127,392,181  141,778,400 
บวก  ตดัจ ำหน่ำยค่ำใชจ้่ำยทำงกำรเงนิในอนำคตของ     
           สิง่ตอบแทนทีต่อ้งจ่ำยและคำดว่ำจะตอ้งจ่ำย 4,075,845 -  4,075,845 - 
     
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม  131,468,026  141,778,400  131,468,026  141,778,400 
 
มลูค่ำยุตธิรรมของสิง่ตอบแทนทีต่อ้งจ่ำยและคำดว่ำตอ้งจ่ำยประกอบดว้ยรำยละเอยีดดงันี้ 
 
 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 AROUND DGP รวม 
 บำท บำท บำท 
    
มลูค่ำสิง่ตอบแทนทีต่อ้งจ่ำย  -   47,944,000   47,944,000  
มลูค่ำสิง่ตอบแทนทีค่ำดว่ำจะตอ้งจ่ำย  67,364,550   23,972,000   91,336,550  
หกั ก ำไรจำกอตัรำแลกเปลีย่นทีย่งัไม่เกดิขึน้จรงิ  (2,790,150)  (4,135,500)  (6,925,650) 
  64,574,400   67,780,500   132,354,900  
ค่ำใชจ้่ำยทำงกำรเงนิในอนำคตของมลูคำ่    
    สิง่ตอบแทนทีค่ำดว่ำจะตอ้งจ่ำยรอตดับญัช ี  (768,994)  (117,880)  (886,874) 
  63,805,406   67,662,620   131,468,026  
หกั ส่วนทีถ่งึก ำหนดช ำระภำยใน 1 ปี  (63,805,406)  (67,662,620)   (131,468,026)  
ส่วนทีถ่งึก ำหนดช ำระเกนิกว่ำ 1 ปี - - - 
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 งบกำรเงินรวม และงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 AROUND DGP รวม 
 บำท บำท บำท 
    

มลูค่ำสิง่ตอบแทนทีต่อ้งจ่ำย - 98,101,600 98,101,600 
มลูค่ำสิง่ตอบแทนทีค่ำดว่ำจะตอ้งจ่ำย - 49,050,800 49,050,800 
หกั ก ำไรจำกอตัรำแลกเปลีย่นทีย่งัไม่เกดิขึน้จรงิ - (3,320,400) (3,320,400) 
 - 143,832,000 143,832,000 
ค่ำใชจ้่ำยทำงกำรเงนิในอนำคตของมลูคำ่    
    สิง่ตอบแทนทีค่ำดว่ำจะตอ้งจ่ำยรอตดับญัช ี - (2,053,600) (2,053,600) 
 - 141,778,400 141,778,400 
หกั ส่วนทีถ่งึก ำหนดช ำระภำยใน 1 ปี - (69,980,280) (69,980,280) 
ส่วนทีถ่งึก ำหนดช ำระเกนิกว่ำ 1 ปี - 71,798,120 71,798,120 
 

กำรจ่ำยเงนิปันผล 
 

ที่ประชุมวสิำมญัผู้ถือหุ้น เมื่อวนัที่ 16 มกรำคม พ.ศ. 2562 ของ DGP อนุมตัิจ่ำยเงนิปันผลระหว่ำงกำลแก่ผู้ถือหุ้นสำมญัใน
อตัรำหุ้นละ 2.25 ดอลลำร์สงิคโปร์ จ ำนวน 200,000 หุ้น คดิเป็นจ ำนวนเงนิ 450,000 ดอลลำร์สงิคโปร์ โดยกิจกำรได้รบัเงนิปันผล
ดงักล่ำวตำมสดัส่วนกำรถือหุ้นร้อยละ 50 เมื่อวนัที่ 23 มกรำคม พ.ศ. 2562 จ ำนวน 225,000 ดอลลำร์สิงคโปร์ หรอืประมำณ 
5.19 ลำ้นบำท 
 

ที่ประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้น เมื่อวนัที่ 12 เมษำยน พ.ศ. 2562 ของ DGP อนุมัติจ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำลแก่ผู้ถือหุ้นสำมัญ 
ในอตัรำหุ้นละ 2.25 ดอลลำร์สงิคโปร์ จ ำนวน 200,000 หุน้ คดิเป็นจ ำนวนเงนิ 450,000 ดอลลำร์สงิคโปร์ โดยกจิกำรได้รบัเงนิปันผล
ดงักล่ำวตำมสดัส่วนกำรถือหุ้นรอ้ยละ 50 เมื่อวนัที่ 17 เมษำยน พ.ศ. 2562 จ ำนวน 225,000 ดอลลำร์สงิคโปร์ หรอืประมำณ 
5.19 ลำ้นบำท 
 

ทีป่ระชุมวสิำมญัผูถ้อืหุน้ เมื่อวนัที ่3 กรกฎำคม พ.ศ. 2562 ของ DGP อนุมตัจิ่ำยเงนิปันผลระหว่ำงกำลแก่ผูถ้อืหุน้สำมญัในอตัรำหุน้ละ 
2.25 ดอลลำร์สงิคโปร์ จ ำนวน 200,000 หุ้น คดิเป็นจ ำนวนเงนิ 450,000 ดอลลำร์สงิคโปร์ โดยกิจกำรได้รบัเงนิปันผลดงักล่ำว
ตำมสดัส่วนกำรถอืหุน้รอ้ยละ 50 เมื่อวนัที ่17 กรกฎำคม พ.ศ. 2562 จ ำนวน 225,000 ดอลลำรส์งิคโปร ์หรอืประมำณ 5.19 ลำ้นบำท 
 

ทีป่ระชุมวสิำมญัผูถ้อืหุน้ เมื่อวนัที ่4 ตุลำคม พ.ศ. 2562 ของ DGP อนุมตัจิ่ำยเงนิปันผลระหว่ำงกำลแก่ผูถ้อืหุน้สำมญัในอตัรำ
หุน้ละ 2.25 ดอลลำร์สงิคโปร์ จ ำนวน 200,000 หุ้น คดิเป็นจ ำนวนเงนิ 450,000 ดอลลำร์สงิคโปร์ โดยกิจกำรไดร้บัเงนิปันผล
ดงักล่ำวตำมสดัส่วนกำรถอืหุน้รอ้ยละ 50 เมื่อวนัที ่4 พฤศจกิำยน พ.ศ. 2562 จ ำนวน 225,000 ดอลลำรส์งิคโปร ์หรอืประมำณ 
4.90 ลำ้นบำท 
 

ทีป่ระชุมคณะกรรมกำรครัง้ที ่1/2562 เมื่อวนัที ่6 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 ของบรษิทั เอก็เซล แอร์ จ ำกดั อนุมตักิำรจ่ำยเงนิปันผล
ระหว่ำงกำลแก่ผู้ถอืหุ้นสำมญั ในอตัรำหุน้ละ 1,250 บำท จ ำนวน 20,000 หุน้ คดิเป็นจ ำนวนเงนิ 23.25 ลำ้นบำท โดยกจิกำร
จะไดร้บัเงนิปันผลดงักล่ำวตำมสดัส่วนกำรถอืหุน้รอ้ยละ 30 เป็นจ ำนวน 7.50 ลำ้นบำท ภำยในปี 2563 
 

ทีป่ระชุมคณะกรรมกำรครัง้ที ่2/2562 เมื่อวนัที ่16 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 ของบรษิทั ฮำซเคม ทรำนสแ์มเนจเมนท์ จ ำกดั อนุมตัิ
กำรจ่ำยเงนิปันผลระหว่ำงกำลแก่ผู้ถือหุ้นสำมญั ในอตัรำหุ้นละ 120 บำท จ ำนวน 50,000 หุ้น คิดเป็นจ ำนวนเงนิ 6.00 ล้ำนบำท 
โดยกลุ่มกจิกำรจะไดร้บัเงนิปันผลดงักล่ำวตำมสดัส่วนกำรถอืหุน้รอ้ยละ 60 เป็นจ ำนวน 3.60 ลำ้นบำท ภำยในปี 2563 
 

ที่ประชุมวิสำมญัผู้ถือหุ้น เมื่อวนัที่ 30 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 ของ DGP อนุมตัิจ่ำยเงนิปันผลระหว่ำงกำลแก่ผู้ถือหุ้นสำมัญ 
ในอตัรำหุ้นละ 2.25 ดอลลำร์สงิคโปร์ จ ำนวน 200,000 หุ้น คดิเป็นจ ำนวนเงนิ 450,000 ดอลลำร์สงิคโปร์ โดยกิจกำรได้รบัเงนิปันผล
ดงักล่ำวตำมสดัส่วนกำรถอืหุน้รอ้ยละ 50 เมื่อวนัที่ 28 มกรำคม พ.ศ. 2562 จ ำนวน 225,000 ดอลลำร์สงิคโปร์ หรอืประมำณ 
5.06 ลำ้นบำท 
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ขอ้มลูทำงกำรเงนิโดยสรุปส ำหรบักำรร่วมคำ้ทีส่ ำคญั ซึง่ปฏบิตัติำมวธิสี่วนไดเ้สยี แสดงดงัต่อไปนี้ 
 
งบแสดงฐำนะกำรเงินโดยสรปุ 
 

 
บริษทั ฮำซเคม ทรำนส ์ 
แมเนจเมนท์ จ ำกดั 

GSA Asia Cargo 
Co., Ltd. 

Hazchem Logistics  
Management Pte. Ltd. 

 
DG Packaging Pte. Ltd. 

Around Logistic 
Management Co., Ltd. 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บำท บำท บำท บำท บำท บำท บำท บำท บำท บำท 

ส่วนท่ีหมุนเวียน           
เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด  3,067,043   4,293,185   3,642,116   3,070,810   4,315,664   530,755   16,073,640   9,740,090  222,399,901 - 
สนิทรพัย์หมุนเวยีนอื่น (ไม่รวมเงนิสด)  25,367,296   21,597,539   1,057,816   1,032,804   9,559,836   10,045,920   48,801,357   42,405,794  172,571,098 - 
สนิทรพัย์หมุนเวยีนรวม  28,434,339   25,890,724   4,699,932   4,103,614   13,875,500   10,576,675   64,874,997   52,145,884  394,970,999 - 
หนี้สนิหมุนเวยีนอื่น (รวมเจำ้หนี้กำรคำ้)  22,513,500   18,204,105   331,403   474,666   7,368,607   5,216,963   51,324,026   34,240,894  256,016,578 - 
หนี้สนิหมุนเวยีนรวม  22,513,500   18,204,105   331,403   474,666   7,368,607   5,216,963   51,324,026   34,240,894  256,016,578 - 
           

ส่วนท่ีไม่หมุนเวียน           
สนิทรพัย์ไม่หมุนเวยีน  1,448,704   1,228,291   3,779   11,407   141,047   261,803   98,104,504   102,600,010  2,272,158  - 
หนี้สนิไม่หมุนเวยีนอื่น  234,787  146,547   -     -   -     -   43,007,505   47,584,750   -    - 
หนี้สนิไม่หมุนเวยีนรวม 234,787   146,547   -     -   -     -   43,007,505   47,584,750   -    - 
สินทรพัยส์ุทธิ  7,134,756  8,768,363   4,372,308   3,640,355   6,647,940   5,621,515   68,647,970  72,920,250 141,226,579  - 
หกั ส่วนไดเ้สยีทีไ่ม่มอี ำนำจควบคุม - - - - - - - - 47,037,560 - 

สินทรพัยส์ุทธิส่วนของบริษทัใหญ่  7,134,756  8,768,363   4,372,308   3,640,355   6,647,940   5,621,515   68,647,970   72,920,250 94,189,019  - 
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งบก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็โดยสรปุ 
 

 
บริษทั ฮำซเคม ทรำนส ์ 
แมเนจเมนท์ จ ำกดั 

GSA Asia Cargo 
Co., Ltd. 

Hazchem Logistics  
Management Pte. Ltd. 

 
DG Packaging Pte. Ltd. 

Around Logistic 
Management Co., Ltd. 

ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561* พ.ศ. 2562** พ.ศ. 2561 
 บำท บำท บำท บำท บำท บำท บำท บำท บำท บำท 
           

รำยได ้ 100,533,066   94,304,232   3,598,416   3,447,494   33,782,874   33,707,435  234,313,794  106,975,206  1,296,712,851   -    
ค่ำเสื่อมรำคำและค่ำตดัจ ำหน่ำย  (175,681)  (99,736)  (586,909)  (18,221)  -     -     (9,021,468)  (4,489,112)  (330,348)  -    
รำยไดด้อกเบีย้  54,225   21,856   -     -     -     -     -     -     2,351,364   -    
ค่ำใชจ้่ำยดอกเบีย้  (215,510)  (68,233)  -     -     -     -     (877,728)  (554,060)  -     -    
ก ำไรก่อนภำษีเงินได้ 5,544,627   6,069,721   1,048,899   901,230   1,595,866   2,708,427   58,587,964   25,781,900  123,454,017   -    
ค่ำใชจ้่ำยภำษเีงนิได ้  (1,151,653)  (1,246,547)  (291,370)  (251,657)  (380,992)   -    (9,703,263)  (5,090,045) (30,524,821)  -    
ก ำไรสุทธิส ำหรบัปี  4,392,974   4,823,174   757,529   649,573   1,214,874   2,708,427   48,884,701   20,691,855  92,929,196   -    
ก ำไรสุทธิส ำหรบัปี 
   ส่วนท่ีเป็นของผู้ถือหุ้นใหญ่ 4,392,974  4,823,174   757,529   649,573   1,214,874   2,708,427   48,884,701   20,691,855  87,851,348   -    
ก ำไรเบด็เสรจ็รวม  4,366,393   4,823,174   757,529   649,573   1,214,874   2,708,427   48,884,701   20,691,855  92,204,502   -    
ก ำไรเบด็เสรจ็รวม 
   ส่วนท่ีเป็นของผู้ถือหุ้นใหญ่  4,366,393   4,823,174   757,529   649,573   1,214,874   2,708,427   48,884,701   20,691,855  87,126,654   -    

เงินปันผลรบัจำกกำรร่วมค้ำ  1,914,965   2,699,910   -     -     -     2,612,500   25,884,873   5,287,590   14,336,010   -    
 

* ส ำหรบับรษิทั DG Packaging Pte. Ltd. งบก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็โดยสรุปส ำหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 แสดงรำยกำรระหว่ำงงวดตัง้แต่วนัที ่2 กรกฎำคม ถงึวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 
** ส ำหรบับรษิทั Around Logistics Management Co., Ltd. งบก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็โดยสรุปส ำหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 แสดงรำยกำรระหว่ำงงวดตัง้แต่วนัที ่11 มนีำคม ถงึวนัที ่31 ธนัวำคม 

พ.ศ. 2562 
 

ขอ้มลูขำ้งตน้เป็นจ ำนวนทีร่วมอยู่ในงบกำรเงนิของกำรร่วมคำ้ (ซึง่ไม่ใช่เพยีงแค่ส่วนแบ่งของกลุ่มกจิกำรในกำรร่วมคำ้ดงักล่ำว) และปรบัปรุงเกีย่วกบัควำมแตกต่ำงของนโยบำยกำรบญัชขีองกลุ่มกจิกำรและกำรร่วมคำ้ 
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กำรกระทบยอดรำยกำรขอ้มลูทำงกำรเงนิโดยสรุป 
 

 
บริษทั ฮำซเคม ทรำนส ์ 
แมเนจเมนท์ จ ำกดั 

GSA Asia Cargo 
Co., Ltd. 

Hazchem Logistics  
Management Pte. Ltd. 

 
DG Packaging Pte. Ltd. 

Around Logistic 
Management Co., Ltd. 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561* พ.ศ. 2562** พ.ศ. 2561 
 บำท บำท บำท บำท บำท บำท บำท บำท บำท บำท 

สนิทรพัยส์ุทธติน้ปี  8,768,363   8,445,189   3,640,355   3,588,202   5,621,515   7,684,805  72,920,250  63,703,304   43,406,413   -    
ก ำไรสุทธสิ ำหรบัปี 4,392,974   4,823,174   757,529   649,573   1,214,874   2,708,427  48,884,701  20,691,855  87,851,348   -    
ก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น  (26,581)   -     -     -     -     -     -     -    (724,694)  -    
เงนิปันผลจ่ำย  (6,000,000) (4,500,000)  -     -     -    (4,750,000) (52,912,939) (10,575,180) (33,043,896)  -    
ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงนิ - - (25,576) (597,420) (188,449) (21,717) (244,042) (899,729) (3,300,152) - 
สนิทรพัยส์ุทธ ิณ วนัสิน้ปี  7,134,756   8,768,363   4,372,308   3,640,355   6,647,940   5,621,515  68,647,970  72,920,250  94,189,019   -    
ส่วนไดเ้สยีในกำรร่วมคำ้ (รอ้ยละ)  60   60   60   60   55   55   50   50   50   -    
มูลค่ำตำมบญัชี  4,280,854   5,261,018   2,623,384   2,184,213   3,656,367   3,091,833  34,323,985  36,460,126   47,094,509   -    
ค่ำควำมนิยมจำกกำรซื้อเงนิลงทุน  -     -     -     -     -     -    239,346,692 239,346,692  515,099,372   -    
รวม  4,280,854   5,261,018   2,623,384   2,184,213   3,656,367   3,091,833  273,670,677  275,806,818  562,193,881   -    

 
* ส ำหรบับรษิทั DGP Packaging Pte . Ltd.  สนิทรพัยส์ุทธติน้งวดแสดงรำยกำร ณ วนัที ่2 กรกฎำคม พ.ศ. 2561 
** ส ำหรบับรษิทั Around Logistics Management Co., Ltd.  สนิทรพัยส์ุทธติน้งวดแสดงรำยกำร ณ วนัที ่11 มนีำคม พ.ศ. 2562 
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กำรร่วมคำ้ทีแ่ต่ละรำยไม่มสีำระส ำคญันอกเหนือจำกส่วนไดเ้สยีในกำรร่วมคำ้ดงักล่ำวขำ้งตน้ กลุ่มกจิกำรยงัมสี่วนไดเ้สยีในกำร
ร่วมคำ้ทีแ่ต่ละรำยไม่มสีำระส ำคญัอกีจ ำนวนหนึ่ง ซึง่ไดบ้นัทกึเงนิลงทุนโดยใชว้ธิสี่วนไดเ้สยี 
 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บำท บำท 
   

มลูค่ำตำมบญัชโีดยรวมของส่วนไดเ้สยีในกำรร่วมคำ้ซึง่กจิกำร   
   บนัทกึบญัชตีำมวธิสี่วนไดเ้สยีแต่ละรำยทีไ่ม่มสีำระส ำคญั 31,472,233  4,648,780 
ก ำไรสุทธ ิ  20,226,659 928,296 
ก ำไรเบด็เสรจ็รวม 20,220,826 931,256 

 
12 เงินลงทุนระยะยำวอ่ืน 

 
กำรเปลีย่นแปลงของเงนิลงทุนระยะยำวอื่นส ำหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 มดีงันี้ 
 
 

งบกำรเงินรวม 
งบกำรเงิน

เฉพำะกิจกำร 
 บำท บำท 
   

รำคำตำมบญัชตีน้งวด  13,250 - 
ลงทุนเพิม่ 88,474,510 88,474,510 
รำคำตำมบญัชปีลำยงวด  88,487,760 88,474,510 
 
ในเดอืนกุมภำพนัธ์ พ.ศ. 2562 กิจกำรได้เข้ำลงทุนในบรษิัท เอสเอแอล กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จ ำกดั (“SAL”) ซึ่งเป็นบรษิัทจดทะเบียน 
ในประเทศไทย ด ำเนินธุรกิจให้บรกิำรภำคพื้นส ำหรบัอำกำศยำนและผู้โดยสำร โดยกำรซื้อหุ้นบุรมิสทิธจิ ำนวน 40,000 หุน้ และหุน้สำมญั
จ ำนวน 311,333 หุน้ จำกผูถ้อืหุ้นเดมิ ในรำคำ 80,000,000 บำท กำรเขำ้ลงทุนดงักล่ำวส่งผลใหก้จิกำรมสีดัส่วนกำรถอืครองรอ้ยละ 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 
 
ในเดือนธนัวำคม พ.ศ. 2562 กิจกำรได้เข้ำลงทุนในบริษัท เทเลพอร์ต (ประเทศไทย) จ ำกัด (“TLP”) ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียน 
ในประเทศไทย ด ำเนินธุรกจิขำยระวำงสนิคำ้สำยกำรบิน และบรกิำรโลจสิติกส์อื่นที่เกี่ยวข้องใหก้บักลุ่มบรษิัทแอร์เอเชยี  โดยกำรซื้อ
หุ้นสำมญัจ ำนวน 1 หุ้น จำกผู้ถือหุ้นเดมิ ในรำคำ 10 บำท กำรเข้ำลงทุนดงักล่ำวส่งผลให้กิจกำรมสีดัส่วนกำรถือครองร้อยละ 0.01 
ของทุนจดทะเบยีนทัง้หมดของ TLP 
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13 อสงัหำริมทรพัยเ์พ่ือกำรลงทุน - สุทธิ 

 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  ส่วนปรบัปรุง  งำนระหว่ำง  
 ท่ีดิน อำคำร อำคำร ก่อสร้ำง รวม 
 บำท บำท บำท บำท บำท 
      
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2561      
รำคำทุน 32,517,000 51,161,192 15,785,531 - 99,463,723 
หกั  ค่ำเสื่อมรำคำสะสม - (8,106,463) (1,288,561) - (9,395,024) 
รำคำตำมบญัช ี- สุทธ ิ 32,517,000 43,054,729 14,496,970 - 90,068,699 
      
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561      
รำคำตำมบญัชตีน้ปี - สุทธ ิ 32,517,000 43,054,729 14,496,970 - 90,068,699 
ซื้อเพิม่ - 329,580 - 217,320 546,900 
ค่ำเสื่อมรำคำ  - (3,427,329) (1,015,522) - (4,442,851) 
รำคำตำมบญัชปีลำยปี - สุทธ ิ 32,517,000 39,956,980 13,481,448 217,320 86,172,748 
      
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561      
รำคำทุน 32,517,000 51,490,772 15,785,531 217,320 100,010,623 
หกั  ค่ำเสื่อมรำคำสะสม - (11,533,792) (2,304,083) - (13,837,875) 
รำคำตำมบญัช ี- สุทธ ิ 32,517,000 39,956,980 13,481,448 217,320 86,172,748 
      
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562      
รำคำตำมบญัชตีน้ปี - สุทธ ิ  32,517,000   39,956,980   13,481,448   217,320   86,172,748  
ซื้อเพิม่  -     40,000   -     -  40,000  
ค่ำเสื่อมรำคำ   -     (3,349,282)  (985,921)  -     (4,335,203) 
โอนเขำ้ (ออก)  -     140,000   -     (140,000)  -    
รำคำตำมบญัชปีลำยปี - สุทธ ิ  32,517,000   36,787,698   12,495,527  77,320   81,877,545  
      
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562      
รำคำทุน  32,517,000   51,670,772   15,785,531  77,320   100,050,623  
หกั  ค่ำเสื่อมรำคำสะสม  -     (14,883,074)  (3,290,004)  -     (18,173,078) 
รำคำตำมบญัช ี- สุทธ ิ  32,517,000   36,787,698   12,495,527  77,320   81,877,545  

 
 



บริษทั ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส ์จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 

58 

 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 มลูค่ำยุตธิรรมของอสงัหำรมิทรพัยเ์พื่อกำรลงทุน แสดงไดด้งันี้ 
 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 บำท บำท 
   

ทีด่นิและอำคำร 133,897,172 133,897,172 
 
กจิกำรไดจ้ดัใหม้กีำรประเมนิมูลค่ำอสงัหำรมิทรพัย์เพื่อกำรลงทุนโดยผูป้ระเมนิมูลค่ำอสิระ ซึ่งผู้ประเมนิมูลค่ำอิสระเป็นผู้ทีไ่ดร้บักำรรบัรอง
ตำมมำตรฐำนวชิำชีพและเป็นผู้มีประสบกำรณ์ในกำรประเมินมูลค่ำในอสงัหำรมิทรพัย์ประเภทเดียวกนัและอยู่ในท ำเลที่ตัง้เดียวกับหรือ
ใกล้เคียงกับอสังหำริมทรพัย์เพื่อกำรลงทุนที่ได้รบักำรประเมินมูลค่ำดังกล่ำว กำรใช้งำนอสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุนของกิจกำร 
ทุกสนิทรพัย์เป็นกำรใชป้ระโยชน์ในลกัษณะที่เป็นกำรใช้ประโยชน์ที่ดทีี่สุดและก่อให้เกดิประโยชน์สูงสุดแก่กิจกำร มูลค่ำยุติธรรมของที่ดนิ
และอำคำรประเมนิโดยใชว้ธิเีทยีบเคยีงรำคำตลำดและตน้ทุนเปลี่ยนแทน ซึง่อยู่ในขอ้มลูระดบั 2 ของล ำดบัชัน้มลูค่ำยุตธิรรม 
 
ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 กิจกำรได้น ำอสงัหำรมิทรพัย์เพื่อกำรลงทุนซึ่งมรีำคำตำมบญัชจี ำนวน 46.00 ล้ำนบำท ไปจดจ ำนอง
เพื่อเป็นหลกัทรพัย์ค ้ำประกนัวงเงนิสนิเชื่อกบัสถำบันกำรเงนิตำมที่กล่ำวไว้ในหมำยเหตุข้อ 19.1 อย่ำงไรก็ตำม เมื่อวนัที่ 8 มกรำคม 
พ.ศ. 2562 กจิกำรไดด้ ำเนินกำรไถ่ถอนอสงัหำรมิทรพัยเ์พื่อกำรลงทุนทัง้หมดทีน่ ำไปค ้ำประกนัวงเงนิสนิเชื่อดงักล่ำวแล้ว 
 
จ ำนวนเงนิทีเ่กีย่วขอ้งกบัอสงัหำรมิทรพัยเ์พื่อกำรลงทุน ทีไ่ดร้บัรูใ้นก ำไรหรอืขำดทุน ไดแ้ก่ 
 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บำท บำท 
   
รำยไดค้่ำเช่ำ 4,686,000 4,686,000 
ค่ำใชจ้่ำยในกำรด ำเนินงำนโดยตรงทีเ่กดิจำก   
   อสงัหำรมิทรพัยเ์พื่อกำรลงทุนซึ่งก่อใหเ้กดิรำยไดค้่ำเช่ำ 4,914,836 5,192,384 
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14 ท่ีดิน อำคำร และอปุกรณ์ - สุทธิ 

 
 งบกำรเงินรวม 
   ส่วนปรบัปรุง เครื่องมือและ รถยนต์และ เครื่องตกแต่ง เครื่องใช้ งำนระหว่ำง  
 ท่ีดิน อำคำร อำคำร อปุกรณ์ อปุกรณ์ ส ำนักงำน ส ำนักงำน ก่อสร้ำง รวม 
 บำท บำท บำท บำท บำท บำท บำท บำท บำท 
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2561          
รำคำทุน 33,432,000 27,117,646 69,079,788 50,571,554 88,493,469 31,053,967 77,467,956 248,728 377,465,108 
หกั  ค่ำเสื่อมรำคำสะสม - (3,234,292) (16,214,471) (16,182,970) (31,956,235) (17,787,698) (37,965,990) - (123,341,656) 
รำคำตำมบญัช ี- สุทธ ิ 33,432,000 23,883,354 52,865,317 34,388,584 56,537,234 13,266,269 39,501,966 248,728 254,123,452 
          
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561          
รำคำตำมบญัชตีน้ปี - สุทธ ิ 33,432,000 23,883,354 52,865,317 34,388,584 56,537,234 13,266,269 39,501,966 248,728 254,123,452 
จดัประเภทรำยกำรใหม่ - สุทธ ิ - (146,608) 146,608 (415,048) (2) (26,872) 441,922 - - 
ซื้อเพิม่ - - 993,143 3,213,335 14,226,662 1,334,272 13,781,796 1,571,360 35,120,568 
จ ำหน่ำย - สุทธ ิ - - (111,123) - (4,244,875) (32,562) - - (4,388,560) 
ตดัจ ำหน่ำย - สุทธ ิ - - (1) (68,605) (2) (46,341) (329,406) - (444,355) 
ค่ำเสื่อมรำคำ - (1,569,393) (5,438,570) (9,067,682) (13,463,148) (3,959,023) (11,755,250) - (45,253,066) 
โอนเขำ้ (ออก) - - 98,728 - - - 150,000 (248,728) - 
รำคำตำมบญัชปีลำยปี - สุทธ ิ 33,432,000 22,167,353 48,554,102 28,050,584 53,055,869 10,535,743 41,791,028 1,571,360 239,158,039 
          
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561          
รำคำทุน 33,432,000 26,870,531 68,849,259 53,573,394 85,965,286 28,918,539 87,579,342 1,571,360 386,759,711 
หกั  ค่ำเสื่อมรำคำสะสม - (4,703,178) (20,295,157) (25,522,810) (32,909,417) (18,382,796) (45,788,314) - (147,601,672) 
รำคำตำมบญัช ี- สุทธ ิ 33,432,000 22,167,353 48,554,102 28,050,584 53,055,869 10,535,743 41,791,028 1,571,360 239,158,039 
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 งบกำรเงินรวม 
   ส่วนปรบัปรุง เครื่องมือและ รถยนต์และ เครื่องตกแต่ง เครื่องใช้ งำนระหว่ำง  
 ท่ีดิน อำคำร อำคำร อปุกรณ์ อปุกรณ์ ส ำนักงำน ส ำนักงำน ก่อสร้ำง รวม 
 บำท บำท บำท บำท บำท บำท บำท บำท บำท 
          
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562          
รำคำตำมบญัชตีน้ปี - สุทธ ิ  33,432,000   22,167,353   48,554,102   28,050,584   53,055,869   10,535,743   41,791,028   1,571,360   239,158,039  
ซื้อเพิม่  -     -     40,000   3,829,990   4,252,400   639,703   6,456,996   68,202,421   83,421,510  
จ ำหน่ำย - สุทธ ิ  -     -     -     (37,449)  -     (3)  (97,179)  -     (134,631) 
ตดัจ ำหน่ำย - สุทธ ิ  -     -     -     (2)  -     (5,394)  (20,490)  -     (25,886) 
ค่ำเสื่อมรำคำ  -     (1,539,791)  (5,199,732)  (12,175,826)  (13,028,303)  (3,332,632)  (10,329,103)  -     (45,605,387) 
โอนเขำ้ (ออก)  -     -     147,233   42,033,570   -     -     146,000   (42,326,803)  -    
รำคำตำมบญัชปีลำยปี - สุทธ ิ  33,432,000   20,627,562   43,541,603   61,700,867   44,279,966   7,837,417   37,947,252   27,446,978   276,813,645  
          
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562          
รำคำทุน  33,432,000   26,870,531   69,036,492   98,576,267   90,217,686   29,396,038   93,775,937   27,446,978   468,751,929  
หกั  ค่ำเสื่อมรำคำสะสม  -     (6,242,969)  (25,494,889)  (36,875,400)  (45,937,720)  (21,558,621)  (55,828,685)  -     (191,938,284) 
รำคำตำมบญัช ี- สุทธ ิ  33,432,000   20,627,562   43,541,603   61,700,867   44,279,966   7,837,417   37,947,252   27,446,978   276,813,645  
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 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 
เครื่องใช้ 
ส ำนักงำน 

เครื่องตกแต่ง
ส ำนักงำน รถยนต์ 

งำนระหว่ำง 
ก่อสร้ำง รวม 

 บำท บำท บำท บำท บำท 
      
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2561      
รำคำทุน 9,363,315 4,451,852 10,192,820 - 24,007,987 
หกั  ค่ำเสื่อมรำคำสะสม (2,401,535) (2,936,009) (1,114,513) - (6,452,057) 
รำคำตำมบญัช ี- สุทธ ิ 6,961,780 1,515,843 9,078,307 - 17,555,930 
      
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561     
รำคำตำมบญัชตีน้ปี - สุทธ ิ  6,961,780   1,515,843   9,078,307  -  17,555,930  
ซื้อเพิม่  2,449,622   299,965   50,982  -  2,800,569  
ตดัจ ำหน่ำย - สุทธ ิ  (43)  (16,373)  -    -  (16,416) 
ค่ำเสื่อมรำคำ   (1,299,932)  (596,362)  (2,045,767) -  (3,942,061) 
รำคำตำมบญัชปีลำยปี - สุทธ ิ  8,111,427   1,203,073   7,083,522  -  16,398,022  
      
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561      
รำคำทุน 11,113,074 3,952,064 10,243,802 - 25,308,940 
หกั  ค่ำเสื่อมรำคำสะสม (3,001,647) (2,748,991) (3,160,280) - (8,910,918) 
รำคำตำมบญัช ี- สุทธ ิ 8,111,427 1,203,073 7,083,522 - 16,398,022 
      
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562     
รำคำตำมบญัชตีน้ปี - สุทธ ิ  8,111,427   1,203,073   7,083,522  -  16,398,022  
ซื้อเพิม่  905,303   212,233   -    3,000,000  4,117,536  
ค่ำเสื่อมรำคำ   (1,529,179)  (466,777)  (2,047,638) -  (4,043,594) 
รำคำตำมบญัชปีลำยปี - สุทธ ิ  7,487,551   948,529   5,035,884  3,000,000  16,471,964  
      
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562      
รำคำทุน  12,018,377   4,164,297   10,243,802  3,000,000  29,426,476  
หกั  ค่ำเสื่อมรำคำสะสม  (4,530,826)  (3,215,768)  (5,207,918) -  (12,954,512) 
รำคำตำมบญัช ี- สุทธ ิ  7,487,551   948,529   5,035,884  3,000,000  16,471,964  
 
รำยกำรกำรซื้อในตำรำงข้ำงต้นได้รวมกำรได้มำซึ่งสนิทรพัย์ตำมสญัญำเช่ำกำรเงนิที่กลุ่มกิจกำรเป็นผู้เช่ำจ ำนวน 3,505,700 บำท  
(พ.ศ. 2561: 13,585,680 บำท) และไม่มกีำรขำยสนิทรพัยต์ำมสญัญำเช่ำกำรเงนิทีก่ลุ่มกจิกำรเป็นผูใ้หเ้ช่ำ (พ.ศ. 2561: 4,190,094 บำท) 
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สนิทรพัย์ตำมสญัญำเช่ำกำรเงนิที่กลุ่มกิจกำรเป็นผู้เช่ำซึ่งรวมแสดงในรำยกำรข้ำงต้นประกอบด้วยรถยนต์และเครื่องใช้ส ำนักงำน 
มรีำยละเอยีดดงัต่อไปนี้ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บำท บำท บำท บำท 
     

รำคำทุนของสนิทรพัยต์ำมสญัญำเช่ำกำรเงนิ  57,773,481  54,267,781  16,869,699  16,869,699  
หกั  ค่ำเสื่อมรำคำสะสม  (26,485,079) (16,920,032)  (7,286,444) (4,581,675) 
รำคำตำมบญัช ี- สุทธ ิ  31,288,402  37,347,749  9,583,255  12,288,024  
 
ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 ที่ดนิและอำคำรของกิจกำรในงบกำรเงนิรวม ซึ่งมมีูลค่ำตำมบญัชสีุทธิจ ำนวน 46.00 ล้ำนบำท ถูกน ำไป 
ค ้ำประกนัวงเงนิกู้ยมืจำกสถำบันกำรเงนิของกลุ่มกิจกำรจ ำนวน 199.35 ล้ำนบำท ซึ่งวงเงนิกู้ยืมดงักล่ำวนี้ครอบคลุมถึงเงนิเบิกเกินบญัชี
ธนำคำร เงนิกู้ยมืระยะสัน้ และเงนิกูย้มืระยะยำวของกลุ่มกจิกำร (หมำยเหตุขอ้ 19.1) เมื่อวนัที ่8 มกรำคม พ.ศ. 2562 กจิกำรไดด้ ำเนินกำร
ไถ่ถอนทีด่นิและอำคำรเพื่อกำรลงทุนทัง้หมดทีน่ ำไปค ้ำประกนัวงเงนิสนิเชื่อดงักล่ำวแล้ว 
 
นอกจำกนี้ ทีด่นิและสิง่ปลูกสรำ้งอกีแห่งหนึ่งของบรษิทัย่อยในงบกำรเงนิรวมซึง่มมีลูค่ำสุทธ ิณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 จ ำนวน 
9.60 ล้ำนบำท ถูกน ำไปค ้ำประกนัวงเงนิกู้ยมืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิของบรษิัทย่อยดงักล่ำวจ ำนวน 13 ล้ำนบำท (หมำยเหตุข้อ 19.1) 
เมื่อวนัที ่3 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 กลุ่มกจิกำรไดด้ ำเนินกำรไถ่ถอนทีด่นิและสิง่ปลูกสรำ้งทัง้หมดทีน่ ำไปค ้ำประกนัวงเงนิสนิเชื่อดงักล่ำวแล้ว 
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15 สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน - สุทธิ 

 
 งบกำรเงินรวม 
 โปรแกรม งำนระหว่ำง  
 คอมพิวเตอร ์ ติดตัง้ รวม 
 บำท บำท บำท 
    

ณ วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2561    
รำคำทุน 14,142,682 1,057,235 15,199,917 
หกั  ค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสม (4,845,072) - (4,845,072) 
รำคำตำมบญัช ี- สุทธ ิ 9,297,610 1,057,235 10,354,845 
    
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561    
รำคำตำมบญัชตีน้ปี - สุทธ ิ 9,297,610 1,057,235 10,354,845 
ซื้อเพิม่  2,536,770  3,645,678 6,182,448 
ตดัจ ำหน่ำย - สุทธ ิ  (1)  -     (1) 
ค่ำตดัจ ำหน่ำย  (2,856,831)  -     (2,856,831) 
โอนเขำ้ (ออก)  1,162,725   (1,162,725)  -    
รำคำตำมบญัชปีลำยปี - สุทธ ิ  10,140,273  3,540,188   13,680,461  
    
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561    
รำคำทุน  17,902,175   3,540,188   21,442,363  
หกั  ค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสม  (7,761,902)  -     (7,761,902) 
รำคำตำมบญัช ี- สุทธ ิ  10,140,273   3,540,188   13,680,461  
    

ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562    
รำคำตำมบญัชตีน้ปี - สุทธ ิ  10,140,273   3,540,188   13,680,461  
ซื้อเพิม่  934,710   3,990,312   4,925,022  
ค่ำตดัจ ำหน่ำย  (3,169,518)  -     (3,169,518) 
โอนเขำ้ (ออก)  4,978,850   (4,978,850)  -    
รำคำตำมบญัชปีลำยปี - สุทธ ิ  12,884,315   2,551,650   15,435,965  
    
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562    
รำคำทุน  23,815,735   2,551,650   26,367,385  
หกั  ค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสม  (10,931,420)  -     (10,931,420) 
รำคำตำมบญัช ี- สุทธ ิ  12,884,315   2,551,650   15,435,965  
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 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 โปรแกรม 
 คอมพิวเตอร ์
 บำท 
  

ณ วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2561  
รำคำทุน 1,952,905 
หกั  ค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสม (184,446) 
รำคำตำมบญัช ี- สุทธ ิ 1,768,459 
  

ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561  
รำคำตำมบญัชตีน้ปี - สุทธ ิ  1,768,459  
ตดัจ ำหน่ำย  (391,519) 
รำคำตำมบญัชปีลำยปี - สุทธ ิ  1,376,940  
  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561  
รำคำทุน  1,952,905  
หกั  ค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสม  (575,965) 
รำคำตำมบญัช ี- สุทธ ิ  1,376,940  
  

ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562  
รำคำตำมบญัชตีน้ปี  - สุทธ ิ  1,376,940  
ตดัจ ำหน่ำย  (390,885) 
รำคำตำมบญัชปีลำยปี  - สุทธ ิ  986,055  
  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562  
รำคำทุน  1,952,905  
หกั  ค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสม  (966,850) 
รำคำตำมบญัช ี- สุทธ ิ  986,055  
 

16 สินทรพัยภ์ำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี 
 

สนิทรพัยภ์ำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัชสีำมำรถวเิครำะห์ไดด้งันี้ 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บำท บำท บำท บำท 
สินทรพัยภ์ำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี     
สนิทรพัยภ์ำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัชทีีจ่ะใชป้ระโยชน์     
   ภำยใน 12 เดอืน  5,011,479    5,272,759 1,465,282 2,431,440 
สนิทรพัยภ์ำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัชทีีจ่ะใชป้ระโยชน์     
   เกนิกว่ำ 12 เดอืน  12,186,132  10,224,933  4,130,139  2,226,113 
  17,197,611  15,497,692  5,595,421  4,657,553 
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รำยกำรเคลื่อนไหวของภำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัชมีดีงันี้ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บำท บำท บำท บำท 
     
ณ วนัที ่1 มกรำคม   15,497,692   10,349,447   4,657,553   1,057,010  
รบัรูใ้นงบก ำไร (ขำดทุน) เบด็เสรจ็  822,077  (175,048)  63,629  527,397 
รบัรูใ้นก ำไร (ขำดทุน) (หมำยเหตุขอ้ 28)  877,842  5,323,293  874,239  3,073,146 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม   17,197,611  15,497,692  5,595,421  4,657,553 
 
รำยกำรเคลื่อนไหวของสนิทรพัยภ์ำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัชมีดีงันี้ 
 
 งบกำรเงินรวม 
  

ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 
พ.ศ. 2562 

รำยกำรท่ีรบัรู้ 
ในงบก ำไรขำดทุน

เบด็เสรจ็ 

 
รำยกำรท่ีรบัรู้ 

ในงบก ำไรขำดทุน 

 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม  

พ.ศ. 2562 
 บำท บำท บำท บำท 
     
สินทรพัยภ์ำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี     
ค่ำเผื่อหนี้สงสยัจะสญู  914,168   -     35,854   950,022  
ผลประโยชน์พนักงำน  6,316,346   822,077   (1,317,224)  5,821,199  
ขำดทุนสะสมทำงภำษ ี  8,267,178   -     2,159,212   10,426,390  
รวม  15,497,692   822,077   877,842   17,197,611  
 
 งบกำรเงินรวม 
  

ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 
พ.ศ. 2561 

รำยกำรท่ีรบัรู้ 
ในงบก ำไรขำดทุน

เบด็เสรจ็ 

 
รำยกำรท่ีรบัรู้ 

ในงบก ำไรขำดทุน 

 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม  

พ.ศ. 2561 
 บำท บำท บำท บำท 
     
สินทรพัยภ์ำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี     
ค่ำเผื่อหนี้สงสยัจะสญู 961,873 -  (47,705)  914,168  
ผลประโยชน์พนักงำน 4,705,069 (175,048) 1,786,325 6,316,346 
ขำดทุนสะสมทำงภำษ ี 4,682,505 - 3,584,673 8,267,178 
รวม 10,349,447 (175,048) 5,323,293 15,497,692 
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 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  

ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 
พ.ศ. 2562 

รำยกำรท่ีรบัรู้ 
ในงบก ำไรขำดทุน

เบด็เสรจ็ 

 
รำยกำรท่ีรบัรู้ 

ในงบก ำไรขำดทุน 

 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม  

พ.ศ. 2562 
 บำท บำท บำท บำท 
     
สินทรพัยภ์ำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี     
ค่ำเผื่อหนี้สงสยัจะสญู  95,101   -     36,238   131,339  
ผลประโยชน์พนักงำน  2,144,012   63,629   (1,309,831)  897,810  
ขำดทุนสะสมทำงภำษ ี  2,418,440   -     2,147,832   4,566,272  
รวม  4,657,553   63,629   874,239   5,595,421  

 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  

ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 
พ.ศ. 2561 

รำยกำรท่ีรบัรู้ 
ในงบก ำไรขำดทุน

เบด็เสรจ็ 

 
รำยกำรท่ีรบัรู้ 

ในงบก ำไรขำดทุน 

 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม  

พ.ศ. 2561 
 บำท บำท บำท บำท 
     
สินทรพัยภ์ำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี     
ค่ำเผื่อหนี้สงสยัจะสญู  74,232  -  20,869   95,101  
ผลประโยชน์พนักงำน  982,778  527,397 633,837 2,144,012 
ขำดทุนสะสมทำงภำษ ี  -    - 2,418,440 2,418,440 
รวม  1,057,010  527,397 3,073,146 4,657,553 
 
สนิทรพัยภ์ำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัชสี ำหรบัรำยกำรขำดทุนทำงภำษทีีย่งัไม่ไดใ้ชย้กไปจะรบัรูไ้ม่เกนิจ ำนวนทีเ่ป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่ว่ำจะ
มกี ำไรทำงภำษใีนอนำคตเพยีงพอทีจ่ะใชป้ระโยชน์ทำงภำษนีัน้ กลุ่มกจิกำรไม่ไดร้บัรูส้นิทรพัยภ์ำษเีงนิได้รอกำรตดับญัชจี ำนวน 374,706 บำท 
(พ.ศ. 2561: 363,848 บำท) ที่เกิดจำกรำยกำรขำดทุนจ ำนวน  1,873,531 บำท (พ.ศ. 2561: 1,819,242 บำท) ที่สำมำรถยกไป 
เพื่อหกักลบกบัก ำไรทำงภำษใีนอนำคต  
 
วนัหมดสทิธขิองรำยกำรขำดทุนทำงภำษแีสดงไดด้งันี้ 
 งบกำรเงินรวม 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บำท บำท 
   
หมดสทิธใินปี พ.ศ. 2563  951,595  951,595 
หมดสทิธใินปี พ.ศ. 2564  711,115  711,115 
หมดสทิธใินปี พ.ศ. 2565  47,191  47,191 
หมดสทิธใินปี พ.ศ. 2566  109,341  109,341 
หมดสทิธใินปี พ.ศ. 2567  54,289  - 
  1,873,531  1,819,242 
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17 สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 

 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บำท บำท บำท บำท 
     

ภำษเีงนิไดน้ิตบิุคคลถูกหกั ณ ทีจ่่ำย  51,341,227  36,995,501  10,250,425   6,572,378  
ลูกหนี้กรมสรรพำกร 785,303  785,303   -     -    
ภำษมีลูค่ำเพิม่รอรบัคนื 35,603,998   3,315,439   -     -    
เงนิทดรองจ่ำยอื่น   37,988,367   43,038,764   -     -    
 125,718,895   84,135,007   10,250,425   6,572,378  
 

18 เจ้ำหน้ีกำรค้ำและเจ้ำหน้ีอ่ืน 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บำท บำท บำท บำท 
     

เจำ้หนี้กำรคำ้ - กจิกำรอื่น  173,119,621   238,894,860   8,814,897   5,710,371  
 - กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั (หมำยเหตุขอ้ 30.3)  7,915,667   6,172,674   517,283   1,935,292  
เจำ้หนี้อื่น - กจิกำรอื่น  21,911,121   15,350,966   5,047,613   2,967,355  
 - กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั (หมำยเหตุขอ้ 30.3)  -     -     -     6,161  
ค่ำใชจ้่ำยคำ้งจ่ำย - กจิกำรอื่น  210,648,483   182,476,242   9,723,328   10,985,617  
 - กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั (หมำยเหตุขอ้ 30.3)  651,498   81,278   8,789   -    
  414,246,390   442,976,020   24,111,910   21,604,796  
 

19 เงินกู้ยืม 
 
19.1 เงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน 

 
เงนิกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิ ณ วนัที ่31 ธนัวำคม ประกอบดว้ยรำยละเอยีดดงันี้ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บำท บำท บำท บำท 
     

เงนิกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิ     
   ทีถ่งึก ำหนดช ำระภำยใน 1 ปี  60,000,000  1,875,996  60,000,000  - 
เงนิกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิ     
   ทีถ่งึก ำหนดช ำระเกนิกว่ำ 1 ปี  240,000,000  -  240,000,000  - 
รวม  300,000,000  1,875,996  300,000,000  - 
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กำรเปลีย่นแปลงของเงนิกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิส ำหรบัปีสิ้นสุดวนัที ่31 ธนัวำคม ประกอบดว้ยรำยละเอยีดดงันี้ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บำท บำท บำท บำท 
     
ณ วนัที ่1 มกรำคม  1,875,996   8,452,704   -    - 
เพิม่ขึน้ระหว่ำงปี  300,000,000  -  300,000,000  - 
จ่ำยช ำระคนืระหว่ำงปี  (1,875,996)  (6,576,708)  -    - 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม  300,000,000   1,875,996   300,000,000  - 

 
เงนิกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิมอีตัรำดอกเบีย้ลอยตวั ดงันัน้มลูค่ำยุตธิรรมจงึใกล้เคยีงกบัรำคำตำมบญัช ี
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เงนิกูย้มืระยะยำวส ำหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 ประกอบดว้ยรำยละเอยีดดงันี้ 
 
   พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561  กำรช ำระเงินกู ้
 วงเงิน(บำท) วตัถปุระสงค ์ บำท บำท อตัรำดอกเบ้ีย ก ำหนดช ำระคืนเงินต้น ก ำหนดช ำระคืนดอกเบ้ีย 

        
วงเงนิที ่1 3,000,000 ทัว่ไป - 546,531 MLR ผ่อนช ำระเงนิตน้จ ำนวน 60 งวด (ทุกงวดรำย 1 เดอืน)  ก ำหนดจำ่ยเป็นรำยเดอืน 
วงเงนิที ่2 13,000,000 เพื่อลงทุนในคลงัสนิคำ้และ เพิม่สภำพคลอ่ง  

- 
 

1,329,465 
ปีที ่1-2 MLR-1 
ปีที ่3 MLR 

ผ่อนช ำระเงนิตน้จ ำนวน 60 งวด (ทุกงวดรำย 1 เดอืน) ก ำหนดจำ่ยเป็นรำยเดอืน 

วงเงนิที ่3 300,000,000 เพื่อซื้อหุน้ในกจิกำรอื่น  
300,000,000 

 
- 

THBFIX6M บวก
อตัรำส่วนเพิม่ 

ผ่อนช ำระเงนิตน้จ ำนวน 20 งวด (ทุกงวดรำย 3 เดอืน) 
เริม่ช ำระงวดแรกเดอืนมกรำคม 2563 

ก ำหนดจำ่ยเป็นรำยเดอืน 

   300,000,000 1,875,996    

 
วงเงนิกูย้มืระยะยำวจ ำนวน 3 ลำ้นบำทของบรษิทัย่อยแห่งหนึ่งค ้ำประกนัโดยกรรมกำรสองท่ำนของกจิกำร เมื่อวนัที ่29 ตุลำคม 2562 บรษิทัย่อยไดท้ ำกำรจ่ำยช ำระเงนิกู้ยมืงวดสุดทำ้ย และปิดวงเงนิกูย้มืนี้ 
 
วงเงนิกู้ยืมระยะยำวจ ำนวน 13 ล้ำนบำทของบรษิัทย่อยอีกแห่งหนึ่งค ้ำประกันด้วยที่ดินและสิ่งปลูกสร้ำงของบริษัทย่อยดังกล่ำวในงบกำรเงนิรวม (หมำยเหตุข้อ 14) และกรรมกำรสองท่ำนของกิจกำร เมื่อวนัที ่ 
3 ธนัวำคม 2562 บรษิทัย่อย ไดท้ ำกำรจ่ำยช ำระเงนิกูย้มืงวดสุดทำ้ย และไถ่ถอนทีด่นิหลกัประกนัจำกธนำคำรแล้ว 
 
วงเงนิกูย้มืระยะยำวจ ำนวน 300 ลำ้นบำทของบรษิทั ไม่มหีลกัประกนั 
 
 



บริษทั ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส ์จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 

 

70 

19.2 หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำกำรเงิน 
 
กำรเปลีย่นแปลงของหนี้สนิตำมสญัญำเช่ำกำรเงนิระหว่ำงปีมรีำยละเอยีดดงัต่อไปนี้ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บำท บำท บำท บำท 
     
ณ วนัที ่1 มกรำคม  31,229,965   30,437,957  10,654,031  14,329,914 
บวก เพิม่ขึน้ระหว่ำงปี 3,505,700    11,249,576  - - 
หกั จ่ำยช ำระเงนิในระหว่ำงปี  (12,941,738) (11,781,178)  (4,244,635) (4,244,635) 
  21,793,927  29,906,355  6,409,396  10,085,279 
บวก  ตดัจ ำหน่ำยค่ำใชจ้่ำยทำงกำรเงนิ     
           ในอนำคตของสญัญำเช่ำกำรเงนิ  1,175,919  1,323,610  391,322  568,752 
     
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม  22,969,846   31,229,965   6,800,718   10,654,031  
 
จ ำนวนเงนิขัน้ต ่ำทีต่อ้งจ่ำยซึง่บนัทกึเป็นหนี้สนิตำมสญัญำเช่ำกำรเงนิ มดีงัต่อไปนี้ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บำท บำท บำท บำท 
     
ครบก ำหนดภำยในไม่เกนิ 1 ปี  10,315,588   12,314,539   3,909,554   4,244,634  
ครบก ำหนดเกนิ 1 ปีแต่ไม่เกนิ 5 ปี  14,079,700   20,825,320   3,189,670   7,099,225  
  24,395,288   33,139,859   7,099,224   11,343,859  
หกั  ค่ำใชจ้่ำยทำงกำรเงนิในอนำคต     
           ของสญัญำเช่ำกำรเงนิ  (1,425,442)  (1,909,894)  (298,506)  (689,828) 
     
มลูค่ำปัจจุบนัของหนี้สนิตำมสญัญำเช่ำกำรเงนิ  22,969,846   31,229,965   6,800,718   10,654,031  
     
หนี้สนิตำมสญัญำเช่ำกำรเงนิ     
- ส่วนทีห่มุนเวยีน 9,562,085   11,318,900   3,704,317   3,853,313  
- ส่วนทีไ่ม่หมุนเวยีน  13,407,761   19,911,065   3,096,401   6,800,718  
  22,969,846   31,229,965   6,800,718   10,654,031  
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มลูค่ำปัจจุบนัของหนี้สนิตำมสญัญำเช่ำกำรเงนิมรีำยละเอยีดดงันี้ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บำท บำท บำท บำท 
     

ครบก ำหนดภำยในไม่เกนิ 1 ปี 9,562,085   11,318,900   3,704,317   3,853,313  
ครบก ำหนดเกนิ 1 ปีแต่ไม่เกนิ 5 ปี  13,407,761   19,911,065   3,096,401   6,800,718  
  22,969,846   31,229,965   6,800,718   10,654,031  

 
20 หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 

 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บำท บำท บำท บำท 
     

ภำษหีกั ณ ทีจ่่ำยคำ้งจ่ำย  4,438,975   4,985,847   544,099   579,325  
ภำษมีลูค่ำเพิม่คำ้งจ่ำย  5,956,475   4,867,536  492,794   272,196  
ภำษขีำยทีย่งัไม่ถงึก ำหนด  10,446,535   9,560,794  1,758,295     1,347,483  
ภำษเีงนิไดน้ิตบิุคคลคำ้งจ่ำย  7,750,599  16,330,300  -     -    
เงนิค ้ำประกนัรบั  9,983,856  3,283,856  -     
อื่นๆ  40,998   134,631   -   -    
  38,617,438   39,162,964   2,795,188   2,199,004  
 

21 ภำระผกูพนัผลประโยชน์พนักงำน 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บำท บำท บำท บำท 
     

หนี้สนิในงบแสดงฐำนะกำรเงนิ     
   - ผลประโยชน์เมื่อเกษยีณอำยุ  29,105,997   31,581,730   4,489,053   10,720,059  
     
ก ำไรหรอืขำดทุนทีร่วมอยู่ในงบก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็     
   - ผลประโยชน์เมื่อเกษยีณอำยุ  (5,900,875)  9,754,944   (6,549,153)  3,169,183  
     
กำรวดัมลูค่ำใหม่ส ำหรบั     
   - ผลประโยชน์เมื่อเกษยีณอำยุ  4,110,386  (875,241) 318,147  2,636,984  
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โครงกำรผลประโยชน์เม่ือเกษียณอำยุ 
 
โครงกำรผลประโยชน์เมื่อเกษียณอำยุเป็นโครงกำรจ่ำยผลตอบแทนงวดสุดท้ำยใหแ้ก่พนักงำน โดยผลประโยชน์ที่พนักงำนจะไดร้บั
ขึน้อยู่กบัระยะเวลำกำรท ำงำนและเงนิเดอืนในปีสุดทำ้ยก่อนทีจ่ะเกษยีณอำยุ 
 
กำรเคลื่อนไหวของภำระผกูพนัผลประโยชน์พนักงำนในระหว่ำงปี มดีงันี้ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บำท บำท บำท บำท 
     
ณ วนัที ่1 มกรำคม 31,581,730 23,284,427 10,720,059 4,913,892 
     
  ตน้ทุนบรกิำรปัจจุบนั 4,035,382 7,296,364  517,224  1,966,131 
  ตน้ทุนบรกิำรในอดตี  2,923,688   (247,169)  202,780   -    
  ค่ำใชจ้่ำยดอกเบีย้  564,495  2,705,749   101,177   1,203,052  
  กลบัรำยกำรภำระผูกพนัผลประโยชน์พนักงำน (13,424,440) - (7,370,334) - 
  (5,900,875)  9,754,944   (6,549,153)  3,169,183  
     
กำรวดัมลูค่ำใหม่     
  ขำดทุน (ก ำไร) ทีเ่กดิจำกกำรเปลีย่นแปลง 
    ขอ้สมมตทิำงกำรเงนิ 

 
2,945,595  

 
(3,888,559) 

 
 111,111  

 
(543,474)  

  ขำดทุนทีเ่กดิจำกประสบกำรณ์ 1,164,791  3,013,318  207,036   3,180,458  
 4,110,386 (875,241)  318,147  2,636,984  
     
กำรจ่ำยช ำระผลประโยชน์  (685,244)  (582,400)  -     -    
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม  29,105,997   31,581,730   4,489,053   10,720,059  
 
เมื่อวนัที่ 5 เมษำยน พ.ศ. 2562 พระรำชบัญญัติคุ้มครองแรงงำนฉบับแก้ไขได้ถูกประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ ซึ่งมีผลบังคบัใช้
ระหว่ำงปี กำรเปลี่ยนแปลงที่ส ำคญัไดแ้ก่ ค่ำชดเชยส ำหรบัพนักงำนทีเ่กษียณอำยุและมอีำยุงำนมำกกว่ำหรอืเท่ำกบั 20 ปี จะเปลี่ยน
จำกจ ำนวน 300 วันของค่ำจ้ำงอัตรำสุดท้ำยเป็น 400 วันของค่ำจ้ำงอัตรำสุดท้ำย ผลกระทบจำกกำรเปลี่ยนแปลงกฎหมำยนี้ 
ต่องบกำรเงนิของกลุ่มกิจกำรและกิจกำรมีจ ำนวน 2.92 ล้ำนบำท และ 0.20 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั โดยกลุ่มกิจกำรรบัรู้ในก ำไรหรือ
ขำดทุนในระหว่ำงปีทนัท ี
 
ในระหว่ำงปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2562 กลุ่มกิจกำรกลับรำยกำรภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำนเน่ืองจำกกำรสละสิทธิ  ์
ในกำรรบัผลประโยชน์เมื่อเกษียณอำยุของคณะกรรมกำรบรหิำร 
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ขอ้สมมติฐำนจำกกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยัทีส่ ำคญั ณ วนัที่ในงบแสดงฐำนะกำรเงนิรวมและงบแสดงฐำนะกำรเงนิ
เฉพำะกจิกำร มดีงัต่อไปนี้ 
 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
   
อตัรำคดิลด   รอ้ยละ 1.19 ถงึ 2.51  รอ้ยละ 1.76 ถงึ 4.38 
อตัรำกำรขึน้เงนิเดอืน  รอ้ยละ 6.00 ถงึ 7.00  รอ้ยละ 7.00  
อตัรำกำรลำออก   
- อำยุน้อยกว่ำ 30 ปี  รอ้ยละ 20.00  รอ้ยละ 20.00 
- ตัง้แต่ 30 ปี ถงึน้อยกว่ำ 40 ปี  รอ้ยละ 15.00  รอ้ยละ 15.00 
- ตัง้แต่ 40 ปี ถงึน้อยกว่ำ 55 ปี  รอ้ยละ 9.00  รอ้ยละ 9.00 
- อำยุ 55 ปี ขึน้ไป  รอ้ยละ 0.00  รอ้ยละ 0.00 
 
กำรวเิครำะหค์วำมอ่อนไหวของขอ้สมมตหิลกัในกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตรป์ระกนัภยัเป็นดงันี้ 
 
 กำรเปล่ียนแปลง ผลกระทบต่อภำระผกูพนัโครงกำรผลประโยชน์ท่ีก ำหนดไว้ 

 ในข้อสมมติ กำรเพ่ิมขึ้นของข้อสมมติ กำรลดลงของข้อสมมติ 

    
อตัรำคดิลด รอ้ยละ 1.00 ลดลง รอ้ยละ 11.00 เพิม่ขึน้ รอ้ยละ 13.00 
อตัรำกำรเพิม่ขึน้ของเงนิเดอืน รอ้ยละ 1.00 เพิม่ขึน้ รอ้ยละ 12.00 ลดลง รอ้ยละ 11.00 
อตัรำกำรลำออกของพนักงำน รอ้ยละ 20.00 ลดลง รอ้ยละ 14.00 เพิม่ขึน้ รอ้ยละ 18.00 
 
กำรวเิครำะหค์วำมอ่อนไหวขำ้งตน้นี้อำ้งองิจำกกำรเปลี่ยนแปลงขอ้สมมต ิขณะทีใ่หข้อ้สมมตอิื่นคงที ่ในทำงปฏบิตัสิถำนกำรณ์ดงักล่ำว
ยำกที่จะเกิดขึ้น และกำรเปลี่ยนแปลงในข้อสมมติอำจมีควำมสัมพันธ์กัน ในกำรค ำนวณกำรวิเครำะห์ควำมอ่อนไหวของภำระผูกพัน
ผลประโยชน์ที่ก ำหนดไว้ทีม่ตี่อกำรเปลี่ยนแปลงในขอ้สมมติหลกัได้ใช้วธิีเดยีวกบั (มูลค่ำปัจจุบนัของภำระผูกพนัโครงกำรผลประโยชน์ 
ที่ก ำหนดไว้ค ำนวณด้วยวธิีคดิลดแต่ละหน่วยที่ประมำณกำรไว้ (Projected Unit Credit Method) ณ วนัสิ้นรอบระยะเวลำรำยงำน)  
ในกำรค ำนวณหนี้สนิภำระผกูพนัผลประโยชน์พนักงำนทีร่บัรูใ้นงบแสดงฐำนะกำรเงนิ 
 
วธิกีำรและประเภทของขอ้สมมตทิีใ่ชใ้นกำรจดัท ำกำรวเิครำะหค์วำมอ่อนไหวไม่ไดเ้ปลีย่นแปลงจำกปีก่อน 
 
ระยะเวลำถวัเฉลี่ยถ่วงน ้ำหนักของภำระผูกพนัตำมโครงกำรผลประโยชน์ในงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร คอื  16.2 ปี 
(พ.ศ. 2561: 15.4 ปี) 
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กำรวเิครำะหก์ำรครบก ำหนดของกำรจ่ำยช ำระผลประโยชน์พนักงำนทีไ่ม่มกีำรคดิลด มดีงันี้ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บำท บำท บำท บำท 
     

ครบก ำหนดช ำระภำยใน     
     

น้อยกว่ำ 1 ปี  1,189,087  1,204,752  -    65,000 
เกนิกว่ำ 1 ปี แต่ไม่เกนิ 2 ปี  1,438,731  295,032  -    - 
เกนิกว่ำ 2 ปี แต่ไม่เกนิ 5 ปี  5,475,852  5,079,781  966,062  81,057 
เกนิกว่ำ 5 ปี  88,363,280  137,292,086  13,676,881  34,561,648 
  96,466,950  143,871,651  14,642,943  34,707,705 
 

22 ทุนเรือนหุ้น 
 
รำยกำรเคลื่อนไหวของทุนเรอืนหุน้ ประกอบดว้ยรำยละเอยีดดงันี้ 
 
     ส่วนเกินมูลค่ำ  
 ทุนจดทะเบียน ทุนท่ีออกและเรียกช ำระแลว้ หุ้นสำมญัสุทธิ รวม 
 จ ำนวนหุ้น บำท  จ ำนวนหุ้น  บำท บำท บำท 
       

ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2561 615,000,000 307,500,000 604,500,000 302,250,000 687,965,894 990,215,894 
กำรเพิม่ทุนจดทะเบยีนระหวำ่งปี - - - - - - 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 615,000,000 307,500,000 604,500,000 302,250,000 687,965,894 990,215,894 
กำรออกหุน้ใหพ้นักงำนตำมโครงกำร 
   ใหส้ทิธซิื้อหุน้ - - 4,807,775 2,403,888 20,673,433 23,077,321 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 615,000,000 307,500,000 609,307,775 304,653,888 708,639,327 1,013,293,215 

 
เมื่อวนัที ่29 สงิหำคม พ.ศ. 2560 กจิกำรออกใบส ำคญัแสดงสทิธซิื้อหุน้สำมญั จ ำนวน 10,500,000 สทิธ ิส ำหรบัเสนอขำยแก่กรรมกำรและ
พนักงำนที่เข้ำเงื่อนไขที่ก ำหนด ในระหว่ำงที่กิจกำรท ำกำรจดทะเบียนในตลำดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย โดยใบส ำคญัแสดงสิทธิ  
1 หน่วย มสีทิธซิื้อหุน้สำมญัใหม่ได ้1 หุน้ ใบส ำคญัแสดงสทิธนิี้มกี ำหนดระยะเวลำใชส้ทิธภิำยใน 3 ปี นับแต่วนัทีอ่อกใบส ำคญัแสดงสทิธ ิ 
 
ในระหว่ำงปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 มีผู้แสดงควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิใบส ำคญัแสดงสทิธิจ ำนวน 4,807,775 สิทธิ เพื่อซื้อ 
หุ้นสำมัญจ ำนวน 4,807,775 หุ้น รำคำใช้สิทธิหน่วยละ 4.80 บำท รวมเป็นจ ำนวนทัง้สิ้น 23,077,321 บำท ซึ่งกิจกำรได้รับช ำระเงิน 
เตม็จ ำนวนแล้ว  
 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 มสีทิธซิื้อหุน้คงเหลอืจ ำนวน 5,692,225 สทิธ ิซึง่จะครบอำยุกำรใชส้ทิธใินปี พ.ศ. 2563 
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23 เงินปันผลจ่ำย 
 
เมื่อวนัที่ 24 เมษำยน พ.ศ. 2562 ที่ประชุมสำมญัผู้ถือหุ้นประจ ำปี พ.ศ. 2562 ได้อนุมตัิให้จดัสรรทุนส ำรองตำมกฎหมำยจ ำนวน  
5.50 ล้ำนบำทและอนุมตักิำรจ่ำยเงนิปันผลในอตัรำหุน้ละ 0.17 บำทต่อหุน้ ส ำหรบัรอบระยะเวลำบญัชสีิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 
โดยมีจ ำนวนหุ้นสำมญัที่มีสทิธิได้รบัเงนิปันผลจ ำนวน 606,829,088 หุ้นประกอบด้วยหุ้นสำมญั ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 จ ำนวน 
604,500,000 หุ้น และหุ้นสำมญัที่เกิดจำกกำรใช้สทิธิตำมใบส ำคญัแสดงสทิธิที่จะซื้อหุ้นสำมญัของพนักงำนบรษิัทในเดือนมีนำคม 
พ.ศ. 2562 จ ำนวน 2,329,088 หุ้น รวมเป็นจ ำนวนเงิน 103.16 ล้ำนบำท กิจกำรจ่ำยเงินปันผลดังกล่ำวให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที ่ 
22 พฤษภำคม พ.ศ. 2562 
 
เมื่อวนัที่ 24 เมษำยน พ.ศ. 2561 ทีป่ระชุมสำมญัผูถ้ือหุ้นประจ ำปี พ.ศ. 2561 ไดอ้นุมตักิำรจ่ำยเงนิปันผลในอตัรำหุน้ละ 0.11 บำทต่อหุ้น 
ส ำหรับรอบระยะเวลำบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2560 ส ำหรบัหุ้นสำมัญ 604,500,000 หุ้น เป็นจ ำนวนเงิน 66.50 ล้ำนบำท  
เงนิปันผลไดจ้่ำยใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้แล้ว เมื่อวนัที ่24 พฤษภำคม พ.ศ. 2561 
 

24 ส ำรองตำมกฎหมำย 
 
ตำมพระรำชบญัญตัิบรษิัทมหำชนจ ำกดั พ.ศ. 2535 กิจกำรต้องจดัสรรส ำรองตำมกฎหมำยอย่ำงน้อยรอ้ยละ 5 ของก ำไรสุทธหิลกัหกัส่วน
ของขำดทุนสะสมยกมำ (ถ้ำม)ี จนกว่ำทุนส ำรองนี้จะมมีูลค่ำไม่น้อยกว่ำร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ทุนส ำรองนี้ไม่สำมำรถน ำไปจ่ำย 
เงนิปันผลได ้
 

25 รำยได้อ่ืน 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บำท บำท บำท บำท 
     
รำยไดค้่ำเช่ำ  385,965   308,270   -     -    
รำยไดด้อกเบีย้  2,016,819   6,198,518   12,669,722   10,015,291  
รำยไดค้่ำบรหิำรจดักำร  -     4,631,000   47,680,000   42,590,000  
ก ำไร (ขำดทุน) จำกกำรจ ำหน่ำยอุปกรณ์  (59,194)  3,999,576   -     -    
ก ำไรจำกเงนิคนืทุนจำกกำรเลกิกจิกำร     
   ของบรษิทัย่อย -  -    - 553,844 
รำยไดอ้ื่น  9,478,675   3,311,337   2,292,107   1,361,219   

 11,822,265   18,448,701   62,641,829   54,520,354  
 
 
 
 
 
 
 
 



บริษทั ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส ์จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 

 

76 

26 ต้นทุนทำงกำรเงิน 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บำท บำท บำท บำท 
     

ดอกเบีย้เงนิกูย้มืจำกสถำบนักำรเงนิ  9,678,715   364,918   9,642,904   -    
ดอกเบีย้สญัญำเช่ำกำรเงนิ (หมำยเหตุขอ้ 19.2)  1,175,919   1,323,610   391,322   568,752  
ดอกเบีย้จ่ำยส ำหรบัสิง่ตอบแทนทีค่ำดว่ำจะตอ้งจ่ำย 
   ส ำหรบักำรลงทุนในกำรร่วมคำ้ (หมำยเหตุขอ้ 11.2) 

 
 4,075,845  

 
- 

 
 4,075,845  

 
- 

ดอกเบีย้จ่ำยอื่นๆ - 174,971 - -  
 14,930,479   1,863,499   14,110,071  568,752 

 
27 ค่ำใช้จ่ำยตำมลกัษณะ 

 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บำท บำท บำท บำท 
     

ค่ำระวำง  1,578,222,029   1,710,483,932   55,661,566   39,028,884  

ค่ำใชจ้่ำยผลประโยชน์พนักงำน  365,476,312   392,922,253   50,150,221   51,113,025  

ค่ำเสื่อมรำคำและค่ำตดัจ ำหน่ำย (หมำยเหตุขอ้ 13, 14, 15)  48,774,905   48,109,897   8,769,682   8,776,431  

ขำดทุนจำกกำรเลกิใชท้รพัยส์นิ (หมำยเหตุขอ้ 14)  25,886   444,356   -     16,416  

หนี้สงสยัจะสญู (กลบัรำยกำร)  181,190   (154,145)  181,190   104,348  

กำรจ่ำยโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์(หมำยเหตุขอ้ 33)  1,330,000   1,330,000   1,330,000   1,330,000  

ค่ำเช่ำตำมสญัญำเช่ำด ำเนินงำน  105,085,757   99,141,234   232,908   518,414  

ค่ำสำธำรณูปโภค  46,573,055   50,028,100   10,457,227   8,536,467  

ค่ำธรรมเนียมวชิำชพี และค่ำธรรมเนียมอื่น  61,444,889   62,384,821   19,797,776   20,147,789  

ค่ำซ่อมแซม  14,926,566   10,273,293   908,769   698,331  

 
28 ภำษีเงินได้ 

 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บำท บำท บำท บำท 
     

ภำษเีงนิไดใ้นปีปัจจุบนั  14,580,519   23,733,000   -    - 
ภำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัช ี(หมำยเหตุขอ้ 16)  (877,842)  (5,323,293)  (874,239)  (3,073,146) 
  13,702,677   18,409,707   (874,239)  (3,073,146) 
 
ภำษีเงนิได้ที่แสดงในงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสรจ็รวมค ำนวณจำกก ำไรสุทธทิำงภำษีของบรษิัทในอตัรำรอ้ยละ 20 และของบรษิัทย่อยในอตัรำ
รอ้ยละ 17 หรอื 20  
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ภำษีเงินได้ส ำหรับก ำไรก่อนภำษีเงินได้ของกลุ่มกิจกำรมียอดจ ำนวนที่แตกต่ำงจำกกำรค ำนวณก ำไรทำงบัญชีคูณกับอัตรำภำษี  
โดยมรีำยละเอยีดดงันี้ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  ปรบัปรงุใหม่   
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บำท บำท บำท บำท 
     
ก ำไรก่อนภำษ ี 178,212,756  168,086,528 119,575,300  106,268,241 
     

ภำษีค ำนวณจำกอตัรำภำษรีอ้ยละ 17 หรอื 20 35,326,746 32,680,892  23,915,060   21,253,649  
   (พ.ศ. 2561 : รอ้ยละ 17 หรอื 20)     
ผลกระทบ:     
   ส่วนแบ่งก ำไรจำกเงนิลงทุนในบรษิทัร่วมและกำรร่วมคำ้ (19,234,540)  (6,412,434)  -     -    
   รำยไดท้ีไ่ดร้บัยกเวน้ภำษีเงนิได้ -  -  (20,508,177) (19,345,364) 
   รำยจ่ำยทีถ่อืเป็นรำยจ่ำยทำงภำษเีงนิไดเ้พิม่  (5,523,917) (2,350,077)   (5,176,190) (1,442,509) 
   ค่ำใชจ้่ำยทีไ่ม่สำมำรถหกัภำษี  2,877,047  1,316,574  779,231  710,737 
   กำรใชผ้ลขำดทุนทำงภำษงีวดก่อนทีไ่ม่ไดร้บัรู้     
       เป็นสนิทรพัยภ์ำษีเงนิไดร้อกำรตดับญัช ี -  (1,831,219)  -     (1,831,219) 
   ผลขำดทุนทำงภำษีในงวดปัจจุบนัทีไ่ม่ไดร้บัรู้     
       เป็นสนิทรพัยภ์ำษีเงนิไดร้อกำรตดับญัช ี 20,077 -   -    - 
   กำรกลบัรำยกำร (กำรรบัรู)้ ผลขำดทุนทำงภำษใีนงวด     
       ก่อนทีบ่นัทกึเป็นสนิทรพัยภ์ำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัช ี 237,264 (4,994,029)  115,837  (2,418,440) 
ภำษีเงนิได ้ 13,702,677 18,409,707 (874,239)  (3,073,146) 
 

อตัรำภำษีเงนิได้ถวัเฉลี่ยของกลุ่มกิจกำรเท่ำกบัรอ้ยละ 7.69 (พ.ศ. 2561 รอ้ยละ 10.95) กำรเปลี่ยนแปลงของอตัรำภำษีเงนิไดเ้ฉลี่ย
ของกลุ่มกิจกำรเกิดจำกส่วนแบ่งก ำไรจำกเงนิลงทุนใน  Around Logistics Management Co., Ltd. ซึ่งเป็นกำรร่วมค้ำใหม่ของกลุ่ม
กจิกำรในปี 2562 
 
อตัรำภำษีเงนิไดถ้วัเฉลี่ยของบรษิัทเท่ำกบัรอ้ยละ -0.73 (พ.ศ. 2561 ร้อยละ -2.89) กำรเปลี่ยนแปลงของอตัรำภำษีเงนิไดเ้ฉลี่ยของ
บรษิทัเกดิจำกกำรใช้ผลขำดทุนทำงภำษงีวดก่อนทีไ่ม่ไดร้บัรูเ้ป็นสนิทรพัย์ภำษีเงนิไดร้อกำรตดับญัช ีและรบัรูผ้ลขำดทุนทำงภำษีในงวด
ก่อนเป็นสนิทรพัยภ์ำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัชใีนปี 2561 
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29 ก ำไรต่อหุ้น 
 
29.1) ก ำไรต่อหุ้นขัน้พื้นฐำน 

 
ก ำไรต่อหุ้นขัน้พื้นฐำนค ำนวณโดยกำรหำรก ำไรสุทธิที่เป็นของผู้ถือหุ้นสำมัญด้วยจ ำนวนหุ้นสำมัญถัวเฉลี่ยถ่วงน ้ ำหนัก  
ตำมระยะเวลำทีอ่อกอยู่ในระหว่ำงปี 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  ปรบัปรงุใหม่   
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บำท บำท บำท บำท 
     
ก ำไรสุทธสิ่วนทีเ่ป็นของบรษิทัใหญ่ (บำท) 164,510,079 149,676,821 120,449,539 109,341,387 
     
จ ำนวนหุน้สำมญัถวัเฉลี่ยถ่วงน ้ำหนัก (หุน้) 607,213,189 604,500,000 607,213,189 604,500,000 
ก ำไรต่อหุน้ขัน้พื้นฐำน (บำทต่อหุน้)  0.2709 0.2476 0.1984 0.1809 

 
29.2) ก ำไรต่อหุ้นปรบัลด 

 
เมื่อวนัที ่29 สงิหำคม พ.ศ. 2560 กจิกำรออกใบส ำคญัแสดงสทิธซิื้อหุน้สำมญัจ ำนวน 10,500,000 สทิธ ิใบส ำคญัแสดงสทิธินี้ 
มกี ำหนดระยะเวลำใชส้ทิธภิำยใน 3 ปี นับจำกวนัทีอ่อกใบส ำคญัแสดงสทิธ ิ
 
ก ำไรต่อหุน้ปรบัลดค ำนวณโดยกำรหำรก ำไรสุทธทิีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้สำมญัดว้ย จ ำนวนหุน้สำมญัส ำหรบักำรค ำนวณก ำไรต่อหุน้
ขัน้พืน้ฐำน ปรบัเพิม่ดว้ยจ ำนวนหุน้สำมญัทีต่อ้งออกเสมอืนว่ำมกีำรใชส้ทิธซิื้อหุน้สำมญัถวัเฉลี่ยถ่วงน ้ำหนัก 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  ปรบัปรงุใหม่   
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บำท บำท บำท บำท 
     
ก ำไรสุทธสิ่วนทีเ่ป็นของบรษิทัใหญ่ (บำท) 164,510,079 149,676,821 120,449,539  109,341,387 
     
จ ำนวนหุน้ส ำหรบักำรค ำนวณก ำไรต่อหุน้ขัน้พื้นฐำน 607,213,189 604,500,000 607,213,189 604,500,000 
บวก จ ำนวนหุน้สำมญัทีอ่อกเพิม่เสมอืนว่ำม ี     
          กำรใชส้ทิธซิื้อหุน้สำมญัถวัเฉลีย่     
          ถ่วงน ้ำหนัก (หุน้) 1,282,868 2,182,355 1,282,868 2,182,355 
จ ำนวนหุน้ส ำหรบักำรค ำนวณก ำไรต่อหุน้ปรบัลด (หุน้) 608,496,057 606,682,355 608,496,057 606,682,355 
ก ำไรต่อหุน้ปรบัลด (บำทต่อหุน้) 0.2704 0.2467 0.1979 0.1802 
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30 รำยกำรกบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั 
 

กจิกำรถูกควบคุมโดยกรรมกำรทีม่อี ำนำจ 2 ท่ำน ซึง่ถอืหุน้ในกจิกำรรวมกนัรอ้ยละ 35.55 (พ.ศ. 2561 : รอ้ยละ 35.83) 
 

รำยกำรต่อไปนี้เป็นรำยกำรกบับุคคลหรอืกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 
 

30.1 รำยได้จำกกำรให้บริกำร 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บำท บำท บำท บำท 
รำยได้จำกกำรให้บริกำร     
บรษิทัย่อย  -     -     12,301,027   5,533,251  
บรษิทัร่วม  46,720,575   117,626,824   6,356,110   5,638,114  
กำรร่วมคำ้  139,410,085   4,104,144   684,096   491,590  
  186,130,660   121,730,968   19,341,233   11,662,955  

 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บำท บำท บำท บำท 
รำยได้จำกกำรให้เช่ำ     
   และกำรบริกำรท่ีเก่ียวข้องกนั     
บรษิทัย่อย  -     -     8,735,744   8,674,799  
บรษิทัร่วม  6,241,121   6,253,812   6,241,121   6,253,812  
  6,241,121   6,253,812   14,976,865   14,928,611  

 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บำท บำท บำท บำท 
ค่ำบริหำรจดักำร     
บรษิทัย่อย  -    -  47,680,000  42,590,000 
บรษิทัร่วม  2,220,000  -  -  - 
กำรร่วมคำ้  2,436,000  2,436,000  -  - 
  4,656,000  2,436,000  47,680,000  42,590,000 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บำท บำท บำท บำท 
เงินปันผลรบั     
บรษิทัย่อย  -     -     49,000,000   84,189,238  
บรษิทัร่วม  -     -     6,400,000   7,250,000  
กำรร่วมคำ้  -     -     47,140,883   5,287,590  
  -     -     102,540,883   96,726,828  
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30.2 กำรรบับริกำร 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บำท บำท บำท บำท 
     
กำรรบับริกำรจำก     
บรษิทัย่อย  -     -     6,492,964   5,488,259  
บรษิทัร่วม  1,758,228   26,519,840   1,580,039   10,549,447  
กำรร่วมคำ้  91,489,219  55,654,919  -     -    
  93,247,447   82,174,759   8,073,003   16,037,706  
 

30.3 ยอดค้ำงช ำระท่ีเกิดจำกกำรให้และรบับริกำร 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บำท บำท บำท บำท 
     
ลูกหน้ีกำรค้ำกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั     
บรษิทัย่อย  -     -     15,339,802   14,398,863  
บรษิทัร่วม  8,082,676  15,879,372  3,806,060   956,823  
กำรร่วมคำ้  32,225,544   3,046,757   377,725   644,044  
  40,308,220   18,926,129   19,523,587   15,999,730  
     
เจ้ำหน้ีกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั     
บรษิทัย่อย  -     -     448,713   826,662  
บรษิทัร่วม  71,170  2,350,287   68,570   1,108,630  
กำรร่วมคำ้  7,844,497  3,822,387   -     -    
  7,915,667   6,172,674   517,283   1,935,292  
 
เจ้ำหน้ีอ่ืนกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั     
บรษิทัย่อย  -     -    -  6,161  
     
 
ค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำยกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั     
บรษิทัย่อย  -     -    8,789  -  
กำรร่วมคำ้  651,498   81,278   -     -    
  651,498  81,278   8,789   -  
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30.4 เงินปันผลค้ำงรบั 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บำท บำท บำท บำท 
     

บรษิทัย่อย  -    -  49,000,000  34,386,430 
บรษิทัร่วม  4,300,000  -  4,300,000  - 
กำรร่วมคำ้  30,398,355  1,499,950  26,798,475  - 
  34,698,355  1,499,950  80,098,475  34,386,430 

 

30.5 เงินให้กู้ยืมระยะสัน้แก่กิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บำท บำท บำท บำท 
     

บรษิทัย่อย  -    -  275,816,300  320,316,300 
บรษิทัร่วม  9,000,000  -  9,000,000  - 
กำรร่วมคำ้  2,250,000  2,250,000  2,250,000  2,250,000 
  11,250,000  2,250,000  287,066,300  322,566,300 
 

เงนิให้กู้ยมืระยะสัน้แก่กิจกำรที่เกี่ยวข้องกนั มอีัตรำดอกเบี้ยร้อยละ 4.60 - 6.25 ต่อปี (พ.ศ. 2561 : รอ้ยละ 1.50 - 6.25 ต่อปี) และ 
มกี ำหนดจ่ำยช ำระคนืเมื่อทวงถำม 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บำท บำท บำท บำท 
     

ณ วนัที ่1 มกรำคม  2,250,000  2,250,000  322,566,300  308,640,800 
เพิม่ขึน้ระหว่ำงปี  9,000,000  -  56,000,000  92,600,000 
รบัช ำระคนืระหว่ำงปี  -    -  (91,500,000) (78,674,500) 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม  11,250,000  2,250,000  287,066,300  322,566,300 
 

30.6 ค่ำตอบแทนผู้บริหำรส ำคญั 
 

ผู้บรหิำรส ำคัญของบรษิัท รวมถึงกรรมกำร (ไม่ว่ำจะท ำหน้ำที่ในระดับบริหำรหรือไม่) คณะผู้บริหำรระดบัสูง เลขำนุกำรบรษิัท  
และหวัหน้ำหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน ค่ำตอบแทนทีจ่่ำยหรอืคำ้งจ่ำยส ำหรบัผูบ้รหิำรส ำคญัมดีงันี้ 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บำท บำท บำท บำท 
     

เงนิเดอืนและผลประโยชน์ระยะสัน้อื่น  49,137,038   59,465,789   17,780,870   25,827,945  
ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำน  -     2,020,361   -     1,216,488  
กำรจ่ำยโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์  1,330,000   1,330,000   1,330,000   1,330,000  
  50,467,038   62,816,150   19,110,870   28,374,433  
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31 กำรเปล่ียนแปลงในหน้ีสินท่ีเกิดจำกกิจกรรมจดัหำเงิน 
 

กำรเปลีย่นแปลงในหนี้สนิจำกกจิกรรมจดัหำเงนิสำมำรถแสดงไดด้งันี้ 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 เงินกู้ยืมระยะยำว หน้ีสินตำม เงินกู้ยืมระยะยำว หน้ีสินตำม 
 จำกสถำบนักำรเงิน สญัญำเช่ำกำรเงิน จำกสถำบนักำรเงิน สญัญำเช่ำกำรเงิน 
 บำท บำท บำท บำท 
     

ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2561 8,452,704 30,437,957 - 14,329,914 
กำรเคลื่อนไหวในกระแสเงนิสด (6,576,708) (11,781,178) - (4,244,635) 
     

กำรเปล่ียนแปลงในรำยกำรท่ีไม่ใช่เงินสด     
   ตน้ทุนทำงกำรเงนิ - 1,323,610 - 568,752 
   กำรเพิม่ขึน้ - 11,249,576 - - 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 1,875,996 31,229,965 - 10,654,031 
กำรเคลื่อนไหวในกระแสเงนิสด 298,124,004 (12,941,738) 300,000,000 (4,244,635) 
     

กำรเปล่ียนแปลงในรำยกำรท่ีไม่ใช่เงินสด     
   ตน้ทุนทำงกำรเงนิ - 1,175,919 - 391,322 
   กำรเพิม่ขึน้ - 3,505,700    - - 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 300,000,000 22,969,846 300,000,000 6,800,718 
 
 

32 ข้อมูลตำมส่วนงำน 
 

ข้อมูลจ ำแนกตำมส่วนงำน แบ่งตำมส่วนงำนที่น ำเสนอและได้รบักำรสอบทำนโดยผู้มีอ ำนำจตัดสินใจสูงสุดด้ำนกำรด ำเนินงำนคือ
คณะกรรมกำรบรษิทั โดยรวมส่วนงำนทีม่ลีกัษณะทีค่ล้ำยคลงึกนัเขำ้ดว้ยกนั ผู้มอี ำนำจตดัสนิใจสูงสุดดำ้นกำรด ำเนินงำน วดัผลกำร
ด ำเนินงำนของแต่ละส่วนงำนโดยใชก้ ำไรขัน้ต้น ส่วนงำนที่น ำเสนอประกอบไปดว้ยธุรกจิขนส่งสนิคำ้ทำงอำกำศ ธุรกจิขนส่งสนิคำ้ทำง
ทะเลและทำงบก ธุรกจิกำรบรหิำรจดักำรโลจสิตกิส ์ธุรกจิโลจสิตกิสส์ ำหรบัเคมภีณัฑแ์ละสนิคำ้อนัตรำยและบรหิำรจดักำรอื่นๆ 
 

ธุรกจิขนส่งสนิคำ้ทำงอำกำศ ประกอบธุรกิจหลกัในกำรเป็นตวัแทนให้บรกิำรขำยระวำงขนส่งและขนถ่ำย
สนิคำ้ทำงอำกำศ ทัง้ภำยในและต่ำงประเทศใหก้บัสำยกำรบนิ รวมถงึบรกิำร
อื่นที่เกี่ยวข้องและให้บรกิำรจดักำรคลังสินค้ำ และบริหำรคลังสินค้ำในท่ำ
อำกำศยำน 

ธุรกจิขนส่งสนิคำ้ทำงทะเลและทำงบก ประกอบธุรกิจหลกัในกำรเป็นตวัแทนให้บรกิำรขำยระวำงขนส่งและขนถ่ำย
สนิคำ้ทำงทะเลและทำงบกทัง้ภำยในและต่ำงประเทศ 

ธุรกจิกำรบรหิำรจดักำรโลจสิตกิส์ ใหบ้รกิำรสถำนทีจ่ดัเกบ็สนิคำ้บรหิำรคลงัสนิคำ้ ขนส่งและขนถ่ำยสนิคำ้ 
ทัง้ทำงบก ทำงน ้ำ และทำงอำกำศ ทัง้ภำยในประเทศและระหว่ำงประเทศ 

ธุรกจิโลจสิตกิสส์ ำหรบัเคมภีณัฑ์และสนิคำ้อนัตรำย ประกอบธุรกิจหลกัในกำรเป็นตวัแทนให้บรกิำรขำยระวำง รบัจดักำรขนส่ง
สินค้ำทัง้ในและต่ำงประเทศ ให้บรกิำรด้ำนบรหิำรคลังสินค้ำ และกระจำย
สนิคำ้ส ำหรบัสนิคำ้เคมแีละทีเ่กีย่วเน่ืองกบัอุตสำหกรรมเคม ี

บรหิำรจดักำรอื่นๆ ใหบ้รกิำรเช่ำอำคำร และบรหิำรจดักำรอื่นๆ 
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หมำยเหตุประกอบข้อมูลงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
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 งบกำรเงินรวม 
 ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 

 
ธรุกิจขนส่งสินค้ำ 

ทำงอำกำศ 
ธรุกิจขนส่งสินค้ำ 

ทำงทะเลและทำงบก 
ธรุกิจกำรบริหำร
จดักำรโลจิสติกส์ 

ธรุกิจโลจิสติกส์
ส ำหรบัเคมีภณัฑ์

และสินค้ำ
อนัตรำย 

บริหำร 
จดักำรอ่ืนๆ 

รวมก่อนรำยกำร
ระหว่ำงกนั 

ตดัรำยกำร
ระหว่ำงกนั 

รวมหลงัตดั
รำยกำร 

ระหว่ำงกนั 
 บำท บำท บำท บำท บำท บำท บำท บำท 

         
รำยไดจ้ำกกำรขำยและบรกิำร  2,215,597,902   84,903,597   181,788,180   526,875,003   15,179,565   3,024,344,247   (311,802,257)  2,712,541,990  
ตน้ทุนขำยและบรกิำร (2,009,865,141) (24,823,420) (130,174,236) (400,061,193) (10,507,351) (2,575,431,341) 300,955,392 (2,274,475,949) 
ก ำไรขัน้ต้น  205,732,761   60,080,177   51,613,944   126,813,810   4,672,214   448,912,906   (10,846,865)  438,066,041  
รำยไดอ้ื่น         11,822,265  
ค่ำใชจ้่ำยในกำรขำย         (80,853,111) 
ค่ำใชจ้่ำยในกำรบรหิำร         (280,017,563) 
ก ำไรจำกอตัรำแลกเปลีย่น - สุทธ ิ         7,952,905  
ตน้ทุนทำงกำรเงนิ         (14,930,479) 
ส่วนแบ่งก ำไรจำกเงนิลงทนุในบรษิทัร่วมและกำรรว่มคำ้         96,172,698  
ก ำไรก่อนภำษีเงินได้         178,212,756  
ภำษเีงนิได ้         (13,702,677) 
ก ำไรส ำหรบัปี         164,510,079  
         
จงัหวะเวลำกำรรบัรู้รำยได้         
เมื่อปฏบิตัติำมภำระทีต่อ้งปฏบิตัเิสรจ็สิน้ (point in time)  -     -     77,837,880   209,207,509   -     287,045,389   (2,633,391)  284,411,998  
ตลอดช่วงเวลำทีป่ฏบิตัติำมภำระทีต่อ้งปฏบิตั ิ(over time)  2,215,597,902   84,903,597   103,950,300   317,667,494   15,179,565   2,737,298,858   (309,168,866)  2,428,129,992  
รวมรำยได ้  2,215,597,902   84,903,597   181,788,180   526,875,003   15,179,565   3,024,344,247   (311,802,257)  2,712,541,990  



บริษทั ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส ์จ ำกดั (มหำชน) 
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 งบกำรเงินรวม 
 ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 (ปรบัปรงุใหม่) 

 
ธรุกิจขนส่งสินค้ำ 

ทำงอำกำศ 
ธรุกิจขนส่งสินค้ำ 

ทำงทะเลและทำงบก 
ธรุกิจกำรบริหำร
จดักำรโลจิสติกส์ 

ธรุกิจโลจิสติกส์
ส ำหรบัเคมีภณัฑ์

และสินค้ำ
อนัตรำย 

บริหำร 
จดักำรอ่ืนๆ 

รวมก่อนรำยกำร
ระหว่ำงกนั 

ตดัรำยกำร
ระหว่ำงกนั 

รวมหลงัตดั
รำยกำร 

ระหว่ำงกนั 
 บำท บำท บำท บำท บำท บำท บำท บำท 

         
รำยไดจ้ำกกำรขำยและบรกิำร  2,279,625,244   116,640,002   134,975,237   561,866,163   15,137,312   3,108,243,958   (337,679,819)  2,770,564,139  
ตน้ทุนขำยและบรกิำร (2,029,682,934) (44,916,610) (98,922,146) (429,012,133) (10,376,051) (2,612,909,874) 326,954,542 (2,285,955,332) 
ก ำไรขัน้ต้น  249,942,310   71,723,392   36,053,091   132,854,030   4,761,261   495,334,084   (10,725,277) 484,608,807 
รำยไดอ้ื่น         18,448,701  
ค่ำใชจ้่ำยในกำรขำย         (77,171,225) 
ค่ำใชจ้่ำยในกำรบรหิำร         (294,984,867) 
ก ำไรจำกอตัรำแลกเปลีย่น - สุทธ ิ         6,986,442  
ตน้ทุนทำงกำรเงนิ         (1,863,499) 
ส่วนแบ่งก ำไรจำกเงนิลงทนุในบรษิทัร่วมและกำรรว่มคำ้        32,062,169  
ก ำไรก่อนภำษีเงินได้        168,086,528 
ภำษเีงนิได ้         (18,409,707) 
ก ำไรส ำหรบัปี - หลงัปรบัใหม่        149,676,821  
         
จงัหวะเวลำกำรรบัรู้รำยได้         
เมื่อปฏบิตัติำมภำระทีต่อ้งปฏบิตัเิสรจ็สิน้ (point in time)  -     -     59,876,144   204,728,956   -     264,605,100   (2,690,327)  261,914,773  
ตลอดช่วงเวลำทีป่ฏบิตัติำมภำระทีต่อ้งปฏบิตั ิ(over time)  2,279,625,244   116,640,002   75,099,093   357,137,207   15,137,312   2,843,638,858   (334,989,492)  2,508,649,366  
รวมรำยได ้  2,279,625,244   116,640,002   134,975,237   561,866,163   15,137,312   3,108,243,958   (337,679,819)  2,770,564,139  
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กลุ่มกจิกำรมรีำยไดจ้ำกส่วนงำนในต่ำงประเทศจำกกจิกำรในประเทศญี่ปุ่ นและประเทศสงิคโปร์ จ ำนวน 25.59 ล้ำนบำท และ 606.90 ล้ำนบำท 
ตำมล ำดบั (พ.ศ. 2561 : รำยไดจ้ำกส่วนงำนในต่ำงประเทศจำกกจิกำรในประเทศญี่ปุ่ นและประเทศสงิคโปร์ จ ำนวน 51.16 ล้ำนบำท 
และ 636.00 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั) 
 

ลูกค้ำรำยใหญ่ของกลุ่มกิจกำร 
 

ในระหว่ำงปี พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 กลุ่มกจิกำรไม่มรีำยได้จำกลูกคำ้ภำยนอกรำยใดรำยหนึ่งทีม่ำกกว่ำรอ้ยละ 10 ของรำยไดร้วมของ
กลุ่มกจิกำร จงึมไิดเ้ปิดเผยขอ้มลูเกี่ยวกบัลูกคำ้รำยใหญ่ 
 

33 กำรจ่ำยโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 
 

เมื่อวนัที่ 29 สงิหำคม พ.ศ. 2560 กิจกำรออกใบส ำคญัแสดงสทิธิซื้อหุ้นสำมญั จ ำนวน 10,500,000 สทิธิ ใบส ำคญัแสดงสทิธินี้มกี ำหนด
ระยะเวลำใชส้ทิธิภำยใน 3 ปี นับแต่วนัที่ออกใบส ำคญัแสดงสทิธิ กำรออกใบส ำคญัแสดงสทิธิท ำใหเ้กิดรำยกำรจ่ำยโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
จ ำนวน 3,990,000 บำท ซึ่งอ้ำงองิจำกมูลค่ำยุตธิรรมของใบส ำคญัแสดงสทิธิ รำยกำรจ่ำยโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ์จะทยอยรบัรู้เป็นค่ำใช้จ่ำย
ตลอดระยะเวลำกำรใชส้ทิธ ิ 
 

ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 มสีทิธซิื้อหุน้คงเหลอืจ ำนวน 5,692,225 สทิธ ิ(พ.ศ. 2561 : 10,500,000 สทิธ)ิ สทิธซิื้อหุน้คงเหลอื ณ วนัสิ้นปี 
มวีนัหมดอำยุกำรใชส้ทิธใินปี พ.ศ. 2563 
 

ในระหว่ำงปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 กจิกำรรบัรูร้ำยจ่ำยโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑจ์ ำนวน 1,330,000 บำท 
 

34 ภำระผกูพนั 
 

34.1 หนังสือค ำ้ประกนัธนำคำร 
 

กลุ่มกจิกำรมหีนังสอืค ้ำประกนัทีอ่อกโดยธนำคำรดงัต่อไปนี้ 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บำท บำท บำท บำท 
     

เพื่อเป็นหลกัประกนัในกำรใหบ้รกิำรทำงอำกำศ  192,651,176  99,691,840  120,189,426  26,243,640 
เพื่อเป็นหลกัประกนัในกำรใหบ้รกิำรขนส่งทำงอำกำศ  122,587,140  57,576,280  82,245,884  21,220,000 
เพื่อค ้ำประกนัควำมเสยีหำยของตู ้TANK     
   ภำระหนี้กำรท่ำเรอื  10,700,000  8,900,000  100,000  100,000 
สทิธใินกำรประกอบกจิกำรคลงัสนิคำ้     
   ณ ท่ำอำกำศยำนดอนเมอืง  35,487,840  25,487,840  -    - 
เพื่อใชเ้ป็นหลกัประกนัในกำรใชไ้ฟฟ้ำ     
   ใชน้ ้ำมนัรถและช ำระค่ำภำระต่ำง ๆ     
   ทีก่ำรท่ำเรอืแห่งประเทศไทย  7,284,983  1,814,328  384,000  448,000 
เพื่อค ้ำประกนัควำมเสยีหำยของสนิคำ้  8,460,400  300,000  -    - 
   377,171,539 193,770,288  202,919,310 48,011,640 
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34.2 เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
 

34.2.1 สญัญำซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ 
 

สญัญำซื้อขำยเงนิตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำเป็นสญัญำทีช่่วยในกำรบรหิำรควำมเสีย่งทีเ่กดิจำกควำมผนัผวนอตัรำ
แลกเปลีย่นเงนิตรำต่ำงประเทศ 

 

ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 วนัครบก ำหนดช ำระเงนิของสญัญำอตัรำแลกเปลี่ยนเงนิตรำ
ต่ำงประเทศล่วงหน้ำทีเ่ปิดสถำนะไวม้กี ำหนดช ำระเงนิภำยใน 1 ปี  

 

มลูค่ำยุตธิรรมของเครื่องมอือนุพนัธท์ำงกำรเงนิ ซึง่กลุ่มกจิกำรไม่ไดร้บัรูใ้นงบแสดงฐำนะกำรเงนิ มดีงันี้ 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บำท บำท บำท บำท 

สญัญำซื้อขำยเงนิตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ     
   ทีเ่ป็นสนิทรพัย ์(หนี้สนิ) (31,305) (1,000,941) 7,523 (160,964) 

 

มูลค่ำยุตธิรรมของสญัญำซื้อขำยเงนิตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำเป็นมูลค่ำยุตธิรรมที่ค ำนวณโดยใช้อตัรำที่ก ำหนด
โดยธนำคำรของกลุ่มกจิกำรดว้ยกำรพจิำรณำเงื่อนไขในตลำดที่มอียู่ ณ วนัที่ในงบแสดงฐำนะกำรเงนิ  และอยู่ใน
ขอ้มลูระดบั 2 ของล ำดบัชัน้มลูค่ำยุตธิรรม 

 

34.2.2 สญัญำแลกเปล่ียนอตัรำดอกเบีย้ 
 

สญัญำแลกเปลีย่นอตัรำดอกเบี้ยเป็นสญัญำทีช่่วยในกำรบรหิำรควำมเสีย่งทีเ่กดิจำกควำมผนัผวนของอตัรำดอกเบี้ย 
 

รำยละเอยีดของสญัญำแลกเปลีย่นอตัรำดอกเบีย้ ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 มดีงันี้ 
 

จ ำนวนเงนิต้น อตัรำดอกเบีย้รบัตำมสญัญำ
แลกเปลีย่น 

อตัรำดอกเบีย้จ่ำยตำม
สญัญำแลกเปลีย่น 

วนัสิน้สุดสญัญำ 

300,000,000 บำท อตัรำดอกเบี้ยลอยตัว THB-
THBFIX-Reuter 6 เดอืน 

อตัรำดอกเบี้ยคงที่ร้อย
ละ 4.1% 

31 ตุลำคม พ.ศ. 2567 

 

มลูค่ำยุตธิรรมของเครื่องมอือนุพนัธท์ำงกำรเงนิ ซึง่กลุ่มกจิกำรไม่ไดร้บัรูใ้นงบแสดงฐำนะกำรเงนิ มดีงันี้ 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บำท บำท บำท บำท 

สญัญำแลกเปลีย่นอตัรำดอกเบี้ย     
   ทีเ่ป็นสนิทรพัย ์(หนี้สนิ) 8,880,962 - 8,880,962 - 

 

มูลค่ำยุติธรรมของสญัญำแลกเปลี่ยนอตัรำดอกเบี้ยเป็นมูลค่ำยุตธิรรมทีค่ ำนวณโดยใชอ้ตัรำทีก่ ำหนดโดยธนำคำร
ของกลุ่มกจิกำรดว้ยกำรพจิำรณำเงื่อนไขในตลำดทีม่อียู่ ณ วนัทีใ่นงบแสดงฐำนะกำรเงนิ  และอยู่ในขอ้มูลระดบั 2 
ของล ำดบัชัน้มลูค่ำยุตธิรรม 



บริษทั ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส ์จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 
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34.3 ภำระผกูพนัจำกสญัญำเช่ำด ำเนินงำนท่ียกเลิกไม่ได้ 
 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 กลุ่มกจิกำรมภีำระผกูพนัเกี่ยวกบัสญัญำเช่ำ อุปกรณ์ส ำนักงำน รถยนต์และอื่น ๆ 
โดยมอีำยุของสญัญำระยะเวลำตัง้แต่ 1 ถึง 5 ปี และมจี ำนวนเงนิขัน้ต ่ำที่ต้องจ่ำยในอนำคตภำยใต้สญัญำเช่ำด ำเนินงำนและ
สญัญำบรกิำรทีเ่กีย่วขอ้งทีบ่อกเลกิไม่ไดด้งันี้ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

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

     
- ภำยในระยะเวลำ 1 ปี  22,009,006  23,395,526  1,212,600  1,471,192 
- ระยะเวลำหลงัจำก 1 ปี แต่ไม่เกนิ 5 ปี  32,525,940  52,054,805  32,400  741,000 
  54,534,946  75,450,331  1,245,000  2,212,192 
 

34.4 ภำระผกูพนัรำยจ่ำยฝ่ำยทุน 
 

ภำระผกูพนัทีเ่ป็นขอ้ผกูมดั ณ วนัทีใ่นงบแสดงฐำนะกำรเงนิทีเ่กีย่วขอ้งกบัรำยจ่ำยฝ่ำยทุนซึง่ยงัไม่ไดร้บัรูใ้นงบกำรเงนิ มดีงันี้ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

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

     
กำรสรำ้งอำคำรและทีจ่อดรถ 14,000,000 - 14,000,000 - 
 

34.5 ภำระผกูพนัจำกกำรลงทุน 
 

ภำระผกูพนัทีเ่ป็นขอ้ผกูมดั ณ วนัทีใ่นงบแสดงฐำนะกำรเงนิทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรลงทุนซึง่ยงัไม่ไดร้บัรูใ้นงบกำรเงนิ มดีงันี้ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

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

     
เงนิลงทุนระยะยำวอื่น 4,999,990 - 4,999,990 - 
 

 
 
 
 
 
 



บริษทั ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส ์จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 
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35 เหตุกำรณ์ภำยหลงัวนัท่ีในงบกำรเงิน 
 

35. 1  กำรจ่ำยเงินปันผล 
 
เมื่อวนัที ่24 กุมภำพนัธ์ พ.ศ. 2563 ทีป่ระชุมคณะกรรมกำรบรษิทัครัง้ที ่3/2563 ไดอ้นุมตัใิหเ้สนอต่อทีป่ระชุมสำมญัผู้ถอืหุ้น
ประจ ำปี พ.ศ. 2563 เพื่อพิจำรณำอนุมัติกำรจ่ำยเงนิปันผลจำกผลประกอบกำรประจ ำปี พ.ศ. 2562 ให้แก่ผู้ถือหุ้นสำมัญ
ทัง้หมดจ ำนวน 609,307,775 หุน้ ในอตัรำหุน้ละ 0.15 บำท รวมเป็นเงนิทัง้สิน้ 91,396,166.25 บำท 
 

35. 2 กำรลงทุนในบริษทั เทเลพอรต์ (ประเทศไทย) จ ำกดั 
 
ในเดอืนมกรำคม พ.ศ. 2563 กิจกำรได้เข้ำลงทุนเพิ่มเติมในหุ้นสำมญัเพิ่มทุนของบรษิัท เทเลพอร์ต (ประเทศไทย) จ ำกัด 
จ ำนวน 499,999 หุ้น ในรำคำหุ้นละ 10 บำท รวมจ ำนวน 4,999,990 บำท กำรลงทุนดงักล่ำวส่งผลให้กิจกำรมีสดัส่วนกำรถือหุ้น
เพิม่ขึน้เป็นรอ้ยละ 50.00 ของทุนจดทะเบยีน 
 

35.3 กำรลงทุนในบริษทั เอสเอแอล กรุป๊ (ประเทศไทย) จ ำกดั (“SAL”) 
 
เมื่อวนัที ่24 กุมภำพนัธ์ พ.ศ. 2563 ทีป่ระชุมคณะกรรมกำรบรษิทัครัง้ที ่3/2563 ไดอ้นุมตักิำรเขำ้ซื้อหุน้ SAL จำกผูถ้อืหุน้เดมิ 
จ ำนวน 1,164,449 หุ้น (แบ่งเป็นหุ้นสำมญั จ ำนวน 1,124,449 หุ้น และหุ้นบุรมิสทิธิจ ำนวน 40,000 หุ้น) ในมูลค่ำเงนิลงทุน 
ไม่เกิน 188.00 ล้ำนบำท ทัง้นี้กิจกำรจะต้องได้รบัอนุมตัิจำกที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน และได้รบักำรยนิยอมจำกบรษิัท กำรท่ำ
อำกำศยำนไทย จ ำกดั (มหำชน) ในกำรเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นใหญ่ใน SAL กำรลงทุนดงักล่ำวส่งผลให้กิจกำรมสีดัส่วนกำรถือหุ้น
เพิม่ขึน้เป็นรอ้ยละ 58.20 ของทุนจดทะเบยีน 
 

35.4 กำรลงทุนในบริษทั กำแลค็ซ่ี เวนเจอรส์ จ ำกดั 
 
เมื่อวนัที่ 24 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2563 ที่ประชุมคณะกรรมกำรบรษิัทครัง้ที่ 3/2563 ได้อนุมตัิกำรเข้ำซื้อหุ้นบรษิัท แกแล็คซี ่ 
เวนเจอร์ส จ ำกัด จำกผู้ถือหุ้นเดิม จ ำนวน 600,000 หุ้น ในรำคำหุ้นละ 108.33 บำท รวมจ ำนวน 65.00 ล้ำนบำท คิดเป็น
สดัส่วนร้อยละ 30 ของทุนจดทะเบียนที่ช ำระแล้ว และมีมติให้เข้ำเพิ่มทุนตำมสดัส่วนในกำรถือหุ้นในบรษิัท แกแล็คซี่ เวนเจอร์ส 
จ ำกดั อกีจ ำนวน 30 ลำ้นบำท รวมเป็นเงนิลงทุนทัง้หมด 95 ลำ้นบำท 
 

35.5  กำรออกและเสนอขำยใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสำมญัของกิจกำร 
 
เมื่อวนัที่ 24 กุมภำพนัธ์ พ.ศ. 2563 ทีป่ระชุมคณะกรรมกำรบรษิัทครัง้ที ่3/2563 ไดอ้นุมตัิออกและเสนอขำยใบส ำคญัแสดงสทิธทิีจ่ะ
ซื้อหุ้นสำมัญของกิจกำร ครัง้ที่ 1 (III-W1) จ ำนวนไม่เกิน 153,093,750 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตำมสัดส่วนกำรถือหุ้น (Rights 
Offering) ในอัตรำส่วน 4 หุ้นสำมัญเดิม ต่อ 1 หน่วยใบส ำคัญแสดงสิทธิ (กรณีมีเศษหุ้นจำกกำรค ำนวณให้ปัดเศษนัน้ทิ้ง) และ
ก ำหนดรำคำกำรใชส้ทิธิเท่ำกบั 6.00 บำทต่อหุ้น (ยกเว้นกรณีกำรปรบัรำคำใช้สทิธิ) ทัง้นี้ เพื่อรองรบักำรออกและเสนอขำย
ใบส ำคญัแสดงสิทธิข้ำงต้น คณะกรรมกำรจงึได้อนุมตัิกำรเพิ่มทุนจดทะเบียนของกิจกำรจ ำนวน 76,546,875 บำท จำกทุน 
จดทะเบยีนเดมิ จ ำนวน 307,500,000 บำท เป็นทุนจดทะเบยีนใหม่จ ำนวน 384,046,875 บำท 
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