
 

บริษทั ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส ์จ ากดั (มหาชน) 
 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 



ตัวอย่างรายงานของผู้สอบบัญชีต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของกิจการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 
ท่ีจัดท าขึน้ตามแม่บทการน าเสนอข้อมูลท่ีถูกต้องตามท่ีควร (งบการเงินจัดท าขึน้ตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน) 
 

รายงานของผู้สอบบญัชีรบัอนุญาต 
 
 
เสนอผูถ้อืหุน้ของบรษิทั ทรพิเพลิ ไอ โลจสิตกิส ์จ ำกดั (มหำชน) 
 
 
ความเหน็ 
 

ข้ำพเจ้ำเห็นว่ำ งบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร แสดงฐำนะกำรเงนิรวมของบรษิัท ทรพิเพิล ไอ โลจสิติกส์ จ ำกดั 
(มหำชน) (บรษิทั) และบรษิทัย่อย (กลุ่มกจิกำร) และฐำนะกำรเงนิเฉพำะกจิกำรของบรษิทั ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 และผล
กำรด ำเนินงำนรวมและผลกำรด ำเนินงำนเฉพำะกจิกำร รวมถงึกระแสเงนิสดรวมและกระแสเงนิสดเฉพำะกจิกำรส ำหรบัปีสิน้สุดวนั
เดยีวกนั โดยถูกตอ้งตำมทีค่วรในสำระส ำคญัตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ 
 
งบการเงินท่ีตรวจสอบ 
 

งบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำรประกอบดว้ย 
• งบแสดงฐำนะกำรเงนิรวมและงบแสดงฐำนะกำรเงนิเฉพำะกจิกำร ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 
• งบก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็รวมและงบก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็เฉพำะกจิกำรส ำหรบัปีสิน้สุดวนัเดยีวกนั 
• งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้ำของรวมและงบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้ำของเฉพำะกิจกำรส ำหรบัปีสิ้นสุด 

วนัเดยีวกนั  
• งบกระแสเงนิสดรวมและงบกระแสเงนิสดเฉพำะกจิกำรส ำหรบัปีสิน้สดุวนัเดยีวกนั และ 
• หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำรซึ่งประกอบด้วยนโยบำยกำรบญัชทีี่ส ำคญัและหมำยเหตุ        

เรือ่งอื่น ๆ 
 
เกณฑใ์นการแสดงความเหน็  
 

ขำ้พเจำ้ไดป้ฏบิตังิำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัช ีควำมรบัผดิชอบของขำ้พเจำ้ไดก้ล่ำวไวใ้นส่วนของควำมรบัผดิชอบ
ของผูส้อบบญัชตี่อกำรตรวจสอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำรในรำยงำนของขำ้พเจำ้ ขำ้พเจำ้มคีวำมเป็นอสิระจำก
กลุ่มกจิกำรและบรษิทัตำมขอ้ก ำหนดจรรยำบรรณของผูป้ระกอบวชิำชพีบญัชีทีก่ ำหนดโดยสภำวชิำชพีบญัช ีในสว่นทีเ่กีย่วขอ้งกบั
กำรตรวจสอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร และขำ้พเจำ้ไดป้ฏบิตัติำมควำมรบัผดิชอบดำ้นจรรยำบรรณอื่น ๆ ซึ่ง
เป็นไปตำมขอ้ก ำหนดเหล่ำนี้ ขำ้พเจำ้เชื่อว่ำหลกัฐำนกำรสอบบญัชทีีข่ำ้พเจำ้ไดร้บัเพยีงพอและเหมำะสมเพื่อใชเ้ป็นเกณฑใ์นกำร
แสดงควำมเหน็ของขำ้พเจำ้ 
 



 

เรื่องส าคญัในการตรวจสอบ 
 

เรื่องส ำคญัในกำรตรวจสอบคอืเรื่องต่ำง ๆ ที่มนีัยส ำคญัที่สุดตำมดุลยพนิิจเยี่ยงผู้ประกอบวชิำชพีของขำ้พเจำ้ในกำรตรวจสอบ 
งบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำรส ำหรบังวดปัจจุบนั ขำ้พเจำ้ไดน้ ำเรื่องเหล่ำนี้มำพจิำรณำในบรบิทของกำรตรวจสอบ 
งบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำรโดยรวมและในกำรแสดงควำมเห็นของข้ำพเจ้ำ ทัง้นี้ ข้ำพเจ้ำไม่ได้แสดงควำมเห็น 
แยกต่ำงหำกส ำหรบัเรือ่งเหล่ำนี้  
 

เรื่องส าคญัในการตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบ 
 

การรบัรู้รายได้จากการให้บริการ 
 

 

อ้ำงอิงหมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงิน
เฉพำะกิจกำรข้อ 6.21 เรื่องนโยบำยบญัชสี ำหรบักำรรบัรู้
รำยได ้
 
กลุ่มกจิกำรใหบ้รกิำรจดักำรขนสง่ทัง้ในประเทศและระหวำ่ง
ประเทศและใหบ้รกิำรโลจสิตกิสค์รบวงจร โดยมรีำยไดจ้ำก
กำรให้บรกิำรรวม 1,589.97 ล้ำนบำท หรอืคดิเป็นร้อยละ 
99 ของรำยไดท้ัง้หมดในงบกำรเงนิรวม  
 
รำยไดจ้ำกกำรให้บรกิำรจะรบัรูเ้มื่อกลุ่มกจิกำรปฏบิตัติำม
ภำระทีต่อ้งปฏบิตัแิลว้เสรจ็ และไดโ้อนกำรควบคุมในบรกิำร
ไปยงัลูกค้ำตำมเงื่อนไขในสญัญำ กลุ่มกิจกำรมกีำรก ำหนด
ภำระทีต่อ้งปฏบิตัแิต่ละรำยกำรว่ำ เป็นภำระทีต่้องปฏบิตัใิห้
แล้วเสรจ็ตลอดช่วงเวลำหนึ่ง หรอืเป็นภำระที่ต้องปฏบิตัซิึ่ง
เสร็จสิ้น ณ เวลำใดเวลำหนึ่ง ตำมลกัษณะของข้อตกลงใน
สญัญำ 
 
ขำ้พเจ้ำให้ควำมส ำคญัในกำรตรวจสอบกำรรบัรูร้ำยได้จำก
กำรใหบ้รกิำร เนื่องจำกจ ำนวนของรำยไดม้สีำระส ำคญัต่องบ
กำรเงินรวม และกำรรับรู้รำยได้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขกำร
ใหบ้รกิำรทีร่ะบุในสญัญำทีแ่ตกต่ำงกนั โดยใหค้วำมส ำคญักบั
กำรตรวจสอบควำมถูกต้องของรำยกำรและเกดิขึ้นจรงิตำม
รอบระยะเวลำบญัชทีีเ่กีย่วขอ้ง 

ขำ้พเจำ้ไดต้รวจสอบกำรรบัรูร้ำยไดก้ำรใหบ้รกิำรของกลุ่มกจิกำรโดย 
- ประเมินและทดสอบกำรควบคุมภำยในที่ส ำคญัเกี่ยวกับวงจร

รำยไดข้องกลุ่มกจิกำร โดยสอบถำมบุคลำกรของกลุ่มกจิกำรเพื่อ
ท ำควำมเขำ้ใจระบบวงจรรำยได ้และกำรควบคุมภำยใน และสุ่ม
เลือกตัวอย่ำงรำยกำรเพื่อทดสอบกำรควบคุมภำยในที่ส ำคญั
เกี่ยวกับกำรบันทึกรำยได้ โดยตรวจใบแจ้งหนี้กับเอกสำร
ประกอบ เช่น ใบขนและใบเสนอรำคำ รวมทัง้ตรวจว่ำใบแจง้หนี้
ได้ร ับกำรสอบทำนควำมถูกต้องและอนุมัติจำกบุคลำกรที่
เกีย่วขอ้ง และตรวจกำรรบัช ำระเงนิจำกลูกคำ้ตำมใบแจง้หนี้กบั
รำยกำรในบญัชธีนำคำร 

- ทดสอบเนื้อหำสำระของรำยกำรโดยเลอืกตวัอย่ำงรำยกำรรำยได้
จำกกำรใหบ้รกิำรทีบ่นัทกึบญัช ีเพื่อตรวจสอบว่ำกลุ่มกจิกำรได้
ให้บรกิำรแก่ลูกค้ำแล้ว และบันทึกรำยได้ตำมจุดรบัรู้รำยได้ที่
เหมำะสมตำมเงื่อนไขกำรใหบ้รกิำร โดยตรวจกบัเอกสำรใบแจง้
หนี้และใบขนเพื่อพจิำรณำว่ำรำยกำรถูกตอ้งและเกดิขึน้จรงิตำม
รอบระยะเวลำบญัชทีีเ่กีย่วขอ้ง รวมทัง้ตรวจกำรรบัช ำระเงนิจำก
ลกูคำ้ตำมใบแจง้หนี้กบัรำยกำรในบญัชธีนำคำรส ำหรบัรำยกำรที่
ไดร้บัช ำระเงนิแลว้ 

- ส่งหนังสอืยนืยนัยอดลูกหนี้กำรคำ้โดยสุ่มตวัอย่ำง เพื่อตรวจว่ำ
รำยได้ของกลุ่มกิจกำรเป็นรำยได้ที่มีกำรให้บรกิำรเกิดขึ้นจรงิ 
และลูกหนี้กำรคำ้มตีวัตน ในกรณีทีไ่ม่ไดร้บักำรตอบกลบั จะใช้
วธิกีำรตรวจสอบที่เป็นทำงเลือก เช่น กำรตรวจเอกสำรกำรรบั
ช ำระหนี้ภำยหลงัวนัสิน้งวด  

- วเิครำะห์เปรยีบเทยีบบญัชรีำยไดข้องกลุ่มกจิกำรโดยแยกย่อย
เป็นกำรบรกิำรแต่ละประเภท เพื่อพจิำรณำว่ำมคีวำมผนัผวนที่
ผดิปกตขิองรำยไดห้รอืไม ่รวมถงึกำรทดสอบควำมเหมำะสมของ
รำยกำรในสมุดรำยวันที่บันทึกเกี่ยวกับรำยได้และรำยกำร
ปรบัปรุงอื่นที่เกี่ยวขอ้ง เพื่อประเมนิว่ำมกีำรบนัทกึรำยได้ที่ไม่
เกดิขึน้จรงิหรอืไม่ 

 

จำกกำรปฏบิตังิำนดงักล่ำวขำ้งตน้ ขำ้พเจำ้พบวำ่กำรรบัรูร้ำยไดจ้ำก
กำรให้บรกิำรมคีวำมเหมำะสมและสอดคล้องกบัหลกัฐำนประกอบ
รำยกำร 

  



 

เรื่องส าคญัในการตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบ 
 

การปันส่วนต้นทุนการซ้ือเงินลงทุนในการร่วมค้า 
 

 

อำ้งองิหมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะ
กจิกำรขอ้ 17.2 เรือ่งเงนิลงทุนในกำรรว่มคำ้ 
 

ในระหว่ำงปี พ.ศ. 2562 บริษัทได้ซื้อเงนิลงทุนใน  Around 
Logistics Management Co., Ltd. (“Around”) ซึ่งด ำเนินธุรกิจ
ตวัแทนขนส่งสนิคำ้ระหว่ำงประเทศ ในสดัส่วนรอ้ยละ 50 ของ
ทุนจดทะเบียน โดยแสดงมูลค่ำเงินลงทุนในกำรร่วมค้ำ
จ ำนวน 536.80 ล้ำนบำท ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 
บรษิัทอยู่ระหว่ำงกำรประเมินมูลค่ำยุติธรรมของสนิทรพัย์
สุทธทิีไ่ดม้ำและก ำลงัพจิำรณำกำรปันส่วนตน้ทุนของกำรซื้อ
เงนิลงทุนในกำรรว่มคำ้ 
 
ต่อมำในระหว่ำงปี พ.ศ. 2563 ผู้บรหิำรได้ว่ำจ้ำงผู้เชี่ยวชำญ
ด้ำนกำรประเมินมูลค่ำภำยนอกเพื่อวดัมูลค่ำยุติธรรมของ
สนิทรพัยส์ุทธทิีไ่ดม้ำ และพจิำรณำกำรปันส่วนตน้ทุนกำรซื้อ 
โดยมูลค่ำยุติธรรมของสนิทรพัย์สุทธิที่ได้มำมีมูลค่ำเท่ำกบั 
21.70 ลำ้นบำท ซึ่งจำกกำรพจิำรณำสนิทรพัยท์ีไ่ดม้ำจำกกำร
รวมธุรกิจโดยผู้เชี่ยวชำญด้ำนกำรประเมินมูลค่ำภำยนอก
พบว่ำ ไม่มสีนิทรพัยไ์ม่มตีวัตนทีไ่ดม้ำจำกกำรซื้อเงนิลงทุนนี้ 
กลุ่มกิจกำรจึงรับรู้ค่ำควำมนิยมจ ำนวน 515.10 ล้ำนบำท 
บนัทกึรวมอยูใ่นเงนิลงทุนในกำรรว่มคำ้ในงบกำรเงนิรวม 
 
ขำ้พเจำ้ใหค้วำมส ำคญัในเรื่องกำรปันส่วนตน้ทุนกำรซื้อเงนิ
ลงทุนดงักล่ำว เนื่องจำกกำรวดัมูลค่ำยุตธิรรมของสนิทรพัย์
สทุธทิีไ่ดม้ำ มคีวำมเกีย่วขอ้งกบักำรใชดุ้ลยพนิิจทีส่ ำคญัของ
ผูบ้รหิำรและผูเ้ชีย่วชำญดำ้นกำรประเมนิมูลค่ำภำยนอก ใน
เรือ่งกำรระบุสนิทรพัยท์ีไ่ดม้ำจำกกำรรวมธุรกจิ 

ขำ้พเจำ้ไดป้ฏบิตังิำนดงัต่อไปนี้ เพื่อพจิำรณำกำรปันส่วนตน้ทุนกำร
ซือ้เงนิลงทุนในกำรรว่มคำ้  
 
- ประเมนิควำมรู ้ควำมสำมำรถ และประสบกำรณ์ของผูเ้ชีย่วชำญ

ดำ้นกำรประเมนิมลูคำ่ภำยนอกทีผู่บ้รหิำรวำ่จำ้ง 
- ประเมนิควำมเหมำะสมของขัน้ตอนกำรก ำหนดมูลค่ำยุตธิรรม

ของสนิทรพัยส์ทุธทิีไ่ดม้ำ ณ วนัทีร่วมธุรกจิ 
- ประเมนิควำมเหมำะสมของกำรระบุสนิทรพัย์ที่ได้มำจำกกำร

รวมธุรกจิ โดยด ำเนินกำรดงันี้ 
• ท ำควำมเขำ้ใจธุรกจิของ Around และอ่ำนรำยงำนของ

ผู้เชี่ยวชำญด้ำนกำรประเมินมูลค่ำภำยนอก เพื่อ
พจิำรณำว่ำผู้บรหิำรและผู้เชี่ยวชำญด้ำนกำรประเมิน
มูลค่ำภำยนอกระบุสนิทรพัย์ที่ไดม้ำจำกกำรรวมธุรกจิ
อยำ่งเหมำะสม และครบถว้น  

• สอบถำมผู้บริหำร และผู้เชี่ยวชำญด้ำนกำรประเมิน
มูลค่ำภำยนอกเกีย่วกบักำรวเิครำะห์กำรระบุสนิทรพัย์
ที่ได้มำจำกกำรรวมธุรกิจ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกำร
พจิำรณำว่ำไม่มสีนิทรพัยไ์ม่มตีวัตนทีส่ำมำรถรบัรูเ้ป็น
รำยกำรแยกต่ำงหำก 

• วเิครำะห์ข้อมูลที่ได้รบัจำกผู้บรหิำร เช่น ลกัษณะกำร
ด ำเนินธุรกจิ คุณลกัษณะของลูกคำ้ และสญัญำทีส่ ำคญั 
เพื่อวเิครำะหว์่ำไม่มรีำยกำรทีเ่ป็นไปตำมค ำนิยำมของ
สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน 

-    ทดสอบกำรค ำนวณกำรปันส่วนต้นทุนกำรซื้อ และค่ำควำม
นิยมที่เกิดจำกกำรรวมธุรกิจ ซึ่งเป็นผลต่ำงระหว่ำงสิ่งตอบ
แทนทีโ่อนใหส้ทุธแิละมลูคำ่ยุตธิรรมของสนิทรพัยส์ทุธ ิ

 
จำกผลกำรปฏบิตังิำนดงักล่ำวขำ้งต้น ขำ้พเจำ้พบว่ำกำรปันส่วน
ต้นทุนกำรซื้อเงนิลงทุนในกำรร่วมค้ำ มีควำมสมเหตุสมผลตำม
หลกัฐำนสนบัสนุน  

  



 

 

เรื่องส าคญัในการตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบ  
การรวมธรุกิจ  

 

อำ้งองิหมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะ
กจิกำรขอ้ 16 เรือ่ง เงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย  
 

ในเดอืนพฤษภำคม พ.ศ. 2563 บรษิทัไดซ้ื้อเงนิลงทุนเพิม่เตมิ
ใน บรษิัท เอสเอแอล กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จ ำกดั (“SAL”)  โดย
เข้ำซื้อหุ้นจำกผู้ถือหุ้นเดิมเป็นเงนิ 188.00 ล้ำนบำท ท ำให้
บรษิทัมสีดัส่วนกำรถอืหุน้เพิม่ขึน้จำกรอ้ยละ 15.86 เป็นรอ้ย
ละ 58.20 และมอี ำนำจกำรควบคุมในบรษิทั SAL บรษิทัจงึจดั
ประเภทเงนิลงทุนใน SAL เป็นเงนิลงทุนในบรษิัทย่อย กำร
ลงทุนเพิ่มเติมดงักล่ำวถือเป็นกำรรวมธุรกิจ ผู้บรหิำรได้วดั
มูลค่ำของสิ่งตอบแทนที่จ่ำยทัง้หมดคือ      เงนิสดจ ำนวน 
188.00 ลำ้นบำท และมลูค่ำยุตธิรรมของส่วนไดเ้สยีใน SAL ที่
ถืออยู่ก่อนวันรวมธุรกิจ จ ำนวน 74.05 ล้ำนบำท รวมเป็น 
262.05 ลำ้นบำท เทยีบกบัมูลค่ำยุตธิรรมของสนิทรพัยส์ุทธทิี่
ได้มำจ ำนวน 153.27 ล้ำนบำท จึงมีค่ำควำมนิยมจ ำนวน 
108.78 ลำ้นบำท  
 

ต่อมำในเดอืนกนัยำยน พ.ศ. 2563 บรษิัทได้ขำยหุ้นร้อยละ 33.20 
ใน SAL ให้แก่ผู้ซื้อรำยหนึ่งเป็นเงนิ 157.72 ล้ำนบำท ท ำให้
สดัส่วนกำรถอืหุ้นใน SAL ลดลงจำกรอ้ยละ 58.20 เหลอืรอ้ย
ละ 25.00 และสูญเสียอ ำนำจกำรควบคุมใน SAL อย่ำงไรก็
ตำมบรษิทัและผูซ้ือ้มอี ำนำจในกำรควบคุมร่วมใน SAL บรษิทั
จงึจดัประเภทเงนิลงทุนใน SAL จำกเงนิลงทุนในบรษิัทย่อย
เป็นเงนิลงทุนในกำรร่วมคำ้ กลุ่มกจิกำรจงึตดัรำยกำรสนิทรพัย์
สุทธขิอง SAL ด้วยมูลค่ำตำมบญัชจี ำนวน 243.29 ล้ำนบำท
ออกจำกงบกำรเงนิรวม และรบัรู้มูลค่ำยุติธรรมของสิ่งตอบ
แทนที่ได้รบัคือ เงนิสดจ ำนวน 157.72 ล้ำนบำท และมูลค่ำ
ยุติธรรมของเงินลงทุนที่เหลืออยู่ใน SAL ณ วันที่สูญเสีย
อ ำนำจกำรควบคุม จ ำนวน 129.55 ลำ้นบำท รวมเป็น 287.27 
ล้ำนบำท จึงมีก ำไรจำกกำรขำยเงนิลงทุนในงบกำรเงนิรวม
จ ำนวน 43.98 ลำ้นบำท  
 

ณ วันที่  31 ธันวำคม พ.ศ. 2563 บริษัทอยู่ ระหว่ำงกำร
ประเมนิมูลค่ำยุตธิรรมของสนิทรพัยส์ุทธทิีไ่ดม้ำเพื่อใชใ้นกำร
ปันส่วนตน้ทุนกำรรวมธุรกจิ ณ วนัทีซ่ื้อ SAL เป็นบรษิทัย่อย 
และวนัทีส่ญูเสยีอ ำนำจกำรควบคมุใน SAL กลำยเป็นกำรรว่มคำ้   
ขำ้พเจ้ำให้ควำมส ำคญัในเรื่องกำรวดัมูลค่ำยุติธรรมของเงนิ
ลงทุนใน SAL ณ วนัทีถ่อือยู่ก่อนหน้ำกำรรวมธุรกจิ และวนัที่
สญูเสยีอ ำนำจกำรควบคุม ซึง่กำรวดัมลูคำ่ยุตธิรรมมกีำรใชว้ธิี
คิดลดกระแสเงนิสดที่เกี่ยวข้องกับกำรใช้ดุลยพินิจที่ส ำคญั
ของผู้บรหิำร โดยอ้ำงอิงข้อสมมติฐำนหลกั ได้แก่ อตัรำกำร
เพิ่มขึ้นของรำยได้ จ ำนวนปีของกำรประมำณกำร และ
อตัรำคดิลด 
 

ขำ้พเจ้ำได้ปฏิบตัิงำนดงัต่อไปนี้ เพื่อให้ได้หลกัฐำนเกี่ยวกบักำรวดั
มูลค่ำยุตธิรรมของเงนิลงทุนใน SAL ณ วนัทีถ่อือยู่ก่อนหน้ำกำรรวม
ธุรกจิ และวนัทีส่ญูเสยีอ ำนำจกำรควบคุม  
 
- อ่ำนสัญญำซื้อขำยหุ้นเพื่อท ำควำมเข้ำใจในข้อก ำหนดและ

เงื่อนไขต่ำงๆ และเพื่อท ำควำมเข้ำใจในรำยกำรที่เกิดขึ้นกับ
ผูบ้รหิำร 

 
- ประเมนิกำรใชดุ้ลยพนิิจของผูบ้รหิำรส ำหรบักำรจดัประเภทเงนิ

ลงทุนใน SAL ภำยใต้มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่
เกีย่วขอ้ง 

 
-  ประเมนิควำมเหมำะสมของกำรวดัมูลค่ำยุติธรรมของส่วนได้

เสยีใน SAL ที่ถืออยู่ก่อนวนัรวมธุรกจิ และมูลค่ำยุตธิรรมของ
เงนิลงทุนที่เหลอือยู่ใน SAL ณ วนัที่สูญเสยีอ ำนำจกำรควบคุม 
โดยกำรทดสอบขอ้สมมตฐิำนหลกั ดงันี้ 
• เปรียบเทียบอัตรำกำรเพิ่มขึ้นของรำยได้กับผลกำร

ด ำเนินงำนที่เกิดขึ้นจรงิในอดตี และข้อมูลประมำณกำร
อตัรำกำรเตบิโตของอุตสำหกรรม  

• เปรยีบเทยีบจ ำนวนปีของกำรประมำณกำรกบัอำยุสญัญำ
ทีเ่กีย่วขอ้ง  

• ให้ผู้เชี่ยวชำญด้ำนกำรประเมินมูลค่ำในส ำนักงำนของ
ขำ้พเจำ้ช่วยเหลอืในกำรประเมนิควำมสมเหตุสมผลของ
เทคนิคกำรวดัมลูคำ่ยุตธิรรม และอตัรำคดิลดทีใ่ช ้

 
จำกผลกำรปฏบิตังิำนดงักล่ำวขำ้งตน้ ขำ้พเจำ้พบว่ำกำรวดัมลูค่ำ
ยุติธรรมของเงนิลงทุนใน SAL ณ วนัที่ถืออยู่ก่อนหน้ำกำรรวม
ธุรกจิ และวนัที่สูญเสยีอ ำนำจกำรควบคุม มคีวำมสมเหตุสมผล
ตำมหลกัฐำนสนบัสนุน  



 

ข้อมูลและเหตกุารณ์ท่ีเน้น 
 

ขำ้พเจำ้ขอใหส้งัเกตหมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร ขอ้ 4.4 ทีอ่ธบิำยถงึนโยบำยกำรบญัชเีกีย่วกบั
กำรน ำขอ้ยกเว้นจำกมำตรกำรผ่อนปรนชัว่ครำวเพื่อลดผลกระทบจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรสัโคโรนำ 
2019 (COVID-19) ทีอ่อกโดยสภำวชิำชพีบญัช ีมำถือปฏบิตัสิ ำหรบัรอบระยะเวลำรำยงำนสิ้นสุดภำยในช่วงเวลำระหว่ำงวนัที ่1 
มกรำคม พ.ศ. 2563 ถงึวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 ทัง้นี้ ควำมเหน็ของขำ้พเจำ้ไม่ไดเ้ปลีย่นแปลงไปเนื่องจำกเรื่องทีข่ำ้พเจำ้ให้
ขอ้สงัเกตนี้ 
 
ข้อมูลอ่ืน 
 

กรรมกำรเป็นผูร้บัผดิชอบต่อขอ้มลูอื่น ขอ้มลูอื่นประกอบดว้ย ขอ้มลูซึง่รวมอยู่ในรำยงำนประจ ำปี แต่ไม่รวมถงึงบกำรเงนิรวมและ
งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร และรำยงำนของผูส้อบบญัชทีีอ่ยู่ในรำยงำนนัน้ ขำ้พเจำ้คำดว่ำขำ้พเจำ้จะไดร้บัรำยงำนประจ ำปีภำยหลงั
วนัทีใ่นรำยงำนของผูส้อบบญัชนีี้  
 
ควำมเหน็ของขำ้พเจำ้ต่องบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำรไม่ครอบคลุมถงึขอ้มูลอื่น และขำ้พเจำ้ไม่ไดใ้หค้วำมเชื่อมัน่ 
ต่อขอ้มลูอื่น 
 
ควำมรบัผดิชอบของขำ้พเจำ้ที่เกี่ยวเนื่องกบักำรตรวจสอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำรคอื กำรอ่ำนและพจิำรณำว่ำ
ขอ้มูลอื่นมคีวำมขดัแย้งที่มสีำระส ำคญักบังบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร หรอืกบัควำมรูท้ี่ได้รบัจำกกำรตรวจสอบ 
ของขำ้พเจำ้ หรอืปรำกฏวำ่ขอ้มลูอื่นมกีำรแสดงขอ้มลูทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสำระส ำคญัหรอืไม่  
 
เมื่อข้ำพเจ้ำได้อ่ำนรำยงำนประจ ำปี หำกข้ำพเจ้ำสรุปได้ว่ำมีกำรแสดงข้อมูลที่ขดัต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสำระส ำคญั ข้ำพเจ้ำ 
ตอ้งสือ่สำรเรือ่งดงักล่ำวกบัคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
 
ความรบัผิดชอบของกรรมการต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ  
 

กรรมกำรมีหน้ำที่รบัผิดชอบในกำรจัดท ำและน ำเสนองบกำรเงิน รวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรเหล่ำนี้ โดยถูกต้องตำม 
ที่ควรตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ และรบัผดิชอบเกี่ยวกบักำรควบคุมภำยในที่กรรมกำรพิจำรณำว่ำจ ำเป็น  เพื่อให้
สำมำรถจดัท ำงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำรทีป่รำศจำกกำรแสดงขอ้มูลทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสำระส ำคญัไม่ว่ำ 
จะเกดิจำกกำรทุจรติหรอืขอ้ผดิพลำด  
 
ในกำรจดัท ำงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร กรรมกำรรบัผดิชอบในกำรประเมนิควำมสำมำรถของกลุ่มกิจกำรและ
บรษิทัในกำรด ำเนินงำนต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่องทีเ่กีย่วกบักำรด ำเนินงำนต่อเนื่อง (ตำมควำมเหมำะสม) และกำรใชเ้กณฑก์ำรบญัชี
ส ำหรบักำรด ำเนินงำนต่อเนื่อง เวน้แต่กรรมกำรมคีวำมตัง้ใจทีจ่ะเลกิกลุ่มกจิกำรและบรษิทั หรอืหยุดด ำเนินงำน หรอืไม่สำมำรถ
ด ำเนินงำนต่อเนื่องต่อไปได ้ 
 
คณะกรรมกำรตรวจสอบมหีน้ำที่ช่วยกรรมกำรในกำรก ำกบัดูแลกระบวนกำรในกำรจดัท ำรำยงำนทำงกำรเงนิของกลุ่มกจิกำร 
และบรษิทั 



 

ความรบัผิดชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 

กำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้มวีตัถุประสงค์เพื่อใหไ้ดค้วำมเชื่อมัน่อย่ำงสมเหตุสมผลว่ำงบกำรเงนิ รวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร
โดยรวมปรำศจำกกำรแสดงข้อมูลที่ขดัต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสำระส ำคญัหรอืไม่ ไม่ว่ำจะเกิดจำกกำรทุจรติหรอืข้อผิดพลำด  
และเสนอรำยงำนของผูส้อบบญัชซีึ่งรวมควำมเหน็ของขำ้พเจำ้อยู่ดว้ย ควำมเชื่อมัน่อย่ำงสมเหตุสมผลคอืควำมเชื่อมัน่ในระดบัสูง  
แต่ไม่ไดเ้ป็นกำรรบัประกนัว่ำกำรปฏบิตังิำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัชจีะสำมำรถตรวจพบขอ้มูลทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิ  
อนัเป็นสำระส ำคญัที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขดัต่อข้อเท็จจรงิอำจเกิดจำกกำรทุจรติหรอืข้อผิดพลำด  และถือว่ำมีสำระส ำคญั 
เมื่อคำดกำรณ์อย่ำงสมเหตุสมผลได้ว่ำรำยกำรที่ขดัต่อขอ้เทจ็จริงแต่ละรำยกำร หรอืทุกรำยกำรรวมกนัจะมผีลต่อกำรตดัสนิใจ 
ทำงเศรษฐกจิของผูใ้ชง้บกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำรเหล่ำนี้  
 
ในกำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้ตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัชี ขำ้พเจำ้ไดใ้ชดุ้ลยพนิิจเยีย่งผูป้ระกอบวชิำชพีและกำรสงัเกต และสงสยั
เยีย่งผูป้ระกอบวชิำชพีตลอดกำรตรวจสอบ กำรปฏบิตังิำนของขำ้พเจำ้รวมถงึ 
 

• ระบุและประเมนิควำมเสีย่งจำกกำรแสดงขอ้มูลทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสำระส ำคญัในงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิ
เฉพำะกจิกำร ไมว่ำ่จะเกดิจำกกำรทุจรติหรอืขอ้ผดิพลำด ออกแบบและปฏบิตังิำนตำมวธิกีำรตรวจสอบเพือ่ตอบสนองต่อ
ควำมเสี่ยงเหล่ำนัน้ และได้หลกัฐำนกำรสอบบญัชทีี่เพียงพอและเหมำะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในกำรแสดงควำมเห็นของ
ขำ้พเจำ้ ควำมเสีย่งทีไ่ม่พบขอ้มลูทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสำระส ำคญัซึง่เป็นผลมำจำกกำรทุจรติจะสงูกว่ำควำมเสีย่งที่
เกดิจำกขอ้ผดิพลำด เนื่องจำกกำรทุจรติอำจเกีย่วกบักำรสมรูร้่วมคดิ กำรปลอมแปลงเอกสำรหลกัฐำน กำรตัง้ใจละเวน้
กำรแสดงขอ้มลู กำรแสดงขอ้มลูทีไ่มต่รงตำมขอ้เทจ็จรงิหรอืกำรแทรกแซงกำรควบคุมภำยใน 

• ท ำควำมเขำ้ใจในระบบกำรควบคุมภำยในที่เกี่ยวขอ้งกบักำรตรวจสอบ เพื่อออกแบบวธิกีำรตรวจสอบที่เหมำะสมกบั
สถำนกำรณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงค์ในกำรแสดงควำมเห็นต่อควำมมปีระสทิธผิลของกำรควบคุมภำยในของกลุ่ม
กจิกำรและบรษิทั 

• ประเมนิควำมเหมำะสมของนโยบำยกำรบญัชทีี่กรรมกำรใช้และควำมสมเหตุสมผลของประมำณกำรทำงบญัชี และกำร
เปิดเผยขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งซึง่จดัท ำขึน้โดยกรรมกำร  

• สรุปเกีย่วกบัควำมเหมำะสมของกำรใชเ้กณฑก์ำรบญัชสี ำหรบักำรด ำเนินงำนต่อเนื่องของกรรมกำรจำกหลกัฐำนกำรสอบ
บญัชทีีไ่ดร้บั และประเมนิว่ำมคีวำมไม่แน่นอนทีม่สีำระส ำคญัทีเ่กีย่วกบัเหตุกำรณ์หรอืสถำนกำรณ์ทีอ่ำจเป็นเหตุใหเ้กดิ
ขอ้สงสยัอย่ำงมนีัยส ำคญัต่อควำมสำมำรถของกลุ่มกจิกำรและบรษิทัในกำรด ำเนินงำนต่อเนื่องหรอืไม่ ถำ้ขำ้พเจำ้ไดข้อ้
สรุปว่ำมคีวำมไม่แน่นอนทีม่สีำระส ำคญั ขำ้พเจำ้ตอ้งกล่ำวไวใ้นรำยงำนของผูส้อบบญัชขีองขำ้พเจำ้โดยใหข้อ้สงัเกตถงึ
กำรเปิดเผยข้อมูลในงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกิจกำรที่เกี่ยวข้อง หรอืถ้ำกำรเปิดเผยดงักล่ำวไม่เพียงพอ 
ควำมเห็นของข้ำพเจ้ำจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้ำพเจ้ำขึ้นอยู่กบัหลกัฐำนกำรสอบบัญชีที่ได้รบัจนถึงวนัที่ใน
รำยงำนของผูส้อบบญัชขีองขำ้พเจำ้ อย่ำงไรกต็ำม เหตุกำรณ์หรอืสถำนกำรณ์ในอนำคตอำจเป็นเหตุให้กลุ่มกจิกำรและ
บรษิทัตอ้งหยุดกำรด ำเนินงำนต่อเนื่อง  

• ประเมนิกำรน ำเสนอ โครงสร้ำงและเนื้อหำของงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกิจกำรโดยรวม รวมถึงกำรเปิดเผย
ขอ้มูลว่ำงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำรแสดงรำยกำร และเหตุกำรณ์ในรูปแบบทีท่ ำใหม้กีำรน ำเสนอขอ้มูล
โดยถูกตอ้งตำมทีค่วรหรอืไม ่

• ไดร้บัหลกัฐำนกำรสอบบญัชทีี่เหมำะสมอย่ำงเพยีงพอเกี่ยวกบัขอ้มูลทำงกำรเงนิของกจิกำรภำยในกลุ่มหรอืกจิกรรมทำง
ธุรกิจภำยในกลุ่มกิจกำรเพื่อแสดงควำมเห็นต่องบกำรเงินรวม ข้ำพเจ้ำรับผิดชอบต่อกำรก ำหนดแนวทำง กำร
ควบคุมดแูลและกำรปฏบิตังิำนตรวจสอบกลุ่มกจิกำร ขำ้พเจำ้เป็นผูร้บัผดิชอบแต่เพยีงผูเ้ดยีวต่อควำมเหน็ของขำ้พเจำ้ 



 

ข้ำพเจ้ำได้สื่อสำรกบัคณะกรรมกำรตรวจสอบในเรื่องต่ำง ๆ ที่ส ำคญัซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลำของ กำรตรวจสอบตำมที่ได้
วำงแผนไว ้ประเดน็ที่มนีัยส ำคญัที่พบจำกกำรตรวจสอบ และขอ้บกพร่องที่มนีัยส ำคญัในระบบกำรควบคุมภำยใน หำกขำ้พเจ้ำ 
ไดพ้บในระหว่ำงกำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้ 
 
ขำ้พเจำ้ไดใ้หค้ ำรบัรองแก่คณะกรรมกำรตรวจสอบว่ำ ขำ้พเจำ้ไดป้ฏบิตัติำมขอ้ก ำหนดจรรยำบรรณทีเ่กีย่วขอ้งกบัควำมเป็นอสิระ
และได้สื่อสำรกับคณะกรรมกำรตรวจสอบเกี่ยวกับควำมสัมพันธ์ทัง้หมด  ตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งข้ำพเจ้ำเชื่อว่ำมีเหตุผล 
ที่บุคคลภำยนอกอำจพิจำรณำว่ำกระทบต่อควำมเป็นอิสระของข้ำพเจ้ำและมำตรกำรที่ข้ำพเจ้ำใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้ำพเจ้ำ 
ขำดควำมเป็นอสิระ 
 
จำกเรื่องทีส่ ื่อสำรกบัคณะกรรมกำรตรวจสอบ ขำ้พเจำ้ไดพ้จิำรณำเรื่องต่ำง ๆ ทีม่นีัยส ำคญัทีสุ่ดในกำรตรวจสอบงบกำรเงนิรวม
และงบกำรเงนิเฉพำะกิจกำรในงวดปัจจุบนัและก ำหนดเป็นเรื่องส ำคญัในกำรตรวจสอบ ข้ำพเจ้ำได้อธิบำยเรื่องเหล่ำนี้ในรำยงำน 
ของผูส้อบบญัช ีเวน้แต่กฎหมำยหรอืขอ้บงัคบัไมใ่หเ้ปิดเผยต่อสำธำรณะเกีย่วกบัเรือ่งดงักล่ำว หรอืในสถำนกำรณ์ทีย่ำกทีจ่ะเกดิขึน้ 
ขำ้พเจ้ำพจิำรณำว่ำไม่ควรสื่อสำรเรื่องดงักล่ำวในรำยงำนของข้ำพเจ้ำเพรำะกำรกระท ำดงักล่ำวสำมำรถคำดกำรณ์ได้อย่ำงสม
เหตุผลวำ่จะมผีลกระทบในทำงลบมำกกวำ่ผลประโยชน์ต่อสว่นไดเ้สยีสำธำรณะจำกกำรสือ่สำรดงักล่ำว  
 
 
บรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮำสค์เูปอรส์ เอบเีอเอส จ ำกดั 
 
 
 
 
 
 
วิเชียร  ก่ิงมนตรี 
ผูส้อบบญัชรีบัอนุญำตเลขที ่3977 
กรุงเทพมหำนคร 
23 กุมภำพนัธ ์พ.ศ. 2564 
 



บริษทั ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส  ์จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ . 2563

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

หมายเหต ุ บาท บาท บาท บาท

สินทรพัย ์

สินทรพัยห์มนุเวียน

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด 11 110,488,033 262,472,916 34,021,248 71,468,881

ลกูหน้ีการคา้และลกูหน้ีอื่น - สทุธิ 12 433,190,953 495,348,292 116,391,419 126,709,757

เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แกก่จิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 38.5 1,350,000 11,250,000 233,566,300 287,066,300

สนิคา้คงเหลอื 1,390,321 1,297,231 - -

สนิทรพัยห์มุนเวยีนอื่น 14 5,771,421 6,041,668 424,652 504,024

สนิทรพัยไ์มห่มุนเวยีนทีถ่อืไวเ้พือ่ขาย 15 32,754,206 - - -

รวมสินทรพัยห์มนุเวียน 584,944,934 776,410,107 384,403,619 485,748,962

สินทรพัยไ์ม ่หมนุเวียน

เงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย 16 - - 152,948,570 152,948,570

เงนิลงทุนในบรษิทัรว่ม 17.1 87,001,158 14,627,442 75,522,563 5,437,563

เงนิลงทุนในการรว่มคา้ 17.2 1,151,461,632 877,897,397 989,926,124 810,488,416

เงนิลงทุนระยะยาวอื่น 18 - 88,487,760 - 88,474,510

สนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัมลูคา่ดว้ย

มลูคา่ยตุธิรรมผา่นกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น 18 13,250 - - -

อสงัหารมิทรพัยเ์พือ่การลงทนุ - สทุธิ 19 - - 77,456,255 81,877,545

ทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ - สทุธิ 20 202,834,467 276,813,645 22,099,177 16,471,964

สนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้- สทุธิ 21 219,777,421 - 11,011,833 -

สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน - สทุธิ 22 13,929,246 15,435,965 594,978 986,055

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัชี 23 18,651,544 17,197,611 8,217,117 5,595,421

เงนิประกนัสญัญา 14,739,551 33,075,627 1,878,270 1,890,970

สนิทรพัยไ์มห่มุนเวยีนอื่น 24 112,600,399 125,718,895 13,152,309 10,250,425

รวมสินทรพัยไ์ม ่หมนุเวียน 1,821,008,668 1,449,254,342 1,352,807,196 1,174,421,439

รวมสินทรพัย ์ 2,405,953,602 2,225,664,449 1,737,210,815 1,660,170,401

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการในหน้า 18 ถงึ 120 เป็นสว่นหนึ่งของงบการเงนิน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

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

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ . 2563

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

หมายเหต ุ บาท บาท บาท บาท

หน้ีสินและส่วนของเจ้าของ

หน้ีสินหมนุเวียน

เงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ 26.1 130,000,000 - 130,000,000 -

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอื่น 25 313,913,813 414,246,390 23,749,256 24,111,910

สว่นของมลูคา่สิง่ตอบแทนทีค่าดวา่ตอ้งจา่ย

สาํหรบัการลงทุนในการรว่มคา้

ทีถ่งึกาํหนดชาํระภายในหนึ่งปี - สทุธิ - 131,468,026 - 131,468,026

สว่นของเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ

ทีถ่งึกาํหนดชาํระภายในหนึ่งปี 26.2 90,000,000 60,000,000 90,000,000 60,000,000

สว่นของหนี้สนิตามสญัญาเชา่

ทีถ่งึกาํหนดชาํระภายในหนึ่งปี 21 64,124,415 - 2,909,340 -

สว่นของหนี้สนิตามสญัญาเชา่การเงนิ

ทีถ่งึกาํหนดชาํระภายในหนึ่งปี 26.3 - 9,562,085 - 3,704,317

หน้ีสนิหมุนเวยีนอื่น 27 22,146,109 38,617,438 3,602,569 2,795,188

รวมหนี้ สินหมนุเวียน 620,184,337 653,893,939 250,261,165 222,079,441

หน้ีสินไม่หมนุเวียน

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 26.2 300,000,000 240,000,000 300,000,000 240,000,000
หน้ีสนิตามสญัญาเชา่ - สทุธิ 21 148,564,144 - 4,184,606 -
หน้ีสนิตามสญัญาเชา่การเงนิ - สทุธิ 26.3 - 13,407,761 - 3,096,401

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 28 27,406,885 29,105,997 5,081,538 4,489,053

ประมาณการหนี้สนิจากการรือ้ถอน 6,761,270 - 59,240 -

หน้ีสนิอนุพนัธท์างการเงนิ 8 9,461,871 - 9,461,871 -

หน้ีสนิไมห่มุนเวยีนอื่น 2,536,486 10,289,624 843,382 822,379

รวมหนี้ สินไม่หมนุเวียน 494,730,656 292,803,382 319,630,637 248,407,833

รวมหนี้ สิน 1,114,914,993 946,697,321 569,891,802 470,487,274

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการในหน้า 18 ถงึ 120 เป็นสว่นหนึ่งของงบการเงนิน้ี

กรรมการ  __________________________________________         กรรมการ  _________________________________________             

       (นายทพิย ์ ดาลาล)                                                            (นายวริชั  นอบน้อมธรรม)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส  ์จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ . 2563

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

หมายเหต ุ บาท บาท บาท บาท

หน้ีสินและส่วนของเจ้าของ (ต่อ)

ส่วนของเจ้าของ

ทุนเรอืนหุน้ 29

ทุนจดทะเบยีน 

หุน้สามญั จาํนวน 767,326,944 หุน้

มลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท 

(พ.ศ. 2562: หุน้สามญั จาํนวน 615,000,000 หุน้

มลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท) 383,663,472 307,500,000 383,663,472 307,500,000

ทุนทีอ่อกและชาํระแลว้

หุน้สามญั จาํนวน 609,307,775 หุน้

มลูคา่ทีช่าํระแลว้หุน้ละ 0.50 บาท 304,653,888 304,653,888 304,653,888 304,653,888

สว่นเกนิมลูคา่หุน้สามญั 29 708,639,327 708,639,327 708,639,327 708,639,327

สว่นเกนิทุนจากการควบรวมกจิการ

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

สว่นเกนิทุนจากการจา่ยโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 22,755,038 21,869,586 22,755,038 21,869,586

สว่นตํ่ากวา่ทุนจากการเปลีย่นแปลง

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

กาํไรสะสม

จดัสรรแลว้

 - สาํรองตามกฎหมาย 32 39,000,000 30,500,000 28,900,000 22,400,000

 - สาํรองหุน้ทุนซือ้คนื 29 40,089,186 - 40,089,186 -

ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร 199,357,830 189,757,560 109,940,258 132,120,326

หกั หุน้ทุนซือ้คนื 29 (40,089,186) - (40,089,186) -

องคป์ระกอบอื่นของสว่นของเจา้ของ (13,906,958) (6,992,717) (7,569,498) -

สว่นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทั 1,291,038,609 1,278,967,128 1,167,319,013 1,189,683,127

สว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อีาํนาจควบคุม - - - -

รวมส่วนของเจ้าของ 1,291,038,609 1,278,967,128 1,167,319,013 1,189,683,127

รวมหนี้ สินและส่วนของเจ้าของ 2,405,953,602 2,225,664,449 1,737,210,815 1,660,170,401

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการในหน้า 18 ถงึ 120 เป็นสว่นหนึ่งของงบการเงนิน้ี

กรรมการ  __________________________________________         กรรมการ  _________________________________________             
       (นายทพิย ์ ดาลาล)                                                            (นายวริชั  นอบน้อมธรรม)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส  ์จาํกดั (มหาชน)
งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็ 
สาํหรบัปีสิ้นสดุวนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ . 2563

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

รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร 1,589,971,271 2,698,120,623 107,614,897 111,202,333
รายไดจ้ากการขาย 17,402,386 14,421,367 - -
ตน้ทุนการใหบ้รกิาร (1,268,946,912) (2,271,164,353) (63,615,377) (66,168,917)
ตน้ทุนขาย (4,315,805) (3,311,596) - -

กาํไรข ัน้ต้น 334,110,940 438,066,041 43,999,520 45,033,416

เงนิปันผลรบั - - 126,089,891 102,540,883
รายไดอ้ื่น 33 56,952,762 11,822,265 68,921,289 62,641,829
คา่ใชจ้า่ยในการขาย (67,092,217) (80,853,111) (9,318,337) (11,244,648)
คา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร (254,318,630) (280,017,563) (76,773,673) (72,341,380)
ขาดทุนจากการดอ้ยคา่ของสนิทรพัยท์างการเงนิ (11,747,036) - (173,273) -
กําไร (ขาดทุน) อื่น - สทุธิ (765,162) 7,952,905 (3,522,056) 7,055,271
ตน้ทุนทางการเงนิ 34 (31,433,849) (14,930,479) (19,671,348) (14,110,071)
สว่นแบ่งกําไรจากเงนิลงทุนในบรษิทัรว่มและการรว่มคา้ 17 135,427,017 96,172,698 - -

กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 161,133,825 178,212,756 129,552,013 119,575,300
ภาษเีงนิได้ 36 (12,709,013) (13,702,677) (2,165,891) 874,239

กาํไรสทุธิสาํหรบัปี 148,424,812 164,510,079 127,386,122 120,449,539

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็อื่น:
รายการทีจ่ะไมจ่ดัประเภทรายการใหม่

ไปยงักําไรหรอืขาดทุนในภายหลงั
ขาดทุนจากการวดัมลูคา่เงนิลงทุนในตราสารทุนดว้ยมลูคา่ยุตธิรรม
   ผา่นกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น 18 (30,612,001) - (30,612,001) -
การวดัมลูคา่ใหมข่องภาระผกูพนัผลประโยชน์
   หลงัออกจากงาน 28 - (4,110,386) - (318,147)
สว่นแบ่งกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นของบรษิทัรว่ม
   และการรว่มคา้ตามวธิสีว่นไดเ้สยี - (318,064) - -
ภาษเีงนิไดข้องรายการทีจ่ะไมจ่ดัประเภทรายการใหม่
   ไปยงักําไรหรอืขาดทุนในภายหลงั 6,122,400 822,077 6,122,400 63,629

รวมรายการที่จะไม่จดัประเภทรายการใหม่ไปยงั
กาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั (24,489,601) (3,606,373) (24,489,601) (254,518)

รายการทีจ่ะจดัประเภทใหม่
ไปยงักําไรหรอืขาดทุนในภายหลงั

ขาดทุนจากการเปลีย่นแปลงมลูคา่ยุตธิรรมของ
     เครื่องมอืป้องกนัความเสีย่งกระแสเงนิสด (580,910) - (580,910) -
ผลต่างของอตัราแลกเปลีย่นจากการแปลงคา่งบการเงนิ (1,358,570) (3,737,008) - -
สว่นแบ่งกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นของการรว่มคา้
    ตามวธิสีว่นไดเ้สยี 2,013,827 (362,347) - -
ภาษเีงนิไดข้องรายการทีจ่ดัประเภทรายการใหม่
    ไปยงักําไรหรอืขาดทุนในภายหลงั 116,182 - 116,182 -

รวมรายการที่จะจดัประเภทรายการใหม่ไปยงั
    กาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั 190,529 (4,099,355) (464,728) -

กําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นสาํหรบัปี - สทุธจิากภาษี (24,299,072) (7,705,728) (24,954,329) (254,518)

กาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวมสาํหรบัปี 124,125,740 156,804,351 102,431,793 120,195,021

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการในหน้า 18 ถงึ 120 เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงนินี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

กรรมการ  ____________________________________________   กรรมการ  ____________________________________________ 
                                 (นายทพิย ์ ดาลาล)                                                         (นายวริชั  นอบน้อมธรรม)
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บริษทั ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส  ์จาํกดั (มหาชน)
งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็ 
สาํหรบัปีสิ้นสดุวนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ . 2563

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

หมายเหต ุ บาท บาท บาท บาท

การแบง่ปันกาํไร (ขาดทุน)

สว่นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทั 162,491,422 164,510,079 127,386,122 120,449,539

สว่นของสว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อํีานาจควบคุม (14,066,610) - - -

148,424,812 164,510,079 127,386,122 120,449,539

การแบง่ปันกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวม

สว่นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทั 138,192,350 156,804,351 102,431,793 120,195,021

สว่นของสว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อํีานาจควบคุม (14,066,610) - - -

124,125,740 156,804,351 102,431,793 120,195,021

กาํไรต่อหุ้น

กําไรต่อหุน้ข ัน้พืน้ฐาน 37.1 0.2732 0.2709 0.2142 0.1984

กําไรต่อหุน้ปรบัลด 37.2 0.2732 0.2704 0.2142 0.1979

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการในหน้า 18 ถงึ 120 เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงนินี้

กรรมการ  ____________________________________________   กรรมการ  ____________________________________________ 
                                 (นายทพิย ์ ดาลาล)                                                         (นายวริชั  นอบน้อมธรรม)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส  ์จาํกดั (มหาชน)
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ
สาํหรบัปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563

ส่วนเกินทนุ ขาดทนุจากการ

จากการควบรวม ส่วนเกินทนุ ส่วนต ํา่กว่าทนุ จดัสรรแล้ว จดัสรรแล้ว ผลต่างอตัราแลกเปลี่ยน ส่วนแบ่งกาํไรขาดทนุ เปลี่ยนแปลงมลูค่ายตุิธรรม การวดัมลูค่ายตุิธรรม รวม

 ทนุที่ออก ส่วนเกินทนุ กิจการภายใต้การ จากการจ่ายโดย จากการเปลี่ยนแปลง - สาํรอง - สาํรอง จากการแปลงค่า เบด็เสรจ็อื่น ของเครื่องมือป้องกนั เงินลงทนุในตราสารทนุผา่น ส่วนของผ ูเ้ป็น ส่วนได้เสียที่ไม ่ม ี รวม

และชาํระแล้ว มลูค่าห ุ้นสามญั ควบคมุเดียวกนั ใช้ห ุ้นเป็นเกณฑ์ สดัส่วนในบริษทัย่อย ตามกฎหมาย หุ้นทนุซื้อคืน ยงัไม่ได้จดัสรร ห ุ้นทนุซื้อคืน งบการเงิน ของการร่วมค้า ความเสี่ยงกระแสเงินสด กาํไรขาดทนุเบด็เสรจ็อื่น รวม เจ้าของของบริษทั อาํนาจควบคมุ ส่วนของเจ้าของ

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

ยอดยกมา ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 -

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

ผลกระทบของการนํามาตรฐานการรายงาน

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

ยอดยกมา ณ วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 - ตามที่ปรบัปรงุใหม่ 304,653,888 708,639,327 30,726,984 21,869,586 (187,500) 30,500,000 - 188,391,021 - (6,630,370) (362,347) (7,104,770) 12,950,325 (1,147,162) 1,283,446,144 - 1,283,446,144

การไดม้าซึง่สว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อีาํนาจควบคุม

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

สว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อีาํนาจควบคุมลดลง

จากการสญูเสยีอาํนาจการควบคุมในบรษิทัยอ่ย 16 - - - - - - - - - - - - - - - (101,188,150) (101,188,150)

หุน้ทุนซือ้คนื 29 - - - - - - - - (40,089,186) - - - - - (40,089,186) - (40,089,186)

สาํรองหุน้ทุนซือ้คนื - - - - - - 40,089,186 (40,089,186) - - - - - - - - -

การจา่ยโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 40 - - - 885,452 - - - - - - - - - - 885,452 - 885,452

เงนิปันผลจา่ย 31 - - - - - - - (91,396,151) - - - - - - (91,396,151) - (91,396,151)

สาํรองตามกฏหมาย 32 - - - - - 6,500,000 - (6,500,000) - - - - - - - - -

สาํรองตามกฏหมายของบรษิทัยอ่ย 32 - - - - - 2,000,000 - (2,000,000) - - - - - - - - -

กาํไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบัปี - - - - - - - 162,491,422 - (1,358,570) 2,013,827 (464,728) (24,489,601) (24,299,072) 138,192,350 (14,066,610) 124,125,740

โอนขาดทุนจากการวดัมลูคา่ยุตธิรรมเงนิลงทุนในตราสารทุน

ผา่นกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นไปกาํไรสะสม 16 - - - - - - - (11,539,276) - - - - 11,539,276 11,539,276 - - -

ยอดยกไป ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 304,653,888 708,639,327 30,726,984 22,755,038 (187,500) 39,000,000 40,089,186 199,357,830 (40,089,186) (7,988,940) 1,651,480 (7,569,498) - (13,906,958) 1,291,038,609 - 1,291,038,609

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

การออกหุน้ใหพ้นกังานตามโครงการใหส้ทิธซิือ้หุน้ 29 2,403,888 20,673,433 - - - - - - - - - - - - 23,077,321 - 23,077,321

เงนิปันผลจา่ย 31 - - - - - - - (103,159,908) - - - - - - (103,159,908) - (103,159,908)

สาํรองตามกฏหมาย 32 - - - - - 6,100,000 - (6,100,000) - - - - - - - - -

สาํรองตามกฏหมายของบรษิทัยอ่ย 32 - - - - - 3,000,000 - (3,000,000) - - - - - - - - -

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

กาํไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบัปี - - - - - - - 160,903,706 - (3,737,008) (362,347) - - (4,099,355) 156,804,351 - 156,804,351

ยอดยกไป ณ วนัที่ 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) - - (6,992,717) 1,278,967,128 - 1,278,967,128

งบการเงินรวม

กาํไรสะสม

กรรมการ                                                                                              กรรมการ                                                                                      .
       (นายทพิย ์ ดาลาล)                                                                                    (นายวริชั  นอบน้อมธรรม)

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการในหน้า 18 ถงึ 120 เป็นสว่นหนึ่งของงบการเงนินี้

องคป์ระกอบอื่น

ของส่วนของเจ้าของ

กาํไรขาดทนุเบด็เสรจ็อื่น
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บริษทั ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส  ์จาํกดั (มหาชน)
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ
สาํหรบัปีสิ้นสดุวนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563

ขาดทุนจากการ
ส่วนเกิน ส่วนเกินทุนจาก เปลี่ยนแปลงมลูค่ายตุิธรรม การวดัมลูค่ายตุิธรรม

 ทุนที่ออก มลูค่าหุ้น การจ่ายโดยใช้ จดัสรรแล้ว จดัสรรแล้ว ของเครื่องมือป้องกนั เงินลงทุนในตราสารทุนผ่าน รวม
และชาํระแล้ว สามญั - สทุธิ หุ้นเป็นเกณฑ์ - สาํรองตามกฎหมาย - สาํรองหุ้นทุนซื้อคืน ยงัไม่ได้จดัสรร หุ้นทุนซื้อคืน ความเสี่ยงกระแสเงินสด กาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น รวม ส่วนของเจ้าของ

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

ยอดยกมา ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 
- ตามที่รายงานไว้เดิม 304,653,888 708,639,327 21,869,586 22,400,000 - 132,120,326 - - - - 1,189,683,127
ผลกระทบของการนํามาตรฐานการรายงาน
ทางการเงนิใหมม่าใชเ้ป็นครัง้แรก 5 - - - - -  (41,577) -  (7,104,770) 12,950,325 5,845,555 5,803,978

ยอดยกมา ณ วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 
- ตามที่ปรบัปรงุใหม่ 304,653,888 708,639,327 21,869,586 22,400,000 - 132,078,749 -  (7,104,770) 12,950,325 5,845,555 1,195,487,105
หุน้ทนุซือ้คนื 29 - - - - - -  (40,089,186) - - -  (40,089,186)
สาํรองหุน้ทนุซือ้คนื - - - - 40,089,186  (40,089,186) - - - - -
การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 40 - - 885,452 - - - - - - - 885,452
เงนิปันผลจ่าย 31 - - - - -  (91,396,151) - - - -  (91,396,151)
สาํรองตามกฏหมาย 32 - - - 6,500,000 -  (6,500,000) - - - - -
กาํไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบัปี - - - - - 127,386,122 -  (464,728)  (24,489,601)  (24,954,329) 102,431,793
โอนขาดทนุจากการวดัมลูคา่ยตุธิรรมเงนิลงทนุในตราสารทนุ
ผา่นกาํไรขาดทนุเบด็เสรจ็อืน่ไปกาํไรสะสม 16 - - - - -  (11,539,276) - - 11,539,276 11,539,276 -

ยอดยกไป ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 304,653,888 708,639,327 22,755,038 28,900,000 40,089,186 109,940,258  (40,089,186)  (7,569,498) -  (7,569,498) 1,167,319,013

ยอดยกมา ณ วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2562 302,250,000 687,965,894 20,539,586 16,300,000 - 121,185,213 - - - - 1,148,240,693
การออกหุน้ใหพ้นกังานตามโครงการใหส้ทิธซิือ้หุน้ 29 2,403,888 20,673,433 - - - - - - - - 23,077,321
เงนิปันผลจ่าย 31 - - - - -  (103,159,908) - - - -  (103,159,908)
สาํรองตามกฏหมาย 32 - - - 6,100,000 -  (6,100,000) - - - - -
การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ - - 1,330,000 - - - - - - - 1,330,000
กาํไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบัปี - - - - - 120,195,021 - - - - 120,195,021

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

งบการเงินเฉพาะกิจการ

กาํไรสะสม

กรรมการ                                                                                              กรรมการ                                                                                      .
                         (นายทพิย ์ ดาลาล)                                                                          (นายวริชั  นอบน้อมธรรม)

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการในหน้า 18 ถงึ 120 เป็นสว่นหนึ่งของงบการเงนินี้

องคป์ระกอบอื่น
ของส่วนของเจ้าของ

กาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น
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บริษทั ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส  ์จาํกดั (มหาชน)
งบกระแสเงินสด
สาํหรบัปีสิ้นสดุวนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ . 2563

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

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน
กาํไรกอ่นภาษเีงนิได้ 161,133,825 178,212,756 129,552,013 119,575,300
รายการปรบัปรงุ
คา่เสือ่มราคาและคา่ตดัจาํหน่าย 101,161,984 48,774,905 9,779,944 8,769,682
สว่นแบ่งกาํไรจากเงนิลงทุนในบรษิทัรว่มและการรว่มคา้ 17 (135,427,017) (96,172,698) - -
กาํไรจากการขายเงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย 16 (43,983,971) - (8,228,282) -
ขาดทุนจากการจาํหน่ายและตดัจาํหน่ายอุปกรณ์ 641,047 85,080 - -
(กลบัรายการ) ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 28 (396,176) (5,900,875) 592,485 (6,549,153)
ขาดทุนจากการดอ้ยคา่ของสนิทรพัยท์างการเงนิ 11,747,036 - 173,273 -
คา่เผือ่หนี้สงสยัจะสญู - 181,190 - 181,190
(กาํไร) ขาดทุนจากอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ 4,424,225 (7,811,650) 4,102,065 (7,811,650)
ขาดทุนจากการเปลีย่นแปลงมลูคา่ยตุธิรรมของตราสารอนุพนัธ์ 161,552 - 122,724 -
กาํไรจากการยกเลกิสญัญาเชา่ (616,385) - - -
รายไดด้อกเบีย้ 33 (801,256) (2,016,819) (10,427,259) (12,669,722)
รายไดเ้งนิปันผล - - (126,089,891) (102,540,883)
คา่ใชจ้า่ยจากการจา่ยโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 40 885,452 1,330,000 885,452 1,330,000
ตน้ทุนทางการเงนิ 34 31,433,849 14,930,479 19,671,348 14,110,071

130,364,165 131,612,368 20,133,872 14,394,835
การเปลี่ยนแปลงของเงินทุนหมุนเวียน
สนิทรพัยด์าํเนินงานลดลง (เพิม่ขึน้)
ลกูหนี้การคา้และลกูหนี้อื่น 49,730,682 (49,509,792) (7,783,315) (15,459,552)
สนิคา้คงเหลอื (93,091) 348,323 - -
สนิทรพัยห์มนุเวยีนอื่น 128,688 1,861,028 79,372 23,538
เงนิประกนัสญัญา 18,345,253 8,349,490 12,700 (132,840)
สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอื่น 20,936,183 (11,666,044) - -

หนี้สนิดาํเนินงานเพิม่ขึน้ (ลดลง)
เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่น (101,678,374) (23,139,493) 1,213,763 (778,583)
หนี้สนิหมนุเวยีนอื่น (13,984,835) 8,034,175 807,382 596,184
จา่ยภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 28 (1,302,936) (685,244) - -
หนี้สนิไมห่มนุเวยีนอื่น (7,778,096) 1,386,904 21,000 -

กระแสเงินสดจากการดาํเนินงาน 94,667,639 66,591,715 14,484,774 (1,356,418)
จา่ยภาษเีงนิได้ (19,614,503) (37,253,095) (2,901,884) (3,678,047)

เงินสดสทุธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดาํเนินงาน 75,053,136 29,338,620 11,582,890 (5,034,465)

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการในหน้า 18 ถงึ 120 เป็นสว่นหนึ่งของงบการเงนินี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

กรรมการ                                                                               กรรมการ                                                                                                .
                                   (นายทพิย ์ ดาลาล)                                                                  (นายวริชั  นอบน้อมธรรม)
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บริษทั ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส  ์จาํกดั (มหาชน)
งบกระแสเงินสด
สาํหรบัปีสิ้นสดุวนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ . 2562

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

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงนิสดรบัจากดอกเบีย้ 816,577 2,259,883 9,578,620 12,810,647
เงนิสดรบัจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ 547,964 2,025,437 - -
เงนิสดจา่ยเพือ่ซือ้อุปกรณ์และสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน (28,963,001) (81,908,710) (18,078,813) (947,537)
เงนิสดรบัจากการจาํหน่ายเงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย 

สทุธจิากเงนิสดของบรษิทัยอ่ย 16 136,361,469 - 157,715,979 -
เงนิสดจา่ยสทุธจิากการลงทุนในบรษิทัยอ่ย 16 (163,540,435) - (188,000,000) (7,500,000)
เงนิสดจา่ยลงทุนในบรษิทัรว่มและการรว่มคา้ (273,882,990) (546,049,495) (273,882,990) (546,049,495)
เงนิสดจา่ยลงทุนในเงนิลงทุนทัว่ไป - (88,474,510) - (88,474,510)
เงนิสดรบัคนืจากเงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้
แกก่จิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 38.5 14,900,000 - 145,900,000 91,500,000

เงนิสดจา่ยสาํหรบัเงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แกก่จิการ
ทีเ่กีย่วขอ้งกนั 38.5 (5,000,000) (9,000,000) (92,400,000) (56,000,000)

เงนิสดรบัจากเงนิปันผลจากบรษิทัยอ่ย - - 61,836,000 34,386,430
เงนิสดรบัจากเงนิปันผลจากบรษิทัรว่มและการรว่มคา้ 87,918,730 29,695,365 83,322,250 22,442,408

เงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน  (230,841,686)  (691,452,030)  (114,008,954)  (537,832,057)

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการในหน้า 18 ถงึ 120 เป็นสว่นหนึ่งของงบการเงนินี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

กรรมการ                                                                               กรรมการ                                                                                                .
                                   (นายทพิย ์ ดาลาล)                                                                  (นายวริชั  นอบน้อมธรรม)
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บริษทั ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส  ์จาํกดั (มหาชน)
งบกระแสเงินสด
สาํหรบัปีสิ้นสดุวนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ . 2562

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

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน
เงนิสดจา่ยดอกเบีย้ (31,188,988) (9,678,714) (18,781,891) (9,642,904)
เงนิสดรบัจากเงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ 485,000,000 - 485,000,000 -
เงนิสดจา่ยคนืเงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ (355,000,000) - (355,000,000) -
เงนิสดจา่ยคนืเงนิตน้ของสญัญาเชา่ (53,506,746) - (4,787,924) -
เงนิสดจา่ยคนืเงนิตน้ของสญัญาเชา่การเงนิ - (12,941,738) - (4,244,635)
เงนิสดรบัจากเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 26.2 199,398,691 300,000,000 150,000,000 300,000,000
เงนิสดจา่ยคนืเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 26.2 (109,398,691) (1,875,996) (60,000,000) -
เงนิสดรบัจากการใชส้ทิธซิือ้หุน้สามญั 29 - 23,077,321 - 23,077,321
เงนิสดจา่ยเพือ่ซือ้หุน้ทุนซือ้คนื 29 (40,089,186) - (40,089,186) -
เงนิสดจา่ยเงนิปันผล (91,362,568) (103,084,211) (91,362,568) (103,084,211)

เงินสดสทุธิได้มาจากกิจกรรมจดัหาเงิน 3,852,512 195,496,662 64,978,431 206,105,571

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสทุธิ (151,936,038) (466,616,748) (37,447,633) (336,760,951)
เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสดตน้ปี 262,472,916 731,821,620 71,468,881 408,229,832
ขาดทุนจากอตัราแลกเปลีย่นของเงนิสด
และรายการเทยีบเทา่เงนิสด (48,845) (2,731,956) - -

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

รายการที่ไม ่ใช่เงินสด
การไดม้าของสนิทรพัยส์ทิธกิารใชภ้ายใตส้ญัญาเชา่ 39 14,628,587 3,505,700 - -
เงนิปันผลคา้งจา่ย 212,041 178,458 212,041 178,458
เงนิปันผลคา้งรบั 32,666,010 34,698,355 61,496,150 80,098,475
เจา้หนี้คา่ซือ้สนิทรพัยถ์าวร 1,708,100 3,302,342 1,600,000 3,210,000
ลกูหนี้จากการขายสนิทรพัยต์ามสญัญาเชา่การเงนิ - 1,950,000 - -
สิง่ตอบแทนทีค่าดวา่จะตอ้งจา่ยจากการลงทุนในการรว่มคา้ - 63,805,406 - 63,805,406
การจา่ยโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 885,452 1,330,000 885,452 1,330,000
เงนิลงทุนในกจิการรว่มคา้เพิม่ขึน้จากการ
เปลีย่นสถานะจากบรษิทัยอ่ย 17.2 129,552,500 - - -

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการในหน้า 18 ถงึ 120 เป็นสว่นหนึ่งของงบการเงนินี้

กรรมการ                                                                               กรรมการ                                                                                                .
                                   (นายทพิย ์ ดาลาล)                                                                  (นายวริชั  นอบน้อมธรรม)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส ์จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 

18 

 
1 ข้อมูลทัว่ไป  

 
บรษิัท ทรพิเพิล ไอ โลจสิตกิส์ จ ำกดั (มหำชน) (“บรษิัท”) เป็นบรษิัทมหำชนจ ำกดั และเป็นบรษิัทจดทะเบยีนในตลำดหลกัทรพัย์ 
แหง่ประเทศไทย ซึง่จดัตัง้ขึน้ในประเทศไทยและมทีีอ่ยูต่ำมทีไ่ดจ้ดทะเบยีนดงันี้ 
 
เลขที ่628 ชัน้ 3 อำคำรทรพิเพลิไอ ซอยกลบัชม ถนนนนทร ีแขวงช่องนนทร ีเขตยำนำวำ กรุงเทพมหำนคร 10120 ประเทศไทย 
 
เพือ่วตัถุประสงคใ์นกำรรำยงำนขอ้มลูจงึรวมเรยีกบรษิทัและบรษิทัยอ่ยวำ่ “กลุ่มกจิกำร” 
 
กลุ่มกจิกำรด ำเนินธุรกจิหลกัเกีย่วกบักำรเป็นผูร้บัจดักำรขนส่งสนิคำ้ทัง้ในประเทศและระหว่ำงประเทศ และใหบ้รกิำรโลจสิตกิสค์รบวงจร 
 
งบกำรเงนิรวมจดัท ำขึน้โดยรวมบรษิทัยอ่ยดงัต่อไปนี้ 
 
    อตัรำร้อยละของหุ้น 

ท่ีถือทัง้ทำงตรง 
และทำงอ้อม 

  จดัตัง้ขึ้น พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
ช่ือบริษทัย่อย ชนิดของธรุกิจ ในประเทศ ร้อยละ ร้อยละ 

     

บรษิทัยอ่ยทำงตรง     
บรษิทั เอเชยี กรำวด ์เซอรว์สิ จ ำกดั ตวัแทนขนสง่สนิคำ้ทำงอำกำศ ไทย 100.00 100.00 
บรษิทั ทรพิเพลิ ไอ แอร ์เอก็ซเ์พรส จ ำกดั ตวัแทนขนสง่สนิคำ้ทำงอำกำศ ไทย 100.00 100.00 
บรษิทั ทรพิเพลิ ไอ เอเชยี คำรโ์ก จ ำกดั ตวัแทนขนสง่สนิคำ้ทำงอำกำศ ไทย 100.00 100.00 
บรษิทั ฮำซเคม โลจสิตกิส ์แมเนจเมนท ์จ ำกดั บรหิำรจดักำรขนสง่ครบวงจร ไทย 100.00 100.00 
บรษิทั ทรพิเพลิ ไอ ซพัพลำยเชน จ ำกดั บรหิำรจดักำรขนสง่ครบวงจร ไทย 100.00 100.00 
บรษิทั ทรพิเพลิ ไอ มำรไิทม ์เอเยนซสี ์จ ำกดั ตวัแทนขนสง่สนิคำ้ทำงทะเล ไทย 100.00 100.00 
บรษิทั ดจี ีแพคเกจจิง้ (ประเทศไทย) จ ำกดั จ ำหน่ำยและบรกิำรบรรจุสนิคำ้ ไทย 100.00 100.00 
บรษิทั ครอส บอรเ์ดอร ์เคอเรยีร ์จ ำกดั บรหิำรจดักำรขนสง่ครบวงจร ไทย 100.00 100.00 
Triple i International Pte. Ltd. ตวัแทนขนสง่สนิคำ้ทำงอำกำศ สงิคโปร ์ 100.00 100.00 
     

บรษิทัยอ่ยทำงออ้ม     
Triple i International Japan Co., Ltd.     
   (ถอืโดย Triple i International Pte. Ltd.) ตวัแทนขนสง่สนิคำ้ทำงอำกำศ ญีปุ่่ น 100.00 100.00 
 
งบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำรไดร้บัอนุมตัจิำกคณะกรรมกำรบรษิทัเมือ่วนัที ่23 กุมภำพนัธ ์พ.ศ. 2564 
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2 เหตกุำรณ์ส ำคญัระหว่ำงปีท่ีรำยงำน 

 
ตัง้แต่ต้นปี พ.ศ. 2563 ได้เกิดกำรระบำดของเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) ซึ่งเหตุกำรณ์ดังกล่ำวส่งผลกระทบต่อผล 
กำรด ำเนินงำนของกลุ่มกิจกำรส ำหรบัปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 โดยเฉพำะกลุ่มธุรกิจขนส่งสินค้ำทำงอำกำศและ 
ทีเ่กีย่วขอ้ง เนื่องดว้ยมำตรกำรป้องกนักำรระบำดของ COVID-19 ทีเ่กดิขึน้ทัง้ในประเทศและต่ำงประเทศ ส่งผลกระทบต่อทัง้อุปสงค์
กำรขนส่งสนิคำ้และอุปทำนทีล่ดลงจำกกำรทีส่ำยกำรบนิหยุดใหบ้รกิำร ท ำใหร้ำยไดโ้ดยรวมของกลุ่มกจิกำร ซึ่งส่วนใหญ่เป็นรำยได้
จำกกลุ่มธุรกิจขนส่งสินค้ำทำงอำกำศลดลงอย่ำงมีนัยส ำคัญ อย่ำงไรก็ดีกลุ่ม กิจกำรได้ให้ควำมใส่ใจกับเหตุกำรณ์กำรระบำด 
ของ COVID-19 เป็นพเิศษ และไดม้กีำรวำงแผนร่วมกนักบัสำยกำรบนิ เพื่อน ำเครื่องบนิขนส่งผูโ้ดยสำรมำใชส้ ำหรบักำรขนส่งสนิคำ้
ทำงอำกำศเพิม่ขึน้ โดยไดเ้ริม่ใหบ้รกิำรตัง้แต่กลำงเดอืนมนีำคม พ.ศ. 2563 ทีผ่่ำนมำ ซึ่งไดช้่วยเสรมิสรำ้งผลกำรด ำเนินงำนโดยรวม
ของกลุ่มกจิกำรไดเ้ป็นอยำ่งยิง่ 
 

3 เกณฑก์ำรจดัท ำงบกำรเงิน 
 
งบกำรเงินรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกิจกำรได้จัดท ำขึ้นตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินของไทยและข้อก ำหนดภำยใต้
พระรำชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์
 
งบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกิจกำรจดัท ำขึ้นโดยใช้เกณฑ์รำคำทุนเดิมในกำรวดัมูลค่ำขององค์ประกอบของงบกำรเงนิ   
ยกเวน้สนิทรพัยท์ำงกำรเงนิทีว่ดัมลูคำ่ดว้ยมลูค่ำยุตธิรรมผำ่นก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่นและตรำสำรอนุพนัธ ์ซึง่ไดอ้ธบิำยไวใ้นนโยบำย
บญัชทีีเ่กีย่วขอ้ง 
 
กำรจดัท ำงบกำรเงนิให้สอดคล้องกบัหลกักำรบญัชทีี่รบัรองทัว่ไปในประเทศไทยก ำหนดให้ใช้ประมำณกำรทำงบญัชทีี่ส ำคญัและ  
กำรใชดุ้ลยพนิิจของผูบ้รหิำรตำมกระบวนกำรในกำรน ำนโยบำยกำรบญัชขีองกลุ่มกจิกำรไปถอืปฏบิตัิ กลุ่มกจิกำรเปิดเผยเรื่องกำรใช้
ดุลยพนิิจของผูบ้รหิำรหรอืรำยกำรทีม่คีวำมซบัซอ้น และรำยกำรเกีย่วกบัขอ้สมมตฐิำนและประมำณกำรทีม่นีัยส ำคญัต่องบกำรเงนิรวม
และงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำรในหมำยเหตุ 9 
 
งบกำรเงนิรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรฉบับภำษำอังกฤษจดัท ำขึ้นจำกงบกำรเงนิตำมกฎหมำยที่เป็นภำษำไทย ในกรณี  
ทีม่เีนื้อควำมขดัแยง้กนัหรอืมกีำรตคีวำมในสองภำษำแตกต่ำงกนัใหใ้ชง้บกำรเงนิตำมกฎหมำยฉบบัภำษำไทยเป็นหลกั 
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4 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรงุ และข้อยกเว้นจำกมำตรกำรผอ่นปรนชัว่ครำว COVID-19 

 

4.1  มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัใหม่ท่ีมีผลบงัคบัใช้ส ำหรบัรอบระยะเวลำบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 
มกรำคม พ.ศ. 2563 ท่ีเก่ียวข้องและมีผลกระทบท่ีมีนัยส ำคญัต่อกลุ่มกิจกำร 

 

ก) เครื่องมือทำงกำรเงิน 
 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัใหมท่ีเ่กีย่วกบัเครือ่งมอืทำงกำรเงนิมดีงันี้ 
 

มำตรฐำนกำรบญัชฉีบบัที ่32 กำรแสดงรำยกำรเครือ่งมอืทำงกำรเงนิ 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัที ่7 กำรเปิดเผยขอ้มลูเครือ่งมอืทำงกำรเงนิ 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัที ่9 เครือ่งมอืทำงกำรเงนิ 
กำรตคีวำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัที ่16 กำรป้องกนัควำมเสีย่งของเงนิลงทุนสทุธใินหน่วยงำนต่ำงประเทศ 
กำรตคีวำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัที ่19 กำรช ำระหนี้สนิทำงกำรเงนิดว้ยตรำสำรทนุ 
 
กลุ่มมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิทีเ่กี่ยวกบัเครื่องมอืทำงกำรเงนิไดก้ ำหนดหลกักำรใหม่ในกำรจดัประเภทและ
กำรวดัมูลค่ำของเครื่องมอืทำงกำรเงนิ ใหแ้นวทำงปฏบิตัสิ ำหรบักำรตดัรำยกำรสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิทำงกำรเงนิ และ  
ใหท้ำงเลอืกกจิกำรในกำรเลอืกถอืปฏบิตักิำรบญัชป้ีองกนัควำมเสีย่งเพื่อลดผลกระทบจำกควำมแตกต่ำงในหลกักำร
รบัรู้รำยกำรระหว่ำงรำยกำรที่ถูกป้องกนัควำมเสี่ยงและเครื่องมอืป้องกนัควำมเสี่ยง (Accounging mismatch) และ 
ใหแ้นวปฏบิตัใินรำยละเอยีดเกีย่วกบักำรจดัประเภทเครื่องมอืทำงกำรเงนิทีอ่อกโดยกจิกำรว่ำเป็นหนี้สนิหรอืทุน และ
ก ำหนดใหก้จิกำรเปิดเผยขอ้มลูเกีย่วกบัเครือ่งมอืทำงกำรเงนิและควำมเสีย่งทีเ่กีย่วขอ้งในรำยละเอยีด 
 

หลกักำรใหม่ในกำรจดัประเภทรำยกำรสนิทรพัย์ทำงกำรเงนินัน้ กจิกำรต้องพจิำรณำจำกทัง้ ก) โมเดลธุรกจิส ำหรบั
กำรถอืสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิ และ ข) ลกัษณะกระแสเงนิสดตำมสญัญำว่ำเขำ้เงื่อนไขของกำรเป็นเงนิตน้และดอกเบี้ย 
(SPPI) หรอืไม่ ซึ่งกำรจดัประเภทนัน้จะมีผลต่อกำรวดัมูลค่ำของรำยกำรสนิทรพัย์ทำงกำรเงนิด้วย หลกักำรใหม่  
ยงัรวมถึงกำรพิจำรณำค่ำเผื่อผลขำดทุนกำรด้อยค่ำของสินทรพัย์ทำงกำรเงนิรวมทัง้สินทรพัย์ที่เกิดจำกสญัญำ  
ซึง่กจิกำรจะตอ้งพจิำรณำรบัรูผ้ลขำดทุนดำ้นเครดติทีค่ำดวำ่จะเกดิขึน้ ณ วนัทีร่บัรูร้ำยกำรเริม่แรก  
 

ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกจิกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิทีเ่กีย่วกบัเครื่องมอืทำงกำรเงนิมำถอืปฏบิตั ิ
โดยผลกระทบทีเ่กดิจำกกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัดงักล่ำวไดอ้ธบิำยไวใ้นหมำยเหตุ 5 
 

ข) มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 16 เรือ่ง สญัญำเช่ำ 
 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญำเช่ำ ส่งผลให้กลุ่มกิจกำรในฐำนะผู้เช่ำรบัรู้สญัญำเช่ำ 
เกอืบทัง้หมดในงบแสดงฐำนะกำรเงนิ โดยไม่ตอ้งจดัประเภทเป็นสญัญำเช่ำด ำเนินงำนและสญัญำเช่ำกำรเงนิอกีต่อไป 
กลุ่มกิจกำรต้องรบัรู้สนิทรพัย์สทิธิกำรใช้ และหนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ เว้นแต่เป็นสญัญำเช่ำระยะสัน้และสญัญำเช่ำ  
ซึง่สนิทรพัยอ์ำ้งองิมมีลูคำ่ต ่ำ  
 

ณ วนัที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกิจกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่เกี่ยวกับสญัญำเช่ำฉบับใหม่ 
มำถอืปฏบิตั ิโดยผลกระทบทีเ่กดิจำกกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัดงักล่ำวไดอ้ธบิำยไวใ้นหมำยเหตุ 5 

http://eservice.tfac.or.th/get_file/index.php?file=TFRIC_16_revised_2563.pdf
http://eservice.tfac.or.th/get_file/index.php?file=TFRIC_19_revised_2563.pdf
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4.2 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับปรบัปรุงท่ีมีผลบังคับใช้ส ำหรบัรอบระยะเวลำบญัชีในหรือหลังวันท่ี                  

1 มกรำคม พ.ศ. 2564 ท่ีเก่ียวข้องต่อกลุ่มกิจกำร ซ่ึงกลุ่มกิจกำรไม่ได้น ำมำถือปฏิบติัก่อนวนับงัคบัใช้ 
 

ก) กำรปรบัปรงุกำรอ้ำงอิงกรอบแนวคิดในมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน เพิม่เตมิหลกักำรใหม่และแนวปฏบิตัิ
ในเรือ่งต่อไปนี้ 
 

- กำรวดัมลูคำ่ ซึง่รวมถงึปัจจยัทีต่อ้งพจิำรณำในกำรเลอืกเกณฑก์ำรวดัมลูคำ่ 
- กำรแสดงรำยกำรและกำรเปิดเผยข้อมูล รวมถึงกำรจดัประเภทรำยกำรรำยได้และค่ำใช้จ่ำยในก ำไรขำดทุน

เบด็เสรจ็อื่น 
- เรื่องกิจกำรที่เสนอรำยงำนอำจเป็นกิจกำรเดียวหรอืส่วนของกิจกำรหรอืประกอบด้วยกิจกำรมำกกว่ำ 1 แห่ง  

ซึง่ไมจ่ ำเป็นตอ้งเป็นกจิกำรตำมกฎหมำย และ 
- กำรตดัรำยกำรสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิ 
 

กรอบแนวคดิได้ปรบัปรุงค ำนิยำมของสนิทรพัย์และหนี้สนิ และเกณฑ์ในกำรรวมสนิทรพัย์และหนี้สนิในงบกำรเงนิ 
รวมทัง้ไดอ้ธบิำยให้ชดัเจนขึน้ถึงบทบำทของควำมสำมำรถของฝ่ำยบรหิำรในกำรดูแลรกัษำทรพัยำกรเชงิเศรษฐกจิ  
ของกจิกำร ควำมระมดัระวงั และควำมไมแ่น่นอนของกำรวดัมลูคำ่ในกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ 
 

ข) กำรปรบัปรงุมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 3 เรื่อง กำรรวมธุรกิจ ไดใ้ห้ค ำนิยำมของ “ธุรกจิ” ใหม ่ 
ซึง่ก ำหนดใหก้ำรไดม้ำซึง่ธุรกจิตอ้งรวมถงึขอ้มลูปัจจยัน ำเขำ้และกระบวนกำรทีส่ ำคญัเป็นอย่ำงน้อยซึง่เมื่อน ำมำรวมกนั 
มสีว่นอย่ำงมนียัส ำคญัท ำใหเ้กดิควำมสำมำรถในกำรสรำ้งผลผลติ รวมทัง้ปรบัปรุงค ำนิยำมของ “ผลผลติ” โดยใหค้วำมสนใจ
ในตวัของสนิคำ้และบรกิำรทีใ่หก้บัลกูคำ้ และตดัเรือ่งกำรอำ้งองิควำมสำมำรถในกำรลดตน้ทุนออกไป 

 

ค) กำรปรบัปรงุมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 9 เรื่อง เครื่องมือทำงกำรเงิน และมำตรฐำนกำรรำยงำน
ทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 7 เรื่อง กำรเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทำงกำรเงิน ปรบัเปลีย่นขอ้ก ำหนดกำรบญัชป้ีองกนัควำมเสีย่ง
โดยเฉพำะ เพื่อบรรเทำผลกระทบที่อำจเกิดขึ้นจำกควำมไม่แน่นอนที่เกดิจำกกำรปฏิรูปอตัรำดอกเบี้ยอ้ำงองิ เช่น 
อตัรำดอกเบี้ยอ้ำงอิงที่ก ำหนดจำกธุรกรรมกำรกู้ยืม (Interbank offer rates - IBORs) นอกจำกนี้ กำรปรบัปรุงได้
ก ำหนดให้กิจกำรให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกบัควำมสมัพนัธ์ของกำรป้องกนัควำมเสี่ยงที่ได้รบัผลกระทบโดยตรงจำก  
ควำมไมแ่น่นอนใด ๆ นัน้ 

 

ง)  กำรปรบัปรุงมำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 1 เรื่อง กำรน ำเสนองบกำรเงิน และมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 8  
เรื่อง นโยบำยกำรบญัชี กำรเปล่ียนแปลงประมำณกำรทำงบญัชีและข้อผิดพลำด ปรบัปรุงค ำนิยำมของ ”ควำมมี
สำระส ำคญั” โดยใหเ้ป็นไปในแนวทำงเดยีวกนักบัมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิและกรอบแนวคดิ  และอธบิำยถงึ
กำรน ำควำมมสีำระส ำคญัไปประยุกตไ์ดช้ดัเจนขึน้ในมำตรฐำนกำรบญัชฉีบบัที ่1 

 

จ) กำรปรบัปรงุมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 16 (TFRS 16) เรื่อง สญัญำเช่ำ เกี่ยวกบักำรผ่อนปรน
ในทำงปฏบิตักิรณีทีผู่เ้ชำ่ไดร้บักำรลดคำ่เช่ำเนื่องจำกสถำนกำรณ์ COVID-19  โดยผูเ้ช่ำสำมำรถเลอืกทีจ่ะไม่ประเมนิ
ว่ำกำรลดค่ำเช่ำดงักล่ำวเป็นกำรเปลีย่นแปลงเงื่อนไขสญัญำเช่ำ (Lease modification) ส ำหรบักำรลดหรอืกำรงดเวน้
กำรจ่ำยคำ่เชำ่ในระหวำ่งวนัที ่1 มถิุนำยน พ.ศ. 2563 ถงึวนัที ่30 มถิุนำยน พ.ศ. 2564 โดยกำรผ่อนปรนดงักล่ำวตอ้ง
น ำมำถือปฏิบตัิกบังบกำรเงนิประจ ำปีที่เริม่ในหรอืหลงัวนัที่ 1 มิถุนำยน พ.ศ. 2563 ทัง้นี้ กลุ่มกิจกำรสำมำรถถือ
ปฏบิตักิ่อนวนัทีม่ผีลบงัคบัใชไ้ด ้
 

ผูบ้รหิำรของกลุ่มกจิกำรอยู่ระหว่ำงกำรประเมนิถงึผลกระทบของมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัดงักล่ำวทีจ่ะมผีลต่อ   
งบกำรเงนิทีน่ ำเสนอ 



บริษทั ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส ์จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 
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4.3 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับปรบัปรุงท่ีมีผลบังคับใช้ส ำหรบัรอบระยะเวลำบญัชีในหรือหลังวันท่ี              

1 มกรำคม พ.ศ. 2565 ท่ีเก่ียวข้องต่อกลุ่มกิจกำร ซ่ึงกลุ่มกิจกำรไม่ได้น ำมำถือปฏิบติัก่อนวนับงัคบัใช้ 
 

กำรปรบัปรุงมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 16 (TFRS 16) เรื่อง สญัญำเช่ำ เกี่ยวกบัแนวผ่อนปรนในทำง
ปฏบิตักิรณีมกีำรเปลี่ยนแปลงสญัญำเช่ำทีเ่ขำ้เงื่อนไขทีก่ ำหนดซึ่งเกดิจำกกำรปฏริูปอตัรำดอกเบี้ยอ้ำงองิ (เช่น กำรทดแทน
อตัรำ THBFIX ดว้ยอตัรำดอกเบีย้อำ้งองิใหม่ซึง่เป็นผลมำจำกกำรยกเลกิ LIBOR) ผูเ้ช่ำตอ้งวดัมลูค่ำหนี้สนิตำมสญัญำเช่ำใหม ่
โดยใชอ้ตัรำคดิลดทีป่รบัปรุงซึง่สะทอ้นกำรเปลีย่นแปลงของอตัรำดอกเบีย้ เพื่อคดิลดค่ำเช่ำจ่ำยทีเ่ปลีย่นแปลงไป โดยอนุญำต
ใหถ้อืปฏบิตักิ่อนวนัทีม่ผีลบงัคบัใชไ้ด ้ 
 

ผู้บริหำรของกลุ่มกิจกำรอยู่ระหว่ำงกำรประเมินถึงผลกระทบของมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบับ นี้ที่จะมีผลต่อ          
งบกำรเงนิทีน่ ำเสนอ 

 
4.4 ข้อยกเว้นจำกมำตรกำรผ่อนปรนชัว่ครำวเพื่อลดผลกระทบจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรสั 

โคโรน่ำ 2019 (COVID-19) 
 
สภำวชิำชีพบัญชีได้ประกำศเมื่อวนัที่ 22 เมษำยน พ.ศ. 2563 เกี่ยวกบัข้อยกเว้นจำกมำตรกำรผ่อนปรนชัว่ครำวเพื่อลด
ผลกระทบจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของ COVID-19 ส ำหรบักิจกำรที่มรีอบระยะเวลำรำยงำนสิ้นสุดภำยในช่วงเวลำ
ระหว่ำงวนัที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 ถึงวนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกจิกำรได้พจิำรณำและเลอืกใชข้อ้ยกเว้นส ำหรบั
เรือ่งดงัต่อไปนี้ 
 

1) กำรวดัมลูคำ่ผลขำดทุนดำ้นเครดติทีค่ำดวำ่จะเกดิขึน้โดยวธิอียำ่งงำ่ย 
2) กำรประเมนิขอ้บ่งชีก้ำรดอ้ยคำ่ของสนิทรพัย ์
3) กำรเปลีย่นแปลงสญัญำเชำ่ 
4) กำรกลบัรำยกำรสนิทรพัยภ์ำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัช ี
 

รำยละเอยีดของนโยบำยกำรบญัชขีองขอ้ยกเวน้ขำ้งตน้ไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมำยเหตุ 6.7 6.12 6.13 และ 6.16 
 

กลุ่มกจิกำรอยูร่ะหว่ำงกำรประเมนิผลกระทบต่องบกำรเงนิของปี พ.ศ. 2564 หลงัจำกทีข่อ้ยกเวน้ขำ้งตน้ไดส้ิน้สดุลง 
 

5 ผลกระทบจำกกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรงุมำปรบัใช้เป็นครัง้แรก 
 
กลุ่มกิจกำรและบริษัทได้น ำมำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 32 (TAS 32) เรื่อง กำรแสดงรำยกำรเครื่องมือทำงกำรเงิน มำตรฐำน           
กำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัที่ 7 (TFRS 7) เรื่อง และกำรเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทำงกำรเงนิ มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ   
ฉบบัที ่9 (TFRS 9) เรื่อง เครื่องมอืทำงกำรเงนิ และมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัที ่16 (TFRS 16) เรื่อง สญัญำเช่ำ มำถอื
ปฏบิตัเิป็นครัง้แรก โดยนโยบำยกำรบญัชใีหม่ทีน่ ำมำถอืปฏบิตัติัง้แต่วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563 ไดอ้ธบิำยไวใ้นหมำยเหตุ 6.7 6.13 
และ 6.14 
 

กลุ่มกิจกำรและบรษิทัได้น ำนโยบำยกำรบญัชใีหม่ดงักล่ำวมำถือปฏบิตัิตัง้แต่วนัที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 โดยใช้วธิรีบัรูผ้ลกระทบ
สะสมจำกกำรปรบัใชม้ำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิดงักล่ำวเป็นรำยกำรปรบัปรุงกบัก ำไรสะสมต้นงวด (Modified retrospective) 
โดยไมป่รบัปรุงขอ้มลูเปรยีบเทยีบ ดงันัน้ กำรจดัประเภทรำยกำรใหมแ่ละรำยกำรปรบัปรุงทีเ่กดิจำกกำรเปลีย่นแปลงนโยบำยกำรบญัชี
จะรบัรูใ้นงบแสดงฐำนะกำรเงนิ ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563 



บริษทั ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส ์จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 
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ผลกระทบของกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิใหม่มำใช้เป็นครัง้แรกที่มตี่องบแสดงฐำนะกำรเงนิรวมและงบแสดงฐำนะ
กำรเงนิเฉพำะกจิกำร มดีงันี้ 
 
  งบกำรเงินรวม 
   TFRS 9 TFRS 16  

 

 
 

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2562 

ตำมท่ีรำยงำนไว้เดิม 

รำยกำรปรบัปรงุ
และกำรจดัประเภท 

รำยกำรใหม่ 

รำยกำรปรบัปรงุ
และกำรจดัประเภท

รำยกำรใหม่ 

ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 
พ.ศ. 2563 

ตำมท่ีปรบัปรงุใหม่ 
 หมำยเหตุ บำท บำท บำท บำท 
      
รำยกำรในงบแสดงฐำนะกำรเงิน      
สินทรพัย ์      
ลกูหนี้กำรคำ้และลกูหนี้อื่น - สทุธ ิ 1ก) 495,348,292 (1,865,710) - 493,482,582 
สนิทรพัยต์รำสำรอนุพนัธ ์ 1ข) - 161,552 - 161,552 
เงนิลงทุนในกำรรว่มคำ้  877,897,397 (3,212) - 877,894,185 
เงนิลงทุนระยะยำวอื่น 1ค) 88,487,760 (88,487,760) - - 
สนิทรพัยท์ำงกำรเงนิทีว่ดัมลูคำ่ดว้ย      
   มลูคำ่ยุตธิรรมผำ่นก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น 1ค) - 104,675,666 - 104,675,666 
ทีด่นิ อำคำร และอุปกรณ์ - สทุธ ิ 2) 276,813,645 - (30,697,496) 246,116,149 
สนิทรพัยส์ทิธกิำรใช ้- สทุธ ิ 2) - - 265,978,238 265,978,238 
สนิทรพัยภ์ำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัช ี 1จ) 17,197,611 (1,120,558) - 16,077,053 
 

  งบกำรเงินรวม 
        TFRS 9 TFRS 16  

 

 
 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม  
พ.ศ. 2562 

ตำมท่ีรำยงำนไว้เดิม 

รำยกำรปรบัปรงุ
และกำรจดัประเภท 

รำยกำรใหม่ 

รำยกำรปรบัปรงุ
และกำรจดัประเภท

รำยกำรใหม่ 

ณ วนัท่ี 1 มกรำคม  
พ.ศ. 2563  

ตำมท่ีปรบัปรงุใหม่ 
 หมำยเหตุ บำท บำท บำท บำท 
      
หน้ีสิน      
สว่นของหนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ 
   ทีถ่งึก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งปี 

 
2) - - 59,212,385 59,212,385 

สว่นของหนี้สนิตำมสญัญำเช่ำกำรเงนิ 
   ทีถ่งึก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งปี 

 
2) 9,562,085 - (9,562,085) - 

หนี้สนิตรำสำรอนุพนัธ ์ 1ง) - 8,880,962 - 8,880,962 
หนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ - สทุธ ิ 2) - - 192,354,333 192,354,333 
หนี้สนิตำมสญัญำเช่ำกำรเงนิ - สทุธ ิ 2) 13,407,761 - (13,407,761) - 
ประมำณกำรหนี้สนิจำกกำรรือ้ถอน 2) - - 6,683,870 6,683,870 
      
ส่วนของเจ้ำของ      
ก ำไรสะสม  189,757,560 (1,366,539) - 188,391,021 
องคป์ระกอบอื่นของสว่นของเจำ้ของ  (6,992,717) 5,845,555 - (1,147,162) 
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  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
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ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม  
พ.ศ. 2562 

ตำมท่ีรำยงำนไว้เดิม 

รำยกำรปรบัปรงุและ
กำรจดัประเภท 

รำยกำรใหม่ 

รำยกำรปรบัปรงุและ
กำรจดัประเภท

รำยกำรใหม่ 

ณ วนัท่ี 1 มกรำคม  
พ.ศ. 2563  

ตำมท่ีปรบัปรงุใหม่ 
 หมำยเหตุ บำท บำท บำท บำท 
      
รำยกำรในงบแสดงฐำนะกำรเงิน      
สินทรพัย ์      
ลกูหนี้กำรคำ้และลูกหนี้อื่น - สทุธ ิ 1ก)  126,709,757   (174,695)  -     126,535,062  
สนิทรพัยต์รำสำรอนุพนัธ ์ 1ข)  -     122,724   -     122,724  
เงนิลงทุนระยะยำวอื่น 1ค)  88,474,510   (88,474,510)   -     -  
สนิทรพัยท์ำงกำรเงนิทีว่ดัมลูคำ่ดว้ย      
   มลูคำ่ยุตธิรรมผำ่นก ำไรขำดทุน      
   เบด็เสรจ็อื่น 1ค) - 104,662,416 - 104,662,416 
ทีด่นิ อำคำร และอุปกรณ์ - สทุธ ิ 2)  16,471,964   -     (9,583,255)  6,888,709  
สนิทรพัยส์ทิธกิำรใช ้- สทุธ ิ 2)  -     -     14,721,064   14,721,064  
สนิทรพัยภ์ำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัช ี 1จ)  5,595,421   (1,450,995)   -     4,144,426  

 
  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
   TFRS 9 TFRS 16  

 

 
 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม  
พ.ศ. 2562 

ตำมท่ีรำยงำนไว้เดิม 

รำยกำรปรบัปรงุและ
กำรจดัประเภท 

รำยกำรใหม่ 

รำยกำรปรบัปรงุและ
กำรจดัประเภท

รำยกำรใหม่ 

ณ วนัท่ี 1 มกรำคม  
พ.ศ. 2563  

ตำมท่ีปรบัปรงุใหม่ 
 หมำยเหตุ บำท บำท บำท บำท 
      
หน้ีสิน      
สว่นของหนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ 
   ทีถ่งึก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งปี 

 
2) - - 4,595,004 4,595,004 

สว่นของหนี้สนิตำมสญัญำเช่ำกำรเงนิ 
   ทีถ่งึก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งปี 

 
2)  3,704,317   -     (3,704,317) -  

หนี้สนิตรำสำรอนุพนัธ ์ 1ง)  -    8,880,962  -    8,880,962 
หนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ - สทุธ ิ 2) - - 7,286,866 7,286,866 
หนี้สนิตำมสญัญำเช่ำกำรเงนิ - สทุธ ิ 2)  3,096,401   -    (3,096,401) - 
ประมำณกำรหนี้สนิจำกกำรรือ้ถอน 2) - - 56,657 56,657 
      
ส่วนของเจ้ำของ      
ก ำไรสะสม   132,120,326   (41,577)  -    132,078,749  
องคป์ระกอบอื่นของส่วนของเจำ้ของ   -     5,845,555   -     5,845,555  
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หมำยเหต ุ
รายการปรบัปรุงและการจดัประเภทรายการใหมข่า้งตน้สามารถสรุปไดด้งันี้ 
 
1) รำยกำรปรบัปรุงและกำรจดัประเภทใหมจ่ำกกำรปรบัใชม้ำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิเกีย่วกบัเครือ่งมอืทำงกำรเงนิ 

 
ก) ปรบัปรุงเพื่อรบัรูผ้ลขำดทุนดำ้นเครดติทีค่ำดว่ำจะเกดิขึน้ของลูกหนี้กำรคำ้และลูกหนี้อื่นในแต่ละรำยกำร ในก ำไรสะสม  

ตน้งวด จ ำนวน 1,865,710 บำท และ 174,695 บำท ในงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำรตำมล ำดบั 
 
ข) รบัรูส้ญัญำแลกเปลี่ยนเงนิตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำเป็นสนิทรพัย์ตรำสำรอนุพนัธ์ที่วดัมูลค่ำยุตธิรรมผ่ำนก ำไรขำดทุน 

และรบัรูก้ำรปรบัมูลค่ำยุตธิรรม ณ วนัต้นงวดเขำ้ในก ำไรสะสม จ ำนวน 161,552 บำท และ 122,724 บำท ในงบกำรเงนิรวม
และงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำรตำมล ำดบั 

 
ค) จดัประเภทเงนิลงทุนระยะยำวอื่นเป็นสนิทรพัย์ทำงกำรเงนิที่วดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยุตธิรรมผ่ำนก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น 

และรบัรูก้ำรปรบัปรุงมูลค่ำยุตธิรรม ณ วนัต้นงวดเขำ้ในองคป์ระกอบอื่นของส่วนของเจำ้ของ จ ำนวน 16,187,906 บำท 
ในงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 

ง) รบัรู้สญัญำแลกเปลี่ยนอตัรำดอกเบี้ยเป็นหนี้สนิตรำสำรอนุพนัธ์ที่วดัมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรขำดทุนเบ็ดเสรจ็อื่น และ 
รบัรู้กำรปรบัมูลค่ำยุติธรรม ณ วันต้นงวดเข้ำในองค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้ำของ จ ำนวน 8,880,962 บำท ใน          
งบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 
จ) ปรบัปรุงสนิทรพัย/์หนี้สนิภำษีเงนิไดร้อกำรตดับญัชจีำกรำยกำรปรบัปรุงขำ้งต้น ณ วนัตน้งวดเขำ้ในก ำไรสะสม จ ำนวน 

340,833 บำท และ 10,396 บำท ในงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำรตำมล ำดบัและเขำ้ในองคป์ระกอบอื่นของ
สว่นของเจำ้ของ จ ำนวน 1,461,391 บำท ในงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 
2) รำยกำรปรบัปรุงและกำรจดัประเภทใหมจ่ำกกำรปรบัใชม้ำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิเรือ่งสญัญำเชำ่ 

 
กลุ่มกจิกำรไดน้ ำ TFRS 16 มำถอืปฏบิตั ิโดยกำรรบัรูห้นี้สนิตำมสญัญำเชำ่ส ำหรบัสญัญำเชำ่ทีไ่ดเ้คยถูกจดัประเภทเป็นสญัญำ
เช่ำด ำเนินงำนตำมมำตรฐำนกำรบญัชฉีบบัที ่17 (TAS 17) เรื่อง สญัญำเช่ำ ทัง้นี้ หนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ ณ วนัทีน่ ำ TFRS 16 
มำถอืปฏบิตัดิงักล่ำวจะรบัรูด้ว้ยมลูคำ่ปัจจุบนัของหนี้สนิทีจ่ะตอ้งช ำระ คดิลดดว้ยอตัรำกูย้มืสว่นเพิม่ ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563  
 
ส ำหรบัสญัญำเช่ำที่เดมิกลุ่มกจิกำรได้รบัรูเ้ป็นสญัญำเช่ำกำรเงนินัน้ จะรบัรูด้ว้ยมูลค่ำคงเหลอืของสนิทรพัย์ตำมสญัญำเช่ำ
กำรเงนิและหนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ ณ วนัที่น ำ TFRS 16 มำถือปฏิบตัิครัง้แรก โดยจดัประเภทเป็นสนิทรพัย์สทิธกิำรใช้และ
หนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ ทัง้นี้ กลุ่มกิจกำรจะเริม่น ำขอ้ก ำหนดของกำรรบัรู้รำยกำรภำยใต้ TFRS 16 มำถือปฏิบตัิกบัรำยกำร
ดงักล่ำวภำยหลงัวนัทีถ่อืปฏบิตัคิรัง้แรก 
 
กลุ่มกจิกำรรบัรูส้นิทรพัย์สทิธกิำรใชด้ว้ยจ ำนวนเดยีวกบัหนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ ปรบัปรุงดว้ยยอดยกมำของจ ำนวนเงนิค่ำเช่ำ
จ่ำยล่วงหน้ำ หรอื ค่ำเช่ำค้ำงช ำระที่แสดงในงบแสดงฐำนะกำรเงนิ ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 ทัง้นี้ กลุ่มกจิกำรไม่มี
สญัญำเชำ่ทีเ่ป็นสญัญำทีส่รำ้งภำระทีต่อ้งน ำมำปรบัปรุงกบัสนิทรพัยส์ทิธกิำรใช ้ณ วนัทีน่ ำ TFRS 16 มำถอืปฏบิตัคิรัง้แรก  
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กำรกระทบยอดหนี้สนิตำมสญัญำเชำ่ทีร่บัรู ้ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 บำท บำท 
   

ภำระผกูพนัตำมสญัญำเชำ่ด ำเนินงำนทีไ่ดเ้ปิดเผยไว ้
   ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562  54,534,947 1,245,000 
(หกั): สญัญำเชำ่ระยะสัน้ทีร่บัรูเ้ป็นคำ่ใชจ้่ำยตำมวธิเีสน้ตรง  (3,077,520) - 
(หกั): สญัญำเชำ่ซึง่สนิทรพัยอ์ำ้งองิมมีลูคำ่ต ่ำทีร่บัรูเ้ป็นคำ่ใชจ้่ำยตำมวธิเีสน้ตรง  (914,430) (81,000) 
(หกั): สว่นของคำ่บรกิำรทีไ่ดร้วมอยูใ่นคำ่เชำ่ (7,377,152) (1,164,000) 
บวก: รำยกำรปรบัปรุงทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรต่อสญัญำ 210,521,873 5,646,960 
(หกั): ผลกระทบจำกอตัรำดอกเบีย้กำรกูย้มืสว่นเพิม่ของผูเ้ชำ่  
            ณ วนัทีน่ ำใชเ้ป็นครัง้แรก 

 
(25,090,846) 

 
(565,808) 

บวก:  หนี้สนิตำมสญัญำเชำ่กำรเงนิทีไ่ดร้บัรู ้ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 22,969,846 6,800,718 
หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำ ณ วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 251,566,718 11,881,870 
   

   หนี้สนิตำมสญัญำเชำ่ - สว่นทีห่มนุเวยีน 59,212,385 4,595,004 
   หนี้สนิตำมสญัญำเชำ่ - สว่นทีไ่ม่หมนุเวยีน 192,354,333 7,286,866 
 251,566,718 11,881,870 
 

สนิทรพัยส์ทิธกิำรใชท้ีร่บัรู ้เป็นกำรเชำ่สนิทรพัยด์งัต่อไปนี้ 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 1 มกรำคม  

พ.ศ. 2563 
1 มกรำคม  
พ.ศ. 2563 

 บำท บำท 
   

อำคำร 195,558,993 5,137,809 
อุปกรณ์ 41,659,442 4,579,842 
ยำนพำหนะ 28,759,803 5,003,413 
รวมสินทรพัยสิ์ทธิกำรใช้ 265,978,238 14,721,064 
 

วธิผีอ่นปรนในทำงปฏบิตัทิีก่ลุ่มกจิกำรเลอืกใช ้
 

ในกำรน ำ TFRS 16 มำถอืปฏบิตัเิป็นครัง้แรกนัน้กบัสญัญำเช่ำทีก่ลุ่มกจิกำรมอียู่ก่อนวนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกจิกำร
ไดเ้ลอืกใชว้ธิผีอ่นปรนในทำงปฏบิตัติำมมำตรฐำนดงันี้ 
 

• ใชอ้ตัรำคดิลดอตัรำเดยีวส ำหรบักลุ่มสญัญำเชำ่สนิทรพัยอ์ำ้งองิทีม่ลีกัษณะคลำ้ยคลงึกนัอยำ่งสมเหตุสมผล 
• ถอืวำ่สญัญำเชำ่ด ำเนินงำนทีม่อีำยุสญัญำเชำ่คงเหลอืน้อยกวำ่ 12 เดอืนนบัจำกวนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563 เป็นสญัญำเชำ่ระยะสัน้ 
• ไมร่วมตน้ทุนทำงตรงเริม่แรกในกำรวดัมลูคำ่สนิทรพัยส์ทิธกิำรใช ้
• ใชข้อ้เทจ็จรงิทีท่รำบภำยหลงัในกำรก ำหนดอำยุสญัญำเช่ำ ในกรณีทีส่ญัญำใหส้ทิธเิลอืกขยำยอำยุสญัญำเช่ำหรอืยกเลกิ

สญัญำเชำ่ 
• เลือกที่จะไม่พิจำรณำใหม่ว่ำสญัญำต่ำง ๆ เข้ำเงื่อนไขของสญัญำเช่ำตำม TFRS 16 หรอืไม่ โดยยดึตำมกำรพิจำรณำ 

ของมำตรฐำนกำรบัญชีและกำรตีควำมมำตรฐำนกำรบัญชีฉบับเดิม คือ TAS 17 และ TFRIC 4 เรื่อง กำรประเมินว่ำ
ขอ้ตกลงประกอบดว้ยสญัญำเชำ่หรอืไม่ 
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6 นโยบำยกำรบญัชี 

 
6.1 กำรบญัชีส ำหรบังบกำรเงินรวม 

 
ก) บรษิทัยอ่ย 

 
บรษิทัย่อยหมำยถงึกจิกำรทัง้หมดทีก่ลุ่มกจิกำรมอี ำนำจควบคุม กลุ่มกจิกำรมอี ำนำจควบคุมเมื่อกลุ่มกจิกำรรบัหรอื 
มสีทิธใินผลตอบแทนผนัแปรจำกกำรเกีย่วขอ้งกบัผูไ้ดร้บักำรลงทุน และสำมำรถใชอ้ ำนำจเหนือผูไ้ดร้บักำรลงทุนเพือ่ให้
ได้ผลตอบแทนผนัแปร กลุ่มกจิกำรรวมงบกำรเงนิของบรษิัทย่อยไวใ้นงบกำรเงนิรวมตัง้แต่ วนัที่กลุ่มกจิกำรมอี ำนำจ 
ในกำรควบคุมบรษิทัยอ่ยจนถงึวนัทีก่ลุ่มกจิกำรสญูเสยีอ ำนำจควบคุมในบรษิทัยอ่ยนัน้  
 
ในงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร เงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ยบนัทกึดว้ยวธิรีำคำทุน  
 

ข)  บรษิทัรว่ม 
 
บรษิทัร่วมเป็นกจิกำรที่กลุ่มกจิกำรมอีทิธพิลอย่ำงเป็นสำระส ำคญัแต่ไม่ถงึกบัมอี ำนำจควบคุมหรอืมกีำรควบคุมร่วม  
เงนิลงทุนในบรษิทัรว่มรบัรูโ้ดยใชว้ธิสีว่นไดเ้สยีในกำรแสดงในงบกำรเงนิรวม 
 
ในงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร เงนิลงทุนในบรษิทัรว่มบนัทกึดว้ยวธิรีำคำทุน 
 

ค) กำรรว่มกำรงำน 
 
เงนิลงทุนในกำรร่วมกำรงำนจะถูกจดัประเภทเป็นกำรด ำเนินงำนร่วมกันหรอืกำรร่วมค้ำ โดยขึ้นอยู่กับสิทธิและ  
ภำระผกูพนัตำมสญัญำของผูเ้ขำ้รว่มกำรงำนนัน้มำกกว่ำโครงสรำ้งรปูแบบทำงกฎหมำยของกำรรว่มกำรงำน 
 
การด าเนินงานรว่มกนั 
 
กำรร่วมกำรงำนจดัประเภทเป็นกำรด ำเนินงำนร่วมกนัเมื่อกลุ่มกจิกำรมสีทิธใินสนิทรพัย์และมภีำระผูกพนัในหนี้สนิ  
ทีเ่กี่ยวขอ้งกบักำรร่วมกำรงำนนัน้ โดยรบัรูส้ทิธโิดยตรงในสนิทรพัย์ หนี้สนิ รำยได้และค่ำใชจ้่ำยของกำรด ำเนินงำน
ร่วมกนั และแบ่งส่วนสนิทรพัย ์หนี้สนิ รำยได ้และค่ำใชจ้่ำยทีร่่วมกนัถอืครองหรอืก่อขึน้ ซึ่งรำยกำรดงักล่ำวจะแสดงรวม
กบัรำยกำรแต่ละบรรทดัในงบกำรเงนิ 
 
การรว่มคา้ 
 
กำรร่วมกำรงำนจดัประเภทเป็นกำรร่วมคำ้เมื่อกลุ่มกจิกำรมสีทิธใินสนิทรพัย์สุทธขิองกำรร่วมกำรงำนนัน้ เงนิลงทุน  
ในกำรรว่มคำ้รบัรูโ้ดยใชว้ธิสีว่นไดเ้สยี 
 
ในงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร เงนิลงทุนในกำรรว่มคำ้บนัทกึดว้ยวธิรีำคำทุน 
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ง) กำรบนัทกึเงนิลงทุนตำมวธิสีว่นไดเ้สยี 

 
กลุ่มกจิกำรรบัรูเ้งนิลงทุนเมือ่เริม่แรกดว้ยรำคำทุน ซึง่ประกอบดว้ยเงนิทีจ่่ำยซือ้รวมกบัตน้ทุนทำงตรงของเงนิลงทุน 
 
กลุ่มกจิกำรจะรบัรูมู้ลค่ำภำยหลงัวนัทีไ่ดม้ำของเงนิลงทุนในบรษิทัร่วมและกำรร่วมคำ้ดว้ยส่วนแบ่งก ำไรหรอืขำดทุน
ของผู้ได้รบักำรลงทุนตำมสดัส่วนที่ผู้ลงทุนมีส่วนได้เสยีอยู่ในก ำไรขำดทุนและก ำไรขำดทุนเบ็ดเส รจ็อื่น ผลสะสม 
ของกำรเปลีย่นแปลงภำยหลงักำรไดม้ำดงักล่ำวขำ้งตน้จะปรบัปรุงกบัรำคำตำมบญัชขีองเงนิลงทุน 
 
เมื่อส่วนแบ่งขำดทุนของกลุ่มกิจกำรในบรษิัทร่วมและกำรร่วมค้ำมีมูลค่ำเท่ำกบัหรอืเกินกว่ำมูลค่ำส่วนได้เสยีของ  
กลุ่มกจิกำรในบรษิัทร่วมและกำรร่วมคำ้นัน้ซึ่งรวมถึงส่วนไดเ้สยีระยะยำวอื่น กลุ่มกจิกำรจะไม่รบัรูส้่วนแบ่งขำดทุน 
ทีเ่กนิกว่ำส่วนไดเ้สยีในบรษิทัรว่มและกำรรว่มคำ้นัน้ เวน้แต่กลุ่มกจิกำรมภีำระผกูพนัหรอืไดจ้่ำยเงนิเพือ่ช ำระภำระผกูพนั
แทนบรษิทัรว่มหรอืกำรรว่มคำ้ 
 

จ) กำรเปลีย่นแปลงสดัส่วนกำรถอืครองกจิกำร 
 
ในกรณีทีก่ลุ่มกจิกำรยงัคงมอี ำนำจควบคุมบรษิทัย่อย กลุ่มกจิกำรปฏบิตัติ่อรำยกำรกบัส่วนไดเ้สยีทีไ่ม่มอี ำนำจควบคุม
เชน่เดยีวกนักบัรำยกำรกบัผูเ้ป็นเจำ้ของของกลุ่มกจิกำร ผลต่ำงระหว่ำงรำคำจ่ำยซือ้หรอืรำคำขำยจำกกำรเปลีย่นแปลง
สัดส่วนในบริษัทย่อยกับรำคำตำมบัญชีของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ ำนำจควบคุมที่ลดลงหรือเพิ่มขึ้นตำม สัดส่วน 
ทีเ่ปลีย่นแปลงไปจะถูกรบัรูใ้นสว่นของเจำ้ของ 
 
ถ้ำสดัส่วนกำรถอืครองในบรษิทัร่วมและกำรร่วมค้ำลดลง แต่กลุ่มกจิกำรยงัคงมอีทิธพิลอย่ำงมนีัยส ำคญัหรอืยงัคงมี 
กำรควบคุมร่วม ก ำไรหรอืขำดทุนที่เคยบนัทกึไวใ้นก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่นเฉพำะส่วนทีล่ดลงจะถูกโอนไปยงัก ำ ไร
หรอืขำดทุน ก ำไรหรอืขำดทุนจำกกำรลดสดัส่วนกำรถอืครองในบรษิทัรว่มและกำรรว่มคำ้จะถูกรบัรูใ้นงบก ำไรขำดทุน 
 
เมื่อกลุ่มกจิกำรสูญเสยีอ ำนำจควบคุม กำรควบคุมร่วม หรอืกำรมอีทิธพิลอย่ำงมนีัยส ำคญัในเงนิลงทุนนัน้ เงนิลงทุน  
ทีเ่หลอือยูจ่ะถูกวดัมลูคำ่ใหมด่ว้ยมลูคำ่ยุตธิรรม สว่นต่ำงทีเ่กดิขึน้จะถูกรบัรูใ้นก ำไรหรอืขำดทุน มลูคำ่ยุตธิรรมของเงนิลงทุน
จะกลำยเป็นมลูคำ่เริม่แรกในกำรบนัทกึบญัชเีงนิลงทุนและจะจดัประเภทใหมต่ำมสดัสว่นกำรถอืครองทีเ่หลอือยูเ่ป็นเงนิลงทุน
ในบรษิทัรว่ม, กำรรว่มคำ้ หรอืสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิ 
 

ฉ) รำยกำรระหวำ่งกนัในงบกำรเงนิรวม 
 
รำยกำร ยอดคงเหลอื และก ำไรทีย่งัไมเ่กดิขึน้จรงิระหวำ่งกนัในกลุ่มกจิกำรจะถูกตดัออก ก ำไรทีย่งัไมเ่กดิขึน้จรงิในรำยกำร
ระหว่ำงกลุ่มกจิกำรกบับรษิทัร่วมและกำรร่วมคำ้จะถูกตดัออกตำมสดัส่วนทีก่ลุ่มกจิกำรมสี่วนไดเ้สยีในบรษิทัร่วมและ
กำรร่วมค้ำ ขำดทุนที่ยงัไม่เกิดขึ้นจรงิในรำยกำรระหว่ำงกลุ่มกิจกำรจะถูกตดัออกเช่นเดยีวกนั ยกเว้นรำยกำรนัน้  
จะมหีลกัฐำนว่ำเกดิจำกกำรดอ้ยคำ่ของสนิทรพัยท์ีโ่อน 
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6.2 กำรรวมธรุกิจ 

 
กลุ่มกจิกำรถือปฏบิตัติำมวธิซีื้อส ำหรบักำรรวมธุรกจิที่ไม่ใช่กำรรวมธุรกจิภำยใต้กำรควบคุมเดยีวกนั สิง่ตอบแทนที่โอนให้
ส ำหรบักำรซือ้ธุรกจิประกอบดว้ย 
 
- มลูคำ่ยุตธิรรมของสนิทรพัยท์ีโ่อนไป 
- หนี้สนิทีก่่อขึน้เพือ่จ่ำยช ำระใหแ้ก่เจำ้ของเดมิ 
- สว่นไดเ้สยีในสว่นของจำ้ของทีอ่อกโดยกลุ่มกจิกำร 
 
สนิทรพัยท์ีร่ะบุไดท้ีไ่ดม้ำ หนี้สนิ และหนี้สนิทีอ่ำจเกดิขึน้จำกกำรรวมธุรกจิจะถูกวดัมลูคำ่เริม่แรกดว้ยมลูคำ่ยุตธิรรม ณ วนัทีซ่ือ้ 
 
ในกำรรวมธุรกจิแต่ละครัง้ กลุ่มกจิกำรมทีำงเลอืกทีจ่ะวดัมลูค่ำของส่วนไดเ้สยีทีไ่ม่มอี ำนำจควบคุมในผูถู้กซื้อดว้ยมลูค่ำยุตธิรรม
หรอืดว้ยมลูคำ่ยุตธิรรมของสนิทรพัยส์ทุธขิองผูถู้กซือ้ 
 
ผลรวมของมลูคำ่สิง่ตอบแทนทีโ่อนใหแ้ละมลูคำ่ของส่วนไดเ้สยีทีไ่ม่มอี ำนำจควบคุมในผูถู้กซื้อและมลูคำ่ยุตธิรรม ของส่วนไดเ้สยี
ในผูไ้ดร้บักำรลงทุนซึง่ถอือยูก่่อนกำรรวมธุรกจิ (ในกรณีทีเ่ป็นกำรรวมธุรกจิจำกกำรทยอยซือ้) ในจ ำนวนทีเ่กนิกวำ่มลูคำ่ยุตธิรรม
ของสนิทรพัยส์ุทธทิีร่ะบุไดท้ีไ่ดม้ำตอ้งรบัรูเ้ป็นค่ำควำมนิยม แต่หำกน้อยกว่ำมลูค่ำยุตธิรรมของสนิทรพัยส์ุทธทิีร่ะบุไดท้ีไ่ดม้ำ 
จะรบัรูส้ว่นต่ำงโดยตรงไปยงัก ำไรหรอืขำดทุน 
 
ตน้ทุนทางตรงทีเ่กีย่วกบัการซื้อธุรกจิ 
 
ตน้ทุนทีเ่กีย่วกบักำรซือ้ธุรกจิจะถูกรบัรูเ้ป็นคำ่ใชจ้่ำยในก ำไรหรอืขำดทุนในงบกำรเงนิรวม 
 
การรวมธุรกจิทีด่ าเนินการส าเรจ็จากการทยอยซื้อ 
 
หำกกำรรวมธุรกจิด ำเนินกำรส ำเรจ็จำกกำรทยอยซื้อ มลูค่ำส่วนไดเ้สยีทีผู่ซ้ื้อถอือยู่ในผูไ้ดร้บักำรลงทุนก่อนหน้ำกำรรวมธุรกจิ
จะถูกวดัมลูคำ่ใหมด่ว้ยมลูคำ่ยุตธิรรม ณ วนัทีซ่ือ้ ก ำไรหรอืขำดทุนทีเ่กดิขึน้จำกกำรวดัมลูคำ่ใหมจ่ะรบัรูใ้นก ำไรหรอืขำดทุน 
 
การเปลีย่นแปลงในมลูคา่ยุตธิรรมของสิง่ตอบแทนทีค่าดวา่จะตอ้งจ่ายและ/หรอืไดร้บั 
 
กำรเปลีย่นแปลงในมูลค่ำยุตธิรรมของสิง่ตอบแทนทีค่ำดว่ำจะตอ้งจ่ำยและ/หรอืไดร้บัทีร่บัรูไ้วเ้ป็นสนิทรพัยห์รอืหนี้สนิ จะรบัรู้
ในก ำไรหรอืขำดทุน สิง่ตอบแทนทีค่ำดวำ่จะตอ้งจ่ำยซึง่จดัประเภทเป็นสว่นของเจำ้ของจะไมม่กีำรวดัมลูคำ่ใหม ่ 
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6.3 กำรแปลงค่ำเงินตรำต่ำงประเทศ 

 

ก) สกุลเงนิทีใ่ชใ้นกำรด ำเนินงำนและสกุลเงนิทีใ่ชน้ ำเสนองบกำรเงนิ 
 

งบกำรเงนิแสดงในสกุลเงนิบำท ซึ่งเป็นสกุลเงนิที่ใช้ในกำรด ำเนินงำนของกิจกำรและเป็นสกุลเงนิที่ใช้น ำเสนอ  
งบกำรเงนิของกลุ่มกจิกำรและบรษิทั 
 

ข) รำยกำรและยอดคงเหลอื 
 

รำยกำรทีเ่ป็นสกุลเงนิตรำต่ำงประเทศแปลงค่ำเป็นสกุลเงนิทีใ่ชใ้นกำรด ำเนินงำนโดยใชอ้ตัรำแลกเปลีย่น ณ วนัทีเ่กดิ
รำยกำร 
 

รำยกำรก ำไรและรำยกำรขำดทุนทีเ่กดิจำกกำรรบัหรอืจ่ำยช ำระทีเ่ป็นเงนิตรำต่ำงประเทศ และทีเ่กดิจำกกำรแปลงค่ำ
สนิทรพัยแ์ละหนี้สนิทำงกำรเงนิไดบ้นัทกึไวใ้นก ำไรหรอืขำดทุน 
 

เมื่อมกีำรรบัรู้รำยกำรก ำไรหรอืขำดทุนของรำยกำรที่ไม่เป็นตวัเงนิไว้ในงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสรจ็อื่น องค์ประกอบ  
ของอตัรำแลกเปลีย่นทัง้หมดของก ำไรหรอืขำดทุนนัน้จะรบัรูไ้วใ้นก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่นดว้ย ในทำงตรงขำ้มกำรรบัรู้
ก ำไรหรอืขำดทุนของรำยกำรทีไ่มเ่ป็นตวัเงนิไวใ้นก ำไรหรอืขำดทุน องคป์ระกอบของอตัรำแลกเปลีย่นทัง้หมดของก ำไร
หรอืขำดทุนนัน้จะรบัรูไ้วใ้นก ำไรขำดทุนดว้ย 
 

ค) กลุ่มกจิกำร 
 

กำรแปลงคำ่ผลกำรด ำเนินงำนและฐำนะกำรเงนิของบรษิทัในกลุ่มกจิกำร (ทีม่ใิช่สกุลเงนิของเศรษฐกจิทีม่ภีำวะเงนิเฟ้อ
รุนแรง) ซึง่มสีกุลเงนิทีใ่ชใ้นกำรด ำเนินงำนแตกต่ำงจำกสกุลเงนิทีใ่ชน้ ำเสนองบกำรเงนิไดถู้กแปลงค่ำเป็นสกุลเงนิทีใ่ช้
น ำเสนองบกำรเงนิดงันี้ 
 

- สนิทรพัยแ์ละหนี้สนิทีแ่สดงอยูใ่นงบแสดงฐำนะกำรเงนิแปลงคำ่ดว้ยอตัรำปิด ณ วนัทีใ่นงบแสดงฐำนะกำรเงนิ 
- รำยไดแ้ละคำ่ใชจ้่ำยในงบก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็แปลงคำ่ดว้ยอตัรำถวัเฉลีย่ และ 
- ผลต่ำงของอตัรำแลกเปลีย่นทัง้หมดรบัรูใ้นก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น 

 

6.4 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 
 

ในงบกระแสเงนิสด เงนิสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงนิสดรวมถึงเงนิสดในมอื เงนิฝำกธนำคำรประเภทจ่ำยคืนเมื่อทวงถำม  
เงนิลงทุนระยะสัน้อื่นทีม่สีภำพคล่องสงูซึง่มอีำยุไมเ่กนิสำมเดอืนนบัจำกวนัทีไ่ดม้ำ  
 

6.5 ลกูหน้ีกำรค้ำ 
 

ลกูหนี้กำรคำ้แสดงถงึจ ำนวนเงนิทีล่กูคำ้จะตอ้งช ำระซึง่เกดิจำกกำรขำยสนิคำ้และ/หรอืใหบ้รกิำรตำมปกตขิองธุรกจิ  
 

กลุ่มกจิกำรรบัรูล้กูหนี้กำรคำ้เมื่อเริม่แรกดว้ยจ ำนวนเงนิของสิง่ตอบแทนทีป่รำศจำกเงือ่นไขในกำรไดร้บัช ำระ ยกเวน้ในกรณีที่
เป็นรำยกำรทีม่อีงค์ประกอบดำ้นกำรจดัหำเงนิทีม่นีัยส ำคญั กลุ่มกจิกำรจะรบัรูลู้กหนี้ดว้ยมูลค่ำปัจจุบนัของสิง่ตอบแทน และ  
จะวดัมลูคำ่ในภำยหลงัดว้ยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำยเนื่องจำกกลุ่มกจิกำรตัง้ใจทีจ่ะรบัช ำระกระแสเงนิสดตำมสญัญำ  
 

ทัง้นี้ กำรพจิำรณำกำรดอ้ยคำ่ของลกูหนี้กำรคำ้ไดเ้ปิดเผยในหมำยเหตุ 6.7(ฉ) 
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6.6 สินค้ำคงเหลือ 

 

สนิคำ้คงเหลอืแสดงดว้ยรำคำทุนหรอืมลูคำ่สุทธทิีจ่ะไดร้บัแลว้แต่รำคำใดจะต ่ำกวำ่ 
 

รำคำทุนของสนิคำ้ค ำนวณโดยวธิเีขำ้ก่อนออกก่อน ตน้ทุนของวตัถุดบิประกอบดว้ยรำคำซื้อและค่ำใชจ้่ำยทีเ่กีย่วขอ้งโดยตรง
กบักำรซือ้ หกัดว้ยสว่นลดทีเ่กีย่วขอ้งทัง้หมด ตน้ทุนของสนิคำ้ส ำเรจ็รปูและงำนระหวำ่งท ำประกอบดว้ยคำ่วตัถุดบิ คำ่แรงทำงตรง 
คำ่ใชจ้่ำยอื่นทำงตรง คำ่โสหุย้ในกำรผลติ และคำ่ใชจ้่ำยทีเ่กีย่วขอ้งโดยตรงเพือ่ใหส้นิคำ้นัน้อยูใ่นสภำพและสถำนทีปั่จจุบนั 
 

6.7 สินทรพัยท์ำงกำรเงิน 
 

ส ำหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 
 

ก) กำรจดัประเภท 
 

ตัง้แต่วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกจิกำรจดัประเภทสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิประเภทตรำสำรหนี้ตำมลกัษณะกำรวดัมลูค่ำ 
โดยพจิำรณำจำก ก) โมเดลธุรกจิในกำรบรหิำรสนิทรพัยด์งักล่ำว และ ข) ลกัษณะกระแสเงนิสดตำมสญัญำว่ำเขำ้เงื่อนไข
ของกำรเป็นเงนิตน้และดอกเบีย้ (SPPI) หรอืไม ่ดงันี้ 
 

• รำยกำรทีว่ดัมลูคำ่ภำยหลงัดว้ยมลูคำ่ยุตธิรรม (ผำ่นก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่นหรอืผำ่นก ำไรหรอืขำดทุน) และ 
• รำยกำรทีว่ดัมลูคำ่ดว้ยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย 
 

กลุ่มกจิกำรจะสำมำรถจดัประเภทเงนิลงทุนในตรำสำรหนี้ใหม่กต็่อเมื่อมกีำรเปลีย่นแปลงในโมเดลธุรกจิในกำรบรหิำร
สนิทรพัยเ์ท่ำนัน้ 
 

ส ำหรบัเงนิลงทุนในตรำสำรทุน กลุ่มกิจกำรสำมำรถเลือก (ซึ่งไม่สำมำรถเปลี่ยนแปลงได้) ที่จะวดัมูลค่ำเงนิลงทุน  
ในตรำสำรทุน ณ วนัที่รบัรู้เริม่แรกด้วยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรขำดทุน (FVPL) หรอืด้วยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไร
ขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น (FVOCI) ยกเวน้เงนิลงทุนในตรำสำรทุนทีถ่อืไวเ้พือ่คำ้จะวดัมลูคำ่ดว้ย FVPL เท่ำนัน้  
 

ข) กำรรบัรูร้ำยกำรและกำรตดัรำยกำร 
 

ในกำรซื้อหรือได้มำหรือขำยสินทรัพย์ทำงกำรเงินโดยปกติ  กลุ่มกิจกำรจะรับรู้รำยกำร ณ  วันที่ท ำรำยกำรค้ำ  
ซึง่เป็นวนัทีก่ลุ่มกจิกำรเขำ้ท ำรำยกำรซื้อหรอืขำยสนิทรพัยน์ัน้  โดยกลุ่มกจิกำรจะตดัรำยกำรสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิออก
เมื่อสทิธใินกำรไดร้บักระแสเงนิสดจำกสนิทรพัย์นัน้สิ้นสุดลงหรอืได้ถูกโอนไปและกลุ่มกจิกำรได้โอนควำมเสี่ยงและ
ผลประโยชน์ทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรเป็นเจำ้ของสนิทรพัยอ์อกไป 
 

ค) กำรวดัมลูคำ่ 
 

ในกำรรับรู้รำยกำรเมื่อเริ่มแรก กลุ่มกิจกำรวัดมูลค่ำของสินทรัพย์ทำงกำรเงินด้วยมูลค่ำยุติธรรมบวกต้นทุน            
กำรท ำรำยกำรซึ่งเกี่ยวขอ้งโดยตรงกบักำรได้มำซึ่งสนิทรพัย์นัน้  ส ำหรบัสนิทรพัย์ทำงกำรเงนิที่วดัมูลค่ำด้วย FVPL  
กลุ่มกจิกำรจะรบัรูต้น้ทุนกำรท ำรำยกำรทีเ่กีย่วขอ้งเป็นคำ่ใชจ้่ำยในก ำไรหรอืขำดทุน 
 

กลุ่มกิจกำรจะพิจำรณำสินทรพัย์ทำงกำรเงนิซึ่งมีอนุพนัธ์แฝงในภำพรวมว่ำลกัษณะกระแสเงนิสดตำมสญัญำว่ำ  
เขำ้เงือ่นไขของกำรเป็นเงนิตน้และดอกเบีย้ (SPPI) หรอืไม ่
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ง) ตรำสำรหนี้ 

 
กำรวดัมูลค่ำในภำยหลงัของตรำสำรหนี้ขึน้อยู่กบัโมเดลธุรกจิของกลุ่มกจิกำรในกำรจดักำรสนิทรพัย์ทำงกำรเงนิ  และ
ลกัษณะของกระแสเงนิสดตำมสญัญำของสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิ กำรวดัมูลค่ำสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิประเภทตรำสำรหนี้
สำมำรถแบ่งไดเ้ป็น 3 ประเภทดงันี้ 
 
• รำคำทุนตัดจ ำหน่ำย  - สินทรัพย์ทำงกำรเงินที่กลุ่มกิจกำรถือไว้เพื่อรับช ำระกระแสเงินสดตำมสัญญำ  

ซึ่งประกอบด้วยเงนิต้นและดอกเบี้ยเท่ำนัน้ จะวดัมูลค่ำด้วยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย และรบัรู้รำยได้ดอกเบี้ยจำก
สนิทรพัย์ทำงกำรเงนิดงักล่ำวตำมวธิอีตัรำดอกเบี้ยที่แท้จรงิและแสดงในรำยได้ทำงกำรเงนิ ก ำไรหรอืขำดทุน 
ทีเ่กดิขึน้จำกกำรตดัรำยกำรจะรบัรูโ้ดยตรงในก ำไรหรอืขำดทุน และแสดงรำยกำรในก ำไร (ขำดทุน) อื่นพรอ้มกบั
ก ำไร/ขำดทุนจำกอตัรำแลกเปลี่ยน  รำยกำรขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำแสดงเป็นรำยกำรแยกต่ำงหำกในงบก ำไร
ขำดทุนเบด็เสรจ็ 

 
• มลูค่ำยุตธิรรมผ่ำนก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น (FVOCI) - สนิทรพัยท์ำงกำรเงนิทีก่ลุ่มกจิกำรถอืไวเ้พื่อ ก) รบัช ำระ

กระแสเงนิสดตำมสญัญำซึ่งประกอบด้วยเงนิต้นและดอกเบี้ยเท่ำนัน้ และ ข) เพื่อขำย จะวดัมูลค่ำด้วย FVOCI 
และรบัรู้กำรเปลี่ยนแปลงในมูลค่ำของสนิทรพัย์ทำงกำรเงินผ่ำนก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ยกเว้น 1) รำยกำร
ขำดทุน/ก ำไรจำกกำรด้อยค่ำ 2) รำยได้ดอกเบี้ยที่ค ำนวณตำมวธิอีตัรำดอกเบี้ยที่แท้จรงิ และ 3) ก ำไรขำดทุน 
จำกอตัรำแลกเปลี่ยน จะรบัรู้ในก ำไรหรอืขำดทุน  เมื่อกลุ่มกิจกำรตัดรำยกำรสินทรพัย์ทำงกำรเงนิดงักล่ำว  
ก ำไรหรอืขำดทุนที่รบัรู้สะสมไวใ้นก ำไรขำดทุนเบ็ดเสรจ็อื่นจะถูกโอนจดัประเภทใหม่เขำ้ก ำไรหรอืขำดทุนและ
แสดงในรำยกำรก ำไร (ขำดทุน) อื่น รำยไดด้อกเบีย้จะแสดงในรำยไดท้ำงกำรเงนิ  รำยกำรขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำ
แสดงเป็นรำยกำรแยกต่ำงหำกในงบก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็ 

 
• มลูคำ่ยุตธิรรมผำ่นก ำไรหรอืขำดทุน (FVPL) - กลุ่มกจิกำรจะวดัมลูคำ่สนิทรพัยท์ำงกำรเงนิอื่นทีไ่มเ่ขำ้เงื่อนไขกำร

วัดมูลค่ำด้วยรำคำทุนตัดจ ำหน่ำยหรือ FVOCI ข้ำงต้น ด้วย  FVPL โดยก ำไรหรือขำดทุนที่เกิดจำกกำร 
วดัมูลค่ำยุตธิรรมจะรบัรูใ้นก ำไรหรอืขำดทุนและแสดงเป็นรำยกำรสุทธใินก ำไร  (ขำดทุน) อื่นในรอบระยะเวลำที่
เกดิรำยกำร 

 
จ) ตรำสำรทุน 

 
กลุ่มกิจกำรวดัมูลค่ำตรำสำรทุนด้วยมูลค่ำยุติธรรม ในกรณีที่กลุ่มกิจกำรเลือกรบัรู้ก ำไร/ขำดทุนจำกมูลค่ำยุติธรรม 
ในก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น (FVOCI) กลุ่มกจิกำรจะไมโ่อนจดัประเภทก ำไร/ขำดทุนทีร่บัรูส้ะสมดงักล่ำวไปยงัก ำไรหรอื
ขำดทุนเมื่อมีกำรตัดรำยกำรเงนิลงทุนในตรำสำรทุนดงักล่ำวออกไป ทัง้นี้  เงนิปันผลจำกเงนิลงทุนในตรำสำรทุน
ดงักล่ำวจะรบัรูใ้นก ำไรหรอืขำดทุน และแสดงในรำยกำรรำยไดอ้ื่น เมือ่กลุ่มกจิกำรมสีทิธไิดร้บัเงนิปันผลนัน้ 
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ฉ) กำรดอ้ยคำ่ 

 

ตัง้แต่วันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกิจกำรใช้วิธีอย่ำงง่ำย (Simplified approach) ตำม TFRS 9 ในกำรรับรู ้
กำรด้อยค่ำของลูกหนี้กำรค้ำและรำยได้ค้ำงรบั ตำมประมำณกำรผลขำดทุนด้ำนเครดติตลอดอำยุของลูกหนี้กำรค้ำ 
ตัง้แต่วนัทีก่ลุ่มกจิกำรเริม่รบัรูล้กูหนี้กำรคำ้  
 

ทัง้นี้ กลุ่มกจิกำรเลอืกน ำขอ้ยกเวน้จำกมำตรกำรผ่อนปรนชัว่ครำวเพื่อลดผลกระทบจำก  COVID-19 ที่ออกโดยสภำ
วชิำชพีบญัชมีำถือปฏิบตัิส ำหรบัรอบระยะเวลำรำยงำนสิ้นสุดภำยในช่วงเวลำระหว่ำงวนัที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2563  
ถงึวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 โดยกลุ่มกจิกำรเลอืกทีจ่ะไม่น ำขอ้มูลทีม่กีำรคำดกำรณ์ไปในอนำคต (Forward-looking 
information) มำใช้ในกำรวดัมูลค่ำผลขำดทุนด้ำนเครดติที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นตำมวธิีอย่ำงง่ำย (Simplified approach) 
ส ำหรบัลกูหนี้กำรคำ้ แต่กลุ่มกจิกำรเลอืกใชข้อ้มลูผลขำดทุนดำ้นเครดติในอดตีมำประกอบกบัดุลยพนิิจของผูบ้รหิำร ใน
กำรประมำณกำรผลขำดทุนดำ้นเครดติทีค่ำดวำ่จะเกดิขึน้ กำรดอ้ยคำ่ทีร่บัรูต้ำมวธิดีงักล่ำวไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมำยเหตุ 9 
 

ส ำหรบัสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิอื่นทีว่ดัมลูค่ำดว้ยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย และ FVOCI กลุ่มกจิกำรใชว้ธิกีำรทัว่ไป (General 
approach) ตำม TFRS 9 ในกำรวดัมูลค่ำผลขำดทุนด้ำนเครดติที่คำดว่ำจะเกดิขึ้น ซึ่งก ำหนดให้พจิำรณำผลขำดทุน  
ทีค่ำดวำ่จะเกดิขึน้ภำยใน 12 เดอืนหรอืตลอดอำยุสนิทรพัย ์ขึน้อยูก่บัว่ำมกีำรเพิม่ขึน้ของควำมเสีย่งดำ้นเครดติอย่ำงมี
นยัส ำคญัหรอืไม ่และรบัรูผ้ลขำดทุนจำกกำรดอ้ยคำ่ตัง้แต่เริม่รบัรูส้นิทรพัยท์ำงกำรเงนิดงักล่ำว 
 

กลุ่มกิจกำรประเมนิควำมเสี่ยงด้ำนเครดติของสนิทรพัย์ทำงกำรเงนิดงักล่ำว ณ ทุกสิ้นรอบระยะเวลำรำยงำน ว่ำมี      
กำรเพิม่ขึ้นอย่ำงมนีัยส ำคญันับตัง้แต่กำรรบัรูร้ำยกำรเมื่อแรกเริม่หรอืไม่ (เปรยีบเทยีบควำมเสีย่งของกำรผดิสญัญำ  
ทีจ่ะเกดิขึน้ ณ วนัทีร่ำยงำน กบัควำมเสีย่งของกำรผดิสญัญำทีจ่ะเกดิขึน้ ณ วนัทีร่บัรูร้ำยกำรเริม่แรก)  
 

ผลขำดทุนและกำรกลบัรำยกำรผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำบนัทกึในก ำไรหรอืขำดทุนเป็นรำยกำรแยกต่ำงหำก 
 

ส ำหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 
 

เงนิลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุน 
 

เงนิลงทุนอื่นนอกเหนือจำกเงนิลงทุนในบรษิทัย่อย บรษิทัร่วม และกำรร่วมค้ำ รบัรูมู้ลค่ำเริม่แรกดว้ยรำคำทุน ซึ่งหมำยถึง
มลูคำ่ยุตธิรรมของสิง่ตอบแทนทีใ่หไ้ปเพือ่ใหไ้ดม้ำซึง่เงนิลงทุนนัน้รวมทัง้คำ่ใชจ้่ำยทำงตรงอื่นๆ 

 

เงนิลงทุนทัว่ไป 
 

เงนิลงทุนทัว่ไปแสดงดว้ยรำคำทุนหกัคำ่เผือ่กำรดอ้ยคำ่ 
 

การจ าหน่ายเงนิลงทุน 
 

ในกำรจ ำหน่ำยเงนิลงทุน ผลต่ำงระหว่ำงผลตอบแทนสุทธทิีไ่ดร้บัจำกกำรจ ำหน่ำยกบัรำคำตำมบญัชขีองเงนิลงทุนนัน้รวมถงึ
ผลสะสมของรำยกำรก ำไรและขำดทุนจำกกำรเปลีย่นแปลงมลูค่ำยุตธิรรมทีร่บัรูส้ะสมไวใ้นส่วนของเจำ้ของ จะบนัทกึรวมอยู่ใน
งบก ำไรขำดทุน กรณีทีจ่ ำหน่ำยเงนิลงทุนทีถ่อืไวใ้นตรำสำรหนี้หรอืตรำสำรทุนชนิดเดยีวกนัออกไปบำงส่วน รำคำตำมบญัชี
ของเงนิลงทุนทีจ่ ำหน่ำยจะก ำหนดโดยใชว้ธิถีวัเฉลีย่ถ่วงน ้ำหนกั 



บริษทั ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส ์จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 

34 

 
6.8 สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียนท่ีถือไว้เพื่อขำย 

 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน (หรือกลุ่มสินทรัพย์ที่จะจ ำหน่ำย) จะถูกจัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขำยเมื่อมูลค่ำ 
ตำมบัญชีที่จะได้รบัคืนส่วนใหญ่มำจำกกำรขำย และกำรขำยนัน้มีควำมเป็นไปได้ค่อนข้ำงแน่ในระดบัสูงมำก สินทรพัย์  
ไมห่มนุเวยีน (หรอืกลุ่มสนิทรพัยท์ีจ่ะจ ำหน่ำย) นัน้จะวดัมลูคำ่ดว้ยจ ำนวนทีต่ ่ำกวำ่ระหวำ่งมลูคำ่ตำมบญัชกีบัมลูคำ่ยุตธิรรมหกั
ตน้ทุนในกำรขำย 
 
กลุ่มกจิกำรรบัรูผ้ลขำดทุนจำกกำรดอ้ยคำ่ส ำหรบักำรปรบัลดมลูคำ่ของสนิทรพัย(์หรอืกลุ่มสนิทรพัยท์ีจ่ะจ ำหน่ำย)เพือ่ใหเ้ท่ำกบั
มูลค่ำยุตธิรรมหกัตน้ทุนในกำรขำย ก ำไรจำกกำรเพิม่ขึน้ในมูลค่ำยุตธิรรมหกัตน้ทุนในกำรขำยของสนิทรพัยจ์ะรบัรูไ้ดไ้ม่เกนิ   
ผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยคำ่สะสมทีเ่คยรบัรู ้ 
 
กลุ่มกจิกำรจะไมค่ดิคำ่เสือ่มรำคำหรอืคำ่ตดัจ ำหน่ำยสนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีน(หรอืกลุ่มสนิทรพัยท์ีจ่ะจ ำหน่ำย)ทีถ่อืไวเ้พือ่ขำย 
 

6.9 อสงัหำริมทรพัยเ์พื่อกำรลงทุน 
 
อสงัหำรมิทรพัยท์ีถ่อืครองโดยกลุ่มกจิกำรเพื่อหำประโยชน์จำกรำยไดค้่ำเช่ำ หรอืจำกกำรเพิม่ขึน้ของมลูค่ำของสนิทรพัยห์รอื
ทัง้สองอย่ำง และไม่ได้มีไว้ใช้งำนโดยกิจกำรในกลุ่มกิจกำร จะถูกจดัประเภทเป็น อสงัหำรมิทรพัย์เพื่อกำรลงทุน รวมถึง
อสงัหำรมิทรพัยท์ีอ่ยูร่ะหว่ำงก่อสรำ้งหรอืพฒันำเพือ่เป็นอสงัหำรมิทรพัยเ์พือ่กำรลงทุนในอนำคต 
 
อสงัหำรมิทรพัยเ์พือ่กำรลงทุนรบัรูร้ำยกำรเริม่แรกดว้ยรำคำทุน รวมถงึตน้ทุนในกำรท ำรำยกำรและตน้ทุนในกำรกูย้มื 
 
หลงัจำกกำรรบัรูเ้มื่อเริม่แรก อสงัหำรมิทรพัยเ์พือ่กำรลงทุนจะบนัทกึดว้ยวธิรีำคำทุนหกัคำ่เสือ่มรำคำสะสม และคำ่เผือ่ผลขำดทุน
จำกกำรดอ้ยคำ่ 
 
กลุ่มกิจกำรรวมรำยจ่ำยในภำยหลงัเป็นส่วนหนึ่งของมูลค่ำตำมบัญชีของสนิทรพัย์ก็ต่อเมื่อมีควำมเป็นไปได้ค่อนข้ำงแน่ที่ 
กลุ่มกิจกำรจะได้รบัประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนำคตในรำยจ่ำยนัน้ เมื่อมีกำรเปลี่ยนแทนชิ้นส่วนของอสงัหำริมทรพัย์  
เพือ่กำรลงทุน กลุ่มกจิกำรจะตดัมลูคำ่ตำมบญัชขีองสว่นทีถู่กเปลีย่นแทนออก 
 
ทีด่นิไม่มกีำรหกัค่ำเสื่อมรำคำ ค่ำเสื่อมรำคำของอสงัหำรมิทรพัย์เพื่อกำรลงทุนอื่น ๆ จะค ำนวณตำมวธิเีสน้ตรง เพื่อทีปั่นส่วน
รำคำทุนตลอดประมำณกำรอำยุกำรใหป้ระโยชน์ดงันี้ 
 
อำคำร 20 ปี 
สว่นปรบัปรุงอำคำร  5 ปี และ 15 ปี 
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6.10 ท่ีดิน อำคำรและอปุกรณ์ 

 
ทีด่นิ วดัมูลค่ำดว้ยรำคำทุนหกัดว้ยผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำสะสม (ถ้ำม)ี อำคำรและอุปกรณ์ วดัมูลค่ำดว้ยรำคำทุนหกัดว้ย 
ค่ำเสื่อมรำคำสะสมและผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำสะสม (ถ้ำม)ี ต้นทุนเริม่แรกจะรวมตน้ทุนทำงตรงอื่นๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งโดยตรง 
กบักำรซือ้สนิทรพัยน์ัน้ 
 
ต้นทุนทีเ่กดิขึน้ภำยหลงัจะรวมอยู่ในมูลค่ำตำมบญัชขีองสนิทรพัย์ เมื่อต้นทุนนัน้คำดว่ำจะก่อให้เกดิประโยชน์เชงิเศรษฐกจิ  
ในอนำคต มลูคำ่ตำมบญัชขีองชิน้สว่นทีถู่กเปลีย่นแทนจะถูกตดัรำยกำรออกไป 
 
บรษิทัจะรบัรูต้น้ทุนคำ่ซ่อมแซมและบ ำรุงรกัษำอื่น ๆ เป็นคำ่ใชจ้่ำยในก ำไรขำดทุนเมือ่เกดิขึน้ 
 
ที่ดินไม่มีกำรคิดค่ำเสื่อมรำคำ ค่ำเสื่อมรำคำของสินทรพัย์อื่นค ำนวณโดยใช้วิธีเส้นตรงเพื่อลดรำคำทุนตลอดอำยุกำรให้
ประโยชน์ทีป่ระมำณกำรไวข้องสนิทรพัยด์งัต่อไปนี้ 
 
อำคำร 20 ปี 
สว่นปรบัปรุงอำคำร 5, 6 และ 10 ปี 
เครือ่งมอืและอุปกรณ์ 5 และ 10 ปี 
รถยนตแ์ละอุปกรณ์ 5 และ 10 ปี 
เครือ่งตกแต่งส ำนกังำน 5 และ 10 ปี 
เครือ่งใชส้ ำนกังำน 5 และ 10 ปี 
 
กลุ่มกจิกำรไดม้กีำรทบทวนและปรบัปรุงมลูค่ำคงเหลอืและอำยุกำรใหป้ระโยชน์ของสนิทรพัยใ์หเ้หมำะสมทุกสิน้รอบระยะเวลำ
รำยงำน 
 
ผลก ำไรหรอืขำดทุนที่เกดิจำกกำรจ ำหน่ำยที่ดนิ อำคำรและอุปกรณ์ ค ำนวณโดยเปรยีบเทยีบสิง่ตอบแทนสุทธทิี่ได้รบัจำก  
กำรจ ำหน่ำยสนิทรพัยก์บัมลูคำ่ตำมบญัชขีองสนิทรพัยแ์ละจะรบัรูใ้นก ำไรหรอืขำดทุน 
 

6.11 สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน 
 

สทิธกิำรใชโ้ปรแกรมคอมพวิเตอรโ์ดยทีซ่ื้อมำจะถูกบนัทกึเป็นสนิทรพัยโ์ดยค ำนวณจำกตน้ทุนในกำรไดม้ำและกำรด ำเนินกำร  
ใหโ้ปรแกรมคอมพวิเตอร์นัน้สำมำรถน ำมำใชง้ำนไดต้ำมประสงค์ โดยจะตดัจ ำหน่ำยตำมวธิเีสน้ตรงตลอดอำยุประมำณกำร  
ใหป้ระโยชน์ภำยในระยะเวลำไมเ่กนิ 5 ปี 
 

ตน้ทุนทีใ่ชใ้นกำรบ ำรุงรกัษำโปรแกรมคอมพวิเตอรใ์หบ้นัทกึเป็นคำ่ใชจ้่ำยเมือ่เกดิขึน้ 
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6.12 กำรด้อยค่ำของสินทรพัย ์
 

กลุ่มกิจกำรไม่ตัดจ ำหน่ำยสินทรพัย์ไม่มีตัวตนที่มีอำยุกำรให้ประโยชน์ที่ไม่ทรำบได้แน่นอน แต่จะทดสอบกำรด้อยค่ำ  
เป็นประจ ำทุกปี และเมื่อมีเหตุกำรณ์หรอืสถำนกำรณ์ที่บ่งชี้ว่ำสินทรพัย์ดังกล่ำวอำจมีกำรด้อยค่ำ ส ำหรบัสินทรพัย์อื่น  
กลุ่มกจิกำรจะทดสอบกำรดอ้ยคำ่เมื่อมเีหตุกำรณ์หรอืสถำนกำรณ์ทีบ่่งชีว้่ำสนิทรพัยด์งักล่ำวอำจมกีำรดอ้ยค่ำ รำยกำรขำดทุน
จำกกำรด้อยค่ำจะรบัรู้เมื่อมูลค่ำตำมบัญชีของสนิทรพัย์สูงกว่ำมูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รบัคืน โดยมูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รบัคืน
หมำยถงึจ ำนวนทีส่งูกว่ำระหว่ำงมลูคำ่ยุตธิรรมหกัตน้ทุนในกำรจ ำหน่ำยและมลูคำ่จำกกำรใช ้ 
 

เมือ่มเีหตุใหเ้ชือ่วำ่สำเหตุทีท่ ำใหเ้กดิกำรดอ้ยคำ่ในอดตีไดห้มดไป กลุ่มกจิกำรจะกลบัรำยกำรขำดทุนจำกดอ้ยคำ่ คำ่ควำมนิยม
ทีแ่สดงรวมอยู่ในเงนิลงทุนในบรษิทัร่วมและกำรร่วมคำ้ถอืเป็นส่วนหนึ่งของเงนิลงทุนจงึไม่มกีำรทดสอบควำมดอ้ยค่ำของค่ำ
ควำมนิยมนี้แยกต่ำงหำก แต่จะทดสอบกำรดอ้ยคำ่เมือ่มขีอ้บ่งชีข้องกำรดอ้ยคำ่ของเงนิลงทุน 

 

ทัง้นี้ กลุ่มกจิกำรเลอืกน ำขอ้ยกเวน้จำกมำตรกำรผ่อนปรนชัว่ครำวเพื่อลดผลกระทบจำก COVID-19 ที่ออกโดยสภำวชิำชพี
บัญชี มำถือปฏิบัติส ำหรบัรอบระยะเวลำรำยงำนสิ้นสุดภำยในช่วงเวลำระหว่ำงวันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 ถึงวันที ่            
31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 โดยกลุ่มกจิกำรเลอืกทีจ่ะไม่น ำขอ้มลูทีเ่กีย่วกบัสถำนกำรณ์ COVID-19 มำถอืเป็นขอ้บ่งชีก้ำรดอ้ยค่ำ 
ในกำรพจิำรณำวำ่สนิทรพัยข์องกลุ่มกจิกำรอำจมกีำรดอ้ยคำ่หรอืไม ่ 

 

6.13 สญัญำเช่ำ 
 

ส ำหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 
 

สญัญำเช่ำ - กรณีท่ีกลุ่มกิจกำรเป็นผูเ้ช่ำ 
 

กลุ่มกิจกำรรบัรู้สญัญำเช่ำเมื่อกลุ่มกิจกำรสำมำรถเข้ำถึงสินทรพัย์ตำมสญัญำเช่ำ เป็นสินทรพัย์สิทธิกำรใช้และหนี้สิน  
ตำมสญัญำเช่ำ โดยค่ำเช่ำที่ช ำระจะปันส่วนเป็นกำรจ่ำยช ำระหนี้สนิและต้นทุนทำงกำรเงนิ โดยต้นทุนทำงกำรเงนิจะรบัรู้  
ในก ำไรหรอืขำดทุนตลอดระยะเวลำสญัญำเช่ำดว้ยอตัรำดอกเบี้ยคงทีจ่ำกยอดหนี้สนิตำมสญัญำเช่ำทีค่งเหลอือยู่ กลุ่มกจิกำร
คดิคำ่เสือ่มรำคำสนิทรพัยส์ทิธกิำรใชต้ำมวธิเีสน้ตรงตำมอำยุทีส่ ัน้กวำ่ระหวำ่งอำยุสนิทรพัยแ์ละระยะเวลำกำรเชำ่ 
 

กลุ่มกจิกำรปันสว่นสิง่ตอบแทนในสญัญำไปยงัสว่นประกอบของสญัญำทีเ่ป็นกำรเชำ่และสว่นประกอบของสญัญำทีไ่ม่เป็นกำรเช่ำ
ตำมรำคำเอกเทศเปรยีบเทยีบของแต่ละส่วนประกอบ ส ำหรบัสญัญำทีป่ระกอบดว้ยส่วนประกอบของสญัญำที่ เป็นกำรเช่ำและ
ส่วนประกอบของสญัญำทีไ่ม่เป็นกำรเช่ำ ยกเวน้สญัญำเช่ำอสงัหำรมิทรพัยซ์ึ่งกลุ่มกจิกำรเป็นผูเ้ช่ำ โดยกลุ่มกจิกำรเลอืกทีจ่ะ
ไมแ่ยกสว่นประกอบของสญัญำ และรวมแต่ละสว่นประกอบเป็นสว่นประกอบทีเ่ป็นกำรเชำ่เท่ำนัน้  
 

สนิทรพัยแ์ละหนี้สนิตำมสญัญำเชำ่รบัรูเ้ริม่แรกดว้ยมลูค่ำปัจจุบนั หนี้สนิตำมสญัญำเช่ำประกอบดว้ยมลูค่ำปัจจุบนัของกำรจ่ำย
ช ำระตำมสญัญำเชำ่ ดงันี้ 
 
• คำ่เชำ่คงที ่(รวมถงึกำรจ่ำยช ำระคงทีโ่ดยเนื้อหำ) สทุธดิว้ยเงนิจงูใจคำ้งรบั 
• คำ่เชำ่ผนัแปรทีอ่ำ้งองิจำกอตัรำหรอืดชันี  
• มลูคำ่ทีค่ำดวำ่จะตอ้งจ่ำยจำกกำรรบัประกนัมลูคำ่คงเหลอื 
• รำคำสทิธเิลอืกซือ้หำกมคีวำมแน่นอนอยำ่งสมเหตุสมผลทีก่ลุ่มกจิกำรจะใชส้ทิธ ิและ 
• คำ่ปรบัจำกกำรยกเลกิสญัญำ หำกอำยุของสญัญำเชำ่สะทอ้นถงึกำรทีก่ลุ่มกจิกำรคำดวำ่จะยกเลกิสญัญำนัน้ 
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กำรจ่ำยช ำระตำมสญัญำเชำ่ในชว่งกำรต่ออำยุสญัญำเชำ่ไดร้วมอยูใ่นกำรค ำนวณหนี้สนิตำมสญัญำเชำ่ หำกกลุ่มกจิกำรมคีวำม
แน่นอนอยำ่งสมเหตุสมผลในกำรใชส้ทิธติ่ออำยุสญัญำเชำ่  
 
กลุ่มกิจกำรจะคิดลดค่ำเช่ำจ่ำยข้ำงต้นด้วยอัตรำดอกเบี้ยโดยนัยตำมสญัญำ หำกไม่สำมำรถหำอัตรำดอกเบี้ยโดยนัยได ้ 
กลุ่มกจิกำรจะคดิลดดว้ยอตัรำกำรกูย้มืส่วนเพิม่ของผูเ้ช่ำ ซึ่งกค็อือตัรำทีส่ะทอ้นถงึกำรกูย้มืเพื่อใหไ้ดม้ำซึ่งสนิทรพัยท์ีม่มีูลค่ำ
ใกลเ้คยีงกนั ในสภำวะเศรษฐกจิ อำยุสญัญำ และเงือ่นไขทีใ่กลเ้คยีงกนั 
 
สนิทรพัยส์ทิธกิำรใชจ้ะรบัรูด้ว้ยรำคำทุน ซึง่ประกอบดว้ย 
 
• จ ำนวนทีร่บัรูเ้ริม่แรกของหนี้สนิตำมสญัญำเชำ่  
• คำ่เชำ่จ่ำยทีไ่ดช้ ำระก่อนเริม่ หรอื ณ วนัท ำสญัญำ สทุธจิำกเงนิจงูใจทีไ่ดร้บัตำมสญัญำเชำ่  
• ตน้ทุนทำงตรงเริม่แรก  
• ตน้ทุนกำรปรบัสภำพสนิทรพัย ์ 
 
คำ่เชำ่ทีจ่่ำยตำมสญัญำเชำ่ระยะสัน้และสญัญำเช่ำสนิทรพัยท์ีม่มีลูคำ่ต ่ำจะรบัรูเ้ป็นค่ำใชจ้่ำยตำมวธิเีสน้ตรง สญัญำเชำ่ระยะสัน้
คอืสญัญำเชำ่ทีม่อีำยุสญัญำเชำ่น้อยกวำ่หรอืเท่ำกบั 12 เดอืน สนิทรพัยท์ีม่มีลูคำ่ต ่ำประกอบดว้ย เครือ่งถ่ำยเอกสำร 
 
ในระหว่ำงรอบระยะเวลำบัญช ีกลุ่มกจิกำรได้รบักำรลดค่ำเช่ำตำมสญัญำเช่ำจำกผู้ให้เช่ำเนื่องจำกสถำนกำรณ์ COVID-19 
กลุ่มกจิกำรเลอืกทีจ่ะไม่ปฏบิตัติำม TFRS 16 เกีย่วกบักำรเปลีย่นแปลงสญัญำเช่ำส ำหรบัสญัญำเช่ำทุกสญัญำทีไ่ดร้บักำรลด
คำ่เชำ่ แต่เลอืกทีจ่ะน ำขอ้ยกเวน้จำกมำตรกำรผอ่นปรนชัว่ครำวเพื่อลดผลกระทบจำก COVID-19 ทีอ่อกโดยสภำวชิำชพีบญัช ี
มำถือปฏบิตัสิ ำหรบัรอบระยะเวลำรำยงำนสิ้นสุดภำยในช่วงเวลำระหว่ำงวนัที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 ถึงวนัที่ 31 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2563 โดยกำรปรบัลดหนี้สนิตำมสญัญำเชำ่ทีค่รบก ำหนดตำมสดัสว่นทีไ่ดร้บัสว่นลด ตลอดชว่งเวลำทีไ่ดร้บักำรลดค่ำเช่ำ 
และกลบัรำยกำรค่ำเสือ่มรำคำจำกสนิทรพัยส์ทิธกิำรใชแ้ละดอกเบีย้จำกหนี้สนิตำมสญัญำเช่ำทีร่บัรูใ้นระหว่ำงงวดตำมสดัส่วน
ของค่ำเช่ำทีล่ดลง โดยรบัรูผ้ลต่ำงทีเ่กดิขึน้ในงบก ำไรหรอืขำดทุน แทนกำรปรบัปรุงมูลค่ำสนิทรพัยส์ทิธกิำรใชแ้ละวดัมูลค่ำ
หนี้สนิตำมสญัญำเชำ่จำกกำรเปลีย่นแปลงสญัญำเชำ่ใหม่ 
 
สญัญำเช่ำ - กรณีท่ีกลุ่มกิจกำรเป็นผูใ้ห้เช่ำ 
 
สนิทรพัยท์ีใ่หเ้ช่ำตำมสญัญำเช่ำเงนิทุนบนัทกึเป็นลูกหนี้สญัญำเช่ำเงนิทุนดว้ยมูลค่ำปัจจุบนัของจ ำนวนเงนิทีจ่่ำยตำมสญัญำ
เชำ่ ผลต่ำงระหว่ำงยอดรวมของลกูหนี้ทีย่งัไม่ไดค้ดิลดกบัมลูคำ่ปัจจุบนัของลกูหนี้จะทยอยรบัรูเ้ป็นรำยไดท้ำงกำรเงนิโดยใชว้ธิี
เงนิลงทุนสทุธซิึง่สะทอ้นอตัรำผลตอบแทนคงที ่ตน้ทุนทำงตรงเริม่แรกทีร่วมอยูใ่นกำรวดัมลูคำ่ลกูหนี้สญัญำเชำ่เงนิทุนเริม่แรก
และจะทยอยรบัรูโ้ดยลดจำกรำยไดต้ลอดอำยุของสญัญำเชำ่ 
 
รำยได้ค่ำเช่ำตำมสญัญำเช่ำด ำเนินงำน (สุทธจิำกสิง่ตอบแทนจูงใจที่ได้จ่ำยให้แก่ผู้เช่ำ) รบัรูด้้วยวธิเีส้นตรงตลอดช่วงเวลำ 
กำรให้เช่ำ กลุ่มกิจกำรต้องรวมต้นทุนทำงตรงเริม่แรกที่เกิดขึ้นจำกกำรได้มำซึ่งสญัญำเช่ำด ำเนินงำนในมูลค่ำตำมบัญชี 
ของสนิทรพัยอ์ำ้งองิ และรบัรูต้น้ทุนดงักล่ำวเป็นค่ำใชจ้่ำยตลอดอำยุสญัญำเช่ำ โดยใชเ้กณฑเ์ดยีวกนักบัรำยไดจ้ำกสญัญำเช่ำ 
สนิทรพัยท์ีใ่หเ้ชำ่ไดร้วมอยูใ่นงบแสดงฐำนะกำรเงนิตำมลกัษณะของสนิทรพัย์ 
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ส ำหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562  
 
สญัญำเช่ำ - กรณีท่ีกลุ่มกิจกำรเป็นผูเ้ช่ำ 
 
เงนิทีต่อ้งจ่ำยภำยใตส้ญัญำเชำ่ด ำเนินงำน (สทุธจิำกสิง่ตอบแทนจงูใจทีไ่ดร้บัจำกผูใ้หเ้ช่ำ) จะบนัทกึในก ำไรหรอืขำดทุนโดยใช้
วธิเีสน้ตรงตลอดอำยุของสญัญำเชำ่นัน้ 
 
กำรรบัรูเ้มือ่เริม่แรกของสญัญำเชำ่กำรเงนิจะบนัทกึดว้ยมลูคำ่ยุตธิรรมของสนิทรพัยท์ีเ่ชำ่หรอืมลูคำ่ปัจจุบนัสุทธขิองจ ำนวนเงนิ
ทีต่้องจ่ำยตำมสญัญำเช่ำแล้วแต่มูลค่ำใดจะต ่ำกว่ำ จ ำนวนเงนิทีต่้องจ่ำยดงักล่ำวจะปันส่วนระหว่ำงหนี้สนิและค่ำใชจ้่ำยทำง    
กำรเงนิเพื่อใหไ้ดอ้ตัรำดอกเบี้ยคงทีต่่อหนี้สนิคงคำ้ง โดยพจิำรณำแยกแต่ละสญัญำ ภำระผูกพนัตำมสญัญำเช่ำจะบนัทกึหกั
จำกคำ่ใชจ้่ำยทำงกำรเงนิ คำ่ใชจ้่ำยทำงกำรเงนิจะบนัทกึในก ำไรหรอืขำดทุนตลอดอำยุของสญัญำเชำ่ 
 
สญัญำเช่ำ - กรณีท่ีกลุ่มกิจกำรเป็นผูใ้ห้เช่ำ 
 
สนิทรพัย์ที่ให้เช่ำตำมสญัญำเช่ำกำรเงนิบันทึกเป็นลูกหนี้สญัญำเช่ำทำงกำรเงนิด้วยมูลค่ำปัจจุบันของจ ำนวนเงนิที่จ่ำย  
ตำมสญัญำเช่ำ ผลต่ำงระหว่ำงยอดรวมของลูกหนี้ที่ย ังไม่ได้คิดลดกับมูลค่ำปัจจุบันของลูกหนี้จะทยอยรบัรู้เป็นรำยได้ 
ทำงกำรเงนิโดยใช้วธิเีงนิลงทุนสุทธซิึ่งสะท้อนอตัรำผลตอบแทนคงที่ ต้นทุนทำงตรงเริม่แรกที่รวมอยู่ในกำรวดัมูลค่ำลูกหนี้
สญัญำเชำ่ทำงกำรเงนิเริม่แรกและจะทยอยรบัรูโ้ดยลดจำกรำยไดต้ลอดอำยุของสญัญำเชำ่ 
 
รำยได้ค่ำเช่ำตำมสญัญำเช่ำด ำเนินงำน (สุทธจิำกสิง่ตอบแทนจูงใจที่ได้จ่ำยให้แก่ผู้เช่ำ) รบัรูด้้วยวธิเีส้นตรงตลอดช่วงเวลำ  
กำรใหเ้ชำ่ 

 
6.14 หน้ีสินทำงกำรเงิน 

 
ส ำหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 
 
ก) กำรจดัประเภท 

 
กลุ่มกจิกำรจะพจิำรณำจดัประเภทเครื่องมอืทำงกำรเงนิทีก่ลุ่มกจิกำรเป็นผูอ้อกเป็นหนี้สนิทำงกำรเงนิหรอืตรำสำรทุน
โดยพจิำรณำภำระผกูพนัตำมสญัญำ ดงันี้ 
 
• หำกกลุ่มกิจกำรมีภำระผูกพนัตำมสญัญำที่จะต้องส่งมอบเงนิสดหรอืสนิทรพัย์ทำงกำรเงนิอื่นให้กบักิจกำรอื่น  

โดยไม่สำมำรถปฏเิสธกำรช ำระหรอืเลื่อนกำรช ำระออกไปอย่ำงไม่มกี ำหนดไดน้ัน้ เครื่องมอืทำงกำรเงนินัน้จะจดั
ประเภทเป็นหนี้สนิทำงกำรเงนิ เว้นแต่ว่ำกำรช ำระนัน้สำมำรถช ำระโดยกำรออกตรำสำรทุนของกลุ่มกิจกำร 
เองดว้ยจ ำนวนตรำสำรทุนทีค่งที ่เพือ่แลกเปลีย่นกบัจ ำนวนเงนิทีค่งที ่

• หำกกลุ่มกจิกำรไม่มภีำระผูกพนัตำมสญัญำหรอืสำมำรถเลื่อนกำรช ำระภำระผูกพนัตำมสญัญำไปได้ เครื่องมอื  
ทำงกำรเงนิดงักล่ำวจะจดัประเภทเป็นตรำสำรทุน 

 
เงนิกู้ยมืจดัประเภทเป็นหนี้สนิหมุนเวยีนเมื่อกลุ่มกิจกำรไม่มีสทิธอินัปรำศจำกเงื่อนไขให้เลื่อนช ำระหนี้ออกไปอีก  
เป็นเวลำไมน้่อยกวำ่ 12 เดอืน นบัจำกวนัสิน้รอบระยะเวลำรำยงำน 
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ข) กำรวดัมลูคำ่ 

 
ในกำรรบัรู้รำยกำรเมื่อเริม่แรกกลุ่มกิจกำรต้องวดัมูลค่ำหนี้สนิทำงกำรเงนิด้วยมูลค่ำยุติธรรม และวดัมูลค่ำหนี้สนิ  
ทำงกำรเงนิทัง้หมดภำยหลงักำรรบัรูร้ำยกำรดว้ยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย 
 

ค) กำรตดัรำยกำรและกำรเปลีย่นแปลงเงือ่นไขของสญัญำ 
 
กลุ่มกจิกำรตดัรำยกำรหนี้สนิทำงกำรเงนิเมือ่ภำระผกูพนัทีร่ะบุในสญัญำไดม้กีำรปฏบิตัติำมแลว้ หรอืไดม้กีำรยกเลกิไป 
หรอืสิน้สดุลงแลว้ 
 
หำกกลุ่มกิจกำรมีกำรเจรจำต่อรองหรอืเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของหนี้สินทำงกำรเงนิ กลุ่มกิจกำรจะต้องพิจำรณำ  
ว่ำรำยกำรดงักล่ำวเขำ้เงื่อนไขของกำรตดัรำยกำรหรอืไม่ หำกเขำ้เงื่อนไขของกำรตดัรำยกำร กลุ่มกจิกำรจะต้องรบัรู้
หนี้สนิทำงกำรเงนิใหม่ดว้ยมูลค่ำยุตธิรรมของหนี้สนิใหม่นัน้ และตดัรำยกำรหนี้สนิทำงกำรเงนินัน้ดว้ยมูลค่ำตำมบญัชี 
ทีเ่หลอือยู ่และรบัรูส้ว่นต่ำงในรำยกำรก ำไร (ขำดทุน) อื่นในก ำไรหรอืขำดทุน  
 
หำกกลุ่มกจิกำรพจิำรณำแลว้ว่ำกำรต่อรองเงื่อนไขดงักล่ำวไม่เขำ้เงื่อนไขของกำรตดัรำยกำร กลุ่มกจิกำรจะปรบัปรุง
มูลค่ำของหนี้สนิทำงกำรเงนิโดยกำรคิดลดกระแสเงนิสดใหม่ตำมสญัญำด้วยอตัรำดอกเบี้ยที่แท้จรงิเดิม (Original 
effective interest rate) ของหนี้สนิทำงกำรเงนินัน้ และรบัรูส้ว่นต่ำงในรำยกำรก ำไร (ขำดทุน) อื่นในก ำไรหรอืขำดทุน 
 

ส ำหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 
 

เงนิกูย้มื 
 

เงินกู้ยืมรับรู้เริ่มแรกด้วยมูลค่ำยุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่ได้ร ับหักด้วยต้นทุนกำรจัดท ำรำยกำรที่เกิดขึ้น เงินกู้ยืม  
วดัมลูคำ่ภำยหลงัดว้ยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย 

 
คำ่ธรรมเนียมทีจ่ำ่ยไปเพือ่ใหไ้ดเ้งนิกูย้มืมำจะรบัรูเ้ป็นคำ่ธรรมเนยีมรอกำรรบัรูจ้นกระทัง่มกีำรถอนเงนิ ซึง่จะน ำไปรวมค ำนวณ
ตำมวธิอีตัรำดอกเบี้ยที่แท้จรงิ หำกมคีวำมเป็นไปได้ที่จะไม่ถอนเงนิ ค่ำธรรมเนียมนี้จะรบัรูเ้ป็นค่ำใช้จ่ำยจ่ำยล่วงหน้ำและ  
ตดัจ ำหน่ำยตำมระยะเวลำของวงเงนิกูท้ีเ่กีย่วขอ้ง 
 
กลุ่มกจิกำรจะตดัรำยกำรเงนิกูย้มืออกจำกงบแสดงฐำนะกำรเงนิเมื่อภำระผกูพนัตำมสญัญำนัน้ไดม้กีำรปฏบิตัติำมแลว้ หรอืได้
ถูกยกเลกิไปหรอืสิน้สุดลง ผลต่ำงระหวำ่งมลูคำ่ตำมบญัชขีองหนี้สนิทำงกำรเงนิทีส่ ิน้สดุลงหรอืทีไ่ดโ้อนใหก้บักจิกำรอื่นและสิง่
ตอบแทนทีจ่่ำยซึง่รวมถงึสนิทรพัยท์ีไ่ม่ใชเ่งนิสดทีโ่อนไปหรอืหนี้สนิทีร่บัมำจะรบัรูใ้นก ำไรหรอืขำดทุนเป็นสว่นหนึ่งของตน้ทุน
ทำงกำรเงนิ 
 
เงินกู้ยืมจัดประเภทเป็นหนี้สินหมุนเวียนเมื่อกลุ่มกิจกำรไม่มีสิทธิอันปรำศจำกเงื่อนไขให้เลื่อนช ำระหนี้ออกไปอีก  
เป็นเวลำไมน้่อยกวำ่ 12 เดอืน นบัจำกวนัสิน้รอบระยะเวลำรำยงำน 
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6.15 ต้นทุนกำรกู้ยืม 

 
ต้นทุนกำรกู้ยืมของเงนิกู้ยืมที่กู้มำโดยทัว่ไปและที่กู้มำเป็นกำรเฉพำะที่เกี่ยวข้องโดยตรงกบักำรได้มำ กำรก่อสร้ำง หรอื  
กำรผลิตสินทรพัย์ที่เข้ำเงื่อนไข (สินทรพัย์ที่ต้องใช้ระยะเวลำนำนในกำรท ำให้พร้อมใช้หรือพร้อมขำยได้ตำมประสงค์)   
ตอ้งน ำมำรวมเป็นส่วนหนึ่งของรำคำทุนของสนิทรพัย ์หกัดว้ยรำยไดจ้ำกกำรลงทุนทีเ่กดิจำกกำรน ำเงนิกูย้มืทีกู่ม้ำโดยเฉพำะ 
กำรรวมต้นทุนกำรกู้ยมืเป็นรำคำทุนของสนิทรพัย์สิ้นสุดลงเมื่อกำรด ำเนินกำรที่จ ำเป็นในกำรเตรยีมสนิทรพัย์ที่เขำ้เงื่อนไข  
ใหอ้ยูใ่นสภำพพรอ้มทีจ่ะใชไ้ดต้ำมประสงคห์รอืพรอ้มทีจ่ะขำยไดเ้สรจ็สิน้ลง  
 
ตน้ทุนกำรกูย้มือื่น ๆ รบัรูเ้ป็นคำ่ใชจ้่ำยในงวดทีเ่กดิขึน้ 
 

6.16 ภำษีเงินได้งวดปัจจบุนัและภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี 
 
ค่ำใชจ้่ำยภำษเีงนิไดส้ ำหรบังวดประกอบดว้ยภำษเีงนิไดข้องงวดปัจจุบนัและภำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัช ีภำษีเงนิไดจ้ะรบัรูใ้น    
งบก ำไรขำดทุน ยกเวน้สว่นภำษเีงนิไดท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัรำยกำรทีร่บัรูใ้นก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่นหรอืรำยกำรทีร่บัรูโ้ดยตรงไปยงั
สว่นของเจำ้ของ  
 
ภาษเีงนิไดข้องงวดปัจจุบนั 
 
ภำษเีงนิไดข้องงวดปัจจุบนัค ำนวณจำกอตัรำภำษตีำมกฎหมำยภำษทีีม่ผีลบงัคบัใชอ้ยูห่รอืทีค่ำดไดค้อ่นขำ้งแน่วำ่จะมผีลบงัคบั
ใชภ้ำยในสิน้รอบระยะเวลำทีร่ำยงำน ผูบ้รหิำรจะประเมนิสถำนะของกำรยืน่แบบแสดงรำยกำรภำษเีป็นงวด ๆ ในกรณีทีก่ำรน ำ
กฎหมำยภำษีไปปฏิบตัิขึ้นอยู่กบักำรตีควำม กลุ่มกิจกำรจะตัง้ประมำณกำรค่ำใช้จ่ำยภำษีที่เหมำะสมจำกจ ำนวนที่คำดว่ำ
จะตอ้งจ่ำยช ำระแก่หน่วยงำนจดัเกบ็ภำษ ี
 
ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี
 
ภำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัชรีบัรูเ้มื่อเกดิผลต่ำงชัว่ครำวระหว่ำงฐำนภำษขีองสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิ และรำคำตำมบญัชทีีแ่สดงอยู่
ในงบกำรเงนิ อยำ่งไรกต็ำมกลุ่มกจิกำรจะไมร่บัรูภ้ำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัชสี ำหรบัผลต่ำงชัว่ครำวทีเ่กดิจำกเหตุกำรณ์ต่อไปนี้ 
 
- กำรรบัรู้เริม่แรกของรำยกำรสนิทรพัย์หรอืรำยกำรหนี้สนิที่เกิดจำกรำยกำรที่ไม่ใช่กำรรวมธุรกิจ และไม่มีผลกระทบ  

ต่อก ำไรหรอืขำดทุนทัง้ทำงบญัชแีละทำงภำษ ี 
- ผลต่ำงชัว่ครำวของเงนิลงทุนในบรษิทัย่อย บรษิทัร่วม และส่วนไดเ้สยีในกำรร่วมคำ้ทีก่ลุ่มกจิกำรสำมำรถควบคุมจงัหวะ

เวลำของกำรกลบัรำยกำรผลต่ำงชัว่ครำวและกำรกลบัรำยกำรผลต่ำงชัว่ครำวมคีวำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่ว่ำจะไม่เกดิขึน้
ภำยในระยะเวลำทีค่ำดกำรณ์ไดใ้นอนำคต 

 
ภำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัชคี ำนวณจำกอตัรำภำษทีีม่ผีลบงัคบัใชอ้ยู่หรอืทีค่ำดไดค้่อนขำ้งแน่ว่ำจะมผีลบงัคบัใชภ้ำยในสิน้รอบ
ระยะเวลำทีร่ำยงำน และคำดวำ่อตัรำภำษดีงักล่ำวจะน ำไปใชเ้มือ่สนิทรพัยภ์ำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัชทีีเ่กีย่วขอ้งได้ใชป้ระโยชน์ 
หรอืหนี้สนิภำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัชไีดม้กีำรจ่ำยช ำระ 
 
สนิทรพัย์ภำษีเงนิไดร้อกำรตดับญัชจีะรบัรูห้ำกมคีวำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่ว่ำกลุ่มกจิกำรจะมกี ำไรทำงภำษเีพยีงพอทีจ่ะน ำ
จ ำนวนผลต่ำงชัว่ครำวนัน้มำใชป้ระโยชน์  
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สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีและหนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีจะแสดงหักกลบกันก็ต่อเมื่อกิจกำรมีสิทธิ 
ตำมกฎหมำยที่จะน ำสนิทรพัย์ภำษีเงนิได้ของงวดปัจจุบนัมำหกักลบกบัหนี้สนิภำษีเงนิได้ของงวดปัจจุบนั และทัง้สนิทรพัย์
ภำษีเงนิไดร้อกำรตดับญัชแีละหนี้สนิภำษีเงนิไดร้อกำรตดับญัชเีกี่ยวขอ้งกบัภำษีเงินไดท้ีป่ระเมนิโดยหน่วยงำนจดัเกบ็ภำษี
หน่วยงำนเดยีวกนัซึง่ตัง้ใจจะจ่ำยหนี้สนิและสนิทรพัยภ์ำษเีงนิไดข้องงวดปัจจุบนัดว้ยยอดสทุธิ 
 
ทัง้นี้ กลุ่มกจิกำรเลอืกน ำขอ้ยกเวน้จำกมำตรกำรผ่อนปรนชัว่ครำวเพื่อลดผลกระทบจำก COVID-19 ที่ออกโดยสภำวชิำชพี
บัญชีมำถือปฏิบัติส ำหรับรอบระยะเวลำรำยงำนสิ้นสุดภำยในช่วงเวลำระหว่ำงวันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 ถึงวันที ่ 
31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 โดยกลุ่มกจิกำรเลอืกทีจ่ะไม่น ำขอ้มูลทีเ่กีย่วกบัสถำนกำรณ์ COVID-19 ซึ่งเป็นสถำนกำรณ์ทีม่คีวำม
ไม่แน่นอน มำร่วมในกำรพจิำรณำประมำณกำรควำมเพียงพอของก ำไรทำงภำษีที่จะเกิดขึ้นในอนำคตเพื่อจะใช้ประโยชน์  
จำกสนิทรพัยภ์ำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัช ีแต่กลุ่มกจิกำรจะลดมลูค่ำตำมบญัชขีองสนิทรพัยภ์ำษเีงินไดร้อตดับญัชลีง เมือ่เหน็ว่ำ
ไมม่คีวำมเป็นไปไดค้อ่นขำ้งแน่ทีจ่ะมกี ำไรทำงภำษเีพยีงพอเพือ่ทีจ่ะใชป้ระโยชน์จำกสนิทรพัยภ์ำษเีงนิไดร้อตดับญัชดีงักล่ำว 

 

6.17 ผลประโยชน์พนักงำน 
 

ก) ผลประโยชน์พนกังำนระยะสัน้ 
 
ผลประโยชน์พนกังำนระยะสัน้ คอื ผลประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะตอ้งจ่ำยช ำระภำยใน 12 เดอืนหลงัจำกวนัสิน้รอบระยะเวลำ
บญัช ีเช่น ค่ำจำ้ง เงนิเดอืน และโบนัส ของพนักงำนปัจจุบนัรบัรูต้ำมช่วงเวลำกำรใหบ้รกิำรของพนักงำนไปจนถงึวนั
สิน้สดุรอบระยะเวลำรำยงำน กลุ่มกจิกำรจะบนัทกึหนี้สนิดว้ยจ ำนวนทีค่ำดวำ่จะตอ้งจ่ำย 
 

ข) โครงกำรสมทบเงนิ 
 

กลุ่มกจิกำรจะจ่ำยสมทบใหก้บักองทุนส ำรองเลีย้งชพีตำมเกณฑแ์ละขอ้ก ำหนดของพระรำชบญัญตักิองทุนส ำรองเลีย้งชพี 
พ.ศ. 2530 กลุ่มกิจกำรไม่มภีำระผูกพนัที่ต้องจ่ำยช ำระเพิ่มเติมเมื่อได้จ่ำยเงนิสมทบแล้ว เงนิสมทบจะถูกรบัรู้เป็น
คำ่ใชจ้่ำยผลประโยชน์พนกังำนเมือ่ถงึก ำหนดช ำระ  
 

ค) ผลประโยชน์เมือ่เกษยีณอำย ุ
 
โครงกำรผลประโยชน์เมือ่เกษยีณอำยุ ก ำหนดจ ำนวนเงนิผลประโยชน์ทีพ่นกังำนจะไดร้บัเมือ่เกษยีณอำยุ โดยมกัขึน้อยูก่บั
ปัจจยัหลำยประกำร เชน่ อำยุ จ ำนวนปีทีใ่หบ้รกิำร และคำ่ตอบแทนเมือ่เกษยีณอำยุ 
 
ภำระผูกพนัผลประโยชน์นี้ค ำนวณโดยนักคณิตศำสตร์ประกนัภยัอิสระด้วยวธิีคดิลดแต่ละหน่วยที่ประมำณกำรไว ้  
ซึ่งมูลค่ำปัจจุบันของโครงกำรผลประโยชน์จะประมำณโดยกำรคิดลดกระแสเงินสดจ่ำยในอนำคต โดยใช้อัตรำ
ผลตอบแทนในตลำดของพนัธบตัรรฐับำลซึ่งเป็นสกุลเงนิเดียวกบัสกุลเงนิประมำณกำรกระแสเงนิสด และวนัครบ
ก ำหนดของหุน้กูใ้กลเ้คยีงกบัระยะเวลำทีต่อ้งช ำระภำระผกูพนัโครงกำรผลประโยชน์เมือ่เกษยีณอำยุ 
 
ก ำไรและขำดทุนจำกกำรวดัมูลค่ำใหม่จะรบัรู้ในส่วนของเจ้ำของผ่ำนก ำไรขำดทุนเบ็ดเสรจ็อื่นในงวดที่เกิดขึ้น และ
รวมอยูใ่นก ำไรสะสมในงบแสดงกำรเปลีย่นแปลงในสว่นของเจำ้ของ 
 
ตน้ทุนบรกิำรในอดตีจะถูกรบัรูท้นัทใีนก ำไรหรอืขำดทุน 
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ง) ผลประโยชน์ระยะยำวอื่นของพนกังำน 

 
กลุ่มกิจกำรให้เงินเป็นรำงวลัแก่พนักงำน เมื่อพนักงำนท ำงำนให้กลุ่มกิจกำรครบตำมที่ก ำหนดในนโยบำยของ 
กลุ่มกจิกำร 
 
หนี้สนิผลประโยชน์พนักงำนจะถูกบนัทกึเช่นเดยีวกบัผลประโยชน์เมื่อเกษียณอำยุ ยกเวน้กำรรบัรูก้ ำไรและขำดทุน  
จำกกำรวดัมลูคำ่ใหมท่ีบ่นัทกึในก ำไรหรอืขำดทุน 
 

จ) ผลประโยชน์เมือ่เลกิจำ้ง 
 
กลุ่มกจิกำรจะรบัรูผ้ลประโยชน์เมือ่เลกิจำ้งก่อนถงึก ำหนดเมือ่ 1) กลุ่มกจิกำรไมส่ำมำรถยกเลกิขอ้เสนอใหผ้ลประโยชน์ 
และ 2) กลุ่มกจิกำรรบัรูต้น้ทุนส ำหรบักำรปรบัโครงสรำ้งทีเ่กีย่วขอ้ง โดยผลประโยชน์ทีม่กี ำหนดช ำระเกนิกวำ่ 12 เดอืน
ภำยหลงัรอบระยะเวลำรำยงำน ตอ้งคดิลดเป็นมลูคำ่ปัจจุบนั 

 
6.18 กำรจ่ำยโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ ์

 
บรษิัทด ำเนินโครงกำรผลตอบแทนแก่ผู้บรหิำร โดยออกหุ้นให้แก่ผู้บรหิำรที่ช ำระด้วยตรำสำรทุน เพื่อเป็นกำรตอบแทน  
กำรบรหิำรงำนของผูบ้รหิำรแก่กลุ่มกจิกำรในอดตี ซึ่งกำรออกหุน้นี้เป็นส่วนหนึ่งของกำรจดัโครงสรำ้งกำรถอืหุน้ของผูบ้รหิำร 
ในกลุ่มกจิกำร จ ำนวนหุน้ทีอ่อกใหแ้ก่ผูบ้รหิำรแต่ละคนสะทอ้นถงึผลกำรปฏบิตังิำนของผูบ้รหิำรในอดตี จ ำนวนรวมทีบ่นัทกึ
เป็นคำ่ใชจ้่ำยจะอำ้งองิจำกมลูคำ่ของยุตธิรรมของหุน้ทีอ่อกใหโ้ดย 
 
• รวมเงือ่นไขทำงกำรตลำด  
• ไมร่วมผลกระทบของกำรบรกิำรและเงือ่นไขกำรไดร้บัสทิธทิีไ่มใ่ชเ่งือ่นไขกำรตลำดและ 
• ไมร่วมผลกระทบของเงือ่นไขกำรไดร้บัสทิธทิีไ่มใ่ชเ่งือ่นไขกำรบรกิำรหรอืผลงำน 
 
เงื่อนไขผลงำนทีไ่ม่ใช่เงื่อนไขทำงตลำดและเงื่อนไขกำรบรกิำรจะรวมอยู่ในขอ้สมมตฐิำนเกีย่วกบัจ ำนวนหุน้ทีอ่อก ค่ำใชจ้่ำย
ทัง้หมดจะรบัรูต้ลอดระยะเวลำไดร้บัสทิธ ิซึ่งเป็นไปตำมเงื่อนไขกำรไดร้บัสทิธทิีก่ ำหนดไว ้กลุ่มกจิกำรจะทบทวนกำรประเมนิ
จ ำนวนของสทิธซิื้อหุ้นที่คำดว่ำจะไดร้บัสทิธ ิซึ่งขึน้กบัเงื่อนไขกำรได้รบัสทิธทิี่ไม่ใช่เงื่อนไขกำรตลำด และจะรบัรูผ้ลกระทบ 
ของกำรปรบัปรุงประมำณกำรเริม่แรกในก ำไรหรอืขำดทุนพรอ้มกบักำรปรบัปรุงรำยกำรไปยงัส่วนของเจำ้ของ ณ วนัทีส่ ิน้รอบ
ระยะเวลำกำรรำยงำน 
 
เมือ่มกีำรใชส้ทิธ ิบรษิทัจะออกหุน้ใหม ่สิง่ตอบแทนทีไ่ดร้บัสทุธดิว้ยตน้ทุนในกำรท ำรำยกำรทำงตรงจะบนัทกึไปยงัทุนเรอืนหุน้
(มลูคำ่ตำมบญัช)ี และ สว่นเกนิมลูคำ่หุน้ 
 
กรณีที่กลุ่มกิจกำรให้สทิธิซื้อตรำสำรทุนแก่พนักงำนของบรษิัทย่อยในกลุ่มกิจกำร จะปฏิบตัิเหมือนกำรเพิ่มทุนอย่ำงหนึ่ง  
กลุ่มกจิกำรต้องวดัมูลค่ำยุติธรรมของบรกิำรของผู้บรหิำร โดยอ้ำงองิกบัมูลค่ำยุตธิรรมของตรำสำรทุนที่ออกให้ มูลค่ำขอ ง 
ตรำสำรทุนเหล่ำนัน้ตอ้งวดั ณ วนัทีใ่หส้ทิธ ิซึ่งจะรบัรูต้ลอดระยะเวลำทีไ่ดร้บัสทิธ ิในงบเฉพำะของกจิกำรจะบนัทกึเสมอืนกบั
เป็นกำรเพิม่ขึน้ของเงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ยและเพิม่สว่นของเจำ้ของ 
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6.19 ประมำณกำรหน้ีสิน 

 
กลุ่มกิจกำรมภีำระผูกพนัในปัจจุบนัตำมกฎหมำยหรอืตำมขอ้ตกลงที่จดัท ำไว้ อนัเป็นผลสบืเนื่องมำจำกเหตุกำรณ์ในอดตี  
ซึ่งกำรช ำระภำระผูกพนันัน้มคีวำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่ว่ำจะส่งผลใหบ้รษิทัต้องสูญเสยีทรพัยำกรออกไป และประมำณกำร
จ ำนวนทีต่อ้งจ่ำยได ้
 
กลุ่มกจิกำรจะวดัมลูค่ำของจ ำนวนประมำณกำรหนี้สนิโดยใชม้ลูค่ำปัจจุบนัของรำยจ่ำยทีค่ำดว่ำจะตอ้งน ำมำจ่ำยช ำระภำระผกูพนั 
กำรเพิม่ขึน้ของประมำณกำรหนี้สนิเนื่องจำกมลูคำ่ของเงนิตำมเวลำจะรบัรูเ้ป็นดอกเบีย้จ่ำย 
 

6.20 ทุนเรือนหุ้น 
 
หุน้สำมญัทีก่จิกำรสำมำรถก ำหนดกำรจ่ำยเงนิปันผลไดอ้ยำ่งอสิระจะจดัประเภทไวเ้ป็นสว่นของเจำ้ของ   
 
ตน้ทุนส่วนเพิม่ทีเ่กี่ยวขอ้งกบักำรออกหุน้ใหม่หรอืกำรออกสทิธใินกำรซื้อหุน้ซึ่งสุทธจิำกภำษีจะถูกแสดงเป็นยอดหกัในส่วน
ของเจำ้ของ 
 
หุน้ทุนซื้อคนื 
 
กรณีที่บรษิัทในกลุ่มกจิกำรซื้อหุ้นสำมญัของบรษิัทกลบัคนื สิง่ตอบแทนที่จ่ำยไปรวมถึงต้นทุนเพิม่เตมิที่เกี่ยวขอ้งโดยตรง 
(สุทธิจำกภำษีเงนิได้) จะรบัรู้เป็นหุ้นทุนซื้อคนืและแสดงเป็นรำยกำรหกัจำกส่วนของผู้ถือหุ้นโดยแสดงต่อจำกก ำไรสะสม
จนกว่ำหุน้ทุนซื้อคนืดงักล่ำวจะถูกยกเลกิไปหรอืจ ำหน่ำยออกไปใหม่ เมื่อมกีำรจ ำหน่ำยหุน้ทุนซื้อคนืออกไปใหม่ สิง่ตอบแทน
ใดๆ ที่ได้รบัจำกกำรน ำหุ้นทุนซื้อคืนออกจ ำหน่ำยใหม่สุทธิจำกต้นทุนเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องโดยตรงสุทธิจำกภำษีเงนิได้ที่
เกีย่วขอ้งจะแสดงรวมไวใ้นสว่นของเจำ้ของ 

 
6.21 กำรรบัรู้รำยได้  

 
รำยได้หลักรวมถึงรำยได้ที่เกิดจำกกิจกรรมปกติทำงธุรกิจทุกประเภท รวมถึงรำยได้อื่น ๆ ที่กลุ่มกิจกำรได้รับจำก  
กำรขนสง่สนิคำ้และใหบ้รกิำรในกจิกรรมตำมปกตธิุรกจิ 
 
กลุ่มกจิกำรรบัรูร้ำยไดเ้มือ่คำดวำ่มคีวำมเป็นไปไดค้อ่นขำ้งแน่ทีจ่ะไดร้บัช ำระเมือ่สง่มอบสนิคำ้หรอืใหบ้รกิำร 
 
ส ำหรบัสญัญำทีม่หีลำยองค์ประกอบทีก่ลุ่มกจิกำรจะตอ้งส่งมอบสนิคำ้หรอืใหบ้รกิำรหลำยประเภท กลุ่มกจิกำรต้องแยกเป็น  
แต่ละภำระที่ต้องปฏบิตัทิี่แยกต่ำงหำกจำกกนั และต้องปันส่วนรำคำของรำยกำรของสญัญำดงักล่ำวไปยงัแต่ละภำระที่ต้อง
ปฏบิตัติำม 
 
สดัส่วนของรำคำขำยแบบเอกเทศหรอืประมำณกำรรำคำขำยแบบเอกเทศ กลุ่มกจิกำรจะรบัรูร้ำยไดข้องแต่ละภำระทีต่อ้งปฏบิตัิ
แยกต่ำงหำกจำกกนัเมือ่กลุ่มกจิกำรไดป้ฏบิตัติำมภำระนัน้แลว้ 
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รำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำรบรหิำรจดักำรโลจสิตกิส ์
 
กลุ่มกจิกำรรบัรูร้ำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำรบรหิำรจดักำรโลจสิตกิสเ์มือ่กำรควบคุมในบรกิำรไดโ้อนไปยงัลกูคำ้แลว้ และรบัรูร้ำยได้
จำกกำรใหบ้รกิำรคลงัสนิคำ้ตลอดชว่งเวลำตำมภำระทีต่อ้งปฏบิตัติำมสญัญำ 
 
รำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำรขนสง่สนิคำ้ 
 
กลุ่มกจิกำรรบัรูร้ำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำรขนสง่สนิคำ้ตลอดชว่งเวลำตำมภำระทีต่อ้งปฏบิตัติำมสญัญำ 
 

รำยไดจ้ำกกำรขำยสนิคำ้ 
 

กลุ่มกจิกำรรบัรูร้ำยไดจ้ำกกำรขำยสนิคำ้เมือ่กำรควบคุมในสนิคำ้ไดโ้อนไปยงัลกูคำ้แลว้ 
 
รำยไดอ้ื่น 
 
รำยไดด้อกเบีย้ รบัรูด้ว้ยวธิอีตัรำดอกเบีย้ทีแ่ทจ้รงิ และรำยไดอ้ื่นรบัรูต้ำมเกณฑค์งคำ้ง ซึง่เป็นไปตำมเนื้อหำและขอ้เทจ็จรงิเชงิ
เศรษฐกจิและขอ้ตกลงทีเ่กีย่วขอ้ง 
 

รำยไดเ้งนิปันผลรบัรูเ้มือ่สทิธทิีจ่ะไดร้บัปันผลนัน้เกดิขึน้ 
 

6.22 กำรจ่ำยเงินปันผล 
 
เงนิปันผลทีจ่่ำยไปยงัผูถ้อืหุน้ของบรษิทัจะรบัรูเ้ป็นหนี้สนิในงบกำรเงนิเมื่อกำรจ่ำยเงนิปันผลระหว่ำงกำลไดร้บักำรอนุมตัจิำก 
ทีป่ระชุมคณะกรรมกำรบรษิทั และกำรจ่ำยเงนิปันผลประจ ำปีไดร้บัอนุมตัจิำกทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทั 
 

6.23 อนุพนัธแ์ละกิจกรรมป้องกนัควำมเส่ียง 
 

ก) อนุพนัธท์ีไ่มเ่ขำ้เงือ่นไขของกำรบญัชป้ีองกนัควำมเสีย่ง 
 

ก่อนวนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกจิกำรและบรษิทัไม่ไดร้บัรูอ้นุพนัธเ์ป็นสนิทรพัยห์รอืหนี้สนิในงบกำรเงนิ แต่ได้
เปิดเผยสญัญำอนุพนัธแ์ละมลูคำ่ยุตธิรรมทีเ่กีย่วขอ้งในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ ตัง้แต่วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563 
อนุพนัธท์ีไ่ม่เขำ้เงื่อนไขของกำรบญัชป้ีองกนัควำมเสีย่งจะรบัรูเ้ริ่มแรกดว้ยมลูค่ำยุตธิรรม และจะรบัรูก้ำรเปลีย่นแปลง
ในมลูคำ่ยุตธิรรมในก ำไรหรอืขำดทุน 
 
กลุ่มกจิกำรแสดงมลูคำ่ยุตธิรรมของอนุพนัธเ์ป็นรำยกำรหมนุเวยีนหรอืไมห่มนุเวยีนตำมวนัครบก ำหนดของอนุพนัธน์ัน้ 
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ข) สญัญำแลกเปลีย่นอตัรำดอกเบีย้และกำรบญัชป้ีองกนัควำมเสีย่ง 

 
กลุ่มกิจกำรรบัรู้รำยกำรสญัญำอนุพนัธ์เมื่อเริม่แรกด้วยมูลค่ำยุติธรรม ณ วนัที่เข้ำท ำสญัญำและวดัมูลค่ำต่อมำใน
ภำยหลงัดว้ยมูลค่ำยุตธิรรม ณ วนัสิ้นรอบระยะเวลำรำยงำน กำรบญัชสี ำหรบักำรเปลี่ยนแปลงของมูลค่ำยุตธิรรมใน
ภำยหลงัขึ้นอยู่กบัว่ำกลุ่มกิจกำรได้ก ำหนดให้สญัญำอนุพนัธ์ดงักล่ำวเป็นเครื่องมือที่ใช้ป้องกนัควำมเสี่ยงหรอืไม ่
รวมทัง้ ลกัษณะของรำยกำรทีม่กีำรป้องกนัควำมเสีย่ง กลุ่มกจิกำรก ำหนดใหส้ญัญำอนุพนัธส์่วนหนึ่งเป็นเครื่องมอืทีใ่ช้
ป้องกนัควำมเสีย่ง ดงัต่อไปนี้ 
 
• กำรป้องกนัควำมเสีย่งส่วนที่เกี่ยวขอ้งกบักระแสเงนิสดของรำยกำรสนิทรพัย์หรอืหนี้สนิทีร่บัรูร้ำยกำรแล้ว หรอื

รำยกำรทีค่ำดกำรณ์ทีม่คีวำมเป็นไปไดค้อ่นขำ้งแน่ในระดบัสงูมำก (กำรป้องกนัควำมเสีย่งในกระแสเงนิสด) 
 
ณ วนัทีร่บัรูค้วำมสมัพนัธ์ในกำรป้องกนัควำมเสีย่ง กลุ่มกจิกำรมกีำรจดัท ำเอกสำรที่ระบุควำมสมัพนัธ์ทำงเศรษฐกจิ
ระหว่ำงเครื่องมอืทีใ่ชป้้องกนัควำมเสีย่งและรำยกำรทีม่กีำรป้องกนัควำมเสีย่ง ซึง่รวมถงึกำรเปลีย่นแปลงในกระแสเงนิ
สดของเครื่องมอืทีใ่ชป้้องกนัควำมเสีย่งทีค่ำดว่ำจะชดเชยกำรเปลีย่นแปลงในกระแสเงนิสดของรำยกำรทีม่กีำรป้องกนั
ควำมเสีย่ง กลุ่มกจิกำรจดัท ำเอกสำรเกีย่วกบัวตัถุประสงคข์องกำรบรหิำรควำมเสีย่งและกลยุทธท์ีน่ ำมำใชใ้นกำรจดักำร
กบัรำยกำรที่มคีวำมเสีย่ง มูลค่ำยุตธิรรมของสญัญำอนุพนัธ์ที่ใชป้้องกนัควำมเสีย่งไดม้กีำรจดัประเภทเป็นสนิทรพัย์    
ไม่หมุนเวยีนหรอืหนี้สนิไม่หมุนเวยีนเมื่อระยะเวลำจนถงึวนัครบก ำหนดของรำยกำรทีม่กีำรป้องกนัควำมเสีย่งมจี ำนวน
มำกกว่ำ 12 เดอืน และจดัประเภทเป็นสนิทรพัยห์มุนเวยีนหรอืหนี้สนิหมุนเวยีนเมื่อระยะเวลำจนถงึวนัครบก ำหนดของ
รำยกำรทีม่กีำรป้องกนัควำมเสีย่งมจี ำนวนไมเ่กนิ 12 เดอืน 
 
กลุ่มกิจกำรรบัรู้ส่วนที่มปีระสทิธิผลของกำรเปลี่ยนแปลงในมูลค่ำยุติธรรมของสญัญำอนุพนัธ์ซึ่งมีกำรก ำหนดและ  
เขำ้เงื่อนไขของกำรป้องกนัควำมเสีย่งในกระแสเงนิสดในส ำรองกำรป้องกนัควำมเสีย่งในกระแสเงนิสดในก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็
อื่นและรบัรูก้ ำไรหรอืขำดทุนทีเ่กีย่วขอ้งกบัสว่นทีไ่มม่ปีระสทิธผิลในก ำไรหรอืขำดทุนทนัททีีเ่กดิขึน้ 
 
จ ำนวนทีส่ะสมในส่วนของเจำ้ของจะมกีำรจดัประเภทรำยกำรเป็นก ำไรหรอืขำดทุนในงวดทีก่ลุ่มกจิกำรรบัรูร้ำยกำรทีม่ี
กำรป้องกนัควำมเสีย่งเป็นก ำไรหรอืขำดทุน 
 
เมือ่เครือ่งมอืทีใ่ชป้้องกนัควำมเสีย่งนัน้สิน้สดุอำยุ มกีำรจ ำหน่ำยหรอืยกเลกิ หรอืเมือ่กำรป้องกนัควำมเสีย่งดงักล่ำวไม่
เข้ำเงื่อนไขของกำรบญัชีป้องกนัควำมเสี่ยง กลุ่มกิจกำรจะจดัประเภทรำยกำรก ำไรหรอืขำดทุนและต้นทุนในกำร
ป้องกนัควำมเสีย่งทีส่ะสมและเคยแสดงรวมไวใ้นสว่นของเจำ้ของจนกระทัง่เกดิรำยกำรทีค่ำดกำรณ์ หรอืเมือ่รำยกำรที่
คำดกำรณ์ไมค่ำดวำ่จะเกดิอกีต่อไป กลุ่มกจิกำรจะจดัประเภทรำยกำรก ำไรหรอืขำดทุนและตน้ทุนในกำรป้องกนัควำมเสีย่ง
ทีส่ะสมและเคยแสดงรวมไวใ้นสว่นของเจำ้ของเป็นก ำไรหรอืขำดทุนทนัท ี
 
มลูคำ่ยุตธิรรมของตรำสำรอนุพนัธท์ีอ่ยูใ่นควำมสมัพนัธข์องกำรป้องกนัควำมเสีย่งไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมำยเหตุ 13 
 
กลุ่มกจิกำรไมไ่ดใ้ชก้ำรบญัชป้ีองกนัควำมเสีย่งในมลูคำ่ยุตธิรรมและเงนิลงทุนสทุธ ิ
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6.24 สญัญำค ำ้ประกนัทำงกำรเงิน 

 
กลุ่มกจิกำรรบัรูห้นี้สนิทำงกำรเงนิจำกสญัญำค ้ำประกนัเมื่อกลุ่มกจิกำรใหก้ำรค ้ำประกนัทำงกำรเงนิทีมู่ลค่ำยุตธิรรม ณ วนัที่
รบัรูเ้ริม่แรก และรบัรูม้ลูคำ่ในภำยหลงัดว้ยจ ำนวนทีส่งูกว่ำระหว่ำง 

 
 

• จ ำนวนผลขำดทุนดำ้นเครดติทีค่ำดว่ำจะเกดิขึน้ทีค่ ำนวณตำมขอ้ก ำหนดของ TFRS 9 และ 
• จ ำนวนทีร่บัรูเ้ริม่แรกหกัดว้ยรำยไดท้ีร่บัรูต้ำมกำรรบัรูร้ำยไดภ้ำยใต ้TFRS 15 
 
มลูค่ำยุตธิรรมของสญัญำค ้ำประกนัทำงกำรเงนิก ำหนดจำกมลูค่ำปัจจุบนัของผลต่ำงในกระแสเงนิสดระหวำ่ง ก) กระแสเงนิสด
ตำมสัญญำของหนี้สินที่เกี่ยวข้อง และ ข) กระแสเงินสดที่จะต้องจ่ำยช ำระในกรณีที่ไม่มีกำรค ้ำประกันดังกล่ำว หรือ             
กำรประมำณจ ำนวนเงนิทีต่อ้งจ่ำยใหแ้ก่บุคคลภำยนอกส ำหรบัเพือ่โอนภำระผกูพนัดงักล่ำวออกไป 
 
สญัญำค ้ำประกนัทีเ่กีย่วขอ้งกบัเงนิกูย้มืหรอืค่ำใชจ้่ำยคำ้งจ่ำยอื่นๆทีไ่ม่ไดร้บัผลตอบแทน มูลค่ำยุตธิรรมจะแสดงรวมเป็นส่วน
หนึ่งของตน้ทุนของเงนิลงทุน 
 

7 กำรจดักำรควำมเส่ียงทำงกำรเงิน 
 
7.1 ปัจจยัควำมเส่ียงทำงกำรเงิน 

 
กจิกรรมของกลุ่มกจิกำรย่อมมคีวำมเสีย่งทำงกำรเงนิทีห่ลำกหลำยซึง่ไดแ้ก่ ควำมเสีย่งจำกตลำด (รวมถงึควำมเสีย่งจำกอตัรำ
แลกเปลีย่น ควำมเสีย่งจำกอตัรำดอกเบี้ย และควำมเสีย่งดำ้นรำคำ) ควำมเสีย่งดำ้นกำรใหส้นิเชื่อ และควำมเสีย่งดำ้นสภำพ
คล่อง แผนกำรจดักำรควำมเสี่ยงของกลุ่มกิจกำรจงึมุ่งเน้นไปยงัควำมผนัผวนของตลำดกำรเงนิและบรหิำรจดักำรเพื่อลด
ผลกระทบต่อผลกำรด ำเนินงำนให้อยู่ในระดบัที่ยอมรบัได้ กลุ่มกจิกำรจงึใช้อนุพนัธ์เพื่ อป้องกนัควำมเสีย่งบำงประกำรที่จะ
เกดิขึน้ 
 
กลุ่มกจิกำรมสี่วนงำนบรหิำรกำรเงนิในกำรจดักำรควำมเสีย่ง โดยนโยบำยของกลุ่มกจิกำรรวมถงึนโยบำยควำมเสีย่งในดำ้น
ต่ำงๆ ได้แก่ ควำมเสี่ยงจำกอัตรำแลกเปลี่ยนเงนิตรำต่ำงประเทศ ควำมเสี่ยงจำกอัตรำดอกเบี้ย ควำมเสี่ยงจำกรำคำ          
ควำมเสีย่งดำ้นกำรใหส้นิเชื่อ และควำมเสีย่งดำ้นสภำพคล่อง ทัง้นี้ หลกักำรในกำรป้องกนัควำมเสีย่งจะเป็นไปตำมนโยบำยที่
คณะกรรมกำรบรษิทัอนุมตั ิเพือ่สือ่สำรและใชเ้ป็นเครือ่งมอืในกำรควบคุมส่วนงำนบรหิำรกำรเงนิในทุกกจิกำรของกลุ่มกจิกำร 
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7.1.1 ควำมเส่ียงจำกตลำด 

 
ก) ควำมเส่ียงจำกอตัรำแลกเปล่ียน 

 
กลุ่มกจิกำรมคีวำมเสีย่งจำกอตัรำแลกเปลีย่นจำกธุรกรรมกำรคำ้ในอนำคต และสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิสุทธซิึ่งเป็นสกุลเงนิที่
ไม่ใช่สกุลเงนิทีใ่ชใ้นกำรด ำเนินงำนของแต่ละบรษิทัในกลุ่มกจิกำร กลุ่มกจิกำรมแีนวทำงบรหิำรควำมเสีย่งโดยพจิำรณำ   
กำรเขำ้ท ำสญัญำแลกเปลีย่นเงนิตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำตำมควำมเหมำะสม 
 
ความเสีย่ง 
 
กลุ่มกจิกำรและบรษิทัมคีวำมเสีย่งจำกอตัรำแลกเปลีย่น ณ วนัสิน้รอบระยะเวลำรำยงำน ซึง่สรุปเป็นสกุลเงนิบำท ดงันี้ 
 

 พ.ศ. 2563 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงิน 
เฉพำะกิจกำร 

 ดอลลำห์
สหรฐั 

พนับำท 

ดอลลำร์
สิงคโปร ์
พนับำท 

 
ดอลลำห์สหรฐั 

พนับำท 
    

เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด 2 768 2 
ลกูหนี้กำรคำ้และลกูหนี้อื่น - สทุธ ิ 6,069 - 1,596 
เจำ้หนี้กำรคำ้และเจำ้หนี้อื่น (8,810) (619) (2,479) 

 
กำรเปลีย่นแปลงของอตัรำแลกเปลีย่นไมไ่ดส้ง่ผลกระทบต่อก ำไรสทุธขิองกลุ่มกจิกำรอยำ่งมสีำระส ำคญั 

 
ข) ควำมเส่ียงจำกอตัรำดอกเบีย้ 

 
กลุ่มกจิกำรมคีวำมเสีย่งจำกอตัรำดอกเบีย้ทีเ่กดิจำกกำรเปลีย่นแปลงของอตัรำดอกเบีย้ในหนี้สนิและสนิทรพัยท์ีม่ภีำระ
ดอกเบี้ย ซึ่งกลุ่มกจิกำรไดบ้รหิำรควำมเสีย่งบำงส่วนโดยกำรบรหิำรรำยรบักบัรำยจ่ำยทีม่ภีำระดอกเบี้ยใกล้เคยีงกนั      
ให้สอดคล้องกนั และบรหิำรโดยเขำ้ท ำสัญญำอนุพนัธ์เพื่อป้องกนัควำมเสี่ยง เช่น สญัญำแลกเปลี่ยนอตัรำดอกเบี้ย 
ทัง้นี้  ผู้บริหำรได้พิจำรณำควำมเสี่ยงจำกอัตรำดอกเบี้ยเป็นรำยเดือนตำมสกุลเงนิและหน่วยธุรกิจ โดยค ำนึงถึง         
กำรจดัหำเงนิทุนประกอบกบักำรป้องกนัควำมเสีย่ง   
 
ควำมเสี่ยงจำกกระแสเงนิสดของอตัรำดอกเบี้ยคอืควำมเสี่ยงที่กำรเปลี่ยนแปลงของอตัรำดอกเบี้ยในตลำดจะส่งผล
กระทบต่อกระแสเงนิสดทีเ่กดิจำกสนิทรพัยห์รอืหนี้สนิทีม่อีตัรำดอกเบี้ยผนัแปร ดงันัน้กำรกูย้มืดว้ยอตัรำดอกเบี้ยผนั
แปรจงึท ำให้กลุ่มกจิกำรมคีวำมเสีย่งจำกกระแสเงนิสดของอตัรำดอกเบี้ย กลุ่มกจิกำรบรหิำรควำมเสีย่งนี้โดยกำรใช้
สญัญำแลกเปลีย่นอตัรำดอกเบีย้ใหเ้ป็นอตัรำดอกเบีย้คงทีด่งัทีก่ล่ำวขำ้งตน้ 
 
ควำมเสีย่งจำกมูลค่ำยุตธิรรมของอตัรำดอกเบี้ยคอืควำมเสีย่งทีม่ลูค่ำของสนิทรพัยห์รอืหนี้สนิทำงกำรเงนิจะเปลีย่นแปลง
ไปเนื่องจำกกำรเปลีย่นแปลงของอตัรำดอกเบี้ยในตลำด กลุ่มกจิกำรไดบ้รหิำรควำมเสีย่งจำกมูลค่ำยุตธิรรมของอตัรำ
ดอกเบี้ยโดยกำรท ำสญัญำแลกเปลีย่นอตัรำดอกเบี้ยจำกอตัรำดอกเบี้ยคงทีเ่ป็นอตัรำดอกเบี้ยลอยตวัเพื่อรกัษำอตัรำ
ดอกเบีย้คงทีใ่หเ้ป็นไปตำมนโยบำยกำรบรหิำรควำมเสีย่งของกลุ่มดงัทีก่ล่ำวขำ้งตน้ 



บริษทั ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส ์จ ำกดั (มหำชน) 
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เครือ่งมอืทางการเงนิทีก่ลุ่มกจิการใชเ้พือ่บรหิารความเสีย่ง 
 
บรษิัทเข้ำท ำสญัญำแลกเปลี่ยนอตัรำดอกเบี้ยโดยครอบคลุมเงนิต้นทัง้หมดของเงนิกู้ยมืที่มีอตัรำดอกเบี้ยผนัแปร       
โดยอัตรำดอกเบี้ยคงที่ตำมสญัญำแลกเปลี่ยนอตัรำดอกเบี้ยมีอตัรำร้อยละ 4.1 และอตัรำดอกเบี้ยผนัแปรมีอตัรำ
ดอกเบีย้ สว่นเพิม่จำก THBFIX 6M ทีร่อ้ยละ 1.6  ซึง่ ณ วนัสิน้รอบระยะเวลำรำยงำนมอีตัรำดอกเบีย้เท่ำกบัรอ้ยละ 1.86 
 
สญัญำแลกเปลีย่นอตัรำดอกเบีย้จะมกีำรช ำระยอดสทุธขิองดอกเบีย้คำ้งรบัหรอืคำ้งจ่ำยทุก 30 วนั ทัง้นี้ วนัทีถ่งึก ำหนด
ช ำระตำมสญัญำแลกเปลีย่นอตัรำดอกเบีย้เป็นวนัเดยีวกบัวนัทีถ่งึก ำหนดช ำระของดอกเบีย้เงนิกู ้
 
ผลกระทบจากการบญัชป้ีองกนัความเสีย่งต่อฐานะการเงนิและผลการด าเนินงาน 
 
ผลกระทบจำกเครือ่งมอืป้องกนัควำมเสีย่งจำกอตัรำดอกเบีย้ต่อฐำนะกำรเงนิและผลกำรด ำเนินงำนของกลุ่มกจิกำรและ
บรษิทั มดีงันี้ 
    งบกำรเงินรวมและ

งบกำรเงินเฉพำะ
กิจกำร 

 พ.ศ. 2563 
บำท 

สญัญาแลกเปลีย่นอตัราดอกเบีย้  
มลูคำ่ตำมบญัช ี(หนี้สนิ) 9,461,871 
จ ำนวนเงนิตำมสญัญำ 300,000,000 
วนัครบก ำหนด 2024 
คำ่อตัรำป้องกนัควำมเสีย่ง (Hedge ratio) 1:1 
กำรเปลีย่นแปลงในมลูคำ่ยุตธิรรมของเครือ่งมอืป้องกนัควำมเสีย่งทีค่งเหลอือยู่ 
ตัง้แต่วนัที ่1 มกรำคม 

 
(580,910) 

กำรเปลีย่นแปลงในมลูคำ่ของรำยกำรทีถู่กป้องกนัควำมเสีย่ง ส ำหรบักำรก ำหนดควำมมปีระสทิธผิล
ของกำรป้องกนัควำมเสีย่ง 

 
580,910 

อตัรำดอกเบีย้ทีป้่องกนัควำมเสีย่งถวัเฉลีย่ถ่วงน ้ำหนกัส ำหรบัปี 4.1% 
 



บริษทั ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส ์จ ำกดั (มหำชน) 
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รำยกำรกระทบยอดส ำรองของเครื่องมือกำรป้องกันควำมเสี่ยงกระแสเงินสด ส ำหรบัปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวำคม  
พ.ศ. 2563 มดีงันี้ 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 บำท บำท 
   

รำคำตำมบญัชตีน้งวด ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563  (7,104,770) (7,104,770) 
หกั:  กำรเปลีย่นแปลงของมลูคำ่ยตุธิรรมของเครือ่งมอืทีใ่ชป้้องกนั 
         ควำมเสีย่งรบัรูเ้ขำ้ก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อืน่  

 
(5,800,405) 

 
(5,800,405) 

บวก: กำรจดัประเภทจำกก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อืน่ไปก ำไรขำดทุน 5,219,495 5,219,495 
บวก: สนิทรพัยภ์ำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัช ี 116,182 116,182 
รำคำตำมบญัชีปลำยงวด ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 (7,569,498) (7,569,498) 
 

สนิทรพัยแ์ละหนี้สนิทำงกำรเงนิทีส่ ำคญัสำมำรถจดัตำมประเภทของอตัรำดอกเบีย้และวนัครบก ำหนด ไดด้งันี้  
 

 งบกำรเงินรวม 

 อตัรำดอกเบีย้คงท่ี อตัรำดอกเบีย้ลอยตวั    

 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 

ภำยใน  
1 ปี 

พนับำท 
1 - 5 ปี 

พนับำท 

มำกกวำ่  
5 ปี 

พนับำท 

ภำยใน  
1 ปี 

พนับำท 
1 - 5 ปี 

พนับำท 

มำกกวำ่  
5 ปี 

พนับำท 

ไม่มีอตัรำ
ดอกเบีย้ 
พนับำท 

รวม 
พนับำท 

ดอกเบีย้
(ร้อยละ 
ต่อปี) 

          

สินทรพัยท์ำงกำรเงิน          
เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด - - - 107,259 - - 3,240 110,499 0.05 - 0.50 
เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่กจิกำรที ่
   เกีย่วขอ้งกนั - - - 1,424 - - - 1,424 5.47 
 - - - 108,683 - - 3,240 111,923  
          

หน้ีสินทำงกำรเงิน          
เงนิกูย้มืระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงนิ - - - 130,717 - - - 130,717 2.34 - 2.35 
เงนิกูย้มืระยะยำวจำก 
   สถำบนักำรเงนิ 68,504 190,754 - 35,542 129,960 - - 424,760 4.07 - 4.10 
หนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ 64,028 139,448 - - - - - 203,476 4.10 
 132,532 330,202 - 166,259 129,960 - - 758,953  

 

 งบกำรเงินรวม 

 อตัรำดอกเบีย้คงท่ี อตัรำดอกเบีย้ลอยตวั    

 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 

ภำยใน  
1 ปี 

พนับำท 
1 - 5 ปี 

พนับำท 

มำกกวำ่  
5 ปี 

พนับำท 

ภำยใน  
1 ปี 

พนับำท 
1 - 5 ปี 

พนับำท 

มำกกวำ่  
5 ปี 

พนับำท 

ไม่มีอตัรำ
ดอกเบีย้ 
พนับำท 

รวม 
พนับำท 

ดอกเบีย้
(ร้อยละ 
ต่อปี) 

          

สินทรพัยท์ำงกำรเงิน          
เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด - - - 259,173 - - 3,300 262,473 0.20 -0.50        
เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่กจิกำรที ่
   เกีย่วขอ้งกนั - - - 11,953 - - - 11,953 6.25 
 - - - 271,126 - - 3,300 274,426  
          

หน้ีสินทำงกำรเงิน          
เงนิกูย้มืระยะยำวจำก 
   สถำบนักำรเงนิ 70,969 259,257 - - - - - 330,226 4.10 
หนี้สนิตำมสญัญำเช่ำกำรเงนิ - - - 9,561 13,409 - - 22,970 4.10 
 70,969 259,257 - 9,561 13,409 - - 353,196  
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 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 อตัรำดอกเบีย้คงท่ี อตัรำดอกเบีย้ลอยตวั    

 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 

ภำยใน  
1 ปี 

พนับำท 
1 - 5 ปี 

พนับำท 

มำกกวำ่  
5 ปี 

พนับำท 

ภำยใน  
1 ปี 

พนับำท 
1 - 5 ปี 

พนับำท 

มำกกวำ่  
5 ปี 

พนับำท 

ไม่มีอตัรำ
ดอกเบีย้ 
พนับำท 

รวม 
พนับำท 

ดอกเบีย้
(ร้อยละ 
ต่อปี) 

          

สินทรพัยท์ำงกำรเงิน          
เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด - - - 34,021 - - - 34,021 0.05 -0.10 
เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่กจิกำรที ่
   เกีย่วขอ้งกนั 241,737 - - 1,424 - - - 243,161 4.10 - 5.47 
 241,737 - - 35,445 - - - 277,182  
          

หน้ีสินทำงกำรเงิน          
เงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกูย้มื 
   ระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงนิ - - - 130,717 - - - 130,717 2.34 - 2.35 
เงนิกูย้มืระยะยำวจำก 
   สถำบนักำรเงนิ 68,504 190,754 - 35,542 129,960 - - 424,760 4.07 - 4.10 
หนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ 2,272 4,822 - - - - - 7,094 3.40 - 5.70 
 70,776 195,576 - 166,259 129,960 - - 562,571  

 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 อตัรำดอกเบีย้คงท่ี อตัรำดอกเบีย้ลอยตวั    

 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 

ภำยใน  
1 ปี 

พนับำท 
1 - 5 ปี 

พนับำท 

มำกกวำ่  
5 ปี 

พนับำท 

ภำยใน  
1 ปี 

พนับำท 
1 - 5 ปี 

พนับำท 

มำกกวำ่  
5 ปี 

พนับำท 

ไม่มีอตัรำ
ดอกเบีย้ 
พนับำท 

รวม 
พนับำท 

ดอกเบีย้
(ร้อยละ 
ต่อปี) 

          

สินทรพัยท์ำงกำรเงิน          
เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด - - - 71,469 - -  71,469 0.22 - 0.38 
เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่กจิกำรที ่
   เกีย่วขอ้งกนั 288,504 - - 11,953 - - - 300,457 4.60 - 6.25 
 288,504 - - 83,422 - - - 371,926  
          

หน้ีสินทำงกำรเงิน          
เงนิกูย้มืระยะยำวจำก 
   สถำบนักำรเงนิ 70,969 259,257 - - - - - 330,226 4.10 
หนี้สนิตำมสญัญำเช่ำกำรเงนิ - - - 3,704 3,096 - - 6,800 3.40 - 4.11 
 70,969 259,257 - 3,704 3,096 - - 337,026  

 

การวเิคราะหค์วามอ่อนไหว 
 

รำยกำรก ำไรหรอืขำดทุนจะมคีวำมอ่อนไหวจำกกำรเปลีย่นแปลงในอตัรำดอกเบีย้ ดงันี้ 
 

 ผลกระทบต่อก ำไรสทุธิ 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2563 

พนับำท 
พ.ศ. 2562 
พนับำท 

พ.ศ. 2563 
พนับำท 

พ.ศ. 2562 
พนับำท 

     

อตัรำดอกเบีย้ - เพิม่ขึน้รอ้ยละ 1 (รอ้ยละ 1)* (1,528) 1,179  (2,078)  (45)  
อตัรำดอกเบีย้ - ลดลงรอ้ยละ 1 (รอ้ยละ 1)* 1,528  (1,179)  2,078  45 

  * โดยก ำหนดใหปั้จจยัอื่นคงที ่
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ค) ควำมเส่ียงด้ำนรำคำ 

 

กลุ่มกจิกำรมคีวำมเสีย่งด้ำนรำคำจำกกำรผนัผวนของค่ำระวำงซึ่งเป็นต้นทุนหลกัในกำรให้บรกิำร ส ำหรบัธุรกจิกำร
ขนสง่สนิคำ้ทำงอำกำศ รำคำตน้ทุนคำ่ระวำงสว่นใหญ่เป็นตน้ทุนคงที ่โดยเป็นกำรจ่ำยคำ่ระวำงแบบเหมำจ่ำยใหแ้ก่สำย
กำรบนิ ในกรณีทีต่น้ทุนค่ำระวำงมกีำรผนัแปรตำมรำคำตลำด กลุ่มกจิกำรจะก ำหนดรำคำใหบ้รกิำรในรำคำตน้ทุนบวก
ก ำไรขัน้ต ่ำ จงึสำมำรถผลกัควำมผนัผวนด้ำนรำคำนี้ไปยงัลูกค้ำได้ส่วนหนึ่ง ส ำหรบัธุรกจิกำรให้บรกิำรขนส่งสนิค้ำ
ระหว่ำงประเทศทำงเรอื กลุ่มกจิกำรมกีำรคำดกำรณ์ปรมิำณควำมต้องกำรขนส่งของลูกคำ้และจองระวำงเป็นปรมิำณ
มำกในครำวเดียวกนัเพื่อเพิ่มอ ำนำจกำรต่อรองรำคำ กลุ่มกิจกำรจะมีกำรติดตำมรำคำค่ำระวำงอย่ำงใกล้ชิดเพื่อ
คำดกำรณ์สถำนกำรณ์และแนวโน้มรำคำค่ำระวำง เพื่อใหส้ำมำรถก ำหนดรำคำใหบ้รกิำรใหม้สี่วนต่ำงก ำไรทีส่ำมำรถ
รองรบักำรเปลีย่นแปลงของรำคำได ้
 

7.1.2 ควำมเส่ียงด้ำนเครดิต 
 

ควำมเสีย่งดำ้นเครดติโดยส่วนใหญ่เกดิจำกรำยกำรเงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด กระแสเงนิสดตำมสญัญำของ
เงนิลงทุนในตรำสำรหนี้ทีว่ดัมูลค่ำดว้ยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย สนิทรพัยอ์นุพนัธ์ รวมถงึควำมเสีย่งดำ้นสนิเชื่อแก่ลูกคำ้
และลกูหนี้คงคำ้ง 
 

ก) กำรบรหิำรควำมเสีย่ง 
 

กลุ่มกจิกำรบรหิำรควำมเสีย่งด้ำนเครดติโดยกำรจดักลุ่มของควำมเสี่ยง ส ำหรบัเงนิฝำกธนำคำรและสถำบนักำรเงนิ 
กลุ่มกจิกำรจะเลอืกท ำรำยกำรกบัสถำบนักำรเงนิทีม่คีวำมน่ำเชือ่ถอืระดบัสงู 
 

ส ำหรบักำรท ำธุรกรรมกบัลูกคำ้ กลุ่มกจิกำรจะประเมนิควำมเสีย่งจำกคุณภำพเครดติของลกูคำ้ โดยพจิำรณำจำกฐำนะ
ทำงกำรเงนิ ประสบกำรณ์ที่ผ่ำนมำ และปัจจยัอื่นๆ และก ำหนดกำรให้วงเงนิสนิเชื่อจำกผลกำรประเมนิดงักล่ำวซึ่ง
เป็นไปตำมขอ้ก ำหนดของคณะกรรมกำรบรษิทั ทัง้นี้ ผูบ้รหิำรในสำยงำนทีเ่กีย่วขอ้งจะท ำกำรตรวจสอบกำรปฏบิตัติำม
ขอ้ก ำหนดดำ้นวงเงนิเครดติของลูกคำ้อยำ่งสม ่ำเสมอ 
 

ข) กำรดอ้ยคำ่ของสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิ 
 

กลุ่มกิจกำรและบรษิัทมีสินทรพัย์ทำงกำรเงนิที่ต้องมีกำรพิจำรณำตำมโมเดลกำรวดัมูลค่ำผลขำดทุนด้ำนเครดิต            
ทีค่ำดวำ่จะเกดิขึน้ 
 

• ลกูหนี้กำรคำ้และลกูหนี้อื่น 
• เงนิใหกู้ย้มืแก่กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 
• เงนิประกนัสญัญำ 
 

แมว้ำ่กลุ่มกจิกำรจะมรีำยกำรเงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสดซึง่เขำ้เงือ่นไขกำรพจิำรณำกำรดอ้ยคำ่ภำยใต ้TFRS 9 
แต่กลุ่มกจิกำรพจิำรณำวำ่กำรดอ้ยคำ่ของรำยกำรดงักล่ำวเป็นจ ำนวนเงนิทีไ่มม่นียัส ำคญั 
 

กลุ่มกจิกำรและบรษิทัจะตดัจ ำหน่ำยลูกหนี้กำรคำ้เมื่อคำดว่ำจะไม่ไดร้บัช ำระคนื ขอ้บ่งชี้ทีค่ำดว่ำจะไม่ไดร้บัช ำระคนื 
เช่น กำรไม่ยอมปฏบิตัติำมแผนกำรช ำระหนี้หรอืทยอยช ำระหนี้ ไม่มกีำรช ำระเงนิตำมสญัญำหรอืไม่สำมำรถตดิต่อได้
เป็นระยะเวลำนำน 
 

ผลขำดทุนดำ้นเครดติทีค่ำดว่ำจะเกดิขึน้ของลูกหนี้กำรคำ้จะแสดงเป็นผลขำดทุนดำ้นเครดติทีค่ำดว่ำจะเกดิขึน้สุทธใิน
ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน กำรได้รบัช ำระหนี้คนืจำกจ ำนวนที่ได้ตดัจ ำหน่ำยไปจะถูกบนัทึกกลบัรำยกำรในรำยกำร
เดยีวกนักบัทีไ่ดบ้นัทกึผลขำดทุนไป 
 

กำรรบัรูผ้ลขำดทุนดำ้นเครดติไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมำยเหตุ 12 
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7.1.3 ควำมเส่ียงด้ำนสภำพคล่อง 

 
กำรจดักำรควำมเสีย่งดำ้นสภำพคล่องอย่ำงรอบคอบคอืกำรมจี ำนวนเงนิสด และกำรมแีหล่งเงนิทุนทีส่ำมำรถเบกิใชไ้ด้
จำกวงเงนิดำ้นสนิเชื่อทีเ่พยีงพอต่อกำรช ำระภำระผกูพนัเมื่อถงึก ำหนด เพื่อวตัถุประสงคใ์นกำรบรหิำรสภำพคล่องของ
กลุ่มกิจกำร จำกลักษณะของกำรด ำเนินธุรกิจของกลุ่มกิจกำรซึ่งเป็นธุรกิจที่มีควำมยืดหยุ่นและเปลี่ยนแปลงอยู่
ตลอดเวลำ ส่วนงำนบรหิำรกำรเงนิของกลุ่มกิจกำรได้คงไว้ซึ่งควำมยดืหยุ่นในแหล่งเงนิทุนโดยกำรคงไว้ซึ่งวงเงนิ
สนิเชือ่ทีเ่พยีงพอ ณ วนัสิน้รอบระยะเวลำบญัช ี 
 

ก) กำรจดักำรดำ้นกำรจดัหำเงนิ 
 
กลุ่มกจิกำรมวีงเงนิกูท้ีย่งัไมไ่ดเ้บกิใช ้ณ วนัที ่31 ธนัวำคมมดีงัต่อไปนี้ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
อตัรำดอกเบีย้ลอยตวั     
หมดอำยุภำยในหนึ่งปี     
   - วงเงนิเบกิเกนิบญัช ี 47,000 47,000 5,000 5,000 
   - ตัว๋สญัญำใชเ้งนิ 160,000 290,000 160,000 290,000 
 207,000 337,000 165,000 295,000 
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ข) วนัครบก ำหนดของหนี้สนิทำงกำรเงนิ 

 
ตำรำงต่อไปนี้แสดงใหเ้หน็ถงึหนี้สนิทำงกำรเงนิทีจ่ดัประเภทตำมระยะเวลำกำรครบก ำหนดตำมสญัญำ ซึ่งแสดงดว้ย
จ ำนวนเงนิตำมสญัญำทีไ่ม่ไดม้กีำรคดิลด ทัง้นี้ ยอดคงเหลอืทีค่รบก ำหนดภำยในระยะเวลำ 12 เดอืนจะเท่ำกบัมูลค่ำ
ตำมบญัชขีองหนี้สนิทีเ่กีย่วขอ้งเนื่องจำกกำรกำรคดิลดไมม่นียัส ำคญั 
 

 งบกำรเงินรวม 
 
 
วนัครบก ำหนดของหน้ีสินทำงกำรเงิน  

 
ณ ปัจจบุนั 

พนับำท 
ภำยใน 1 ปี 

พนับำท 
1 - 5 ปี 

พนับำท 

มำกกว่ำ 5 
ปี 

พนับำท 
รวม 

พนับำท 

มูลค่ำตำม
บญัชี 

พนับำท 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563       
เงนิกูย้มืระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงนิ - 130,000 - - 130,000 130,000 
เจำ้หนี้กำรคำ้และเจำ้หนี้อืน่ 143,881 144,284 26,285 180 314,630 314,630 
หนี้สนิตำมสญัญำเชำ่ - 71,356 151,213 9,343 231,912 212,689 
เงนิกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิ  - 104,046 320,714 - 424,760 390,000 
หนี้สนิไมห่มนุเวยีนอืน่ - - - 2,536 2,536 2,536 
รวมหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีมิใช่อนุพนัธ ์ 143,881 449,686 498,212 12,059 1,103,838 1,040,855 
       
รวม 143,881 449,686 498,212 12,059 1,103,838 1,040,855 
       
สญัญำอนุพนัธ ์       
สญัญำซือ้ขำยเงนิตรำต่ำงประเทศ 
   ล่วงหน้ำทีจ่่ำยและรบัช ำระดว้ย 
   จ ำนวนขัน้ตน้ - ป้องกนัควำมเสีย่ง 
   ดำ้นกระแสเงนิสด 

      

(กระแสเงนิสดรบั) - (3,766) (4,600) - (8,366) - 
กระแสเงนิสดจ่ำย - 8,297 10,135 - 18,432 9,462 
รวมหน้ีสินอนุพนัธ ์  -     4,531   5,535     -    10,066    9,462  
       
รวม  143,881  454,217   503,747    12,059  1,113,904   1,050,104   
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 งบกำรเงินรวม 
 
 
วนัครบก ำหนดของหน้ีสินทำงกำรเงิน 

 
ณ ปัจจบุนั 

พนับำท 
ภำยใน 1 ปี 

พนับำท 
1 - 5 ปี 

พนับำท 

มำกกวำ่  
5 ปี 

พนับำท 
รวม 

พนับำท 

มูลค่ำตำม
บญัชี 

พนับำท 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562       
เงนิกูย้มืระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงนิ  211,860   185,388   16,859   140   414,247   414,247  
เจำ้หนี้กำรคำ้และเจำ้หนี้อืน่  6,801   5,858   10,311   -     22,970   22,970  
เงนิกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิ   -     70,969   259,257  -    330,226    300,000    
หนี้สนิไมห่มนุเวยีนอืน่  -     -     -     10,290   10,290   10,290  
รวมหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีมิใช่อนุพนัธ ์  218,661   262,215   286,427   10,430   777,733   747,507  
       
 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 
 
วนัครบก ำหนดของหน้ีสินทำงกำรเงิน 

 
ณ ปัจจบุนั 

พนับำท 

 
ภำยใน 1 ปี 

พนับำท 

 
1 - 5 ปี 

พนับำท 

มำกกวำ่ 
 5 ปี 

พนับำท 

 
รวม 

พนับำท 

มูลค่ำตำม
บญัชี 

พนับำท 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563       
เงนิกูย้มืระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงนิ  -     130,000   -     -     130,000   130,000  
เจำ้หนี้กำรคำ้และเจำ้หนี้อืน่  14,954   8,595   -     -     23,549   23,549  
หนี้สนิตำมสญัญำเชำ่  -     3,145   4,417   -    7,562    7,094  
เงนิกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิ  -     104,046   320,714  -     424,760  390,000  
หนี้สนิไมห่มนุเวยีนอืน่  -     -     -     843   843   843  
รวมหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีมิใช่อนุพนัธ ์  14,954  245,786    325,131   843  586,714    551,486  
       

รวม  14,954   245,786   325,131   843   586,714   551,486  
 
สญัญำอนุพนัธ ์

      

สญัญำซือ้ขำยเงนิตรำต่ำงประเทศ 
   ล่วงหน้ำทีจ่่ำยและรบัช ำระดว้ย 
   จ ำนวนขัน้ตน้ - ป้องกนัควำมเสีย่ง 
   ดำ้นกระแสเงนิสด 

      

(กระแสเงนิสดรบั) - (3,766) (4,600) - (8,366) - 
กระแสเงนิสดจ่ำย - 8,297 10,135 - 18,432 9,462 
รวมหน้ีสินอนุพนัธ ์  -     4,531   5,535     -    10,066    9,462  
       
รวม  14,954  250,317   330,666    843  596,780   560,948   
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 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 
 
วนัครบก ำหนดของหน้ีสินทำงกำรเงิน  

 
ณ ปัจจบุนั 

พนับำท 
ภำยใน 1 ปี 

พนับำท 
1 - 5 ปี 

พนับำท 

มำกกวำ่ 
 5 ปี 

พนับำท 
รวม 

พนับำท 

มูลค่ำตำม
บญัชี 

พนับำท 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562       
เจำ้หนี้กำรคำ้และเจำ้หนี้อืน่  18,773   5,339   -     -     24,112   24,112  
หนี้สนิตำมสญัญำเชำ่กำรเงนิ  6,801   -     -     -     6,801   6,801  
เงนิกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิ  -  70,969     259,257     -     330,226   300,000  
หนี้สนิไมห่มนุเวยีนอืน่  -     -     -     822   822   822  
รวมหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีมิใช่อนุพนัธ ์  25,574   76,308  259,257     822   361,961   331,735  
       
 

7.2 กำรบริหำรส่วนของเงินทุน 
 
7.2.1 กำรบริหำรควำมเส่ียง 

 
วต้ถุประสงคข์องกำรบรหิำรสว่นของทุน คอื 
 
• รกัษำไวซ้ึง่กำรด ำเนินงำนต่อเนื่องและเพือ่ทีจ่ะสำมำรถก่อใหเ้กดิผลตอบแทนแก่ผูถ้อืหุน้และยงัประโยชน์ใหแ้ก่ผูม้ ี

สว่นไดเ้สยีอื่นๆ และ 
• รกัษำโครงสรำ้งเงนิทุนไวใ้หอ้ยูใ่นระดบัทีก่่อใหเ้กดิประโยชน์สงูสดุและลดตน้ทุนเงนิทุน 
 
ในกำรทีจ่ะรกัษำหรอืปรบัระดบัโครงสรำ้งของเงนิทุนนัน้ กลุ่มกจิกำรอำจต้องปรบัจ ำนวนเงนิปันผลจ่ำย ปรบักำรคนืทุน
ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ กำรออกหุน้ใหม ่หรอืกำรขำยสนิทรพัยเ์พือ่ลดภำระหนี้สนิ 
 
การคงไว้ซึง่อตัราส่วนตามสญัญาเงินกู้ (Loan covenants) 
 
ภำยใต้เงื่อนไขของวงเงนิกู้หลกัของกลุ่มกิจกำร กลุ่มกิจกำรจะต้องคงไว้ซึ่งอตัรำส่วนทำงกำรเงนิ เกี่ยวกับกำรด ำรง
อัตรำส่วนควำมสำมำรถในกำรช ำระหนี้  (DSCR : Debt Service Coverage Ratio) ตำมงบกำรเงินรวมในอัตรำส่วน     
ไม่น้อยกว่ำ 1.25 เท่ำ และกำรด ำรงอตัรำส่วนหนี้สนิทีม่ดีอกเบี้ย ต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ (IBDE : Interest Bearing Debt to 
Equity) ตำมงบกำรเงนิรวมกจิกำรไวใ้นอตัรำส่วนไม่เกนิ 1.25 เท่ำ ทัง้นี้กลุ่มกจิกำรสำมำรถปฎิบตัติำมเงื่อนไขดงักล่ำว
ขำ้งตน้ได ้
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8 มูลค่ำยติุธรรม 

 
มลูคำ่ยุตธิรรมแบง่ออกเป็นล ำดบัชัน้ตำมขอ้มลูทีใ่ชด้งันี้ 

 
ขอ้มลูระดบั 1 :  มลูคำ่ยุตธิรรมของสนิทรพัยห์รอืหนี้ทีอ่ำ้งองิจำกรำคำเสนอซือ้ปัจจุบนั ทีอ่ำ้งองิจำกตลำดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 
ขอ้มลูระดบั 2 :  มูลค่ำยุตธิรรมของสนิทรพัย์หรอืหนี้วดัมูลค่ำโดยใช้เทคนิคกำรประเมนิมูลค่ำซึ่งใช้ข้อมูลที่สำมำรถสงัเกตได้อย่ำง 

มนียัส ำคญัและอำ้งองิจำกประมำณกำรของกจิกำรเองมำใชน้้อยทีส่ดุเท่ำทีเ่ป็นไปได้ 
ขอ้มลูระดบั 3 :  มลูคำ่ยุตธิรรมของสนิทรพัยห์รอืหนี้วดัมลูคำ่โดยใชเ้ทคนิคกำรประเมนิมลูคำ่ซึง่ไมไ่ดม้ำจำกขอ้มลูทีส่งัเกตไดใ้นตลำด 
 
ตำรำงต่อไปนี้แสดงสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิทำงกำรเงนิทีว่ดัมลูคำ่ดว้ยมลูคำ่ยุตธิรรมในแต่ละระดบั 
 
 งบกำรเงินรวม 
 ข้อมูลระดบัท่ี 1 ข้อมูลระดบัท่ี 2 ข้อมูลระดบัท่ี 3 
 31 ธนัวำคม 1 มกรำคม 31 ธนัวำคม 1 มกรำคม 31 ธนัวำคม 1 มกรำคม 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2563 
สินทรพัย ์       
สญัญำแลกเปลีย่นเงนิตรำต่ำงประเทศ - - - 161,552 - - 
สนิทรพัยท์ำงกำรเงนิทีว่ดัมลูคำ่ดว้ยมลูคำ่       
   ยุตธิรรมผำ่นก ำไรขำดทนุเบด็เสรจ็อื่น - - - - 13,250 104,675,666 
       
หน้ีสิน       
สญัญำแลกเปลีย่นอตัรำดอกเบีย้ - - 9,461,871 8,880,962 - - 
 
 งบทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ข้อมูลระดบัท่ี 1 ข้อมูลระดบัท่ี 2 ข้อมูลระดบัท่ี 3 
 31 ธนัวำคม 1 มกรำคม 31 ธนัวำคม 1 มกรำคม 31 ธนัวำคม 1 มกรำคม 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2563 
สินทรพัย ์       
สญัญำแลกเปลีย่นเงนิตรำต่ำงประเทศ - - - 122,724 - - 
สนิทรพัยท์ำงกำรเงนิทีว่ดัมลูคำ่ดว้ยมลูคำ่       
   ยุตธิรรมผำ่นก ำไรขำดทนุเบด็เสรจ็อื่น - - - - - 104,662,416 
       
หน้ีสิน       
สญัญำแลกเปลีย่นอตัรำดอกเบีย้ - - 9,461,871 8,880,962 - - 
 
ไมม่กีำรโอนระหวำ่งล ำดบัชัน้มลูคำ่ยุตธิรรมในระหวำ่งปี 
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เทคนิคกำรประเมินมูลค่ำส ำหรบักำรวดัมูลค่ำยติุธรรมระดบัท่ี 2  
 
มลูค่ำยุตธิรรมของสญัญำซื้อขำยเงนิตรำต่ำงประเทศค ำนวณโดยใชอ้ตัรำแลกเปลีย่นล่วงหน้ำทีก่ ำหนดไวใ้นตลำดทีม่กีำรซือ้ขำยคล่อง 
มูลค่ำยุตธิรรมของสญัญำแลกเปลีย่นอตัรำดอกเบี้ยถูกก ำหนดจำกอตัรำดอกเบี้ยล่วงหน้ำซึ่งอำ้งองิจำกเสน้อตัรำผลตอบแทนทีส่งัเกตได ้
(observable yield curve) ผลกระทบของกำรคดิลดรำคำส ำหรบัตรำสำรอนุพนัธซ์ึง่มมีลูคำ่ยุตธิรรมอยูใ่นระดบั 2 ไมม่สีำระส ำคญั 
 
เทคนิคกำรประเมินมูลค่ำส ำหรบักำรวดัมูลค่ำยติุธรรมระดบัท่ี 3 
 
ขัน้ตอนกำรประเมินมูลค่ำยติุธรรมของกลุ่มกิจกำร  
 
ขอ้มูลทีไ่ม่สำมำรถสงัเกตไดท้ีส่ ำคญัของล ำดบัชัน้ของมูลค่ำยุตธิรรมระดบั 3 คอือตัรำคดิลดทีป่รบัปรุงควำมเสีย่ง เนื่องจำกกลุ่มกจิกำรไม่
สำมำรถหำคู่เทยีบเคยีงทีม่ลีกัษณะกำรประกอบธุรกจิกบัคู่สญัญำทีเ่ป็นผูอ้อกตรำสำรนัน้ จงึใชก้ำรอำ้งองิจำกตน้ทุนทำงกำรเงนิถวัเฉลีย่ของ
เงนิทุน (Weighted average cost of capital) ของกลุ่มกจิกำรเพือ่ใชเ้ป็นอตัรำคดิลดทีป่รบัปรุงควำมเสีย่ง 
 
ตำรำงต่อไปนี้แสดงสนิทรพัยท์ีไ่มใ่ชส่นิทรพัยท์ำงกำรเงนิทีเ่ปิดเผยขอ้มลูมลูคำ่ยุตธิรรมตำมล ำดบัชัน้ของมลูคำ่ยุตธิรรม 
 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ข้อมูลระดบัท่ี 1 ข้อมูลระดบัท่ี 2 ข้อมูลระดบัท่ี 3 
 31 ธนัวำคม 

พ.ศ. 2563 
1 มกรำคม 
พ.ศ. 2563 

31 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2563 

1 มกรำคม 
พ.ศ. 2563 

31 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2563 

1 มกรำคม 
พ.ศ. 2563 

       

สินทรพัย ์       
อสงัหำรมิทรพัยเ์พือ่กำรลงทุน - - 133,897,172 133,897,172 - - 
 
มูลค่ำยุตธิรรมของรำยกำรสนิทรพัย์ทำงกำรเงนิและหนี้สนิทำงกำรเงนิของกลุ่มกจิกำรมมีูลค่ำใกล้เคยีงกบัมูลค่ำตำมบญัช ีเนื่องจำก
สว่นใหญ่เป็นเครือ่งมอืทำงกำรเงนิระยะสัน้ และเงนิกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิมอีตัรำดอกเบีย้ลอยตวัทีใ่กลเ้คยีงกบัอตัรำตลำด 
 
 9 ประมำณกำรทำงบญัชีท่ีส ำคญั และกำรใช้ดลุยพินิจ 
 
กำรประมำณกำร ขอ้สมมตฐิำนและกำรใชดุ้ลยพนิิจ ไดม้กีำรประเมนิทบทวนอยำ่งต่อเนื่อง และอยูบ่นพืน้ฐำนของประสบกำรณ์ในอดตีและ
ปัจจยัอื่น ๆ ซึง่รวมถงึกำรคำดกำรณ์ถงึเหตุกำรณ์ในอนำคตทีเ่ชือ่วำ่มเีหตุผลในสถำนกำรณ์ขณะนัน้ 
 
กลุ่มกจิกำรมกีำรประมำณกำรทำงบญัช ีและใชข้อ้สมมตฐิำนทีเ่กี่ยวขอ้งกบัเหตุกำรณ์ในอนำคต ผลของประมำณกำรทำงบญัชอีำจ  
ไมต่รงกบัผลทีเ่กดิขึน้จรงิ ประมำณทำงกำรบญัชทีีส่ ำคญัและขอ้สมมตฐิำนที่มคีวำมเสีย่งอยำ่งเป็นสำระส ำคญัทีอ่ำจเป็นเหตุใหเ้กดิกำร
ปรบัปรุงยอดคงเหลอืของสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิในรอบระยะเวลำบญัชหีน้ำ มดีงันี้ 
 
(ก) กำรรบัรูส้นิทรพัยภ์ำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัช ี

 
กำรรบัรูส้นิทรพัย์ภำษีเงนิได้รอกำรตดับญัชขีึ้นอยู่กบัควำมเป็นไปได้ค่อนขำ้งแน่ที่จะมกี ำไรทำงภำษีในอนำคตเพยีงพอที่จะน ำ 
ผลแตกต่ำงชัว่ครำวมำใช้หักภำษีได้ ในกำรพิจำรณำก ำไรทำงภำษีในอนำคต กลุ่มกิจกำรได้มีกำรพิจำรณำถึงกำรคำดกำรณ์ 
ผลประกอบกำรล่ำสุดทีม่อียู่ ดงันัน้ กำรรบัรูส้นิทรพัยภ์ำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัชจีงึมำจำกกำรใชส้มมตฐิำนเกีย่วกบัผลประกอบกำร 
ในอนำคตของกลุ่มกจิกำร 
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(ข) ภำระผกูพนัผลประโยชน์เมือ่เกษยีณอำยุ 

 
มูลค่ำปัจจุบนัของภำระผูกพนัผลประโยชน์เมื่อเกษียณอำยุขึน้อยู่กบัขอ้สมมตฐิำนหลำยขอ้ ขอ้สมมตฐิำนที่ใชแ้ละผลกระทบจำก 
กำรเปลีย่นแปลงทีเ่ป็นไปไดข้องขอ้สมมตฐิำนไดเ้ปิดเผยขอ้มลูอยูใ่นหมำยเหตุ 28 
 

(ค) กำรประมำณกำรทีเ่กีย่วกบักำรวดัมลูคำ่ยุตธิรรมของสนิทรพัยส์ทุธทิีร่ะบุไดท้ีไ่ดม้ำจำกกำรซือ้เงนิลงทุนในบรษิทัรว่มและกำรรว่มคำ้ 
 
กลุ่มกจิกำรบนัทกึเงนิลงทุนในบรษิทัร่วมและกำรร่วมคำ้โดยวดัมูลค่ำยุตธิรรมของสนิทรพัย์สุทธทิี่ระบุไดท้ี่ได้มำจำกกำรซื้อ 
เงนิลงทุน และพจิำรณำกำรปันสว่นตน้ทุนกำรซือ้เงนิลงทุนตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัที ่3 เรือ่งกำรรวมธุรกจิ 
 
กำรประเมนิมลูค่ำยุตธิรรมของสนิทรพัยส์ุทธทิีร่ะบุไดอ้ำศยัวธิกีำรประเมินมลูค่ำยุตธิรรม และขอ้สมมตฐิำนเกีย่วขอ้งกบักำรใช้
ดุลยพนิิจและขอ้สมมตฐิำนทีส่ ำคญัของผูบ้รหิำรในกำรประเมนิมลูคำ่ 
 

(ง) กำรจดัประเภทรำยกำรของกำรรว่มคำ้ 
 
กลุ่มกจิกำรถอืสทิธใินกำรออกเสยีงในกำรรว่มคำ้บำงแห่งน้อยกว่ำและเกนิกวำ่รอ้ยละ 50 (หมำยเหตุ 17.2) อย่ำงไรกต็ำมกลุ่ม
กิจกำรได้ข้อสรุปว่ำมีกำรควบคุมร่วมในกำรร่วมกำรงำนภำยใต้สัญญำที่ตกลงร่วมกันซึ่งจะต้องได้รับควำมเห็นชอบ  
อยำ่งเป็นเอกฉนัทจ์ำกผูร้ว่มกำรงำนทุกรำย กลุ่มกจิกำรและคูส่ญัญำมสีทิธใินสนิทรพัยส์ทุธขิองกำรรว่มกำรงำน 
 

(จ)  กำรก ำหนดอำยุสญัญำเชำ่ 
 
กลุ่มกจิกำรพจิำรณำขอ้เทจ็จรงิและสภำพแวดลอ้มทีเ่กีย่วขอ้งทัง้หมดทีท่ ำใหเ้กดิสิง่จูงใจทำงเศรษฐกจิส ำหรบัผูเ้ช่ำ ในกำรใชส้ทิธิ
ขยำยอำยุสญัญำเช่ำหรอืไม่ใชส้ทิธใินกำรยกเลกิสญัญำเช่ำเพื่อก ำหนดอำยุสญัญำเช่ำ กลุ่มกจิกำรพจิำรณำกำรก ำหนดอำยุสญัญำเช่ำ 
กต็่อเมือ่สญัญำเช่ำนัน้มคีวำมแน่นอนอยำ่งสมเหตุสมผลทีร่ะยะเวลำกำรเชำ่จะถูกขยำยหรอืถูกยกเลกิ  
 
ส ำหรบักำรเชำ่อสงัหำรมิทรพัย ์ปัจจยัหลกัทีเ่กีย่วขอ้งมำกทีส่ดุคอืระยะสญัญำเชำ่ในอดตี คำ่ใชจ้่ำย และสภำพของสนิทรพัยท์ีเ่ชำ่ 
 
สทิธขิยำยอำยุสญัญำเช่ำส่วนใหญ่ในสญัญำเช่ำอำคำรส ำนักงำนและยำนพำหนะไม่ไดถู้กรวมอยู่ในหนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ เนื่องจำก  
กลุ่มกจิกำรพจิำรณำ ก) สภำพของสนิทรพัยท์ีเ่ชำ่ และ/หรอื ข) กำรเปลีย่นแทนสนิทรพัยจ์ะไมก่่อใหเ้กดิตน้ทุนอยำ่งมสีำระส ำคญั 
 
อำยุสญัญำเช่ำจะถูกประเมินใหม่เมื่อกลุ่มกิจกำรใช้ (หรอืไม่ใช้) สทิธิหรอืกลุ่มกิจกำรมีภำระผูกพนัในกำรใช้ (หรอืไม่ใช้สทิธิ)  
กำรประเมนิควำมแน่นอนอย่ำงสมเหตุสมผลจะเกดิขึน้เมื่อเกดิเหตุกำรณ์ทีม่นีัยส ำคญัหรอืกำรเปลีย่นแปลงของสภำพแวดลอ้มทีม่ี
นยัส ำคญั ซึง่มผีลกระทบต่อกำรประเมนิอำยุสญัญำเชำ่และอยูภ่ำยใตก้ำรควบคุมของกลุ่มกจิกำร  
 

(ฉ) กำรดอ้ยคำ่ของสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิ 
 
ผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำของสนิทรพัย์ทำงกำรเงนิอ้ำงอิงจำกสมมติฐำนที่เกี่ยวกบัควำมเสี่ยงในกำรผดินัดช ำระหนี้และ  
อตัรำกำรขำดทุนทีค่ำดว่ำจะเกดิ กลุ่มกจิกำรใชดุ้ลยพนิิจในกำรประเมนิขอ้สมมตฐิำนเหล่ำนี้ และพจิำรณำเลอืกปัจจยัทีส่่งผล
ต่อกำรค ำนวณกำรดอ้ยค่ำบนพื้นฐำนของขอ้มูลในอดตีของกลุ่มกจิกำรและสภำวะแวดลอ้มทำงตลำดทีเ่กดิขึน้ ณ ทุกสิน้รอบ
ระยะเวลำรำยงำน 
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10 ข้อมูลจ ำแนกตำมส่วนงำน 

 
ข้อมูลจ ำแนกตำมส่วนงำน แบ่งตำมส่วนงำนที่น ำเสนอและได้รบักำรสอบทำนโดยผู้มีอ ำนำจตัดสินใจสูงสุดด้ำนกำรด ำเนินงำน  
คอืคณะกรรมกำรบรษิทั โดยรวมส่วนงำนทีม่ลีกัษณะทีค่ล้ำยคลงึกนัเขำ้ดว้ยกนั ผูม้อี ำนำจตดัสนิใจสูงสุดดำ้นกำรด ำเนินงำน วดัผล  
กำรด ำเนินงำนของแต่ละสว่นงำนโดยใชก้ ำไรขัน้ตน้ ส่วนงำนที่น ำเสนอประกอบไปดว้ยธุรกจิขนสง่สนิคำ้ทำงอำกำศ ธุรกจิขนส่งสนิคำ้
ทำงทะเลและทำงบก ธุรกจิกำรบรหิำรจดักำรโลจสิตกิส ์ธุรกจิโลจสิตกิสส์ ำหรบัเคมภีณัฑแ์ละสนิคำ้อนัตรำยและบรหิำรจดักำรอื่นๆ 
 
ธุรกจิขนสง่สนิคำ้ทำงอำกำศ ประกอบธุรกจิหลกัในกำรเป็นตวัแทนใหบ้รกิำรขำยระวำงขนส่งและขนถ่ำย

สนิคำ้ทำงอำกำศ ทัง้ภำยในและต่ำงประเทศใหก้บัสำยกำรบนิ รวมถงึบรกิำร
อื่นที่เกี่ยวข้องและให้บรกิำรจดักำรคลงัสนิค้ำ และบรหิำรคลงัสนิค้ำในท่ำ
อำกำศยำน 

ธุรกจิขนสง่สนิคำ้ทำงทะเลและทำงบก ประกอบธุรกจิหลกัในกำรเป็นตวัแทนใหบ้รกิำรขำยระวำงขนส่งและขนถ่ำย
สนิคำ้ทำงทะเลและทำงบกทัง้ภำยในและต่ำงประเทศ 

ธุรกจิกำรบรหิำรจดักำรโลจสิตกิส ์ ใหบ้รกิำรสถำนทีจ่ดัเกบ็สนิคำ้บรหิำรคลงัสนิคำ้ ขนสง่และขนถ่ำยสนิคำ้ 
ทัง้ทำงบก ทำงน ้ำ และทำงอำกำศ ทัง้ภำยในประเทศและระหว่ำงประเทศ 

ธุรกจิโลจสิตกิสส์ ำหรบัเคมภีณัฑแ์ละสนิคำ้อนัตรำย ประกอบธุรกจิหลกัในกำรเป็นตวัแทนให้บรกิำรขำยระวำง รบัจดักำรขนส่ง
สนิค้ำทัง้ในและต่ำงประเทศ ให้บรกิำรด้ำนบรหิำรคลงัสนิค้ำ และกระจำย
สนิคำ้ส ำหรบัสนิคำ้เคมแีละทีเ่กีย่วเนื่องกบัอุตสำหกรรมเคม ี

บรหิำรจดักำรอื่นๆ ใหบ้รกิำรเชำ่อำคำร และบรหิำรจดักำรอื่นๆ 
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 งบกำรเงินรวม 
 ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 

 
ธรุกิจขนส่งสินค้ำ 

ทำงอำกำศ 
ธรุกิจขนส่งสินค้ำ 

ทำงทะเลและทำงบก 
ธรุกิจกำรบริหำร
จดักำรโลจิสติกส ์

ธรุกิจโลจิสติกส์
ส ำหรบัเคมีภณัฑ์

และสินค้ำ
อนัตรำย 

บริหำร 
จดักำรอ่ืนๆ 

รวมก่อนรำยกำร
ระหว่ำงกนั 

ตดัรำยกำร
ระหว่ำงกนั 

รวมหลงัตดัรำยกำร 
ระหว่ำงกนั 

 บำท บำท บำท บำท บำท บำท บำท บำท 

         
รำยไดจ้ำกกำรขำยและบรกิำร 912,281,540 48,771,146 176,260,843 523,036,016 14,301,279 1,674,650,824 (67,277,167) 1,607,373,657 
ตน้ทุนขำยและบรกิำร (794,150,887) (25,713,932) (116,966,411) (385,182,691) (10,384,446) (1,332,398,367) 59,135,650 (1,273,262,717) 
ก ำไรขัน้ต้น 118,130,653 23,057,214 59,294,432 137,853,325 3,916,833 342,252,457 (8,141,517) 334,110,940 
รำยไดอ้ื่น        56,952,762 
คำ่ใชจ้่ำยในกำรขำย        (67,092,217) 
คำ่ใชจ้่ำยในกำรบรหิำร        (254,318,630) 
ขำดทุนจำกกำรดอ้ยคำ่ของสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิ        (11,747,036) 
ก ำไร (ขำดทุน) อื่น - สุทธ ิ        (765,162) 
ตน้ทุนทำงกำรเงนิ        (31,433,849) 
ส่วนแบ่งก ำไรจำกเงนิลงทุนในบรษิทัรว่มและกำรรว่มคำ้        135,427,017 
ก ำไรก่อนภำษีเงินได้        161,133,825 
ภำษเีงนิได ้        (12,709,013) 
ก ำไรส ำหรบัปี        148,424,812 
         
จงัหวะเวลำกำรรบัรู้รำยได้         
เมือ่ปฏบิตัติำมภำระทีต่อ้งปฏบิตัเิสรจ็สิน้ (point in time) - - 70,598,538 207,235,732 -    277,834,270    (2,510,397) 275,323,873 
ตลอดช่วงเวลำทีป่ฏบิตัติำมภำระทีต่อ้งปฏบิตั ิ(over time) 912,281,540 48,771,146 105,662,305 315,800,284 14,301,279 1,396,816,554 (64,766,770) 1,332,049,784 
รวมรำยได ้ 912,281,540 48,771,146 176,260,843 523,036,016 14,301,279 1,674,650,824 (67,277,167) 1,607,373,657 
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 งบกำรเงินรวม 
 ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 

 
ธรุกิจขนส่งสินค้ำ 

ทำงอำกำศ 
ธรุกิจขนส่งสินค้ำ 

ทำงทะเลและทำงบก 
ธรุกิจกำรบริหำร
จดักำรโลจิสติกส ์

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  
คำ่ใชจ้่ำยในกำรขำย         (80,853,111) 
คำ่ใชจ้่ำยในกำรบรหิำร         (280,017,563) 
ก ำไร (ขำดทุน) อื่น - สุทธ ิ         7,952,905  
ตน้ทุนทำงกำรเงนิ         (14,930,479) 
ส่วนแบ่งก ำไรจำกเงนิลงทุนในบรษิทัรว่มและกำรรว่มคำ้         96,172,698  
ก ำไรก่อนภำษีเงินได้         178,212,756  
ภำษเีงนิได ้         (13,702,677) 
ก ำไรส ำหรบัปี         164,510,079  
         
จงัหวะเวลำกำรรบัรู้รำยได้         
เมือ่ปฏบิตัติำมภำระทีต่อ้งปฏบิตัเิสรจ็สิน้ (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  
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กลุ่มกจิกำรมรีำยไดจ้ำกสว่นงำนในต่ำงประเทศจำกกจิกำรในประเทศสงิคโปร ์จ ำนวน 63.82 ลำ้นบำท (พ.ศ. 2562 : 606.90 ลำ้นบำท) 
 
ลกูค้ำรำยใหญ่ของกลุ่มกิจกำร 
 
ในระหวำ่งปี พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 กลุ่มกจิกำรไมม่รีำยไดจ้ำกลูกคำ้ภำยนอกรำยใดรำยหนึ่งทีม่ำกกวำ่รอ้ยละ 10 ของรำยไดร้วม
ของกลุ่มกจิกำร จงึมไิดเ้ปิดเผยขอ้มลูเกีย่วกบัลกูคำ้รำยใหญ่ 
 

11 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บำท บำท บำท บำท 
     

เงนิสดในมอื  232,486   230,935   -     -    
เชค็ในมอื 2,996,263  3,069,050   -     -    
เงนิฝำกสถำบนักำรเงนิ - ประเภทกระแสรำยวนั  33,025,137   35,288,847   900,081   2,105,038  
 - ประเภทออมทรพัย ์  74,234,147   223,884,084   33,121,167   69,363,843  
 110,488,033  262,472,916   34,021,248   71,468,881  
 
ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 เงนิฝำกสถำบนักำรเงนิประเภทออมทรพัย์ มอีตัรำดอกเบี้ยรอ้ยละ 0.05 - 0.50 ต่อปี (พ.ศ. 2562: 
รอ้ยละ 0.20 - 0.50 ต่อปี) 
 

12 ลกูหน้ีกำรค้ำและลูกหน้ีอ่ืน - สทุธิ 
 
12.1  ลกูหน้ีกำรค้ำและลูกหน้ีอ่ืน 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บำท บำท บำท บำท 
     

ลกูหนี้กำรคำ้กจิกำรอื่น 326,612,165  325,026,919   24,973,453   21,463,600  
หกั  คำ่เผือ่ผลขำดทุนทีค่ำดวำ่จะเกดิขึน้ 
      (พ.ศ. 2562: ค่ำเผือ่หนี้สงสยัจะสญู) 

 
 (15,154,824) 

 
 (7,721,011) 

 
 (909,360) 

 
 (656,697) 

ลกูหนี้กำรคำ้กจิกำรอื่น - สทุธ ิ  311,457,341   317,305,908   24,064,093   20,806,903  
คำ่ใชจ้่ำยจ่ำยล่วงหน้ำ  8,349,491   9,650,166   1,500,980   946,935  
รำยไดค้ำ้งรบั  62,266,383   86,824,267   5,396,355   4,830,103  
ลกูหนี้อื่น  6,218,501   6,561,376   663,240   503,754  
ลกูหนี้กำรคำ้  
   - กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั (หมำยเหตุ 38.3) 

 
12,233,227 

 
 40,308,220  

  
23,270,600  

 
 19,523,587  

เงนิปันผลคำ้งรบั  
   - กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั (หมำยเหตุ 38.4) 

 
32,666,010 

 
 34,698,355  

 
 61,496,151  

 
 80,098,475  

 433,190,953  495,348,292   116,391,419   126,709,757  
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ลกูหนี้กำรคำ้ ณ วนัที ่31 ธนัวำคม สำมำรถวเิครำะหต์ำมอำยุหนี้ทีค่ำ้งช ำระไดด้งันี้ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บำท บำท บำท บำท 
ลกูหนี้กำรคำ้ - กจิกำรอื่น     
ไมเ่กนิ 3 เดอืน  293,096,113   302,802,472   23,141,487   19,064,794  
3 - 6 เดอืน  4,316,743   6,028,540   609,957   1,072,376  
6 - 12 เดอืน  23,455,659   8,304,180   756,415   672,505  
เกนิกวำ่ 12 เดอืน  5,743,650   7,891,727   465,594   653,925  
  326,612,165   325,026,919   24,973,453   21,463,600  
หกั  คำ่เผือ่ผลขำดทุนทีค่ำดวำ่จะเกดิขึน้  (15,154,824)  (7,721,011)  (909,360)  (656,697) 
      (พ.ศ. 2562: คำ่เผือ่หนี้สงสยัจะสญู)  311,457,341   317,305,908   24,064,093   20,806,903  
     

ลกูหนี้กำรคำ้ - กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั      
ไมเ่กนิ 3 เดอืน 12,233,227  39,973,215   21,082,450   18,445,830  
3 - 6 เดอืน  -     335,005   2,188,150   1,077,757  
 12,233,227  40,308,220   23,270,600   19,523,587  

 
12.2  กำรด้อยค่ำของลกูหน้ีกำรค้ำ 

 
คำ่เผือ่ผลขำดทุนของลกูหนี้กำรคำ้ - กจิกำรอื่น มรีำยละเอยีดดงันี้ 
 
 งบกำรเงินรวม 

ณ วนัท่ี 1 มกรำคม  
   พ.ศ. 2563 

ยงัไม่ถึง 
ก ำหนดช ำระ 

บำท 
ไม่เกิน 3 เดือน 

บำท 
3 - 6 เดือน 

บำท 
6 - 12 เดือน 

บำท 

เกินกว่ำ  
12 เดือน 

บำท 
รวม 
บำท 

       

มลูคำ่ตำมบญัชขีัน้ตน้       
   - ลกูหนี้กำรคำ้ - กจิกำรอื่น 189,347,423 113,455,049  6,028,540   8,304,180   7,891,727   325,026,919  
คำ่เผือ่ผลขำดทุน 276,648 1,007,417 140,517 506,035 7,656,104  9,586,721  

 
 งบกำรเงินรวม 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม  
   พ.ศ. 2563 

ยงัไม่ถึง 
ก ำหนดช ำระ 

บำท 
ไม่เกิน 3 เดือน 

บำท 
3 - 6 เดือน 

บำท 
6 - 12 เดือน 

บำท 

เกินกว่ำ  
12 เดือน 

บำท 
รวม 
บำท 

       

มลูคำ่ตำมบญัชขีัน้ตน้       
   - ลกูหนี้กำรคำ้ - กจิกำรอื่น 226,616,941 66,479,172 4,316,743 23,455,659  5,743,650   326,612,165  
คำ่เผือ่ผลขำดทุน 88,195 223,031 156,992  9,473,539   5,213,067   15,154,824  
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 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

ณ วนัท่ี 1 มกรำคม  
   พ.ศ. 2563 

ยงัไม่ถึง 
ก ำหนดช ำระ 

บำท 
ไม่เกิน 3 เดือน 

บำท 
3 - 6 เดือน 

บำท 
6 - 12 เดือน 

บำท 

เกินกว่ำ  
12 เดือน 

บำท 
รวม 
บำท 

       

มลูคำ่ตำมบญัชขีัน้ตน้       
   - ลกูหนี้กำรคำ้ - กจิกำรอื่น 10,050,401 9,014,393 1,072,376 672,505  653,925   21,463,600  
คำ่เผือ่ผลขำดทุน 25,245 159,019 81,074 - 566,054  831,392  

 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม  
   พ.ศ. 2563 

ยงัไม่ถึง 
ก ำหนดช ำระ 

บำท 
ไม่เกิน 3 เดือน 

บำท 
3 - 6 เดือน 

บำท 
6 - 12 เดือน 

บำท 

เกินกว่ำ  
12 เดือน 

บำท 
รวม 
บำท 

       

มลูคำ่ตำมบญัชขีัน้ตน้       
   - ลกูหนี้กำรคำ้ - กจิกำรอื่น 16,437,828 6,703,659 609,957 756,415 465,594  24,973,453  
คำ่เผือ่ผลขำดทุน 40,993 95,218  42,351   265,204   465,594   909,360  
 
รำยกำรกระทบยอดคำ่เผือ่ผลขำดทุน ส ำหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวำคม มดีงันี้ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ลกูหน้ีกำรค้ำ ลกูหน้ีกำรค้ำ 

 
พ.ศ. 2563

บำท 
พ.ศ. 2562

บำท 
พ.ศ. 2563

บำท 
พ.ศ. 2562

บำท 
     
รำคำตำมบญัชีต้นงวด  7,721,011  7,603,271  656,697 475,507 
จ ำนวนทีป่รบัปรงุใหมผ่ำ่นก ำไรสะสมตน้ปีตำม TFRS 9 1,865,710  -    174,695 - 
     
คำ่เผือ่ผลขำดทุน ณ วนัที ่1 มกรำคม 9,586,721  7,603,271  831,392 475,507 
รบัรูค้ำ่เผือ่ผลขำดทุนดำ้นเครดติเพิม่ขึน้ในก ำไร 
   หรอืขำดทุนในระหว่ำงปี 11,747,036 181,190    173,273 181,190 
ตดัจ ำหน่ำยลกูหนี้ในระหวำ่งปีเนื่องจำกไมส่ำมำรถ 
   เกบ็เงนิได ้ (6,178,933) 

 
(63,450)    (95,305) - 

     

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 15,154,824  7,721,011  909,360 656,697 
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13 สินทรพัยท์ำงกำรเงินและหน้ีสินทำงกำรเงิน 

 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกจิกำรไดจ้ดัประเภทสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิทำงเงนิ ดงัต่อไปนี้ 
 
 งบกำรเงินรวม 

 

มูลค่ำยติุธรรม
ผำ่นก ำไร
ขำดทุน 

มูลค่ำยติุธรรม 
ผำ่นก ำไรขำดทนุ 

เบด็เสรจ็อ่ืน 

 
รำคำทุน 

ตดัจ ำหน่ำย 
 บำท บำท บำท 
สินทรพัยท์ำงกำรเงิน       
เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด  -     -    110,488,033  
ลกูหนี้กำรคำ้และลกูหนี้อื่น - สทุธ ิ  -     -     424,841,462 
เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั   -     -     1,350,000  
เงนิประกนัสญัญำ  -     -     14,739,551  
สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอื่น  -     -     30,205,769 
 
 งบกำรเงินรวม 
 
 

มูลค่ำยติุธรรม
ผำ่นก ำไร
ขำดทุน 

มูลค่ำยติุธรรม 
ผำ่นก ำไรขำดทนุ 

เบด็เสรจ็อ่ืน 

 
รำคำทุน 

ตดัจ ำหน่ำย 
 บำท บำท บำท 
หน้ีสินทำงกำรเงิน      
เงนิกูย้มืระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงนิ  -     -     130,000,000  
เจำ้หนี้กำรคำ้และเจำ้หนี้อื่น  -     -    313,913,813 
หนี้สนิหมนุเวยีนอื่น  -     -     2,480,998 
เงนิกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิ   -     -     390,000,000  
หนี้สนิตำมสญัญำเชำ่ - สทุธ ิ - - 212,688,559 
หนี้สนิอนุพนัธท์ำงกำรเงนิ  -    9,461,871      -  
หนี้สนิไมห่มนุเวยีนอืน่  -     -     2,536,486   
 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 

มูลค่ำยติุธรรม
ผำ่นก ำไร
ขำดทุน 

มูลค่ำยติุธรรม 
ผำ่นก ำไรขำดทนุ 

เบด็เสรจ็อ่ืน 

 
รำคำทุน 

ตดัจ ำหน่ำย 
 บำท บำท บำท 
สินทรพัยท์ำงกำรเงิน       
เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด  -     -     34,021,248  
ลกูหนี้กำรคำ้และลกูหนี้อื่น - สทุธ ิ  -     -     114,890,439  
เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั  -     -     233,566,300  
เงนิประกนัสญัญำ - - 1,878,270 
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 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 

มูลค่ำยติุธรรม
ผำ่นก ำไร
ขำดทุน 

มูลค่ำยติุธรรม 
ผำ่นก ำไรขำดทนุ 

เบด็เสรจ็อ่ืน 

 
รำคำทุน 

ตดัจ ำหน่ำย 
 บำท บำท บำท 
หน้ีสินทำงกำรเงิน       
เงนิกูย้มืระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงนิ  -     -     130,000,000  
เจำ้หนี้กำรคำ้และเจำ้หนี้อื่น  -     -    23,579,256 
เงนิกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิ  -     -     390,000,000  
หนี้สนิตำมสญัญำเชำ่ - สทุธ ิ  -     -    7,093,946  
หนี้สนิอนุพนัธท์ำงกำรเงนิ - 9,461,871 - 
หนี้สนิไมห่มนุเวยีนอืน่  -    - 843,382 
 
รำยกำรท่ีรบัรูใ้นก ำไรหรือขำดทุนและก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อ่ืน 

 
 พ.ศ. 2563 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ก ำไรหรือ

ขำดทุน 

บำท 

ก ำไรขำดทุน

เบด็เสรจ็อ่ืน 

บำท 

ก ำไรหรือ

ขำดทุน 

บำท 

ก ำไรขำดทุน

เบด็เสรจ็อ่ืน 

บำท 

ขำดทุนจำกมลูคำ่ยุตธิรรมของเงนิลงทุน 

    ในตรำสำรทุนทีว่ดัมลูคำ่ดว้ย FVOCI ทีร่บัรูใ้นก ำไร(ขำดทุน) อื่น 
 

- 

 

(30,612,001) 

 

- 

 

(30,612,001) 

ขำดทุนจำกกำรเปลีย่นแปลงมลูคำ่ยุตธิรรม     

    ของเครือ่งมอืป้องกนัควำมเสีย่งกระแสเงนิสด - (580,910) - (580,910) 

 
14 สินทรพัยห์มุนเวียนอ่ืน 

 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บำท บำท บำท บำท 
     
ภำษซีือ้ทีย่งัไมถ่งึก ำหนด  5,328,819   5,853,979   424,652   504,024  
ภำษมีลูคำ่เพิม่รอขอคนื  10,058   -     -     -    
อื่นๆ  432,544   187,689   -     -    
  5,771,421   6,041,668   424,652   504,024  
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15 สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียนท่ีถือไว้เพื่อขำย 

 
สนิทรพัยต์อ่ไปนี้ถูกจดัประเภทใหมเ่พือ่รอกำรขำย 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บำท บำท บำท บำท 
     
เครือ่งมอืและอุปกรณ์ 32,754,206 - - - 
รวมสินทรพัย ์ 32,754,206 - - - 
 
เมื่อวนัที ่15 ตุลำคม พ.ศ. 2563 เครื่องมอืและอุปกรณ์ของบรษิทัย่อยแห่งหนึ่งถูกจดัประเภทเป็นสนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนทีถ่อืไวเ้พื่อขำย 
เนื่องจำกไดท้ ำสญัญำเพือ่จ ำหน่ำยเครือ่งมอืและอุปกรณ์ดงักล่ำวใหก้บับรษิทัเอกชนรำยหนึ่ง 
 

16 เงินลงทุนในบริษทัย่อย 

 
รำยละเอยีดเกีย่วกบับรษิทัยอ่ย ณ วนัที ่31 ธนัวำคม มดีงัต่อไปนี้ 
 
   อตัรำร้อยละของหุ้นท่ีถือ งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

   ทัง้ทำงตรงและทำงอ้อม รำคำทุน 

 ประเภทของธรุกิจ 

จดัตัง้ขึ้น 

ในประเทศ 

พ.ศ. 2563 

ร้อยละ 

พ.ศ. 2562 

ร้อยละ 

พ.ศ. 2563 

บำท 

พ.ศ. 2562 

บำท 
       

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

บรษิทัยอ่ยทำงออ้ม       
Triple i International Japan Co., Ltd. 
   (ถอืโดย Triple i International Pte. Ltd.) ตวัแทนขนสง่สนิคำ้ทำงอำกำศ ญีปุ่่ น 

 
100.00 

 
100.00 

 
  -     

 
  -     

      152,948,570   152,948,570  

 
 



บริษทั ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส ์จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 
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กำรเปล่ียนแปลงของเงินลงทุนในบริษทัย่อยระหว่ำงปีมีดงัน้ี 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

 บำท บำท 
   

รำคำตำมบญัช ีณ วนัที ่1 มกรำคม  152,948,570   145,448,570  
เปลีย่นสถำนะเงนิลงทุนจำกเงนิลงทุนในตรำสำรทุนทีว่ดัมลูคำ่ดว้ยมลูคำ่ยุตธิรรม   
   ผำ่นก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่นเป็นเงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย  74,050,405  - 
ลงทุนเพิม่  188,000,000   7,500,000  
จ ำหน่ำยเงนิลงทุน  (149,487,697)  -    
เปลีย่นสถำนะเงนิลงทุนจำกเงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ยเป็นเงนิลงทุนในกำรรว่มคำ้  (112,562,708)  -    
รำคำตำมบญัช ีณ วนัที ่31 ธนัวำคม  152,948,570   152,948,570  
 

กำรลงทุนเพ่ิม และกำรเปล่ียนสถำนะเงินลงทุนในบริษทั เอสเอแอล กรุป๊ (ไทยแลนด)์ จ ำกดั (“SAL”) 
 

เมื่อวันที่ 12 พฤษภำคม พ.ศ. 2563 บริษัทได้ลงทุนเพิ่มเติมในกำรเข้ำซื้อหุ้น  SAL จำกผู้ถือหุ้นเดิม จ ำนวน 1,164,449 หุ้น        
(แบ่งเป็นหุ้นสำมญั จ ำนวน 1,124,449 หุ้น และหุ้นบุริมสิทธิจ ำนวน 40,000 หุ้น) จ ำนวน 188.00 ล้ำนบำท กำรลงทุนดังกล่ำว       
ส่งผลให้บริษัทมีสดัส่วนกำรถือหุ้นเพิ่มขึ้นจำกร้อยละ 15.86 เป็นร้อยละ 58.20 ของทุนจดทะเบียน และมีสิทธิในกำรออกเสียง       
และอ ำนำจควบคุมใน SAL บรษิัทจึงโอนเปลี่ยนแปลงประเภทเงนิลงทุนดงักล่ำวจำกสนิทรพัย์ทำงกำรเงนิที่วดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำ    
ยุตธิรรมผ่ำนก ำไรขำดทุนเบ็ดเสรจ็อื่น จ ำนวน 74.05 ล้ำนบำท เป็นเงนิลงทุนในบรษิทัย่อยในงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร รวมทัง้โอน
ขำดทุนจำกกำรวดัมูลค่ำเงนิลงทุนในตรำสำรทุนดว้ยมูลค่ำยุตธิรรมผ่ำนก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่นซึ่งแสดงอยู่ใน  องคป์ระกอบอื่นของ
สว่นของเจำ้ของจ ำนวน 11.54 ลำ้นบำท ไปยงัก ำไรสะสมในงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 

มลูคำ่ของสนิทรพัยท์ีร่บัรูแ้ละหนี้สนิทีไ่ดม้ำจำกกำรซือ้ SAL ในงบกำรเงนิรวม มดีงันี้ 
 วนัท่ี 12 พฤษภำคม 
 พ.ศ. 2563 
 พนับำท 

  

เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด  24,460  
ลกูหนี้กำรคำ้และลกูหนี้อื่น  520  
เงนิลงทุนในบรษิทัรว่ม (หมำยเหตุ 17.1)  223,004  
ทีด่นิ อำคำร และอุปกรณ์ - สทุธ ิ  21,318  
สนิทรพัยอ์ื่น  2,847  
เจำ้หนี้กำรคำ้และเจำ้หนี้อื่น  (736) 
หนี้สนิอื่น  (2,887) 
มลูคำ่ตำมบญัชขีองสนิทรพัยส์ทุธ ิ  268,526  
หกั  สว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อี ำนำจควบคุม  (115,255) 
มลูคำ่ตำมบญัชขีองสนิทรพัยส์ทุธทิีไ่ดม้ำ 153,271  
สิง่ตอบแทน ประกอบดว้ย  
    สิง่ตอบแทนทีจ่่ำย - เงนิสด 188,000 
    มลูคำ่ยุตธิรรมของส่วนไดเ้สยีของสนิทรพัยส์ทุธใิน SAL ซึง่ถอือยูก่่อนวนัรวมธุรกจิ (หมำยเหตุ 18) 74,050 
    รวม 262,050 
คำ่ควำมนิยม (ประมำณกำร) 108,779 



บริษทั ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส ์จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
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ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2563 บริษัทอยู่ระหว่ำงกำรประเมินมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิที่ได้มำและก ำลังพิจำรณำ                   
กำรปันสว่นตน้ทุนจำกกำรซือ้เงนิลงทุนดงักล่ำวขำ้งตน้ โดยคำดกำรณ์วำ่จะท ำกำรประเมนิภำยใน 12 เดอืนนบัตัง้แต่วนัซือ้เงนิลงทุน 
 
การกระทบยอดกระแสเงนิสดจ่ายจากเงนิลงทุนใน SAL 

  วนัท่ี 12 พฤษภำคม 
  พ.ศ. 2563 
  พนับำท 

   
สิง่ตอบแทนทีจ่่ำย - เงนิสด  188,000 
หกั  สนิทรพัยท์ีไ่ดม้ำ - เงนิสด  (24,460) 
กระแสเงนิสดจ่ำยสทุธจิำกกำรลงทุนเพิม่เตมิใน SAL - กจิกรรมลงทุน  163,540 
 
รายไดแ้ละก าไรใน SAL 
 
SAL มีรำยได้จ ำนวน 0.18 ล้ำนบำท และขำดทุนจ ำนวน 37.97 ล้ำนบำท ส ำหรบัรอบระยะเวลำตัง้แต่วนัที่ 12 พฤษภำคม พ.ศ. 2563              
ถงึวนัที ่29 กนัยำยน พ.ศ. 2563 (“วนัทีส่ญูเสยีอ ำนำจควบคุมใน SAL”) ซึง่ไดร้วมอยูใ่นงบก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็รวม 
 
หำกกำรซื้อกจิกำรใน SAL เกดิขึน้ ณ วนัที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 รำยได้รวมและก ำไรสุทธริวมในงบกำรเงนิรวม ส ำหรบัปีสิ้นสุดวนัที ่          
31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 ของกลุ่มกจิกำรจะเป็นจ ำนวน 1,090.81 ลำ้นบำท และ 94.68 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั 
 
กำรสญูเสียอ ำนำจควบคมุในบริษทั เอสเอแอล กรุป๊ (ไทยแลนด)์ จ ำกดั (“SAL”) 
 
เมื่อวนัที่ 29 กนัยำยน พ.ศ. 2563 บรษิัทได้ท ำสญัญำขำยหุ้นส่วนหนึ่งใน SAL จ ำนวนร้อยละ 33.20 ให้แก่บรษิัทจดทะเบียนใน        
ตลำดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทยแห่งหนึ่ง (“ผู้ซื้อ”) เป็นจ ำนวน 157.72 ล้ำนบำท ท ำให้สดัส่วนกำรถือหุ้นใน SAL ลดลงจำก             
รอ้ยละ 58.20 เหลอื รอ้ยละ 25.00 ทัง้นี้บรษิทัไดเ้ปลี่ยนสถำนะของเงนิลงทุนใน SAL จำกบรษิทัย่อยเป็นกำรร่วมคำ้ เนื่องจำกตำม
สญัญำผูถ้อืหุน้ระหว่ำงบรษิทัและผูซ้ื้อ กำรตดัสนิใจในเรื่องทีส่ ำคญัของ SAL จะต้องไดร้บักำรอนุมตัจิำกกรรมกำรทีเ่ป็นตวัแทนจำก
บรษิทัและผู้ซื้อร่วมกนั กลุ่มกจิกำรได้หยุดน ำขอ้มูลทำงกำรเงนิของ SAL มำรวมอยู่ในงบกำรเงนิรวมของกลุ่มกจิกำร และรบัรูเ้งนิ
ลงทุนใน SAL ตำมวธิสี่วนไดเ้สยีตัง้แต่วนัที ่29 กนัยำยน พ.ศ. 2563 กลุ่มกจิกำรมกี ำไรจำกกำรขำยเงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ยดงักล่ำวใน
งบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกิจกำรจ ำนวน 43.98 ล้ำนบำท และ 8.23 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั โดยแสดงรวมในรำยได้อื่น  
อย่ำงไรกต็ำม เนื่องจำกบรษิทัอยู่ระหว่ำงกำรประเมนิมลูค่ำสนิทรพัยส์ุทธ ิทีไ่ดม้ำ ณ วนัทีซ่ื้อกจิกำรซึง่หำกกำรประเมนิดงักล่ำวแลว้เสรจ็ 
อำจมผีลท ำใหก้ ำไรจำกกำรขำยเงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ยในงบกำรเงนิรวมดงักล่ำวเปลีย่นแปลงไป 
 



บริษทั ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส ์จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
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รำยละเอยีดกำรขำยเงนิลงทุนใน SAL แสดงไดด้งันี้ 
  งบกำรเงินรวม 

  พนับำท 
   

รำคำทีต่กลงขำยเงนิลงทุน   157,716  
มลูคำ่ยุตธิรรมของเงนิลงทุนสว่นทีเ่หลอื รอ้ยละ 25.00   129,553  

   287,269  
หกั  สนิทรพัยส์ทุธขิอง SAL ณ วนัทีส่ญูเสยีกำรควบคุมในงบกำรเงนิรวม (344,473)   
      มลูคำ่ตำมบญัชขีองสว่นไดเ้สยีทีไ่ม่มอี ำนำจควบคุม รอ้ยละ 41.80  101,188  (243,285) 
ก ำไรจำกกำรขำยเงนิลงทนุ  43,984 
 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 พนับำท 
  

รำคำทีต่กลงขำยเงนิลงทุน  157,716  
มลูคำ่ตำมบญัชตีำมวธิรีำคำทุนของเงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ยตำมสดัส่วนทีข่ำยออกไป  (149,488) 
ก ำไรจำกกำรขำยเงนิลงทนุ  8,228  
 
รำยละเอยีดของสนิทรพัยส์ทุธทิีล่ดลงจำกกำรสญูเสยีอ ำนำจควบคุมใน SAL มรีำยละเอยีดดงันี้ 
 งบกำรเงินรวม 
 วนัท่ี 29 กนัยำยน 

พ.ศ. 2563 
พนับำท 

  

เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด  21,355  
ลกูหนี้กำรคำ้และลกูหนี้อื่น  517  
เงนิลงทุนในบรษิทัรว่ม (หมำยเหตุ 17.1)  193,595  
ทีด่นิ อำคำร และอุปกรณ์ - สทุธ ิ  20,369  
สนิทรพัยอ์ื่น 2,977  
เจำ้หนี้กำรคำ้และเจำ้หนี้อื่น  (620) 
หนี้สนิอื่น  (2,499) 
สนิทรพัยส์ทุธทิีล่ดลง  235,694  
บวก  คำ่ควำมนิยม 108,779 
รวมสนิทรพัยส์ทุธทิีล่ดลงจำกกำรสญูเสยีอ ำนำจควบคุม  344,473 
 

ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 บรษิทัอยูร่ะหว่ำงกำรประเมนิมลูคำ่ยุตธิรรมของสนิทรพัยส์ทุธทิีไ่ดม้ำและก ำลงัพจิำรณำกำรปันสว่น
ตน้ทุนจำกกำรเปลีย่นสถำนะเงนิลงทุนเป็นกจิกำรรว่มคำ้ 



บริษทั ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส ์จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
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กำรกระทบยอดเงนิสดรบัจำกกำรขำยเงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย 
 งบกำรเงินรวม 
 พนับำท 
  
สิง่ตอบแทนทีไ่ดร้บัมำ - เงนิสด 157,716 
หกั  เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสดของบรษิทัยอ่ย (21,355) 
เงนิสดรบัสทุธจิำกกำรขำยเงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย 136,361 
 
กำรจ่ำยเงนิปันผล 
 
ที่ประชุมคณะกรรมกำรครัง้ที่ 1/2563 เมื่อวนัที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2563 ของ Triple i International Pte. Ltd. ได้อนุมตัิจ่ำยเงนิปันผล       
ระหว่ำงกำลแก่ผู้ถือหุ้นสำมญัในอตัรำหุ้นละ 4 ดอลลำร์สหรฐั จ ำนวน 100,000 หุ้น คิดเป็นจ ำนวนเงนิ 400,000 ดอลลำร์สหรฐั หรอื
ประมำณ 12.51 ลำ้นบำท โดยบรษิทัยอ่ยไดจ้่ำยเงนิปันผลดงักล่ำวเมือ่วนัที ่11 พฤษภำคม พ.ศ. 2563 
 
ที่ประชุมคณะกรรมกำรครัง้ที่ 2/2563 เมื่อวนัที่ 16 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 ของ Triple i International Pte. Ltd. ได้อนุมตัิจ่ำยเงนิปันผล      
ระหว่ำงกำลแก่ผู้ถือหุ้นสำมญัในอตัรำหุ้นละ 2 ดอลลำร์สหรฐั จ ำนวน 100,000 หุ้น คิดเป็นจ ำนวนเงนิ 200,000 ดอลลำร์สหรฐั หรอื
ประมำณ 6.23 ลำ้นบำท โดยบรษิทัยอ่ยจะจ่ำยเงนิปันผลดงักล่ำวภำยในปี พ.ศ. 2564 
 
ที่ประชุมคณะกรรมกำรครัง้ที่ 1/2563 เมื่อวนัที่ 23 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 ของบรษิทั ฮำซเคม โลจสิตกิส์  แมเนจเมนท์ จ ำกดั ได้อนุมตัิ
จ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำลแก่ผู้ถือหุ้นสำมัญในอัตรำหุ้นละ 32 บำท จ ำนวน 500,000 หุ้น คิดเป็นจ ำนวนเงิน 16.00 ล้ำนบำท  
โดยบรษิทัยอ่ยจะจ่ำยเงนิปันผลดงักล่ำวภำยในปี พ.ศ. 2564 
 
ที่ประชุมคณะกรรมกำรครัง้ที่ 1/2563 เมื่อวนัที่ 23 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 ของบริษัท ดีจี แพคเกจจิ้ง (ประเทศไทย) จ ำกัด ได้อนุมตัิ 
จ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำลแก่ผู้ถือหุ้นสำมัญในอัตรำหุ้นละ 300 บำท จ ำนวน 10,000 หุ้น คิดเป็นจ ำนวนเงิน 3.00 ล้ำนบำท                         
โดยบรษิทัยอ่ยจะจ่ำยเงนิปันผลดงักล่ำวภำยในปี พ.ศ. 2564  
 
ที่ประชุมคณะกรรมกำรครัง้ที่ 1/2563 เมื่อวนัที่ 25 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 ของบรษิัท ทรพิเพิล ไอ แอร์ เอ็กซ์เพรส จ ำกดั ได้อนุมตัิ
จ่ำยเงนิปันผลระหวำ่งกำลแก่ผูถ้อืหุน้สำมญัในอตัรำหุน้ละ 12 บำท จ ำนวน 500,000 หุน้ คดิเป็นจ ำนวนเงนิ 6.00 ลำ้นบำท โดยบรษิทัยอ่ย
จะจ่ำยเงนิปันผลดงักล่ำวภำยในปี พ.ศ. 2564 
 

17 เงินลงทุนในบริษทัรว่มและกำรร่วมค้ำ 

 
จ ำนวนทีร่บัรูใ้นงบแสดงฐำนะกำรเงนิมดีงันี้ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

 บำท บำท บำท บำท 
     
บรษิทัรว่ม   87,001,158  14,627,442   75,522,563   5,437,563  
กำรรว่มคำ้  1,151,461,632   877,897,397   989,926,124   810,488,416  
  1,238,462,790  892,524,839   1,065,448,687   815,925,979  



บริษทั ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส ์จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 
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จ ำนวนทีร่บัรูใ้นงบก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็มดีงันี้ 
 
สว่นแบ่งก ำไร (ขำดทุน) จำกเงนิลงทุนในบรษิทัรว่มและกำรรว่มคำ้ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

 บำท บำท บำท บำท 
     

บรษิทัรว่ม (21,327,134)  7,153,294   -     -  
กำรรว่มคำ้  156,754,151   89,019,404   -     -  
  135,427,017  96,172,698   -     -    
 
สว่นแบ่งก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อืน่จำกเงนิลงทุนในบรษิทัรว่มและกำรรว่มคำ้ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

 บำท บำท บำท บำท 
     

บรษิทัรว่ม  -     (292,393)  -     -  
กำรรว่มคำ้  2,013,827   (388,018)  -     -  
  2,013,827   (680,411)  -     -    



บริษทั ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส ์จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 
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17.1 บริษทัร่วม 

 

   

อตัรำร้อยละของหุ้นท่ีถือทัง้
ทำงตรงและทำงอ้อม 

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

มูลค่ำตำมวิธีส่วนได้เสีย รำคำทุน (ถือทำงตรง) 

 ประเภทของธรุกิจ 
จดัตัง้ขึน้ 
ในประเทศ 

พ.ศ. 2563 
ร้อยละ 

พ.ศ. 2562 
ร้อยละ 

พ.ศ. 2563 
บำท 

พ.ศ. 2562 
บำท 

พ.ศ. 2563 
บำท 

พ.ศ. 2562 
บำท 

         
บรษิทัรว่มทำงตรง         
บรษิทั ซเีค ไลน์ (ประเทศไทย) จ ำกดั ตวัแทนบรษิทัเดนิเรอืระหวำ่งประเทศ ไทย 42.00 42.00  7,032,638   7,071,883   2,100,000   2,100,000  
บรษิทั เอก็คู ่เวลิดไ์วด ์(ประเทศไทย) จ ำกดั ตวัแทนขนสง่สนิคำ้ระหวำ่งประเทศ ไทย 43.00 43.00  4,457,088  3,817,171   2,365,215   2,365,215  
Excel Air (Cambodia) Limited ตวัแทนขนสง่สนิคำ้ทำงอำกำศ กมัพชูำ 32.00 32.00  805,061   916,678   972,348  972,348 
บรษิทั แกแลค็ซี ่เวนเจอรส์ จ ำกดั  ลงทุนในบรษิทัอื่น ไทย 30.00 -  71,254,972   -     70,085,000   -    
         
บรษิทัรว่มทำงออ้ม         
Excel Air Limited         
   (ถอืหุน้โดย Triple i International Pte. Ltd.) ตวัแทนขนสง่สนิคำ้ทำงอำกำศ ฮ่องกง 20.00 20.00  3,451,399   2,821,710   -     -    
      87,001,158  14,627,442   75,522,563  5,437,563  

 
 



บริษทั ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส ์จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 
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กำรเปลีย่นแปลงของเงนิลงทุนในบรษิทัรว่มระหว่ำงปีมดีงัต่อไปนี้ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บำท บำท บำท บำท 
     

รำคำตำมบญัชตีน้ปี 14,627,442 32,569,704 5,437,563 5,065,215 
จดัประเภทรำยกำรใหมไ่ปยงัเงนิลงทุนในกำรรว่มคำ้ - (13,400,654) - (600,000) 
เพิม่ขึน้จำกกำรซือ้บรษิทัยอ่ย  
   (หมำยเหตุ 16) 

 
223,004,406 

 
- 

 
- 

 
- 

ลดลงจำกกำรสญูเสยีอ ำนำจควบคุมในบรษิทัยอ่ย      
   (หมำยเหต ุ16) 

 
(193,594,858) 

 
- 

 
- 

 
- 

กำรลงทุนในบรษิทัรว่ม 67,085,000 972,348 67,085,000 972,348 
กำรเพิม่ทุนในบรษิทัรว่ม 3,000,000 - 3,000,000 - 
สว่นแบ่งก ำไร (ขำดทุน) (21,327,134) 7,153,294 - - 
สว่นแบ่งก ำไรเบด็เสรจ็อื่น - (292,393) - - 
เงนิปันผลรบั (5,770,000) (12,153,006) - - 
ผลต่ำงจำกกำรแปลงคำ่งบกำรเงนิ (23,698) (221,851) - - 
รำคำตำมบญัชปีลำยปี 87,001,158 14,627,442 75,522,563 5,437,563 
 
กำรลงทุนในบรษิทัรว่ม 
 
เมื่อวนัที่ 24 กุมภำพนัธ์ พ.ศ. 2563 ที่ประชุมคณะกรรมกำรบรษิัทครัง้ที่ 3/2563 ได้อนุมตัิกำรเข้ำซื้อหุ้นบรษิัท แกแล็คซี ่ 
เวนเจอรส์ จ ำกดั (“GV”) จำกผูถ้อืหุน้เดมิ จ ำนวน 600,000 หุน้ คดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 30.00 ของทุนจดทะเบยีนทีอ่อกจ ำหน่ำย
และช ำระแลว้ โดยเมือ่วนัที ่27 มนีำคม พ.ศ. 2563  บรษิทัไดช้ ำระเงนิจ ำนวน 65.00 ลำ้นบำท และไดร้บักำรโอนหุน้รอ้ยละ 30.00 
ของหุน้ทัง้หมดแลว้ โดยมตีน้ทุนในกำรไดม้ำซึง่บรษิทัรว่ม จ ำนวน 2.09 ลำ้นบำท แสดงรวมในรำคำทุน 
 



บริษทั ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส ์จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 
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กำรปันส่วนต้นทุนกำรซื้อเงนิลงทุนได้ด ำเนินกำรแล้วเสรจ็ โดยมีรำยละเอียดของต้นทุนในกำรซื้อเงนิลงทุนใน GV และมูลค่ำ
ยุตธิรรมของสนิทรพัยส์ทุธทิีไ่ดร้บัมำตำมสดัสว่นกำรลงทุนของบรษิทั ณ วนัทีซ่ือ้เงนิลงทุนดงัต่อไปนี้ 
 
 27 มีนำคม 

พ.ศ. 2563 
 พนับำท 
  

เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด   105  
เงนิลงทุนในบรษิทัรว่มและกำรรว่มคำ้  223,458  
เจำ้หนี้กำรคำ้และเจำ้หนี้อื่น  (18) 
หนี้สนิหมนุเวยีนอื่น  (62) 
มลูคำ่ยุตธิรรมของสนิทรพัยส์ทุธ ิ  223,483  
หกั สว่นของผูถ้อืหุน้ทีไ่มม่อี ำนำจควบคุมของ GV  (156,438) 
มลูคำ่ยุตธิรรมของสนิทรพัยส์ทุธ ิ 67,045 
สิง่ตอบแทนในกำรซือ้เงนิลงทุน ประกอบดว้ย  
   มลูคำ่ช ำระ ณ วนัซือ้เงนิลงทุน  65,000  
   ตน้ทุนในกำรไดม้ำซึง่เงนิลงทุน  2,085  
   รวม  67,085  
  

คำ่ควำมนิยม – แสดงเป็นสว่นหนึ่งของเงนิลงทนุในบรษิทัรว่ม 40 
 
กำรเพิม่ทุนในบรษิทัรว่ม 
 
เมื่อวนัที่ 29 เมษำยน พ.ศ. 2563 บรษิัทได้ลงทุนเพิ่มตำมสดัส่วนกำรถือหุ้นร้อยละ 30.00 ในหุ้นสำมญัเพิ่มทุนของบรษิัท  
แกแลค็ซี่ เวนเจอร์ส จ ำกดั จ ำนวน 300,000 หุ้น รำคำหุ้นละ 10 บำท รวมจ ำนวน 3.00 ล้ำนบำท ทัง้นี้สดัส่วนกำรถือหุน้ใน   
บรษิทั แกแลค็ซี ่เวนเจอรส์ จ ำกดั ไมไ่ดม้กีำรเปลีย่นแปลงจำกกำรลงทุนเพิม่ดงักล่ำว 
 
กำรรบัเงนิปันผลจำกบรษิทัรว่ม 
 
เมื่อวนัที ่13 มนีำคม พ.ศ. 2563 ทีป่ระชุมวสิำมญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่1/2563 ของบรษิทั ซเีค ไลน์ (ประเทศไทย) จ ำกดั ไดอ้นุมตัิ
กำรจ่ำยเงนิปันผลระหว่ำงกำลแก่ผูถ้อืหุน้สำมญั ในอตัรำหุน้ละ 100 บำท จ ำนวน 50,000 หุน้ คดิเป็นจ ำนวนเงนิ 5.00 ลำ้นบำท 
โดยเป็นส่วนของบรษิทัจ ำนวน 2.10 ล้ำนบำท อย่ำงไรกต็ำมเมื่อวนัที่ 13 พฤษภำคม พ.ศ. 2563 ในทีป่ระชุมคณะกรรมกำร
ครัง้ที ่2/2563 ของบรษิทั ซเีค ไลน์ (ประเทศไทย) จ ำกดั ไดม้มีตแิกไ้ขกำรจ่ำยเงนิปันผล ในอตัรำหุน้ละ 70 บำท จ ำนวน 50,000 
หุ้น คดิเป็นจ ำนวนเงนิ 3.50 ล้ำนบำท โดยเป็นส่วนของบรษิัทจ ำนวน 1.47 ล้ำนบำท บรษิัทร่วมได้จ่ำยเงนิปันผลดงักล่ำว            
ในวนัที ่29 พฤษภำคม พ.ศ. 2563  
 
เมื่อวนัที่ 15 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 ที่ประชุมคณะกรรมกำรครัง้ที่ 1/2563 ของบรษิัท เอ็กคู่ เวลิด์ไวด์ (ประเทศไทย) จ ำกดั      
ได้อนุมตัิกำรจ่ำยเงนิปันผลระหว่ำงกำลแก่ผู้ถือหุ้นสำมญั ในอตัรำหุ้นละ 200 บำท จ ำนวน 50,000 หุ้น คดิเป็นจ ำนวนเงนิ 
10.00 ล้ำนบำท โดยกิจกำรได้รับเงินปันผลดังกล่ำวตำมสัดส่วนกำรถือหุ้นร้อยละ 43 เป็นจ ำนวน 2.15 ล้ำนบำท                   
เมือ่วนัที ่30 ธนัวำคม พ.ศ. 2563  และจะไดร้บัจ ำนวน 2.15 ลำ้นบำท ภำยในปี พ.ศ. 2564 



บริษทั ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส ์จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 
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ข้อมูลทำงกำรเงินโดยสรปุส ำหรบับริษทัร่วมท่ีส ำคญั 
 

ขอ้มลูทำงกำรเงนิส ำหรบับรษิทัรว่มทีส่ ำคญั ซึง่ปฏบิตัติำมวธิสีว่นไดเ้สยี แสดงดงัต่อไปนี้  
 

งบแสดงฐำนะกำรเงินโดยสรปุ 

 

บริษทั เอก็คู่ เวิลดไ์วด ์ 
(ประเทศไทย) จ ำกดั 

บริษทั แกแลค็ซ่ี 
 เวนเจอรส์ จ ำกดั  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

 บำท บำท บำท บำท 

ส่วนท่ีหมุนเวียน     
เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด 13,876,408 21,135,001 6,336,930 - 
สนิทรพัยห์มนุเวยีนอืน่ (ไมร่วมเงนิสด) 62,658,682 77,473,893 34 - 
สนิทรพัยห์มนุเวยีนรวม 76,535,090 98,608,894 6,336,964 - 
     

หนี้สนิหมนุเวยีนอื่น (รวมเจำ้หนี้กำรคำ้) 62,608,276 87,138,381 64,500 - 
หนี้สนิหมนุเวยีนรวม 62,608,276 87,138,381 64,500 - 
     

ส่วนท่ีไม่หมุนเวียน     
เงนิลงทุนในบรษิทัรว่มและกำรรว่มคำ้ - - 231,668,549 - 
สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีน 7,645,634 7,277,563 3,635,692 - 
สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนรวม 7,645,634 7,277,563 235,304,241 - 
     

หนี้สนิไมห่มนุเวยีนอืน่ 11,207,126 9,870,934 4,193,639 - 
     

สนิทรพัยส์ทุธ ิ 10,365,322 8,877,142 237,383,066  - 
 

งบก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็โดยสรปุ 

 

บริษทั บริกำรภำคพืน้ 
ท่ำอำกำศยำนไทย จ ำกดั * 

บริษทั เอก็คู่ เวิลดไ์วด ์
(ประเทศไทย) จ ำกดั 

บริษทั แกแลค็ซ่ี 
เวนเจอรส์ จ ำกดั ** 

ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บำท บำท บำท บำท บำท บำท 
       

รำยได ้ 9,842,184 - 372,390,680 292,440,946 - - 
ก ำไร (ขำดทุน) สุทธสิ ำหรบัปี (57,665,770) - 11,488,180 10,253,216 3,899,907 - 
ก ำไร (ขำดทุน) เบด็เสรจ็อื่น - - - (776,960) - - 
ก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็รวม (57,665,770) - 11,488,180 9,476,256 3,899,907 - 
เงนิปันผลรบั - - 4,300,000 4,300,000 - - 
* ส ำหรบับริษัท บริกำรภำคพื้น ท่ำอำกำศยำนไทย จ ำกัด งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จโดยสรุปส ำหรบัปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธันวำคม         

พ.ศ. 2563 แสดงรำยกำรระหว่ำงงวดตัง้แต่วนัที่ 12 พฤษภำคม พ.ศ. 2563 ถึงวนัที่ 29 กนัยำยน พ.ศ. 2563 เนื่องจำกได้มำและ
จ ำหน่ำยไปในระหวำ่งปี (หมำยเหตุ 16) 

 

** ส ำหรบับรษิัท แกเเล็คซี่ เวนเจอร์ส จ ำกัด งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสรจ็โดยสรุปส ำหรบัปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 แสดง
รำยกำรระหวำ่งปีตัง้แต่วนัที ่27 มนีำคม พ.ศ. 2563 (วนัทีซ่ือ้บรษิทัรว่ม) ถงึวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 
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ขอ้มูลขำ้งต้นเป็นจ ำนวนทีร่วมอยู่ในงบกำรเงนิของบรษิทัร่วม (ซึ่งไม่ใช่เพยีงแค่ส่วนแบ่งของกลุ่มกจิกำรในบรษิทัร่วมดงักล่ำว) 
และปรบัปรุงเกีย่วกบัควำมแตกต่ำงของนโยบำยกำรบญัชขีองกลุ่มกจิกำรและบรษิทัรว่ม 
 
กำรกระทบยอดรำยกำรข้อมูลทำงกำรเงินโดยสรปุ 
 
กำรกระทบยอดรำยกำรระหวำ่งขอ้มลูทำงกำรเงนิโดยสรุปกบัมลูคำ่ตำมบญัชขีองส่วนไดเ้สยีของกจิกำรในบรษิทัรว่ม 
 
 บริษทั บริกำรภำคพืน้           

ท่ำอำกำศยำนไทย จ ำกดั* 
บริษทั เอก็คู่ เวิลดไ์วด ์ 
(ประเทศไทย) จ ำกดั 

บริษทั แกเเลค็ซ่ี                   
เวนเจอรส์ จ ำกดั** 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บำท บำท บำท บำท บำท บำท 

       
สนิทรพัยส์ุทธติน้ปี  437,263,533  -     8,877,142   9,400,886   223,483,159   -    
ก ำไร (ขำดทุน) สุทธสิ ำหรบัปี  (57,665,770)  -     11,488,180   10,253,216   3,899,907  -    
ก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น  -     -     -     (776,960)  -     -    
เงนิปันผลจ่ำย -  -    (10,000,000) (10,000,000)  -     -    
เพิม่ทุน  -     -     -     -     10,000,000   -    
ลดลงจำกกำรสญูเสยีอ ำนำจ       
    ควบคุมในบรษิทัยอ่ย (379,597,763) - - - - - 
สนิทรพัยส์ุทธ ิณ วนัสิน้ปี  -   -     10,365,322   8,877,142  237,383,066   -    
ส่วนไดเ้สยีในบรษิทัรว่ม (รอ้ยละ)  -   -     43   43   30   -    
มลูคำ่ตำมบญัช ี  -   -     4,457,088   3,817,171   71,214,920   -    
คำ่ควำมนิยมจำกกำรซือ้เงนิลงทุน   -     -     -     -     40,052   -    
รวม   -   -     4,457,088   3,817,171   71,254,972   -    

*    ส ำหรบับรษิทั บรกิำรภำคพืน้ท่ำอำกำศยำนไทย จ ำกดั สนิทรพัยส์ุทธติน้ปีแสดงรำยกำร ณ วนัที ่12 พฤษภำคม พ.ศ. 2563 
** ส ำหรบับรษิทั แกเเลค็ซี ่เวนเจอรส์ จ ำกดั สนิทรพัยส์ุทธติน้ปีแสดงรำยกำร ณ วนัที ่27 มนีำคม พ.ศ. 2563  
 
บริษทัร่วมท่ีแต่ละรำยไม่มีสำระส ำคญั 
 
นอกเหนือจำกส่วนได้เสยีในบรษิัทร่วมดงักล่ำวข้ำงต้น กลุ่มกิจกำรยงัมีส่วนได้เสยีในบรษิัทร่วมที่แต่ละรำยไม่มีสำระส ำคญั  
อกีจ ำนวนหนึ่ง ซึง่ไดบ้นัทกึเงนิลงทุนโดยใชว้ธิสีว่นไดเ้สยี 
 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บำท บำท 
   

มลูคำ่ตำมบญัชโีดยรวมของสว่นไดเ้สยีในบรษิทัรว่มทีแ่ต่ละรำยไมม่สีำระส ำคญั 
สว่นแบ่งของกลุม่กจิกำรในบรษิทัรว่ม: 

11,289,098 10,810,271  

   ก ำไรสทุธ ิ  1,972,520  2,744,411  
   ก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อืน่  -   41,700  
   ก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็รวม 1,972,520 2,786,111 



บริษทั ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส ์จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 

78 

 

17.2 กำรร่วมค้ำ 
  

 
อตัรำร้อยละของหุ้น 

ท่ีถือทัง้ทำงตรงและทำงอ้อม 
งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

มูลค่ำตำมวิธีส่วนได้เสีย รำคำทุน (ถือหุ้นทำงตรง) 
 

ประเภทของธรุกิจ 
จดัตัง้ขึน้ 
ในประเทศ 

พ.ศ. 2563 
ร้อยละ 

พ.ศ. 2562 
ร้อยละ 

พ.ศ. 2563 
บำท 

พ.ศ. 2562 
บำท 

พ.ศ. 2563 
บำท 

พ.ศ. 2562 
บำท 

กำรรว่มคำ้ทำงตรง         
บรษิทั เอเชยี เน็ตเวริค์ อนิเตอรเ์นชัน่แนล จ ำกดั ตวัแทนขนสง่สนิคำ้ระหวำ่งประเทศ ไทย  60.00   60.00   2,602,724   4,852,157   187,494   187,494  
บรษิทั เอก็เซล แอร ์จ ำกดั ตวัแทนขนสง่สนิคำ้ระหวำ่งประเทศ ไทย  30.00   30.00   34,342,676   17,603,548   600,000   600,000  
DG Packaging Pte. Ltd. จ ำหน่ำยและบรกิำรบรรจุสนิคำ้ สงิคโปร ์  50.00   50.00   271,722,746   273,670,677   271,198,344   271,198,344  
บรษิทั เจพเีค เอเชยี (ประเทศไทย) จ ำกดั ตวัแทนขนสง่สนิคำ้ทำงอำกำศ ไทย  34.00   34.00   2,104,472   1,886,828   1,700,000   1,700,000  
Around Logistics Management Co., Ltd. ตวัแทนขนสง่สนิคำ้ระหวำ่งประเทศ ฮ่องกง  50.00   50.00   627,693,922   562,193,881   536,802,578   536,802,578  
บรษิทั เทเลพอรต์ (ประเทศไทย) จ ำกดั(*) ตวัแทนขนส่งสนิคำ้ทำงอำกำศ ไทย  50.00   -   4,196,360   -     5,000,000   -    
บรษิทั เอสเอแอล กรุ๊ป (ไทยแลนด)์ จ ำกดั(**) ลงทุนในบรษิทัอื่น ไทย  25.00   -   186,900,241   -     174,437,708   -    
         

กำรรว่มคำ้ทำงออ้ม         

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 ทรำนสแ์มเนจเมนท ์จ ำกดั 
   (ถอืหุน้โดย ฮำซเคม โลจสิตกิส ์แมเนจเมนท ์จ ำกดั) 

ตวัแทนจดักำรรบัขนส่งสนิคำ้ 
ภำยในประเทศ 

ไทย 60.00 60.00 4,166,210   4,280,854 -  -    

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

ตวัแทนขนสง่สนิคำ้ทำงอำกำศ เมยีนมำร ์ 50.00 50.00 3,125,033  2,069,959 -  -    

Hazchem Logistics Management Pte. Ltd. ตวัแทนขนสง่และขนถ่ำยสนิคำ้ทัง้ภำยใน สงิคโปร ์ 55.00 55.00 3,776,016  3,656,367  -  -    
   (ถอืหุน้โดย ฮำซเคม โลจสิตกิส ์แมเนจเมนท ์จ ำกดั) และภำยนอกประเทศเกีย่วกบัสำรเคม ี        
Freightworks GSA (HK) Limited 
   (ถอืหุน้โดย Triple i International Pte. Ltd.) 

ตวัแทนขนสง่สนิคำ้ทำงอำกำศ ฮ่องกง 20.00 20.00 8,066,770  4,442,054  -  -    

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

ตวัแทนขนสง่สนิคำ้ทำงอำกำศ จนี 25.00 25.00 843,970  1,320,580  -  -    

     1,151,461,632   877,897,397   989,926,124   810,488,416  
 

กลุ่มกจิกำรมสีดัส่วนกำรถอืหุน้ในกำรร่วมคำ้บำงแหง่น้อยกวำ่รอ้ยละ 50 แต่กลุ่มกจิกำรมสีทิธใินกำรออกเสยีงและอ ำนำจกำรควบคุมรว่ม ซึง่ระบุในขอ้ตกลงกจิกำรรว่มคำ้ 
กลุ่มกจิกำรมสีดัส่วนกำรถอืหุน้ในกำรร่วมคำ้บำงแหง่เกนิกว่ำรอ้ยละ 50 แต่กลุ่มกจิกำรมไิดม้อี ำนำจควบคุมกำรร่วมคำ้แต่อยำ่งใด เนื่องจำกเป็นกำรควบคุมร่วมซึง่ระบุในขอ้ตกลงกจิกำรรว่มคำ้ 
(*)   ในระหวำ่งปี เงนิลงทุนในบรษิทั เทเลพอรต์ (ประเทศไทย) จ ำกดั เปลีย่นสถำนะจำกสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิทีว่ดัมลูคำ่ดว้ยมลูคำ่ยุตธิรรมผ่ำนก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น เป็นเงนิลงทุนในกำรรว่มคำ้ 
(**)  ในระหวำ่งปี เงนิลงทุนในบรษิทั เอสเอแอล กรุ๊ป (ไทยแลนด)์ จ ำกดั เปลีย่นสถำนะจำกเงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย เป็นเงนิลงทุนในกำรรว่มคำ้ 
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กำรเปลีย่นแปลงของเงนิลงทุนในกำรรว่มคำ้ระหวำ่งปี มดีงัต่อไปนี้ 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562  
บำท บำท บำท บำท 

     
รำคำตำมบญัชตีน้ปี  877,897,397  290,992,662  810,488,416  217,385,837 
ผลกระทบจำกกำรปรบัใชม้ำตรฐำนกำรรำยงำน     
   ทำงกำรเงนิของกำรรว่มคำ้ (หมำยเหตุ 5)  (3,212) -  -  - 
รำคำตำมบญัช ีณ วนัที ่1 มกรำคม  877,894,185  290,992,662  810,488,416  217,385,837 
จดัประเภทรำยกำรใหมจ่ำกเงนิลงทุนในบรษิทัรว่ม - 13,400,654 - 600,000 
เปลีย่นสถำนะเงนิลงทุนจำกเงนิลงทุนใน     
   ตรำสำรทุนทีว่ดัมลูคำ่ดว้ยมลูคำ่ยุตธิรรม     
   ผำ่นก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น (หมำยเหตุ 18) 10 - 10 - 

เปลีย่นสถำนะเงนิลงทุนจำกเงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย     

   เป็นเงนิลงทุนในกำรรว่มคำ้ (หมำยเหตุ 16) 129,552,500 -  112,562,708  - 
กำรลงทุนเพิม่  66,874,990  538,502,579  66,874,990  538,502,579 
สว่นแบ่งก ำไร  156,754,151  89,019,404  -    - 
สว่นแบ่งก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น  2,013,827  (388,018)  -    - 
เงนิปันผลรบั  (79,972,510) (50,740,764)  -    - 
ผลต่ำงจำกกำรแปลงคำ่งบกำรเงนิ  (1,655,521) (2,889,120)  -    - 
รำคำตำมบญัชปีลำยปี 1,151,461,632  877,897,397  989,926,124  810,488,416 
 
กำรเปลีย่นสถำนะเงนิลงทุน และกำรลงทุนเพิม่ในบรษิทั เทเลพอรต์ (ประเทศไทย) จ ำกดั (“เทเลพอรต์”) 
 
ณ วนัที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 บรษิทัมเีงนิลงทุนในเทเลพอรต์ จ ำนวน 1 หุน้ ในรำคำหุ้นละ 10 บำท รวม จ ำนวน 10 บำท  
ซึ่งจดัประเภทเป็นสนิทรพัย์ทำงกำรเงนิที่วดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรขำดทุนเบ็ดเสรจ็อื่น เมื่อวนัที่ 16 มกรำคม     
พ.ศ. 2563 บรษิทัลงทุนเพิม่เตมิในหุน้สำมญัเพิม่ทุนของเทเลพอรต์ จ ำนวน 499,999 หุน้ ในรำคำหุน้ละ 10 บำท รวมจ ำนวน 
4,999,990 บำท กำรลงทุนดงักล่ำวส่งผลให้บรษิัทมีสดัส่วนกำรถือหุ้นเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 50.00 ของทุนจดทะเบียน ท ำให้
บรษิทัมสีทิธใินกำรออกเสยีงและอ ำนำจควบคุมร่วม จงึมกีำรโอนเปลีย่นแปลงประเภทเงนิลงทุนดงักล่ำวจำกสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิ
ทีว่ดัมลูคำ่ดว้ยมลูคำ่ยุตธิรรมผำ่นก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น เป็นเงนิลงทุนในกำรรว่มคำ้ 
 
กำรลงทุนในบรษิทัรว่มคำ้ 
 
เมื่อวนัที ่19 ตุลำคม พ.ศ. 2563 ทีป่ระชุมวสิำมญัผูถ้อืหุน้ของ บรษิทั เอสเอแอล กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จ ำกดั มมีตเิพิม่ทุนโดยกำรออก
หุ้นสำมัญจ ำนวน 3,042,400 หุ้น และหุ้นบุริมสิทธิจ ำนวน 257,600 หุ้น รำคำหุ้นละ 100 บำท รวมจ ำนวน 330.00 ล้ำนบำท            
และใหช้ ำระเงนิหุน้สำมญัเพิม่ทุนในอตัรำรอ้ยละ 25 โดยบรษิทัไดล้งทุนเพิม่ตำมสดัส่วนกำรถอืหุน้รอ้ยละ 25.00 คดิเป็นเงนิ 61.89 
ลำ้นบำท ทัง้นี้สดัสว่นกำรถอืหุน้ใน บรษิทั เอสเอแอล กรุ๊ป (ไทยแลนด)์ จ ำกดั ไมไ่ดม้กีำรเปลีย่นแปลงจำกกำรลงทุนเพิม่ดงักล่ำว 
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กำรรบัเงนิปันผลจำกกำรรว่มคำ้ 
 

DG Packaging Pte. Ltd. 
 

เมื่อวนัที ่30 เมษำยน พ.ศ. 2563 ทีป่ระชุมวสิำมญัผูถ้อืหุน้ของ DG Packaging Pte. Ltd. ไดอ้นุมตัจิ่ำยเงนิปันผลระหว่ำงกำล
แก่ผูถ้อืหุน้สำมญัในอตัรำหุน้ละ 2.25 ดอลลำรส์งิคโปร ์จ ำนวน 200,000 หุน้ คดิเป็นจ ำนวนเงนิ 450,000 ดอลลำรส์งิคโปร ์โดย
บรษิัทได้รบัเงนิปันผลดงักล่ำวตำมสดัส่วนกำรถือหุ้นร้อยละ 50.00 เมื่อวนัที่ 29 พฤษภำคม พ.ศ. 2563 จ ำนวน 225,000 
ดอลลำรส์งิคโปร ์หรอืประมำณ 5.10 ลำ้นบำท 
 

เมื่อวนัที ่8 กรกฎำคม พ.ศ. 2563 ทีป่ระชุมวสิำมญัผูถ้อืหุน้ของ DG Packaging Pte. Ltd. ไดอ้นุมตัจิ่ำยเงนิปันผลระหว่ำงกำล
แก่ผูถ้อืหุน้สำมญัในอตัรำหุน้ละ 2.75 ดอลลำรส์งิคโปร ์จ ำนวน 200,000 หุน้ คดิเป็นจ ำนวนเงนิ 550,000 ดอลลำรส์งิคโปร ์โดย
บรษิัทได้รบัเงนิปันผลดงักล่ำวตำมสดัส่วนกำรถือหุ้นร้อยละ 50.00 เมื่อวนัที่ 29 กรกฎำคม พ.ศ. 2563 จ ำนวน 275,000 
ดอลลำรส์งิคโปร ์หรอืประมำณ 6.22 ลำ้นบำท  
 

เมื่อวนัที ่1 กนัยำยน พ.ศ. 2563 ทีป่ระชุมวสิำมญัผูถ้อืหุน้ของ DG Packaging Pte. Ltd. ไดอ้นุมตัจิ่ำยเงนิปันผลระหว่ำงกำล
แก่ผู้ถือหุ้นสำมญัในอตัรำหุ้นละ 2.25 ดอลลำร์สงิคโปร์ จ ำนวน 200,000 หุ้น คดิเป็นจ ำนวนเงนิ 450,000 ดอลลำร์สงิคโปร ์ 
โดยบรษิัทไดร้บัเงนิปันผลดงักล่ำวตำมสดัส่วนกำรถือหุ้นรอ้ยละ 50.00 เมื่อวนัที่ 30 กนัยำยน พ.ศ. 2563 จ ำนวน 225,000 
ดอลลำรส์งิคโปร ์หรอืประมำณ 5.10 ลำ้นบำท 
 

เมื่อวนัที ่8 ตุลำคม พ.ศ. 2563 ทีป่ระชุมวสิำมญัผูถ้อืหุน้ของ DG Packaging Pte. Ltd. ไดอ้นุมตัจิ่ำยเงนิปันผลระหวำ่งกำลแก่
ผู้ถือหุ้นสำมญัในอัตรำหุ้นละ 3.50 ดอลลำร์สิงคโปร์ จ ำนวน 200,000 หุ้น คิดเป็นจ ำนวนเงนิ 700,000 ดอลลำร์สิงคโปร ์ 
โดยบรษิัทจะได้รบัเงนิปันผลดงักล่ำวตำมสดัส่วนกำรถือหุ้นร้อยละ 50.00 จ ำนวน 350,000 ดอลลำร์สงิคโปร์ หรอืประมำณ 
7.94 ลำ้นบำท ภำยในปี พ.ศ. 2564 
 

Hazchem Logistics Management Pte. Ltd. 
 

เมื่อวนัที่ 1 สงิหำคม พ.ศ. 2563 ที่ประชุมวสิำมญัผู้ถือหุ้นของ Hazchem Logistics Management Pte. Ltd. ได้อนุมตัิจ่ำย 
เงนิปันผลระหว่ำงกำลแก่ผูถ้อืหุน้สำมญัในอตัรำหุน้ละ 0.80 ดอลลำรส์งิคโปร ์จ ำนวน 100,000 หุน้ คดิเป็นจ ำนวนเงนิ 80,000 
ดอลลำรส์งิคโปร ์โดยบรษิทัไดร้บัเงนิปันผลดงักล่ำวตำมสดัส่วนกำรถอืหุน้รอ้ยละ 55.00 เมื่อวนัที ่20 สงิหำคม พ.ศ. 2563 จ ำนวน 
44,000 ดอลลำรส์งิคโปร ์หรอืประมำณ 1.00 ลำ้นบำท 
 

Around Logistics Management Co., Ltd. 
 

เมื่อวนัที่ 9 พฤศจกิำยน พ.ศ. 2563 ที่ประชุมคณะกรรมกำรของ Around Logistics Management Co., Ltd. ได้อนุมตัิจ่ำย 
เงนิปันผลระหว่ำงกำลแก่ผูถ้อืหุน้สำมญัในอตัรำหุน้ละ 3.20 ดอลลำรส์งิคโปร ์จ ำนวน 250,000 หุน้ คดิเป็นจ ำนวนเงนิ 800,000 
ดอลลำร์สงิคโปร์ โดยบรษิัทได้รบัเงนิปันผลดงักล่ำวตำมสดัส่วนกำรถือหุ้นร้อยละ 50.00 เมื่อวนัที่ 2 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 
จ ำนวน 400,000 ดอลลำรส์งิคโปร ์หรอืประมำณ 8.97 ลำ้นบำท 
 

เมื่อวันที่ 24 ธันวำคม พ.ศ. 2563 ที่ประชุมคณะกรรมกำรของ Around Logistics Management Co., Ltd. ได้อนุมัติจ่ำย 
เงินปันผลระหว่ำงกำลแก่ผู้ถือหุ้นสำมัญในอัตรำหุ้นละ 7.20 ดอลลำร์สิงคโปร์ จ ำนวน 250,000 หุ้น คิดเป็นจ ำนวนเงิน 
1,800,000 ดอลลำร์สิงคโปร์ โดยบริษัทจะได้รบัเงนิปันผลดงักล่ำวตำมสดัส่วนกำรถือหุ้นร้อยละ 50.00 จ ำนวน 900,000 
ดอลลำรส์งิคโปร ์หรอืประมำณ 20.17 ลำ้นบำท ภำยในปี พ.ศ. 2564 
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บรษิทั เอก็เซล แอร ์จ ำกดั 
 

ทีป่ระชุมคณะกรรมกำรครัง้ที ่1/2563 เมื่อวนัที ่15 ตุลำคม พ.ศ. 2563 ของบรษิทั เอก็เซล แอร ์จ ำกดั อนุมตักิำรจ่ำยเงนิปัน
ผลระหว่ำงกำลแก่ผู้ถือหุ้นสำมญั ในอตัรำหุ้นละ 1,350 บำท จ ำนวน 20,000 หุ้น คดิเป็นจ ำนวนเงนิ 27.00 ล้ำนบำท โดย
บรษิทัไดร้บัเงนิปันผลดงักล่ำวตำมสดัส่วนกำรถอืหุน้รอ้ยละ 30 เป็นจ ำนวน 8.10 ลำ้นบำท เมือ่วนัที ่28 ตุลำคม พ.ศ. 2563 
 

ที่ประชุมคณะกรรมกำรครัง้ที่ 2/2563 เมื่อวนัที่ 18 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 ของบริษัท เอ็กเซล แอร์ จ ำกัด อนุมตัิกำรจ่ำย 
เงนิปันผลระหว่ำงกำลแก่ผู้ถอืหุน้สำมญั ในอตัรำหุ้นละ 2,500 บำท จ ำนวน 20,000 หุ้น คดิเป็นจ ำนวนเงนิ 50.00 ล้ำนบำท 
โดยบรษิทัไดร้บัเงนิปันผลดงักล่ำวตำมสดัสว่นกำรถอืหุน้รอ้ยละ 30 เป็นจ ำนวน 15.00 ลำ้นบำท เมือ่วนัที ่30 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 
 

ฮำซเคม ทรำนสแ์มเนจเมนท ์จ ำกดั 
 

ทีป่ระชุมคณะกรรมกำรครัง้ที ่1/2563 เมือ่วนัที ่23 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 ของบรษิทั ฮำซเคม ทรำนสแ์มเนจเมนท ์จ ำกดั อนุมตัิ
กำรจ่ำยเงนิปันผลระหว่ำงกำลแก่ผูถ้ือหุ้นสำมญั ในอตัรำหุ้นละ 80 บำท จ ำนวน 50,000 หุ้น คดิเป็นจ ำนวนเงนิ 4.00 ล้ำนบำท    
โดยบรษิทัจะไดร้บัเงนิปันผลดงักล่ำวตำมสดัส่วนกำรถอืหุน้รอ้ยละ 60 เป็นจ ำนวน 2.40 ลำ้นบำท ภำยในปี พ.ศ. 2564 
 

กำรปันสว่นตน้ทุนกำรซือ้เงนิลงทุนในกำรรว่มคำ้ 
 

ในไตรมำส 1 ปี พ.ศ. 2563 บรษิทัวดัมูลค่ำยุตธิรรมของสนิทรพัยส์ุทธทิีไ่ดม้ำและปันส่วนตน้ทุนกำรซื้อเงนิลงทุนใน Around 
Logistics Management Co., Ltd. (“Around”) เสรจ็สิน้แลว้ รำยละเอยีดของตน้ทุนในกำรซื้อเงนิลงทุนในกำรร่วมคำ้ และ
มูลค่ำยุตธิรรมของสนิทรพัยส์ุทธทิีไ่ดร้บัมำตำมสดัส่วนกำรลงทุนของบรษิทั ณ วนัทีซ่ื้อเงนิลงทุนไมม่กีำรเปลีย่นแปลงจำกที่
เคยน ำเสนอไว ้ซึง่มรีำยละเอยีดดงันี้ 

  
11 มีนำคม 
พ.ศ. 2562 

  พนับำท 
   

เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด    101,383  
ลกูหนี้กำรคำ้และลกูหนี้อื่น 
ทีด่นิ อำคำรและอุปกรณ์ 
เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้ง 
สนิทรพัยห์มนุเวยีนอืน่  

 100,038 
450 

5,073 
5,799  

เจำ้หนี้กำรคำ้และเจำ้หนี้อื่น 
เงนิกูย้มืระยะสัน้จำกกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้ง  

 (70,203) 
(1,142) 

หนี้สนิหมนุเวยีนอื่น   (107,446) 
มลูคำ่ยุตธิรรมของสนิทรพัยส์ทุธ ิ  33,952 
หกั สว่นไดเ้สยีทีไ่ม่มอี ำนำจควบคุมของ Around  (12,248) 
มลูคำ่ยุตธิรรมของสนิทรพัยส์ทุธ ิ  21,704 
สิง่ตอบแทนในกำรซือ้เงนิลงทุน ประกอบดว้ย   
มลูคำ่ช ำระ ณ วนัซือ้เงนิลงทุน   448,800  
มลูคำ่ยุตธิรรมของสิง่ตอบแทนทีค่ำดวำ่จะตอ้งจ่ำย  64,456 

   ตน้ทุนในกำรไดม้ำซึง่เงนิลงทุน  23,547 
   รวม   536,803  
คำ่ควำมนิยม   515,099  
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ขอ้มลูทำงกำรเงนิโดยสรุปส ำหรบักำรรว่มคำ้ทีส่ ำคญั ซึง่ปฏบิตัติำมวธิสีว่นไดเ้สยี แสดงดงัต่อไปนี้ 
 
งบแสดงฐำนะกำรเงินโดยสรปุ 
 

 
  

บริษทั เอก็เซล แอร ์จ ำกดั  

 

DG Packaging Pte. Ltd. 

Around Logistic  
Management Co., Ltd. 

 บริษทั เทเลพอรต์  

(ประเทศไทย) จ ำกดั  

บริษทั เอสเอแอล กรุป๊  

(ไทยแลนด)์ จ ำกดั 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

 บำท บำท บำท บำท บำท บำท บำท บำท บำท บำท 

ส่วนท่ีหมุนเวียน           

เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด 156,411,755   55,038,850   20,496,603   16,073,640  457,302,345  222,399,901   37,527,135   -     18,774,137   -    
สนิทรพัยห์มนุเวยีนอืน่ (ไมร่วมเงนิสด) 164,118,286   64,758,108   76,781,646   48,801,357   395,567,338  172,571,098   49,760,410   -     1,846,952   -    

สนิทรพัยห์มนุเวยีนรวม 320,530,041  119,796,958   97,278,249   64,874,997  852,869,683  394,970,999   87,287,545   -     20,621,089   -    
หนี้สนิหมนุเวยีนอื่น (รวมเจำ้หนี้กำรคำ้) 206,078,763   61,250,558  79,259,402   51,324,026  558,309,909  256,016,578   76,367,263   -     188,743   -    

หนี้สนิหมนุเวยีนรวม 206,078,763   61,250,558   79,259,402  51,324,026  558,309,909  256,016,578   76,367,263   -     188,743   -    
           

ส่วนท่ีไม่หมุนเวียน           

สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีน  24,310   132,092   88,016,965   98,104,504   2,256,392   2,272,158   3,132,633   -    444,040,437   -    
หนี้สนิไมห่มนุเวยีนอืน่  -     -     41,283,704   43,007,505   -     -     5,660,195   -     -     -    
หนี้สนิไมห่มนุเวยีนรวม  -     -     41,283,704    43,007,505   -     -     5,660,195   -     -     -    

สินทรพัยส์ทุธิ 114,475,588   58,678,492   64,752,108   68,647,970  296,816,166  141,226,579   8,392,720   -    464,472,783   -    

หกั สว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อี ำนำจควบคมุ  -     -     -     -     71,627,067   47,037,560   -     -     3,977,411   -    

สินทรพัยส์ทุธิส่วนของบริษทัใหญ่ 114,475,588   58,678,492   64,752,108  68,647,970  225,189,099   94,189,019   8,392,720   -    460,495,372   -    
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งบก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็โดยสรปุ 
 

 
  

บริษทั เอก็เซล แอร ์จ ำกดั  

 

DG Packaging Pte. Ltd. 

Around Logistic 

Management Co., Ltd. 

 บริษทั เทเลพอรต์  

(ประเทศไทย) จ ำกดั  

บริษทั เอสเอแอล กรุป๊ 

(ไทยแลนด)์ จ ำกดั 

ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562* พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563** พ.ศ. 2562 

 บำท บำท บำท บำท บำท บำท บำท บำท บำท บำท 
           

รำยได ้ 1,373,671,947  371,215,038   293,834,281   234,313,794  2,995,973,842  1,296,712,851   570,720,127   -     (9,619)  -    
คำ่เสือ่มรำคำและคำ่ตดัจ ำหน่ำย  (120,494)   (4,879,053)  (9,021,468)  (1,128,515)  (330,348)  (627,714)  -     (733,790)  -    
รำยไดด้อกเบีย้  -      -     -     461,042   2,351,364   10,533   -     11,986   -    
คำ่ใชจ้่ำยดอกเบีย้  -      -     (877,728)  -     -     (36,731)  -     -     -    
ก ำไรก่อนภำษีเงินได้  166,023,543   56,456,321   50,322,188   58,587,964   340,492,965  123,454,017   (2,002,924)  -     (18,720,833)  -    
คำ่ใชจ้่ำยภำษเีงนิได ้  (33,226,447)  (12,204,164)  (7,868,150)  (9,703,263)  (68,261,501) (30,524,821)  395,644   -     -     -    
ก ำไรสทุธิส ำหรบัปี  132,797,096   44,252,157   42,454,038   48,884,701   272,231,464   92,929,196   (1,607,280)  -     (18,720,833)  -    
ก ำไรสทุธิส ำหรบัปี 

   ส่วนท่ีเป็นของผู้ถือหุ้นใหญ่ 
  

132,797,096 

 

 44,252,157  

 

 42,454,038  

 

 48,884,701  

 

 191,027,713  

 

 87,851,348  

 

 (1,607,280) 

 

 -    

 

 (18,109,037) 

 

 -    
ก ำไรเบด็เสรจ็รวม  132,797,096   44,252,157   44,769,418   48,640,659   276,259,119   92,204,502   (1,607,280)  -    (18,720,833)  -    
ก ำไรเบด็เสรจ็รวม 

   ส่วนท่ีเป็นของผู้ถือหุ้นใหญ่ 
 

 132,797,096  

 

 44,252,157  

 

 44,769,418  

 

 48,640,659 

 

 195,055,368  

 

 87,126,654  

 

 (1,607,280) 

 

 -    

 

 (18,720,833) 

 

 -    

เงินปันผลรบัจำกกำรร่วมค้ำ  23,100,000   7,500,000   24,332,640   25,304,873   29,143,350   14,336,010   -   -     -     -    
* ส ำหรบั Around Logistics Management Co., Ltd. งบก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็โดยสรุปส ำหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 แสดงรำยกำรระหวำ่งงวดตัง้แต่วนัที ่11 มนีำคม ถงึวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 
** ส ำหรบับรษิทั เอสเอแอล กรุ๊ป (ไทยแลนด)์ จ ำกดั งบก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็โดยสรุปส ำหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 แสดงรำยกำรระหวำ่งงวดตัง้แต่วนัที ่29 กนัยำยน ถงึวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 
 

ขอ้มลูขำ้งตน้เป็นจ ำนวนทีร่วมอยูใ่นงบกำรเงนิของกำรรว่มคำ้ (ซึง่ไมใ่ชเ่พยีงแคส่ว่นแบ่งของกลุ่มกจิกำรในกำรรว่มค้ำดงักล่ำว) และปรบัปรุงเกีย่วกบัควำมแตกต่ำงของนโยบำยกำรบญัชขีองกลุ่มกจิกำรและกำรรว่มคำ้ 
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กำรกระทบยอดรำยกำรขอ้มลูทำงกำรเงนิโดยสรุป 
 

 
  

บริษทั เอก็เซล แอร ์จ ำกดั  

 

DG Packaging Pte. Ltd. 

Around Logistic  
Management Co., Ltd. 

 บริษทั เทเลพอรต์      
(ประเทศไทย) จ ำกดั  

บริษทั เอสเอแอล กรุป๊      
(ไทยแลนด)์ จ ำกดั 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562* พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563** พ.ศ. 2562 

 บำท บำท บำท บำท บำท บำท บำท บำท บำท บำท 

สนิทรพัยส์ทุธติน้ปี  58,678,492   39,426,335   68,647,970   72,920,250   94,189,019   43,406,413   100,000   -    231,104,409   -    
ก ำไรสทุธสิ ำหรบัปี 132,797,096   44,252,157   42,454,038   48,884,701  191,027,713   87,851,348   (1,607,280)  -    (18,109,037)  -    
ก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น  -     -     -     -     4,027,655   (724,694)  -     -     -   -    
เงนิปันผลจ่ำย (77,000,000) (25,000,000) (48,665,280) (52,912,939) (58,286,700) (33,043,896)  -     -     -     -    
เพิม่ทุน  -     -     -     -     -     -     9,900,000   -    247,500,000   -    
ผลต่ำงจำกกำรแปลงคำ่งบกำรเงนิ  -     -     2,315,380   (244,042)  (5,768,588)  (3,300,152)  -     -     -     -    

สนิทรพัยส์ทุธ ิณ วนัสิน้ปี 114,475,588   58,678,492   64,752,108   68,647,970  225,189,099   94,189,019   8,392,720   -    460,495,372   -    

สว่นไดเ้สยีในกำรรว่มคำ้ (รอ้ยละ)  30   30   50   50   50   50   50   -   25  -  

มูลค่ำตำมบญัชี  34,342,676   17,603,548   32,376,054   34,323,985  112,594,550   47,094,509   4,196,360   -    115,123,843   -    

คำ่ควำมนิยมจำกกำรซือ้เงนิลงทุน  -     -    239,346,692  239,346,692  515,099,372  515,099,372   -     -     71,776,398   -    

รวม  34,342,676   17,603,548  271,722,746  273,670,677  627,693,922  562,193,881   4,196,360   -    186,900,241   -    

 
* ส ำหรบั Around Logistics Management Co., Ltd.  สนิทรพัยส์ทุธติน้ปีแสดงรำยกำร ณ วนัที ่11 มนีำคม พ.ศ. 2562 
** ส ำหรบับรษิทั เอสเอแอล กรุ๊ป (ไทยแลนด)์ จ ำกดั สนิทรพัยส์ทุธติน้ปีแสดงรำยกำร ณ วนัที ่29 กนัยำยน พ.ศ. 2563 
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กำรร่วมคำ้ทีแ่ต่ละรำยไม่มสีำระส ำคญันอกเหนือจำกส่วนไดเ้สยีในกำรร่วมคำ้ดงักล่ำวขำ้งต้น กลุ่มกจิกำรยงัมสี่วนไดเ้สยีใน  
กำรรว่มคำ้ทีแ่ต่ละรำยไมม่สีำระส ำคญัอกีจ ำนวนหนึ่ง ซึง่ไดบ้นัทกึเงนิลงทุนโดยใชว้ธิสีว่นไดเ้สยี 
 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บำท บำท 
   

มลูคำ่ตำมบญัชโีดยรวมของสว่นไดเ้สยีในกำรรว่มคำ้ทีแ่ต่ละรำยไมม่สีำระส ำคญั 26,605,687  24,429,291  
สว่นแบ่งของกลุม่กจิกำรในบรษิทัรว่ม:   
   ก ำไรสทุธ ิ  5,505,047   7,375,848  
   ก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อืน่ -   (25,671)  
   ก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็รวม 5,505,047 7,350,177 
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18 สินทรพัยท์ำงกำรเงินท่ีวดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำยติุธรรมผำ่นก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อ่ืน / เงินลงทุนระยะยำวอ่ืน  

 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 สนิทรพัยท์ำงกำรเงนิทีว่ดัมลูคำ่ดว้ยมลูคำ่ยุตธิรรมผำ่นก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น มดีงันี้ (พ.ศ. 2562 : แสดงเป็นเงนิลงทุนระยะยำวอื่น) 
   อตัรำร้อยละของหุ้น   

   ท่ีถือทัง้ทำงตรงและทำงอ้อม งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 

ประเภทของธรุกิจ จดัตัง้ขึ้นในประเทศ 

พ.ศ. 2563 

ร้อยละ 

พ.ศ. 2562 

ร้อยละ 

พ.ศ. 2563 

บำท 

พ.ศ. 2562 

บำท 

พ.ศ. 2563 

บำท 

พ.ศ. 2562 

บำท 

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

 
ประกอบกจิกำรใหโ้รงพกัสนิคำ้พรอ้มกำรบรรจุสนิคำ้ 

 
ไทย 

 
0.27 

 
0.27 

 
13,250    

 
13,250    

 
- 

 
- 

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

 
(*)   ในระหว่ำงปี เงนิลงทุนในบรษิทั เอสเอแอล กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จ ำกดั เปลีย่นสถำนะจำกสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิทีว่ดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยุตธิรรมผ่ำนก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น เป็นเงนิลงทุนในบรษิทัย่อย และต่อม ำเปลีย่นสถำนะ   
เป็นเงนิลงทุนในกำรรว่มคำ้ (หมำยเหตุ 17) 
(**)   ในระหวำ่งปี เงนิลงทุนในบรษิทั เทเลพอรต์ (ประเทศไทย) จ ำกดั เปลีย่นสถำนะจำกสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิทีว่ดัมลูคำ่ดว้ยมลูคำ่ยุตธิรรมผำ่นก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น เป็นเงนิลงทุนในกำรรว่มคำ้ (หมำยเหตุ 17) 
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กำรเปลีย่นแปลงของสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิทีว่ดัมลูคำ่ดว้ยมลูคำ่ยุตธิรรมผำ่นก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น ส ำหรบัปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2563 มดีงันี้ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 บำท บำท 

   
รำคำตำมบญัช ีณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 
   (แสดงเป็นเงนิลงทุนระยะยำวอื่นวดัมลูคำ่ดว้ยรำคำทุน) 88,487,760 88,474,510 
ผลกระทบจำกกำรปรบัใชม้ำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ  16,187,906 16,187,906 

รำคำตำมบญัช ีณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563 104,675,666 104,662,416 
กำรปรบัมลูคำ่ยุตธิรรมระหว่ำงปี (30,612,001) (30,612,001) 
เปลีย่นสถำนะไปเป็นเงนิลงทุนในกำรรว่มคำ้ (หมำยเหตุ 17.2) (10) (10) 
เปลีย่นสถำนะไปเป็นบรษิทัยอ่ย (หมำยเหตุ 16) (74,050,405) (74,050,405) 

รำคำตำมบญัช ีณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 13,250    - 
 
 



บริษทั ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส ์จ ำกดั (มหำชน) 
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19 อสงัหำริมทรพัยเ์พื่อกำรลงทุน - สทุธิ 

 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  ส่วนปรบัปรงุ  งำนระหว่ำง  
 ท่ีดิน อำคำร อำคำร ก่อสร้ำง รวม 
 บำท บำท บำท บำท บำท 
      
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2562      
รำคำทุน 32,517,000 51,490,772 15,785,531 217,320 100,010,623 
หกั  คำ่เสือ่มรำคำสะสม - (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 ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562      
รำคำตำมบญัชตีน้ปี - สุทธ ิ  32,517,000   39,956,980   13,481,448   217,320   86,172,748  
ซือ้เพิม่  -     40,000   -     -  40,000  
คำ่เสือ่มรำคำ   -     (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  คำ่เสือ่มรำคำสะสม  -     (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  
      
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563      
รำคำตำมบญัชตีน้ปี - สุทธ ิ  32,517,000   36,787,698   12,495,527   77,320   81,877,545  
จดัประเภทเป็นทีด่นิ อำคำร และอุปกรณ์  -     -     -     (77,320)  (77,320) 
คำ่เสือ่มรำคำ   -     (3,355,349)  (988,621)  -     (4,343,970) 
รำคำตำมบญัชปีลำยปี - สุทธ ิ  32,517,000   33,432,349   11,506,906   -     77,456,255  
      
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563      
รำคำทุน  32,517,000   51,670,772   15,785,531   -     99,973,303  
หกั  คำ่เสือ่มรำคำสะสม  -    (18,238,423)  (4,278,625)  -    (22,517,048) 
รำคำตำมบญัช ี- สุทธ ิ  32,517,000   33,432,349   11,506,906   -     77,456,255  

 



บริษทั ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส ์จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 

89 

 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 มลูคำ่ยุตธิรรมของอสงัหำรมิทรพัยเ์พือ่กำรลงทุน แสดงไดด้งันี้ 
 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

 บำท บำท 
   

ทีด่นิและอำคำร 133,897,172 133,897,172 
 
บรษิทัไดจ้ดัใหม้กีำรประเมนิมลูค่ำอสงัหำรมิทรพัยเ์พื่อกำรลงทุนโดยผูป้ระเมนิมลูค่ำอสิระ ซึง่ผูป้ระเมนิมูลค่ำอสิระเป็นผูท้ีไ่ดร้บักำรรบัรอง
ตำมมำตรฐำนวชิำชพีและเป็นผู้มปีระสบกำรณ์ในกำรประเมนิมูลค่ำในอสงัหำรมิทรพัย์ประเภทเดยีวกนัและอยู่ในท ำเลที่ตัง้เดยีวกบัหรอื
ใกล้เคียงกับอสังหำริมทรพัย์เพื่อกำรลงทุนที่ได้รบักำรประเมินมูลค่ำดังกล่ำว กำรใช้งำนอสงัหำริมทรพัย์เพื่อกำรลงทุนของบริษัท 
ทุกสนิทรพัยเ์ป็นกำรใชป้ระโยชน์ในลกัษณะทีเ่ป็นกำรใชป้ระโยชน์ทีด่ทีีส่ดุและก่อใหเ้กดิประโยชน์สงูสุดแก่บรษิทั มลูค่ำยุตธิรรมของทีด่นิใช้
วธิเีทยีบเคยีงรำคำตลำด และอำคำรประเมนิโดยใชว้ธิตีน้ทุนเปลีย่นแทน ซึง่ทัง้ 2 วธิอียูใ่นขอ้มลูระดบั 2 ของล ำดบัชัน้มลูคำ่ยุตธิรรม 
 
จ ำนวนเงนิทีเ่กีย่วขอ้งกบัอสงัหำรมิทรพัยเ์พือ่กำรลงทุน ทีไ่ดร้บัรูใ้นก ำไรหรอืขำดทุน ไดแ้ก่ 
 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บำท บำท 
   
รำยไดค้ำ่เชำ่ 4,310,945 4,686,000 
คำ่ใชจ้่ำยในกำรด ำเนินงำนโดยตรงทีเ่กดิจำก   
   อสงัหำรมิทรพัยเ์พือ่กำรลงทนุซึง่ก่อใหเ้กดิรำยไดค้ำ่เชำ่ 4,918,119 4,914,836 
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20 ท่ีดิน อำคำร และอปุกรณ์ - สทุธิ 

 
 งบกำรเงินรวม 
   ส่วนปรบัปรงุ เครื่องมือและ รถยนตแ์ละ เคร่ืองตกแต่ง 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. 2562          
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  คำ่เสือ่มรำคำสะสม - (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 
          
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 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  
ซือ้เพิม่  -     -     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) 
คำ่เสือ่มรำคำ  -     (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  คำ่เสือ่มรำคำสะสม  -     (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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 งบกำรเงินรวม 
   ส่วนปรบัปรงุ เครื่องมือและ รถยนตแ์ละ เคร่ืองตกแต่ง เครื่องใช้ งำนระหว่ำง  
 ท่ีดิน อำคำร อำคำร อปุกรณ์ อปุกรณ์ ส ำนักงำน ส ำนักงำน ก่อสร้ำง รวม 
 บำท บำท บำท บำท บำท บำท บำท บำท บำท 

          
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563          
รำคำตำมบญัชตีน้ปี - 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  
รำยกำรปรบัปรุงจำกกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ                
    ฉบบัที ่16 มำใช ้(หมำยเหตุ 5)  -     -     -    (5,636,589) (20,481,065)  -     (4,579,842)  -     (30,697,496) 
รำคำตำมบญัชตีน้ปี ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563 33,432,000 20,627,562 43,541,603    56,064,278   23,798,901   7,837,417   33,367,410   27,446,978   246,116,149  
จดัประเภทรำยกำรใหม ่  -     -     -     -     188,300   -     (188,300)  -     -    
ซือ้เพิม่   -     -     -     3,295,166   619,260   613,869   1,492,612   19,713,715   25,734,622  
จดัประเภทเป็นสนิทรพัยไ์มห่มุนเวยีนทีถ่อืไวเ้พือ่ขำย              
   (หมำยเหตุ 15)  -     -     -     (32,754,206)  -     -     -     -     (32,754,206) 
จ ำหน่ำย - สุทธ ิ  -     -     -    -  (33,027)  (86,567)  (1,018,136)   (1,137,730) 
ตดัจ ำหน่ำย - สุทธ ิ  -     -     -     (870)  -     (23,969)  (26,442)  -     (51,281) 
คำ่เสือ่มรำคำ  -     (1,544,008)  (5,072,486)  (11,437,136)  (5,394,298)  (2,735,896)  (8,889,263)  -     (35,073,087) 
โอนเขำ้ (ออก)  -     -     -        5,327,103   -     -     -     (5,327,103)  -    
รำคำตำมบญัชปีลำยปี - สุทธ ิ  33,432,000   19,083,554   38,469,117      20,494,335   19,179,136   5,604,854   24,737,881   41,833,590   202,834,467  
          
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563          
รำคำทุน  33,432,000   26,870,531   69,036,492   59,057,926   57,186,589   29,251,877   86,235,360   41,833,590   402,904,365  
หกั  คำ่เสือ่มรำคำสะสม   -      (7,786,977)  (30,567,375)  (38,563,591)  (38,007,453)  (23,647,023)  (61,497,479)   -      (200,069,898) 
รำคำตำมบญัช ี- สุทธ ิ  33,432,000   19,083,554   38,469,117   20,494,335   19,179,136   5,604,854   24,737,881   41,833,590   202,834,467  
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 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 
เครื่องใช้ 
ส ำนักงำน 

เครื่องตกแต่ง
ส ำนักงำน รถยนต ์

งำนระหว่ำง 
ก่อสร้ำง รวม 

 บำท บำท บำท บำท บำท 
      
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2562      
รำคำทุน 11,113,074 3,952,064 10,243,802 - 25,308,940 
หกั  คำ่เสือ่มรำคำสะสม (3,001,647) (2,748,991) (3,160,280) - (8,910,918) 
รำคำตำมบญัช ี- สทุธ ิ 8,111,427 1,203,073 7,083,522 - 16,398,022 
      
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562     
รำคำตำมบญัชตีน้ปี - สทุธ ิ  8,111,427   1,203,073   7,083,522  -  16,398,022  
ซือ้เพิม่  905,303   212,233   -    3,000,000  4,117,536  
คำ่เสือ่มรำคำ   (1,529,179)  (466,777)  (2,047,638) -  (4,043,594) 
รำคำตำมบญัชปีลำยปี - สทุธ ิ  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  คำ่เสือ่มรำคำสะสม  (4,530,826)  (3,215,768)  (5,207,918) -  (12,954,512) 
รำคำตำมบญัช ี- สทุธ ิ  7,487,551   948,529   5,035,884  3,000,000  16,471,964  
      
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563     
รำคำตำมบญัชตีน้ปี - สทุธ ิ  7,487,551   948,529   5,035,884   3,000,000   16,471,964  
รำยกำรปรบัปรุงจำกกำรน ำมำตรฐำน        
    กำรรำยงำนทำงกำรเงนิ ฉบบัที ่16 มำใช ้  
    (หมำยเหตุ 5) 

  
(4,579,843) 

 
- 

 
 (5,003,412) 

 
- 

 
 (9,583,255) 

รำคำตำมบญัชตีน้ปี ณ วนัที ่1 มกรำคม   
    พ.ศ. 2563 

 
2,907,708 

 
948,529 

 
32,472 

 
3,000,000 

 
6,888,709 

จดัประเภทจำกอสงัหำรมิทรพัยเ์พือ่กำรลงทุน     -     -     -     77,320  77,320  
ซือ้เพิม่  36,301   214,769   -     16,217,744   16,468,814  
คำ่เสือ่มรำคำ   (906,852)  (418,594)  (10,220)  -     (1,335,666) 
รำคำตำมบญัชปีลำยปี - สทุธ ิ  2,037,157   744,704   22,252   19,295,064   22,099,177  
      
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563      
รำคำทุน  5,377,796   4,379,068   50,982   19,295,064   29,102,910  
หกั  คำ่เสือ่มรำคำสะสม  (3,340,639)  (3,634,364)  (28,730)  -     (7,003,733) 
รำคำตำมบญัช ี- สทุธ ิ  2,037,157   744,704   22,252   19,295,064   22,099,177  
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สนิทรพัย์ตำมสญัญำเช่ำกำรเงนิที่กลุ่มกิจกำรเป็นผู้เช่ำซึ่งรวมแสดงในรำยกำรขำ้งต้นประกอบด้วยรถยนต์และเครื่องใช้ส ำนักงำน 
มรีำยละเอยีดดงัต่อไปนี้ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บำท บำท บำท บำท 
     
รำคำทุนของสนิทรพัยต์ำมสญัญำเชำ่กำรเงนิ -  57,773,481  -  16,869,699  
หกั  คำ่เสือ่มรำคำสะสม -  (26,485,079) -  (7,286,444) 
รำคำตำมบญัช ี- สทุธ ิ -  31,288,402  -  9,583,255  
 

21 สินทรพัยสิ์ทธิกำรใช้ 
 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม งบแสดงฐำนะกำรเงนิมรีำยกำรทีเ่กีย่วขอ้งกบัสญัญำเชำ่ ดงันี้ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บำท บำท บำท บำท 
     
สินทรพัยสิ์ทธิกำรใช้     
ทีด่นิ 5,453,639 - 4,140,758 - 
อำคำร 157,439,706 - - - 
เครือ่งจกัรและอปุกรณ์ 31,103,316 - - - 
ยำนพำหนะ 19,993,247 - 2,960,383 - 
อื่น ๆ 5,787,513 - 3,910,692 - 
     
รวม 219,777,421 - 11,011,833 -  

    
หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำ     
สว่นทีห่มนุเวยีน 64,124,415 - 2,909,340 - 
สว่นทีไ่มห่มนุเวยีน 148,564,144 - 4,184,606 -  

    
รวมหนี้สนิตำมสญัญำเชำ่ 212,688,559 - 7,093,946 - 
 



บริษทั ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส ์จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 

94 

 
ส ำหรบัปีสิ้นสุดวนัที ่31 ธนัวำคม รำยกำรทีร่บัรูใ้นก ำไรหรอืขำดทุนและกระแสเงนิสดทีเ่กีย่วขอ้งกบัสญัญำเช่ำประกอบดว้ยรำยกำร
ดงัต่อไปนี้ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บำท บำท บำท บำท 
     
คำ่เสือ่มรำคำส ำหรบัสนิทรพัยส์ทิธกิำรใช ้     
ทีด่นิ 2,235,023 - - - 
อำคำร 39,340,705 - 997,051 - 
เครือ่งจกัรและอปุกรณ์ 14,726,606 - - - 
ยำนพำหนะ 9,177,426 - 2,043,029 - 
อื่น ๆ 1,610,333 - 669,150 - 
รวม 67,090,093 - 3,709,230 - 
     
กำรเพิม่ขึน้ของสนิทรพัยส์ทิธกิำรใชร้ะหว่ำงปี 14,628,587 - - - 
     
กระแสเงนิสดจ่ำยทัง้หมดของสญัญำเชำ่ 53,506,746 - 4,787,924 - 
     
คำ่ใชจ้่ำยทีเ่กีย่วกบัสญัญำเชำ่ระยะสัน้ 1,091,909 - - - 
คำ่ใชจ้่ำยทีเ่กีย่วกบัสญัญำเชำ่ซึง่สนิทรพัยม์มีลูคำ่ต ่ำ 545,445 - 44,600 - 
ผลก ำไรหรอืขำดทุนจำกกำรยกเลกิสญัญำเชำ่ 598,248 - - - 
 
 



บริษทั ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส ์จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 
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22 สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน - สทุธิ 

 
 งบกำรเงินรวม 
 โปรแกรม งำนระหว่ำง  
 คอมพิวเตอร ์ ติดตัง้ รวม 
 บำท บำท บำท 
    
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2562    
รำคำทุน 17,902,175 3,540,188 21,442,363 
หกั  คำ่ตดัจ ำหน่ำยสะสม (7,761,902) - (7,761,902) 
รำคำตำมบญัช ี- สทุธ ิ 10,140,273 3,540,188 13,680,461 
    
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562    
รำคำตำมบญัชตีน้ปี - สทุธ ิ 10,140,273 3,540,188 13,680,461 
ซือ้เพิม่ 934,710 3,990,312 4,925,022 
คำ่ตดัจ ำหน่ำย (3,169,518) - (3,169,518) 
โอนเขำ้ (ออก) 4,978,850 (4,978,850) - 
รำคำตำมบญัชปีลำยปี - สทุธ ิ 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  คำ่ตดัจ ำหน่ำยสะสม (10,931,420) - (10,931,420) 
รำคำตำมบญัช ี- สทุธ ิ 12,884,315 2,551,650 15,435,965 
    
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563    
รำคำตำมบญัชตีน้ปี - สทุธ ิ 12,884,315 2,551,650 15,435,965 
ซือ้เพิม่ 913,000 1,341,838 2,254,838 
คำ่ตดัจ ำหน่ำย (3,761,557) - (3,761,557) 
โอนเขำ้ (ออก) 644,250 (644,250) - 
รำคำตำมบญัชปีลำยปี - สทุธ ิ 10,680,008 3,249,238 13,929,246 
    
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563    
รำคำทุน 25,372,985 3,249,238 28,622,223 
หกั  คำ่ตดัจ ำหน่ำยสะสม (14,692,977) - (14,692,977) 
รำคำตำมบญัช ี- สทุธ ิ 10,680,008 3,249,238 13,929,246 
 



บริษทั ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส ์จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
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 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 โปรแกรม 
 คอมพิวเตอร ์
 บำท 
  
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2562  
รำคำทุน 1,952,905 
หกั  คำ่ตดัจ ำหน่ำยสะสม (575,965) 
รำคำตำมบญัช ี- สทุธ ิ 1,376,940 
  
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562  
รำคำตำมบญัชตีน้ปี - สทุธ ิ 1,376,940 
ตดัจ ำหน่ำย (390,885) 
รำคำตำมบญัชปีลำยปี - สทุธ ิ 986,055 
  
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562  
รำคำทุน 1,952,905 
หกั  คำ่ตดัจ ำหน่ำยสะสม (966,850) 
รำคำตำมบญัช ี- สทุธ ิ 986,055 
  
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563  
รำคำตำมบญัชตีน้ปี  - สทุธ ิ 986,055 
ตดัจ ำหน่ำย (391,077) 
รำคำตำมบญัชปีลำยปี  - สทุธ ิ 594,978 
  
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563  
รำคำทุน 1,952,905 
หกั  คำ่ตดัจ ำหน่ำยสะสม (1,357,927) 
รำคำตำมบญัช ี- สทุธ ิ 594,978 
 
 
 



บริษทั ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส ์จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 
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23 สินทรพัยภ์ำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี 

 
สนิทรพัยภ์ำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัชสีำมำรถวเิครำะหไ์ดด้งันี้ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บำท บำท บำท บำท 
สินทรพัยภ์ำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี     
สนิทรพัยภ์ำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัชทีีจ่ะใชป้ระโยชน์     
   ภำยใน 12 เดอืน 2,328,412  5,011,479    1,163,974 1,465,282 
สนิทรพัยภ์ำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัชทีีจ่ะใชป้ระโยชน์     
   เกนิกวำ่ 12 เดอืน 16,323,132   12,186,132  7,053,143  4,130,139  
  18,651,544   17,197,611   8,217,117   5,595,421  
 
รำยกำรเคลือ่นไหวของภำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัชมีดีงันี้ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บำท บำท บำท บำท 
     
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม    17,197,611   15,497,692   5,595,421   4,657,553  
รำยกำรปรบัปรุงจำกกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำน     
   ทำงกำรเงนิฉบบัใหมม่ำใช ้(หมำยเหตุ 5)   (1,120,558) -  (1,450,995) - 
ณ วนัที ่1 มกรำคม 16,077,053 15,497,692 4,144,426 4,657,553 
รบัรูใ้นก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น  6,238,582   822,077   6,238,582   63,629  
รบัรูใ้นก ำไรขำดทุน (หมำยเหตุ 36)  (3,664,091)  877,842   (2,165,891)  874,239  
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม   18,651,544   17,197,611   8,217,117   5,595,421  
 
 
 



บริษทั ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส ์จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
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รำยกำรเคลือ่นไหวของสนิทรพัยภ์ำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัชมีดีงันี้ 
 
 งบกำรเงินรวม 

 

 
ณ วนัท่ี  

31 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2562 

รำยกำรปรบัปรงุ 
จำกกำรน ำ

มำตรฐำนใหม่
มำใช้เป็น 
ครัง้แรก 

(หมำยเหต ุ5) 

ณ วนัท่ี 
1 มกรำคม 
พ.ศ. 2563 

รำยกำรท่ีรบัรู้ 
ในก ำไรขำดทุน

เบด็เสรจ็อ่ืน 
รำยกำรท่ีรบัรู้ 

ในก ำไรขำดทุน 

ณ วนัท่ี 
31 ธนัวำคม  
พ.ศ. 2563 

 บำท บำท บำท บำท บำท บำท 
       
สินทรพัยภ์ำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี       
คำ่เผือ่หนี้สงสยัจะสญู  950,022  373,142 1,323,164  -     1,682,714   3,005,878  
ผลประโยชน์พนกังำน  5,821,199  - 5,821,199  -     (339,822)  5,481,377  
ขำดทุนสะสมทำงภำษ ี  10,426,390  - 10,426,390  -     (3,504,643)  6,921,747  
สญัญำอนุพนัธท์ำงกำรเงนิ   -    1,743,881 1,743,881  116,182   16,779   1,876,842  
กำรวดัมลูคำ่ยุตธิรรมของเงนิลงทุน  -    (3,237,581) (3,237,581)  6,122,400   (1,519,119)  1,365,700  
รวม  17,197,611  (1,120,558) 16,077,053  6,238,582   (3,664,091)  18,651,544  

 
 งบกำรเงินรวม 

 

 
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 

พ.ศ. 2562 

รำยกำรท่ีรบัรู้ 
ในก ำไรขำดทุน

เบด็เสรจ็อ่ืน 

 
รำยกำรท่ีรบัรู้ 

ในก ำไรขำดทุน 

 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม  

พ.ศ. 2562 
 บำท บำท บำท บำท 
     
สินทรพัยภ์ำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี     
คำ่เผือ่หนี้สงสยัจะสญู  914,168   -     35,854   950,022  
ผลประโยชน์พนกังำน  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  
 
 



บริษทั ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส ์จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
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 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 

 
ณ วนัท่ี  

31 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2562 

รำยกำรปรบัปรงุ 
จำกกำรน ำ

มำตรฐำนใหม่
มำใช้เป็น 
ครัง้แรก 

(หมำยเหต ุ5) 

ณ วนัท่ี 
1 มกรำคม 
พ.ศ. 2563 

รำยกำรท่ีรบัรู้ 
ในก ำไรขำดทุน

เบด็เสรจ็อ่ืน 
รำยกำรท่ีรบัรู้ 

ในก ำไรขำดทุน 

ณ วนัท่ี 
31 ธนัวำคม  
พ.ศ. 2563 

 บำท บำท บำท บำท บำท บำท 
       

สินทรพัยภ์ำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี       
คำ่เผือ่หนี้สงสยัจะสญู 131,339 34,939 166,278 - 15,594 181,872 
ผลประโยชน์พนกังำน 897,810 - 897,810 - 118,497 1,016,307 
ขำดทุนสะสมทำงภำษ ี 4,566,272 - 4,566,272 - (805,408) 3,760,863 
สญัญำอนุพนัธท์ำงกำรเงนิ  - 1,751,647 1,751,647 116,182 24,545 1,892,374 
กำรวดัมลูคำ่ยุตธิรรมของเงนิลงทุน - (3,237,581) (3,237,581) 6,122,400 (1,519,119) 1,365,700 
รวม 5,595,421 (1,450,995) 4,144,426 6,238,582 (2,165,891) 8,217,117 
 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 

 
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 

พ.ศ. 2562 

รำยกำรท่ีรบัรู้ 
ในก ำไรขำดทุน

เบด็เสรจ็อ่ืน 

 
รำยกำรท่ีรบัรู้ 

ในก ำไรขำดทุน 

 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม  

พ.ศ. 2562 
 บำท บำท บำท บำท 
     

สินทรพัยภ์ำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี     
คำ่เผือ่หนี้สงสยัจะสญู  95,101   -     36,238   131,339  
ผลประโยชน์พนกังำน  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  
 

สนิทรพัยภ์ำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัชสี ำหรบัรำยกำรขำดทุนทำงภำษทีีย่งัไมไ่ดใ้ชย้กไปจะรบัรูไ้มเ่กนิจ ำนวนทีเ่ป็นไปไดค้อ่นขำ้งแน่วำ่จะ
มีก ำไรทำงภำษีในอนำคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์ทำงภำษีนัน้ กลุ่มกิจกำรไม่ได้รบัรู้สินทรพัย์ภำษีเงนิได้รอกำรตัดบัญชีจ ำนวน 
11,891,894 บำท (พ.ศ. 2562 : 374,706 บำท) ทีเ่กดิจำกรำยกำรขำดทุนจ ำนวน 59,459,469 บำท (พ.ศ. 2562 : 1,873,531 บำท) ที่
สำมำรถยกไปเพือ่หกักลบกบัก ำไรทำงภำษใีนอนำคต  
 

วนัหมดสทิธขิองรำยกำรขำดทุนทำงภำษแีสดงไดด้งันี้ 
 งบกำรเงินรวม 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บำท บำท 
   

หมดสทิธใินปี พ.ศ. 2563  -     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  9,153,815   54,289  

หมดสทิธใินปี พ.ศ. 2568  49,438,007   -    

  59,459,469   1,873,531  
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24 สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 

 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บำท บำท บำท บำท 
     

ภำษเีงนิไดน้ิตบิุคคลถูกหกั ณ ทีจ่่ำย  46,697,346   51,341,227   13,152,309   10,250,425  
ลกูหนี้กรมสรรพำกร  291,048   785,303   -     -    
ภำษมีลูคำ่เพิม่รอรบัคนื  35,406,236   35,603,998   -     -    
เงนิทดรองจ่ำยอื่น   30,205,769   37,988,367   -     -    
  112,600,399   125,718,895   13,152,309   10,250,425  
 

25 เจ้ำหน้ีกำรค้ำและเจ้ำหน้ีอ่ืน 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บำท บำท บำท บำท 
     

เจำ้หนี้กำรคำ้ - กจิกำรอื่น  148,029,879   173,119,621   10,390,046   8,814,897  
 - กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั (หมำยเหตุ 38.3)  43,722,971   7,915,667   855,546   517,283  
เจำ้หนี้อื่น - กจิกำรอื่น  21,142,004   21,911,121   4,935,036   5,047,613  
 - กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั (หมำยเหตุ 38.3)  16,857   -     -     -    
คำ่ใชจ้่ำยคำ้งจ่ำย - กจิกำรอื่น 101,002,102   210,648,483  7,553,281  9,723,328  
 - กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั (หมำยเหตุ 38.3)  -     651,498   15,347   8,789  
 313,913,813  414,246,390   23,749,256   24,111,910  
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26 เงินกู้ยืม 

 
26.1 เงินกู้ยืมระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงิน 

 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 บรษิทัมเีงนิกูย้มืระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงนิ จ ำนวน 130.00 ลำ้นบำท โดยเป็นตัว๋สญัญำใชเ้งนิใน
สกุลเงนิบำททีไ่มม่หีลกัทรพัยค์ ้ำประกนั โดยมอีตัรำดอกเบีย้รอ้ยละ 2.34 - 2.35 ต่อปี และมกี ำหนดช ำระคนืภำยใน 3 เดอืน 
 

26.2 เงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน 
 
เงนิกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิ ณ วนัที ่31 ธนัวำคม ประกอบดว้ยรำยละเอยีดดงันี้ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บำท บำท บำท บำท 
     
เงนิกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิ     
   ทีถ่งึก ำหนดช ำระภำยใน 1 ปี  90,000,000  60,000,000  90,000,000  60,000,000 
เงนิกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิ     
   ทีถ่งึก ำหนดช ำระเกนิกวำ่ 1 ปี  300,000,000  240,000,000  300,000,000   240,000,000  
รวม  390,000,000   300,000,000   390,000,000   300,000,000  
 
กำรเปลีย่นแปลงของเงนิกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิส ำหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวำคม ประกอบดว้ยรำยละเอยีดดงันี้ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บำท บำท บำท บำท 
     
ณ วนัที ่1 มกรำคม 300,000,000 1,875,996 300,000,000 - 
เพิม่ขึน้ระหว่ำงปี 199,398,691 300,000,000 150,000,000 300,000,000 
จ่ำยช ำระคนืระหว่ำงปี (109,398,691) (1,875,996) (60,000,000) - 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 390,000,000 300,000,000 390,000,000 300,000,000 
 
เงนิกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิมอีตัรำดอกเบีย้ลอยตวั ดงันัน้มลูคำ่ยุตธิรรมจงึใกลเ้คยีงกบัรำคำตำมบญัชี 
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เงนิกูย้มืระยะยำวส ำหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 ประกอบดว้ยรำยละเอยีดดงันี้ 
 
   พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562  กำรช ำระเงินกู้ 
 วงเงิน(บำท) วตัถปุระสงค ์ บำท บำท อตัรำดอกเบีย้ ก ำหนดช ำระคืนเงินต้น ก ำหนดช ำระคืนดอกเบีย้ 

        
วงเงนิที ่1 300,000,000 เพือ่ซือ้หุน้ในกจิกำรอื่น 240,000,000 300,000,000 THBFIX6M บวก

อตัรำสว่นเพิม่ 
ผอ่นช ำระเงนิตน้จ ำนวน 20 งวด (ทุกงวดรำย 3 เดอืน) 
เริม่ช ำระงวดแรกเดอืนมกรำคม พ.ศ. 2563 

ก ำหนดจ่ำยเป็นรำยเดอืน 

วงเงนิที ่2 150,000,000  เพือ่ซือ้หุน้ในกจิกำรอื่น 150,000,000   -     MLR-1.40%  ผอ่นช ำระเงนิตน้จ ำนวน 20 งวด (ทุกงวดรำย 3 เดอืน) 
เริม่ช ำระงวดแรกเดอืนกุมภำพนัธ ์2564 

ก ำหนดจ่ำยเป็นรำยเดอืน  

    390,000,000   300,000,000     

 
วงเงนิกูย้มืระยะยำวจ ำนวน 300 ลำ้นบำท และ 150 ลำ้นบำทของบรษิทัป็นเงนิกู ้ไมม่หีลกัประกนั 
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26.3 หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำกำรเงิน 

 
จ ำนวนเงนิขัน้ต ่ำทีต่อ้งจ่ำยซึง่บนัทกึเป็นหนี้สนิตำมสญัญำเชำ่กำรเงนิ มดีงัต่อไปนี้ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บำท บำท บำท บำท 
     
ครบก ำหนดภำยในไมเ่กนิ 1 ปี -  10,315,588  -  3,909,554  
ครบก ำหนดเกนิ 1 ปีแต่ไมเ่กนิ 5 ปี -  14,079,700  -  3,189,670  
 -  24,395,288  -  7,099,224  
หกั  คำ่ใชจ้่ำยทำงกำรเงนิในอนำคต     
           ของสญัญำเชำ่กำรเงนิ -  (1,425,442) -  (298,506) 
     
มลูคำ่ปัจจุบนัของหนี้สนิตำมสญัญำเชำ่กำรเงนิ -  22,969,846  -  6,800,718  
     
หนี้สนิตำมสญัญำเชำ่กำรเงนิ     
- สว่นทีห่มนุเวยีน - 9,562,085  -  3,704,317  
- สว่นทีไ่มห่มนุเวยีน -  13,407,761  -  3,096,401  
 -  22,969,846  -  6,800,718  

 
27 หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 

 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บำท บำท บำท บำท 
     

ภำษหีกั ณ ทีจ่่ำยคำ้งจ่ำย 3,428,341 4,438,975 773,884 544,099 
ภำษมีลูคำ่เพิม่คำ้งจ่ำย 3,993,142 5,956,475 749,299 492,794 
ภำษขีำยทีย่งัไมถ่งึก ำหนด 11,769,007 10,446,535 2,079,386 1,758,295 
ภำษเีงนิไดน้ิตบิุคคลคำ้งจ่ำย 474,621 7,750,599 - - 
เงนิค ้ำประกนัรบั 2,445,256 9,983,856 - - 
อื่นๆ 35,742 40,998 - - 
 22,146,109 38,617,438 3,602,569 2,795,188 
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28 ภำระผกูพนัผลประโยชน์พนักงำน 

 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บำท บำท บำท บำท 
หนี้สนิในงบแสดงฐำนะกำรเงนิ:     
   ผลประโยชน์เมือ่เกษยีณอำยุ  25,544,747  26,807,888  5,081,538  4,489,053 
   ผลประโยชน์ระยะยำวอื่น 1,862,138 2,298,109 - - 
 27,406,885 29,105,997 5,081,538 4,489,053 
     

ก ำไรหรอืขำดทุน:     
   ผลประโยชน์เมือ่เกษยีณอำยุ (364,741) (6,452,881) 592,485 (6,549,153) 
   ผลประโยชน์ระยะยำวอื่น (31,435) 552,006 - - 
 (396,176) (5,900,875) 592,485 (6,549,153) 
     

ก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น:     
   กำรวดัมลูคำ่ใหมข่องผลประโยชน์เมือ่เกษยีณอำยุ -  4,110,386 - 318,147 
 
28.1 ผลประโยชน์เมื่อเกษียณอำยุ 

 
โครงกำรผลประโยชน์เมื่อเกษยีณอำยุเป็นโครงกำรจ่ำยผลตอบแทนงวดสุดทำ้ยใหแ้ก่พนักงำน โดยผลประโยชน์ทีพ่นักงำนจะ
ไดร้บัขึน้อยูก่บัระยะเวลำกำรท ำงำนและเงนิเดอืนในปีสดุทำ้ยก่อนทีจ่ะเกษยีณอำยุ 
 
จ ำนวนทีร่บัรูใ้นงบแสดงฐำนะกำรเงนิ มดีงันี้ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บำท บำท บำท บำท 
     
มลูคำ่ปัจจุบนัของภำระผกูพนัโครงกำรผลประโยชน์ 25,544,747 26,807,888 5,081,538 4,489,053 
หนี้สนิทีร่บัรูใ้นงบแสดงฐำนะกำรเงนิ 25,544,747 26,807,888 5,081,538 4,489,053 
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รำยกำรเคลื่อนไหวของภำระผกูพนัผลประโยชน์พนกังำนระหว่ำงปีมดีงันี้ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
     
ณ วนัที ่1 มกรำคม 26,807,888 29,675,627 4,489,053 10,508,823 
ตน้ทุนบรกิำรปัจจุบนั 3,030,055 3,683,084 520,855 491,659 
ตน้ทุนบรกิำรในอดตี - 2,923,688 - 442,803 
คำ่ใชจ้่ำยดอกเบีย้ 378,640 526,616 71,630 97,955 
กลบัรำยกำรภำระผกูพนัผลประโยชน์พนกังำน - (13,586,269) - (7,370,334) 
โอนยำ้ย (3,773,436) - - - 
 (364,741) (6,452,881) 592,485 (6,337,917) 
กำรวดัมลูคำ่ใหม่     
ขำดทุนทีเ่กดิจำกกำรเปลีย่นแปลง 
   ขอ้สมมตทิำงกำรเงนิ - 2,945,595 - 111,111 
ขาดทุนทีเ่กดิจากประสบการณ์ - 1,164,791 - 207,036 
 - 4,110,386 - 318,147 
 
กำรจ่ำยช ำระผลประโยชน์ (898,400) (525,244) - - 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 25,544,747 26,807,888 5,081,538 4,489,053 
 
ในระหว่ำงปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 กลุ่มกจิกำรกลบัรำยกำรภำระผกูพนัผลประโยชน์พนักงำนเนื่องจำกกำรสละสทิธิ ์
ในกำรรบัผลประโยชน์เมือ่เกษยีณอำยุของคณะกรรมกำรบรหิำร 
 
ขอ้สมมตฐิำนจำกกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตรป์ระกนัภยัทีส่ ำคญั ณ วนัทีใ่นงบแสดงฐำนะกำรเงนิรวมและงบแสดงฐำนะ
กำรเงนิเฉพำะกจิกำร มดีงัต่อไปนี้ 
 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
   
อตัรำคดิลด   รอ้ยละ 1.19 ถงึ 2.51   รอ้ยละ 1.19 ถงึ 2.51  
อตัรำกำรขึน้เงนิเดอืน  รอ้ยละ 6.00 ถงึ 7.00   รอ้ยละ 6.00 ถงึ 7.00  
อตัรำกำรลำออก   
- อำยุน้อยกวำ่ 30 ปี  รอ้ยละ 20.00   รอ้ยละ 20.00  
- ตัง้แต่ 30 ปี ถงึน้อยกวำ่ 40 ปี  รอ้ยละ 15.00   รอ้ยละ 15.00  
- ตัง้แต่ 40 ปี ถงึน้อยกวำ่ 55 ปี  รอ้ยละ 9.00   รอ้ยละ 9.00  
- อำยุ 55 ปี ขึน้ไป  รอ้ยละ 0.00   รอ้ยละ 0.00  
อตัรำกำรเสยีชวีติ  รอ้ยละ 100.00 รอ้ยละ 100.00 
อตัรำกำรปรบัปรงุอตัรำกำรเสยีชวีติ  รอ้ยละ 3.00 รอ้ยละ 3.00 
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กำรวเิครำะหค์วำมอ่อนไหวของขอ้สมมตหิลกัในกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตรป์ระกนัภยัเป็นดงันี้ 
 
 งบกำรเงินรวม 
   ผลกระทบต่อภำระผกูพนัโครงกำร 
   ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำน 
 กำรเปล่ียนแปลงในข้อสมมติ กำรเพ่ิมขึน้ (ลดลง) ของภำระผกูพนั 
 พ.ศ.2563 พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 พ.ศ.2562 
   บำท บำท 
     

อตัรำคดิลด เพิม่ขึน้รอ้ยละ 1 เพิม่ขึน้รอ้ยละ 1 (4,663,576) (4,320,226) 
 ลดลงรอ้ยละ 1 ลดลงรอ้ยละ 1 5,500,474 5,113,643 
อตัรำกำรเพิม่ขึน้ของเงนิเดอืน เพิม่ขึน้รอ้ยละ 1 เพิม่ขึน้รอ้ยละ 1 5,635,050 4,817,311 
 ลดลงรอ้ยละ 1 ลดลงรอ้ยละ 1 (4,871,801) (4,177,941) 
อตัรำกำรลำออกของพนกังำน เพิม่ขึน้รอ้ยละ 20 เพิม่ขึน้รอ้ยละ 20 (6,386,215) (5,407,627) 
 ลดลงรอ้ยละ 20 ลดลงรอ้ยละ 20 8,600,721 7,207,434 
 
กำรวเิครำะหค์วำมอ่อนไหวขำ้งตน้นี้อำ้งองิจำกกำรเปลีย่นแปลงขอ้สมมต ิขณะทีใ่หข้อ้สมมตอิื่นคงที ่ในทำงปฏบิตัสิถำนกำรณ์ดงักล่ำว
ยำกที่จะเกิดขึ้น และกำรเปลี่ยนแปลงในข้อสมมติอำจมีควำมสมัพนัธ์กัน ในกำรค ำนวณกำรวิเครำะห์ควำมอ่อนไหวของภำระผูกพัน
ผลประโยชน์ทีก่ ำหนดไวท้ีม่ตี่อกำรเปลีย่นแปลงในขอ้สมมตหิลกัไดใ้ชว้ธิเีดยีวกบั (มูลค่ำปัจจุบนัของภำระผูกพนัโครงกำรผลประโยชน์ 
ที่ก ำหนดไว้ค ำนวณด้วยวธิคีดิลดแต่ละหน่วยที่ประมำณกำรไว้ (Projected Unit Credit Method) ณ วนัสิ้นรอบระยะเวลำรำยงำน)  
ในกำรค ำนวณหนี้สนิภำระผกูพนัผลประโยชน์พนกังำนทีร่บัรูใ้นงบแสดงฐำนะกำรเงนิ 
 
วธิกีำรและประเภทของขอ้สมมตทิีใ่ชใ้นกำรจดัท ำกำรวเิครำะหค์วำมอ่อนไหวไมไ่ดเ้ปลีย่นแปลงจำกปีก่อน 
 
ระยะเวลำถวัเฉลี่ยถ่วงน ้ำหนักของภำระผูกพนัตำมโครงกำรผลประโยชน์ในงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร คอื  15.2 ปี 
(พ.ศ. 2562 : 16.2 ปี) 
 
กำรวเิครำะหก์ำรครบก ำหนดของกำรจ่ำยช ำระผลประโยชน์พนกังำนทีไ่มม่กีำรคดิลด มดีงันี้ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บำท บำท บำท บำท 
     

ครบก ำหนดช ำระภำยใน     
น้อยกวำ่ 1 ปี  1,438,731   1,189,087   -   -    
เกนิกวำ่ 1 ปี แต่ไมเ่กนิ 2 ปี  209,670   1,438,731   -   -    
เกนิกวำ่ 2 ปี แต่ไมเ่กนิ 5 ปี  5,607,333   5,475,852   966,062   966,062  
เกนิกวำ่ 5 ปี  88,022,129   88,363,280   13,676,881   13,676,881  
  95,277,863   96,466,950   14,642,943   14,642,943  
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28.2 ผลประโยชน์ระยะยำวอ่ืน 

 

จ ำนวนทีร่บัรูใ้นงบแสดงฐำนะกำรเงนิ มดีงันี้ 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
     

มลูคำ่ปัจจุบนัของภำระผกูพนัผลประโยชน์     
   ระยะยำวอื่น 1,862,138 2,298,109 - - 
หนี้สนิทีส่ทุธริบัรูใ้นงบแสดงฐำนะกำรเงนิ 1,862,138 2,298,109 - - 
 

รำยกำรเคลื่อนไหวของภำระผกูพนัผลประโยชน์ระยะยำวอื่นระหว่ำงปีมดีงันี้ 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
     

ณ วนัที ่1 มกรำคม 2,298,109 1,906,103 - - 
ตน้ทุนบรกิำรปัจจุบนั 330,025 352,298 - - 
คำ่ใชจ้่ำยดอกเบีย้ 22,054 37,879 - - 
โอนยำ้ย (383,514) (240,023) - - 
กำรวดัมลูคำ่ใหม่     
   ขำดทุนทีเ่กดิจำกกำรเปลีย่นแปลง 
        ขอ้สมมตทิำงกำรเงนิ - 397,702 - - 
   ขาดทุนทีเ่กดิจากประสบการณ์ - 4,148 - - 
 (31,435) 552,006 - - 
     
กำรจ่ำยช ำระผลประโยชน์ 404,536 (160,000) - - 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 1,862,138 2,298,109 - - 
 

ขอ้สมมตฐิำนจำกกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตรป์ระกนัภยัทีส่ ำคญั ณ วนัทีใ่นงบแสดงฐำนะกำรเงนิรวมและงบแสดงฐำนะ
กำรเงนิเฉพำะกจิกำร มดีงัต่อไปนี้ 
 

 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
   

อตัรำคดิลด   รอ้ยละ 1.19 ถงึ 2.51   รอ้ยละ 1.19 ถงึ 2.51  
อตัรำกำรลำออก   
- อำยุน้อยกวำ่ 30 ปี  รอ้ยละ 20.00   รอ้ยละ 20.00  
- ตัง้แต่ 30 ปี ถงึน้อยกวำ่ 40 ปี  รอ้ยละ 15.00   รอ้ยละ 15.00  
- ตัง้แต่ 40 ปี ถงึน้อยกวำ่ 55 ปี  รอ้ยละ 9.00   รอ้ยละ 9.00  
- อำยุ 55 ปี ขึน้ไป  รอ้ยละ 0.00   รอ้ยละ 0.00  

 
 
 
 



บริษทั ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส ์จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบข้อมูลงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 

108 

กำรวเิครำะหค์วำมอ่อนไหวของขอ้สมมตหิลกัในกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตรป์ระกนัภยัเป็นดงันี้ 
 
 งบกำรเงินรวม 
   ผลกระทบต่อภำระผกูพนัโครงกำร 
   ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำน 
 กำรเปล่ียนแปลงในข้อสมมติ กำรเพ่ิมขึน้ (ลดลง) ของภำระผกูพนั 
 พ.ศ.2563 พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 พ.ศ.2562 
   บำท บำท 
     

อตัรำคดิลด เพิม่ขึน้รอ้ยละ 1 เพิม่ขึน้รอ้ยละ 1 (150,246) (142,903) 
 ลดลงรอ้ยละ 1 ลดลงรอ้ยละ 1 166,076 158,113 
อตัรำกำรลำออกของพนกังำน เพิม่ขึน้รอ้ยละ 20 เพิม่ขึน้รอ้ยละ 20 (456,495) (553,873) 
 ลดลงรอ้ยละ 20 ลดลงรอ้ยละ 20 577,637 706,440 
 

29 ทุนเรือนหุ้น 
 
กำรเปลีย่นแปลงของทุนเรอืนหุน้ส ำหรบัปี สิน้สดุวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 และ 2562 มดีงันี้ 
 
 ทุนจดทะเบียน ทุนท่ีออกและช ำระแล้ว ส่วนเกินมูลค่ำ   
 จ ำนวนหุ้น มูลค่ำหุ้น จ ำนวนหุ้น มูลค่ำหุ้น หุ้นสำมญั หุ้นทุนซ้ือคืน รวม 
 หุ้น บำท หุ้น บำท บำท บำท บำท 
        
ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2562 615,000,000 307,500,000 604,500,000 302,250,000 687,965,894 - 990,215,894 
กำรออกหุน้ใหพ้นกังำน      -  
   ตำมโครงกำรใหส้ทิธซิือ้หุน้ - - 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 
จดทะเบยีนเพิม่ทนุ 152,326,944 76,163,472 - - - - - 
หกั หุน้ทุนซือ้คนื - -  -     -     -     (40,089,186)  (40,089,186) 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563  767,326,944  383,663,472  609,307,775   304,653,888   708,639,327   (40,089,186)  973,204,029  

 
ตำมทีบ่รษิทัมกีำรออกใบส ำคญัแสดงสทิธซิื้อหุน้สำมญัใหพ้นักงำนในปี พ.ศ. 2560 ตำมทีเ่ปิดเผยในหมำยเหตุ 40 ในระหว่ำงปีสิน้สุด
วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ.2562 มผีูแ้สดงควำมจ ำนงในกำรใชส้ทิธใิบส ำคญัแสดงสทิธจิ ำนวน 4,807,775 สทิธ ิเพื่อซื้อหุน้สำมญัจ ำนวน 
4,807,775 หุน้ รำคำใชส้ทิธหิน่วยละ 4.80 บำท รวมเป็นเงนิจ ำนวนทัง้สิน้ 23,077,321 บำท ซึง่บรษิทัไดร้บัช ำระเงนิเตม็จ ำนวนแลว้ 
 
เมื่อวนัที่ 20 เมษำยน พ.ศ. 2563 ที่ประชุมสำมญัผู้ถือหุ้นประจ ำปี พ.ศ. 2563 ได้อนุมตัิกำรเพิ่มทุนจดทะเบียนของบรษิัทจ ำนวน 
152,326,944 หุน้ มูลค่ำหุน้ละ 0.50 บำทต่อหุน้ เป็นจ ำนวนเงนิ 76,163,472 บำท บรษิทัไดจ้ดทะเบยีนเพิม่ทุนกบักระทรวงพำณิชย์
เมือ่วนัที ่27 เมษำยน พ.ศ. 2563 
 
เมื่อวนัที ่12 พฤษภำคม พ.ศ. 2563 ทีป่ระชุมคณะกรรมกำรบรษิทั อนุมตัโิครงกำรซื้อหุน้คนืเพื่อบรหิำรทำงกำรเงนิ โดยจ ำนวนหุน้  
ที่ซื้อคืนไม่เกิน 10,000,000 หุ้น หรือคิดเป็นจ ำนวนไม่เกินร้อยละ 1.64 ของหุ้นที่จ ำหน่ำยได้แล้วทัง้หมดของบริษัท ซึ่งมีวงเงนิ 
ส ำหรบัโครงกำรซื้อหุน้คนืในจ ำนวนวงเงนิไม่เกนิ 50.00 ลำ้นบำท ก ำหนดระยะเวลำกำรซื้อหุน้คนืตัง้แต่วนัที ่27 พฤษภำคม พ.ศ. 2563  
ถงึวนัที ่26 พฤศจกิำยน พ.ศ. 2563 โดยบรษิทัมกีำรซื้อหุน้คนืในปี พ.ศ. 2563 แลว้จ ำนวน 8,000,000 หุน้ คดิเป็นจ ำนวนเงนิทัง้สิ้น 
40.09 ลำ้นบำท ทัง้นี้บรษิทัไดจ้ดัสรรก ำไรสะสมไวเ้ป็นส ำรองหุน้ทุนซือ้คนืดว้ยรำคำทุนของหุน้ทีซ่ือ้คนืมำ 
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30 ใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสำมญั 

 
เมื่อวนัที ่28 พฤษภำคม พ.ศ. 2563 บรษิทัไดอ้อกใบส ำคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซื้อหุน้สำมญั (III-W1) เพื่อเสนอขำยใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิของ
บรษิทั โดยมรีำยละเอยีดดงัต่อไปนี้ 
 
ประเภทใบส ำคญัแสดงสทิธ ิ : ชนิดระบุชือ่ผูถ้อื และสำมำรถโอนเปลีย่นมอืได ้  
อำยุของใบส ำคญัแสดงสทิธ ิ : 3 ปี นบัแต่วนัทีอ่อกใบส ำคญัแสดงสทิธ ิ
จ ำนวน   : 152,326,837 หน่วย 
สดัส่วนเสนอขำย  : ใบส ำคญัแสดงสทิธ ิ1 หน่วยต่อ 1 หุน้สำมญัเพิม่ทุนทีไ่ดร้บักำรจดัสรร 
รำคำเสนอขำย  : 0.00 บำทต่อหน่วย (ไมค่ดิมลูคำ่) 
อตัรำกำรใชส้ทิธซิือ้หุน้สำมญั : ใบส ำคญัแสดงสทิธ ิ1 หน่วย มสีทิธใินกำรซือ้หุน้สำมญัของบรษิทัได ้1 หุน้ 
รำคำใชส้ทิธ ิ  : 6.00 บำทต่อ 1 หุน้สำมญัใหม ่
วนัก ำหนดกำรใชส้ทิธ ิ : วนัท ำกำรสดุทำ้ยของทุก 6 เดอืน นบัจำกวนัทีอ่อกใบส ำคญัแสดงสทิธ ิ(เดอืนพฤศจกิำยน  
    และเดอืนพฤษภำคม)ของแต่ละปี ตลอดอำยุใบส ำคญัแสดงสทิธ ิ
วนัแรกของกำรใชส้ทิธ ิ : วนัที ่30 พฤศจกิำยน พ.ศ. 2563 
วนัสดุทำ้ยของกำรใชส้ทิธ ิ : วนัที ่13 พฤษภำคม พ.ศ. 2566 
 
ในระหวำ่งปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 ไมม่ผีูแ้สดงเจตจ ำนงกำรใชส้ทิธ ิ
 

31 เงินปันผลจ่ำย 
 
เมื่อวนัที ่20 เมษำยน พ.ศ. 2563 ทีป่ระชุมสำมญัผูถ้อืหุน้ประจ ำปี พ.ศ. 2563 ไดอ้นุมตัใิหจ้ดัสรรทุนส ำรองตำมกฏหมำยจ ำนวน 6.10 
ลำ้นบำทและอนุมตักิำรจ่ำยเงนิปันผลในอตัรำหุน้ละ 0.15 บำทต่อหุน้ ส ำหรบัรอบระยะเวลำบญัชสีิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 
โดยมจี ำนวนหุน้สำมญัที่มสีทิธไิดร้บัเงนิปันผลจ ำนวน 609,307,775 หุน้ เป็นจ ำนวนเงนิ 91.40 ลำ้นบำท บรษิทัจ่ำยเงนิปันผลดงักล่ำว
ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ในวนัที ่18 พฤษภำคม พ.ศ. 2563 
 
เมื่อวนัที่ 24 เมษำยน พ.ศ. 2562 ที่ประชุมสำมญัผู้ถือหุ้นประจ ำปี พ.ศ. 2562 ได้อนุมตัิให้จดัสรรทุนส ำรองตำมกฎหมำยจ ำนวน  
5.50 ลำ้นบำทและอนุมตักิำรจ่ำยเงนิปันผลในอตัรำหุน้ละ 0.17 บำทต่อหุน้ ส ำหรบัรอบระยะเวลำบญัชสีิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 
โดยมจี ำนวนหุ้นสำมญัทีม่สีทิธไิดร้บัเงนิปันผลจ ำนวน 606,829,088 หุน้ ประกอบดว้ยหุน้สำมญั ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 จ ำนวน 
604,500,000 หุ้น และหุ้นสำมญัที่เกดิจำกกำรใช้สทิธติำมใบส ำคญัแสดงสทิธทิี่จะซื้อหุ้นสำมญัของพนักงำนบรษิทัในเดอืนมนีำคม 
พ.ศ. 2562 จ ำนวน 2,329,088 หุ้น รวมเป็นจ ำนวนเงิน 103.16 ล้ำนบำท บริษัทจ่ำยเงินปันผลดังกล่ำวให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที ่ 
22 พฤษภำคม พ.ศ. 2562 
 

32 ส ำรองตำมกฎหมำย 
 
ตำมพระรำชบญัญตับิรษิทัมหำชนจ ำกดั พ.ศ. 2535 บรษิทัตอ้งจดัสรรส ำรองตำมกฎหมำยอย่ำงน้อยรอ้ยละ 5 ของก ำไรสุทธหิลกัหกัส่วน
ของขำดทุนสะสมยกมำ (ถ้ำม)ี จนกว่ำทุนส ำรองนี้จะมมีูลค่ำไม่น้อยกว่ำรอ้ยละ 10 ของทุนจดทะเบยีน ทุนส ำรองนี้ไม่สำมำรถน ำไปจ่ำย 
เงนิปันผลได ้
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33 รำยได้อ่ืน 

 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บำท บำท บำท บำท 
     
รำยไดค้ำ่เชำ่  518,384   385,965   -     -    
รำยไดด้อกเบีย้  801,256   2,016,819   10,427,259   12,669,722  
รำยไดค้ำ่บรหิำรจดักำร  4,656,000    -      48,320,000   47,680,000  
ก ำไรจำกกำรขำยเงนิลงทุน (หมำยเหตุ 16)  43,983,971  -  8,228,282  - 
รำยไดอ้ื่น  6,993,151   9,419,481   1,945,748   2,292,107   

 56,952,762   11,822,265   68,921,289   62,641,829  
 

34 ต้นทุนทำงกำรเงิน 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บำท บำท บำท บำท 
     

ดอกเบีย้เงนิกูย้มืจำกสถำบนักำรเงนิ  21,824,991   9,678,715   18,385,140   9,642,904  
ดอกเบีย้สญัญำเชำ่ 8,436,624 -  396,751  -  
ดอกเบีย้สญัญำเชำ่กำรเงนิ - 1,175,919 - 391,322 
ดอกเบีย้จ่ำยส ำหรบัสิง่ตอบแทนทีค่ำดวำ่จะตอ้งจ่ำย 
   ส ำหรบักำรลงทุนในกำรรว่มคำ้  

 
 886,874  

 
 4,075,845  

 
 886,874  

 
 4,075,845  

ดอกเบีย้จ่ำยอื่นๆ  285,360   -   2,583  -  
31,433,849  14,930,479   19,671,348   14,110,071  

 

35 ค่ำใช้จ่ำยตำมลกัษณะ 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บำท บำท บำท บำท 
     

คำ่ระวำง  866,723,297   1,578,222,029   17,775,689   55,661,566 

คำ่ใชจ้่ำยผลประโยชน์พนกังำน  285,858,611   365,476,312   54,482,587   50,150,221 

คำ่เสือ่มรำคำและคำ่ตดัจ ำหน่ำย  101,161,984  48,774,905   9,779,943   8,769,682 

ขำดทุนจำกกำรตดัจ ำหน่ำยทรพัยส์นิ (หมำยเหตุ 20)  51,281   25,886   -     - 

ขำดทุนจำกกำรดอ้ยคำ่ของสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิ (หมำยเหตุ 12)  11,747,036   -   77,968   - 

กำรจ่ำยโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์(หมำยเหตุ 39)  885,452   1,330,000   885,452   1,330,000 

คำ่ใชจ้่ำยตำมสญัญำเชำ่ 27,830,378   105,085,757   32,550   232,908 

คำ่สำธำรณูปโภค  31,397,753   46,573,055   10,243,489   10,457,227 

คำ่ธรรมเนียมวชิำชพี และคำ่ธรรมเนียมอื่น  44,994,161   61,444,889   19,263,662   19,797,776 

คำ่ซ่อมแซม  12,048,350   14,926,566   1,511,371   908,769 
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36 ภำษีเงินได้ 

 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บำท บำท บำท บำท 
     

ภำษเีงนิไดใ้นปีปัจจุบนั  9,044,922   14,580,519   -     -    
ภำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัช ี(หมำยเหตุ 23)  3,664,091   (877,842)  2,165,891   (874,239) 
  12,709,013  13,702,677   2,165,891   (874,239) 
 
ภำษเีงนิไดท้ีแ่สดงในงบก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็รวมค ำนวณจำกก ำไรสุทธทิำงภำษขีองบรษิทัในอตัรำรอ้ยละ  20 และของบรษิทัย่อยใน
อตัรำรอ้ยละ 17 หรอื 20  
 
ภำษีเงินได้ส ำหรับก ำไรก่อนภำษีเงินได้ของกลุ่มกิจกำรมียอดจ ำนวนที่แตกต่ำงจำกกำรค ำนวณก ำไรทำงบัญชีคูณกับอัตรำภำษี   
โดยมรีำยละเอยีดดงันี้ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บำท บำท บำท บำท 
     

ก ำไรกอ่นภำษ ี 161,133,825 178,212,756   129,552,013  119,575,300  
     

ภำษคี ำนวณจำกอตัรำภำษรีอ้ยละ 17 หรอื 20 31,992,608 35,326,746  25,910,403  23,915,060  
   (พ.ศ. 2562 : รอ้ยละ 17 หรอื 20)     
ผลกระทบ:     
   สว่นแบง่ก ำไรจำกเงนิลงทุนในบรษิทัรว่มและกำรรว่มคำ้  (27,085,403) (19,234,540)  -     -    
   รำยไดท้ีไ่ดร้บัยกเวน้ภำษเีงนิได ้  (6,577,631) -  (25,217,978)  (20,508,177) 
   รำยจ่ำยทีถ่อืเป็นรำยจ่ำยทำงภำษไีดเ้พิม่  (2,059,631)  (5,523,917)  (1,079,599)  (5,176,190) 
   คำ่ใชจ้่ำยทีไ่มส่ำมำรถหกัภำษ ี 4,731,564  2,877,047   2,553,065   779,231  
   ผลขำดทนุทำงภำษใีนงวดปัจจุบนัทีไ่มไ่ดร้บัรู ้     
       เป็นสนิทรพัยภ์ำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัช ี 9,887,601 20,077  -     -    
   กำรกลบัรำยกำร (กำรรบัรู)้ ผลขำดทุนทำงภำษใีนงวด     
       กอ่นทีบ่นัทกึเป็นสนิทรพัยภ์ำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัช ี  1,819,905  237,264  -     115,837  
ภำษเีงนิได ้ 12,709,013 13,702,677 2,165,891 (874,239) 
 
อตัรำภำษเีงนิไดถ้วัเฉลีย่ส ำหรบัปีสิน้สุด วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 ส ำหรบังบกำรเงนิรวม คอื อตัรำรอ้ยละ 7.88 ต่อปี (พ.ศ. 2562: 
อตัรำรอ้ยละ 7.69 ต่อปี) และงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร คอื อตัรำรอ้ยละ 1.67 ต่อปี (พ.ศ. 2562: อตัรำรอ้ยละ - 0.73 ต่อปี) อตัรำภำษี
เงนิไดข้องงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำรเปลีย่นแปลงจำกงวดก่อนเนื่องจำกกำรลดลงของรำยจ่ำยทีถ่อืเป็นรำยจ่ำยทำงภำษไีดเ้พิม่ 
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37 ก ำไรต่อหุ้น 

 
37.1) ก ำไรต่อหุ้นขัน้พืน้ฐำน 

 
ก ำไรต่อหุ้นขัน้พื้นฐำนค ำนวณโดยกำรหำรก ำไรสุทธิที่เป็นของผู้ถือหุ้นสำมญัด้วยจ ำนวนหุ้นสำมญัถัวเฉลี่ยถ่วงน ้ำหนัก  
ตำมระยะเวลำทีอ่อกอยูใ่นระหวำ่งปี 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บำท บำท บำท บำท 
     
ก ำไรสทุธสิว่นทีเ่ป็นของบรษิทัใหญ่ (บำท) 162,491,422 164,510,079 127,386,122 120,449,539 
     
จ ำนวนหุน้สำมญัถวัเฉลีย่ถ่วงน ้ำหนกั (หุน้) 594,713,290 607,213,189 594,713,290 607,213,189 
ก ำไรตอ่หุน้ขัน้พืน้ฐำน (บำทตอ่หุน้) 0.2732 0.2709 0.2142 0.1984 

 
37.2) ก ำไรต่อหุ้นปรบัลด 

 
ก ำไรต่อหุน้ปรบัลดค ำนวณโดยกำรหำรก ำไรสทุธทิีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้สำมญัดว้ย จ ำนวนหุน้สำมญัส ำหรบักำรค ำนวณก ำไรต่อหุน้
ขัน้พืน้ฐำน ปรบัเพิม่ดว้ยจ ำนวนหุน้สำมญัทีต่อ้งออกเสมอืนวำ่มกีำรใชส้ทิธซิือ้หุน้สำมญัถวัเฉลีย่ถ่วงน ้ำหนกั 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บำท บำท บำท บำท 
     
ก ำไรสทุธสิว่นทีเ่ป็นของบรษิทัใหญ่ (บำท) 162,491,422 164,510,079 127,386,122 120,449,539  
     
จ ำนวนหุน้ส ำหรบักำรค ำนวณก ำไรต่อหุน้ขัน้พืน้ฐำน 594,713,290 607,213,189 594,713,290 607,213,189 
บวก  จ ำนวนหุน้สำมญัทีอ่อกเพิม่เสมอืนวำ่ม ี     
          กำรใชส้ทิธซิือ้หุน้สำมญัถวัเฉลีย่     
          ถ่วงน ้ำหนกั (หุน้) - 1,282,868 - 1,282,868 
จ ำนวนหุน้ส ำหรบักำรค ำนวณก ำไรต่อหุน้ปรบัลด (หุน้) 594,713,290 608,496,057 594,713,290 608,496,057 
ก ำไรตอ่หุน้ปรบัลด (บำทต่อหุน้) 0.2732 0.2704 0.2142 0.1979 
 
ในระหว่ำงปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 รำคำตลำดถวัเฉลีย่ของหุน้ของบรษิทัมมีลูค่ำต ่ำกว่ำรำคำใชส้ทิธซิื้อหุน้ ดงันัน้
จงึไม่มจี ำนวนหุน้สำมญัทีอ่อกเพิม่เสมอืนว่ำมกีำรใชส้ทิธซิื้อหุน้สำมญัถวัเฉลีย่ถ่วงน ้ำหนัก ก ำไรต่อหุน้ปรบัลดจงึเท่ำกบัก ำไร
ต่อหุน้พืน้ฐำน 
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38 รำยกำรกบับคุคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั 

 
บรษิทัมผีูถ้อืหุน้รำยใหญ่ 2 ท่ำน ซึง่เป็นกรรมกำรของบรษิทัและถอืหุน้ในบรษิทัรวมกนัรอ้ยละ 35.64 (พ.ศ. 2562 : รอ้ยละ 35.55) 
 
รำยกำรต่อไปนี้เป็นรำยกำรกบับุคคลหรอืกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 
 
38.1 รำยได้จำกกำรให้บริกำร 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บำท บำท บำท บำท 
รำยได้จำกกำรให้บริกำร     
บรษิทัยอ่ย  -      -      10,447,619   12,301,027  
บรษิทัรว่ม  13,748,514   46,720,575   6,214,384   6,356,110  
กำรรว่มคำ้  34,520,617   139,410,085   367,569   684,096  
  48,269,131   186,130,660   17,029,572   19,341,233  

 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บำท บำท บำท บำท 
     
รำยได้จำกกำรให้เช่ำและกำรบริกำรท่ีเก่ียวข้องกนั     
บรษิทัยอ่ย  -      -      5,716,692  - 
บรษิทัรว่ม  6,130,475   6,241,121   6,130,475   8,735,744  
กำรรว่มคำ้  2,113,178   -     2,113,178   6,241,121  
  8,243,653   6,241,121   13,960,345   14,976,865  

 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บำท บำท บำท บำท 
ค่ำบริหำรจดักำร     
บรษิทัยอ่ย  -      -      48,320,000   47,680,000  
บรษิทัรว่ม  2,220,000   2,220,000   -     -  
กำรรว่มคำ้  2,436,000   2,436,000   -     -  
  4,656,000   4,656,000   48,320,000   47,680,000  
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 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บำท บำท บำท บำท 
เงินปันผลรบั     
บรษิทัยอ่ย  -      -      43,743,901   49,000,000  
บรษิทัรว่ม  -      -      5,770,000   6,400,000  
กำรรว่มคำ้  -      -      76,575,990   47,140,883  
  -     -     126,089,891   102,540,883  

 

38.2 กำรรบับริกำร 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บำท บำท บำท บำท 
     
กำรรบับริกำรจำก     
บรษิทัยอ่ย  -      -      5,378,553   6,492,964  
บรษิทัรว่ม  2,342,549   1,758,228   1,998,712   1,580,039  
กำรรว่มคำ้  267,209,527   91,489,219   -     -    
 269,552,076   93,247,447   7,377,265   8,073,003  
 

38.3 ยอดค้ำงช ำระท่ีเกิดจำกกำรให้และรบับริกำร 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บำท บำท บำท บำท 
     
ลกูหน้ีกำรค้ำ     
บรษิทัยอ่ย  -      -      20,965,633   15,339,802  
บรษิทัรว่ม  6,568,354   8,082,676   2,281,756   3,806,060  
กำรรว่มคำ้  5,664,873   32,225,544   23,211   377,725  
  12,233,227   40,308,220   23,270,600   19,523,587  
     
เจ้ำหน้ีกำรค้ำ     
บรษิทัยอ่ย  -      -      690,377   448,713  
บรษิทัรว่ม  191,436   71,170   165,169   68,570  
กำรรว่มคำ้  43,531,535   7,844,497   -     -    
 43,722,971  7,915,667   855,546   517,283  
     
เจ้ำหน้ีอ่ืน     
บรษิทัรว่ม 16,857    -    - -  
     
ค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำย     
บรษิทัยอ่ย  -      -     15,347     8,789  
กำรรว่มคำ้  -     651,498   -      -     
 -   651,498  15,347     8,789  
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38.4 เงินปันผลค้ำงรบั 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บำท บำท บำท บำท 
     
บรษิทัยอ่ย  -      -      31,230,061   49,000,000  
บรษิทัรว่ม  2,150,000   4,300,000   2,150,000   4,300,000  
กำรรว่มคำ้  30,516,010   30,398,355   28,116,090   26,798,475  
  32,666,010   34,698,355   61,496,151   80,098,475  

 
38.5 เงินให้กู้ยืมระยะสัน้แก่กิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บำท บำท บำท บำท 
     

บรษิทัยอ่ย  -      -      232,216,300   275,816,300  
บรษิทัรว่ม  -     9,000,000   -     9,000,000  
กำรรว่มคำ้  1,350,000   2,250,000   1,350,000   2,250,000  
  1,350,000   11,250,000   233,566,300   287,066,300  
 
เงนิให้กู้ยมืระยะสัน้แก่กิจกำรที่เกี่ยวข้องกนั มีอตัรำดอกเบี้ยร้อยละ 4.10 - 6.25 ต่อปี (พ.ศ. 2562 : ร้อยละ 4.60 - 6.25 ต่อปี) และ 
มกี ำหนดจ่ำยช ำระคนืเมือ่ทวงถำม 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บำท บำท บำท บำท 
     

ณ วนัที ่1 มกรำคม  11,250,000   2,250,000   287,066,300   322,566,300  
เพิม่ขึน้ระหว่ำงปี  5,000,000   9,000,000   92,400,000   56,000,000  
รบัช ำระคนืระหว่ำงปี  (14,900,000)   -      (145,900,000)  (91,500,000) 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม  1,350,000   11,250,000   233,566,300   287,066,300  
 



บริษทั ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส ์จ ำกดั (มหำชน) 
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38.6 ค่ำตอบแทนผูบ้ริหำรส ำคญั 

 
ผู้บริหำรส ำคัญของบรษิัท รวมถึงกรรมกำร (ไม่ว่ำจะท ำหน้ำที่ในระดบับริหำรหรือไม่) คณะผู้บริหำรระดบัสูง เลขำนุกำรบริษัท  
และหวัหน้ำหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน คำ่ตอบแทนทีจ่่ำยหรอืคำ้งจ่ำยส ำหรบัผูบ้รหิำรส ำคญัมดีงันี้ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บำท บำท บำท บำท 
     

เงนิเดอืนและผลประโยชน์ระยะสัน้อื่น  48,971,158   49,137,038   17,466,556   17,780,870  
กำรจ่ำยโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์  885,452   1,330,000   885,452   1,330,000  
  49,856,610   50,467,038   18,352,008   19,110,870  

 
38.7 กำรค ำ้ประกนั 

 
บรษิทัไดท้ ำหนงัสอืค ้ำประกนัทีอ่อกโดยธนำคำรใหแ้ก่กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั จ ำนวน 379.71 ลำ้นบำท (หมำยเหต ุ41.1) 

 
39 กำรเปล่ียนแปลงในหน้ีสินท่ีเกิดจำกกิจกรรมจดัหำเงิน 

 
กำรเปลีย่นแปลงในหนี้สนิจำกกจิกรรมจดัหำเงนิสำมำรถแสดงไดด้งันี้ 
 

   

รำยกำร
เปล่ียนแปลงท่ี

ไม่ใช่เงินสด  
 1 มกรำคม กระแสเงินสด  31 ธนัวำคม 
 พ.ศ. 2563 สทุธิ กำรเพ่ิมขึน้ พ.ศ. 2563 
 บำท บำท บำท บำท 
     
งบกำรเงินรวม     
     
เงนิกูย้มืระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงนิ - 130,000,000 - 130,000,000 
เงนิกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิ 300,000,000 90,000,000 - 390,000,000 
หนี้สนิตำมสญัญำเชำ่ 251,566,718 (53,506,746) 14,628,587 212,688,599 
     
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร     
     
เงนิกูย้มืระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงนิ - 130,000,000 - 130,000,000 
เงนิกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิ 300,000,000 90,000,000 - 390,000,000 
หนี้สนิตำมสญัญำเชำ่ 11,881,870 (4,787,924) - 7,093,946 
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   รำยกำรเปล่ียนแปลงท่ีไม่ใช่เงินสด  

 1 มกรำคม กระแสเงินสด ต้นทุน  31 ธนัวำคม 

 พ.ศ. 2562 สทุธิ ทำงกำรเงิน กำรเพ่ิมขึน้ พ.ศ. 2562 

 บำท บำท บำท บำท บำท 

      

งบกำรเงินรวม      

เงนิกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิ 1,875,996 298,124,004 - - 300,000,000 

หนี้สนิตำมสญัญำเช่ำกำรเงนิ 31,229,965 (12,941,738) 1,175,919 3,505,700 22,969,846 

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร      

เงนิกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิ - 300,000,000 - - 300,000,000 

หนี้สนิตำมสญัญำเช่ำกำรเงนิ 10,654,031 (4,244,635) 391,322 - 6,800,718 

 
40 กำรจ่ำยโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ ์

 
เมือ่วนัที ่29 สงิหำคม พ.ศ. 2560 บรษิทัออกใบส ำคญัแสดงสทิธซิื้อหุน้สำมญั จ ำนวน 10,500,000 สทิธ ิส ำหรบัเสนอขำยแก่กรรมกำรและ
พนกังำนทีเ่ขำ้เงือ่นไขทีก่ ำหนด ในระหวำ่งทีบ่รษิทัท ำกำรจดทะเบยีนในตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย โดยใบส ำคญัแสดงสทิธ ิ1 หน่วย 
มสีทิธซิื้อหุน้สำมญัใหม่ได ้1 หุน้ ใบส ำคญัแสดงสทิธนิี้มกี ำหนดระยะเวลำใชส้ทิธภิำยใน 3 ปี นับแต่วนัทีอ่อกใบส ำคญัแสดงสทิธ ิกำรออก
ใบส ำคญัแสดงสทิธทิ ำใหเ้กดิรำยกำรจ่ำยโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑจ์ ำนวน 3,990,000 บำท ซึง่อำ้งองิจำกมลูคำ่ยุตธิรรมของใบส ำคญัแสดงสทิธ ิ
รำยกำรจ่ำยโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑจ์ะทยอยรบัรูเ้ป็นคำ่ใชจ้่ำยตลอดระยะเวลำกำรใชส้ทิธ ิ 
 
เมือ่วนัที ่2 กนัยำยน พ.ศ. 2563 ใบส ำคญัแสดงสทิธซิือ้หุน้สำมญัดงักล่ำวไดค้รบอำยุกำรใชส้ทิธ ิ
 
ในระหว่ำงปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 บรษิทัรบัรูร้ำยจ่ำยโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์จ ำนวน 885,452 บำท และ  
1,330,000 บำทตำมล ำดบั 
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41 ภำระผกูพนั 

 

41.1 หนังสือค ำ้ประกนัธนำคำร 
 

กลุ่มกจิกำรมหีนงัสอืค ้ำประกนัทีอ่อกโดยธนำคำรดงัต่อไปนี้ 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บำท บำท บำท บำท 
     
เพือ่เป็นหลกัประกนัในกำรใหบ้รกิำรทำงอำกำศ  163,558,032   192,651,176   123,096,346   120,189,426  
เพือ่เป็นหลกัประกนัในกำรใหบ้รกิำรขนส่งทำงอำกำศ  139,007,372   122,587,140   115,259,105   82,245,884  
เพือ่ค ้ำประกนัควำมเสยีหำยของตู ้TANK     
   ภำระหนี้กำรทำ่เรอื  3,500,000   10,700,000   100,000   100,000  
สทิธใินกำรประกอบกจิกำรคลงัสนิคำ้     
   ณ ท่ำอำกำศยำนดอนเมอืง  32,709,916   35,487,840   -     -    
เพือ่ใชเ้ป็นหลกัประกนัในกำรใชไ้ฟฟ้ำ     
   ใชน้ ้ำมนัรถและช ำระคำ่ภำระต่ำง ๆ     
   ทีก่ำรท่ำเรอืแหง่ประเทศไทย  21,954,380   7,284,983  20,851,280   384,000  
เพือ่ค ้ำประกนัควำมเสยีหำยของสนิคำ้  18,976,188   8,460,400   -     -    
  379,705,888   377,171,539  259,306,731  202,919,310 

 

41.2 เครื่องมือทำงกำรเงิน 
 

41.2.1 สญัญำซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ 
 

สญัญำซื้อขำยเงนิตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำเป็นสญัญำที่ช่วยในกำรบรหิำรควำมเสี่ยงที่เกิดจำกควำมผนัผวนอตัรำ
แลกเปลีย่นเงนิตรำต่ำงประเทศ 
 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 วันครบก ำหนดช ำระเงินของสญัญำอัตรำแลกเปลี่ยนเงินตรำ
ต่ำงประเทศล่วงหน้ำทีเ่ปิดสถำนะไวม้กี ำหนดช ำระเงนิภำยใน 1 ปี  
 

มลูคำ่ยุตธิรรมของเครือ่งมอือนุพนัธท์ำงกำรเงนิ มดีงันี้ 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บำท บำท บำท บำท 
สญัญำซือ้ขำยเงนิตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ     
   ทีเ่ป็นสนิทรพัย ์ - 161,552 - 122,724 
 

มูลค่ำยุตธิรรมของสญัญำซื้อขำยเงนิตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำเป็นมูลค่ำยุตธิรรมที่ค ำนวณโดยใชอ้ตัรำที่ก ำหนดโดย
ธนำคำรของกลุ่มกจิกำรดว้ยกำรพจิำรณำเงือ่นไขในตลำดทีม่อียู่ ณ วนัทีใ่นงบแสดงฐำนะกำรเงนิ และอยูใ่นขอ้มลูระดบั 
2 ของล ำดบัชัน้มลูคำ่ยุตธิรรม 
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41.2.2 สญัญำแลกเปล่ียนอตัรำดอกเบีย้ 

 
สญัญำแลกเปลีย่นอตัรำดอกเบีย้เป็นสญัญำทีช่ว่ยในกำรบรหิำรควำมเสีย่งทีเ่กดิจำกควำมผนัผวนของอตัรำดอกเบีย้ 
 
รำยละเอยีดของสญัญำแลกเปลีย่นอตัรำดอกเบีย้ ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 มดีงันี้ 
 
จ ำนวนเงนิตน้ อตัรำดอกเบีย้รบัตำมสญัญำ

แลกเปลีย่น 
อตัรำดอกเบีย้จ่ำยตำม
สญัญำแลกเปลีย่น 

วนัสิน้สดุสญัญำ 

300,000,000 บำท อัตรำดอกเบี้ ยลอยตัว  THB-
THBFIX 6 เดอืน บวกดว้ยอตัรำ
รอ้ยละ 1.6 

อั ต ร ำ ด อ ก เบี้ ย ค ง ที ่     
รอ้ยละ 4.1% 

31 ตุลำคม พ.ศ. 2567 

 
มลูคำ่ยุตธิรรมของเครือ่งมอือนุพนัธท์ำงกำรเงนิ มดีงันี้ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บำท บำท บำท บำท 
สญัญำแลกเปลีย่นอตัรำดอกเบีย้     
   ทีเ่ป็นสนิทรพัย ์(หนี้สนิ) (9,461,871) (8,880,962) (9,461,871) (8,880,962) 
 
มลูค่ำยุตธิรรมของสญัญำแลกเปลีย่นอตัรำดอกเบี้ยเป็นมลูค่ำยุตธิรรมทีค่ ำนวณโดยใชอ้ตัรำทีก่ ำหนดโดยธนำคำรของ
กลุ่มกจิกำรด้วยกำรพิจำรณำเงื่อนไขในตลำดที่มอียู่ ณ วนัที่ในงบแสดงฐำนะกำรเงนิ  และอยู่ในข้อมูลระดบั 2 ของ
ล ำดบัชัน้มลูคำ่ยุตธิรรม 
 

41.3 ภำระผกูพนัจำกสญัญำเช่ำด ำเนินงำนท่ียกเลิกไม่ได้ 
 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 กลุ่มกจิกำรมภีำระผกูพนัเกีย่วกบัสญัญำเชำ่ อุปกรณ์ส ำนักงำน รถยนตแ์ละอื่น ๆ โดยมอีำยุของ
สญัญำระยะเวลำตัง้แต่ 1 ถงึ 5 ปี และมจี ำนวนเงนิขัน้ต ่ำทีต่อ้งจ่ำยในอนำคตภำยใตส้ญัญำเช่ำด ำเนินงำนและสญัญำบรกิำรที่
เกีย่วขอ้งทีบ่อกเลกิไมไ่ดด้งันี้ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บำท บำท บำท บำท 
     
- ภำยในระยะเวลำ 1 ปี  -   22,009,006  -   1,212,600  
- ระยะเวลำหลงัจำก 1 ปี แตไ่มเ่กนิ 5 ปี  -   32,525,940   -   32,400  
  -   54,534,946   -   1,245,000  
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41.4 ภำระผกูพนัรำยจ่ำยฝ่ำยทุน 

 
ภำระผกูพนัทีเ่ป็นขอ้ผกูมดั ณ วนัทีใ่นงบแสดงฐำนะกำรเงนิทีเ่กีย่วขอ้งกบัรำยจ่ำยฝ่ำยทุนซึง่ยงัไมไ่ดร้บัรูใ้นงบกำรเงนิ มดีงันี้ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บำท บำท บำท บำท 
     
กำรสรำ้งอำคำรและทีจ่อดรถ 3,050,000 14,000,000 3,050,000 14,000,000 
 

42 เหตกุำรณ์ภำยหลงัวนัท่ีในงบกำรเงิน 
 
42.1  เงินปันผลรบัจำกบริษทั 
 

เมื่อวนัที ่11 มกรำคม พ.ศ. 2564 ทีป่ระชุมคณะกรรมกำรของ Around Logistics Management Co., Ltd. ไดอ้นุมตัจิ่ำยเงนิปัน
ผลระหว่ำงกำลแก่ผู้ถือหุ้นสำมญัในอตัรำหุ้นละ 4.80 ดอลลำร์สงิคโปร์ จ ำนวน 250,000 หุ้น คิดเป็นจ ำนวนเงนิ 1,200,000 
ดอลลำรส์งิคโปร ์โดยบรษิทัจะไดร้บัเงนิปันผลดงักล่ำวตำมสดัส่วนกำรถอืหุน้รอ้ยละ 50.00 จ ำนวน 600,000 ดอลลำรส์งิคโปร ์
หรอืประมำณ 13.43 ลำ้นบำท ภำยในปี พ.ศ. 2564 

 
42.2  กำรจ่ำยเงินปันผล 

 
เมื่อวนัที่ 23 กุมภำพนัธ์ พ.ศ. 2564 ที่ประชุมคณะกรรมกำรบรษิทัครัง้ที ่2/2564 ไดอ้นุมตัใิห้เสนอต่อที่ประชุมสำมญัผูถ้ือหุ้น
ประจ ำปี พ.ศ. 2564 เพื่อพจิำรณำอนุมตักิำรจ่ำยเงนิปันผลจำกผลประกอบกำรประจ ำปี พ.ศ. 2563 ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้สำมญัทัง้หมด
จ ำนวน  601,307,775 หุน้ ในอตัรำหุน้ละ 0.10 บำท รวมเป็นเงนิทัง้สิน้ 60.13 ลำ้นบำท 
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