
บริษทั ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส ์จ ำกดั (มหำชน) 
 
ข้อมูลทำงกำรเงินรวมและข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำรระหว่ำงกำล  
(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
 
วนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2564 
 



 

 

รำยงำนกำรสอบทำนข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลโดยผู้สอบบญัชีรบัอนุญำต 
 
เสนอผูถ้อืหุน้และคณะกรรมการของบรษิทั ทรพิเพลิ ไอ โลจสิตกิส ์จ ากดั (มหาชน)  
 
ข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมูลทางการเงินรวมระหว่างกาลของบรษิัท ทรพิเพิล ไอ โลจสิติกส์ จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย และข้อมูล 
ทางการเงนิเฉพาะกิจการระหว่างกาลของบรษิัท ทรพิเพลิ ไอ โลจสิตกิส์ จ ากดั (มหาชน) ซึ่งประกอบดว้ย งบแสดงฐานะการเงนิรวมและ 
งบแสดงฐานะการเงนิฉพาะกจิการ ณ วนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2564 งบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวมและงบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็เฉพาะกจิการ 
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจา้ของรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจา้ของเฉพาะกจิการ รวมถงึงบกระแสเงนิสดรวมและ 
งบกระแสเงนิสดเฉพาะกจิการส าหรบังวดสามเดอืนสิ้นสุดวนัเดยีวกนั และหมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 
ซึ่งผู้บรหิารของกิจการเป็นผูร้บัผดิชอบในการจดัท าและน าเสนอข้อมูลทางการเงนิรวมและขอ้มูลทางการเงนิเฉพาะกิจการระหว่าง
กาลนี้ตามมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่34 เรื่อง การรายงานทางการเงนิระหว่างกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูร้บัผดิชอบในการใหข้อ้สรุป
เกีย่วกบัขอ้มลูทางการเงนิรวมและขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 
 
ขอบเขตกำรสอบทำน 
 

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 “การสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชี           
รบัอนุญาตของกจิการ” การสอบทานขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาลประกอบดว้ย การใชว้ธิกีารสอบถามบุคลากรซึง่ส่วนใหญ่เป็นผูร้บัผดิชอบ
ดา้นการเงนิและบญัช ีและการวเิคราะห์เปรยีบเทยีบและวธิกีารสอบทานอื่น การสอบทานนี้มขีอบเขตจ ากดักว่าการตรวจสอบ
ตามมาตรฐานการสอบบญัช ีท าใหข้า้พเจา้ไม่สามารถไดค้วามเชื่อมัน่ว่าจะพบเรื่องทีม่นีัยส าคญัทัง้หมดซึง่อาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ 
ดงันัน้ขา้พเจา้จงึไม่อาจแสดงความเหน็ต่อขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลทีส่อบทานได ้
 
ข้อสรปุ 
 

ขา้พเจา้ไม่พบสิง่ที่เป็นเหตุใหเ้ชื่อว่าขอ้มูลทางการเงนิรวมและขอ้มูลทางการเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัท าขึ้น
ตามมาตรฐานการบญัชฉีบบัที ่34 เรื่อง การรายงานทางการเงนิระหว่างกาล ในสาระส าคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 
 
 
บรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบเีอเอส จ ากดั 
 
 
 
 
 
วิเชียร  ก่ิงมนตรี 
ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่3977 
กรุงเทพมหานคร 
11 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 



บริษทั ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส ์จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที 31 มีนาคม พ.ศ. 2564

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

31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม

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

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

สินทรพัย์

สินทรพัยห์มุนเวียน

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 92,206,285 110,488,033 43,134,268 34,021,248

ลูกหนีการคา้และลูกหนีอนื - สุทธิ 7 562,940,379 433,190,953 119,865,127 116,391,419

เงนิใหกู้ย้มืระยะสนัแก่กจิการทเีกยีวขอ้งกนั 15.3 18,450,000 1,350,000 216,166,300 233,566,300

สนิคา้คงเหลอื 1,190,980 1,390,321 - -

สนิทรพัยห์มนุเวยีนอนื 5,317,567 5,771,421 196,878 424,652

สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนทถีอืไวเ้พอืขาย 8 - 32,754,206 - -

รวมสินทรพัยห์มุนเวียน 680,105,211 584,944,934 379,362,573 384,403,619

สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน

เงนิลงทุนในบรษิทัย่อย 9.1 - - 152,948,570 152,948,570

เงนิลงทุนในบรษิทัรว่ม 9.2 90,264,343 87,001,158 75,522,563 75,522,563

เงนิลงทุนในการรว่มคา้ 9.3 1,177,972,566 1,151,461,632 989,926,124 989,926,124

สนิทรพัยท์างการเงนิทวีดัมลูค่าดว้ย

มลูค่ายุตธิรรมผ่านกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อนื 13,250 13,250 - -

อสงัหารมิทรพัยเ์พอืการลงทุน - สุทธิ - - 76,391,016 77,456,255

ทดีนิ อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ 199,106,377 202,834,467 23,787,184 22,099,177

สนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้- สุทธิ 212,993,388 219,777,421 10,099,728 11,011,833

สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน - สุทธิ 13,513,837 13,929,246 499,238 594,978

สนิทรพัยภ์าษีเงนิไดร้อการตดับญัช ี- สุทธิ 16,221,118 18,651,544 6,580,304 8,217,117

เงนิประกนัสญัญา 14,556,571 14,739,551 1,880,270 1,878,270

สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอนื 104,552,186 112,600,399 12,922,219 13,152,309

รวมสินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน 1,829,193,636 1,821,008,668 1,350,557,216 1,352,807,196

รวมสินทรพัย์ 2,509,298,847 2,405,953,602 1,729,919,789 1,737,210,815

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลในหน้า 12 ถงึ 33 เป็นสว่นหนึงของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี

ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการข้อมูลทางการเงินรวม

กรรมการ                                                                                     กรรมการ                                                                                 

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

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที 31 มีนาคม พ.ศ. 2564

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

31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม

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

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

หนีสินและส่วนของเจ้าของ

หนีสินหมุนเวียน

เงนิกูย้มืระยะสนัจากสถาบนัการเงนิ 11.1 130,000,000 130,000,000 130,000,000 130,000,000

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอนื 10 360,624,459 313,913,813 18,437,577 23,749,256

ส่วนของเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ

ทถีงึกําหนดชําระภายในหนงึปี 11.2 90,000,000 90,000,000 90,000,000 90,000,000

ส่วนของหนสีนิตามสญัญาเช่า

ทถีงึกําหนดชําระภายในหนงึปี 60,274,397 64,124,415 2,484,069 2,909,340

หนีสนิหมนุเวยีนอนื 24,825,647 22,146,109 2,831,976 3,602,569

รวมหนีสินหมุนเวียน 665,724,503 620,184,337 243,753,622 250,261,165

หนีสินไม่หมุนเวียน

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 11.2 277,500,000 300,000,000 277,500,000 300,000,000

หนีสนิตามสญัญาเช่า - สุทธิ 146,771,926 148,564,144 3,574,968 4,184,606

ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังาน 27,277,716 27,406,885 5,237,121 5,081,538

ประมาณการหนีสนิจากการรอืถอน 6,834,029 6,761,270 59,885 59,240

หนีสนิอนุพนัธท์างการเงนิ 7,466,757 9,461,871 7,466,757 9,461,871

หนีสนิไมห่มนุเวยีนอนื 2,596,576 2,536,486 843,379 843,382

รวมหนีสินไม่หมุนเวียน 468,447,004 494,730,656 294,682,110 319,630,637

รวมหนีสิน 1,134,171,507 1,114,914,993 538,435,732 569,891,802

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลในหน้า 12 ถงึ 33 เป็นสว่นหนึงของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี

กรรมการ                                                                                     กรรมการ                                                                                 

          (นายทพิย ์ ดาลาล)                                                                       (นายวริชั  นอบน้อมธรรม)

ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการข้อมูลทางการเงินรวม
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บริษทั ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส ์จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที 31 มีนาคม พ.ศ. 2564

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

31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม

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

บาท บาท บาท บาท

หนีสินและส่วนของเจ้าของ (ต่อ)

ส่วนของเจ้าของ

ทุนเรอืนหุน้

ทุนจดทะเบยีน 

หุน้สามญั จาํนวน 767,326,944 หุน้

มลูค่าทตีราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท 383,663,472 383,663,472 383,663,472 383,663,472

ทุนทอีอกและชําระแลว้

หุน้สามญั จาํนวน 609,307,775 หุน้

มลูค่าทชีําระแลว้ไวหุ้น้ละ 0.50 บาท 304,653,888 304,653,888 304,653,888 304,653,888

ส่วนเกนิมลูค่าหุน้สามญั 708,639,327 708,639,327 708,639,327 708,639,327

ส่วนเกนิทุนจากการควบรวมกจิการ

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

ส่วนเกนิทุนจากการจา่ยโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 22,755,038 22,755,038 22,755,038 22,755,038

ส่วนตํากว่าทุนจากการเปลยีนแปลง

สดัส่วนในบรษิทัย่อย (187,500) (187,500) - -

กําไรสะสม

จดัสรรแลว้ - สํารองตามกฎหมาย 39,000,000 39,000,000 28,900,000 28,900,000

จดัสรรแลว้ - สํารองหุน้ทุนซอืคนื 40,089,186 40,089,186 40,089,186 40,089,186

ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร 276,821,632 199,357,830 132,509,210 109,940,258

หกั หุน้ทุนซอืคนื (40,089,186) (40,089,186) (40,089,186) (40,089,186)

องคป์ระกอบอนืของส่วนของเจา้ของ (7,282,029) (13,906,958) (5,973,406) (7,569,498)

ส่วนของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทั 1,375,127,340 1,291,038,609 1,191,484,057 1,167,319,013

ส่วนไดเ้สยีทไีมม่อีํานาจควบคุม - - - -

รวมส่วนของเจ้าของ 1,375,127,340 1,291,038,609 1,191,484,057 1,167,319,013

รวมหนีสินและส่วนของเจ้าของ 2,509,298,847 2,405,953,602 1,729,919,789 1,737,210,815

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลในหน้า 12 ถงึ 33 เป็นสว่นหนึงของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี

กรรมการ                                                                                     กรรมการ                                                                                 

          (นายทพิย ์ ดาลาล)                                                                       (นายวริชั  นอบน้อมธรรม)

ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการข้อมูลทางการเงินรวม
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บริษทั ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส ์จาํกดั (มหาชน)

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็

สาํหรบังวดสามเดือนสินสดุวนัที 31 มีนาคม พ.ศ. 2564

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

31 มีนาคม 31 มีนาคม 31 มีนาคม 31 มีนาคม

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

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร 627,280,009 401,107,230 39,160,201 22,925,477

รายไดจ้ากการขาย 5,785,287 6,480,776 - -

ตน้ทุนการใหบ้รกิาร (515,104,750) (319,566,883) (19,254,699) (12,879,903)

ตน้ทุนขาย (1,116,762) (1,611,663) - -

กาํไรขนัต้น 116,843,784 86,409,460 19,905,502 10,045,574

เงนิปันผลรบั 15.1 - - 18,506,355 14,613,841

รายไดอ้นื 4,119,883 3,749,800 14,920,922 17,289,280

คา่ใชจ้า่ยในการขาย (18,857,339) (17,645,952) (3,154,969) (2,121,056)

คา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร (66,607,739) (65,929,186) (21,096,019) (21,273,736)

กลบัรายการ (ขาดทุน) จากการดอ้ยคา่ของสนิทรพัยท์างการเงนิ 3,309,791 511,890 (483,968) (85,600)

กําไร (ขาดทุน) จากอตัราแลกเปลยีน - สุทธิ (18,119) 251,644 (106,505) (4,523,589)

ตน้ทุนทางการเงนิ (7,013,609) (6,547,051) (4,684,576) (4,167,721)

สว่นแบ่งกําไรจากเงนิลงทุนในบรษิทัรว่ม

และการร่วมคา้ 53,372,445 23,388,638 - -

กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 85,149,097 24,189,243 23,806,742 9,776,993

ภาษเีงนิได้ (7,685,295) (1,644,458) (1,237,790) 150,880

กาํไรสทุธิสาํหรบังวด 77,463,802 22,544,785 22,568,952 9,927,873

กาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อืน:

รายการทจีดัประเภทรายการใหมไ่ปยงั

กําไรหรอืขาดทุนในภายหลงั

กําไร (ขาดทุน) จากการเปลยีนแปลงมลูคา่ยุตธิรรมของ

เครอืงมอืป้องกนัความเสยีงกระแสเงนิสด 1,995,115 (1,457,681) 1,995,115 (1,457,681)

ผลตา่งของอตัราแลกเปลยีนจากการแปลงคา่

   ขอ้มลูทางการเงนิ 4,006,469 7,925,535 - -

สว่นแบ่งกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อนืของการรว่มคา้ 9.3 1,022,368 (4,622,327) - -

ภาษเีงนิไดข้องรายการทจีดัประเภทรายการใหม่

   ไปยงักําไรหรอืขาดทุนในภายหลงั (399,023) 291,536 (399,023) 291,536

กําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อนืสาํหรบังวด - สุทธจิากภาษี 6,624,929 2,137,063 1,596,092 (1,166,145)

กาํไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด 84,088,731 24,681,848 24,165,044 8,761,728

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลในหน้า 12 ถงึ 33 เป็นส่วนหนงึของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ

กรรมการ________________________________________________กรรมการ_______________________________________________
                (นายทพิย ์ ดาลาล)                                                                     (นายวริชั  นอบน้อมธรรม)

5



บริษทั ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส ์จาํกดั (มหาชน)

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็ 

สาํหรบังวดสามเดือนสินสดุวนัที 31 มีนาคม พ.ศ. 2564

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

31 มีนาคม 31 มีนาคม 31 มีนาคม 31 มีนาคม

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

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

การแบง่ปันกาํไร

สว่นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทั 77,463,802 22,544,785 22,568,952 9,927,873

สว่นของสว่นไดเ้สยีทไีมม่อีํานาจควบคุม - - - -

77,463,802 22,544,785 22,568,952 9,927,873

การแบง่ปันกาํไรเบด็เสรจ็รวม

สว่นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทั 84,088,731 24,681,848 24,165,044 8,761,728

สว่นของสว่นไดเ้สยีทไีมม่อีํานาจควบคุม - - - -

84,088,731 24,681,848 24,165,044 8,761,728

กาํไรต่อหุ้น

กําไรตอ่หุน้ขนัพนืฐาน 13.1 0.1288 0.0370 0.0375 0.0163

กําไรตอ่หุน้ปรบัลด 13.2 0.1249 0.0370 0.0364 0.0163

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลในหน้า 12 ถงึ 33 เป็นส่วนหนงึของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี

กรรมการ________________________________________________กรรมการ_______________________________________________

                (นายทพิย ์ ดาลาล)                                                                     (นายวริชั  นอบน้อมธรรม)

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ

6



บริษทั ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส ์จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของเจ้าของ

สาํหรบังวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มนีาคม พ.ศ. 2564

ส่วนเกินทนุ ผลต่างของ กาํไร (ขาดทนุ) จากการ

จากการควบรวม ส่วนเกินทนุ ส่วนตาํกว่าทนุ จดัสรรแล้ว จดัสรรแล้ว อตัราแลกเปลียน ส่วนแบ่งกาํไรขาดทนุ เปลียนแปลงมลูค่ายติุธรรม การวดัมลูค่ายติุธรรม รวมส่วนของ

 ทนุทีออก ส่วนเกินทนุ กิจการภายใต้การ จากการจ่ายโดย จากการเปลียนแปลง - สาํรอง - สาํรอง จากการแปลงค่า เบด็เสรจ็อืน ของเครืองมอืป้องกนั สินทรพัยท์างการเงินผ่าน ผู้เป็นเจ้าของ ส่วนได้เสียทีไม่มี รวม

และชาํระแล้ว มลูค่าหุ้นสามญั ควบคมุเดียวกนั ใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ สดัส่วนในบริษทัยอ่ย ตามกฎหมาย หุ้นทนุซือคืน ยงัไม่ได้จดัสรร หุ้นทนุซือคืน ข้อมลูทางการเงิน จากการร่วมค้า ความเสียงกระแสเงินสด กาํไรขาดทนุเบด็เสรจ็อืน รวม ของบริษทั อาํนาจควบคมุ ส่วนของเจ้าของ

บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท

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

กําไรเบด็เสรจ็รวมสําหรบังวด - - - - - - - 77,463,802 - 4,006,469 1,022,368 1,596,092 - 6,624,929 84,088,731 - 84,088,731

ยอดยกไป ณ วนัที 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 304,653,888 708,639,327 30,726,984 22,755,038  (187,500) 39,000,000 40,089,186 276,821,632  (40,089,186)  (3,982,471) 2,673,848  (5,973,406) -  (7,282,029) 1,375,127,340 - 1,375,127,340

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

การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ - - - 327,946 - - - - - - - - - - 327,946 - 327,946

กําไรเบด็เสรจ็รวมสําหรบังวด - - - - - - - 22,544,785 - 7,925,535  (4,622,327)  (1,166,145) - 2,137,063 24,681,848 - 24,681,848

ยอดยกไป ณ วนัที 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 304,653,888 708,639,327 30,726,984 22,197,532  (187,500) 30,500,000 - 210,935,806 - 1,295,165  (4,984,674)  (8,270,915) 12,950,325 989,901 1,308,455,938 - 1,308,455,938

                                                  (นายทพิย ์ ดาลาล)                              (นายวริชั  นอบน้อมธรรม)

ข้อมลูทางการเงินรวม (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

กาํไรสะสม

กรรมการ                                                                                              กรรมการ                                                                                      .

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาลในหน้า 12 ถงึ 33 เป็นส่วนหนึงของขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาลนี

องคป์ระกอบอืน

ของส่วนของเจ้าของ

กาํไรขาดทนุเบด็เสรจ็อืน
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บริษทั ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส ์จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของเจ้าของ

สาํหรบังวดสามเดือนสินสดุวนัที 31 มีนาคม พ.ศ. 2564

กาํไร (ขาดทุน) จากการ

ส่วนเกินทุนจาก เปลียนแปลงมลูค่ายติุธรรม การวดัมลูค่ายติุธรรม

 ทุนทีออก ส่วนเกิน การจ่ายโดยใช้ จดัสรรแลว้ - สาํรอง จดัสรรแลว้ ของเครอืงมอืป้องกนั สินทรพัยท์างการเงินผา่น รวม

และชาํระแลว้ มลูค่าหุ้นสามญั หุ้นเป็นเกณฑ์ ตามกฎหมาย - สาํรองหุ้นทุนซือคนื ยงัไมไ่ด้จดัสรร หุ้นทุนซือคนื ความเสียงกระแสเงินสด กาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อนื รวม ส่วนของเจ้าของ

บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท

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

กําไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด - - - - - 22,568,952 - 1,596,092 - 1,596,092 24,165,044

ยอดยกไป ณ วนัที 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 304,653,888 708,639,327 22,755,038 28,900,000 40,089,186 132,509,210  (40,089,186)  (5,973,406) -  (5,973,406) 1,191,484,057

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

การจา่ยโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ - - 327,946 - - - - - - - 327,946

กําไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด - - - - - 9,927,873 -  (1,166,145) -  (1,166,145) 8,761,728

ยอดยกไป ณ วนัที 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 304,653,888 708,639,327 22,197,532 22,400,000 - 142,006,622 -  (8,270,915) 12,950,325 4,679,410 1,204,576,779

องคป์ระกอบอนื

ขอ้มลูทางการเงินเฉพาะกิจการ (ยงัไมไ่ด้ตรวจสอบ)

กาํไรสะสม

กรรมการ                                                                                     กรรมการ                                                                                 .

          (นายทพิย ์ ดาลาล)                                                                       (นายวริชั  นอบน้อมธรรม)

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลในหน้า 12 ถงึ 33 เป็นสว่นหนึงของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี

กาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อนื

ของส่วนของเจ้าของ

8



บริษทั ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส ์จาํกดั (มหาชน)

งบกระแสเงินสด

สาํหรบังวดสามเดือนสินสดุวนัที 31 มีนาคม พ.ศ. 2564

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

31 มีนาคม 31 มีนาคม 31 มีนาคม 31 มีนาคม

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

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน

กําไรก่อนภาษเีงนิได้ 85,149,097 24,189,243 23,806,742 9,776,993

รายการปรบัปรุง

คา่เสอืมราคาและคา่ตดัจาํหน่าย 26,422,617 26,057,562 2,399,560 2,440,084

สว่นแบ่งกําไรจากเงนิลงทุน

ในบรษิทัรว่มและการร่วมคา้ (53,372,445) (23,388,638) - -

กําไรจากการจาํหน่ายและตดัจาํหน่ายอุปกรณ์ (1,946,328) (50,331) - -

(กลบัรายการ) ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังาน 1,036,163 (3,144,591) 155,583 148,121

'(กลบัรายการ) ผลขาดทุนจากการดอ้ยคา่ของ

   สนิทรพัยท์างการเงนิ (3,309,791) (511,890) 483,968 85,600

(กําไร) ขาดทุนจากอตัราแลกเปลยีนเงนิตราต่างประเทศ (110,006) 5,001,015 (73,839) 5,001,015

'ขาดทุนจากการเปลยีนแปลงมลูคา่ยุตธิรรมของ

   ตราสารอนุพนัธ์ - 2,608,740 - 122,724

กําไรจากการลดคา่เชา่ตามสญัญาเชา่ (888,331) - - -

รายไดด้อกเบยี (114,602) (211,460) (2,418,704) (3,273,714)

รายไดเ้งนิปันผล 15.1 - - (18,506,355) (14,613,841)

คา่ใชจ้า่ยจากการจา่ยโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ - 327,946 - 327,946

ตน้ทุนทางการเงนิ 7,013,609 6,547,051 4,684,576 4,167,721

59,879,983 37,424,647 10,531,531 4,182,649

การเปลียนแปลงของเงินทุนหมุนเวียน

สนิทรพัยด์าํเนินงานลดลง (เพมิขนึ)

ลูกหนีการคา้และลูกหนีอนื (126,299,244) 21,845,935 (29,189,740) (3,321,819)

สนิคา้คงเหลอื 199,341 (513,527) - -

สนิทรพัยห์มุนเวยีนอนื 472,128 1,163,266 227,774 57,759

เงนิประกนัสญัญา 182,980 (2,281,175) (2,000) (698,500)

สนิทรพัยไ์มห่มุนเวยีนอนื 9,839,900 7,444,501 1,124,336 -

หนีสนิดาํเนินงานเพมิขนึ (ลดลง)

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอนื 47,280,542 (69,175,921) (3,791,744) (5,772,110)

หนีสนิหมุนเวยีนอนื 1,076,561 (4,235,753) (770,593) (412,748)

หนีสนิไมห่มุนเวยีนอนื 8,000 (570,933) - 31,000

จา่ยผลประโยชน์พนกังาน (1,165,332) (673,400) - -

กระแสเงินสดจากการดาํเนินงาน (8,525,141) (9,572,360) (21,870,436) (5,933,769)

จา่ยภาษเีงนิได้ (5,878,483) (7,286,738) (894,246) (782,466)

เงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมดาํเนินงาน (14,403,624) (16,859,098) (22,764,682) (6,716,235)

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลในหน้า 12 ถงึ 33 เป็นส่วนหนงึของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี

 กรรมการ____________________________________________   กรรมการ__________________________________________________

                                   (นายทพิย ์ ดาลาล)                                                                     (นายวริชั  นอบน้อมธรรม)

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส ์จาํกดั (มหาชน)

งบกระแสเงินสด

สาํหรบังวดสามเดือนสินสดุวนัที 31 มีนาคม พ.ศ. 2564

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

31 มีนาคม 31 มีนาคม 31 มีนาคม 31 มีนาคม

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

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงนิสดรบัจากดอกเบยี 1,305,148 89,067 2,328,927 2,247,207

เงนิสดรบัจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ 1,632,500 49,417,382 - -

เงนิสดรบัจากการจาํหน่ายสนิทรพัยไ์มห่มุนเวยีน

ทถีอืไวเ้พอืขาย 8 34,705,200 - - -

เงนิสดจา่ยเพอืซอือุปกรณแ์ละสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน (7,390,648) (7,966,300) (3,611,282) (5,696,802)

เงนิสดจา่ยเงนิลงทุนในบรษิทัรว่มและการร่วมคา้ - (137,259,990) - (137,259,990)

เงนิสดรบัคนืจากเงนิใหกู้ย้มืระยะสนัแก่กจิการ

ทเีกยีวขอ้งกนั 15.3 10,000,000 9,000,000 61,500,000 70,000,000

เงนิสดจา่ยเงนิใหกู้ย้มืระยะสนัแก่กจิการทเีกยีวขอ้งกนั 15.3 (27,100,000) - (44,100,000) (8,000,000)

เงนิสดรบัจากเงนิปันผลจากบรษิทัยอ่ย - - 15,177,535 33,000,000

เงนิสดรบัจากเงนิปันผลจากบรษิทัรว่มและการร่วมคา้ 28,724,500 20,462,380 28,724,500 16,862,500

เงินสดสทุธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน 41,876,700 (66,257,461) 60,019,680  (28,847,085)

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลในหน้า 12 ถงึ 33 เป็นส่วนหนงึของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ

 กรรมการ____________________________________________   กรรมการ__________________________________________________

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

งบกระแสเงินสด

สาํหรบังวดสามเดือนสินสดุวนัที 31 มีนาคม พ.ศ. 2564

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

31 มีนาคม 31 มีนาคม 31 มีนาคม 31 มีนาคม

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

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน

เงนิสดจา่ยดอกเบยี (8,116,339) (3,089,618) (4,604,774) (3,096,484)

เงนิสดรบัจากเงนิกูย้มืระยะสนัจากสถาบนัการเงนิ 11.1 15,000,000 355,000,000 15,000,000 355,000,000

เงนิสดจา่ยคนืเงนิกูย้มืระยะสนัจากสถาบนัการเงนิ 11.1 (15,000,000) (65,000,000) (15,000,000) (65,000,000)

เงนิสดจา่ยคนืหนีสนิตามสญัญาเช่า (15,777,962) (19,174,302) (1,034,909) (1,789,848)

เงนิสดจา่ยคนืเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 11.2 (22,500,000) (15,000,000) (22,500,000) (15,000,000)

เงนิสดจา่ยเงนิปันผล (2,295) - (2,295) -

เงินสดสทุธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจดัหาเงิน (46,396,596) 252,736,080  (28,141,978) 270,113,668

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิมขึน (ลดลง) - 

สทุธิ (18,923,520) 169,619,521 9,113,020 234,550,348

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

กําไรจากอตัราแลกเปลยีนของเงนิสด และ

รายการเทยีบเทา่เงนิสด 641,772 1,109,460 - -

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด 92,206,285 433,201,897 43,134,268 306,019,229

รายการทีไม่ใช่เงินสด

การไดม้าของสนิทรพัยส์ทิธกิารใชจ้ากสญัญาเชา่ 16,898,646 151,806 - -

เจา้หนีคา่ซอืสนิทรพัยถ์าวร 425,645 393,712 3,200 30,816

ตน้ทุนทางตรงในการซอืเงนิลงทุนคา้งจา่ย - 2,150,000 - 2,150,000

เงนิปันผลคา้งรบั 8,173,568 2,100,000 - 14,613,841

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลในหน้า 12 ถงึ 33 เป็นส่วนหนงึของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี

 กรรมการ____________________________________________   กรรมการ__________________________________________________

                                   (นายทพิย ์ ดาลาล)                                                                     (นายวริชั  นอบน้อมธรรม)

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ

11



บริษทั ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส ์จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2564 

12 

 
1 เหตุกำรณ์ส ำคญัระหว่ำงงวดท่ีรำยงำน 

 
ผลกระทบจากการระบาดของเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) ตัง้แต่ช่วงต้นปี พ.ศ. 2563 ที่ผ่านมา ยงัคงมผีลต่อเนื่องมาจนถึง
ปัจจุบัน ซึ่งเหตุการณ์ดงักล่าวส่งผลกระทบต่อผลการด าเนินงานของกลุ่มกิจการ โดยเฉพาะกลุ่มธุรกิจขนส่งสินค้าทางอากาศและ 
ทีเ่กี่ยวขอ้ง เน่ืองดว้ยมาตรการป้องกนัการระบาดของ COVID-19 ทีเ่กดิขึน้ทัง้ในประเทศและต่างประเทศ ส่งผลกระทบต่อทัง้อุปสงค์
การขนส่งสนิคา้และอุปทานทีล่ดลงจากการทีส่ายการบนิหยุดใหบ้รกิาร อย่างไรกด็ ีกลุ่มกจิการไดม้กีารวางแผนกบัสายการบนิเพื่อน า
เครื่องบินขนส่งผู้โดยสารมาใชส้ าหรบัการขนส่งสินค้าทางอากาศเพิม่ขึ้น (Cargo flight) ซึ่งช่วยเสรมิสรา้งผลการด าเนินงานโดยรวม
ของกลุ่มกิจการได้ ประกอบกบัการปรบัตวัในการด าเนินธุรกจิไม่ว่าจะเป็นการขนส่งสนิค้าทางเรอืซึ่งได้อานิสงค์จากอุปสงค์ที่มเีพิ่ม
สงูขึน้ท าใหค้่าระวางสนิคา้ทางเรอืปรบัตวัเพิม่สงูขึน้ ซึ่งท าใหก้ลุ่มกจิการไดร้บัผลตอบแทนจากส่วนดงักล่าวเพิม่ขึน้ดว้ย 
 

2 เกณฑก์ำรจดัท ำข้อมูลทำงกำรเงิน 
 
ขอ้มูลทางการเงนิรวมและขอ้มูลทางการเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาลไดจ้ดัท าขึน้ตามมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่34 เรื่อง การรายงาน
ทางการเงนิระหว่างกาล และขอ้ก าหนดเพิม่เตมิอื่นเกี่ยวกบัรายงานทางการเงนิทีอ่อกภายใต้พระราชบญัญตัหิลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ 
 
ขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี้ควรอ่านควบคู่กบังบการเงนิของรอบปีบญัชสีิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 
 
ขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลฉบบัภาษาองักฤษจดัท าขึน้จากขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาลภาษาไทยทีจ่ดัท าตามกฎหมาย ในกรณีที่
มเีน้ือความขดัแยง้กนัหรอืมกีารตคีวามแตกต่างกนั ใหใ้ชข้อ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลฉบบัภาษาไทยเป็นหลกั 
 

3 นโยบำยกำรบญัชี 
 

นโยบายการบญัชทีีใ่ชใ้นการจดัท าขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาลเป็นนโยบายเดยีวกนักบันโยบายการบญัชทีีใ่ชใ้นการจดัท างบการเงนิ
ส าหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 ยกเวน้เรื่องดงัต่อไปนี้  
 
1) ณ วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2564 กลุ่มกิจการยุติการน ามาตรการผ่อนปรนชัว่คราวเพื่อลดผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่

ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (มาตรการผ่อนปรนชัว่คราวเพื่อลดผลกระทบจาก COVID-19) ทีอ่อกโดยสภาวชิาชพี
บญัชมีาถอืปฏบิตัสิ าหรบัรอบระยะเวลารายงานสิ้นสุดภายในช่วงเวลาระหว่างวนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2563 ถงึวนัที ่31 ธนัวาคม 
พ.ศ. 2563 ผลกระทบจากการยุติการใช้มาตรการผ่อนปรนได้รวมอยู่ในผลการด าเนินงานส าหรบังวดสามเดือนสิ้นสุดวนัที ่ 
31 มนีาคม พ.ศ. 2564 
 

2) การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงที่มีผลบังคับใช้วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2564 มาถือปฏิบัติ ซึ่งไม่มี
ผลกระทบทีม่นีัยส าคญัต่อกลุ่มกจิการ 



บริษทั ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส ์จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2564 
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4 ประมำณกำรทำงบญัชี 

 
ในการจดัท าขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาล ผูบ้รหิารต้องใชดุ้ลยพนิิจ การประมาณการ และขอ้สมมตทิี่มผีลกระทบต่อการน านโยบาย
การบญัชมีาใช ้และจ านวนเงนิของสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิ รายไดแ้ละค่าใชจ้่าย ผลทีเ่กดิขึน้จรงิในระหว่างงวดอาจแตกต่างจากประมาณการ 
กลุ่มกจิการไม่มกีารเปลีย่นแปลงประมาณการทางบญัชทีีเ่ป็นสาระส าคญัในระหว่างงวด 
 

5 ข้อมูลตำมส่วนงำนและรำยได ้
 
ข้อมูลจ าแนกตามส่วนงานและรายได้ แบ่งตามส่วนงานที่น าเสนอและได้รบัการสอบทานโดยผู้มีอ านาจตัดสินใจสูงสุดด้านการ
ด าเนินงานคือคณะกรรมการบริษัท โดยรวมส่วนงานที่มีลักษณะที่คล้ายคลึงกันเข้าด้วยกัน ผู้มีอ านาจตัดสินใจสูงสุดด้านการ
ด าเนินงาน วดัผลการด าเนินงานของแต่ละส่วนงานโดยใชก้ าไรขัน้ต้น ส่วนงานทีน่ าเสนอประกอบไปดว้ยธุรกจิขนส่งสนิคา้ทางอากาศ 
ธุรกจิขนส่งสนิค้าทางทะเลและทางบก ธุรกิจการบรหิารจดัการโลจสิตกิส์ ธุรกิจโลจสิตกิส์ส าหรบัเคมภีณัฑ์และสนิคา้อนัตราย และบรหิาร
จดัการอื่นๆ 
 
ธุรกจิขนส่งสนิคา้ทางอากาศ ประกอบธุรกิจหลักในการเป็นตัวแทนให้บริการขายระวางขนส่งและขนถ่าย

สนิค้าทางอากาศ ทัง้ภายในและต่างประเทศให้กบัสายการบิน รวมถึงบรกิารอื่น 
ทีเ่กีย่วขอ้งและใหบ้รกิารจดัการคลงัสนิคา้ และบรหิารคลงัสนิคา้ในท่าอากาศยาน 

ธุรกจิขนส่งสนิคา้ทางทะเลและทางบก ประกอบธุรกิจหลักในการเป็นตัวแทนให้บริการขายระวางขนส่งและขนถ่าย
สนิคา้ทางทะเลและทางบกทัง้ภายในและต่างประเทศ 

ธุรกจิการบรหิารจดัการโลจสิตกิส์ ให้บริการสถานที่จัดเก็บสินค้าบริหารคลังสินค้า ขนส่งและขนถ่ายสินค้า  
ทัง้ทางบก ทางน ้า และทางอากาศ ทัง้ภายในประเทศและระหว่างประเทศ 

ธุรกจิโลจสิตกิสส์ าหรบัเคมภีณัฑ์และสนิคา้อนัตราย ประกอบธุรกจิหลกัในการเป็นตวัแทนใหบ้รกิารขายระวาง รบัจดัการขนส่งสนิคา้
ทัง้ในและต่างประเทศ ใหบ้รกิารดา้นบรหิารคลงัสนิคา้ และกระจายสนิคา้ส าหรบั
สนิคา้เคมแีละทีเ่กีย่วเน่ืองกบัอุตสาหกรรมเคม ี

บรหิารจดัการอื่นๆ ใหบ้รกิารเช่าอาคาร และบรหิารจดัการอื่นๆ 
 



บริษทั ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส ์จ ำกดั (มหำชน) 
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 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม (บำท) 
 ส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2564  

 

ธรุกิจขนส่ง
สินค้ำ 

ทำงอำกำศ 

ธรุกิจขนส่งสินค้ำ 
ทำงทะเลและ 

ทำงบก 

ธรุกิจกำร
บริหำรจดักำร 

โลจิสติกส ์

ธรุกิจโลจิสติกส์
ส ำหรบั

เคมีภณัฑแ์ละ
สินค้ำอนัตรำย 

บริหำรจดักำร
อ่ืนๆ 

รวมก่อน
รำยกำร 

ระหว่ำงกนั 
ตดัรำยกำร 
ระหว่ำงกนั 

รวมหลงั 
ตดัรำยกำร 
ระหว่ำงกนั 

         

รายไดจ้ากการขายและบรกิาร  385,976,305   15,997,722   57,924,859   187,977,150   3,723,423   651,599,459   (18,534,163)  633,065,296  
ตน้ทุนขายและบรกิาร  (344,977,237)  (11,173,590)  (34,213,823)  (139,205,918)  (2,484,214)  (532,054,782)  15,833,270   (516,221,512) 
ก ำไรของส่วนงำน  40,999,068   4,824,132   23,711,036   48,771,232   1,239,209   119,544,677   (2,700,893)  116,843,784  
รายไดอ้ื่น         4,119,883  
ค่าใชจ้่ายในการขาย         (18,857,339) 
ค่าใชจ้่ายในการบรหิาร         (66,607,739) 
กลบัรายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสนิทรพัย์         
   ทางการเงนิ         3,309,791  
ขาดทุนจากอตัราแลกเปลีย่น - สทุธ ิ         (18,119) 
ตน้ทุนทางการเงนิ         (7,013,609) 
ส่วนแบ่งก าไรจากเงนิลงทุนในบรษิทัร่วมและการร่วมคา้        53,372,445 
ก ำไรก่อนภำษีเงินได้        85,149,097 
ภาษเีงนิได ้         (7,685,295) 
ก ำไรสุทธิส ำหรบังวด        77,463,802 
         

จงัหวะเวลำกำรรบัรู้รำยได้         
         

เมื่อปฏบิตัติามภาระทีต่อ้งปฏบิตัเิสรจ็สิน้ (point in time)  -     -     29,630,690   96,549,909   -     126,180,599   (892,124)  125,288,475  
ตลอดช่วงเวลาทีป่ฏบิตัติามภาระทีต่อ้งปฏบิตั ิ(over time)  385,976,305   15,997,722   28,294,169   91,427,241   3,723,423   525,418,860   (17,642,039)  507,776,821  
รวมรายได ้  385,976,305   15,997,722   57,924,859   187,977,150   3,723,423   651,599,459   (18,534,163)  633,065,296  



บริษทั ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส ์จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดสำมเดอืนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2564 
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 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม (บำท) 
 ส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2563  

 

ธรุกิจขนส่ง
สินค้ำ 

ทำงอำกำศ 

ธรุกิจขนส่ง
สินค้ำ 

ทำงทะเลและ 
ทำงบก 

ธรุกิจกำร
บริหำร

จดักำรโลจิส 
ติกส ์

ธรุกิจโลจิสติกส์
ส ำหรบั

เคมีภณัฑแ์ละ
สินค้ำอนัตรำย 

บริหำรจดักำร
อ่ืนๆ 

รวมก่อน
รำยกำรระหว่ำง

กนั 
ตดัรำยกำร 
ระหว่ำงกนั 

รวมหลงัตดั
รำยกำร 

ระหว่ำงกนั 
         

รายไดจ้ากการขายและบรกิาร  242,152,056   11,853,217   34,916,964   130,421,186   3,797,459   423,140,882   (15,552,876)  407,588,006  
ตน้ทุนขายและบรกิาร  (203,237,208)  (6,056,171)  (24,758,756)  (97,973,227)  (2,602,536)  (334,627,898)  13,449,352   (321,178,546) 
ก ำไรของส่วนงำน  38,914,848   5,797,046   10,158,208   32,447,959   1,194,923   88,512,984   (2,103,524)  86,409,460  
รายไดอ้ื่น         3,749,800  
ค่าใชจ้่ายในการขาย         (17,645,952) 
ค่าใชจ้่ายในการบรหิาร         (65,929,186) 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสนิทรพัยท์างการเงนิ         511,890 
ก าไรจากอตัราแลกเปลีย่น - สุทธ ิ         251,644 
ตน้ทุนทางการเงนิ        (6,547,051) 
ส่วนแบ่งก าไรจากเงนิลงทุนในบรษิทัร่วมและการร่วมคา้         23,388,638  
ก ำไรก่อนภำษีเงินได้         24,189,243  
ภาษเีงนิได ้         (1,644,458) 
ก ำไรสุทธิส ำหรบังวด         22,544,785  
         

จงัหวะเวลำกำรรบัรู้รำยได้         
         

เมื่อปฏบิตัติามภาระทีต่อ้งปฏบิตัเิสรจ็สิน้ (point in time)  -   -   14,086,911   51,999,468   -   66,086,379   (804,327)  65,282,052  
ตลอดช่วงเวลาทีป่ฏบิตัติามภาระทีต่อ้งปฏบิตั ิ(over time)  242,152,056   11,853,217   20,830,053   78,421,718   3,797,459   357,054,503   (14,748,549)  342,305,954  
รวมรายได ้  242,152,056   11,853,217   34,916,964   130,421,186   3,797,459   423,140,882   (15,552,876)  407,588,006  
 



บริษทั ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส ์จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2564 
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6 มูลค่ำยุติธรรม 

 
ตารางต่อไปนี้แสดงสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิทางการเงนิทีว่ดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายุตธิรรมในแต่ละระดบั 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม 
 ข้อมูลระดบัท่ี 1 ข้อมูลระดบัท่ี 2 ข้อมูลระดบัท่ี 3 
 31 มีนำคม 31 ธนัวำคม 31 มีนำคม 31 ธนัวำคม 31 มีนำคม 31 ธนัวำคม 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
สินทรพัย ์       
สนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัมลูค่าดว้ยมลูค่า       
   ยุตธิรรมผ่านก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น - - - - 13,250 13,250 
       
หน้ีสิน       
สญัญาแลกเปลี่ยนอตัราดอกเบี้ย - - 7,466,757 9,461,871 - - 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ข้อมูลระดบัท่ี 1 ข้อมูลระดบัท่ี 2 ข้อมูลระดบัท่ี 3 
 31 มีนำคม 31 ธนัวำคม 31 มีนำคม 31 ธนัวำคม 31 มีนำคม 31 ธนัวำคม 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
หน้ีสิน       
สญัญาแลกเปลี่ยนอตัราดอกเบี้ย - - 7,466,757 9,461,871 - - 
 
ไม่มรีายการโอนระหว่างล าดบัชัน้มลูค่ายุตธิรรมในระหว่างงวด 

 
6.1 เทคนิคกำรประเมินมูลค่ำส ำหรบักำรวดัมูลค่ำยุติธรรมระดบัท่ี 2  

 
มลูค่ายุตธิรรมของสญัญาแลกเปลี่ยนอตัราดอกเบี้ยถูกก าหนดจากอตัราดอกเบี้ยล่วงหน้าซึง่อา้งองิจากเสน้อตัราผลตอบแทนที่
สงัเกตได ้(observable yield curve) 

 
6.2 เทคนิคกำรประเมินมูลค่ำส ำหรบักำรวดัมูลค่ำยุติธรรมระดบัท่ี 3 
 

กลุ่มกจิการวดัมูลค่ายุตธิรรมของสนิทรพัย์ทางการเงนิทีว่ดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุตธิรรมผ่านก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นซึ่งเป็นเงนิลงทุนใน
ตราสารทุนโดยอา้งองิกบัราคาตามบญัชขีองเงนิลงทุน ซึง่ผูบ้รหิารพจิารณาว่าใกลเ้คยีงกบัมูลค่ายุตธิรรม 
 

มูลค่ายุติธรรมของรายการสนิทรพัย์ทางการเงนิและหนี้สนิทางการเงนิของกลุ่มกิจการมมีูลค่าใกล้เคยีงกบัมูลค่าตามบญัช ีเนื่องจาก
ส่วนใหญ่เป็นเครื่องมอืทางการเงนิระยะสัน้ และเงนิกู้ยมืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิมอีตัราดอกเบี้ยลอยตวัที่ใกล้เคยีงกบัอตัราตลาด



บริษทั ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส ์จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2564 
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7 ลูกหน้ีกำรค้ำและลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 

 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 31 มีนำคม 31 ธนัวำคม  31 มีนำคม 31 ธนัวำคม  
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 บำท บำท บำท บำท 
     
ลูกหนี้การคา้ - กจิการอื่น  409,470,985   326,612,165   30,750,388   24,973,453  
หกั  ค่าเผื่อผลขาดทุนทีค่าดว่าจะเกดิขึน้  (11,881,025)  (15,154,824)  (1,393,329)  (909,360) 

ลูกหนี้การคา้ - กจิการอื่น - สุทธ ิ  397,589,960   311,457,341   29,357,059   24,064,093  
ลูกหนี้การคา้ - กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั     
   (หมายเหตุขอ้ 15.2)  19,343,568   12,233,227   27,285,084  23,270,600  
ค่าใชจ้่ายจ่ายล่วงหน้า  9,271,445   8,349,491   1,119,136   1,500,980  
รายไดค้า้งรบั  79,664,096   62,266,383   4,861,176   5,396,355  
ลูกหนี้อื่น - กจิการอื่น  5,406,115   6,218,501   443,362   663,240  
ลูกหนี้อื่น - กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั     
   (หมายเหตุขอ้ 15.2) 20,625,000 - 20,625,000 - 
เงนิปันผลคา้งรบั - กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั     
   (หมายเหตุขอ้ 15.2)  31,040,195   32,666,010   36,174,310  61,496,151 

  562,940,379   433,190,953   119,865,127   116,391,419  
 
ลูกหนี้การคา้สามารถวเิคราะห์ตามอายุหนี้ทีค่า้งช าระไดด้งันี้ 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 31 มีนำคม 31 ธนัวำคม  31 มีนำคม 31 ธนัวำคม  
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 บำท บำท บำท บำท 
ลูกหนี้การคา้ - กจิการอื่น     
ไม่เกนิ 3 เดอืน  396,349,305   293,096,113   29,217,084   23,141,487  
3 - 6 เดอืน  2,660,897   4,316,743   146,246   609,957  
6 - 12 เดอืน  2,945,959   23,455,659   575,868   756,415  
เกนิกว่า 12 เดอืน  7,514,824   5,743,650   811,190   465,594  
  409,470,985   326,612,165   30,750,388   24,973,453  
หกั  ค่าเผื่อผลขาดทุนทีค่าดว่าจะเกดิขึน้  (11,881,025)  (15,154,824)  (1,393,329)  (909,360) 
  397,589,960   311,457,341   29,357,059  24,064,093 
     
ลูกหนี้การคา้ - กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั      
   (หมายเหตุขอ้ 15.2)     
ไม่เกนิ 3 เดอืน  19,334,215   12,233,227   27,275,731   21,082,450  
3 - 6 เดอืน  9,353   -     9,353   2,188,150  
  19,343,568   12,233,227   27,285,084  23,270,600 
 



บริษทั ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส ์จ ำกดั (มหำชน) 
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8 สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียนท่ีถือไว้เพื่อขำย 

 
เมื่อวนัที่ 25 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2564 บรษิัทย่อยแห่งหนึ่ง ได้ขายเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ถูกจดัประเภทเป็นสินทรพัย์ไม่หมุนเวยีน 
ที่ถือไว้เพื่อขาย ซึ่งมีราคาตามบัญชี 32.75 ล้านบาท ให้กบับรษิัทเอกชนรายหนึ่งในราคา 34.71 ล้านบาท จงึมีก าไรจากการขาย
จ านวน 1.96 ลา้นบาท แสดงรวมอยู่ในรายไดอ้ื่น 
 

9 เงินลงทุนในบริษทัย่อย บริษทัร่วม และกำรร่วมค้ำ 
 
9.1 บริษทัย่อย 

 
ณ วนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2564 และวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 เงนิลงทุนในบรษิทัย่อย มดีงันี้ 
 

   อตัรำรอ้ยละของหุ้นท่ีถือ ข้อมลูทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

   ทัง้ทำงตรงและทำงอ้อม รำคำทนุ (ถอืทำงตรง) 

 ประเภทของธรุกิจ 
จดัตัง้ขึ้น 
ในประเทศ 

31 มีนำคม 
พ.ศ. 2564 

ร้อยละ 

31 ธนัวำคม  
พ.ศ. 2563 

ร้อยละ 

31 มีนำคม 
พ.ศ. 2564 

บำท 

31 ธนัวำคม  
พ.ศ. 2563 

บำท 
       

บรษิทัย่อยทางตรง       
บรษิทั เอเชยี กราวด ์เซอรว์สิ จ ากดั ตวัแทนขนส่งสนิคา้ทางอากาศ ไทย 100.00 100.00  24,999,800   24,999,800  

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

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

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

   แมเนจเมนท ์จ ากดั       

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

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

   เอเยนซสี ์จ ากดั       

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

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

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

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

ตวัแทนขนส่งสนิคา้ทางอากาศ 
 

ญี่ปุ่ น - 100.00 - - 

     152,948,570 152,948,570 

 
การเลกิกจิการของบรษิทัย่อย  
 
เมื่อวนัที่ 1 มถิุนายน พ.ศ. 2563 Triple i International Japan Co., Ltd. ซึ่งเป็นบรษิัทย่อยทางอ้อม มมีติให้จดทะเบียนเลิก
กิจการ โดยได้จดทะเบียนเลิกกิจการเมื่อวนัที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2563 และช าระบัญชีแล้วเสร็จในเดอืนมีนาคม พ.ศ. 2564 
บรษิทัย่อยไดร้บัเงนิคนืทุนจากบรษิทัย่อยทางออ้มดงักล่าวจ านวน 0.17 ลา้นบาท 



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

 
ณ วนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2564 และวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 เงนิลงทุนในบรษิทัร่วม มดีงันี้ 
 
     ข้อมูลทำงกำรเงิน 
   อตัรำร้อยละของหุ้นท่ีถือ ข้อมูลทำงกำรเงินรวม เฉพำะกิจกำร 

   ทัง้ทำงตรงและทำงอ้อม มูลค่ำตำมวิธีส่วนได้เสีย รำคำทุน (ถือทำงตรง) 

 ประเภทของธรุกิจ 
จดัตัง้ขึ้น 
ในประเทศ 

31 มีนำคม 
พ.ศ. 2564 

ร้อยละ 

31 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2563 

ร้อยละ 

31 มีนำคม 
พ.ศ. 2564 

บำท 

31 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2563 

บำท 

31 มีนำคม 
พ.ศ. 2564 

บำท 

31 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2563 

บำท 
         
บรษิทัร่วมทางตรง         
บรษิทั ซเีค ไลน์ (ประเทศไทย) จ ากดั ตวัแทนบรษิทัเดนิเรอืระหว่างประเทศ ไทย 42.00 42.00  9,506,539  7,032,638 2,100,000 2,100,000 

บรษิทั เอก็คู่ เวลิดไ์วด ์(ประเทศไทย) จ ากดั ตวัแทนขนส่งสนิคา้ระหว่างประเทศ ไทย 43.00 43.00  7,998,238  4,457,088 2,365,215 2,365,215 

Excel Air (Cambodia) Limited ตวัแทนขนส่งสนิคา้ทางอากาศ กมัพชูา 32.00 32.00  1,445,893  805,061 972,348 972,348 

บรษิทั แกเลค็ซี ่เวนเจอรส์ จ ากดั ลงทุนในบรษิทัอื่น ไทย 30.00 30.00 69,597,374 71,254,972 70,085,000 70,085,000 

         

บรษิทัร่วมทางออ้ม         

Excel Air Limited ตวัแทนขนส่งสนิคา้ทางอากาศ ฮ่องกง 20.00 20.00  1,716,299  3,451,399 - - 

   (ถอืหุน้โดย Triple i International Pte. Ltd.)         

     90,264,343 87,001,158 75,522,563 75,522,563 

 



บริษทั ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส ์จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2564 
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การเปลีย่นแปลงของเงนิลงทุนในบรษิทัร่วมส าหรบังวดสามเดอืนสิน้สุดวนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2564 มดีงันี้ 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 เงินลงทุนตำมวิธีส่วนไดเ้สีย 

บำท 
เงินลงทุนตำมวิธีรำคำทุน 

บำท 
   
ราคาตามบญัชตีน้งวด 87,001,158 75,522,563 
ส่วนแบ่งก าไร 5,079,143  -  
เงนิปันผลรบั  (1,946,087)  -  
ผลต่างจากการแปลงค่าขอ้มลูทางการเงนิ  130,129   -  
ราคาตามบญัชปีลายงวด 90,264,343  75,522,563  
 
การรบัเงนิปันผลจากบรษิทัร่วม 
 
เมื่อวนัที่ 31 มนีาคม พ.ศ. 2564 ที่ประชุมคณะกรรมการของ Excel Air Limited ซึ่งเป็นบรษิัทร่วมทางอ้อม ได้อนุมตัิจ่ายเงนิปันผล
ระหว่างกาลแก่ผู้ถือหุ้นสามัญในอัตราหุ้นละ 2.50 ดอลลาร์ฮ่องกง จ านวน 1,000,000 หุ้น คิดเป็นจ านวนเงิน 2,500,000  
ดอลลาร์ฮ่องกง โดยบรษิัทย่อยจะได้รบัเงนิปันผลดงักล่าวตามสดัส่วนการถอืหุน้รอ้ยละ 20.00 จ านวน 500,000 ดอลลาร์ฮ่องกง หรอื
ประมาณ 1.95 ลา้นบาท ภายในปี พ.ศ. 2564 



บริษทั ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส ์จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดสำมเดอืนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2564 
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9.3 กำรร่วมค้ำ 

 

ณ วนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2564 และวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 เงนิลงทุนในการร่วมคา้ มดีงันี้ 
   อตัรำร้อยละของหุ้น ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
   ท่ีถือทัง้ทำงตรงและทำงอ้อม มูลค่ำตำมวิธีส่วนได้เสีย รำคำทุน (ถือทำงตรง) 

 

ประเภทของธรุกิจ 
จดัตัง้ขึ้น 
ในประเทศ 

31 มีนำคม 
พ.ศ. 2564 

ร้อยละ 

31 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2563 

ร้อยละ 

31 มีนำคม 
พ.ศ. 2564 

บำท 

31 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2563 

บำท 

31 มีนำคม 
พ.ศ. 2564 

บำท 

31 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2563 

บำท 
การร่วมคา้ทางตรง         
บรษิทั เอเชยี เน็ตเวริค์ อนิเตอรเ์นชัน่แนล จ ากดั ตวัแทนขนส่งสนิคา้ระหว่างประเทศ ไทย 60.00 60.00  1,575,918   2,602,724   187,494   187,494  
บรษิทั เอก็เซล แอร ์จ ากดั ตวัแทนขนส่งสนิคา้ระหว่างประเทศ ไทย 30.00 30.00  46,247,376   34,342,676   600,000   600,000  
DG Packaging Pte. Ltd. จ าหน่ายและบรกิารบรรจุสนิคา้ สงิคโปร ์ 50.00 50.00  274,432,136   271,722,746   271,198,344   271,198,344  
บรษิทั เจพเีค เอเชยี (ประเทศไทย) จ ากดั ตวัแทนขนส่งสนิคา้ทางอากาศ ไทย 34.00 34.00  2,232,385   2,104,472   1,700,000   1,700,000  
Around Logistics Management Co., Ltd. ตวัแทนขนส่งสนิคา้ระหว่างประเทศ ฮ่องกง 50.00 50.00  647,855,372   627,693,922   536,802,578   536,802,578  
บรษิทั เทเลพอรต์ (ประเทศไทย) จ ากดั ตวัแทนขนส่งสนิคา้ทางอากาศ ไทย 50.00 50.00  8,432,919   4,196,360   5,000,000   5,000,000  
บรษิทั เอสเอแอล กรุ๊ป (ไทยแลนด)์ จ ากดั            ลงทุนในบรษิทัอื่น ไทย 25.00 25.00 181,539,171  186,900,241   174,437,708   174,437,708  
         

การร่วมคา้ทางออ้ม         
บรษิทั ซดีบับลวิท ีเคมคิอล โลจสิตกิส ์จ ากดั 
   (ถอืหุน้โดย บรษิทั ฮาซเคม โลจสิตกิส ์แมเนจเมนท ์จ ากดั) 

ตวัแทนจดัการรบัขนส่งสนิคา้ 
ภายในประเทศ 

ไทย     - 51.00 -  1,920,492   -     -    

บรษิทั ฮาซเคม ทรานสแ์มเนจเมนท์ จ ากดั 
   (ถอืหุน้โดย บรษิทั ฮาซเคม โลจสิตกิส ์แมเนจเมนท ์จ ากดั) 

ตวัแทนจดัการรบัขนส่งสนิคา้ 
ภายในประเทศ 

ไทย 60.00 60.00 4,977,510 4,166,210 - - 

GSA Cargo Network (Myanmar) Co., Ltd. (ถอืหุน้โดย Triple i International Pte. Ltd.) ตวัแทนขนส่งสนิคา้ทางอากาศ เมยีนมาร ์ 50.00 50.00 3,443,557 3,125,033 - - 
Hazchem Logistics Management Pte. Ltd. ตวัแทนขนส่งและขนถ่ายสนิคา้ทัง้ภายใน สงิคโปร ์ 55.00 55.00 4,017,578 3,776,016 - - 
   (ถอืหุน้โดย ฮาซเคม โลจสิตกิส์ แมเนจเมนท ์จ ากดั) และภายนอกประเทศเกีย่วกบัสารเคม ี        
Freightworks GSA (HK) Limited (ถอืหุน้โดย Triple i International Pte. Ltd.) ตวัแทนขนส่งสนิคา้ทางอากาศ ฮ่องกง 20.00 20.00 2,606,245 8,066,770 - - 
Excel Air (Guangzhou) Limited (ถอืหุ้นโดย Triple i International Pte. Ltd.) ตวัแทนขนส่งสนิคา้ทางอากาศ จนี 25.00 25.00 612,399 843,970 - - 
     1,177,972,566 1,151,461,632 989,926,124 989,926,124 
 

กลุ่มกจิการมสีดัส่วนการถอืหุน้ในการร่วมคา้บางแห่งเกนิกว่ารอ้ยละ 50 แต่กลุ่มกจิการมไิดม้อี านาจควบคุมการร่วมคา้เพยีงผูเ้ดยีว เนื่องจากเป็นการควบคุมร่วมซึง่ระบุในขอ้ตกลงกจิการร่วมคา้ 
 

กลุ่มกจิการมสีดัส่วนการถอืหุน้ในการร่วมคา้บางแห่งน้อยกว่ารอ้ยละ 50 แต่กลุ่มกจิการมสีทิธใินการออกเสยีงและอ านาจควบคุมร่วม ซึง่ระบุในขอ้ตกลงกจิการร่วมคา้ 



บริษทั ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส ์จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2564 
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การเปลีย่นแปลงของเงนิลงทุนในการร่วมคา้ส าหรบังวดสามเดอืนสิน้สุดวนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2564 มดีงันี้ 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 เงินลงทุนตำมวิธีส่วนได้เสีย 

บำท 
เงินลงทุนตำมวิธีรำคำทุน 

บำท 
   
ราคาตามบญัชตีน้งวด 1,151,461,632 989,926,124 
ส่วนแบ่งก าไร 48,293,302 - 
ส่วนแบ่งก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น  1,022,368  - 
เงนิปันผลรบั  (24,733,836) - 

การเลกิกจิการ (1,430,618) - 
ผลต่างจากการแปลงค่าขอ้มลูทางการเงนิ  3,359,718  - 
ราคาตามบญัชปีลายงวด 1,177,972,566 989,926,124 
 
การรบัเงนิปันผลจากการร่วมคา้ 
 
เมื่อวันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2564 ที่ประชุมคณะกรรมการของ Around Logistics Management Co., Ltd. ได้อนุมัติจ่าย 
เงินปันผลระหว่างกาลแก่ผู้ถือหุ้นสามัญในอัตราหุ้นละ 4.80 ดอลลาร์สิงคโปร์ จ านวน 250,000 หุ้น คิดเป็นจ านวนเงิน 
1,200,000 ดอลลารส์งิคโปร ์โดยบรษิทัไดร้บัเงนิปันผลดงักล่าวตามสดัส่วนการถอืหุน้รอ้ยละ 50.00 เมื่อวนัที ่1 มนีาคม พ.ศ. 2564 
จ านวน 600,000 ดอลลารส์งิคโปร ์หรอืประมาณ 13.43 ลา้นบาท 
 
เมื่อวนัที ่1 มนีาคม พ.ศ. 2564 ทีป่ระชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ของ DG Packaging Pte. Ltd. ไดอ้นุมตัจิ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลแก่
ผู้ถือหุ้นสามัญในอัตราหุ้นละ 2.25 ดอลลาร์สิงคโปร์ จ านวน 200,000 หุ้น คิดเป็นจ านวนเงิน 450,000 ดอลลาร์สิงคโปร ์ 
โดยบรษิัทได้รบัเงนิปันผลดงักล่าวตามสดัส่วนการถือหุ้นร้อยละ 50.00 เมื่อวนัที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2564 จ านวน 225,000 
ดอลลารส์งิคโปร ์หรอืประมาณ 5.07 ลา้นบาท 
 
เมื่อวนัที่ 31 มนีาคม พ.ศ. 2564 ที่ประชุมคณะกรรมการของ Freightworks GSA (HK) Limited ซึ่งเป็นการร่วมค้าทางอ้อม   
ไดอ้นุมตัจิ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลแก่ผูถ้อืหุน้สามญัในอตัราหุน้ละ 16.00 ดอลลารฮ์่องกง จ านวน 500,000 หุน้ คดิเป็นจ านวนเงนิ 
8,000,000 ดอลลาร์ฮ่องกง โดยบรษิทัย่อยจะไดร้บัเงนิปันผลดงักล่าวตามสดัส่วนการถอืหุ้นรอ้ยละ 20.00 จ านวน 1,600,000 
ดอลลารฮ์่องกง หรอืประมาณ 6.23 ลา้นบาท ภายในปี พ.ศ. 2564 
 
การเลกิกจิการของการร่วมคา้  
 
เมื่อวนัที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 บริษัท ซีดับบลิวที เคมิคอล โลจิสติกส์ จ ากัด ซึ่งเป็นการร่วมค้าทางอ้อม มีมติให ้
จดทะเบียนเลิกกจิการ โดยได้จดทะเบยีนเลกิกจิการกบักระทรวงพาณิชย์เมื่อวนัที ่1 พฤศจกิายน พ.ศ. 2561 และช าระบญัชี
แลว้เสรจ็ในเดอืนมนีาคม พ.ศ. 2564 บรษิทัย่อยจะไดร้บัเงนิคนืทุนจากการร่วมคา้ทางออ้มดงักล่าวจ านวน 1.43 ลา้นบาท 



บริษทั ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส ์จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2564 
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การปันส่วนตน้ทุนการรวมธุรกจิ - เงนิลงทุนใน บรษิทั เอสเอแอล กรุ๊ป (ไทยแลนด)์ จ ากดั (“SAL”) 
 
เมื่อวนัที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 บรษิัทไดล้งทุนซื้อหุ้น SAL จากผู้ถอืหุ้นเดมิ จ านวน 1,164,449 หุน้ (แบ่งเป็นหุ้นสามญั 
จ านวน 1,124,449 หุ้น และหุ้นบุริมสิทธิจ านวน 40,000 หุ้น) เป็นเงิน 188.00 ล้านบาท ท าให้บริษัทมีสัดส่วนการถือหุ้น
เพิม่ขึน้จากรอ้ยละ 15.86 เป็นรอ้ยละ 58.20 ของทุนจดทะเบยีน และมสีทิธใินการออกเสยีงและอ านาจควบคุมใน SAL บรษิัท
จงึจดัประเภทเงนิลงทุนใน SAL เป็นบรษิทัย่อย 
 
ต่อมาเมื่อวันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2563 บริษัทได้ท าสัญญาขายหุ้นส่วนหนึ่งใน SAL จ านวนร้อยละ 33.20 ให้แก่บริษัท       
จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยแห่งหนึ่ง เป็นจ านวนเงนิ 157.72 ล้านบาท ท าให้สดัส่วนการถือหุ้นใน SAL 
ลดลงจากรอ้ยละ 58.20 เหลอื ร้อยละ 25.00  บรษิัทได้เปลี่ยนประเภทของเงนิลงทุนใน SAL จากบรษิัทย่อยเป็นการร่วมค้า 
เน่ืองจากการตดัสนิใจในเรื่องทีส่ าคญัของ SAL จะตอ้งไดร้บัการอนุมตัจิากกรรมการทีเ่ป็นตวัแทนจากบรษิทัและผูซ้ื้อร่วมกนั  
 
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 บรษิัทอยู่ระหว่างการประเมินมูลค่ายุติธรรมของสนิทรพัย์สุทธิที่ได้มาและก าลงัพิจารณา    
การปันส่วนต้นทุนจากการรวมธุรกจิของเงนิลงทุนใน SAL ขา้งต้น ณ วนัทีไ่ดม้าเป็นบรษิทัย่อย และวนัทีเ่ปลี่ยนประเภทเงนิลงทุน
เป็นการร่วมคา้ 
 
ในระหว่างงวดสามเดือนสิ้นสุดวนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 บรษิัทวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรพัย์สุทธิที่ได้มาและปันส่วนต้นทุน  
การรวมธุรกจิเสรจ็สิ้นแล้ว โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 
 
1)  มลูค่ายุตธิรรมของสนิทรพัยท์ีร่บัรูแ้ละหนี้สนิทีไ่ดม้าจากการซื้อ SAL เป็นบรษิทัย่อย มดีงันี้ 

 วนัท่ี 12 พฤษภำคม 
 พ.ศ. 2563 
 พนับำท 

  

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด  24,460  
ลูกหนี้การคา้และลูกหนี้อื่น  520  
เงนิลงทุนในบรษิทัร่วม  235,620  
ทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธ ิ  21,318  
สนิทรพัยอ์ื่น  2,036  
เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่น  (736) 
หนี้สนิอื่น  (2,887) 
มลูค่ายุตธิรรมของสนิทรพัยส์ุทธ ิ  280,331  
หกั  ส่วนไดเ้สยีทีไ่ม่มอี านาจควบคุม  (120,189) 
มลูค่ายุตธิรรมของสนิทรพัยส์ุทธทิีไ่ดม้า 160,142  
สิง่ตอบแทน ประกอบดว้ย  
    สิง่ตอบแทนทีจ่่าย - เงนิสด 188,000 
    มลูค่ายตุธิรรมของส่วนไดเ้สยีของสนิทรพัยส์ุทธใิน SAL ซึง่ถอือยู่ก่อนวนัรวมธุรกจิ 74,050 
    รวม 262,050 
ค่าความนิยม  101,908 



บริษทั ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส ์จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2564 
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2)  มูลค่ายุตธิรรมของสนิทรพัย์ทีร่บัรูแ้ละหนี้สนิทีไ่ดม้า ณ วนัทีจ่ดัประเภทเงนิลงทุนใน SAL จากบรษิทัย่อยเป็นการร่วมคา้    

มดีงันี้ 
 

 วนัท่ี 29 กนัยำยน 
 พ.ศ. 2563 
 พนับำท 

  

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 21,355  
ลูกหนี้การคา้และลูกหนี้อื่น  517  
เงนิลงทุนในบรษิทัร่วม  257,040  
ทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธ ิ  20,369  
สนิทรพัยอ์ื่น  2,167  
เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่น  (620) 
หนี้สนิอื่น  (2,499) 
มลูคา่ยุตธิรรมของสนิทรพัยส์ุทธ ิ  298,329  
หกั  มลูค่ายุตธิรรมสุทธสิ่วนของผูร้่วมคา้  (224,893) 
มลูคา่ยุตธิรรมของสนิทรพัยส์ุทธทิีไ่ดม้า 73,436  
สิง่ตอบแทน - มลูค่ายตุธิรรมของเงนิลงทุนทีเ่หลอื รอ้ยละ 25.00 129,553 
ค่าความนิยม (รวมอยู่ในเงนิลงทุนในการร่วมคา้) 56,117 

 
ผลกระทบจากการปันส่วนต้นทุนการรวมธุรกิจข้างต้นไม่มีสาระส าคญักับงบการเงินรวมที่เคยน าเสนอ กลุ่มกิจการจงึรบัรู้
ผลกระทบดงักล่าวในขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลในไตรมาส 1 ปี พ.ศ. 2564 

 
 



บริษทั ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส ์จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2564 
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10 เจ้ำหน้ีกำรค้ำและเจ้ำหน้ีอ่ืน 

 
 ข้อมลูทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 31 มีนำคม 31 ธนัวำคม 31 มีนำคม 31 ธนัวำคม 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 บำท บำท บำท บำท 
     
เจา้หนี้การคา้ - กจิการอื่น 159,273,574  148,029,879   7,135,343  10,390,046 
 - กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั (หมายเหตุขอ้ 15.2)  89,343,150   43,722,971   799,912  855,546 
เจา้หนี้อื่น - กจิการอื่น  13,868,376   21,142,004   3,391,131  4,935,036 
 - กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั (หมายเหตุขอ้ 15.2)  -     16,857   -    - 
ค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย - กจิการอื่น 95,068,627  101,002,102   7,105,841  7,553,281 
 - กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั (หมายเหตุขอ้ 15.2)  3,070,732   -     5,350  15,347 
 360,624,459  313,913,813   18,437,577  23,749,256 
 

11 เงินกู้ยืมจำกสถำบนักำรเงิน 
 
11.1 เงินกู้ยืมระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงิน 

 
การเปลี่ยนแปลงของเงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิส าหรบังวดสามเดอืนสิน้สุดวนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2564  มดีงันี้ 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวมและ

ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 บำท 
  
ราคาตามบญัชตีน้งวด 130,000,000 
กูย้มืเพิม่ขึน้  15,000,000    
จ่ายช าระคนื  (15,000,000) 
ราคาตามบญัชปีลายงวด  130,000,000  

 
ณ วนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2564 บรษิทัมเีงนิกู้ยมืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ จ านวน 130.00 ล้านบาท ซึ่งเป็นตัว๋สญัญาใชเ้งนิจาก
สถาบนัการเงนิ ในสกุลเงนิบาทที่ไม่มหีลกัทรพัย์ค ้าประกนั มอีตัราดอกเบี้ยร้อยละ 2.34 - 2.35 ต่อปี และมกี าหนดช าระคนื
ภายใน 3 เดอืน 



บริษทั ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส ์จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2564 
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11.2 เงินกู้ยมืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน 

 
เงนิกู้ยมืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ ณ วนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2564 และ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 ประกอบดว้ยรายละเอยีด
ดงันี้ 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวมและ 
 ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 31 มีนำคม 31 ธนัวำคม 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 บำท บำท 
   
เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ   
   ทีถ่งึก าหนดช าระภายใน 1 ปี  90,000,000  90,000,000 
เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ   
   ทีถ่งึก าหนดช าระเกนิกว่า 1 ปี  277,500,000  300,000,000 
รวม  367,500,000  390,000,000 
 
การเปลี่ยนแปลงของเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิส าหรบังวดสามเดอืนสิน้สุดวนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2564  มดีงันี้ 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวมและ

ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 บำท 
  
ราคาตามบญัชตีน้งวด 390,000,000 
จ่ายช าระคนื  (22,500,000) 
ราคาตามบญัชปีลายงวด  367,500,000  
 
เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ เป็นเงนิกูท้ีไ่ม่มหีลกัประกนัโดยมอีตัราดอกเบีย้ลอยตวั 
 

12 ภำษีเงินได้ 
 
ภาษีเงนิไดร้ะหว่างกาลใชว้ธิกีารประมาณการจากฝ่ายบรหิารโดยใชอ้ตัราภาษีทีแ่ทจ้รงิเดยีวกนักบัทีใ่ชก้บัก าไรรวมทัง้ปีทีค่าดว่าจะได้
ส าหรบัขอ้มูลทางการเงนิรวมส าหรบังวดสามเดอืนสิ้นสุด วนัที่ 31 มนีาคม พ.ศ. 2564 คอื อตัรารอ้ยละ 9.03 ต่อปี (31 มนีาคม พ.ศ. 2563 : 
อตัรารอ้ยละ 6.80 ต่อปี) และข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการ คอื อัตรารอ้ยละ 5.20 ต่อปี (31 มนีาคม พ.ศ. 2563 : อตัรารอ้ยละ -1.54 ต่อปี) 
ประมาณการอตัราภาษเีงนิไดเ้ปลีย่นแปลงจากงวดก่อนเน่ืองจากการเปลี่ยนแปลงของผลการด าเนินงานของกลุ่มกจิการ 



บริษทั ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส ์จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2564 
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13 ก ำไรต่อหุ้น 

 
13.1) ก ำไรต่อหุ้นขัน้พื้นฐำน 

 
ก าไรต่อหุ้นขัน้พื้นฐานค านวณโดยการหารก าไรสุทธิที่เป็นของผู้ถือหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน ้ าหนักตามระยะเวลาที่ออกอยู่ 
ในระหว่างงวด 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 31 มีนำคม 31 มีนำคม 31 มีนำคม 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
     
ก าไรทีเ่ป็นของบรษิทั (บาท) 77,463,802 22,544,785 22,568,952 9,927,873 
จ านวนหุน้สามญัถวัเฉลีย่ถ่วงน ้าหนัก 
   หลงัจากหกัหุน้ทุนซื้อคนื (หุน้) 

 
601,307,775 

 
609,307,775 

 
601,307,775 

 
609,307,775 

ก าไรต่อหุน้ขัน้พื้นฐาน (บาท) 0.1288 0.0370 0.0375 0.0163 
 
13.2) ก ำไรต่อหุ้นปรบัลด 
 

เมื่อวนัที ่20 เมษายน พ.ศ. 2563 บรษิทัไดอ้อกใบส าคญัแสดงสทิธซิื้อหุน้สามญัจ านวน 152,326,837 สทิธ ิใบส าคญัแสดงสทิธิ
นี้ มกี าหนดระยะเวลาใชส้ทิธภิายใน 3 ปี นับจากวนัทีอ่อกใบส าคญัแสดงสทิธ ิ
 
ก าไรต่อหุน้ปรบัลดค านวณโดยการหารก าไรสุทธทิีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้สามญัดว้ย จ านวนหุ้นสามญัส าหรบัการค านวณก าไรต่อหุน้ 
ขัน้พืน้ฐาน ปรบัเพิม่ดว้ยจ านวนหุน้สามญัทีต่อ้งออกเสมอืนว่ามกีารใชส้ทิธซิื้อหุน้สามญัถวัเฉลีย่ถ่วงน ้าหนัก 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 31 มีนำคม 31 มีนำคม 31 มีนำคม 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
     
ก าไรทีเ่ป็นของบรษิทั (บาท) 77,463,802 22,544,785 22,568,952 9,927,873 
จ านวนหุน้ส าหรบัการค านวณ 
   ก าไรต่อหุน้ขัน้พื้นฐาน (หุน้) 

 
601,307,775 

 
609,307,775 

 
601,307,775 

 
609,307,775 

จ านวนหุน้สามญัทีอ่อกเพิม่เสมอืนว่าม ี
   การใชส้ทิธซิื้อหุน้สามญัถวัเฉลีย่ถ่วง 
   น ้าหนัก (หุน้) 

 
 

18,677,976 

 
 

- 

 
 

18,677,976 

 
 

- 
จ านวนหุน้ส าหรบัการค านวณ 
   ก าไรต่อหุน้ปรบัลด (หุน้) 

 
619,985,751 

 
609,307,775 

 
619,985,751 

 
609,307,775 

     
ก าไรต่อหุน้ปรบัลด (บาท) 0.1249 0.0370 0.0364 0.0163 



บริษทั ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส ์จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2564 
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14 ภำระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอำจเกิดขึ้น 

 
14.1)  หนังสือค ำ้ประกนัธนำคำร 

 
ณ วนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 กลุ่มกิจการและบริษัทมีหนังสือค ้าประกันที่ออกโดยธนาคารเพื่อเป็นหลักประกันในการ
ให้บริการ ในข้อมูลทางการเงินรวมและข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ จ านวน 357.79 ล้านบาท และ 259.16 ล้านบาท 
ตามล าดบั (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563: จ านวน 379.91 ลา้นบาท และ 259.31 ลา้นบาท ตามล าดบั) 

 
14.2)  ภำระผกูพนัรำยจ่ำยฝ่ำยทุน 

 
ณ วนัที่ 31 มนีาคม พ.ศ. 2564 และ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 ภาระผูกพนัรายจ่ายฝ่ายทุน ซึ่งยงัไม่ไดร้บัรูใ้นขอ้มูลทางการเงนิ 
มดีงันี้ 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 31 มีนำคม 31 ธนัวำคม 31 มีนำคม 31 ธนัวำคม 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 บำท บำท บำท บำท  

    
การสรา้งอาคารและทีจ่อดรถ 1,450,000 3,050,000 1,450,000 3,050,000 

 
15 รำยกำรกบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั 

 
ผูถ้อืหุน้ใหญ่ คอื กรรมการทีม่อี านาจ 2 ท่าน ซึง่ถอืหุน้ในบรษิทัรวมกนัรอ้ยละ 35.64 (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 : รอ้ยละ 35.64) 
 
รายการต่อไปนี้เป็นรายการกบับุคคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 
 
15.1) รำยกำรกบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั 

 
รายการกบับุคคลหรอืกจิการทีเ่กี่ยวขอ้งกนัส าหรบังวดสามเดอืนสิ้นสุดวนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 มดีงันี้ 
 
รำยได้จำกกำรขำยและให้บริกำร ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 31 มีนำคม 31 มีนำคม 31 มีนำคม 31 มีนำคม 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 บำท บำท บำท บำท 
     
บรษิทัย่อย  -     -     2,592,223   3,312,791  
บรษิทัร่วม  11,169,981   2,976,786   4,754,196   1,518,978  
การร่วมคา้  3,987,896   14,166,953   281,907   51,914  
  15,157,877   17,143,739   7,628,326   4,883,683  
 



บริษทั ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส ์จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2564 
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รำยได้จำกกำรให้เช่ำและ ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
   กำรบริกำรท่ีเก่ียวข้องกนั 31 มีนำคม 31 มีนำคม 31 มีนำคม 31 มีนำคม 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 บำท บำท บำท บำท 
     
บรษิทัย่อย  -     -     1,607,299   1,658,275  
บรษิทัร่วม  1,538,789   1,546,276   1,538,789   1,546,276  
การร่วมคา้  538,685   545,280   538,685  545,280 
  2,077,474   2,091,556   3,684,773   3,749,831  
 
รำยได้ค่ำบริหำรจดักำร ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 31 มีนำคม 31 มีนำคม 31 มีนำคม 31 มีนำคม 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 บำท บำท บำท บำท 
     
บรษิทัย่อย  -     -     12,137,500   13,935,000  
บรษิทัร่วม  555,000   555,000   -     -    
การร่วมคา้  609,000   609,000   -     -    
  1,164,000   1,164,000   12,137,500   13,935,000  

 
เงินปันผลรบั ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 31 มีนำคม 31 มีนำคม 31 มีนำคม 31 มีนำคม 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 บำท บำท บำท บำท 
     
บรษิทัย่อย -  -     -     12,513,841  
บรษิทัร่วม  -     -     -     2,100,000  
การร่วมคา้  -     -     18,506,355   -    
  -     -     18,506,355   14,613,841  

 
ต้นทุนกำรให้บริกำร ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 31 มีนำคม 31 มีนำคม 31 มีนำคม 31 มีนำคม 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 บำท บำท บำท บำท 
     
บรษิทัย่อย  -     -     891,989   816,283  
บรษิทัร่วม  693,185   214,762   232,233   175,259  
การร่วมคา้  152,170,932   45,118,836   -     -    
  152,864,117   45,333,598   1,124,222   991,542  
 

 



บริษทั ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส ์จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2564 
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15.2) ยอดค้ำงช ำระท่ีเกิดจำกกำรขำยและซ้ือสินค้ำและบริกำร 

 
ยอดคงเหลอื ณ วนัสิน้รอบระยะเวลารายงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัรายการกบับุคคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั มดีงันี้ 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 31 มีนำคม 31 ธนัวำคม 31 มีนำคม 31 ธนัวำคม 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 บำท บำท บำท บำท 
     
ลูกหน้ีกำรค้ำ     
บรษิทัย่อย  -     -     20,846,228   20,965,633  
บรษิทัร่วม  13,631,512   6,568,354   6,408,352   2,281,756  
การร่วมคา้  5,712,056   5,664,873   30,504   23,211  
  19,343,568   12,233,227   27,285,084   23,270,600  
     
ลูกหน้ีอ่ืน     
การร่วมคา้ 20,625,000 -   20,625,000 - 
     
เจ้ำหน้ีกำรค้ำ     
บรษิทัย่อย  -     -     288,138   690,377  
บรษิทัร่วม  564,787   191,436   511,774   165,169  
การร่วมคา้  88,778,363   43,531,535   -     -    
  89,343,150   43,722,971   799,912   855,546  
     
เจ้ำหน้ีอ่ืน     
บรษิทัร่วม - 16,857   - - 
     
ค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำย     
บรษิทัย่อย  -     -     5,350  15,347    
การร่วมคา้  3,070,732   -     -    - 
  3,070,732   -     5,350  15,347    
     
เงินปันผลค้ำงรบั     
บรษิทัย่อย  -     -     16,000,000   31,230,061  
บรษิทัร่วม  2,015,706   2,150,000   -     2,150,000  
การร่วมคา้  29,024,489   30,516,010   20,174,310   28,116,090  
  31,040,195   32,666,010   36,174,310   61,496,151  

 



บริษทั ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส ์จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2564 
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15.3) เงินให้กู้ยมืระยะสัน้แก่กิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั 

 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 31 มีนำคม 31 ธนัวำคม 31 มีนำคม 31 ธนัวำคม 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 บำท บำท บำท บำท 
     
บรษิทัย่อย  -     -     197,716,300   232,216,300  
บรษิทัร่วม  15,000,000   -     15,000,000   -    
การร่วมคา้  3,450,000   1,350,000   3,450,000   1,350,000  
  18,450,000   1,350,000   216,166,300   233,566,300  
 
การเปลีย่นแปลงของเงนิใหกู้้ยมืระยะสัน้แก่กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัส าหรบังวดสามเดอืนสิ้นสุดวนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2564 มดีงันี้ 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงิน 

รวม 
บำท 

ข้อมูลทำงกำรเงิน 
เฉพำะกิจกำร 

บำท 
   
ยอดคงเหลอืตน้งวด  1,350,000   233,566,300  
ใหกู้้เพิม่ระหว่างงวด  27,100,000   44,100,000  
รบัช าระคนืระหว่างงวด  (10,000,000)  (61,500,000) 
ยอดคงเหลอืปลายงวด  18,450,000   216,166,300  
 
เงนิให้กู้ยมืระยะสัน้แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกนั เป็นไปตามขอ้ก าหนดและเงื่อนไขการกู้ยมืปกต ิเงนิให้กู้ยมืดงักล่าวมอีตัราดอกเบี้ย
รอ้ยละ 4.10 - 5.47 ต่อปี (พ.ศ. 2563 : รอ้ยละ 4.10 - 6.25 ต่อปี) และมกี าหนดจ่ายช าระคนืเมื่อทวงถาม 
 

15.4) ค่ำตอบแทนผู้บริหำรส ำคญั 
 
ค่าตอบแทนทีจ่่ายหรอืคา้งจ่ายส าหรบัผูบ้รหิารส าคญัมดีงันี้ 
 
 ข้อมลูทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 31 มีนำคม 31 มีนำคม 31 มีนำคม 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 บำท บำท บำท บำท 
     
เงนิเดอืนและผลประโยชน์ระยะสัน้  16,328,537  11,102,409  5,216,277   4,108,399  
การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์  -    327,945  -     327,945  

  16,328,537  11,430,354  5,216,277   4,436,344  
 



บริษทั ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส ์จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2564 
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15.5) กำรค ำ้ประกนั 
 

บรษิทัไดท้ าหนังสอืค ้าประกนัทีอ่อกโดยธนาคารใหแ้ก่กจิการทีเ่กี่ยวขอ้งกนั จ านวน 357.79  ลา้นบาท (หมายเหตุขอ้ 14.1) 
 

16 เหตุกำรณ์ภำยหลงัวนัท่ีในข้อมูลทำงกำรเงิน 
 
16.1) กำรจ่ำยเงินปันผล 

 
เมื่อวนัที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2564 ที่ประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 ได้อนุมตัิให้จดัสรรทุนส ารองตามกฎหมายจ านวน
6.50 ล้านบาท  และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.10 บาทต่อหุ้น ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที ่            
31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้สามญัทัง้หมดจ านวน 601,307,775 หุน้ รวมเป็นเงนิทัง้สิ้น 60.13 ล้านบาท โดยบรษิัท 
ได้พจิารณาก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มสีทิธิในการรบัเงนิปันผลในวนัที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2564 และก าหนด
จ่ายเงนิปันผลในวนัที ่18 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 
 

16.2) กำรลดทุนจดทะเบียน 
 
เมื่อวนัที ่20 เมษายน พ.ศ. 2564 ทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2564 ไดอ้นุมตักิารลดทุนจดทะเบยีนจ านวน 2.85 ลา้นบาท 
จากทุนจดทะเบยีนเดมิจ านวน 383.66 ลา้นบาท เป็นทุนจดทะเบยีนใหม่ จ านวน 380.82 ลา้นบาท เน่ืองจากไดส้ิน้สุดโครงการ
ออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิให้แก่พนักงาน (Employee Stock Option Program: ESOP) ครัง้สุดท้ายในวันที ่ 
1 กนัยายน พ.ศ. 2563 มจี านวนหุน้รองรบัทีไ่ม่ไดม้กีารใชส้ทิธ ิ(ไม่ไดอ้อกจ าหน่าย) คงเหลอืจ านวนทัง้สิน้ 5,692,225 หุน้ หรอื
คิดเป็นจ านวนทุนจดทะเบียน จ านวน 2.85 ล้านบาท โดยบริษัทได้จดทะเบียนลดทุนกับกระทรวงพาณิชย์แล้วในวันที ่ 
23 เมษายน พ.ศ. 2564 
 

16.3) กำรลงทุนในบริษทั เมคเซนด ์เอก็ซ์เพรส จ ำกดั 
 
เมื่อวนัที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2564 บรษิัทได้ลงทุนซื้อหุ้นสามญัเพิ่มทุนในบรษิัท เมคเซนด์ เอ็กซ์เพรส จ ากดั จ านวน 120,000 หุ้น 
ซึ่งคดิเป็นรอ้ยละ 30 ของจ านวนหุน้สามญัที่ออกและจ าหน่ายแล้วทัง้หมด เป็นเงนิลงทุนรวมทัง้สิ้น 9.00 ล้านบาท ซึ่งเป็นไปตาม
มตทิีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่3/2564 เมื่อวนัที ่9 มนีาคม พ.ศ. 2564  
 

16.4) กำรลงทุนในบริษทั เอ.ที.พี.เฟรนด ์เซอรวิ์ส จ ำกดั (A.T.P. Friend Services Co., Ltd.)  
 
เมื่อวนัที ่8 เมษายน พ.ศ. 2564 บรษิัทไดล้งทุนซื้อหุ้นสามญัในบรษิทั เอ.ท.ีพ.ีเฟรนด์ เซอร์วสิ จ ากดั จ านวน 10,200 หุ้น ซึ่งคดิเป็น
ร้อยละ 30 ของจ านวนหุ้นสามัญที่ออกและจ าหน่ายแล้วทัง้หมด จากผู้ถือหุ้นเดิม เป็นเงินลงทุนรวมทัง้สิ้น 105.00 ล้านบาท        
ซึง่เป็นไปตามมตทิีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่3/2564 เมื่อวนัที ่9 มนีาคม พ.ศ. 2564  
 



บริษทั ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส ์จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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16.5) กำรจดัโครงสร้ำงกลุ่มธรุกิจขำยระวำงสินค้ำสำยกำรบิน (GSA)  

 
ที่ประชุมคณะกรรมการบรษิัทครัง้ที่ 4/2564 เมื่อวนัที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2564 และครัง้ที่ 5/2564 เมื่อวนัที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2564 
ได้มมีติอนุมตัิการปรบัโครงสร้างกลุ่มธุรกิจขายระวางสนิค้าสายการบิน (GSA) โดยมกีารจ าหน่ายเงนิลงทุนในบรษิัทต่าง ๆ 
ดงันี้ 

1) หุน้สดัส่วนรอ้ยละ 20 ของ Freightworks GSA (HK) Limited ใหก้บั Superior GSA Pte., Ltd. (‘Superior”) 
2) หุน้สดัส่วนรอ้ยละ 25 ของ Excel Air (Guangzhou) Limited ใหก้บั Superior  
3) หุน้สดัส่วนรอ้ยละ 20 ของ Excel Air Limited (จดทะเบยีนในฮ่องกง) ใหก้บั Superior  
4) หุน้สดัส่วนรอ้ยละ 32 ของ Excel Air (Cambodia) Co., Ltd. ใหก้บั Superior  
5) หุน้สดัส่วนรอ้ยละ 50 ของ GSA Cargo Network Myanmar Co., Ltd. ใหก้บับรษิทั เอเชยี เน็ตเวริ์ค อนิเตอร์ เนชัน่แนล 

จ ากดั (“ANI”) 
6) หุน้สดัส่วนรอ้ยละ 34 ของ JPK Asia (Thailand) Co., Ltd. ใหก้บั ANI 
7) หุน้สดัส่วนรอ้ยละ 50 ของ Around Logistics Management Co., Ltd ใหก้บั ANI  
8) หุน้สดัส่วนรอ้ยละ 4.1 ของ Superior GSA Pte., Ltd. ซึง่เป็นหุน้ทีไ่ดม้าจากการท ารายการ 1) - 4) ขา้งตน้ ใหก้บั ANI  

 

ทัง้นี้ การจ าหน่ายเงินลงทุนข้างต้นบรษิัทจะได้รบัหุ้น ANI เป็นสิ่งตอบแทน โดย ANI มีการออกหุ้นสามญัเพิ่มทุนจ านวน 
5,571,784 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 25 บาท ในราคาหุ้นละ 250 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมที่ 1,250,000 บาท เป็น 
140,544,600 บาท เพื่อเป็นสิง่ตอบแทนในการช าระค่าหุ้นดงักล่าว จงึท าให้บรษิัทมสีดัส่วนการถือหุ้นใน ANI ลดลงจากเดมิ
รอ้ยละ 60 เป็นรอ้ยละ 48.5 อย่างไรกต็าม ANI ยงัคงมสีถานะเป็นบรษิทัร่วมคา้ (Joint Venture) เช่นเดมิ  
 

16.6) กำรขำยหุ้นทุนซ้ือคืน 

 
เมื่อวนัที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ที่ประชุมคณะกรรมการบรษิัท อนุมตัิให้บรษิัทขายหุ้นซื้อคนื จ านวน 8,000,000 หุ้น ก าหนด
ระยะเวลาการขายหุน้คนืเริม่ตัง้แต่วนัที ่26 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ไม่เกนิวนัที ่25 พฤศจกิายน พ.ศ. 2566 
 

16.7) กำรลงทุนในบริษทั ทริพเพิล ไอ ซพัพลำยเชน จ ำกดั 
 
เมื่อวนัที ่11 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ที่ประชุมคณะกรรมการบรษิทัอนุมตัิเพิม่ทุนในบรษิัท ทรพิเพลิ ไอ ซัพพลายเชน จ ากดั 
ซึ่งเป็นบรษิัทย่อย โดยการลงทุนในหุน้สามญัเพิม่ทุนจ านวน 50,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไวหุ้้นละ 100 บาท รวมจ านวนเงนิ 5 ล้านบาท 
โดยบรษิทัย่อยจะจดเพิม่ทุนกบักระทรวงพาณิชยใ์หแ้ล้วเสรจ็ภายในเดอืนกรกฎาคม พ.ศ. 2564 

 
17 กำรอนุมติัข้อมูลทำงกำรเงิน 

 
ขอ้มูลทางการเงนิรวมและขอ้มูลทางการเงนิเฉพาะกิจการระหว่างกาลไดร้บัอนุมตัิจากคณะกรรมการบรษิัทเมื่อวนัที่ 11 พฤษภาคม 
พ.ศ. 2564 
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