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ความเหน็ 
 

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ แสดงฐานะการเงินรวมของบริษัท ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส์ จำกัด 
(มหาชน) (บริษัท) และบริษัทย่อย (กลุ่มกิจการ) และฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 และ 
ผลการดำเนินงานรวมและผลการดำเนินงานเฉพาะกิจการ รวมถึงกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสำหรับปีสิ้นสุด 
วันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
 
งบการเงินที1ตรวจสอบ 
 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการประกอบด้วย 
• งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 
• งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการสำหรับปสีิ้นสุดวันเดียวกัน 
• งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของเฉพาะกิจการสำหรับปีสิ้นสุด 
วันเดียวกัน  

• งบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสำหรับปสีิ้นสุดวันเดียวกัน และ 
• หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการซึ่งประกอบด้วยนโยบายการบัญชีที่สำคัญและหมายเหตุ        
เรื่องอื่น ๆ 

 
เกณฑใ์นการแสดงความเหน็  
 

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในส่วนของความรับผิดชอบ
ของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจาก
กลุ่มกิจการและบริษัทตามข้อกำหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ
การตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่น ๆ  
ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดเหล่านี้ ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ 
ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า 
 



 

เรื1องสาํคญัในการตรวจสอบ 
 

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบ 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้นำเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบ 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็น 

แยกต่างหากสำหรับเรื่องเหล่านี้  
 

เรื1องสาํคญัในการตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบ 
 

การรบัรู้รายได้จากการให้บริการ 
 

 

อ้างอิงหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงิน

เฉพาะกิจการข้อ 5.21 เรื่องนโยบายบัญชีสำหรับการรับรู้

รายได ้

 

กลุ่มกิจการให้บริการจัดการขนส่งทั้งในประเทศและระหว่าง

ประเทศและให้บริการโลจิสติกส์ครบวงจร โดยมีรายได้จาก

การให้บริการรวม 2,918.11 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 99 

ของรายได้ทั้งหมดในงบการเงินรวม  

 

รายได้จากการให้บริการจะรับรู้เมื่อกลุ่มกิจการปฏิบัติตาม

ภาระที่ต้องปฏิบัติแล้วเสร็จ และได้โอนการควบคุมในบริการ

ไปยังลูกค้าตามเงื่อนไขในสัญญา กลุ่มกิจการมีการกำหนด

ภาระที่ต้องปฏิบัติแต่ละรายการว่า เป็นภาระที่ต้องปฏิบัติให้

แล้วเสร็จตลอดช่วงเวลาหนึ่ง หรือเป็นภาระที่ต้องปฏิบัติซึ่ง

เสร็จสิ้น ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง ตามลักษณะของข้อตกลง 

ในสัญญา 

 

ข้าพเจ้าให้ความสำคัญในการตรวจสอบการรับรู้รายได้จาก

การให้บริการ เนื่องจากจำนวนของรายได้มีสาระสำคัญต่องบ

การเงินรวม และการรับรู้รายได้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการ

ให้บริการที่ระบุในสัญญาที่แตกต่างกัน โดยให้ความสำคัญกับ

การตรวจสอบความถูกต้องของรายการและเกิดขึ้นจริงตาม

รอบระยะเวลาบัญชีที่เกี่ยวข้อง 

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบการรับรู้รายได้การให้บริการของกลุ่มกิจการโดย 

- ประเมินและทดสอบการควบคุมภายในที่สำคัญเกี่ยวกับวงจร

รายได้ของกลุ่มกิจการ โดยสอบถามบุคลากรของกลุ่มกิจการ 

เพื่อทำความเข้าใจระบบวงจรรายได้ และการควบคุมภายใน และ

สุ่มเลือกตัวอย่างรายการเพื่อทดสอบการควบคุมภายในที่สำคัญ

เกี่ยวกับการบันทึกรายได้ โดยตรวจใบแจ้งหนี้กับเอกสาร

ประกอบ เช่น ใบขนและใบเสนอราคา รวมทั้งตรวจว่าใบแจ้งหนี้

ได้รับการสอบทานความถูกต้องและอนุมัติจากบุคลากรที่

เกี่ยวข้อง และตรวจการรับชำระเงินจากลูกค้าตามใบแจ้งหนี้กับ

รายการในบัญชีธนาคาร 

- ทดสอบเนื้อหาสาระของรายการโดยเลือกตัวอย่างรายการรายได้

จากการให้บริการที่บันทึกบัญชี เพื่อตรวจสอบว่ากลุ่มกิจการได้

ให้บริการแก่ลูกค้าแล้ว และบันทึกรายได้ตามจุดรับรู้รายได้ที่

เหมาะสมตามเงื่อนไขการให้บริการ โดยตรวจกับเอกสารใบแจ้งหนี้

และใบขนเพื่อพิจารณาว่ารายการถูกต้องและเกิดขึ้นจริงตามรอบ

ระยะเวลาบัญชีที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งตรวจการรับชำระเงินจาก

ลูกค้าตามใบแจ้งหนี้กับรายการในบัญชีธนาคารสำหรับรายการที่

ได้รับชำระเงินแล้ว 

- ส่งหนังสือยืนยันยอดลูกหนี้การค้าโดยสุ่มตัวอย่าง เพื่อตรวจว่า

รายได้ของกลุ่มกิจการเป็นรายได้ที่มีการให้บริการเกิดขึ้นจริง 

และลูกหนี้การค้ามีตัวตน ในกรณีที่ ไม่ได้รับการตอบกลับ 

ข้าพเจ้าจะใช้วิธีการตรวจสอบที่เป็นทางเลือก เช่น การตรวจ

เอกสารการรับชำระหนี้ภายหลังวันสิ้นงวด  

- วิเคราะห์เปรียบเทียบบัญชีรายได้ของกลุ่มกิจการโดยแยกย่อย

เป็นการบริการแต่ละประเภท เพื่อพิจารณาว่ามีความผันผวนที่

ผิดปกติของรายได้หรือไม่ รวมถึงการทดสอบความเหมาะสมของ

รายการในสมุดรายวันที่บันทึกเกี่ยวกับรายได้และรายการ

ปรับปรุงอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อประเมินว่ามีการบันทึกรายได้ที่ไม่

เกิดขึ้นจริงหรือไม ่
 

จากการปฏิบัติงานดังกล่าวข้างต้น ข้าพเจ้าพบว่าการรับรู้รายได้จาก

การให้บริการมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับหลักฐานประกอบ

รายการ 
  



 

เรื1องสาํคญัในการตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบ 
 

การปันส่วนต้นทนุการรวมธรุกิจ 
 

 

อ้างอิงหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กิจการข้อ 16.2 เรื่องเงินลงทุนในการร่วมค้า 
 

ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2563 บริษัทได้ซื้อเงินลงทุนเพิ่มเติม
จำนวน 188.00 ล้านบาท ในบริษัท เอสเอแอล กรุ๊ป (ไทยแลนด์) 
จำกัด (SAL) ซึ่งดำเนินธุรกิจในการลงทุนในบริษัทอื่น ทำให้
บริษัทมีสัดส่วนการถือหุ้นเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 15.86 เป็นร้อยละ 
58.20 และมีอำนาจการควบคุมในบริษัท SAL บริษัทจึงจัด
ประเภทเงินลงทุนใน SAL เป็นเงินลงทุนในบริษัทย่อย ต่อมาใน
เดือนกันยายน พ.ศ. 2563 บริษัทได้ขายหุ้นร้อยละ 33.20 ใน SAL 
ให้แก่ผู้ซื้อรายหนึ่งเป็นจำนวน 157.72 ล้านบาท ทำให้สัดส่วน
การถือหุ้นใน SAL ลดลงจากร้อยละ 58.20 เหลือร้อยละ 25.00 
และสูญเสียอำนาจการควบคุมใน SAL อย่างไรก็ตาม บริษัทและ
ผู้ซื้อมีอำนาจในการควบคุมร่วมใน SAL บริษัทจึงจัดประเภท
เงินลงทุนใน SAL จากเงินลงทุนในบริษัทย่อยเป็นเงินลงทุนใน
การร่วมค้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 บริษัทอยู่ระหว่าง
การประเมินมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิที่ได้มาเพื่อใช้ใน
การปันส่วนต้นทุนการรวมธุรกิจ ณ  วันที่ซื้อ SAL เป็น
บริษัทย่อย และวันที่สูญเสียอำนาจการควบคุมใน SAL 
กลายเป็นการร่วมค้า 
 

ในปี พ.ศ. 2564 ผู้บริหารได้ว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญด้านการประเมิน
มูลค่าภายนอกเพื่อวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิที่ได้มา 
เพื่อใช้ในการปันส่วนต้นทุนการรวมธุรกิจ มูลค่ายุติธรรมของ
สินทรัพย์สุทธิที่ได้มา ณ วันที่ซื้อ SAL เป็นบริษัทย่อย (ร้อยละ 
58.20) มีมูลค่าเท่ากับ 160.14 ล้านบาท เทียบกับสิ่งตอบแทน 
ที่จ่าย ซึ่งประกอบด้วยเงินสดจำนวน 188.00 ล้านบาท และ
มูลค่ายุติธรรมของส่วนได้เสียใน SAL ที่ถืออยู่ก่อนวันรวมธุรกิจ 
จำนวน 74.05 ล้านบาท รวมเป็นจำนวน 262.05 ล้านบาท จึงมี
ค่าความนิยมจำนวน 101.91 ล้านบาท และ ณ วันที่สูญเสีย
อำนาจการควบคุมใน SAL มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิ
ตามสัดส่วนที่ เหลือ (ร้อยละ 25) มีจำนวน 73.44 ล้านบาท 
เทียบกับมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนจำนวน 129.56 ล้านบาท 
จึงมีค่าความนิยมจำนวน 56.12 ล้านบาท แสดงรวมอยู่ใน
ต้นทุนของเงินลงทุนในการร่วมค้า 
 

ข้าพเจ้าให้ความสำคัญในเรื่องการปันส่วนต้นทุนการรวมธุรกิจ
ดังกล่าว เนื่องจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิที่
ได้มา มีความเกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจที่สำคัญของผู้บริหาร
และผู้เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าภายนอก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในบริษัทร่วมแห่งหนึ่งที่ถือหุ้นโดย 
SAL ซึ่งคำนวณจากกระแสเงินสดที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต 
โดยมีข้อสมมติฐานหลัก ได้แก่ อัตราการเติบโตของรายได้ 
จำนวนปีของการประมาณการ และอัตราคิดลด 

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้ เพื่อพิจารณาการปันส่วนต้นทุน 
การรวมธุรกิจ  
 

- ประเมินความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ของผู้เชี่ยวชาญ
ด้านการประเมินมูลค่าภายนอกที่ผู้บริหารว่าจ้าง 

- ประเมินความเหมาะสมของขั้นตอนการกำหนดมูลค่ายุติธรรม
ของสินทรัพย์สุทธิที่ได้มาจากการรวมธุรกิจ 

-  อ่านรายงานของผู้เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าภายนอก 
เพื่อพิจารณาว่าผู้บริหารและผู้เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่า
ภายนอกระบุสินทรัพย์ที่ได้มาจากการรวมธุรกิจอย่างเหมาะสม 
และครบถ้วน 

- ประเมินความเหมาะสมของการวัดมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน
ในบริษัทร่วมของ SAL โดยดำเนินการดังนี ้

• เปรียบเทียบอัตราการเติบโตของรายได้กับผลการ
ดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริงในอดีต 

•  เปรียบเทียบจำนวนปีของการประมาณการกับอายุ
สัญญาที่เกี่ยวข้อง และมีความเหมาะสมกับลักษณะการ
ประกอบธุรกิจ 

• ให้ผู้เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าในสำนักงานของ
ข้าพเจ้าช่วยเหลือในการประเมินความสมเหตุสมผล
ของเทคนิคการวัดมูลค่ายุติธรรม และอัตราคิดลดที่ใช ้

- ทดสอบการคำนวณการปันส่วนต้นทุนการรวมธุรกิจ และค่า
ความนิยมที่เกิดจากการรวมธุรกิจ  

 

จากผลการปฏิบัติงานดังกล่าวข้างต้น ข้าพเจ้าพบว่าการวัดมูลค่า
ยุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิที่ได้มาเพื่อใช้ในการปันส่วนต้นทุน 
การรวมธุรกิจ มีความสมเหตุสมผลตามหลักฐานสนับสนุน  

  



 

เรื1องสาํคญัในการตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบ 
 

การปรบัโครงสร้างกลุ่มธรุกิจ 
 

 

อ้างอิงหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กิจการข้อ 16.2  เรื่อง เงินลงทุนในการร่วมค้า  
 

ในเดือนกันยายน พ.ศ. 2564 บริษัทมีการปรับโครงสร้างกลุ่ม
ธุรกิจขายระวางสินค้าสายการบิน (GSA) โดยให้บริษัท เอเชีย 
เน็ตเวิร์ค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (ANI) ซึ่งเป็นบริษัทที่
บริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 60 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว 
เข้าถือหุ้นในบริษัทภายใต้กลุ่มธุรกิจ GSA โดย ANI ยังคงมี
สถานะเป็นกิจการร่วมค้า บริษัทได้ทำรายการปรับโครงสร้าง
กลุ่มธุรกิจ GSA โดยให้มีการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัท
ต่างๆ ในธุรกิจ GSA ที่บริษัทเป็นผู้ถือหุ้นทั้งทางตรงและ
ทางอ้อมให้กับ ANI โดยบริษัทได้รับสิ่งตอบแทนจากการขาย
เงินลงทุนดังกล่าวด้วยหุ้นของ ANI ที่ออกใหม ่
 

ในงบการเงินเฉพาะกิจการ บริษัทมีกำไรจำนวน 136.32 ล้านบาท 
ซึ่งเป็นผลต่างระหว่างมูลค่าหุ้นของ ANI ที่ได้รับจำนวน 
704.42 ล้านบาท กับราคาทุนของเงินลงทุนทั้งหมดที่ขายไป
จำนวน 568.10 ล้านบาท 
 

ในงบการเงินรวม การเปลี่ยนแปลงในสัดส่วนของส่วนได้เสีย
ทั้งทางตรงและทางอ้อมในบริษัทต่าง ๆ ในกลุ่มธุรกิจ GSA 
ถือเป็นการแลกเปลี่ยนส่วนได้เสียในบริษัทที่มีสัดส่วนลดลง
เพื่อให้ได้มาของส่วนได้เสียในบริษัทอื่นที่มีสัดส่วนเพิ่มขึ้น 
โดยบริษัทที่มีสัดส่วนของส่วนได้เสียเพิ่มขึ้นจะพิจารณาว่า
เป็นการซื้อสัดส่วนเงินลงทุนในการร่วมค้า ทั้งนี้มูลค่ายุติธรรม
ของส่วนได้เสียของบริษัทที่มีสัดส่วนเพิ่มขึ้นมีจำนวน 55.76 
ล้านบาท เทียบกับราคาตามบัญชีของสัดส่วนของส่วนได้เสีย
ของบริษัทที่ลดลงจำนวน 3.68 ล้านบาท กลุ่มกิจการจึงมีกำไร
จำนวน 52.08 ล้านบาท 
 

ข้าพเจ้าให้ความสำคัญในเรื่องการวัดมูลค่ายุติธรรมของบริษัท
ต่าง ๆ ที่อยู่ภายใต้การปรับโครงสร้างข้างต้น เนื่องจากมีผล
กับกำไรของกลุ่มกิจการและบริษัทอย่างมีสาระสำคัญ โดยการ
วัดมูลค่ายุติธรรมมีการใช้วิธีคิดลดกระแสเงินสดที่เกี่ยวข้อง
กับการใช้ดุลยพินิจที่สำคัญของผู้บริหาร โดยอ้างอิงข้อ
สมมติฐานหลัก ได้แก่ อัตราการเติบโตของรายได ้อัตรากำไร
ขั้นต้น และอัตราคิดลด  
 

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้ เพื่อให้ได้หลักฐานเกี่ยวกับการวัด
มูลค่ายุติธรรมของบริษัทที่อยูภ่ายใต้การปรับโครงสร้าง  
 

- อ่านสัญญาเพื่อทำความเข้าใจในข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ 
ของการปรับโครงสร้างธุรกิจ 

 

- ประเมินความเหมาะสมของการบันทึกบัญชีให้สอดคล้องกับ
ข้อกำหนดของมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง 

 

- ประเมินการใช้ดุลยพินิจของผู้บริหารสำหรับการจัดประเภทเงิน
ลงทุนใน ANI ภายหลังการปรับโครงสร้างธุรกิจ ภายใต้มาตรฐาน
การรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง 

 

-  ประเมินความเหมาะสมของการวัดมูลค่ายุติธรรมของบริษัทที่อยู่
ภายใต้การปรับโครงสร้าง โดยการทดสอบข้อสมมติฐานหลัก 
ดังนี ้

• เปรียบเทียบอัตราการเติบโตของรายได้กับอัตราการ
เติบโตที่เกิดขึ้นจริงในอดีต และข้อมูลประมาณการอัตรา
การเติบโตของอุตสาหกรรม  

• เปรียบเทียบอัตรากำไรขั้นต้นกับผลการดำเนินงานที่
เกิดขึ้นจริงในอดีต และค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรม 

• ให้ผู้เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าในสำนักงานของ
ข้าพเจ้าช่วยเหลือในการประเมินความสมเหตุสมผลของ
เทคนิคการวัดมูลค่ายุติธรรม และอัตราคิดลดที่ใช ้

 

จากผลการปฏิบัติงานดังกล่าวข้างต้น ข้าพเจ้าพบว่าการวัดมูลค่า
ยุติธรรมของบริษัทต่างๆ ที่อยู่ภายใต้การปรับโครงสร้าง มีความ
สมเหตุสมผลตามหลักฐานสนับสนุน  



 

ข้อมลูอื1น 
 

กรรมการเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วย ข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจำปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ และรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานนั้น ข้าพเจ้าคาดว่าข้าพเจ้าจะได้รับรายงานประจำปีภายหลัง
วันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้  
 
ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่น และข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั่น 
ต่อข้อมูลอื่น 
 
ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการคือ การอ่านและพิจารณาว่า
ข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ หรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบ 
ของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่  
 
เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ข้าพเจ้า 
ต้องสื่อสารเรื่องดังกล่าวกับคณะกรรมการตรวจสอบ 
 
ความรบัผิดชอบของกรรมการต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ  
 

กรรมการมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้ โดยถูกต้องตาม 
ที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่กรรมการพิจารณาว่าจำเป็น เพื่อให้
สามารถจัดทำงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่า 
จะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด  
 
ในการจัดทำงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ กรรมการรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มกิจการและ
บริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชี
สำหรับการดำเนินงานต่อเนื่อง เว้นแต่กรรมการมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มกิจการและบริษัท หรือหยุดดำเนินงาน หรือไม่สามารถ
ดำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้  
 
คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ช่วยกรรมการในการกำกับดูแลกระบวนการในการจัดทำรายงานทางการเงินของกลุ่มกิจการ 
และบริษัท 



 

ความรบัผิดชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
โดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด  
และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูง 
แต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริง 
อันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และถือว่ามีสาระสำคัญ 
เมื่อคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้ว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการ หรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจ 
ทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้  
 
ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพและการสังเกต และสงสัย
เยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง 
 

• ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะกิจการ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อ
ความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของ
ข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่
เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้น
การแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน 

• ทำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับ
สถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุ่ม
กิจการและบริษัท 

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่กรรมการใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชี และการ
เปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำขึ้นโดยกรรมการ  

• สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องของกรรมการจากหลักฐานการสอบ
บัญชีที่ได้รับ และประเมินว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิด
ข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของกลุ่มกิจการและบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อ
สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าโดยให้ข้อสังเกตถึง
การเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่เกี่ยวข้อง หรือถ้าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ 
ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ใน
รายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มกิจการและ
บริษัทต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่อง  

• ประเมินการนำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม รวมถึงการเปิดเผย
ข้อมูลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการ และเหตุการณ์ในรูปแบบที่ทำให้มีการนำเสนอข้อมูล
โดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม ่

• ได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรือกิจกรรมทาง
ธุรกิจภายในกลุ่มกิจการเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการกำหนดแนวทาง การ
ควบคุมดูแลและการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มกิจการ ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า 



 

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบในเรื่องต่าง ๆ ที่สำคัญซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของ การตรวจสอบตามที่ได้
วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบ และข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายใน หากข้าพเจ้า 
ได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า 
 
ข้าพเจ้าได้ให้คำรับรองแก่คณะกรรมการตรวจสอบว่า ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอิสระ
และได้สื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้ งหมด ตลอดจนเรื่องอื่นซึ่ งข้าพเจ้าเชื่อว่ามี เหตุผล 
ที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้า 
ขาดความเป็นอิสระ 
 
จากเรื่องที่สื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปัจจุบันและกำหนดเป็นเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ในรายงาน 
ของผู้สอบบัญชี เว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว หรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น 
ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทำดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสม
เหตุผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนได้เสียสาธารณะจากการสื่อสารดังกล่าว  
 
 
บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด 
 
 
 
 
 
 
วิเชียร  กิ1งมนตรี 
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3977 
กรุงเทพมหานคร 
22 กุมภาพันธ ์พ.ศ. 2565 
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บริษัท ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส์ จํากัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันทีC  31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

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

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท1าเงินสด 10 168,108,157 110,488,033 53,914,908 34,021,248

ลูกหนี้การค6าและลูกหนี้อ่ืน - สุทธิ 11 801,356,595 433,190,953 328,401,689 116,391,419

เงินให6กู6ยืมระยะส้ันแก1กิจการที่เก่ียวข6องกัน 37.5 14,450,000 1,350,000 195,450,000 233,566,300

สินค6าคงเหลือ 1,372,071 1,390,321 - -

สินทรัพยCหมุนเวียนอ่ืน 13 52,519,577 5,771,421 42,388,602 424,652

สินทรัพยCไม1หมุนเวียนที่ถือไว6เพ่ือขาย 14 - 32,754,206 - -

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 1,037,806,400 584,944,934 620,155,199 384,403,619

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินลงทุนในบริษัทย1อย 15 - - 157,948,570 152,948,570

เงินลงทุนในบริษัทร1วม 16.1 268,509,455 87,001,158 231,472,563 75,522,563

เงินลงทุนในการร1วมค6า 16.2 1,192,181,445 1,151,461,632 1,185,431,646 989,926,124

สินทรัพยCทางการเงินที่วัดมูลค1าด6วย

มูลค1ายุติธรรมผ1านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 17 13,250 13,250 - -

อสังหาริมทรัพยCเพ่ือการลงทุน - สุทธิ 18 - - 73,138,069 77,456,255

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณC - สุทธิ 19 191,102,395 202,834,467 29,218,602 22,099,177

สินทรัพยCสิทธิการใช6 - สุทธิ 20 121,259,633 219,777,421 4,069,367 11,011,833

สินทรัพยCไม1มีตัวตน - สุทธิ 21 14,841,470 13,929,246 211,199 594,978

สินทรัพยCภาษีเงินได6รอการตัดบัญชี 22 11,268,986 18,651,544 2,167,746 8,217,117

เงินประกันสัญญา 14,948,390 14,739,551 2,393,270 1,878,270

สินทรัพยCไม1หมุนเวียนอ่ืน 23 97,871,112 112,600,399 12,027,973 13,152,309

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 1,911,996,136 1,821,008,668 1,698,079,005 1,352,807,196

รวมสินทรัพย์ 2,949,802,536 2,405,953,602 2,318,234,204 1,737,210,815

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในหน6า 18 ถึง 113 เปRนส1วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

กรรมการ  __________________________________________         กรรมการ  _________________________________________                                                                                                                                     

       (นายทิพยC  ดาลาล)                                                            (นายวิรัช  นอบน6อมธรรม)
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บริษัท ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส์ จํากัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันทีC  31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

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

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

หนีR สินและส่วนของเจ้าของ

หนีR สินหมุนเวียน

เงินกู6ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 25.1 120,000,000 130,000,000 120,000,000 130,000,000

เจ6าหนี้การค6าและเจ6าหนี้อ่ืน 24 488,319,582 313,913,813 68,072,884 23,749,256

ส1วนของเงินกู6ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน

ที่ถึงกําหนดชําระภายในหน่ึงปS 25.2 105,750,000 90,000,000 105,750,000 90,000,000

ส1วนของหน้ีสินตามสัญญาเช1า

ที่ถึงกําหนดชําระภายในหน่ึงปS 20 52,212,118 64,124,415 1,922,355 2,909,340

หน้ีสินอนุพันธCทางการเงิน 7 2,668 - 2,668 -

ภาษีเงินได6ค6างจ1าย 27,611,117 474,621 25,757,647 -

หนี้สินหมุนเวียนอ่ืน 26 35,723,930 21,671,488 10,824,651 3,602,569

รวมหนีR สินหมุนเวียน 829,619,415 620,184,337 332,330,205 250,261,165

หนีR สินไม่หมุนเวียน

เงินกู6ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 25.2 269,250,000 300,000,000 269,250,000 300,000,000

หนี้สินตามสัญญาเช1า - สุทธิ 20 69,641,825 148,564,144 2,080,635 4,184,606

ภาระผูกพันผลประโยชนCพนักงาน 27 23,379,954 27,406,885 3,830,935 5,081,538

ประมาณการหนี้สินจากการร้ือถอน 7,052,304 6,761,270 61,822 59,240

หนี้สินอนุพันธCทางการเงิน 7 4,640,029 9,461,871 4,640,029 9,461,871

หนี้สินไม1หมุนเวียนอ่ืน 1,168,000 2,536,486 843,379 843,382

รวมหนีR สินไม่หมุนเวียน 375,132,112 494,730,656 280,706,800 319,630,637

รวมหนีR สิน 1,204,751,527 1,114,914,993 613,037,005 569,891,802

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในหน6า 18 ถึง 113 เปRนส1วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

กรรมการ  __________________________________________         กรรมการ  _________________________________________                                                                                                                                     

       (นายทิพยC  ดาลาล)                                                            (นายวิรัช  นอบน6อมธรรม)
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บริษัท ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส์ จํากัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันทีC  31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

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

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

หนีR สินและส่วนของเจ้าของ (ต1อ)

ส่วนของเจ้าของ

ทุนเรือนหุ6น 28

ทุนจดทะเบียน 

หุ6นสามัญ จํานวน 761,634,719 หุ6น

มูลค1าที่ตราไว6หุ6นละ 0.50 บาท

(พ.ศ. 2563: หุ6นสามัญ จํานวน 767,326,944 หุ6น

มูลค1าที่ตราไว6หุ6นละ 0.50 บาท) 380,817,360 383,663,472 380,817,360 383,663,472

ทุนที่ออกและชําระแล6ว

หุ6นสามัญ จํานวน 620,709,975 หุ6น

มูลค1าที่ชําระแล6วหุ6นละ 0.50 บาท

(พ.ศ. 2563: หุ6นสามัญ จํานวน 609,307,775 หุ6น

มูลค1าที่ชําระแล6วหุ6นละ 0.50 บาท) 310,354,988 304,653,888 310,354,988 304,653,888

ส1วนเกินมูลค1าหุ6นสามัญ 28 771,351,427 708,639,327 771,351,427 708,639,327

ส1วนเกินทุนจากการควบรวมกิจการ

ภายใต6การควบคุมเดียวกัน 30,726,984 30,726,984 - -

ส1วนเกินทุนจากการจ1ายโดยใช6หุ6นเปRนเกณฑC 22,755,038 22,755,038 22,755,038 22,755,038

ส1วนเกินทุนหุ6นทุนซ้ือคืน 28 58,481,254 - 58,481,254 -

ส1วนต่ํากว1าทุนจากการเปล่ียนแปลง

สัดส1วนในบริษัทย1อย (187,500) (187,500) - -

กําไรสะสม

จัดสรรแล6ว - สํารองตามกฎหมาย 31 50,200,000 39,000,000 38,100,000 28,900,000

จัดสรรแล6ว - สํารองหุ6นทุนซื้อคืน 28 - 40,089,186 - 40,089,186

ยังไม1ได6จัดสรร 490,941,773 199,357,830 507,866,516 109,940,258

หัก หุ6นทุนซื้อคืน 28 - (40,089,186) - (40,089,186)

องคCประกอบอ่ืนของส1วนของเจ6าของ 10,427,045 (13,906,958) (3,712,024) (7,569,498)

ส1วนของผู6เปRนเจ6าของของบริษัท 1,745,051,009 1,291,038,609 1,705,197,199 1,167,319,013

ส1วนได6เสียที่ไม1มีอํานาจควบคุม - - - -

รวมส่วนของเจ้าของ 1,745,051,009 1,291,038,609 1,705,197,199 1,167,319,013

รวมหนีR สินและส่วนของเจ้าของ 2,949,802,536 2,405,953,602 2,318,234,204 1,737,210,815

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในหน6า 18 ถึง 113 เปRนส1วนหนึ่งของงบการเงินนี้

       (นายทิพยC  ดาลาล)                                                            (นายวิรัช  นอบน6อมธรรม)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

กรรมการ  __________________________________________         กรรมการ  _________________________________________                                                                                                                                     



4

บริษัท ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส์ จํากัด (มหาชน)

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

สําหรับปีสิR นสุดวันทีC  31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563
หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

รายได6จากการให6บริการ 2,918,113,876 1,589,971,271 407,253,060 107,614,897

รายได6จากการขาย 21,106,786 17,402,386 - -

ต6นทุนการให6บริการ (2,406,737,205) (1,268,946,912) (298,648,863) (63,615,377)

ต6นทุนขาย (5,310,167) (4,315,805) - -

กําไรขัRนต้น 527,173,290 334,110,940 108,604,197 43,999,520

เงินปYนผลรับ 37.1 - - 334,839,530 126,089,891

รายได6อื่น 32 73,718,670 56,952,762 204,962,683 68,921,289

ค1าใช6จ1ายในการขาย (84,905,743) (67,092,217) (16,267,869) (9,318,337)

ค1าใช6จ1ายในการบริหาร (276,325,363) (254,318,630) (87,620,430) (76,773,673)

ขาดทุนจากการด6อยค1าของสินทรัพยCทางการเงิน (1,714,255) (11,747,036) (1,455,729) (173,273)

กําไร (ขาดทุน) อื่น - สุทธิ 5,856,320 (765,162) 3,878,771 (3,522,056)

ต6นทุนทางการเงิน 33 (28,034,522) (31,433,849) (20,167,758) (19,671,348)

ส1วนแบ1งกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทร1วมและการร1วมค6า 16 223,384,369 135,427,017 - -

กําไรก่อนภาษีเงินได้ 439,152,766 161,133,825 526,773,395 129,552,013

ภาษีเงินได6 35 (61,811,731) (12,709,013) (40,175,227) (2,165,891)

กําไรสุทธิสําหรับปี 377,341,035 148,424,812 486,598,168 127,386,122

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอืCน:

รายการที่จะไม1จัดประเภทรายการใหม1

ไปยังกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ขาดทุนจากการวัดมูลค1าเงินลงทุนในตราสารทุนด6วย

   มูลค1ายุติธรรมผ1านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น - (30,612,001) - (30,612,001)

การวัดมูลค1าใหม1ของภาระผูกพันผลประโยชนC

   หลังออกจากงาน 27 6,362,061 - 1,872,936 -

ส1วนแบ1งกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นของบริษัทร1วม

   และการร1วมค6าตามวิธีส1วนได6เสีย 1,323,518 - - -

ภาษีเงินได6ของรายการที่จะไม1จัดประเภทรายการใหม1

   ไปยังกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง (1,272,412) 6,122,400 (374,587) 6,122,400

รวมรายการทีC จะไม่จัดประเภทรายการใหม่ไปยัง

กําไรหรือขาดทุนในภายหลัง 6,413,167 (24,489,601) 1,498,349 (24,489,601)

รายการที่จะจัดประเภทใหม1

ไปยังกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง

กําไร (ขาดทุน) จากการเปลี่ยนแปลงมูลค1ายุติธรรมของ

     เครื่องมือปZองกันความเสี่ยงกระแสเงินสด 4,821,842 (580,910) 4,821,842 (580,910)

ผลต1างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค1างบการเงิน 17,453,913 (1,358,570) - -

ส1วนแบ1งกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นของการร1วมค6า

    ตามวิธีส1วนได6เสีย 3,022,616 2,013,827 - -

ภาษีเงินได6ของรายการที่จัดประเภทรายการใหม1

    ไปยังกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง (964,368) 116,182 (964,368) 116,182

รวมรายการทีC จะจัดประเภทรายการใหม่ไปยัง

    กําไรหรือขาดทุนในภายหลัง 24,334,003 190,529 3,857,474 (464,728)

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสําหรับปS - สุทธิจากภาษี 30,747,170 (24,299,072) 5,355,823 (24,954,329)

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 408,088,205 124,125,740 491,953,991 102,431,793

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในหน6า 18 ถึง 113 เปRนส1วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

กรรมการ  ____________________________________________   กรรมการ  ____________________________________________ 

                                 (นายทิพยC  ดาลาล)                                                         (นายวิรัช  นอบน6อมธรรม)



5

บริษัท ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส์ จํากัด (มหาชน)

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

สําหรับปีสิR นสุดวันทีC  31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

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

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

การแบ่งปันกําไร (ขาดทุน)

ส1วนของผู6เปRนเจ6าของของบริษัท 377,341,035 162,491,422 486,598,168 127,386,122

ส1วนของส1วนได6เสียที่ไม1มีอํานาจควบคุม - (14,066,610) - -

377,341,035 148,424,812 486,598,168 127,386,122

การแบ่งปันกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

ส1วนของผู6เปRนเจ6าของของบริษัท 408,088,205 138,192,350 491,953,991 102,431,793

ส1วนของส1วนได6เสียที่ไม1มีอํานาจควบคุม - (14,066,610) - -

408,088,205 124,125,740 491,953,991 102,431,793

กําไรต่อหุ้น

กําไรต1อหุ6นขั้นพื้นฐาน 36.1 0.6220 0.2732 0.8021 0.2142

กําไรต1อหุ6นปรับลด 36.2 0.5634 0.2732 0.7265 0.2142

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในหน6า 18 ถึง 113 เปRนส1วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กรรมการ  ____________________________________________   กรรมการ  ____________________________________________ 

                                 (นายทิพยC  ดาลาล)                                                         (นายวิรัช  นอบน6อมธรรม)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



6

บริษัท ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส์ จํากัด (มหาชน)

งบแสดงการเปลีC ยนแปลงส่วนของเจ้าของ

สําหรับปีสิR นสุดวันทีC  31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

ส่วนเกินทนุ กาํไร (ขาดทนุ) จากการ

จากการควบรวม ส่วนเกินทนุ ส่วนต ํCากว่าทนุ จัดสรรแล้ว จัดสรรแล้ว ผลต่างอตัราแลกเปลีCยน ส่วนแบ่งกาํไรขาดทนุ เปลีCยนแปลงมลูค่ายุติธรรม การวัดมลูค่ายุติธรรม รวม

 ทนุทีCออก ส่วนเกินทนุ กิจการภายใต้การ จากการจ่ายโดย ส่วนเกินทนุ จากการเปลีCยนแปลง - สํารอง - สํารอง จากการแปลงค่า เบด็เสรจ็อืCน ของเครืCองมือป้องกนั เงินลงทนุในตราสารทนุผ่าน ส่วนของผ ู้เป็น ส่วนได้เสียทีCไม่มี รวม

และชําระแล้ว มลูค่าห ุ้นสามญั ควบคมุเดียวกนั ใช้ห ุ้นเป็นเกณฑ์ ห ุ้นทนุซืRอคืน สัดส่วนในบริษัทย่อย ตามกฎหมาย ห ุ้นทนุซืRอคืน ยงัไม่ได้จัดสรร ห ุ้นทนุซืRอคืน งบการเงิน ของการร่วมค้า ความเสีC ยงกระแสเงินสด กาํไรขาดทนุเบด็เสรจ็อืCน รวม เจ้าของของบริษัท อาํนาจควบคมุ ส่วนของเจ้าของ

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

ยอดยกมา ณ วันทีC 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

การใช6ส ิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิซ้ือหุ6นสามัญ 29 5,701,100 62,712,100 - - - - - - - - - - - - - 68,413,200 - 68,413,200

การขายหุ6นทุนซ้ือคืน 28 - - - - 58,481,254 - - - - 40,089,186 - - - - - 98,570,440 - 98,570,440

โอนสํารองหุ6นทุนซ้ือคืน 28 - - - - - - - (40,089,186) 40,089,186 - - - - - - - - -

เงินปYนผลจ1าย 30 - - - - - - - - (121,059,445) - - - - - - (121,059,445) - (121,059,445)

สํารองตามกฏหมาย 31 - - - - - - 9,200,000 - (9,200,000) - - - - - - - - -

สํารองตามกฏหมายของบริษัทย1อย 31 - - - - - - 2,000,000 - (2,000,000) - - - - - - - - -

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปS - - - - - - - - 383,754,202 - 17,453,913 3,022,616 3,857,474 - 24,334,003 408,088,205 - 408,088,205

ยอดยกไป ณ วันทีC 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 310,354,988 771,351,427 30,726,984 22,755,038 58,481,254 (187,500) 50,200,000 - 490,941,773 - 9,464,973 4,674,096 (3,712,024) - 10,427,045 1,745,051,009 - 1,745,051,009

ยอดยกมา ณ วันทีC 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

การได6มาซ่ึงส1วนได6เส ียท่ีไม1มีอ ํานาจควบคุม

จากการรวมธุรกิจ - - - - - - - - - - - - - - - - 115,254,760 115,254,760

ส1วนได6เส ียท่ีไม1มีอ ํานาจควบคุมลดลง

จากการสูญเสียอํานาจการควบคุมในบริษัทย1อย - - - - - - - - - - - - - - - - (101,188,150) (101,188,150)

หุ6นทุนซ้ือคืน 28 - - - - - - - - - (40,089,186) - - - - - (40,089,186) - (40,089,186)

สํารองหุ6นทุนซ้ือคืน - - - - - - - 40,089,186 (40,089,186) - - - - - - - - -

การจ1ายโดยใช6หุ6นเปRนเกณฑC 39 - - - 885,452 - - - - - - - - - - - 885,452 - 885,452

เงินปYนผลจ1าย 30 - - - - - - - - (91,396,151) - - - - - - (91,396,151) - (91,396,151)

สํารองตามกฏหมาย 31 - - - - - - 6,500,000 - (6,500,000) - - - - - - - - -

สํารองตามกฏหมายของบริษัทย1อย 31 - - - - - - 2,000,000 - (2,000,000) - - - - - - - - -

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปS - - - - - - - - 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

โอนขาดทุนจากการวัดมูลค1ายุติธรรมเงินลงทุนในตราสารทุน

ผ1านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นไปกําไรสะสม - - - - - - - - (11,539,276) - - - - 11,539,276 11,539,276 - - -

ยอดยกไป ณ วันทีC 31 ธันวาคม 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

       (นายทิพยC  ดาลาล)                                                                                    (นายวิรัช  นอบน6อมธรรม)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในหน6า 18 ถึง 113 เปRนส1วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินรวม

องคป์ระกอบอืCน

ของส่วนของเจ้าของ

กาํไรขาดทนุเบด็เสรจ็อืCน

กาํไรสะสม

กรรมการ                                                                                              กรรมการ                                                                                      .
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บริษัท ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส์ จํากัด (มหาชน)

งบแสดงการเปลีC ยนแปลงส่วนของเจ้าของ

สําหรับปีสิR นสุดวันทีC  31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

กําไร (ขาดทุน) จากการ

ส่วนเกิน ส่วนเกินทุนจาก เปลีC ยนแปลงมูลคา่ยุติธรรม การวดัมูลคา่ยุติธรรม

 ทุนทีCออก มูลคา่ห ุน้ การจา่ยโดยใช้ ส่วนเกินทุน จดัสรรแล้ว จดัสรรแล้ว ของเคร ืCองมอืป้องกัน เงินลงทุนในตราสารทุนผา่น รวม

และชําระแล้ว สามญั - สุทธิ ห ุน้เป็นเกณฑ์ หุน้ทุนซืRอคนื - สํารองตามกฎหมาย - สํารองห ุน้ทุนซืRอคนื ยังไมไ่ดจ้ดัสรร ห ุน้ทุนซืRอคนื ความเสีC ยงกระแสเงินสด กําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อืCน รวม ส่วนของเจา้ของ

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

ยอดยกมา ณ วนัทีC 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

การใช6สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ -

ซื้อหุ6นสามัญ 29 5,701,100 62,712,100 - - - - - - - - - 68,413,200

การขายหุ6นทุนซื้อคืน 28 - - - 58,481,254 - - - 40,089,186 - - - 98,570,440

โอนสํารองหุ6นทุนซื้อคืน 28 - - - - -  (40,089,186) 40,089,186 - - - - -

เงินปYนผลจ1าย 30 - - - - - -  (121,059,445) - - - -  (121,059,445)

สํารองตามกฏหมาย 31 - - - - 9,200,000 -  (9,200,000) - - - - -

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปS - - - - - - 488,096,517 - 3,857,474 - 3,857,474 491,953,991

ยอดยกไป ณ วนัทีC 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 310,354,988 771,351,427 22,755,038 58,481,254 38,100,000 - 507,866,516 -  (3,712,024) -  (3,712,024) 1,705,197,199

ยอดยกมา ณ วนัทีC 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

หุ6นทุนซื้อคืน 28 - - - - - - -  (40,089,186) - - -  (40,089,186)

สํารองหุ6นทุนซื้อคืน - - - - - 40,089,186  (40,089,186) - - - - -

การจ1ายโดยใช6หุ6นเปRนเกณฑC 39 - - 885,452 - - - - - - - - 885,452

เงินปYนผลจ1าย 30 - - - - - -  (91,396,151) - - - -  (91,396,151)

สํารองตามกฏหมาย 31 - - - - 6,500,000 -  (6,500,000) - - - - -

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปS - - - - - - 127,386,122 -  (464,728)  (24,489,601)  (24,954,329) 102,431,793

โอนขาดทุนจากการวัดมูลค1ายุติธรรมเงินลงทุนในตราสารทุน - -

ผ1านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนไปกําไรสะสม - - - - - -  (11,539,276) - - 11,539,276 11,539,276 -

ยอดยกไป ณ วนัทีC 31 ธันวาคม 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

                         (นายทิพยC  ดาลาล)                                                                          (นายวิรัช  นอบน6อมธรรม)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในหน6า 18 ถึง 113 เปRนส1วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินเฉพาะกิจการ

องคป์ระกอบอืCน

ของส่วนของเจา้ของ

กําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อืCน

กําไรสะสม

กรรมการ                                                                                              กรรมการ                                                                                      .
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บริษัท ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส์ จํากัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด

สําหรับปีสิR นสุดวันทีC  31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

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

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

กําไรก1อนภาษีเงินได6 439,152,766 161,133,825 526,773,395 129,552,013

รายการปรับปรุง

ค1าเส่ือมราคาและค1าตัดจําหน1าย 100,255,704 101,161,984 9,772,237 9,779,944

ส1วนแบ1งกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทร1วมและการร1วมค6า 16 (223,384,369) (135,427,017) - -

กําไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย1อย - (43,983,971) - (8,228,282)

กําไรจากการปรับโครงสร6าง 16.2 (52,077,997) - (136,318,022) -

(กําไร) ขาดทุนจากการจําหน1ายและตัดจําหน1ายอุปกรณC (2,024,253) 641,047 - -

(กลับรายการ) ภาระผูกพันผลประโยชนCพนักงาน 27 3,615,462 (396,176) 622,333 592,485

ผลขาดทุนจากการด6อยค1าของสินทรัพยCทางการเงิน 1,714,255 11,747,036 1,455,729 173,273

(กําไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต1างประเทศ (5,657,548) 4,424,225 (4,361,381) 4,102,065

ขาดทุนจากการเปล่ียนแปลงมูลค1ายุติธรรมของตราสารอนุพันธC 2,668 161,552 2,668 122,724

กําไรจากการยกเลิกและเปล่ียนแปลงสัญญาเช1า (4,515,948) (616,385) - -

รายได6ดอกเบี้ย 32 (1,203,302) (801,256) (9,183,406) (10,427,259)

รายได6เงินปYนผล - - (334,839,530) (126,089,891)

ค1าใช6จ1ายจากการจ1ายโดยใช6หุ6นเปRนเกณฑC 39 - 885,452 - 885,452

ต6นทุนทางการเงิน 33 28,034,522 31,433,849 20,167,758 19,671,348

283,911,960 130,364,165 74,091,781 20,133,872

การเปลีC ยนแปลงของเงินทุนหมุนเวียน

สินทรัพยCดําเนินงานลดลง (เพ่ิมข้ึน)

ลูกหนี้การค6าและลูกหนี้อ่ืน (297,527,871) 49,730,682 (134,918,083) (7,783,315)

สินค6าคงเหลือ 18,250 (93,091) - -

สินทรัพยCหมุนเวียนอ่ืน (46,481,156) 128,688 (41,963,950) 79,372

เงินประกันสัญญา (208,839) 18,345,253 (515,000) 12,700

สินทรัพยCไม1หมุนเวียนอ่ืน 21,863,125 20,936,183 1,124,336 -

หนี้สินดําเนินงานเพ่ิมข้ึน (ลดลง)

เจ6าหนี้การค6าและเจ6าหนี้อ่ืน 175,037,298 (101,678,374) 47,186,495 1,213,763

หนี้สินหมุนเวียนอ่ืน 13,980,857 (13,984,835) 7,222,080 807,382

จ1ายภาระผูกพันผลประโยชนCพนักงาน 27 (1,280,332) (1,302,936) - -

หนี้สินไม1หมุนเวียนอ่ืน (1,446,084) (7,778,096) - 21,000

กระแสเงินสดจากการดําเนินงาน 147,867,208 94,667,639 (47,772,341) 14,484,774

จ1ายภาษีเงินได6 (36,685,038) (19,614,503) (9,707,163) (2,901,884)

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน 111,182,170 75,053,136 (57,479,504) 11,582,890

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในหน6า 18 ถึง 113 เปRนส1วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

กรรมการ                                                                               กรรมการ                                                                                                .

                                   (นายทิพยC  ดาลาล)                                                                  (นายวิรัช  นอบน6อมธรรม)
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บริษัท ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส์ จํากัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด

สําหรับปีสิR นสุดวันทีC  31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

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

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินสดรับจากดอกเบี้ย 1,188,884 816,577 8,800,369 9,578,620

เงินสดรับจากการจําหน1ายอุปกรณC 1,806,173 547,964 - -

เงินสดรับจากการจําหน1ายสินทรัพยCไม1หมุนเวียน

ที่ถือไว6เพ่ือขาย 34,705,200 - - -

เงินสดจ1ายเพ่ือซื้ออุปกรณCและสินทรัพยCไม1มีตัวตน (18,267,643) (28,963,001) (6,847,231) (18,078,813)

เงินสดรับจากการจําหน1ายเงินลงทุนในบริษัทย1อย 

สุทธิจากเงินสดของบริษัทย1อย - 136,361,469 - 157,715,979

เงินสดรับจากการเลิกกิจการในการร1วมค6า 16.2 1,430,616 - - -

เงินสดจ1ายจากการลงทุนในบริษัทย1อย 15 - (163,540,435) (5,000,000) (188,000,000)

เงินสดจ1ายจากการลงทุนในบริษัทร1วมและการร1วมค6า (186,137,500) (273,882,990) (215,137,500) (273,882,990)

เงินสดรับคืนจากเงินให6กู6ยืมระยะส้ัน

แก1กิจการที่เก่ียวข6องกัน 37.5 70,000,000 14,900,000 203,216,300 145,900,000

เงินสดจ1ายสําหรับเงินให6กู6ยืมระยะส้ันแก1กิจการ

ที่เก่ียวข6องกัน 37.5 (83,100,000) (5,000,000) (165,100,000) (92,400,000)

เงินสดรับจากเงินปYนผลจากบริษัทย1อย - - 81,230,061 61,836,000

เงินสดรับจากเงินปYนผลจากบริษัทร1วมและการร1วมค6า 190,204,214 87,918,730 178,509,912 83,322,250

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน 11,829,944  (230,841,686) 79,671,911  (114,008,954)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในหน6า 18 ถึง 113 เปRนส1วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

กรรมการ                                                                               กรรมการ                                                                                                .

                                   (นายทิพยC  ดาลาล)                                                                  (นายวิรัช  นอบน6อมธรรม)
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บริษัท ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส์ จํากัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด

สําหรับปีสิR นสุดวันทีC  31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

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

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินสดจ1ายดอกเบี้ย (27,743,489) (31,188,988) (20,165,176) (18,781,891)

เงินสดรับจากเงินกู6ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 430,000,000 485,000,000 430,000,000 485,000,000

เงินสดจ1ายคืนเงินกู6ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน (440,000,000) (355,000,000) (440,000,000) (355,000,000)

เงินสดจ1ายหนี้สินตามสัญญาเช1า (62,410,107) (53,506,746) (3,090,956) (4,787,924)

เงินสดรับจากเงินกู6ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 25.2 105,000,000 199,398,691 105,000,000 150,000,000

เงินสดจ1ายคืนเงินกู6ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 25.2 (120,000,000) (109,398,691) (120,000,000) (60,000,000)

เงินสดรับจากการขายหุ6นทุนซื้อคืน 28 98,570,440 - 98,570,440 -

เงินสดจ1ายเพ่ือซื้อหุ6นทุนซื้อคืน 28 - (40,089,186) - (40,089,186)

เงินสดรับจากการใช6สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิซื้อหุ6นสามัญ 29 68,413,200 - 68,413,200 -

เงินสดจ1ายเงินปYนผล (121,026,255) (91,362,568) (121,026,255) (91,362,568)

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน  (69,196,211) 3,852,512  (2,298,747) 64,978,431

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิC มขึRน (ลดลง) - สุทธิ 53,815,903 (151,936,038) 19,893,660 (37,447,633)

เงินสดและรายการเทียบเท1าเงินสดต6นปS 110,488,033 262,472,916 34,021,248 71,468,881

กําไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปล่ียนของเงินสด

และรายการเทียบเท1าเงินสด 3,804,221 (48,845) - -

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี 168,108,157 110,488,033 53,914,908 34,021,248

รายการทีC ไม่ใช่เงินสด

การได6มาของสินทรัพยCสิทธิการใช6จากสัญญาเช1า 38 24,143,095 14,628,587 - -

เงินปYนผลค6างรับ 11 102,957,666 32,666,010 139,805,568 61,496,151

เงินปYนผลค6างจ1าย 36,475 212,041 36,475 212,041

เจ6าหนี้ค1าซื้อสินทรัพยCถาวร - 1,708,100 - 1,600,000

การจ1ายโดยใช6หุ6นเปRนเกณฑC - 885,452 - 885,452

เงินลงทุนในกิจการร1วมค6าเพ่ิมข้ึนจากการ

เปล่ียนสถานะจากบริษัทย1อย - 129,552,500 - -

เงินลงทุนในการร1วมค6าเพ่ิมข้ึนสุทธิจากการแลกหุ6น 52,077,997 - 136,318,022 -

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในหน6า 18 ถึง 113 เปRนส1วนหนึ่งของงบการเงินนี้

                                   (นายทิพยC  ดาลาล)                                                                  (นายวิรัช  นอบน6อมธรรม)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

กรรมการ                                                                               กรรมการ                                                                                                .
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1 ข้อมลูทั Fวไป  

 
บริษัท ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) เป็นบริษัทมหาชนจำกัด และเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 
แห่งประเทศไทย ซึ่งจัดตั้งขึ้นในประเทศไทยและมีที่อยู่ตามที่ได้จดทะเบียนดังนี ้
 
เลขที่ 628 ชั้น 3 อาคารทริพเพิลไอ ซอยกลับชม ถนนนนทร ีแขวงช่องนนทร ีเขตยานาวา กรุงเทพมหานคร 10120 ประเทศไทย 
 
เพื่อวัตถุประสงค์ในการรายงานข้อมูลจึงรวมเรียกบริษัทและบริษัทย่อยว่า “กลุ่มกิจการ” 
 
กลุ่มกิจการดำเนินธุรกิจหลักเกี่ยวกับการเป็นผู้รับจัดการขนส่งสินค้าทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ และให้บริการโลจิสติกส์ครบวงจร 
 
งบการเงินรวมจัดทำขึ้นโดยรวมบริษัทย่อยดังต่อไปนี ้
 

    อตัราร้อยละของหุ้น 
ทีFถือทั Eงทางตรง 

และทางอ้อม 
  จดัตั EงขึEน พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

ชืFอบริษทัย่อย ชนิดของธรุกิจ ในประเทศ ร้อยละ ร้อยละ 
     

บริษัทย่อยทางตรง     
บริษัท เอเชีย กราวด ์เซอร์วิส จำกัด ตัวแทนขนส่งสินค้าทางอากาศ ไทย 100.00 100.00 
บริษัท ทริพเพิล ไอ แอร ์เอ็กซ์เพรส จำกัด ตัวแทนขนส่งสินค้าทางอากาศ ไทย 100.00 100.00 
บริษัท ทริพเพิล ไอ เอเชีย คาร์โก จำกัด ตัวแทนขนส่งสินค้าทางอากาศ ไทย 100.00 100.00 
บริษัท ฮาซเคม โลจิสติกส ์แมเนจเมนท์ จำกัด บริหารจัดการขนส่งครบวงจร ไทย 100.00 100.00 
บริษัท ทริพเพิล ไอ ซัพพลายเชน จำกัด บริหารจัดการขนส่งครบวงจร ไทย 100.00 100.00 
บริษัท ทริพเพิล ไอ มาริไทม ์เอเยนซีส์ จำกัด ตัวแทนขนส่งสินค้าทางทะเล ไทย 100.00 100.00 
บริษัท ดีจี แพคเกจจิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด จำหน่ายและบริการบรรจุสินค้า ไทย 100.00 100.00 
บริษัท ครอส บอร์เดอร ์เคอเรียร ์จำกัด บริหารจัดการขนส่งครบวงจร ไทย 100.00 100.00 
Triple i International Pte. Ltd. ตัวแทนขนส่งสินค้าทางอากาศ สิงคโปร์ 100.00 100.00 
     

บริษัทย่อยทางอ้อม     
Triple i International Japan Co., Ltd.     
   (ถือโดย Triple i International Pte. Ltd.) ตัวแทนขนส่งสินค้าทางอากาศ ญี่ปุ่น - 100.00 
 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ ์พ.ศ. 2565 



บริษทั ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส ์จาํกดั (มหาชน) 
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2 เหตกุารณ์สาํคญัระหว่างปีทีFรายงาน 

 
2.1 การแพร่ระบาดของโรคติดเชืEอไวรสัโคโรนา 2019  
 

ในปี พ.ศ. 2564 ที่ผ่านมา กลุ่มกิจการยังคงได้รับผลกระทบจากการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตั้งแต่ต้น
ปี พ.ศ. 2563  โดยเฉพาะกลุ่มธุรกิจขนส่งสินค้าทางอากาศและที่เกี่ยวเนื่อง เนื่องด้วยมาตรการป้องกันการระบาดของ 
COVID-19 ที่เกิดขึ้นทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทำให้ปริมาณเครื่องบินผู้โดยสารที่ให้บริการลดลง ส่งผลกระทบต่อธุรกิจ
การขนส่งสินค้าทางอากาศโดยใช้เครื่องบินผู้โดยสาร อย่างไรก็ดี จากการปรับตัวและปรับแผนการดำเนินธุรกิจ กลุ่มกิจการได้
มีการวางแผนร่วมกันกับสายการบิน เพื่อนำเครื่องบินขนส่งผู้โดยสารมาใช้สำหรับการขนส่งสินค้าทางอากาศเพิ่มขึ้น โดยได้
เริ่มให้บริการในปี พ.ศ. 2563 ที่ผ่านมา ซึ่งได้ช่วยเสริมสร้างผลการดำเนินงานโดยรวมของกลุ่มกิจการได้เป็นอย่างยิ่ง 
นอกจากนี้ จากภาวะการขาดแคลนอุปทานที่เกิดขึ้นในการขนส่งสินค้าทั้งทางอากาศและทางเรือ ส่งผลทำให้ค่าระวางสินค้า
ปรับตัวสูงขึ้น ก็เป็นหนึ่งในปัจจัยที่ทำให้กลุ่มกิจการมีผลการดำเนินงานที่ดีขึ้น 
 

2.2 การปรบัโครงสร้างกลุ่มธรุกิจขายระวางสินค้าสายการบิน (“GSA”)  
 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2564 และครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2564 
และครั้งที่ 8/2564 เมื่อวันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2564 ได้มีมติอนุมัติการปรับโครงสร้างกลุ่มธุรกิจขายระวางสินค้าสายการบิน 
(“GSA”) โดยให้มีการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทต่างๆ ในธุรกิจ GSA ที่บริษัทเป็นผู้ถือหุ้นทางตรง โดยบริษัทจะได้รับหุ้นของ
บริษัท เอเชีย เน็ตเวิร์ค อินเตอร์ เนชั่นแนล จำกัด (“ANI”) จากการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเป็นสิ่งตอบแทนในการจำหน่าย 
เงินลงทุนในบริษัทต่าง ๆ ของบริษัท ซึ่งทำให้ ANI เป็น Operating Holding สำหรับกลุ่มธุรกิจการให้บริการตัวแทนขายระวาง
สินค้าสายการบินของบริษัท ซึ่งภายหลังจากการปรับโครงสร้างกลุ่มธุรกิจขายระวางสินค้าสายการบินข้างต้น จะทำให้บริษัทถือหุ้น 
ใน ANI ในสัดส่วนร้อยละ 55.61 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วทั้งหมดของ ANI โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 บริษัท 
ได้ดำเนินการปรับโครงสร้างแล้วเสร็จแล้ว ยกเว้นเงินลงทุนใน Excel Air (Cambodia) Limited และ GSA Cargo Network 
(Myanmar) Limited ที่อยู่ระหว่างดำเนินการจดทะเบียนทางกฎหมาย (รายละเอียดของการปรับโครงสร้างได้เปิดเผยไว้ใน
หมายเหตุข้อ 16.2) 

 

3 เกณฑก์ารจดัทาํงบการเงิน 
 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทยและข้อกำหนดภายใต้

พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการจัดทำขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมในการวัดมูลค่าขององค์ประกอบของงบการเงิน  
ยกเว้นสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นและตราสารอนุพันธ์ ซึ่งได้อธิบายไว้ในนโยบาย
บัญชีที่เกี่ยวข้อง 
 

การจัดทำงบการเงินให้สอดคล้องกับหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทยกำหนดให้ใช้ประมาณการทางบัญชีที่สำคัญและ 
การใช้ดุลยพินิจของผู้บริหารตามกระบวนการในการนำนโยบายการบัญชีของกลุ่มกิจการไปถือปฏิบัติ กลุ่มกิจการเปิดเผยเรื่องการใช้
ดุลยพินิจของผู้บริหารหรือรายการที่มีความซับซ้อน และรายการเกี่ยวกับข้อสมมติฐานและประมาณการที่มีนัยสำคัญต่องบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะกิจการในหมายเหตุข้อ 8 
 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการฉบับภาษาอังกฤษจัดทำขึ้นจากงบการเงินตามกฎหมายที่เป็นภาษาไทย ในกรณี 
ที่มีเนื้อความขัดแย้งกันหรือมีการตีความในสองภาษาแตกต่างกันให้ใช้งบการเงินตามกฎหมายฉบับภาษาไทยเป็นหลัก 
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4 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรงุ  

 
4.1  มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ที่มีผลบังคับใช้สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2564 

ไม่มีผลกระทบที่มีนัยสำคัญต่อกลุ่มกิจการ 
 

4.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงที่มีผลบังคับใช้สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2565 
ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มกิจการ ซึ่งกลุ่มกิจการไม่ได้นำมาถือปฏิบัติก่อนวันบังคับใช ้ 
 
การปฏิรปูอตัราดอกเบีEยอ้างอิงระยะทีF 2 (การปรบัปรงุระยะทีF 2) มีการปรบัปรงุมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัทีF 9 (TFRS 9) มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัทีF 7 (TFRS 7) มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัทีF 16 
(TFRS 16) มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัทีF 4 (TFRS 4) แนวปฏิบติัทางการบญัชีเรืFอง เครืFองมือทางการเงิน
และการเปิดเผยข้อมูลสาํหรบัธุรกิจประกนัภยั กำหนดมาตรการผ่อนปรนสำหรับรายการที่อาจได้รับผลกระทบจากการ
ปฏิรูปอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง รวมถึงผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงกระแสเงินสด หรือผลกระทบต่อความสัมพันธ์ของการ
ป้องกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นเมื่อมีการเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง  
 
มาตรการผ่อนปรนที่สำคัญของการปรับปรุงระยะที ่2  ได้แก่ 

• เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเกณฑ์ในการกำหนดกระแสเงินสดตามสัญญาของสินทรัพย์ทางการเงินหรือหนี้สินทางการเงิน 
(รวมถึงหนี้สินตามสัญญาเช่า) ซึ่งเป็นผลโดยตรงจากการปฏิรูปอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงและ เกณฑ์ใหม่ที่ใช้ในการกำหนด
กระแสเงินสดตามสัญญาเทียบเท่ากับเกณฑ์เดิมในเชิงเศรษฐกิจ กิจการจะไม่ต้องรับรู้ผลกำไรหรือขาดทุนจากการ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าวในงบกำไรขาดทุนทันที ทั้งนี้ กิจการที่เป็นผู้เช่าตาม TFRS 16 ที่มีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของ
สัญญาเช่าเนื่องจากการเปลี่ยนเกณฑ์การกำหนดค่าเช่าจ่ายในอนาคตเนื่องจากการปฏิรูปอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง ก็ให้ถือปฏิบัติ
ตามวิธีปฏิบัติข้างต้นด้วย 

• ผ่อนปรนให้กิจการยังสามารถใช้การบัญชีป้องกันความเสี่ยงสำหรับรายการส่วนใหญ่ต่อไปได้ กรณีที่ความสัมพันธ์ของ
การป้องกันความเสี่ยงได้รับผลกระทบจากการปฏิรูปอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง ทั้งนี้ กิจการยังคงต้องรับรู้ส่วนของความไม่มี
ประสิทธิผล 

 
TFRS 7 ได้กำหนดให้เปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ 

• ลักษณะและระดับของความเสี่ยงต่อกิจการจากการปฏิรูปอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง 

• กิจการมีการบริหารจัดการความเสี่ยงเหล่านั้นอย่างไร 

• ความคืบหน้าของแผนในการเปลี่ยนไปใช้อัตราดอกเบี้ยอ้างอิงอื่น และวิธีการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวของ
กิจการในช่วงการเปลี่ยนแปลง 

 
ผู้บริหารของกลุ่มกิจการอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับดังกล่าวที่จะมีผลต่อ 
งบการเงินที่นำเสนอ 
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5 นโยบายการบญัชี 

 
5.1 การบญัชีสาํหรบังบการเงินรวม 

 
ก) บริษัทย่อย 

 
บริษัทย่อยหมายถึงกิจการทั้งหมดที่กลุ่มกิจการมีอำนาจควบคุม กลุ่มกิจการมีอำนาจควบคุมเมื่อกลุ่มกิจการรับหรือ 
มีสิทธิในผลตอบแทนผันแปรจากการเกี่ยวข้องกับผู้ได้รับการลงทุน และสามารถใช้อำนาจเหนือผู้ได้รับการลงทุนเพื่อให้
ได้ผลตอบแทนผันแปร กลุ่มกิจการรวมงบการเงินของบริษัทย่อยไว้ในงบการเงินรวมตั้งแต่วันที่กลุ่มกิจการมีอำนาจ 
ในการควบคุมบริษัทย่อยจนถึงวันที่กลุ่มกิจการสูญเสียอำนาจควบคุมในบริษัทย่อยนั้น  
 
ในงบการเงินเฉพาะกิจการ เงินลงทุนในบริษัทย่อยบันทึกด้วยวิธีราคาทุน  
 

ข)  บริษัทร่วม 
 
บริษัทร่วมเป็นกิจการที่กลุ่มกิจการมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสำคัญแต่ไม่ถึงกับมีอำนาจควบคุมหรือมีการควบคุมร่วม 
เงินลงทุนในบริษัทร่วมรับรู้โดยใช้วิธีส่วนได้เสียในการแสดงในงบการเงินรวม 
 
ในงบการเงินเฉพาะกิจการ เงินลงทุนในบริษัทร่วมบันทึกด้วยวิธีราคาทุน 
 

ค) การร่วมการงาน 
 
เงินลงทุนในการร่วมการงานจะถูกจัดประเภทเป็นการดำเนินงานร่วมกันหรือการร่วมค้า โดยขึ้นอยู่กับสิทธิและ 
ภาระผูกพันตามสัญญาของผู้เข้าร่วมการงานนั้นมากกว่าโครงสร้างรูปแบบทางกฎหมายของการร่วมการงาน 
 
การดาํเนินงานรว่มกนั 

 
การร่วมการงานจัดประเภทเป็นการดำเนินงานร่วมกันเมื่อกลุ่มกิจการมีสิทธิในสินทรัพย์และมีภาระผูกพันในหนี้สิน 
ที่เกี่ยวข้องกับการร่วมการงานนั้น โดยรับรู้สิทธิโดยตรงในสินทรัพย์ หนี้สิน รายได้และค่าใช้จ่ายของการดำเนินงาน
ร่วมกัน และแบ่งส่วนสินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ และค่าใช้จ่ายที่ร่วมกันถือครองหรือก่อขึ้น ซึ่งรายการดังกล่าวจะแสดงรวม
กับรายการแต่ละบรรทัดในงบการเงิน 
 
การรว่มคา้ 

 
การร่วมการงานจัดประเภทเป็นการร่วมค้าเมื่อกลุ่มกิจการมีสิทธิในสินทรัพย์สุทธิของการร่วมการงานนั้น เงินลงทุน 
ในการร่วมค้ารับรู้โดยใช้วิธีส่วนได้เสีย 
 
ในงบการเงินเฉพาะกิจการ เงินลงทุนในการร่วมค้าบันทึกด้วยวิธีราคาทุน 
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ง) การบันทึกเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย 

 
กลุ่มกิจการรับรู้เงินลงทุนเมื่อเริ่มแรกด้วยราคาทุน ซึ่งประกอบด้วยเงินที่จ่ายซื้อรวมกับต้นทุนทางตรงของเงินลงทุน 
 
กลุ่มกิจการจะรับรู้มูลค่าภายหลังวันที่ได้มาของเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้าด้วยส่วนแบ่งกำไรหรือขาดทุน

ของผู้ได้รับการลงทุนตามสัดส่วนที่ผู้ลงทุนมีส่วนได้เสียอยู่ในกำไรขาดทุนและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ผลสะสม 
ของการเปลี่ยนแปลงภายหลังการได้มาดังกล่าวข้างต้นจะปรับปรุงกับราคาตามบัญชีของเงินลงทุน 
 
เมื่อส่วนแบ่งขาดทุนของกลุ่มกิจการในบริษัทร่วมและการร่วมค้ามีมูลค่าเท่ากับหรือเกินกว่ามูลค่าส่วนได้เสียของ 
กลุ่มกิจการในบริษัทร่วมและการร่วมค้านั้นซึ่งรวมถึงส่วนได้เสียระยะยาวอื่น กลุ่มกิจการจะไม่รับรู้ส่วนแบ่งขาดทุน 
ที่เกินกว่าส่วนได้เสียในบริษัทร่วมและการร่วมค้านั้น เว้นแต่กลุ่มกิจการมีภาระผูกพันหรือได้จ่ายเงินเพื่อชำระภาระผูกพัน
แทนบริษัทร่วมหรือการร่วมค้า 
 

จ) การเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือครองกิจการ 
 
ในกรณีที่กลุ่มกิจการยังคงมีอำนาจควบคุมบริษัทย่อย กลุ่มกิจการปฏิบัติต่อรายการกับส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
เช่นเดียวกันกับรายการกับผู้เป็นเจ้าของของกลุ่มกิจการ ผลต่างระหว่างราคาจ่ายซื้อหรือราคาขายจากการเปลี่ยนแปลง
สัดส่วนในบริษัทย่อยกับราคาตามบัญชีของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมที่ลดลงหรือเพิ่มขึ้นตามสัดส่วน 
ที่เปลี่ยนแปลงไปจะถูกรับรู้ในส่วนของเจ้าของ 
 
ถ้าสัดส่วนการถือครองในบริษัทร่วมและการร่วมค้าลดลง แต่กลุ่มกิจการยังคงมีอิทธิพลอย่างมีนัยสำคัญหรือยังคงมี 
การควบคุมร่วม กำไรหรือขาดทุนที่เคยบันทึกไว้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นเฉพาะส่วนที่ลดลงจะถูกโอนไปยังกำไร
หรือขาดทุน กำไรหรือขาดทุนจากการลดสัดส่วนการถือครองในบริษัทร่วมและการรว่มค้าจะถูกรับรู้ในงบกำไรขาดทุน 
 
เมื่อกลุ่มกิจการสูญเสียอำนาจควบคุม การควบคุมร่วม หรือการมีอิทธิพลอย่างมีนัยสำคัญในเงินลงทุนนั้น เงินลงทุน 
ที่เหลืออยู่จะถูกวัดมูลค่าใหม่ด้วยมูลค่ายุติธรรม ส่วนต่างที่เกิดขึ้นจะถูกรับรู้ในกำไรหรือขาดทุน มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน
จะกลายเป็นมูลค่าเริ่มแรกในการบันทึกบัญชีเงินลงทุนและจะจัดประเภทใหม่ตามสัดส่วนการถือครองที่เหลืออยู่เป็นเงินลงทุน

ในบริษัทร่วม, การร่วมค้า หรือสินทรัพย์ทางการเงิน 
 

ฉ) รายการระหว่างกันในงบการเงินรวม 
 
รายการ ยอดคงเหลือ และกำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงระหว่างกันในกลุ่มกิจการจะถูกตัดออก กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงในรายการ
ระหว่างกลุ่มกิจการกับบริษัทร่วมและการร่วมค้าจะถูกตัดออกตามสัดส่วนที่กลุ่มกิจการมีส่วนได้เสียในบริษัทร่วมและ

การร่วมค้า ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงในรายการระหว่างกลุ่มกิจการจะถูกตัดออกเช่นเดียวกัน ยกเว้นรายการนั้น 
จะมีหลักฐานว่าเกิดจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่โอน 
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5.2 การรวมธรุกิจ 

 
กลุ่มกิจการถือปฏิบัติตามวิธีซื้อสำหรับการรวมธุรกิจที่ไม่ใช่การรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน สิ่งตอบแทนที่โอนให้
สำหรับการซื้อธุรกิจประกอบด้วย 
 

- มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่โอนไป 
- หนี้สินที่ก่อขึ้นเพื่อจ่ายชำระให้แก่เจ้าของเดิม 
- ส่วนได้เสียในส่วนของเจ้าของที่ออกโดยกลุ่มกิจการ 
 
สินทรัพย์ที่ระบุได้ที่ได้มา หนี้สิน และหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นจากการรวมธุรกิจจะถูกวัดมูลค่าเริ่มแรกด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ซือ้ 
 
ในการรวมธุรกิจแต่ละครั้ง กลุ่มกิจการมีทางเลือกที่จะวัดมูลค่าของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมในผู้ถูกซื้อด้วยมูลค่ายุติธรรม
หรือด้วยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิของผู้ถูกซื้อ 
 
ผลรวมของมูลค่าสิ่งตอบแทนที่โอนให้และมูลค่าของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมในผู้ถูกซื้อและมูลค่ายุติธรรม ของส่วนได้เสีย
ในผู้ได้รับการลงทุนซึ่งถืออยู่ก่อนการรวมธุรกิจ (ในกรณีที่เป็นการรวมธุรกิจจากการทยอยซื้อ) ในจำนวนที่เกินกว่ามูลค่ายุติธรรม
ของสินทรัพย์สุทธิที่ระบุได้ที่ได้มาต้องรับรู้เป็นค่าความนิยม แต่หากน้อยกว่ามูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิที่ระบุได้ที่ได้มา 
จะรับรู้ส่วนต่างโดยตรงไปยังกำไรหรือขาดทุน 
 
ตน้ทนุทางตรงที 5เกี 5ยวกบัการซื:อธรุกจิ 

 
ต้นทุนที่เกี่ยวกับการซื้อธุรกิจจะถูกรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในกำไรหรือขาดทุนในงบการเงินรวม 
 
การรวมธรุกจิที 5ดาํเนินการสาํเรจ็จากการทยอยซื:อ 

 
หากการรวมธุรกิจดำเนินการสำเร็จจากการทยอยซื้อ มูลค่าส่วนได้เสียที่ผู้ซื้อถืออยู่ในผู้ได้รับการลงทุนก่อนหน้าการรวมธุรกิจ
จะถูกวัดมูลค่าใหม่ด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ซื้อ กำไรหรือขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่าใหม่จะรับรู้ในกำไรหรือขาดทุน 
 
การเปลี 5ยนแปลงในมลูคา่ยตุธิรรมของสิ 5งตอบแทนที 5คาดวา่จะตอ้งจา่ยและ/หรอืไดร้บั 

 
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมในภายหลังของสิ่งตอบแทนที่คาดว่าจะต้องจ่ายและ/หรือได้รับที่รับรู้ไว้เป็นสินทรัพย์หรือ
หนี้สิน จะรับรู้ในกำไรหรือขาดทุน สิ่งตอบแทนที่คาดว่าจะต้องจ่ายซึ่งจัดประเภทเป็นส่วนของเจ้าของจะไม่มีการวัดมูลค่าใหม่  
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5.3 การแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ 

 
ก) สกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงานและสกุลเงินที่ใช้นำเสนองบการเงิน 

 
งบการเงินแสดงในสกุลเงินบาท ซึ่งเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงานและเป็นสกุลเงินที่ใช้นำเสนองบการเงินของบริษัท 
 

ข) รายการและยอดคงเหลือ 
 
รายการที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงานโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิด
รายการ 
 
รายการกำไรและรายการขาดทุนที่เกิดจากการรับหรือจ่ายชำระที่เป็นเงินตราต่างประเทศ และที่เกิดจากการแปลงค่า
สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินได้บันทึกไว้ในกำไรหรือขาดทุน 
 
เมื่อมีการรับรู้รายการกำไรหรือขาดทุนของรายการที่ไม่เป็นตัวเงินไว้ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น องค์ประกอบ 
ของอัตราแลกเปลี่ยนทั้งหมดของกำไรหรือขาดทุนนั้นจะรับรู้ไว้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นด้วย ในทางตรงข้ามการรับรู้
กำไรหรือขาดทุนของรายการที่ไม่เป็นตัวเงินไว้ในกำไรหรือขาดทุน องค์ประกอบของอัตราแลกเปลี่ยนทั้งหมดของกำไร
หรือขาดทุนนั้นจะรับรู้ไว้ในกำไรขาดทุนด้วย 
 

ค) กลุ่มกิจการ 
 
การแปลงค่าผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทในกลุ่มกิจการ (ที่มิใช่สกุลเงินของเศรษฐกิจที่มีภาวะเงินเฟ้อ
รุนแรง) ซึ่งมีสกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงานแตกต่างจากสกุลเงินที่ใช้นำเสนองบการเงินได้ถูกแปลงค่าเป็นสกุลเงินที่ใช้
นำเสนองบการเงินดังนี้ 
 
- สินทรัพย์และหนี้สินที่แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงินแปลงค่าด้วยอัตราปิด ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน 

- รายได้และค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จแปลงค่าด้วยอัตราถัวเฉลี่ย และ 

- ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนทั้งหมดรับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 
 

5.4 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
 
ในงบกระแสเงินสด เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดรวมถึงเงินสดในมือ เงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนเมื่อทวงถาม 
เงินลงทุนระยะสั้นอื่นที่มีสภาพคล่องสูงซึ่งมีอายุไม่เกินสามเดือนนับจากวันที่ได้มา  
 

5.5 ลกูหนีEการค้า 
 
ลูกหนี้การค้าแสดงถึงจำนวนเงินที่ลูกค้าจะต้องชำระซึ่งเกิดจากการขายสินค้าและ/หรือให้บริการตามปกติของธุรกิจ  
 
กลุ่มกิจการรับรู้ลูกหนี้การค้าเมื่อเริ่มแรกด้วยจำนวนเงินของสิ่งตอบแทนที่ปราศจากเงื่อนไขในการได้รับชำระ ยกเว้นในกรณีที่
เป็นรายการที่มีองค์ประกอบด้านการจัดหาเงินที่มีนัยสำคัญ กลุ่มกิจการจะรับรู้ลูกหนี้ด้วยมูลค่าปัจจุบันของสิ่งตอบแทน และ 
จะวัดมูลค่าในภายหลังด้วยราคาทุนตัดจำหน่ายเนื่องจากกลุ่มกิจการตั้งใจที่จะรับชำระกระแสเงินสดตามสัญญา  
 
ทั้งนี้ การพิจารณาการด้อยค่าของลูกหนี้การค้าได้เปิดเผยในหมายเหตุข้อ 5.7(ฉ) 
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5.6 สินค้าคงเหลือ 

 
สินค้าคงเหลือแสดงด้วยราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ำกว่า 
 
ราคาทุนของสินค้าคำนวณโดยวิธีเข้าก่อนออกก่อน ต้นทุนของวัตถุดิบประกอบด้วยราคาซื้อและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องโดยตรง
กับการซื้อ หักด้วยส่วนลดที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ต้นทุนของสินค้าสำเร็จรูปและงานระหว่างทำประกอบด้วยค่าวัตถุดิบ ค่าแรงทางตรง 
ค่าใช้จ่ายอื่นทางตรง ค่าโสหุ้ยในการผลิต และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องโดยตรงเพื่อให้สินค้านั้นอยู่ในสภาพและสถานที่ปัจจุบัน 
 

5.7 สินทรพัยท์างการเงิน 
 

ก) การจัดประเภท 
 
กลุ่มกิจการจัดประเภทสินทรัพย์ทางการเงินประเภทตราสารหนี้ตามลักษณะการวัดมูลค่า โดยพิจารณาจาก ก) โมเดลธุรกิจ
ในการบริหารสินทรัพย์ดังกล่าว และ ข) ลักษณะกระแสเงินสดตามสัญญาว่าเข้าเงื่อนไขของการเป็นเงินต้นและดอกเบี้ย 
(SPPI) หรือไม ่ดังนี้ 
 
• รายการที่วัดมูลค่าภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรม (ผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นหรือผ่านกำไรหรือขาดทุน) และ 
• รายการที่วัดมูลคา่ด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย 
 
กลุ่มกิจการจะสามารถจัดประเภทเงินลงทุนในตราสารหนี้ใหม่ก็ต่อเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงในโมเดลธุรกิจในการบริหาร

สินทรัพย์เท่านั้น 
 
สำหรับเงินลงทุนในตราสารทุน กลุ่มกิจการสามารถเลือก (ซึ่งไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้) ที่จะวัดมูลค่าเงินลงทุน 
ในตราสารทุน ณ วันที่รับรู้เริ่มแรกด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุน (FVPL) หรือด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (FVOCI) ยกเว้นเงินลงทุนในตราสารทุนที่ถือไว้เพื่อค้าจะวัดมูลค่าด้วย FVPL เท่านั้น  
 

ข) การรับรู้รายการและการตัดรายการ 
 
ในการซื้อหรือได้มาหรือขายสินทรัพย์ทางการเงินโดยปกติ กลุ่มกิจการจะรับรู้รายการ ณ  วันที่ทำรายการค้า  
ซึ่งเป็นวันที่กลุ่มกิจการเข้าทำรายการซื้อหรือขายสินทรัพย์นั้น  โดยกลุ่มกิจการจะตัดรายการสินทรัพย์ทางการเงินออก
เมื่อสิทธิในการได้รับกระแสเงินสดจากสินทรัพย์นั้นสิ้นสุดลงหรือได้ถูกโอนไปและกลุ่มกิจการได้โอนความเสี่ยงและ

ผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับการเป็นเจ้าของสินทรัพย์ออกไป 
 

ค) การวัดมูลค่า 
 
ในการรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรก กลุ่มกิจการวัดมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมบวกต้นทุน 
การทำรายการซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์นั้น สำหรับสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วย FVPL  
กลุ่มกิจการจะรับรู้ต้นทุนการทำรายการที่เกี่ยวข้องเป็นค่าใช้จ่ายในกำไรหรือขาดทุน 
 
กลุ่มกิจการจะพิจารณาสินทรัพย์ทางการเงินซึ่งมีอนุพันธ์แฝงในภาพรวมว่าลักษณะกระแสเงินสดตามสัญญาว่า 
เข้าเงื่อนไขของการเป็นเงินต้นและดอกเบี้ย (SPPI) หรือไม ่



บริษทั ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส ์จาํกดั (มหาชน) 
หมายเหตปุระกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
สาํหรบัปีสิEนสดุวนัทีF 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 

26 

 
ง) ตราสารหนี ้

 
การวัดมูลค่าในภายหลังของตราสารหนี้ขึ้นอยู่กับโมเดลธุรกิจของกลุ่มกิจการในการจัดการสินทรัพย์ทางการเงิน และ
ลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาของสินทรัพย์ทางการเงิน การวัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงินประเภทตราสารหนี้
สามารถแบ่งได้เป็น 3 ประเภทดังนี ้
 
• ราคาทุนตัดจำหน่าย - สินทรัพย์ทางการเงินที่กลุ่มกิจการถือไว้เพื่อรับชำระกระแสเงินสดตามสัญญา 
ซึ่งประกอบด้วยเงินต้นและดอกเบี้ยเท่านั้น จะวัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย และรับรู้รายได้ดอกเบี้ยจาก
สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าวตามวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงและแสดงในรายได้ทางการเงิน กำไรหรือขาดทุน 
ที่เกิดขึ้นจากการตัดรายการจะรับรู้โดยตรงในกำไรหรือขาดทุน และแสดงรายการในกำไร (ขาดทุน) อื่นพร้อมกับ
กำไร/ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน  รายการขาดทุนจากการด้อยค่าแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในงบกำไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

 
• มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (FVOCI) - สินทรัพย์ทางการเงินที่กลุ่มกิจการถือไว้เพื่อ ก) รับชำระ
กระแสเงินสดตามสัญญาซึ่งประกอบด้วยเงินต้นและดอกเบี้ยเท่านั้น และ ข) เพื่อขาย จะวัดมูลค่าด้วย FVOCI 
และรับรู้การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงินผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ยกเว้น 1) รายการ
ขาดทุน/กำไรจากการด้อยค่า 2) รายได้ดอกเบี้ยที่คำนวณตามวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง และ 3) กำไรขาดทุน 
จากอัตราแลกเปลี่ยน จะรับรู้ในกำไรหรือขาดทุน เมื่อกลุ่มกิจการตัดรายการสินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าว  
กำไรหรือขาดทุนที่รับรู้สะสมไว้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นจะถูกโอนจัดประเภทใหม่เข้ากำไรหรือขาดทุนและ

แสดงในรายการกำไร (ขาดทุน) อื่น รายได้ดอกเบี้ยจะแสดงในรายได้ทางการเงิน  รายการขาดทุนจากการด้อยค่า
แสดงเป็นรายการแยกต่างหากในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

 
• มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน (FVPL) - กลุ่มกิจการจะวัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงินอื่นที่ไม่เข้าเงื่อนไขการ
วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่ายหรือ FVOCI ข้างต้น ด้วย FVPL โดยกำไรหรือขาดทุนที่ เกิดจากการ 
วัดมูลค่ายุติธรรมจะรับรู้ในกำไรหรือขาดทุนและแสดงเป็นรายการสุทธิในกำไร (ขาดทุน) อื่นในรอบระยะเวลาที่
เกิดรายการ 

 
จ) ตราสารทุน 

 
กลุ่มกิจการวัดมูลค่าตราสารทุนด้วยมูลค่ายุติธรรม ในกรณีที่กลุ่มกิจการเลือกรับรู้กำไร/ขาดทุนจากมูลค่ายุติธรรม 
ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (FVOCI) กลุ่มกิจการจะไม่โอนจัดประเภทกำไร/ขาดทุนที่รับรู้สะสมดังกล่าวไปยังกำไรหรือ
ขาดทุนเมื่อมีการตัดรายการเงินลงทุนในตราสารทุนดังกล่าวออกไป ทั้งนี้ เงินปันผลจากเงินลงทุนในตราสารทุน
ดังกล่าวจะรับรู้ในกำไรหรือขาดทุน และแสดงในรายการรายได้อื่น เมื่อกลุ่มกิจการมีสิทธิได้รับเงินปันผลนั้น 
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ฉ) การด้อยค่า 

 
กลุ่มกิจการใช้วิธีอย่างง่าย (Simplified approach) ตาม TFRS 9 ในการรับรู้การด้อยค่าของลูกหนี้การค้าและรายได้
ค้างรับ ตามประมาณการผลขาดทุนด้านเครดิตตลอดอายุของลูกหนี้การค้า ตั้งแต่วันที่กลุ่มกิจการเริ่มรับรู้ลูกหนี้การค้า  
 
สำหรับสินทรัพย์ทางการเงินอื่นที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย และ FVOCI กลุ่มกิจการใช้วิธีการทั่วไป (General 
approach) ตาม TFRS 9 ในการวัดมูลค่าผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ซึ่งกำหนดให้พิจารณาผลขาดทุน 
ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นภายใน 12 เดือนหรือตลอดอายุสินทรัพย์ ขึ้นอยู่กับว่ามีการเพิ่มขึ้นของความเสี่ยงด้านเครดิตอย่างมี
นัยสำคัญหรือไม ่และรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าตั้งแต่เริ่มรับรู้สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าว 
 
กลุ่มกิจการประเมินความเสี่ยงด้านเครดิตของสินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าว ณ ทุกสิ้นรอบระยะเวลารายงาน ว่ามี     
การเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญนับตั้งแต่การรับรู้รายการเมื่อแรกเริ่มหรือไม่ (เปรียบเทียบความเสี่ยงของการผิดสัญญา 
ที่จะเกิดขึ้น ณ วันที่รายงาน กับความเสี่ยงของการผิดสัญญาที่จะเกิดขึ้น ณ วันที่รับรู้รายการเริ่มแรก)  
 
ผลขาดทุนและการกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยคา่บันทึกในกำไรหรือขาดทุนเป็นรายการแยกต่างหาก 

 
5.8 สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียนทีFถือไว้เพืFอขาย 

 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน (หรือกลุ่มสินทรัพย์ที่จะจำหน่าย) จะถูกจัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขายเมื่อมูลค่า 
ตามบัญชีที่จะได้รับคืนส่วนใหญ่มาจากการขาย และการขายนั้นมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ในระดับสูงมาก สินทรัพย์ 
ไม่หมุนเวียน (หรือกลุ่มสินทรัพย์ที่จะจำหน่าย) นั้นจะวัดมูลค่าด้วยจำนวนที่ต่ำกว่าระหว่างมูลค่าตามบัญชีกับมูลค่ายุติธรรมหัก
ต้นทุนในการขาย 
 
กลุ่มกิจการรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสำหรับการปรับลดมูลค่าของสินทรัพย์ (หรือกลุ่มสินทรัพย์ที่จะจำหน่าย) เพื่อให้
เท่ากับมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขาย กำไรจากการเพิ่มขึ้นในมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายของสินทรัพย์จะรับรู้ได้ 
ไม่เกินผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสมที่เคยรับรู ้ 
 
กลุ่มกิจการจะไม่คิดค่าเสื่อมราคาหรือค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน (หรือกลุ่มสินทรัพย์ที่จะจำหน่าย) ที่ถือไว้เพื่อขาย 
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5.9 อสงัหาริมทรพัยเ์พืFอการลงทนุ 

 

อสังหาริมทรัพย์ที่ถือครองโดยกลุ่มกิจการเพื่อหาประโยชน์จากรายได้ค่าเช่า หรือจากการเพิ่มขึ้นของมูลค่าของสินทรัพย์หรือ
ทั้งสองอย่าง และไม่ได้มีไว้ใช้งานโดยกิจการในกลุ่มกิจการ จะถูกจัดประเภทเป็น อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน รวมถึง
อสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ระหว่างก่อสร้างหรือพัฒนาเพื่อเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนในอนาคต 
 

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนรับรู้รายการเริ่มแรกด้วยราคาทุน รวมถึงต้นทุนในการทำรายการและต้นทุนในการกู้ยืม 
 

หลังจากการรับรู้เมื่อเริ่มแรก อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนจะบันทึกด้วยวิธีราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม และค่าเผื่อผลขาดทุน
จากการด้อยค่า 
 

กลุ่มกิจการรวมรายจ่ายในภายหลังเป็นส่วนหนึ่งของมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ก็ต่อเมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่ 
กลุ่มกิจการจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตในรายจ่ายนั้น เมื่อมีการเปลี่ยนแทนชิ้นส่วนของอสังหาริมทรัพย์ 
เพื่อการลงทุน กลุ่มกิจการจะตัดมูลค่าตามบัญชีของส่วนที่ถูกเปลี่ยนแทนออก 
 

ที่ดินไม่มีการหักค่าเสื่อมราคา ค่าเสื่อมราคาของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนอื่น ๆ จะคำนวณตามวิธีเส้นตรง เพื่อที่ปันส่วน
ราคาทุนตลอดประมาณการอายุการให้ประโยชน์ดังนี ้
 

อาคาร 20 ปี 
ส่วนปรับปรุงอาคาร  5 ปี และ 15 ปี 
 

5.10 ทีFดิน อาคารและอปุกรณ์ 
 

ที่ดิน วัดมูลค่าด้วยราคาทุนหักด้วยผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม (ถ้ามี) อาคารและอุปกรณ์ วัดมูลค่าด้วยราคาทุนหักด้วย 
ค่าเสื่อมราคาสะสมและผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม (ถ้ามี) ต้นทุนเริ่มแรกจะรวมต้นทุนทางตรงอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องโดยตรง 
กับการซื้อสินทรัพย์นั้น 
 

ต้นทุนที่เกิดขึ้นภายหลังจะรวมอยู่ในมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ เมื่อต้นทุนนั้นคาดว่าจะก่อให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ 
ในอนาคต มูลค่าตามบัญชีของชิ้นส่วนที่ถูกเปลี่ยนแทนจะถูกตัดรายการออกไป 
 

กลุ่มกิจการจะรับรู้ต้นทุนค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาอื่น ๆ เป็นค่าใช้จ่ายในกำไรขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น 
 

ที่ดินไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคา ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์อื่นคำนวณโดยใช้วิธีเส้นตรงเพื่อลดราคาทุนตลอดอายุการให้
ประโยชนท์ี่ประมาณการไว้ของสินทรัพย์ดงัต่อไปนี้ 
 

อาคาร 20 ปี 
ส่วนปรับปรุงอาคาร 5, 6 และ 10 ปี 
เครื่องมือและอุปกรณ์ 5 และ 10 ปี 
รถยนต์และอุปกรณ ์ 5 และ 10 ปี 
เครื่องตกแต่งสำนักงาน 5 และ 10 ปี 
เครื่องใช้สำนักงาน 5 และ 10 ปี 
 

กลุ่มกิจการได้มีการทบทวนและปรับปรุงมูลค่าคงเหลือและอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ให้เหมาะสมทุกสิ้นรอบระยะเวลารายงาน 
 

ผลกำไรหรือขาดทุนที่เกิดจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ คำนวณโดยเปรียบเทียบสิ่งตอบแทนสุทธิที่ได้รับจาก 
การจำหน่ายสินทรัพย์กับมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์และจะรับรู้ในกำไรหรือขาดทุน 
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5.11 สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน 

 
สิทธิการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์โดยที่ซื้อมาจะถูกบันทึกเป็นสินทรัพย์โดยคำนวณจากต้นทุนในการได้มาและการดำเนินการ 
ให้โปรแกรมคอมพิวเตอร์นั้นสามารถนำมาใช้งานได้ตามประสงค์ โดยจะตัดจำหน่ายตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุประมาณการ 
ให้ประโยชน์ภายในระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี 
 
ต้นทุนที่ใช้ในการบำรุงรักษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดขึ้น 
 

5.12 การด้อยค่าของสินทรพัย ์
 
กลุ่มกิจการทดสอบการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่มีอายุการให้ประโยชน์ที่ไม่ทราบได้แน่นอนเป็นประจำทุกปี และเมื่อมีเหตุการณ์
หรือสถานการณ์ที่บ่งชี้ว่าสินทรัพย์ดังกล่าวอาจมีการด้อยค่า สำหรับสินทรัพย์อื่น กลุ่มกิจการจะทดสอบการด้อยค่าเมื่อมี
เหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่บ่งชี้ว่าสินทรัพย์ดังกล่าวอาจมีการด้อยค่า รายการขาดทุนจากการด้อยค่าจะรับรู้เมื่อมูลค่าตาม
บัญชีของสินทรัพย์สูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน โดยมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนหมายถึงจำนวนที่สูงกว่าระหว่างมูลค่า
ยุติธรรมหักต้นทุนในการจำหน่ายและมูลค่าจากการใช้ เมื่อมีเหตุให้เชื่อว่าสาเหตุที่ทำให้เกิดการด้อยค่าในอดีตได้หมดไป กลุ่ม
กิจการจะกลับรายการขาดทุนจากด้อยค่า 
 
ค่าความนิยมที่แสดงรวมอยู่ในเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้าถือเป็นส่วนหนึ่งของเงินลงทุนจึงไม่มีการทดสอบความ

ด้อยค่าของค่าความนิยมนี้แยกต่างหาก แต่จะทดสอบการด้อยค่าเมื่อมีข้อบ่งชี้ของการด้อยค่าของเงินลงทุน 
 
5.13 สญัญาเช่า 

 

สญัญาเช่า - กรณีทีFกลุ่มกิจการเป็นผูเ้ช่า 
 
กลุ่มกิจการรับรู้สัญญาเช่าเมื่อกลุ่มกิจการสามารถเข้าถึงสินทรัพย์ตามสัญญาเช่า เป็นสินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สิน 
ตามสัญญาเช่า โดยค่าเช่าที่ชำระจะปันส่วนเป็นการจ่ายชำระหนี้สินและต้นทุนทางการเงิน โดยต้นทุนทางการเงินจะรับรู้ 
ในกำไรหรือขาดทุนตลอดระยะเวลาสัญญาเช่าด้วยอัตราดอกเบี้ยคงที่จากยอดหนี้สินตามสัญญาเช่าที่คงเหลืออยู่ กลุ่มกิจการ
คิดค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้ตามวิธีเส้นตรงตามอายุที่สั้นกว่าระหว่างอายุสินทรัพย์และระยะเวลาการเช่า 
 
กลุ่มกิจการปันส่วนสิ่งตอบแทนในสัญญาไปยังส่วนประกอบของสัญญาที่เป็นการเช่าและส่วนประกอบของสัญญาที่ไม่เป็นการเช่า

ตามราคาเอกเทศเปรียบเทียบของแต่ละส่วนประกอบ สำหรับสัญญาที่ประกอบด้วยส่วนประกอบของสัญญาที่เป็นการเช่าและ
ส่วนประกอบของสัญญาที่ไม่เป็นการเช่า ยกเว้นสัญญาเช่าอสังหาริมทรัพย์ซึ่งกลุ่มกิจการเป็นผู้เช่า โดยกลุ่มกิจการเลือกที่จะ
ไม่แยกส่วนประกอบของสัญญา และรวมแต่ละส่วนประกอบเป็นส่วนประกอบที่เป็นการเช่าเท่านั้น  
 
สินทรัพย์และหนี้สินตามสัญญาเช่ารับรู้เริ่มแรกด้วยมูลค่าปัจจุบัน หนี้สินตามสัญญาเช่าประกอบด้วยมูลค่าปัจจุบันของการจ่าย
ชำระตามสัญญาเช่า ดังนี้ 
 
• ค่าเช่าคงที ่(รวมถึงการจ่ายชำระคงที่โดยเนื้อหา) สุทธิด้วยเงินจูงใจค้างรับ 
• ค่าเช่าผันแปรที่อ้างอิงจากอัตราหรือดัชน ี 
• มูลค่าที่คาดว่าจะต้องจ่ายจากการรับประกันมูลค่าคงเหลือ 
• ราคาสิทธิเลือกซื้อหากมีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลที่กลุ่มกิจการจะใช้สิทธ ิและ 
• ค่าปรับจากการยกเลิกสัญญา หากอายุของสัญญาเช่าสะท้อนถึงการที่กลุ่มกิจการคาดว่าจะยกเลิกสัญญานั้น 
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การจ่ายชำระตามสัญญาเช่าในช่วงการต่ออายุสัญญาเช่าได้รวมอยู่ในการคำนวณหนี้สินตามสัญญาเช่า หากกลุ่มกิจการมีความ
แน่นอนอย่างสมเหตุสมผลในการใช้สิทธิต่ออายุสัญญาเช่า  
 

กลุ่มกิจการจะคิดลดค่าเช่าจ่ายข้างต้นด้วยอัตราดอกเบี้ยโดยนัยตามสัญญา หากไม่สามารถหาอัตราดอกเบี้ยโดยนัยได้  
กลุ่มกิจการจะคิดลดด้วยอัตราการกู้ยืมส่วนเพิ่มของผู้เช่า ซึ่งก็คืออัตราที่สะท้อนถึงการกู้ยืมเพื่อให้ได้มาซึ่งสินทรัพย์ที่มีมูลค่า
ใกล้เคียงกัน ในสภาวะเศรษฐกิจ อายุสัญญา และเงื่อนไขที่ใกล้เคียงกัน 
 

สินทรัพย์สิทธิการใช้จะรับรู้ด้วยราคาทุน ซึ่งประกอบด้วย 
 

• จำนวนที่รับรู้เริ่มแรกของหนี้สินตามสัญญาเช่า  
• ค่าเช่าจ่ายที่ได้ชำระก่อนเริ่ม หรือ ณ วันทำสัญญา สุทธิจากเงินจูงใจที่ได้รับตามสัญญาเช่า  
• ต้นทุนทางตรงเริ่มแรก  
• ต้นทุนการปรับสภาพสินทรัพย ์ 
 

ค่าเช่าที่จ่ายตามสัญญาเช่าระยะสั้นและสัญญาเช่าสินทรัพย์ที่มีมูลค่าต่ำจะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายตามวิธีเส้นตรง สัญญาเช่าระยะสั้น
คือสัญญาเช่าที่มีอายุสัญญาเช่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ 12 เดือน สินทรัพย์ที่มีมูลค่าต่ำประกอบด้วย เครื่องถ่ายเอกสาร 
 

สญัญาเช่า - กรณีทีFกลุ่มกิจการเป็นผูใ้ห้เช่า 
 

สินทรัพย์ที่ให้เช่าตามสัญญาเช่าเงินทุนบันทึกเป็นลูกหนี้สัญญาเช่าเงินทุนด้วยมูลค่าปัจจุบันของจำนวนเงินที่จ่ายตามสัญญา

เช่า ผลต่างระหว่างยอดรวมของลูกหนี้ที่ยังไม่ได้คิดลดกับมูลค่าปัจจุบันของลูกหนี้จะทยอยรับรู้เป็นรายได้ทางการเงินโดยใช้วิธี
เงินลงทุนสุทธิซึ่งสะท้อนอัตราผลตอบแทนคงที่ ต้นทุนทางตรงเริ่มแรกที่รวมอยู่ในการวัดมูลค่าลูกหนี้สัญญาเช่าเงินทุนเริ่มแรก
และจะทยอยรับรู้โดยลดจากรายได้ตลอดอายุของสัญญาเช่า 
 

รายได้ค่าเช่าตามสัญญาเช่าดำเนินงาน (สุทธิจากสิ่งตอบแทนจูงใจที่ได้จ่ายให้แก่ผู้เช่า) รับรู้ด้วยวิธีเส้นตรงตลอดช่วงเวลา 
การให้เช่า กลุ่มกิจการต้องรวมต้นทุนทางตรงเริ่มแรกที่เกิดขึ้นจากการได้มาซึ่งสัญญาเช่าดำเนินงานในมูลค่าตามบัญชี 
ของสินทรัพย์อ้างอิง และรับรู้ต้นทุนดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายตลอดอายุสัญญาเช่า โดยใช้เกณฑ์เดียวกันกับรายได้จากสัญญาเช่า 
สินทรัพย์ที่ให้เช่าได้รวมอยู่ในงบแสดงฐานะการเงินตามลักษณะของสินทรัพย ์

 
5.14 หนีEสินทางการเงิน 

 
ก) การจัดประเภท 

 
กลุ่มกิจการจะพิจารณาจัดประเภทเครื่องมือทางการเงินที่กลุ่มกิจการเป็นผู้ออกเป็นหนี้สินทางการเงินหรือตราสารทุน

โดยพิจารณาภาระผูกพันตามสัญญา ดังนี้ 
 
• หากกลุ่มกิจการมีภาระผูกพันตามสัญญาที่จะต้องส่งมอบเงินสดหรือสินทรัพย์ทางการเงินอื่นให้กับกิจการอื่น  
โดยไม่สามารถปฏิเสธการชำระหรือเลื่อนการชำระออกไปอย่างไม่มีกำหนดได้นั้น เครื่องมือทางการเงินนั้นจะจัด
ประเภทเป็นหนี้สินทางการเงิน เว้นแต่ว่าการชำระนั้นสามารถชำระโดยการออกตราสารทุนของกลุ่มกิจการ 
เองด้วยจำนวนตราสารทุนที่คงที่ เพื่อแลกเปลี่ยนกับจำนวนเงินที่คงที ่

• หากกลุ่มกิจการไม่มีภาระผูกพันตามสัญญาหรือสามารถเลื่อนการชำระภาระผูกพันตามสัญญาไปได้ เครื่องมือ 
ทางการเงินดังกล่าวจะจัดประเภทเป็นตราสารทุน 

 

เงินกู้ยืมจัดประเภทเป็นหนี้สินหมุนเวียนเมื่อกลุ่มกิจการไม่มีสิทธิอันปราศจากเงื่อนไขให้เลื่อนชำระหนี้ออกไปอีก 
เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 12 เดือน นับจากวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน 
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ข) การวัดมูลค่า 

 

ในการรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกกลุ่มกิจการต้องวัดมูลค่าหนี้สินทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรม และวัดมูลค่าหนี้สิน 
ทางการเงินทั้งหมดภายหลังการรับรู้รายการด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย 
 

ค) การตัดรายการและการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของสัญญา 
 

กลุ่มกิจการตัดรายการหนี้สินทางการเงินเมื่อภาระผูกพันที่ระบุในสัญญาได้มีการปฏิบัติตามแล้ว หรือได้มีการยกเลิกไป 
หรือสิ้นสุดลงแล้ว 
 

หากกลุ่มกิจการมีการเจรจาต่อรองหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของหนี้สินทางการเงิน กลุ่มกิจการจะต้องพิจารณา 
ว่ารายการดังกล่าวเข้าเงื่อนไขของการตัดรายการหรือไม่ หากเข้าเงื่อนไขของการตัดรายการ กลุ่มกิจการจะต้องรับรู้
หนี้สินทางการเงินใหม่ด้วยมูลค่ายุติธรรมของหนี้สินใหม่นั้น และตัดรายการหนี้สินทางการเงินนั้นด้วยมูลค่าตามบัญชี 
ที่เหลืออยู ่และรับรู้ส่วนต่างในรายการกำไร (ขาดทุน) อื่นในกำไรหรือขาดทุน  
 

หากกลุ่มกิจการพิจารณาแล้วว่าการต่อรองเงื่อนไขดังกล่าวไม่เข้าเงื่อนไขของการตัดรายการ กลุ่มกิจการจะปรับปรุง
มูลค่าของหนี้สินทางการเงินโดยการคิดลดกระแสเงินสดใหม่ตามสัญญาด้วยอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงเดิม (Original 
effective interest rate) ของหนี้สินทางการเงินนั้น และรับรู้ส่วนต่างในรายการกำไร (ขาดทุน) อื่นในกำไรหรือขาดทุน 

 

5.15 ต้นทนุการกู้ยืม 
 

ต้นทุนการกู้ยืมของเงินกู้ยืมที่กู้มาโดยทั่วไปและที่กู้มาเป็นการเฉพาะที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการได้มา การก่อสร้าง หรือ 
การผลิตสินทรัพย์ที่เข้าเงื่อนไข (สินทรัพย์ที่ต้องใช้ระยะเวลานานในการทำให้พร้อมใช้หรือพร้อมขายได้ตามประสงค์)  
ต้องนำมารวมเป็นส่วนหนึ่งของราคาทุนของสินทรัพย์ หักด้วยรายได้จากการลงทุนที่เกิดจากการนำเงินกู้ยืมที่กู้มาโดยเฉพาะ 
การรวมต้นทุนการกู้ยืมเป็นราคาทุนของสินทรัพย์สิ้นสุดลงเมื่อการดำเนินการที่จำเป็นในการเตรียมสินทรัพย์ที่เข้าเงื่อนไข 
ให้อยู่ในสภาพพร้อมที่จะใช้ได้ตามประสงค์หรือพร้อมที่จะขายได้เสร็จสิ้นลง  
 

ต้นทุนการกู้ยืมอื่น ๆ รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในงวดที่เกิดขึ้น 
 

5.16 ภาษีเงินได้งวดปัจจบุนัและภาษีเงินได้รอการตดับญัชี 
 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สำหรับงวดประกอบด้วยภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ภาษีเงินได้จะรับรู้ใน   
งบกำไรขาดทุน ยกเว้นส่วนภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับรายการที่รับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นหรือรายการที่รับรู้โดยตรงไปยัง
ส่วนของเจ้าของ  
 

ภาษเีงนิไดข้องงวดปัจจบุนั 

 

ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันคำนวณจากอัตราภาษีตามกฎหมายภาษีที่มีผลบังคับใช้อยู่หรือที่คาดได้ค่อนข้างแน่ว่าจะมีผลบังคับ

ใช้ภายในสิ้นรอบระยะเวลาที่รายงาน ผู้บริหารจะประเมินสถานะของการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเป็นงวด ๆ ในกรณีที่การนำ
กฎหมายภาษีไปปฏิบัติขึ้นอยู่กับการตีความ กลุ่มกิจการจะตั้งประมาณการค่าใช้จ่ายภาษีที่เหมาะสมจากจำนวนที่คาดว่า
จะต้องจ่ายชำระแก่หน่วยงานจัดเก็บภาษี 
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ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี

 
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีรับรู้เมื่อเกิดผลต่างชั่วคราวระหว่างฐานภาษีของสินทรัพย์และหนี้สิน และราคาตามบัญชีที่แสดงอยู่
ในงบการเงิน อย่างไรก็ตามกลุ่มกิจการจะไม่รับรู้ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสำหรับผลต่างชั่วคราวที่เกิดจากเหตุการณ์ต่อไปนี้ 
 

- การรับรู้เริ่มแรกของรายการสินทรัพย์หรือรายการหนี้สินที่เกิดจากรายการที่ไม่ใช่การรวมธุรกิจ และไม่มีผลกระทบ 
ต่อกำไรหรือขาดทุนทั้งทางบัญชีและทางภาษ ี 

- ผลต่างชั่วคราวของเงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และส่วนได้เสียในการร่วมค้าที่กลุ่มกิจการสามารถควบคุมจังหวะ
เวลาของการกลับรายการผลต่างชั่วคราวและการกลับรายการผลต่างชั่วคราวมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าจะไม่เกิดขึ้น

ภายในระยะเวลาที่คาดการณ์ได้ในอนาคต 
 
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีคำนวณจากอัตราภาษีที่มีผลบังคับใช้อยู่หรือที่คาดได้ค่อนข้างแน่ว่าจะมีผลบังคับใช้ภายในสิ้นรอบ

ระยะเวลาที่รายงาน และคาดว่าอัตราภาษีดังกล่าวจะนำไปใช้เมื่อสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องได้ใช้ประโยชน์ 
หรือหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีได้มีการจ่ายชำระ 
 
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะรับรู้หากมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่ากลุ่มกิจการจะมีกำไรทางภาษีเพียงพอที่จะนำ

จำนวนผลต่างชั่วคราวนั้นมาใช้ประโยชน ์ 
 
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะแสดงหักกลบกันก็ต่อเมื่อกิจการมีสิทธิ 
ตามกฎหมายที่จะนำสินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันมาหักกลบกับหนี้สินภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน และทั้งสินทรัพย์และ
หนี้สินภาษีเงินได้ของงวดปัจจบุันเกี่ยวข้องกับภาษีเงินได้ที่ประเมินโดยหน่วยงานจัดเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกันซึ่งตั้งใจจะจ่าย

หนี้สินและสินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันด้วยยอดสุทธ ิ
 
5.17 ผลประโยชน์พนักงาน 

 
ก) ผลประโยชน์พนักงานระยะสั้น 

 
ผลประโยชน์พนักงานระยะสั้น คือ ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะต้องจ่ายชำระภายใน 12 เดือนหลังจากวันสิ้นรอบระยะเวลา
บัญชี เช่น ค่าจ้าง เงินเดือน และโบนัส ของพนักงานปัจจุบัน โดยรับรู้ตามช่วงเวลาการให้บริการของพนักงานไปจนถึง
วันสิ้นสุดรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มกิจการจะบันทึกหนี้สินด้วยจำนวนที่คาดว่าจะต้องจ่าย 
 

ข) โครงการสมทบเงิน 
 
กลุ่มกิจการจะจ่ายสมทบให้กับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพตามเกณฑ์และข้อกำหนดของพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยง

ชีพ พ.ศ. 2530 กลุ่มกิจการไม่มีภาระผูกพันที่ต้องจ่ายชำระเพิ่มเติมเมื่อได้จ่ายเงินสมทบแล้ว เงินสมทบจะถูกรับรู้เป็น
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานเมื่อถึงกำหนดชำระ  



บริษทั ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส ์จาํกดั (มหาชน) 
หมายเหตปุระกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
สาํหรบัปีสิEนสดุวนัทีF 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 

33 

 
ค) ผลประโยชน์เมื่อเกษียณอาย ุ

 
โครงการผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ กำหนดจำนวนเงินผลประโยชน์ที่พนักงานจะได้รับเมื่อเกษียณอายุ โดยมักขึ้นอยู่กับ
ปัจจัยหลายประการ เช่น อายุ จำนวนปีที่ให้บริการ และค่าตอบแทนเมื่อเกษียณอาย ุ
 
ภาระผูกพันผลประโยชน์นี้คำนวณโดยนักคณิตศาสตร์ประกันภัยอิสระด้วยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้  
ซึ่งมูลค่าปัจจุบันของโครงการผลประโยชน์จะประมาณโดยการคิดลดกระแสเงินสดจ่ายในอนาคต โดยใช้อัตรา
ผลตอบแทนในตลาดของพันธบัตรรัฐบาลซึ่งเป็นสกุลเงินเดียวกับสกุลเงินประมาณการกระแสเงินสด และวันครบ
กำหนดของหุ้นกู้ใกล้เคียงกับระยะเวลาที่ต้องชำระภาระผูกพันโครงการผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ 
 
กำไรและขาดทุนจากการวัดมูลค่าใหม่จะรับรู้ในส่วนของเจ้าของผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในงวดที่เกิดขึ้น และ
รวมอยู่ในกำไรสะสมในงบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้าของ 
 
ต้นทุนบริการในอดีตจะถูกรับรู้ทันทีในกำไรหรือขาดทุน 
 

ง) ผลประโยชน์ระยะยาวอื่น 
 
กลุ่มกิจการให้เงินเป็นรางวัลแก่พนักงาน เมื่อพนักงานทำงานให้กลุ่มกิจการครบตามที่กำหนดในนโยบายของ 
กลุ่มกิจการ 
 
หนี้สินผลประโยชน์พนักงานจะถูกบันทึกเช่นเดียวกับผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ ยกเว้นการรับรู้กำไรและขาดทุน 
จากการวัดมูลค่าใหม่ที่บันทึกในกำไรหรือขาดทุน 
 

จ) ผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้าง 
 
กลุ่มกิจการจะรับรู้ผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้างก่อนถึงกำหนดเมื่อ 1) กลุ่มกิจการไม่สามารถยกเลิกข้อเสนอให้ผลประโยชน์ 
และ 2) กลุ่มกิจการรับรู้ต้นทุนสำหรับการปรับโครงสร้างที่เกี่ยวข้อง โดยผลประโยชน์ที่มีกำหนดชำระเกินกว่า 12 เดอืน
ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน ต้องคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบัน 

 
5.18 การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ ์

 
บริษัทดำเนินโครงการผลตอบแทนแก่ผู้บริหาร โดยออกหุ้นให้แก่ผู้บริหารที่ชำระด้วยตราสารทุน เพื่อเป็นการตอบแทน 
การบริหารงานของผู้บริหารแก่กลุ่มกิจการในอดีต ซึ่งการออกหุ้นนี้เป็นส่วนหนึ่งของการจัดโครงสร้างการถือหุ้นของผู้บริหาร 
ในกลุ่มกิจการ จำนวนหุ้นที่ออกให้แก่ผู้บริหารแต่ละคนสะท้อนถึงผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารในอดีต จำนวนรวมที่บันทึก
เป็นค่าใช้จ่ายจะอ้างอิงจากมูลค่าของยุติธรรมของหุ้นที่ออกให้โดย 
 
• รวมเงื่อนไขทางการตลาด  
• ไม่รวมผลกระทบของการบริการและเงื่อนไขการได้รับสิทธิที่ไม่ใช่เงื่อนไขการตลาดและ 
• ไม่รวมผลกระทบของเงื่อนไขการได้รับสิทธิที่ไม่ใช่เงื่อนไขการบริการหรือผลงาน 
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เงื่อนไขผลงานที่ไม่ใช่เงื่อนไขทางตลาดและเงื่อนไขการบริการจะรวมอยู่ในข้อสมมติฐานเกี่ยวกับจำนวนหุ้นที่ออก ค่าใช้จ่าย
ทั้งหมดจะรับรู้ตลอดระยะเวลาได้รับสิทธิ ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขการได้รับสิทธิที่กำหนดไว้ กลุ่มกิจการจะทบทวนการประเมิน
จำนวนของสิทธิซื้อหุ้นที่คาดว่าจะได้รับสิทธิ ซึ่งขึ้นกับเงื่อนไขการได้รับสิทธิที่ไม่ใช่เงื่อนไขการตลาด และจะรับรู้ผลกระทบ 
ของการปรับปรุงประมาณการเริ่มแรกในกำไรหรือขาดทุนพร้อมกับการปรับปรุงรายการไปยังส่วนของเจ้าของ ณ วันที่สิ้นรอบ
ระยะเวลาการรายงาน 
 
เมื่อมีการใช้สิทธิ บริษัทจะออกหุ้นใหม่ สิ่งตอบแทนที่ได้รับสุทธิด้วยต้นทุนในการทำรายการทางตรงจะบันทึกไปยังทุนเรือนหุ้น
(มูลค่าตามบัญชี) และ ส่วนเกินมูลค่าหุ้น 
 
กรณีที่กลุ่มกิจการให้สิทธิซื้อตราสารทุนแก่พนักงานของบริษัทย่อยในกลุ่มกิจการ จะปฏิบัติเหมือนการเพิ่มทุนอย่างหนึ่ง  
กลุ่มกิจการต้องวัดมูลค่ายุติธรรมของบริการของผู้บริหาร โดยอ้างอิงกับมูลค่ายุติธรรมของตราสารทุนที่ออกให้ มูลค่าของ 
ตราสารทุนเหล่านั้นต้องวัด ณ วันที่ให้สิทธิ ซึ่งจะรับรู้ตลอดระยะเวลาที่ได้รับสิทธิ ในงบเฉพาะของกิจการจะบันทึกเสมือนกับ
เป็นการเพิ่มขึ้นของเงินลงทุนในบริษัทย่อยและเพิ่มส่วนของเจ้าของ 

 
5.19 ประมาณการหนีEสิน 

 
กลุ่มกิจการมีภาระผูกพันในปัจจุบันตามกฎหมายหรือตามข้อตกลงที่จัดทำไว้ อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากเหตุการณ์ในอดีต 
ซึ่งการชำระภาระผูกพันนั้นมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าจะส่งผลให้บริษัทต้องสูญเสียทรัพยากรออกไป และประมาณการ
จำนวนที่ต้องจ่ายได ้
 
กลุ่มกิจการจะวัดมูลค่าของจำนวนประมาณการหนี้สินโดยใช้มูลค่าปัจจุบันของรายจ่ายที่คาดว่าจะต้องนำมาจ่ายชำระภาระผูกพัน 
การเพิ่มขึ้นของประมาณการหนี้สินเนื่องจากมูลค่าของเงินตามเวลาจะรับรู้เป็นดอกเบี้ยจ่าย 
 

5.20 ทนุเรือนหุ้น 
 
หุ้นสามัญทีก่ิจการสามารถกำหนดการจ่ายเงินปันผลได้อย่างอิสระจะจัดประเภทไว้เป็นส่วนของเจ้าของ   
 
ต้นทุนส่วนเพิ่มที่เกี่ยวข้องกับการออกหุ้นใหม่หรือการออกสิทธิในการซื้อหุ้นซึ่งสุทธิจากภาษีจะถูกแสดงเป็นยอดหักในส่วน

ของเจ้าของ 
 

หุน้ทนุซื:อคนื 

 

กรณีที่บริษัทในกลุ่มกิจการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทกลับคืน สิ่งตอบแทนที่จ่ายไปรวมถึงต้นทุนเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องโดยตรง 
(สุทธิจากภาษีเงินได้) จะรับรู้เป็นหุ้นทุนซื้อคืนและแสดงเป็นรายการหักจากส่วนของผู้ถือหุ้นโดยแสดงต่อจากกำไรสะสม
จนกว่าหุ้นทุนซื้อคืนดังกล่าวจะถูกยกเลิกไปหรือจำหน่ายออกไปใหม่ เมื่อมีการจำหน่ายหุ้นทุนซื้อคืนออกไปใหม่ สิ่งตอบแทน
ใดๆ ที่ได้รับจากการนำหุ้นทุนซื้อคืนออกจำหน่ายใหม่สุทธิจากต้นทุนเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องโดยตรงสุทธิจากภาษีเงินได้ที่
เกี่ยวข้องจะแสดงรวมไว้ในส่วนของเจ้าของ 
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5.21 การรบัรู้รายได้  

 
รายได้หลักรวมถึงรายได้ที่ เกิดจากกิจกรรมปกติทางธุรกิจทุกประเภท รวมถึงรายได้อื่น ๆ ที่กลุ่มกิจการได้รับจาก 
การขนส่งสินค้าและให้บริการในกิจกรรมตามปกติธุรกิจ 
 
กลุ่มกิจการรับรู้รายได้เมื่อคาดว่ามีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่จะได้รับชำระเมื่อส่งมอบสินค้าหรือให้บริการ 
 
สำหรับสัญญาที่มีหลายองค์ประกอบที่กลุ่มกิจการจะต้องส่งมอบสินค้าหรือให้บริการหลายประเภท กลุ่มกิจการต้องแยกเป็น 
แต่ละภาระที่ต้องปฏิบัติที่แยกต่างหากจากกัน และต้องปันส่วนราคาของรายการของสัญญาดังกล่าวไปยังแต่ละภาระที่ต้อง
ปฏิบัติตาม 
 
สัดส่วนของราคาขายแบบเอกเทศหรือประมาณการราคาขายแบบเอกเทศ กลุ่มกิจการจะรับรู้รายได้ของแต่ละภาระที่ต้องปฏิบัติ
แยกต่างหากจากกันเมื่อกลุ่มกิจการได้ปฏิบัติตามภาระนั้นแล้ว 
 
รายได้จากการให้บริการบริหารจัดการโลจิสติกส์ 
 
กลุ่มกิจการรับรู้รายได้จากการให้บริการบริหารจัดการโลจิสติกส์เมื่อการควบคุมในบริการได้โอนไปยังลูกค้าแล้ว และรับรู้รายได้
จากการให้บริการคลังสินค้าตลอดช่วงเวลาตามภาระที่ต้องปฏิบัติตามสัญญา 
 
รายได้จากการให้บริการขนส่งสินค้า 
 
กลุ่มกิจการรับรู้รายได้จากการให้บริการขนส่งสินค้าตลอดช่วงเวลาตามภาระที่ต้องปฏิบัติตามสัญญา 
 

รายได้จากการขายสินค้า 
 

กลุ่มกิจการรับรู้รายได้จากการขายสินค้าเมื่อการควบคุมในสินค้าได้โอนไปยังลูกค้าแล้ว 
 

รายได้อื่น 
 
รายได้ดอกเบี้ย รับรู้ด้วยวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง และรายได้อื่นรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง ซึ่งเป็นไปตามเนื้อหาและข้อเท็จจริงเชิง
เศรษฐกิจและข้อตกลงที่เกี่ยวข้อง 
 

รายได้เงินปันผลรับรู้เมื่อสิทธิที่จะได้รับปันผลนั้นเกิดขึ้น 
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5.22 การจ่ายเงินปันผล 

 
เงินปันผลที่จ่ายไปยังผู้ถือหุ้นของบริษัทจะรับรู้เป็นหนี้สินในงบการเงินเมื่อการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้รับการอนุมัติจาก 
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และการจ่ายเงินปันผลประจำปีได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท 
 

5.23 อนุพนัธแ์ละกิจกรรมป้องกนัความเสีFยง 
 

ก) อนุพันธ์ที่ไม่เข้าเงื่อนไขของการบัญชีป้องกันความเสี่ยง 
 
อนุพันธ์ที่ไม่เข้าเงื่อนไขของการบัญชีป้องกันความเสี่ยงจะรับรู้เริ่มแรกด้วยมูลค่ายุติธรรม และจะรับรู้การเปลี่ยนแปลง
ในมูลค่ายุติธรรมในกำไรหรือขาดทุนอื่น 
 
กลุ่มกิจการแสดงมูลค่ายุติธรรมของอนุพันธ์เป็นรายการหมุนเวียนหรือไม่หมุนเวียนตามวันครบกำหนดของอนุพันธ์นั้น 
 

ข) สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยและการบัญชีป้องกันความเสี่ยง 
 
กลุ่มกิจการรับรู้รายการสัญญาอนุพันธ์เมื่อเริ่มแรกด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่เข้าทำสัญญาและวัดมูลค่าต่อมาใน
ภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน การบัญชีสำหรับการเปลี่ยนแปลงของมูลค่ายุติธรรมใน
ภายหลังขึ้นอยู่กับว่ากลุ่มกิจการได้กำหนดให้สัญญาอนุพันธ์ดังกล่าวเป็นเครื่องมือที่ใช้ป้องกันความเสี่ยงหรือไม่ 
รวมทั้ง ลักษณะของรายการที่มีการป้องกันความเสี่ยง กลุ่มกิจการกำหนดให้สัญญาอนุพันธ์ส่วนหนึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้
ป้องกันความเสี่ยง ดังต่อไปนี้ 
 
• การป้องกันความเสี่ยงส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระแสเงินสดของรายการสินทรัพย์หรือหนี้สินที่รับรู้รายการแล้ว หรือ
รายการที่คาดการณ์ที่มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ในระดับสูงมาก (การป้องกันความเสี่ยงในกระแสเงินสด) 

 
ณ วันที่รับรู้ความสัมพันธ์ในการป้องกันความเสี่ยง กลุ่มกิจการมีการจัดทำเอกสารที่ระบุความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ
ระหว่างเครื่องมือที่ใช้ป้องกันความเสี่ยงและรายการที่มีการป้องกันความเสี่ยง ซึ่งรวมถึงการเปลี่ยนแปลงในกระแสเงิน
สดของเครื่องมือที่ใช้ป้องกันความเสี่ยงที่คาดว่าจะชดเชยการเปลี่ยนแปลงในกระแสเงินสดของรายการที่มีการป้องกัน

ความเสี่ยง กลุ่มกิจการจัดทำเอกสารเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยงและกลยุทธ์ที่นำมาใช้ในการจัดการ
กับรายการที่มีความเสี่ยง มูลค่ายุติธรรมของสัญญาอนุพันธ์ที่ใช้ป้องกันความเสี่ยงได้มีการจัดประเภทเป็นสินทรัพย์    
ไม่หมุนเวียนหรือหนี้สินไม่หมุนเวียนเมื่อระยะเวลาจนถึงวันครบกำหนดของรายการที่มีการป้องกันความเสี่ยงมีจำนวน

มากกว่า 12 เดือน และจัดประเภทเป็นสินทรัพย์หมุนเวียนหรือหนี้สินหมุนเวียนเมื่อระยะเวลาจนถึงวันครบกำหนดของ
รายการที่มีการป้องกันความเสี่ยงมีจำนวนไม่เกิน 12 เดือน 
 
กลุ่มกิจการรับรู้ส่วนที่มีประสิทธิผลของการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสัญญาอนุพันธ์ซึ่งมีการกำหนดและ 
เข้าเงื่อนไขของการป้องกันความเสี่ยงในกระแสเงินสดในสำรองการป้องกันความเสี่ยงในกระแสเงินสดในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

และรับรู้กำไรหรือขาดทุนที่เกี่ยวข้องกับส่วนที่ไม่มีประสิทธิผลในกำไรหรือขาดทุนทันทีที่เกิดขึ้น 
 
จำนวนที่สะสมในส่วนของเจ้าของจะมีการจัดประเภทรายการเป็นกำไรหรือขาดทุนในงวดที่กลุ่มกิจการรับรู้รายการที่มี

การป้องกันความเสี่ยงเป็นกำไรหรือขาดทุน 
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เมื่อเครื่องมือที่ใช้ป้องกันความเสี่ยงนั้นสิ้นสุดอายุ มีการจำหน่ายหรือยกเลิก หรือเมื่อการป้องกันความเสี่ยงดังกล่าวไม่
เข้าเงื่อนไขของการบัญชีป้องกันความเสี่ยง กลุ่มกิจการจะจัดประเภทรายการกำไรหรือขาดทุนและต้นทุนในการ
ป้องกันความเสี่ยงที่สะสมและเคยแสดงรวมไว้ในส่วนของเจ้าของจนกระทั่งเกิดรายการที่คาดการณ์ หรือเมื่อรายการที่
คาดการณ์ไม่คาดว่าจะเกิดอีกต่อไป กลุ่มกิจการจะจัดประเภทรายการกำไรหรือขาดทุนและต้นทุนในการป้องกันความเสี่ยง
ทีส่ะสมและเคยแสดงรวมไว้ในส่วนของเจ้าของเป็นกำไรหรือขาดทุนทันท ี
 
มูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์ที่อยู่ในความสัมพันธ์ของการป้องกันความเสี่ยงได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตขุ้อ 7 
 
กลุ่มกิจการไม่ได้ใช้การบัญชีป้องกันความเสี่ยงในมูลค่ายุติธรรมและเงินลงทุนสุทธิ 

 
5.24 สญัญาคํEาประกนัทางการเงิน 

 
กลุ่มกิจการรับรู้หนี้สินทางการเงินจากสัญญาค้ำประกันเมื่อกลุ่มกิจการให้การค้ำประกันทางการเงินที่มูลค่ายุติธรรม ณ วันที่
รับรู้เริ่มแรก และรับรู้มูลค่าในภายหลังด้วยจำนวนที่สูงกว่าระหว่าง 

 
• จำนวนผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นที่คำนวณตามข้อกำหนดของ TFRS 9 และ 
• จำนวนที่รับรู้เริ่มแรกหักด้วยรายได้ที่รับรู้ตามการรับรู้รายได้ภายใต ้TFRS 15 
 
มูลค่ายุติธรรมของสัญญาค้ำประกันทางการเงินกำหนดจากมูลค่าปัจจุบันของผลต่างในกระแสเงินสดระหว่าง ก) กระแสเงินสด
ตามสัญญาของหนี้สินที่เกี่ยวข้อง และ ข) กระแสเงินสดที่จะต้องจ่ายชำระในกรณีที่ไม่มีการค้ำประกันดังกล่าวหรือการประมาณ
จำนวนเงินที่ต้องจ่ายให้แก่บุคคลภายนอกสำหรับเพื่อโอนภาระผูกพันดังกล่าวออกไป 
 
สัญญาค้ำประกันที่เกี่ยวข้องกับเงินกู้ยืมหรือค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่นๆที่ไม่ได้รับผลตอบแทน มูลค่ายุติธรรมจะแสดงรวมเป็นส่วน
หนึ่งของต้นทุนของเงินลงทุน 
 

6 การจดัการความเสีFยงทางการเงิน 

 
6.1 ปัจจยัความเสีFยงทางการเงิน 

 
กิจกรรมของกลุ่มกิจการย่อมมีความเสี่ยงทางการเงินที่หลากหลายซึ่งได้แก่ ความเสี่ยงจากตลาด (รวมถึงความเสี่ยงจากอัตรา
แลกเปลี่ยน ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย และความเสี่ยงด้านราคา) ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ และความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง 
แผนการจัดการความเสี่ยงของกลุ่มกิจการจึงมุ่งเน้นไปยังความผันผวนของตลาดการเงินและบริหารจัดการเพื่อลดผลกระทบต่อ

ผลการดำเนินงานให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได ้กลุ่มกิจการจึงใช้อนุพันธ์เพื่อป้องกันความเสี่ยงบางประการที่จะเกิดขึ้น 
 
กลุ่มกิจการมีส่วนงานบริหารการเงินในการจัดการความเสี่ยง โดยนโยบายของกลุ่มกิจการรวมถึงนโยบายความเสี่ยง 
ในด้านต่างๆ ได้แก่ ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย ความเสี่ยงจากราคา
ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ และความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง ทั้งนี้ หลักการในการป้องกันความเสี่ยงจะเป็นไปตามนโยบายที่
คณะกรรมการบริษัทอนุมัต ิเพื่อสื่อสารและใช้เป็นเครื่องมือในการควบคุมส่วนงานบริหารการเงินในทุกกิจการของกลุ่มกิจการ 
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6.1.1 ความเสีFยงจากตลาด 

 
ก) ความเสีFยงจากอตัราแลกเปลีFยน 

 
กลุ่มกิจการมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนจากธุรกรรมการค้าในอนาคต และสินทรัพย์และหนี้สินสุทธิซึ่งเป็นสกุลเงินที่
ไม่ใช่สกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงานของแต่ละบริษัทในกลุ่มกิจการ กลุ่มกิจการมีแนวทางบริหารความเสี่ยงโดยพิจารณา   
การเข้าทำสัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าตามความเหมาะสม 
 
ความเสี 5ยง 

 
กลุ่มกิจการและบริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน ซึ่งสรุปเป็นสกุลเงินบาท ดังนี้ 
 
 งบการเงินรวม 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 ดอลลาหส์หรฐั ดอลลาร์

สิงคโปร ์
ดอลลาหส์หรฐั ดอลลาร์

สิงคโปร ์
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  111,274   274  2 768 
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุทธ ิ  80,625   -  6,069 - 
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น  (9,498)  (1,143) (8,810) (619) 
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า     
- ซื้อเงินตราต่างประเทศ - ป้องกันความ
เสี่ยงกระแสเงินสด  (1,442)  -  - - 

 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 ดอลลาหส์หรฐั 

พนับาท 
ดอลลาหส์หรฐั 

พนับาท 
   
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  922  2 
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุทธ ิ  4,548  1,591 
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น  (4,624) (2,479) 
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า   
- ซื้อเงินตราต่างประเทศ - ป้องกันความเสี่ยงกระแสเงินสด  (1,442) - 
 
การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนไม่ได้ส่งผลกระทบต่อกำไรสุทธิของกลุ่มกิจการอย่างมีสาระสำคัญ 
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ข) ความเสีFยงจากอตัราดอกเบีEย 

 
กลุ่มกิจการมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยในหนี้สินและสินทรัพย์ที่มีภาระ

ดอกเบี้ย ซึ่งกลุ่มกิจการได้บริหารความเสี่ยงบางส่วนโดยการบริหารรายรับกับรายจ่ายที่มีภาระดอกเบี้ยใกล้เคียงกัน 
ให้สอดคล้องกัน และบริหารโดยเข้าทำสัญญาอนุพันธ์เพื่อป้องกันความเสี่ยง เช่น สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย 
ทั้งนี้ ผู้บริหารได้พิจารณาความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยเป็นรายเดือนตามสกุลเงินและหน่วยธุรกิจ โดยคำนึงถึง 
การจัดหาเงินทุนประกอบกับการป้องกันความเสี่ยง   
 
ความเสี่ยงจากกระแสเงินสดของอัตราดอกเบี้ยคือความเสี่ยงที่การเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยในตลาดจะส่งผล

กระทบต่อกระแสเงินสดที่เกิดจากสินทรัพย์หรือหนี้สินที่มีอัตราดอกเบี้ยผันแปร ดังนั้นการกู้ยืมด้วยอัตราดอกเบี้ยผัน
แปรจึงทำให้กลุ่มกิจการมีความเสี่ยงจากกระแสเงินสดของอัตราดอกเบี้ย กลุ่มกิจการบริหารความเสี่ยงนี้โดยการใช้
สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยให้เป็นอัตราดอกเบี้ยคงที่ดังที่กล่าวข้างต้น 
 
ความเสี่ยงจากมูลค่ายุติธรรมของอัตราดอกเบี้ยคือความเสี่ยงที่มูลค่าของสินทรัพย์หรือหนี้สินทางการเงินจะเปลี่ยนแปลง

ไปเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยในตลาด กลุ่มกิจการได้บริหารความเสี่ยงจากมูลค่ายุติธรรมของอัตรา
ดอกเบี้ยโดยการทำสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยจากอัตราดอกเบี้ยคงที่เป็นอัตราดอกเบี้ยลอยตัวเพื่อรักษาอัตรา

ดอกเบี้ยคงที่ให้เป็นไปตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงของกลุ่มกิจการดังที่กล่าวข้างต้น 
 
เครื 5องมอืทางการเงนิที 5กลุม่กจิการใชเ้พื 5อบรหิารความเสี 5ยง 

 
บริษัทเข้าทำสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยโดยครอบคลุมเงินต้นทั้งหมดของเงินกู้ยืมที่มีอัตราดอกเบี้ยผันแปร  
โดยอัตราดอกเบี้ยคงที่ตามสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยมีอัตราร้อยละ 4.10 และอัตราดอกเบี้ยผันแปรมีอัตรา
ดอกเบี้ย ส่วนเพิ่มจาก THBFIX 6M ที่ร้อยละ 1.60  ซึ่ง ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานมีอัตราดอกเบี้ยเท่ากับร้อยละ 2.00 
 
สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยจะมีการชำระยอดสุทธิของดอกเบี้ยค้างรับหรือค้างจ่ายทุก 30 วัน ทั้งนี้ วันที่ถึงกำหนด
ชำระตามสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยเป็นวันเดียวกับวันที่ถึงกำหนดชำระของดอกเบี้ยเงินกู้ 
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ผลกระทบจากการบญัชป้ีองกนัความเสี 5ยงต่อฐานะการเงนิและผลการดาํเนินงาน 

 
ผลกระทบจากเครื่องมือป้องกันความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของกลุ่มกิจการและ

บริษัท มีดังนี ้
 
 งบการเงินรวมและงบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2564 

พนับาท 
พ.ศ. 2563 

พนับาท 
สญัญาแลกเปลี 5ยนอตัราดอกเบี:ย   
มูลค่าตามบัญช ี(หนี้สิน) 4,640 9,462 
จำนวนเงินตามสัญญา 300,000 300,000 
วันครบกำหนด 2024 2024 
ค่าอัตราป้องกันความเสี่ยง (Hedge ratio) 1:1 1:1 
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือป้องกันความเสี่ยง 
   ที่คงเหลืออยู่ตั้งแต่วันที ่1 มกราคม 

 
4,822 

 
(581) 

การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าของรายการที่ถูกป้องกันความเสี่ยง   
   สำหรับการกำหนดความมีประสิทธิผลของการป้องกันความเสี่ยง 

 
(4,822) 

 
581 

อัตราดอกเบี้ยที่ป้องกันความเสี่ยงถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักสำหรับปี ร้อยละ 4.1 ร้อยละ 4.1 
 
รายการกระทบยอดสำรองของเครื่องมือการป้องกันความเสี่ยงกระแสเงินสดที่แสดงอยู่ในองค์ประกอบอื่นของส่วนของ

เจ้าของ สำหรับปีสิ้นสุดวันที ่31 ธันวาคม มีดังนี ้
 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2564 

พนับาท 
พ.ศ. 2563 

พนับาท 
   
ราคาตามบัญชีต้นงวด ณ วันที ่1 มกราคม  (7,570) (7,105) 
หัก:  การเปลี่ยนแปลงของมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือที่ใช้ป้องกัน 
         ความเสี่ยงรับรู้เข้ากำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น  

 
4,822 

 
(5,800) 

บวก: การจัดประเภทจากกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นไปกำไรขาดทุน - 5,219 
บวก: ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (964) 116 

ราคาตามบญัชีปลายงวด ณ วนัทีF 31 ธนัวาคม  (3,712) (7,570) 
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สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่สำคัญสามารถจัดตามประเภทของอัตราดอกเบี้ยและวันครบกำหนด ได้ดังนี ้ 
 

 งบการเงินรวม 

 อตัราดอกเบี1ยคงที5 อตัราดอกเบี1ยลอยตวั    

 

 

ณ วนัที5 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 

ภายใน  

1 ปี 

พนับาท 

1 - 5 ปี 

พนับาท 

มากกว่า  

5 ปี 

พนับาท 

ภายใน  

1 ปี 

พนับาท 

1 - 5 ปี 

พนับาท 

มากกว่า  

5 ปี 

พนับาท 

ไม่มีอตัรา

ดอกเบี1ย 

พนับาท 

รวม 

พนับาท 

ดอกเบี1ย

(ร้อยละ 

ต่อปี) 

          
สินทรพัยท์างการเงิน          
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  -     -     -     159,808   -     -     8,300   168,108  0.05 - 0.50 
เงินให้กู้ยืมระยะส้ันแก่กิจการท่ี 
   เก่ียวข้องกัน  -     -     -     14,450   -     -     -     14,450  5.47 
  -     -     -    174,258  -     -    8,300  182,558   
          
หนี1สินทางการเงิน          
เงินกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน  -     -     -     120,000   -     -     -     120,000  2.33 - 2.35 
เงินกู้ยืมระยะยาวจาก 
   สถาบันการเงิน  60,000  120,000  -     45,750   149,250   -     -    375,000 4.10 - 4.13 
หน้ีสินตามสัญญาเช่า  44,324   77,530   -    - -  -     -     121,854  4.10 
  104,324  197,530  -     165,750   149,250   -     -    616,854  

 
 งบการเงินรวม 

 อตัราดอกเบี1ยคงที5 อตัราดอกเบี1ยลอยตวั    

 

 

ณ วนัที5 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 

ภายใน  

1 ปี 

พนับาท 

1 - 5 ปี 

พนับาท 

มากกว่า  

5 ปี 

พนับาท 

ภายใน  

1 ปี 

พนับาท 

1 - 5 ปี 

พนับาท 

มากกว่า  

5 ปี 

พนับาท 

ไม่มีอตัรา

ดอกเบี1ย 

พนับาท 

รวม 

พนับาท 

ดอกเบี1ย

(ร้อยละ 

ต่อปี) 

          
สินทรพัยท์างการเงิน          
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - - 107,259 - - 3,229 110,488 0.05 - 0.50 
เงินให้กู้ยืมระยะส้ันแก่กิจการท่ี 
   เก่ียวข้องกัน - - - 1,350 - - - 1,350 5.47 
 - - - 108,609 - - 3,229 111,838  
          
หนี1สินทางการเงิน          
เงินกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน - - - 130,000 - - - 130,000 2.34 - 2.35 
เงินกู้ยืมระยะยาวจาก 
   สถาบันการเงิน 60,000 180,000 - 60,000 90,000 - - 390,000 4.07 - 4.10 
หน้ีสินตามสัญญาเช่า 64,124 148,564 - - - - - 212,688 4.10 
 124,124 328,564 - 190,000 90,000 - - 732,688  
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 อตัราดอกเบี1ยคงที5 อตัราดอกเบี1ยลอยตวั    

 

 

ณ วนัที5 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 

ภายใน  

1 ปี 

พนับาท 

1 - 5 ปี 

พนับาท 

มากกว่า  

5 ปี 

พนับาท 

ภายใน  

1 ปี 

พนับาท 

1 - 5 ปี 

พนับาท 

มากกว่า  

5 ปี 

พนับาท 

ไม่มีอตัรา

ดอกเบี1ย 

พนับาท 

รวม 

พนับาท 

ดอกเบี1ย

(ร้อยละ 

ต่อปี) 
          

สินทรพัยท์างการเงิน          
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  -     -     -     53,915   -     -     -     53,915  0.05 - 0.10 
เงินให้กู้ยืมระยะส้ันแก่กิจการท่ี 
   เก่ียวข้องกัน  181,000   -     -     14,450   -     -     -    195,450  4.10 - 5.47 
  181,000   -     -     68,365   -     -     -     249,365   
          
หนี1สินทางการเงิน          
เงินกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน  -     -     -     120,000   -     -     -     120,000  2.33 - 2.35 
เงินกู้ยืมระยะยาวจาก 
   สถาบันการเงิน  60,000  120,000  -     45,750   149,250   -     -    375,000 4.10 - 4.13 
หน้ีสินตามสัญญาเช่า  1,012   2,991   -    - -  -     -     4,003  4.10 
  61,012  122,991  -     165,750   149,250   -     -    499,003  

 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 อตัราดอกเบี1ยคงที5 อตัราดอกเบี1ยลอยตวั    

 

 

ณ วนัที5 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 

ภายใน  

1 ปี 

พนับาท 

1 - 5 ปี 

พนับาท 

มากกว่า  

5 ปี 

พนับาท 

ภายใน  

1 ปี 

พนับาท 

1 - 5 ปี 

พนับาท 

มากกว่า  

5 ปี 

พนับาท 

ไม่มีอตัรา

ดอกเบี1ย 

พนับาท 

รวม 

พนับาท 

ดอกเบี1ย

(ร้อยละ 

ต่อปี) 
          

สินทรพัยท์างการเงิน          
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - - 34,021 - - - 34,021 0.05 - 0.10 
เงินให้กู้ยืมระยะส้ันแก่กิจการท่ี 
   เก่ียวข้องกัน 232,132 - - 1,424 - - - 233,556 4.10 - 5.47 
 232,132 - - 35,445 - - - 267,577  
          
หนี1สินทางการเงิน          
เงินกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน - - - 130,000 - - - 130,000 2.34 - 2.35 
เงินกู้ยืมระยะยาวจาก 
   สถาบันการเงิน 60,000 180,000 - 60,000 90,000 - - 390,000 4.07 - 4.10 
หน้ีสินตามสัญญาเช่า 2,272 4,822 - - - - - 7,094 3.40 - 5.70 
 62,272 184,822 - 190,000 90,000 - - 527,094  

 
การวเิคราะหค์วามออ่นไหว 
 
รายการกำไรหรือขาดทุนจะมีความอ่อนไหวจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราดอกเบี้ย ดังนี้ 
 
 ผลกระทบต่อกาํไรสทุธิ 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2564 

พนับาท 
พ.ศ. 2563 

พนับาท 
พ.ศ. 2564 

พนับาท 
พ.ศ. 2563 

พนับาท 
     

อัตราดอกเบี้ย - เพิ่มขึ้นร้อยละ 1*  2,986  (1,528) 3,578 (2,078)  
อัตราดอกเบี้ย - ลดลงร้อยละ 1* (2,986) 1,528 (3,578)  2,078 

  * โดยกำหนดให้ปัจจัยอื่นคงที่ 
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ค) ความเสีFยงด้านราคา 

 

กลุ่มกิจการมีความเสี่ยงด้านราคาจากการผันผวนของค่าระวางซึ่งเป็นต้นทุนหลักในการให้บริการ สำหรับธุรกิจการ
ขนสง่สนิคา้ทางอากาศ ราคาต้นทุนค่าระวางส่วนใหญ่เป็นต้นทุนคงที่ โดยเป็นการจ่ายค่าระวางแบบเหมาจ่ายให้แก่สาย
การบิน ในกรณีที่ต้นทุนค่าระวางมีการผันแปรตามราคาตลาด กลุ่มกิจการจะกำหนดราคาให้บริการในราคาต้นทุนบวก
กำไรขั้นต่ำ จึงสามารถผลักความผันผวนด้านราคานี้ไปยังลูกค้าได้ส่วนหนึ่ง สำหรับธุรกิจการให้บริการขนส่งสินค้า
ระหว่างประเทศทางเรือ กลุ่มกิจการมีการคาดการณ์ปริมาณความต้องการขนส่งของลูกค้าและจองระวางเป็นปริมาณ
มากในคราวเดียวกันเพื่อเพิ่มอำนาจการต่อรองราคา กลุ่มกิจการจะมีการติดตามราคาค่าระวางอย่างใกล้ชิดเพื่อ
คาดการณ์สถานการณ์และแนวโน้มราคาค่าระวาง เพื่อให้สามารถกำหนดราคาให้บริการให้มีส่วนต่างกำไรที่สามารถ
รองรับการเปลี่ยนแปลงของราคาได้ 
 

6.1.2 ความเสีFยงด้านเครดิต 
 

ความเสี่ยงด้านเครดิตโดยส่วนใหญ่เกิดจากรายการเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด กระแสเงินสดตามสัญญาของ
เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย สินทรัพย์อนุพันธ์ รวมถึงความเสี่ยงด้านสินเชื่อแก่ลูกค้า
และลูกหนี้คงค้าง 
 

ก) การบริหารความเสี่ยง 
 

กลุ่มกิจการบริหารความเสี่ยงด้านเครดิตโดยการจัดกลุ่มของความเสี่ยง สำหรับเงินฝากธนาคารและสถาบันการเงิน 
กลุ่มกิจการจะเลือกทำรายการกับสถาบันการเงินที่มีความน่าเชื่อถือระดับสูง  
 

สำหรับการทำธุรกรรมกับลูกค้า กลุ่มกิจการจะประเมินความเสี่ยงจากคุณภาพเครดิตของลูกค้า โดยพิจารณาจากฐานะ
ทางการเงิน ประสบการณ์ที่ผ่านมา และปัจจัยอื่นๆ และกำหนดการให้วงเงินสินเชื่อจากผลการประเมินดังกล่าวซึ่ง
เป็นไปตามข้อกำหนดของคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ ผู้บริหารในสายงานที่เกี่ยวข้องจะทำการตรวจสอบการปฏิบัติตาม
ข้อกำหนดด้านวงเงินเครดิตของลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ 

 

ข) การด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน 
 

กลุ่มกิจการและบริษัทมีสินทรัพย์ทางการเงินที่ต้องมีการพิจารณาตามโมเดลการวัดมูลค่าผลขาดทุนด้านเครดิต           
ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น 
 

• ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น 
• เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 
• เงินประกันสัญญา 
 

แม้ว่ากลุ่มกิจการจะมีรายการเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดซึ่งเข้าเงื่อนไขการพิจารณาการด้อยค่าภายใต้ TFRS 9 
แต่ผู้บริหารพิจารณาว่ารายการดังกล่าวไม่มีความเสี่ยงด้านเครดิตที่มีนัยสำคัญ 
 

กลุ่มกิจการและบริษัทจะตัดจำหน่ายลูกหนี้การค้าเมื่อคาดว่าจะไม่ได้รับชำระคืน ข้อบ่งชี้ที่คาดว่าจะไม่ได้รับชำระคืน 
เช่น การไม่ยอมปฏิบัติตามแผนการชำระหนี้หรือทยอยชำระหนี้ ไม่มีการชำระเงินตามสัญญาหรือไม่สามารถติดต่อได้
เป็นระยะเวลานาน 
 

ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้การค้าจะแสดงเป็นผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นสุทธิใน

กำไรจากการดำเนินงาน การได้รับชำระหนี้คืนจากจำนวนที่ได้ตัดจำหน่ายไปจะถูกบันทึกกลับรายการในรายการ
เดียวกันกับที่ได้บันทึกผลขาดทุนไป 
 

การรับรู้ผลขาดทุนด้านเครดิตได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุข้อ 11 
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6.1.3 ความเสีFยงด้านสภาพคล่อง 

 
การจัดการความเสี่ยงด้านสภาพคล่องอย่างรอบคอบคือการมีจำนวนเงินสด และการมีแหล่งเงินทุนที่สามารถเบิกใช้ได้
จากวงเงินด้านสินเชื่อที่เพียงพอต่อการชำระภาระผูกพันเมื่อถึงกำหนดชำระ  เพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารสภาพคล่อง
ของกลุ่มกิจการ จากลักษณะของการดำเนินธุรกิจของกลุ่มกิจการซึ่งเป็นธุรกิจที่มีความยืดหยุ่นและเปลี่ยนแปลงอยู่
ตลอดเวลา ส่วนงานบริหารการเงินของกลุ่มกิจการได้คงไว้ซึ่งความยืดหยุ่นในแหล่งเงินทุนโดยการคงไว้ซึ่งวงเงิน
สินเชื่อที่เพียงพอ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี  
 

ก) การจัดการด้านการจัดหาเงิน 
 
กลุ่มกิจการมีวงเงินกู้ที่ยังไม่ได้เบิกใช ้ณ วันที่ 31 ธันวาคมมีดังต่อไปนี ้
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
อตัราดอกเบีEยลอยตวั     
หมดอายุภายในหนึ่งปี     
   - วงเงินเบิกเกินบัญชี 47,000 47,000 5,000 5,000 
   - ตั๋วสัญญาใช้เงิน 320,000 160,000 320,000 160,000 

 367,000 207,000 325,000 165,000 
 
กลุ่มกิจการสามารถเบิกใช้วงเงินเบิกเกินบัญชีและตั๋วสัญญาใช้เงินประเภทไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันเมื่อต้องการ  
ทั้งนี้ ธนาคารสามารถยกเลิกวงเงินเบิกเกินบัญชีได้โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และการพิจารณาให้ใช้วงเงิน 
ตั๋วสัญญาใช้เงินขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของธนาคาร โดยธนาคารมีสิทธิที่จะทบทวน หรือยกเลิกการให้การสนับสนุน 
เมื่อใดก็ได้ ทั้งนี้ หากกลุ่มกิจการยังคงไว้ซึ่งอันดับด้านเครดิตที่กำหนด กลุ่มกิจการสามารถเบิกใช้วงเงินกู้ยืมธนาคาร
เมื่อต้องการในสกุลเงินบาท ซึ่งวงเงินดังกล่าวมีระยะเวลาถึงกำหนดชำระเฉลี่ยที ่1 ปี (พ.ศ. 2563 : 1 ปี) 
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ข) วันครบกำหนดของหนี้สินทางการเงิน 

 
ตารางต่อไปนี้แสดงให้เห็นถึงหนี้สินทางการเงินที่จัดประเภทตามระยะเวลาการครบกำหนดตามสัญญาของ 
ก) หนี้สินทางการเงินที่ไม่ใช่สัญญาอนุพันธ์ และ 
ข) สัญญาอนุพันธ์ที่มีการชำระเป็นยอดสุทธิและยอดขั้นต้น ซึ่งระยะเวลาครบกำหนดตามสัญญามีความสำคัญต่อ 
ความเข้าใจในระยะเวลาของกระแสเงินสดของรายการ 

 
จำนวนเงินในตารางแสดงด้วยจำนวนเงินตามสัญญาที่ไม่ได้มีการคิดลด ทั้งนี้ ยอดคงเหลือที่ครบกำหนดภายในระยะเวลา 
12 เดือนจะเท่ากับมูลค่าตามบัญชีเนื่องจากการคิดลดไม่มีนัยสำคัญ 
 
 งบการเงินรวม 
 
 
วนัครบกาํหนดของหนี4สินทางการเงิน  

ภายใน 1 ปี 
พนับาท 

1 - 5 ปี 
พนับาท 

มากกว่า 5 ปี 
พนับาท 

รวม 
พนับาท 

มลูค่าตาม
บญัชี 

พนับาท 
ณ วนัทีF 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564      
รายการทีFมิใช่อนุพนัธ ์      
เงินกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน  120,000   -   -   120,000   120,000  
เจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีอ่ืน 471,760   16,560   -   488,320   488,320  
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 3,683 - - 3,683 3,683 
หน้ีสินตามสัญญาเช่า  47,870   81,508   -   129,378   121,854  
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน   118,953   284,164   -   403,117   375,000  
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน - - 1,168  1,168   1,168  

รวมรายการทีFมิใช่อนุพนัธ ์  762,266   382,232   1,168  1,145,666 1,110,025 
รวม 762,266  382,232   1,168  1,145,666 1,110,025 
      
อนุพนัธ ์      
สัญญาท่ีชำระด้วยยอดข้ันต้น  
(สัญญาแลกเปล่ียนอัตราดอกเบ้ีย  
   - ป้องกันความเส่ียงกระแสเงินสด)      
(กระแสเงินสดรับ)  (2,909)  (2,268)  -   (5,177)  -  
กระแสเงินสดจ่าย  6,044   4,713   -   10,757   4,640  

รวมอนุพนัธ ์  3,135   2,445   -   5,580   4,640  
รวม 765,401   384,677    1,168  1,151,246 1,114,665 
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 งบการเงินรวม 
 
 
วนัครบกาํหนดของหนี4สินทางการเงิน  

ภายใน 1 ปี 
พนับาท 

1 - 5 ปี 
พนับาท 

มากกว่า 5 ปี 
พนับาท 

รวม 
พนับาท 

มลูค่าตาม
บญัชี 

พนับาท 
ณ วนัทีF 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563      
รายการทีFมิใช่อนุพนัธ ์      
เงินกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 130,000 - - 130,000 130,000 
เจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีอ่ืน 287,449 26,285 180 313,914 313,914 
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 2,481 - - 2,481 2,481 
หน้ีสินตามสัญญาเช่า 71,356 151,213 9,343 231,912 212,689 
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน  104,046 320,714 - 424,760 390,000 
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน - - 2,536 2,536 2,536 

รวมรายการทีFมิใช่อนุพนัธ ์ 595,332 498,212 12,059 1,105,603 1,051,620 
รวม 595,332 498,212 12,059 1,105,603 1,051,620 
      
อนุพนัธ ์      
สัญญาท่ีชำระด้วยยอดข้ันต้น  
(สัญญาแลกเปล่ียนอัตราดอกเบ้ีย  
   - ป้องกันความเส่ียงกระแสเงินสด) 

     

(กระแสเงินสดรับ) (3,766) (4,600) - (8,366) - 
กระแสเงินสดจ่าย 8,297 10,135 - 18,432 9,462 

รวมอนุพนัธ ์  4,531   5,535     -    10,066    9,462  
รวม 599,863 503,747    12,059  1,115,669 1,061,082 

 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 
 
วนัครบกาํหนดของหนี4สินทางการเงิน 

 
ภายใน 1 ปี 

พนับาท 

 
1 - 5 ปี 

พนับาท 

มากกว่า 
 5 ปี 

พนับาท 

 
รวม 

พนับาท 

มลูค่าตาม
บญัชี 

พนับาท 
ณ วนัทีF 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564      
รายการทีFมิใช่อนุพนัธ ์      
เงินกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน  120,000   -   -   120,000   120,000  
เจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีอ่ืน  68,073   -   -  68,073 68,073 
หน้ีสินตามสัญญาเช่า  2,048   2,186   -   4,234   4,003  
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน  118,953   284,164   -   403,117   375,000  
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน  -   -   843   843   843  
รวมรายการทีFมิใช่อนุพนัธ ์ 309,074   286,350   843  596,267  567,919 
รวม  309,074  286,350   843  596,267  567,919 
อนุพนัธ ์      
สัญญาท่ีชำระด้วยยอดข้ันต้น  
(สัญญาแลกเปล่ียนอัตราดอกเบ้ีย  
    - ป้องกันความเส่ียงกระแสเงินสด) 

     

(กระแสเงินสดรับ)  (2,909)  (2,268)  -   (5,177)  -  
กระแสเงินสดจ่าย  6,044   4,713   -   10,757   4,640  
รวมอนุพนัธ ์  3,135   2,445   -   5,580   4,640  
รวม  312,209   288,795   843  601,847 572,559 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 
 
วนัครบกาํหนดของหนี4สินทางการเงิน 

 
ภายใน 1 ปี 

พนับาท 

 
1 - 5 ปี 

พนับาท 

มากกว่า 
 5 ปี 

พนับาท 

 
รวม 

พนับาท 

มลูค่าตาม
บญัชี 

พนับาท 
ณ วนัทีF 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563      
รายการทีFมิใช่อนุพนัธ ์      
เงินกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน  130,000   -     -     130,000   130,000  
เจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีอ่ืน 23,749   -     -     23,749   23,749  
หน้ีสินตามสัญญาเช่า  3,145   4,417   -    7,562    7,094  
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน  104,046   320,714  -     424,760  390,000  
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน  -     -     843   843   843  

รวมรายการทีFมิใช่อนุพนัธ ์ 260,940    325,131   843  586,914    551,686  
รวม  260,940    325,131   843   586,914   551,686  
อนุพนัธ ์      

สัญญาท่ีชำระด้วยยอดข้ันต้น  
(สัญญาแลกเปล่ียนอัตราดอกเบ้ีย   
   - ป้องกันความเส่ียงกระแสเงินสด) 

     

(กระแสเงินสดรับ) (3,766) (4,600) - (8,366) - 
กระแสเงินสดจ่าย 8,297 10,135 - 18,432 9,462 
รวมอนุพนัธ ์  4,531   5,535     -    10,066    9,462  
รวม 265,471   330,666    843  596,980   561,148   

 

6.2 การบริหารส่วนของเงินทนุ 
 

 การบริหารความเสีFยง 
 
ว้ตถุประสงค์ของการบริหารส่วนของทุน คือ 
 

• การรักษาไว้ซึ่งการดำเนินงานต่อเนื่อง เพื่อที่จะสามารถก่อให้เกิดผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นและก่อให้เกิดประโยชน์ให้แก่ผู้มีส่วน
ได้เสียอื่นๆ และ 

• การรักษาโครงสร้างเงินทุนไว้ให้อยู่ในระดับที่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อลดต้นทุนเงินทุน 
 
การที่จะรักษาหรือปรับระดับโครงสร้างของเงินทุนนั้น กลุ่มกิจการอาจต้องปรับจำนวนเงินปันผลจ่าย ปรับการคืนทุนให้แก่ผู้ถือหุ้น 
การออกหุ้นใหม่ หรือการขายสินทรัพย์เพื่อลดภาระหนี้สิน 
 
การคงไว้ซึ่งอัตราส่วนตามสัญญาเงินกู้ (Loan covenants) 
 
ภายใต้เงื่อนไขของวงเงินกู้หลักของกลุ่มกิจการ กลุ่มกิจการจะต้องคงไว้ซึ่งอัตราส่วนทางการเงินเกี่ยวกับการดำรงอัตราส่วน
ความสามารถในการชำระหนี้ (DSCR : Debt Service Coverage Ratio) ตามงบการเงินรวมในอัตราส่วนไม่น้อยกว่า 1.25 เท่า 
และการดำรงอัตราส่วนหนี้สินที่มีดอกเบี้ย ต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (IBDE : Interest Bearing Debt to Equity) ตามงบการเงินรวมใน
อัตราส่วนไม่เกิน 1.25 เท่า ทั้งนีก้ลุ่มกิจการสามารถปฎิบัติตามเงื่อนไขดังกล่าวข้างต้นได้ 
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7 มลูค่ายติุธรรม 

 
มูลค่ายุติธรรมแบ่งออกเป็นลำดับชั้นตามข้อมูลที่ใช้ดังนี้ 

 
ข้อมูลระดับ 1 :  มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์หรือหนีท้ีอ่้างอิงจากราคาเสนอซื้อปัจจุบัน ที่อ้างอิงจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
ข้อมูลระดับ 2 :  มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์หรือหนี้วัดมูลค่าโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าซึ่งใช้ข้อมูลที่สามารถสังเกตได้อย่าง 

มีนัยสำคัญและอ้างอิงจากประมาณการของกิจการเองมาใช้น้อยที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ 
ข้อมูลระดับ 3 :  มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์หรือหนีว้ัดมูลค่าโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าซึ่งไม่ได้มาจากข้อมูลที่สังเกตได้ในตลาด 
 
ตารางต่อไปนี้แสดงสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมในแต่ละระดับ 
 
  งบการเงินรวม     
 ข้อมลูระดบัทีF 1 ข้อมลูระดบัทีF 2 ข้อมลูระดบัทีF 3 
 พ.ศ. 2564 

บาท 
พ.ศ. 2563 

บาท 
พ.ศ. 2564 

บาท 
พ.ศ. 2563 

บาท 
พ.ศ. 2564 

บาท 
พ.ศ. 2563 

บาท 
สินทรพัย ์       
สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่า       
   ยุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น - - - - 13,250 13,250 
       

หนีEสิน       
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า - - 2,668 - - - 
สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย - - 4,640,029 9,461,871 - - 
 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ข้อมลูระดบัทีF 1 ข้อมลูระดบัทีF 2 ข้อมลูระดบัทีF 3 
 พ.ศ. 2564 

บาท 
พ.ศ. 2563 

บาท 
พ.ศ. 2564

บาท 
พ.ศ. 2563 

บาท 
พ.ศ. 2564 

บาท 
พ.ศ. 2563 

บาท 
หนีEสิน       
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า - - 2,668 - - - 
สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย - - 4,640,029 9,461,871 - - 
 
ไม่มีการโอนระหว่างลำดับชั้นมูลค่ายุติธรรมในระหว่างป ี
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เทคนิคการประเมินมลูค่าสาํหรบัการวดัมลูค่ายติุธรรมระดบัทีF 2  
 
มูลค่ายุติธรรมของสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศคำนวณโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้าที่กำหนดไว้ในตลาดที่มีการซื้อขายคล่อง 
มูลค่ายุติธรรมของสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยถูกกำหนดจากอัตราดอกเบี้ยล่วงหน้าซึ่งอ้างอิงจากเส้นอัตราผลตอบแทนที่สังเกตได้ 
(observable yield curve) ผลกระทบของการคิดลดราคาสำหรับตราสารอนุพันธ์ซึ่งมีมูลค่ายุติธรรมอยู่ในระดับ 2 ไม่มีสาระสำคัญ 
 
เทคนิคการประเมินมลูค่าสาํหรบัการวดัมลูค่ายติุธรรมระดบัทีF 3 
 
กลุ่มกิจการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นซึ่งเป็นเงินลงทุน 
ในตราสารทุนโดยอ้างอิงกับราคาตามบัญชีของเงินลงทุน ซึ่งผู้บริหารพิจารณาว่าใกล้เคียงกับมูลค่ายุติธรรม 
 
กลุ่มกิจการเปิดเผยข้อมูลมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนในหมายเหตุข้อ 18 

 
มูลค่ายุติธรรมของรายการสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินของกลุ่มกิจการมีมูลค่าใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชี เนื่องจาก
ส่วนใหญ่เป็นเครื่องมือทางการเงินระยะสั้น และเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินมีอัตราดอกเบี้ยลอยตัวที่ใกล้เคียงกับอัตราตลาด 
 

8 ประมาณการทางบญัชีทีFสาํคญั และการใช้ดลุยพินิจ 

 
การประมาณการ ข้อสมมติฐานและการใช้ดุลยพินิจ ได้มีการประเมินทบทวนอย่างต่อเนื่อง และอยู่บนพื้นฐานของประสบการณ์ในอดีตและ
ปัจจัยอื่น ๆ ซึ่งรวมถึงการคาดการณ์ถึงเหตุการณ์ในอนาคตที่เชื่อว่ามีเหตุผลในสถานการณ์ขณะนั้น 
 
กลุ่มกิจการมีการประมาณการทางบัญชี และใช้ข้อสมมติฐานที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ในอนาคต ผลของประมาณการทางบัญชีอาจ 
ไม่ตรงกับผลที่เกิดขึ้นจริง ประมาณทางการบัญชีที่สำคัญและข้อสมมติฐานที่มีความเสี่ยงอย่างเป็นสาระสำคัญที่อาจเป็นเหตุให้เกิดการ
ปรับปรุงยอดคงเหลือของสินทรัพย์และหนี้สินในรอบระยะเวลาบัญชีหน้า มีดังนี ้
 
(ก) การรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

 
การรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีขึ้นอยู่กับความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่จะมีกำไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะนำ 
ผลแตกต่างชั่วคราวมาใช้หักภาษีได้ ในการพิจารณากำไรทางภาษีในอนาคต กลุ่มกิจการได้มีการพิจารณาถึงการคาดการณ์ 
ผลประกอบการล่าสุดที่มีอยู่ ดังนั้น การรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจึงมาจากการใช้สมมติฐานเกี่ยวกับผลประกอบการ 
ในอนาคตของกลุ่มกิจการ 
 

(ข) ภาระผูกพันผลประโยชน์เมื่อเกษียณอาย ุ
 
มูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุขึ้นอยู่กับข้อสมมติฐานหลายข้อ ข้อสมมติฐานที่ใช้และผลกระทบจาก 
การเปลี่ยนแปลงที่เป็นไปได้ของข้อสมมติฐานได้เปิดเผยข้อมูลอยู่ในหมายเหตขุ้อ 27 
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(ค) การประมาณการที่เกี่ยวกับการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิที่ระบุได้ที่ได้มาจากการซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า 

 
กลุ่มกิจการบันทึกเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้าโดยวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิที่ระบุได้ที่ได้มาจากการซื้อ 
เงินลงทุน และพิจารณาการปันส่วนต้นทุนการซื้อเงินลงทุนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 3 เรื่องการรวมธุรกิจ 
 
การประเมินมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิที่ระบุได้อาศัยวิธีการประเมินมูลค่ายุติธรรม และข้อสมมติฐานเกี่ยวข้องกับการใช้
ดุลยพินิจและข้อสมมติฐานที่สำคัญของผู้บริหารในการประเมินมูลค่า 
 

(ง) การจัดประเภทรายการของการร่วมค้า 
 
กลุ่มกิจการถือสิทธิในการออกเสียงในการร่วมค้าบางแห่งน้อยกว่าและเกินกว่าร้อยละ 50 (หมายเหตุข้อ 16.2) อย่างไรก็ตาม
กลุ่มกิจการได้ข้อสรุปว่ามีการควบคุมร่วมในการร่วมการงานภายใต้สัญญาที่ตกลงร่วมกันซึ่งจะต้องได้รับความเห็นชอบ 
อย่างเป็นเอกฉันท์จากผู้ร่วมการงานทุกราย กลุ่มกิจการและคู่สัญญามีสิทธิในสินทรัพย์สุทธิของการร่วมการงาน 
 

(จ)  การกำหนดอายุสัญญาเช่า 

 
กลุ่มกิจการพิจารณาข้อเท็จจริงและสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องทั้งหมดที่ทำให้เกิดสิ่งจูงใจทางเศรษฐกิจสำหรับผู้เช่า ในการใช้สิทธิ
ขยายอายุสัญญาเช่าหรือไม่ใช้สิทธิในการยกเลิกสัญญาเช่าเพื่อกำหนดอายุสัญญาเช่า กลุ่มกิจการพิจารณาการกำหนดอายุสัญญาเช่า 
ก็ต่อเมื่อสัญญาเชา่นั้นมีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลที่ระยะเวลาการเช่าจะถูกขยายหรือถูกยกเลิก  
 
สำหรับการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ปัจจัยหลักที่เกี่ยวข้องมากที่สุดคือระยะสัญญาเช่าในอดีต ค่าใช้จ่าย และสภาพของสินทรัพย์ที่เช่า 
 
สิทธิขยายอายุสัญญาเช่าส่วนใหญ่ในสัญญาเช่าอาคารสำนักงานและยานพาหนะไม่ได้ถูกรวมอยู่ในหนี้สินตามสัญญาเช่า เนื่องจาก  
กลุ่มกิจการพิจารณา ก) สภาพของสินทรัพย์ที่เช่า และ/หรือ ข) การเปลี่ยนแทนสินทรัพย์จะไม่ก่อให้เกิดต้นทุนอย่างมีสาระสำคัญ 
 
อายุสัญญาเช่าจะถูกประเมินใหม่เมื่อกลุ่มกิจการใช้ (หรือไม่ใช้) สิทธิหรือกลุ่มกิจการมีภาระผูกพันในการใช้ (หรือไม่ใช้สิทธิ)  
การประเมินความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลจะเกิดขึ้นเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่มีนัยสำคัญหรือการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมที่มี

นัยสำคัญ ซึ่งมีผลกระทบต่อการประเมินอายุสัญญาเช่าและอยู่ภายใต้การควบคุมของกลุ่มกิจการ  
 

(ฉ) การด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน 
 
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงินอ้างอิงจากสมมติฐานที่เกี่ยวกับความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้และ 
อัตราการขาดทุนที่คาดว่าจะเกิด กลุ่มกิจการใช้ดุลยพินิจในการประเมินข้อสมมติฐานเหล่านี้ และพิจารณาเลือกปัจจัยที่ส่งผล
ต่อการคำนวณการด้อยค่าบนพื้นฐานของข้อมูลในอดีตของกลุ่มกิจการและสภาวะแวดล้อมทางตลาดที่เกิดขึ้น ณ ทุกสิ้นรอบ
ระยะเวลารายงาน 
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9 ข้อมลูจาํแนกตามส่วนงาน 

 
ข้อมูลจำแนกตามส่วนงาน แบ่งตามส่วนงานที่นำเสนอและได้รับการสอบทานโดยผู้มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดำเนินงาน 
คือคณะกรรมการบริษัท โดยรวมส่วนงานที่มีลักษณะที่คล้ายคลึงกันเข้าด้วยกัน ผู้มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดำเนินงาน วัดผล 
การดำเนินงานของแต่ละส่วนงานโดยใช้กำไรขั้นต้น ส่วนงานที่นำเสนอประกอบไปด้วยธุรกิจขนส่งสินค้าทางอากาศ ธุรกิจขนส่งสินค้า
ทางทะเลและทางบก ธุรกิจการบริหารจัดการโลจิสติกส ์ธุรกิจโลจิสติกส์สำหรับเคมีภัณฑ์และสินค้าอันตรายและบริหารจัดการอื่นๆ 
 
ธุรกิจขนส่งสินค้าทางอากาศ ประกอบธุรกิจหลักในการเป็นตัวแทนให้บริการขายระวางขนส่งและขนถ่าย

สินค้าทางอากาศ ทั้งภายในและต่างประเทศให้กับสายการบิน รวมถึงบริการ
อื่นที่เกี่ยวข้องและให้บริการจัดการคลังสินค้า และบริหารคลังสินค้าในท่า
อากาศยาน 

ธุรกิจขนส่งสินค้าทางทะเลและทางบก ประกอบธุรกิจหลักในการเป็นตัวแทนให้บริการขายระวางขนส่งและขนถ่าย

สินค้าทางทะเลและทางบกทั้งภายในและต่างประเทศ 
ธุรกิจการบริหารจัดการโลจิสติกส์ ให้บริการสถานที่จัดเก็บสินค้าบริหารคลังสินค้า ขนส่งและขนถ่ายสินค้า  

ทั้งทางบก ทางน้ำ และทางอากาศ ทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ 
ธุรกิจโลจิสติกส์สำหรับเคมีภัณฑ์และสินค้าอันตราย ประกอบธุรกิจหลักในการเป็นตัวแทนให้บริการขายระวาง รับจัดการขนส่ง

สินค้าทั้งในและต่างประเทศ ให้บริการด้านบริหารคลังสินค้า และกระจาย
สินค้าสำหรับสินค้าเคมีและที่เกี่ยวเนื่องกับอุตสาหกรรมเคมี 

บริหารจัดการอื่นๆ ให้บริการเช่าอาคาร และบริหารจัดการอื่นๆ 
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 งบการเงินรวม 
 พ.ศ. 2564 

 
ธรุกิจขนส่งสินค้า 

ทางอากาศ 
ธรุกิจขนส่งสินค้า 

ทางทะเลและทางบก 
ธรุกิจการบริหาร
จดัการโลจิสติกส ์

ธรุกิจโลจิสติกส์
สาํหรบัเคมีภณัฑ์

และสินค้าอนัตราย 
บริหาร 

จดัการอืMนๆ 
รวมก่อนรายการ

ระหว่างกนั 
ตดัรายการ
ระหว่างกนั 

รวมหลงัตดัรายการ 
ระหว่างกนั 

 บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท 

         
รายได้จากการขายและบริการ  1,639,897,138   106,546,608   485,392,003   766,031,723   14,949,567   3,012,817,039   (73,596,377)  2,939,220,662  
ต้นทุนขายและบริการ  (1,447,011,875)  (77,563,764)  (365,148,431)  (568,917,604)  (11,052,609)  (2,469,694,283)  57,646,911   (2,412,047,372) 
กาํไรขั Pนต้น  192,885,263   28,982,844   120,243,572   197,114,119   3,896,958   543,122,756   (15,949,466)  527,173,290  
รายได้อ่ืน        73,718,670 
ค่าใช้จ่ายในการขาย         (84,905,743) 
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร        (276,325,363) 
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน         (1,714,255) 
กำไร (ขาดทุน) อ่ืน - สุทธิ         5,856,320  
ต้นทุนทางการเงิน         (28,034,522) 
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า         223,384,369  
กาํไรก่อนภาษีเงินได้         439,152,766  
ภาษีเงินได้         (61,811,731) 
กาํไรสาํหรบัปี         377,341,035  
         
จงัหวะเวลาการรบัรู้รายได้         
เม่ือปฏิบัติตามภาระท่ีต้องปฏิบัติเสร็จส้ิน (point in time)  -   -   70,595,910  35,354,190  -  105,950,100   (2,133,775)  103,816,325  
ตลอดช่วงเวลาท่ีปฏิบัติตามภาระท่ีต้องปฏิบัติ (over time)  1,639,897,138   106,546,608   414,796,093   730,677,533   14,949,567   2,906,866,939   (71,462,602)  2,835,404,337  
รวมรายได้  1,639,897,138   106,546,608   485,392,003   766,031,723   14,949,567   3,012,817,039   (73,596,377)  2,939,220,662  
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 งบการเงินรวม 
 พ.ศ. 2563 

 
ธรุกิจขนส่งสินค้า 

ทางอากาศ 
ธรุกิจขนส่งสินค้า 

ทางทะเลและทางบก 
ธรุกิจการบริหาร
จดัการโลจิสติกส ์

ธรุกิจโลจิสติกส์
สาํหรบัเคมีภณัฑ์

และสินค้าอนัตราย 
บริหาร 

จดัการอืMนๆ 
รวมก่อนรายการ

ระหว่างกนั 
ตดัรายการ
ระหว่างกนั 

รวมหลงัตดัรายการ 
ระหว่างกนั 

 บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท 
         

รายได้จากการขายและบริการ 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 
ต้นทุนขายและบริการ (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) 
กาํไรขั Pนต้น 118,130,653 23,057,214 59,294,432 137,853,325 3,916,833 342,252,457 (8,141,517) 334,110,940 
รายได้อ่ืน        56,952,762 
ค่าใช้จ่ายในการขาย        (67,092,217) 
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร        (254,318,630) 
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน        (11,747,036) 
กำไร (ขาดทุน) อ่ืน - สุทธิ        (765,162) 
ต้นทุนทางการเงิน        (31,433,849) 
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า        135,427,017 
กาํไรก่อนภาษีเงินได้        161,133,825 
ภาษีเงินได้        (12,709,013) 
กาํไรสาํหรบัปี        148,424,812 
         

จงัหวะเวลาการรบัรู้รายได้         
เม่ือปฏิบัติตามภาระท่ีต้องปฏิบัติเสร็จส้ิน (point in time) - - 30,374,483 28,723,874 -    59,098,357    (1,654,050) 57,444,307 
ตลอดช่วงเวลาท่ีปฏิบัติตามภาระท่ีต้องปฏิบัติ (over time) 912,281,540 48,771,146 145,886,360 494,312,142 14,301,279 1,615,552,467 (65,623,117) 1,549,929,350 
รวมรายได้ 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 
 

กลุ่มกิจการมีรายได้จากส่วนงานในต่างประเทศจากกิจการในประเทศสิงคโปร์ จำนวน 47.32 ล้านบาท (พ.ศ. 2563 : 63.82 ล้านบาท) 
 

ลกูค้ารายใหญ่ของกลุ่มกิจการ 
 

ในระหว่างปี พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 กลุ่มกิจการไม่มีรายได้จากลูกค้าภายนอกรายใดรายหนึ่งที่มากกว่าร้อยละ 10 ของรายได้รวมของกลุ่มกิจการ จึงมิได้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้ารายใหญ่ 
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10 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 บาท บาท บาท บาท 
     

เงินสดในมือ  224,933   232,486   -     -    
เช็คในมือ  8,075,162   2,996,263   -     -    
เงินฝากสถาบันการเงิน - ประเภทกระแสรายวัน  15,814,093   33,025,137   506,758   900,081  
 - ประเภทออมทรัพย ์  143,993,969   74,234,147   53,408,150   33,121,167  
  168,108,157   110,488,033   53,914,908   34,021,248  
 

11 ลกูหนีEการค้าและลกูหนีEอืFน - สทุธิ 

 
11.1  ลกูหนีEการค้าและลกูหนีEอืFน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 บาท บาท บาท บาท 
     

ลูกหนี้การค้า - กิจการอื่น 551,454,732  326,612,165  102,776,020  24,973,453  
หัก  ค่าเผื่อผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้น  (15,019,915)  (15,154,824)  (2,365,089) (909,360) 
ลูกหนี้การค้า - กิจการอื่น - สุทธ ิ 536,434,817  311,457,341  100,410,931  24,064,093  
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน      
   (หมายเหตุข้อ 37.3)  20,323,725   9,497,963   12,867,686  3,673,550 
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า 36,941,260  8,349,491  28,792,065  1,500,980  
รายได้ค้างรับ  67,289,838   62,266,383   4,041,745   5,396,355  
ลูกหนี้อื่น - กิจการอื่น  12,837,349   6,218,501   1,948,734   663,240  
ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 
   (หมายเหตขุ้อ 37.3) 

 24,571,940   2,735,264   40,534,960   19,597,050 

เงินปันผลค้างรับ - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน  102,957,666   32,666,010   139,805,568   61,496,151  
  (หมายเหตขุ้อ 37.4)     
 801,356,595  433,190,953  328,401,689  116,391,419  
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ลูกหนี้การค้า ณ วันที ่31 ธันวาคม สามารถวิเคราะห์ตามอายุหนี้ที่ค้างชำระได้ดังนี ้
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 บาท บาท บาท บาท 
ลูกหนี้การค้า - กิจการอื่น     
ยังไม่ครบกำหนดชำระ  391,540,244   226,616,941   56,436,648  16,437,828 
เกินกำหนดชำระ:     
  ไม่เกิน 3 เดือน  108,550,377   66,479,172   43,072,748   6,703,659 
  3 - 6 เดือน  18,860,238   4,316,743   2,445,665   609,957  
  6 - 12 เดือน  21,852,154   23,455,659   -     756,415  
  เกินกว่า 12 เดือน  10,651,719   5,743,650   820,959   465,594  
  551,454,732   326,612,165   102,776,020   24,973,453  
หัก  ค่าเผื่อผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้น  (15,019,915)  (15,154,824)  (2,365,089)  (909,360) 
  536,434,817   311,457,341   100,410,931   24,064,093  
     
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน      
ยังไม่ครบกำหนดชำระ  18,878,755   5,188,167   12,822,545  2,546,808 
เกินกำหนดชำระ:     
  ไม่เกิน 3 เดือน  1,406,520   4,309,796   45,141   1,126,742 
  3 - 6 เดือน  38,450   -     -    -  
  20,323,725   9,497,963   12,867,686   3,673,550 

 
11.2  การด้อยค่าของลกูหนีEการค้า 

 
ค่าเผื่อผลขาดทุนของลูกหนี้การค้า - กิจการอื่น มีรายละเอียดดังนี ้
 
 งบการเงินรวม 

ณ วนัที0 31 ธนัวาคม  

   พ.ศ. 2564 

ยงัไม่ถึง 

กาํหนดชาํระ 

บาท 

ไม่เกิน 3 เดือน 

บาท 

3 - 6 เดือน 

บาท 

6 - 12 เดือน 

บาท 

เกินกว่า  

12 เดือน 

บาท 

รวม 

บาท 

       

มูลค่าตามบัญชีข้ันต้น       
   - ลูกหน้ีการค้า - กิจการอ่ืน 391,540,244  108,550,377   18,860,238   21,852,154   10,651,719  551,454,732 
ค่าเผ่ือผลขาดทุน  1,258,719   1,045,927   263,642   1,799,908   10,651,719   15,019,915  

 
 งบการเงินรวม 

ณ วนัที0 31 ธนัวาคม  

   พ.ศ. 2563 

ยงัไม่ถึง 

กาํหนดชาํระ 

บาท 

ไม่เกิน 3 เดือน 

บาท 

3 - 6 เดือน 

บาท 

6 - 12 เดือน 

บาท 

เกินกว่า  

12 เดือน 

บาท 

รวม 

บาท 

       

มูลค่าตามบัญชีข้ันต้น       
   - ลูกหน้ีการค้า - กิจการอ่ืน 226,616,941 66,479,172 4,316,743 23,455,659  5,743,650   326,612,165  
ค่าเผ่ือผลขาดทุน 88,195 223,031 156,992  9,473,539   5,213,067   15,154,824  
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ณ วนัที0 31 ธนัวาคม  

   พ.ศ. 2564 

ยงัไม่ถึง 

กาํหนดชาํระ 

บาท 

ไม่เกิน 3 เดือน 

บาท 

3 - 6 เดือน 

บาท 

6 - 12 เดือน 

บาท 

เกินกว่า  

12 เดือน 

บาท 

รวม 

บาท 

       

มูลค่าตามบัญชีข้ันต้น       
   - ลูกหน้ีการค้า - กิจการอ่ืน 56,436,648  43,072,748   2,445,665   -     820,959  102,776,020 
ค่าเผ่ือผลขาดทุน  646,262   725,801   172,067   -     820,959   2,365,089  

 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ณ วนัที0 31 ธนัวาคม  

   พ.ศ. 2563 

ยงัไม่ถึง 

กาํหนดชาํระ 

บาท 

ไม่เกิน 3 เดือน 

บาท 

3 - 6 เดือน 

บาท 

6 - 12 เดือน 

บาท 

เกินกว่า  

12 เดือน 

บาท 

รวม 

บาท 

       

มูลค่าตามบัญชีข้ันต้น       
   - ลูกหน้ีการค้า - กิจการอ่ืน 16,437,828 6,703,659 609,957 756,415 465,594  24,973,453  
ค่าเผ่ือผลขาดทุน 40,993 95,218  42,351   265,204   465,594   909,360  

 
รายการกระทบยอดค่าเผื่อผลขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที ่31 ธันวาคม มดีังนี้ 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ลกูหนีEการค้า ลกูหนีEการค้า 

 
พ.ศ. 2564 

บาท 
พ.ศ. 2563 

บาท 
พ.ศ. 2564 

บาท 
พ.ศ. 2563 

บาท 
     
ค่าเผื่อผลขาดทุน ณ วันที ่1 มกราคม  15,154,824   9,586,721   909,360  831,392 
รับรู้ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตเพิ่มขึ้นในกำไร 
   หรือขาดทุนในระหว่างปี  1,714,255   11,747,036   1,455,729  173,273 
ตัดจำหน่ายลูกหนี้ในระหว่างปีเนื่องจากไม่สามารถ 
   เก็บเงินได้  (1,849,164)  (6,178,933)  -    (95,305) 
     
ณ วนัทีF 31 ธนัวาคม  15,019,915   15,154,824   2,365,089  909,360 
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12 สินทรพัยท์างการเงินและหนีEสินทางการเงิน 

 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม กลุ่มกิจการได้จัดประเภทสินทรัพย์และหนี้สินทางเงิน ดังต่อไปนี ้
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

 บาท บาท บาท บาท 
สินทรพัยท์างการเงิน         
สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย     
- เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  168,108,157   110,488,033   53,914,908   34,021,248  
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุทธ ิ  764,415,335   424,841,462   299,609,624   114,890,439  
- เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน   14,450,000   1,350,000   195,450,000   233,566,300  
- เงินมัดจำ 40,000,000 - 40,000,000 - 
- เงินประกันสัญญา  14,948,390   14,739,551   2,393,270  1,878,270 
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น  30,205,769   30,205,769   -    - 
สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม 
   ผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (FVOCI) 

 
13,250 

 
13,250 

 
- 

 
- 

 1,032,140,901 581,638,065 591,367,802 384,356,257 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

 บาท บาท บาท บาท 
หนีEสินทางการเงิน         
หนี้สินทางการเงินที่วัดด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย     
- เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน  120,000,000   130,000,000   120,000,000   130,000,000  
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น  488,319,582   313,913,813   68,072,884  23,579,256 
- หนี้สินหมุนเวียนอื่น  3,682,534   2,480,998   -     -  
- เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน  375,000,000   390,000,000   375,000,000   390,000,000  
- หนี้สินตามสัญญาเช่า - สุทธ ิ  121,853,943   212,688,559   4,002,990  7,093,946  
- หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น  1,168,000   2,536,486   843,379  843,382 

หนี้สินอนุพันธ์ทางการเงิน     
- สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า  2,668   -     2,668  - 
- สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยภายใต้ 

   การบัญชีป้องกันความเสี่ยง 
  

4,640,029  
  

9,461,871  
  

4,640,029  
 

9,461,871     
  1,114,666,756   1,061,081,727   572,561,950  560,978,455 
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13 สินทรพัยห์มนุเวียนอืFน 

 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 บาท บาท บาท บาท 
     
ภาษีซื้อที่ยังไม่ถึงกำหนด  5,748,626   5,328,819   1,510,037   424,652  
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอขอคืน  1,191,464   10,058   878,565   -    
เงินมัดจำ 40,000,000 - 40,000,000 - 
อื่นๆ  5,579,487   432,544  -   -    
  52,519,577   5,771,421   42,388,602   424,652  
 
ในปี พ.ศ. 2564 บริษัทได้จ่ายเงินมัดจำจำนวน 40.00 ล้านบาท สำหรับการเข้าตรวจสอบสถานะทางกฎหมาย บัญชี และการเงินเพื่อ
ประกอบการตัดสินใจในการเข้าร่วมลงทุนในบริษัทแห่งหนึ่ง ทั้งนี้ บริษัทได้รับหุ้นของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งหนึ่งมาเป็น
หลักประกันในการได้รับคืนเงินมัดจำดังกล่าว ทั้งนี้ การเข้าตรวจสอบเสร็จสิ้นแล้ว คู่สัญญาตกลงที่จะยกเลิกการเข้าลงทุนและตกลงจะคืน
เงินมัดจำดังกลา่วภายในวันที ่31 มีนาคม พ.ศ. 2565 
 

14 สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียนที=ถือไว้เพื=อขาย 

 
สินทรัพย์ต่อไปนี้ถูกจัดประเภทใหม่เพื่อรอการขาย 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 บาท บาท บาท บาท 
     
เครื่องมือและอุปกรณ์ -  32,754,206  - - 
รวมสินทรพัย ์  -     32,754,206   -    - 
 
เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 บริษัทย่อยแห่งหนึ่ง ได้ขายเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ถูกจัดประเภทเป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้
เพื่อขาย ซึ่งมีราคาตามบัญชี 32.75 ล้านบาท ให้กับบริษัทเอกชนรายหนึ่งในราคา 34.71 ล้านบาท จึงมีกำไรจากการขายจำนวน  
1.96 ล้านบาท แสดงรวมอยู่ในรายได้อื่น 
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15 เงินลงทนุในบริษทัย่อย 

 
รายละเอียดเกี่ยวกับบริษัทย่อย ณ วันที ่31 ธันวาคม มีดังต่อไปนี ้
 
  

 

อตัราร้อยละของหุ้นที0ถือ งบการเงินเฉพาะกิจการ 

   ทั Pงทางตรงและทางอ้อม ราคาทุน 

 ประเภทของธรุกิจ 

จดัตั PงขึPน 

ในประเทศ 

พ.ศ. 2564 

ร้อยละ 

พ.ศ. 2563 

ร้อยละ 

พ.ศ. 2564 

บาท 

พ.ศ. 2563 

บาท 

       

บริษัทย่อยทางตรง       
บริษัท เอเชีย กราวด์ เซอร์วิส จำกัด ตัวแทนขนส่งสินค้าทางอากาศ ไทย 100.00 100.00  24,999,800   24,999,800  
บริษัท ทริพเพิล ไอ แอร์ เอ็กซ์เพรส จำกัด ตัวแทนขนส่งสินค้าทางอากาศ ไทย 100.00 100.00  50,499,780   50,499,780  
บริษัท ทริพเพิล ไอ เอเชีย คาร์โก จำกัด ตัวแทนขนส่งสินค้าทางอากาศ ไทย 100.00 100.00  4,999,900   4,999,900  
บริษัท ฮาซเคม โลจิสติกส์        
   แมเนจเมนท์ จำกัด บริหารจัดการขนส่งครบวงจร ไทย 100.00 100.00  50,499,780   50,499,780  
บริษัท ทริพเพิล ไอ ซัพพลายเชน จำกัด บริหารจัดการขนส่งครบวงจร ไทย 100.00 100.00 9,999,800   4,999,800  
บริษัท ทริพเพิล ไอ มาริไทม์        
   เอเยนซีส์ จำกัด ตัวแทนขนส่งสินค้าทางทะเล ไทย 100.00 100.00 10,299,780 10,299,780 
บริษัท ดีจี แพคเกจจ้ิง (ประเทศไทย) จำกัด จำหน่ายและบริการบรรจุสินค้า ไทย 100.00 100.00  1,099,880   1,099,880  
บริษัท ครอส บอร์เดอร์ เคอเรียร์ จำกัด บริหารจัดการขนส่งครบวงจร ไทย 100.00 100.00  2,999,850   2,999,850  
Triple i International Pte. Ltd. ตัวแทนขนส่งสินค้าทางอากาศ สิงคโปร์ 100.00 100.00  2,550,000   2,550,000  
       

บริษัทย่อยทางอ้อม       
Triple i International Japan Co., Ltd. 
   (ถือโดย Triple i International Pte. Ltd.) ตัวแทนขนส่งสินค้าทางอากาศ ญ่ีปุ่น - 

 
100.00 

 
  -     

 
  -     

      157,948,570   152,948,570  
 
การเปลีFยนแปลงของเงินลงทนุในบริษทัย่อยในระหว่างปีมีดงันีE  
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 บาท บาท 
   

ราคาตามบัญชี ณ วันที ่1 มกราคม 152,948,570   152,948,570  
เปลี่ยนสถานะเงินลงทุนจากเงินลงทุนในตราสารทุนที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม    
   ผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นเป็นเงินลงทุนในบริษัทย่อย -     74,050,405  
ลงทุนเพิ่ม  5,000,000   188,000,000  
จำหน่ายเงินลงทุน -     (149,487,697) 
เปลี่ยนสถานะเงินลงทุนจากเงินลงทุนในบริษัทย่อยเป็นเงินลงทุนในการร่วมค้า -     (112,562,708) 
ราคาตามบัญชี ณ วันที ่31 ธันวาคม 157,948,570   152,948,570  
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การลงทนุเพิFมในหุ้นเพิFมทนุของบริษทัย่อย 
 
เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 บริษัทได้ลงทุนเพิ่มใน บรษิทั ทรพิเพิล ไอ ซพัพลายเชน จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ออกหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนจำนวน 50,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท บริษัทได้จ่ายชำระค่าหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวแล้วเต็มจำนวน เป็นเงิน 5.00 ล้านบาท 
ทั้งนี้สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทในบริษัทย่อยไม่มีการเปลี่ยนแปลง 
 
การเลิกกิจการของบริษทัย่อย  
 
Triple i International Japan Co., Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทย่อยทางอ้อม ได้จดทะเบียนเลิกกิจการเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2563 และ
ชำระบัญชีแล้วเสร็จในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2564 บริษัทย่อยได้รับเงินคืนทุนจากบริษัทย่อยทางอ้อมดังกล่าวจำนวน 0.17 ล้านบาท  
 
การจ่ายเงินปันผล 
 
ที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564 ของ Triple i International Pte. Ltd. ได้อนุมัติจ่ายเงินปันผล
ระหว่างกาลแก่ผู้ถือหุ้นสามัญในอัตราหุ้นละ 10.45 ดอลลาร์สหรัฐ จำนวน 100,000 หุ้น คิดเป็นจำนวนเงิน 1,045,000 ดอลลาร์สหรัฐ 
หรือประมาณ 35.00 ล้านบาท โดยบริษัทย่อยจ่ายเงินปันผลดังกล่าวครบทั้งจำนวนแล้วเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2564 
 
ที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ของบริษัท ฮาซเคม โลจิสติกส์  แมเนจเมนท์ จำกัด  
ได้อนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแก่ผู้ถือหุ้นสามัญในอัตราหุ้นละ 60 บาท จำนวน 500,000 หุ้น คิดเป็นจำนวนเงิน 30.00 ล้านบาท 
โดยบริษัทย่อยจะจ่ายเงินปันผลดังกล่าวภายในป ีพ.ศ. 2565 
 
ที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ของบริษัท ดีจี แพคเกจจิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด ได้อนุมัติ 
จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแก่ผู้ถือหุ้นสามัญในอัตราหุ้นละ 200 บาท จำนวน 10,000 หุ้น คิดเป็นจำนวนเงิน 2.00 ล้านบาท  
โดยบริษัทย่อยจะจ่ายเงินปันผลดังกล่าวภายในป ีพ.ศ. 2565  
 
ที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ของ Triple i International Pte. Ltd. ได้อนุมัติจ่ายเงินปันผล
ระหว่างกาลแก่ผู้ถือหุ้นสามัญในอัตราหุ้นละ 3.13 ดอลลาร์สหรัฐ จำนวน 100,000 หุ้น คิดเป็นจำนวนเงิน 312,700 ดอลลาร์สหรัฐ หรือ
ประมาณ 10.00 ล้านบาท โดยบริษัทย่อยจ่ายเงินปันผลดังกล่าวครบทั้งจำนวนแล้วเมื่อวันที ่28 ธันวาคม พ.ศ. 2564 
 
ที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ของบริษัท ทริพเพิล ไอ แอร์ เอ็กซ์เพรส จำกัด ได้อนุมัติ
จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแก่ผู้ถือหุ้นสามัญในอัตราหุ้นละ 30 บาท จำนวน 500,000 หุ้น คิดเป็นจำนวนเงิน 15.00 ล้านบาท  
โดยบริษัทย่อยได้จ่ายเงินปันผลจำนวน 5.00 ล้านบาท เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2564 และจะจ่ายเงินปันผลส่วนที่เหลือภายในปี 
พ.ศ. 2565 
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16 เงินลงทนุในบริษทัร่วมและการร่วมค้า 

 
จำนวนที่รับรู้ในงบแสดงฐานะการเงินมีดังนี้ 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ณ วนัทีF 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 บาท บาท บาท บาท 
     

บริษัทร่วม  268,509,455   87,001,158   231,472,563   75,522,563  
การร่วมค้า  1,192,181,445   1,151,461,632   1,185,431,646   989,926,124  
  1,460,690,900   1,238,462,790   1,416,904,209   1,065,448,687  
 
จำนวนที่รับรู้ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จมีดังนี ้
 
ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
สาํหรบัปีสิEนสดุวนัทีF 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 บาท บาท บาท บาท 
     

บริษัทร่วม  40,999,978  (21,327,134) -  -  
การร่วมค้า  182,384,391   156,754,151  -  -  
  223,384,369   135,427,017 -  -    
 
ส่วนแบ่งกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
สาํหรบัปีสิEนสดุวนัทีF 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 บาท บาท บาท บาท 
     

บริษัทร่วม  264,699   -    -  -  
การร่วมค้า  4,081,435   2,013,827  -  -  
  4,346,134   2,013,827  -  -    
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16.1 บริษทัร่วม 

 

   

อตัราร้อยละของหุ้นที2ถือทั 5ง
ทางตรงและทางอ้อม 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

มลูค่าตามวิธีส่วนได้เสีย ราคาทนุ (ถือทางตรง) 

 ประเภทของธรุกิจ 
จดัตั 5งขึ5น 

ในประเทศ 
พ.ศ. 2564 

ร้อยละ 
พ.ศ. 2563 

ร้อยละ 
พ.ศ. 2564 

บาท 
พ.ศ. 2563 

บาท 
พ.ศ. 2564 

บาท 
พ.ศ. 2563 

บาท 
         
บริษัทร่วมทางตรง         
บริษัท ซีเค ไลน ์(ประเทศไทย) จำกัด ตัวแทนบริษัทเดินเรือระหว่างประเทศ ไทย 42.00 42.00  14,368,179   7,032,638   2,100,000   2,100,000  
บริษัท เอ็กคู่ เวิลด์ไวด์ (ประเทศไทย) จำกัด ตัวแทนขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ ไทย 43.00 43.00  15,116,816   4,457,088  2,365,215   2,365,215  
Excel Air (Cambodia) Limited ตัวแทนขนส่งสินค้าทางอากาศ กัมพูชา 32.00 32.00  2,154,332   805,061   972,348   972,348 
บริษัท แกแล็คซี ่เวนเจอร์ส จำกัด  ลงทุนในบริษัทอื่น ไทย 30.00 30.00  71,424,574   71,254,972   73,085,000   70,085,000  
บริษัท เอ.ที.พี.เฟรนด์ เซอร์วิส จำกัด  บริการจุดรับส่ง และขนส่งสินค้ภายในประเทศ ไทย 43.00 -  165,445,554 - 152,950,000 - 
         
บริษัทร่วมทางอ้อม         
Excel Air Limited         
   (ถือหุ้นโดย Triple i International Pte. Ltd.) ตัวแทนขนส่งสินค้าทางอากาศ ฮ่องกง - 20.00 -  3,451,399  -  -    
     268,509,455  87,001,158 231,472,563  75,522,563  
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การเปลี่ยนแปลงของเงินลงทุนในบริษัทร่วมในระหว่างปีมีดังต่อไปนี้ 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

สาํหรบัปีสิEนสดุวนัทีF 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 บาท บาท บาท บาท 
     
ราคาตามบัญชีต้นปี 87,001,158 14,627,442  75,522,563  5,437,563 
การเปลี่ยนประเภทเงินลงทุนจากการปรับโครงสร้าง 
   กลุ่มธุรกิจขายระวางสินค้าสายการบิน  
   (หมายเหตุข้อ 16.2) 

 
 

(3,648,830) 

 
 
- 

 
 

 -  

 
 
- 

เพิ่มขึ้นจากการซื้อบริษัทย่อย - 223,004,406 - - 
ลดลงจากการสูญเสียอำนาจควบคุมในบริษัทย่อย - (193,594,858)  -  - 
การลงทุนในบริษัทร่วม  155,950,000  70,085,000  155,950,000  70,085,000 
ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) 40,999,978 (21,327,134) - - 
ส่วนแบ่งกำไรเบ็ดเสร็จอื่น  264,699  -  -  - 
เงินปันผลรับ  (12,646,088) (5,770,000)  -  - 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน  588,538  (23,698)  -  - 
ราคาตามบัญชีปลายปี  268,509,455  87,001,158 231,472,563 75,522,563 
 
การลงทุนในบริษัทร่วม 
 
1) บริษัท เอ.ที.พี.เฟรนด์ เซอร์วิส จำกัด (“ATP”) 

 
เมื่อวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2564 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2564 ได้อนุมัติการเข้าซื้อหุ้นบริษัท เอ.ที.พี.เฟรนด์ 
เซอร์วิส จำกัด (“ATP”) จากผู้ถือหุ้นเดิม จำนวน 10,200 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 30.00 ของทุนจดทะเบียนที่ออกจำหน่าย
และชำระแล้ว โดยเมื่อวันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2564 บริษัทได้ชำระเงินจำนวน 105 ล้านบาท และได้รับการโอนหุ้นร้อยละ 30.00 
ของหุ้นทั้งหมดแล้ว โดยมีต้นทุนในการได้มาซึ่งบริษัทร่วมจำนวน 1.20 ล้านบาท แสดงรวมในราคาทุน 
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รายละเอียดของต้นทุนในการซื้อเงินลงทุนใน ATP และมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์สุทธิที่ได้รับมาตามสัดส่วนการลงทุน 
(ร้อยละ 30) ของบริษัท ณ วันที่ซื้อเงินลงทุนมีดังต่อไปนี ้
 
  8 เมษายน 

พ.ศ. 2564 
  พนับาท 
   

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด   26,510 
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น  4,244 
สินทรัพย์อื่น  1,088 
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น  (20,474) 
หนี้สินอื่น  (2,235) 
มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์สุทธิ   9,133 
สิ่งตอบแทนในการซื้อเงินลงทุน ประกอบด้วย   
   มูลค่าชำระ ณ วันซื้อเงินลงทุน 105,000  
   ต้นทุนในการได้มาซึ่งเงินลงทุน 1,200  
   รวม  106,200 
ค่าความนิยม (ประมาณการ) - แสดงเป็นส่วนหนึ่งของเงินลงทุนในบริษัทร่วม  97,067 
 
เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2564 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทครั้งที่ 7/2564 มีมติให้ลงทุนเพิ่มเติมในการเข้าซื้อหุ้นของ 
ATP จากผู้ถือหุ้นเดิม จำนวน 2,720 หุ้น คิดเป็นเงินจำนวน 28.00 ล้านบาท การลงทุนดังกล่าวส่งผลให้บริษัทมีสัดส่วน 
การถือหุ้นเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 30.00 เป็นร้อยละ 38.00 ของทุนจดทะเบียน โดยเมื่อวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2564 บริษัทได้
ชำระเงินจำนวน 28.00 ล้านบาท และได้รับการโอนหุ้นร้อยละ 8.00 ของหุ้นทั้งหมดแล้ว 
 
รายละเอียดของต้นทุนในการซื้อเงินลงทุนใน ATP และมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์สุทธิที่ได้รับมาตามสัดส่วนการลงทุน
(ร้อยละ 8) ของบริษัท ณ วันที่ซื้อเงินลงทุนมีดังต่อไปนี้ 
 
  1 กนัยายน 

พ.ศ. 2564 
  พนับาท 
   

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด   4,356 
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น  1,679 
สินทรัพย์อื่น  1,347 
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น  (1,795) 
หนี้สินอื่น  (1,244) 
มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์สุทธ ิ  4,343 
สิ่งตอบแทนในการซื้อเงินลงทุน ประกอบด้วย มูลค่าชำระ ณ วันซื้อเงินลงทุน  28,000 
ค่าความนิยม (ประมาณการ) - แสดงเป็นส่วนหนึ่งของเงินลงทุนในบริษัทร่วม  23,657 
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เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทครั้งที่ 9/2564  มีมติให้ลงทุนเพิ่มเติมในการเข้า 
ซื้อหุ้นของ ATP จากผู้ถือหุ้นเดิม จำนวน 1,700 หุ้น คิดเป็นเงินจำนวน 18.75 ล้านบาท การลงทุนดังกล่าวส่งผลให้
บริษัทมีสัดส่วนการถือหุ้นเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 38.00 เป็นร้อยละ 43.00 ของทุนจดทะเบียน โดยเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 
พ.ศ. 2564 บริษัทได้ชำระเงินจำนวน 18.75 ล้านบาท และได้รับการโอนหุ้นร้อยละ 5.00 ของหุ้นทั้งหมดแล้ว 
 

รายละเอียดของต้นทุนในการซื้อเงินลงทุนใน ATP และมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์สุทธิที่ได้รับมาตามสัดส่วนการลงทุน
(ร้อยละ 5) ของบริษัท ณ วันที่ซื้อเงินลงทุนมีดังต่อไปนี้ 
  1 ธนัวาคม 

พ.ศ. 2564 
  พนับาท 
   

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด    7,221  
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น   1,093  
สินทรัพย์อื่น   799  
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น   (1,581) 
หนี้สินอื่น   (4,276) 
มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์สุทธ ิ   3,256  
สิ่งตอบแทนในการซื้อเงินลงทุน ประกอบด้วย มูลค่าชำระ ณ วันซื้อเงินลงทุน   18,750  
ค่าความนิยม (ประมาณการ) - แสดงเป็นส่วนหนึ่งของเงินลงทุนในบริษัทร่วม   15,494  
 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 บริษัทอยู่ระหว่างการประเมินมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิที่ได้มาและกำลังพิจารณา  
การปันส่วนต้นทุนจากการซื้อเงินลงทุนใน ATP ข้างต้น 
 

2) บริษัท แกแล็คซี่ เวนเจอร์ส จำกัด 
 

เมื่อวันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2564 บริษัทได้ลงทุนเพิ่มตามสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 30.00 ในหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท  
แกแล็คซี่ เวนเจอร์ส จำกัด จำนวน 300,000 หุ้น ราคาหุ้นละ 10 บาท รวมจำนวน 3.00 ล้านบาท ทั้งนี้สัดส่วนการถือหุ้น 
ในบริษัท แกแล็คซี่  เวนเจอร์ส จำกัด ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงจากการลงทุนเพิ่มดังกล่าว 

 

การรับเงินปันผลจากบริษัทร่วม 
 

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 ที่ประชุมคณะกรรมการของ Excel Air Limited ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทางอ้อม ได้อนุมัติจ่ายเงินปันผล
ระหว่างกาลแก่ผู้ถือหุ้นสามัญในอัตราหุ้นละ 2.50 ดอลลาร์ฮ่องกง จำนวน 1,000,000 หุ้น คิดเป็นจำนวนเงิน 2,500,000 ดอลลาร์
ฮ่องกง โดยบริษัทย่อยได้รับเงินปันผลดังกล่าวตามสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 20.00 จำนวน 500,000 ดอลลาร์ฮ่องกง หรือประมาณ 
1.95 ล้านบาท เมื่อวันที ่15 มิถุนายน พ.ศ. 2564  
 

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2564 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 ของบริษัท ซีเค ไลน์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็น
บริษัทร่วมทางตรง ได้อนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแก่ผู้ถือหุ้นสามัญ ในอัตราหุ้นละ 100 บาท จำนวน 50,000 หุ้น  
คิดเป็นจำนวนเงิน 5.00 ล้านบาท โดยบริษัทได้รับเงินปันผลดังกล่าวตามสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 42.00 เป็นจำนวน 2.10 ล้านบาท 
เมื่อวันที ่30 มิถุนายน พ.ศ. 2564 
 

เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2564 ของบริษัท เอ็กคู่ เวิลด์ไวด์ (ประเทศไทย) จำกัด  
ได้อนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแก่ผู้ถือหุ้นสามัญ ในอัตราหุ้นละ 400 บาท จำนวน 50,000 หุ้น คิดเป็นจำนวนเงิน 
20.00 ล้านบาท โดยเป็นเงินปันผลของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 43 จำนวน 8.60 ล้านบาท ซึ่งบริษัทได้รับเงินปัน
ผลแล้วจำนวน 4.30 ล้านบาท เมื่อวันที ่24 ธันวาคม พ.ศ. 2564 และจะได้รับเงินปันผลส่วนที่เหลือภายในป ีพ.ศ. 2565 
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ข้อมลูทางการเงินโดยสรปุสาํหรบับริษทัร่วมทีFสาํคญั 
 

ข้อมูลทางการเงินสำหรับบริษัทร่วมที่สำคัญ ซึ่งปฏิบัติตามวิธีส่วนได้เสีย แสดงดังต่อไปนี้  
 

งบแสดงฐานะการเงินโดยสรปุ 
 

 
บริษทั เอก็คู่ เวิลดไ์วด ์ 

(ประเทศไทย) จาํกดั 

บริษทั แกแลค็ซี@ 

 เวนเจอรส์ จาํกดั  

บริษทั เอ.ที.พี.เฟรนด ์ 

เซอรวิ์ส จาํกดั 

ณ วนัที@ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

ส่วนที@หมนุเวียน       
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  978  13,876  12,434  6,337 149,536  - 
สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน (ไม่รวมเงินสด) 353,746  62,658  -  -  25,645  - 
สินทรัพย์หมุนเวียนรวม 354,724  76,534  12,434  6,337 175,181  - 
       

หน้ีสินหมุนเวียน 316,942  62,608  76  65 116,807  - 
       

ส่วนที@ไม่หมนุเวียน       
เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า  -  -  224,416  231,669  -  - 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน  8,705  7,646  4,666  3,636  15,726  - 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนรวม  8,705  7,646  229,082  235,305  15,726  - 
       

หน้ีสินไม่หมุนเวียน  11,332  11,207  3,492  4,194  6,130  - 
       

สินทรัพย์สุทธิ  35,155  10,365  237,948  237,383   67,970  - 

 

งบกาํไรขาดทนุเบด็เสรจ็โดยสรปุ 
 

 
บริษทั เอก็คู่ เวิลดไ์วด ์
(ประเทศไทย) จาํกดั 

บริษทั แกแลค็ซี@ 
เวนเจอรส์ จาํกดั * 

บริษทั เอ.ที.พี.เฟรนด ์ 
เซอรวิ์ส จาํกดั** 

สาํหรบัปีสิHนสดุวนัที@ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
       

รายได้ 1,226,805  372,391   -   -  735,196  - 
กำไร (ขาดทุน) สุทธิสำหรับปี  44,462   11,488  (9,435)  3,900   37,526  - 
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืน  328   -   -   -   -  - 
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม  44,790   11,488  (9,435)  3,900   37,526  - 
เงินปันผลรับ  8,600   4,300   -   -   -  - 
 

* สำหรับบริษัท แกเเล็คซ่ี เวนเจอร์ส จำกัด งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จโดยสรุปสำหรับปี พ.ศ. 2563 แสดงรายการต้ังแต่วันท่ี 27 มีนาคม พ.ศ. 2563 
(วันท่ีซ้ือบริษัทร่วม) ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 

** สำหรับบริษัท เอ.ที.พี.เฟรนด์ เซอร์วิส จำกัด งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จโดยสรุปสำหรับปี พ.ศ. 2564 แสดงรายการต้ังแต่วันท่ี 8 เมษายน พ.ศ. 2564 
(วันท่ีซ้ือบริษัทร่วม) ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 

 
ข้อมูลข้างต้นเป็นจำนวนที่รวมอยู่ในงบการเงินของบริษัทร่วม (ซึ่งไม่ใช่เพียงแค่ส่วนแบ่งของกลุ่มกิจการในบริษัทร่วมดังกล่าว) 
และปรับปรุงเกี่ยวกับความแตกต่างของนโยบายการบัญชีของกลุ่มกิจการและบริษัทร่วม 
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การกระทบยอดรายการข้อมลูทางการเงินโดยสรปุ 
 
การกระทบยอดรายการระหว่างข้อมูลทางการเงินโดยสรุปกับมูลค่าตามบัญชีของส่วนได้เสียของกิจการในบริษัทร่วม 
 
 บริษทั เอก็คู่ เวิลดไ์วด ์ 

(ประเทศไทย) จาํกดั 
บริษทั แกเเลค็ซี@  
เวนเจอรส์ จาํกดั* 

บริษทั เอ.ที.พี.เฟรนด ์ 
เซอรวิ์ส จาํกดั** 

ณ วนัที@ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
       
สินทรัพย์สุทธติ้นปี  10,365   8,877   237,383   223,483   30,444  - 
กำไร (ขาดทุน) สุทธิสำหรับป ี  44,462   11,488   (9,435)  3,900   37,526  - 
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น  328   -   -   -   -  - 
เงินปันผลจ่าย  (20,000)  (10,000)  -   -   -  - 
เพิ่มทุน  -   -   10,000   10,000   -  - 
สินทรัพย์สุทธ ิณ วันสิ้นป ี  35,155   10,365   237,948   237,383  67,970 - 
ส่วนได้เสียในบริษัทร่วม (ร้อยละ) 43  43  30  30  43 - 
มูลค่าตามบัญชี   15,117   4,457   71,385   71,215   29,227  - 
ค่าความนิยมจากการซื้อเงินลงทุน   -   -   40   40   136,219  - 
รวม   15,117   4,457   71,425   71,255  165,446 -  
 
* สำหรับบริษัท แกเเล็คซี่ เวนเจอร์ส จำกัด สินทรัพย์สุทธิต้นป ีพ.ศ. 2563 แสดงรายการ ณ วันที ่27 มีนาคม พ.ศ. 2563 
** สำหรับบริษัท เอ.ที.พี.เฟรนด์ เซอร์วิส จำกัด สินทรัพย์สุทธิต้นป ีพ.ศ. 2564 แสดงรายการ ณ วันที ่8 เมษายน พ.ศ. 2564 
 
บริษทัร่วมทีFแต่ละรายไม่มีสาระสาํคญั 
 
นอกเหนือจากส่วนได้เสียในบริษัทร่วมดังกล่าวข้างต้น กลุ่มกิจการยังมีส่วนได้เสียในบริษัทร่วมที่แต่ละรายไม่มีสาระสำคัญ 
อีกจำนวนหนึ่ง ซึ่งได้บันทึกเงินลงทุนโดยใช้วิธีส่วนได้เสีย 
 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 บาท บาท 
   

มูลค่าตามบัญชีโดยรวมของส่วนได้เสียในบริษัทร่วมที่แต่ละรายไม่มีสาระสำคัญ 
   ส่วนแบ่งของกลุ่มกิจการในบริษัทร่วม: 

16,522,511 11,289,098 

      กำไรสุทธ ิ  12,480,644   1,972,520  
      กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น  447,688   -  
      กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม  12,928,332  1,972,520 
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16.2 การร่วมค้า 
 

  
 

อตัราร้อยละของหุ้น 
ที2ถือทั 5งทางตรงและทางอ้อม 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

มลูค่าตามวิธีส่วนได้เสีย ราคาทุน (ถือหุ้นทางตรง) 

 
ประเภทของธรุกิจ 

จดัตั 5งขึ5น 
ในประเทศ 

พ.ศ. 2564 
ร้อยละ 

พ.ศ. 2563 
ร้อยละ 

พ.ศ. 2564 
บาท 

พ.ศ. 2563 
บาท 

พ.ศ. 2564 
บาท 

พ.ศ. 2563 
บาท 

การร่วมค้าทางตรง         
บริษัท เอเชีย เน็ตเวิร์ค อินเตอร์เนช่ันแนล จำกัด ตัวแทนขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ ไทย 55.24  60.00  697,894,005  2,602,724   705,170,594   187,494  
บริษัท เอ็กเซล แอร์ จำกัด ตัวแทนขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ ไทย -  30.00   -   34,342,676   -   600,000  
DG Packaging Pte. Ltd. จำหน่ายและบริการบรรจุสินค้า สิงคโปร์  50.00   50.00   274,664,765   271,722,746   271,198,344   271,198,344  
บริษัท เจพีเค เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด ตัวแทนขนส่งสินค้าทางอากาศ ไทย -  34.00   -   2,104,472   -   1,700,000  
Around Logistics Management Co., Ltd. ตัวแทนขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ ฮ่องกง -  50.00   -   627,693,922   -   536,802,578  
บริษัท เทเลพอร์ต (ประเทศไทย) จำกัด ตัวแทนขนส่งสินค้าทางอากาศ ไทย  50.00   50.00   13,340,420   4,196,360   5,000,000   5,000,000    
บริษัท เอสเอแอล กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จำกัด ลงทุนในบริษัทอ่ืน ไทย  25.00   25.00   191,035,871   186,900,241   195,062,708   174,437,708    
บริษัท เมคเซนด์ เอ็กซ์เพรส จำกัด บริการการขนส่งและขนถ่ายสินค้าภายในประเทศ ไทย 30.00 - 3,359,406 -  9,000,000  - 
         

การร่วมค้าทางอ้อม 
        

บริษัท ซีดับบลิวที เคมิคอล โลจิสติกส์ จำกัด 
   (ถือหุ้นโดย ฮาซเคม โลจิสติกส์ แมเนจเมนท์ จำกัด) 

ตัวแทนจัดการรับขนส่งสินค้า 
ภายในประเทศ 

ไทย 51.00 51.00 -  1,920,492  -  -    

บริษัท ฮาซเคม ทรานส์แมเนจเมนท์ จำกัด 
   (ถือหุ้นโดย ฮาซเคม โลจิสติกส์ แมเนจเมนท์ จำกัด) 

ตัวแทนจัดการรับขนส่งสินค้า 
ภายในประเทศ 

ไทย 60.00 60.00 4,526,673 4,166,210 -  -    

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

ตัวแทนขนส่งสินค้าทางอากาศ เมียนมาร์ 50.00 50.00 3,946,892 3,125,033 -  -    

Hazchem Logistics Management Pte. Ltd. ตัวแทนขนส่งและขนถ่ายสินค้าท้ังภายใน สิงคโปร์ 55.00 55.00 3,413,413 3,776,016 -  -    
   (ถือหุ้นโดย ฮาซเคม โลจิสติกส์ แมเนจเมนท์ จำกัด) และภายนอกประเทศเก่ียวกับสารเคมี        
Freightworks GSA (HK) Limited 
   (ถือหุ้นโดย Triple i International Pte. Ltd.) 

ตัวแทนขนส่งสินค้าทางอากาศ ฮ่องกง - 20.00 - 8,066,770 -  -    

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

ตัวแทนขนส่งสินค้าทางอากาศ จีน - 25.00 - 843,970 -  -    

     1,192,181,445 1,151,461,632  1,185,431,646  989,926,124  
 

กลุ่มกิจการมีสัดส่วนการถือหุ้นในการร่วมค้าบางแห่งน้อยกว่าร้อยละ 50 แต่กลุ่มกิจการมีสิทธิในการออกเสียงและอำนาจการควบคุมร่วม ซ่ึงระบุในข้อตกลงกิจการร่วมค้า 
กลุ่มกิจการมีสัดส่วนการถือหุ้นในการร่วมค้าบางแห่งเกินกว่าร้อยละ 50 แต่กลุ่มกิจการมิได้มีอำนาจควบคุมการร่วมค้าแต่อย่างใด เน่ืองจากเป็นการควบคุมร่วมซ่ึงระบุในข้อตกลงกิจการร่วมค้า 
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การเปลี่ยนแปลงของเงินลงทุนในการร่วมค้าในระหว่างปี มีดังต่อไปนี้ 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

สาํหรบัปีสิEนสดุวนัทีF 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563  
บาท บาท บาท บาท 

     
ราคาตามบัญชีต้นป ี 1,151,461,632  877,894,185  989,926,124  810,488,416  
เปลี่ยนสถานะเงินลงทุนจากเงินลงทุนใน     
   ตราสารทุนที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม     
   ผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น - 10 - 10 
เปลี่ยนสถานะเงินลงทุนจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย     
   เป็นเงินลงทุนในการร่วมค้า - 129,552,500 -  112,562,708  
การลงทุนในการร่วมค้า  30,187,500   66,874,990   30,187,500   66,874,990  
การเปลี่ยนแปลงจากการปรับโครงสร้างกลุ่มธุรกิจ     
   ขายระวางสินค้าสายการบิน     
   -  ซื้อเงินลงทุนจากบริษัทย่อย - -  29,000,000  - 
   -  การเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน  3,648,830  -  -    - 
   -  การลดลงของส่วนได้เสียในเงินลงทุน  (3,681,786) -  (568,102,578) - 
   -  การได้มาของส่วนได้เสียในเงินลงทุน  55,759,783  -  704,420,600  - 
ส่วนแบ่งกำไร 182,384,391  156,754,151   -     -    
ส่วนแบ่งกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น  4,081,435   2,013,827   -     -    
เงินปันผลรับ  (244,207,613)  (79,972,510)  -     -    
การเลิกกิจการ  (1,430,616) - - - 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 13,977,889  (1,655,521)  -     -    
ราคาตามบัญชีปลายปี 1,192,181,445 1,151,461,632  1,185,431,646      989,926,124  

 
การลงทุนในการร่วมค้า 
 
1) บริษัท เมคเซนด์ เอ็กซ์เพรส จำกัด (“MAKE”) 

 
เมื่อวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2564 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2564 ได้อนุมัติการเข้าซื้อหุ้นบริษัท เมคเซนด์ 
เอ็กซ์เพรส จำกัด (“MAKE”) จำนวน 120,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 30.00 ของทุนจดทะเบียนที่ออกจำหน่ายและ
ชำระแล้ว โดยเมื่อวันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2564 บริษัทได้ชำระเงินจำนวน 9.00 ล้านบาท และได้รับการโอนหุ้นร้อยละ 
30.00 ของหุ้นทั้งหมดแล้ว  



บริษทั ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส ์จาํกดั (มหาชน) 
หมายเหตปุระกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
สาํหรบัปีสิEนสดุวนัทีF 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 

70 

 
รายละเอียดของต้นทุนในการซื้อเงินลงทุนใน MAKE และมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์สุทธิที่ได้รับมาตามสัดส่วนการลงทุน
(ร้อยละ 30) ของบริษัท ณ วันที่ซื้อเงินลงทุนมีดังต่อไปนี ้
 

  2 เมษายน 
พ.ศ. 2564 

  พนับาท 
   
ลูกหนี้อื่น   1,188  
มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์สุทธ ิ   1,188  
สิ่งตอบแทนในการซื้อเงินลงทุน ประกอบด้วย   
   สิ่งตอบแทนที่จ่าย - เงินสด  9,000 
ค่าความนิยม (ประมาณการ) - แสดงเป็นส่วนหนึ่งของเงินลงทุนในการร่วมค้า   7,812  
 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 บริษัทอยู่ระหว่างการประเมินมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิที่ได้มาและกำลัง
พิจารณาการปันส่วนต้นทุนจากการซื้อเงินลงทุนดังกล่าวข้างต้น โดยคาดการณ์ว่าจะแล้วเสร็จภายใน 12 เดือน
นับตั้งแต่วันซื้อเงินลงทุน 
 

2) บริษัท เอสเอแอล กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จำกัด 
 
เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 บริษัท เอสเอแอล กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จำกัด ได้เรียกชำระค่าหุ้นสามัญ สำหรับมูลค่า
ส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 25.00 สำหรับหุ้นสามัญตามสัดส่วนการลงทุนของบริษัทจำนวน 760,600 หุ้น และหุ้นบุริมสิทธิ
จำนวน 64,400 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100.00 บาท บริษัทได้จ่ายชำระค่าหุ้นส่วนที่เรียกเก็บนี้แล้วเป็นจำนวนเงิน 
20.63 ล้านบาท ทั้งนี้สัดส่วนการถือหุ้นไม่มีการเปลี่ยนแปลง 
 

3) บริษัท เอเชีย เน็ตเวิร์ค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 
 
เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2564 บริษัท เอเชีย เน็ตเวิร์ค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เรียกชำระค่าหุ้นสามัญ สำหรับมูลค่า
ส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 75.00 สำหรับหุ้นจำนวน 50,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 25.00 บาท บริษัทได้จ่ายชำระค่า
หุ้นส่วนที่เหลือแล้วเป็นจำนวนเงิน 0.56 ล้านบาท  ทั้งนี้สัดส่วนการถือหุ้นไม่มีการเปลี่ยนแปลง 
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การปรับโครงสร้างกลุ่มธุรกิจขายระวางสินค้าสายการบิน (GSA) 
 
เมื่อวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2564 บริษัทมีการปรับโครงสร้างกลุ่มธุรกิจขายระวางสินค้าสายการบิน (GSA) (“การปรับโครงสร้าง
กลุ่ม GSA”) โดยพิจารณาให้บริษัท เอเชีย เน็ตเวิร์ค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (“ANI”) ซึ่งเป็นบริษัทที่บริษัทถือหุ้นในสัดส่วน
ร้อยละ 60 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว เข้าถือหุ้นในบริษัทในกลุ่มธุรกิจ GSA ซึ่งทำให้ ANI ทำหน้าที่เป็น Operating Holding 
สำหรับกลุ่มธุรกิจ GSA ของบริษัท เพื่อให้สอดรับกับวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ของบริษัทในการเป็นผู้นำด้านการให้บริการโลจิสติกส์
ครบวงจรในภูมิภาค โดยได้ตกลงร่วมกันกับพันธมิตรทางธุรกิจ เพื่อดำเนินการปรับโครงสร้างดังกล่าว โดย ANI ยังคงมีสถานะเป็น
กิจการร่วมค้า 
 
ในการนี้ บริษัทได้เข้าทำรายการปรับโครงสร้างกลุ่ม GSA โดยให้มีการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทต่างๆ ในธุรกิจ GSA  
ที่บริษัทเป็นผู้ถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมให้กับ ANI โดยบริษัทได้รับสิ่งตอบแทนจากการขายเงินลงทุนดังกล่าวด้วยหุ้น
ของ ANI นอกจากนี้ ANI ได้ดำเนินการเข้าซื้อเงินลงทุนจากพันธมิตรทางธุรกิจของบริษัทที่ถือหุ้นร่วมกันในบริษัทต่าง ๆ  
ในกลุ่มธุรกิจ GSA โดยได้ชำระสิ่งตอบแทนเป็นหุ้นของ ANI เช่นเดียวกัน ทั้งนี้บริษัทและพันธมิตรทางธุรกิจได้ตกลงราคา
เข้าทำรายการร่วมกันตามมูลค่ายุติธรรม ซึ่งมูลค่าหุ้นของ ANI ที่ใช้เป็นสิ่งตอบแทนได้กำหนดที่มูลค่าหุ้นละ 100 บาท  
(มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 25 บาท)  
 
บริษัทได้ขายเงินลงทุนใน Around Logistics Management Co., Ltd. สัดส่วนร้อยละ 50 ในมูลค่า 515.33 ล้านบาท บริษัท เจพีเค 
เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด สัดส่วนร้อยละ 34 ในมูลค่า 1.70 ล้านบาท บริษัท เอ็กเซล แอร์ จำกัด สัดส่วนร้อยละ 30  
ในมูลค่า 157.50 ล้านบาท Freightworks GSA (HK) Limited สัดส่วนร้อยละ 20 ในมูลค่า 20.61 ล้านบาท Excel Air (Guangzhou) 
Limited สัดส่วนร้อยละ 25 ในมูลค่า 1.03 ล้านบาท และ Excel Air Limited  สัดส่วนร้อยละ 20 ในมูลค่า 8.25 ล้านบาท  
โดยได้รับหุ้น ANI เป็นสิ่งตอบแทนรวมทั้งสิ้น 7,044,205 หุ้น ในราคาหุ้นละ 100 บาท คิดเป็นมูลค่าสิ่งตอบแทน รวมทั้งสิ้น 
704.42 ล้านบาท โดยที่บริษัทได้มีการซื้อหุ้น Freightworks GSA (HK) Limited,  Excel Air (Guangzhou) Limited และ 
Excel Air Limited มาจาก Triple i International Pte. Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทย่อย รวมจำนวน 29 ล้านบาท เพื่อเป็นส่วนหนึ่ง 
ในการจำหน่ายเงินลงทุนไปให้ ANI ดังกล่าว  
 
ทั้งนี้ ภายหลังการปรับโครงสร้างกลุ่ม GSA ข้างต้น ตามเงื่อนไขและข้อตกลง บริษัทจะถือหุ้นใน ANI ในสัดส่วนร้อยละ 55.61 
ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของ ANI ซึ่งปัจจุบัน บริษัทได้ดำเนินการปรับโครงสร้างแล้วเสร็จ คงเหลือแต่เงินลงทุนใน Excel 
Air (Cambodia) Limited และ GSA Cargo Network (Myanmar) Limited ที่อยู่ระหว่างดำเนินการจดทะเบียนทางกฎหมาย 
 
บริษัทมีกำไรจากการปรับโครงสร้างจำนวน 136.32 ล้านบาทในงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงเป็นส่วนหนึ่งในรายได้อื่น  
ซึ่งเป็นผลต่างระหว่างมูลค่าหุ้นของ ANI ที่ได้รับจำนวน 704.42 ล้านบาท กับราคาทุนของเงินลงทุนทั้งหมดที่จำหน่ายไป
จำนวน 568.10 ล้านบาท 
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ในงบการเงินรวม การเปลี่ยนแปลงในสัดส่วนของส่วนได้เสียรวมทั้งทางตรงและทางอ้อมในแต่ละบริษัท ถือเป็นการแลกเปลี่ยน
ส่วนได้เสียในบริษัทที่มีสัดส่วนลดลงเพื่อให้ได้มาของส่วนได้เสียในบริษัทที่มีสัดส่วนเพิ่มขึ้น โดยบริษัทที่มีสัดส่วนของส่วนได้
เสียเพิ่มขึ้นจะพิจารณาว่าเป็นการซื้อสัดส่วนเงินลงทุนในการร่วมค้า โดยผลต่างระหว่างมูลค่ายุติธรรรมของสัดส่วนที่ลดลง  
(ซึ่งเท่ากับมูลค่ายุติธรรมของสัดส่วนของส่วนได้เสียในบริษัทที่ได้เพิ่ม) เปรียบเทียบกับราคาตามบัญชีของสัดส่วนของส่วนได้
เสียในบริษัทที่ลดลงจะรับรู้ในกำไรหรือขาดทุนแสดงเป็นส่วนหนึ่งในรายได้อื่น มีรายละเอียดดังนี ้

 
 งบการเงินรวม 

 พนับาท 
  

มูลค่าที่ได้รับจากการปรับโครงสร้าง (มูลค่ายุติธรรมของสัดส่วนของส่วนได้เสียของบริษัทที่ลดลง)  55,760  
มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์สุทธิที่นำไปแลก (ราคาตามบัญชีของสัดส่วนของส่วนได้เสีย 
   ของบริษัทที่ลดลง) 

 
(3,682)  

กำไรจากการปรับโครงสร้าง (แสดงรวมในรายได้อื่น) 52,078 
 
มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ที่รับรู้และหนี้สินที่ได้มาของบริษัทในกลุ่ม ANI ตามสัดส่วนในส่วนได้เสียที่เพิ่มขึ้น มีดังนี ้
 

  มลูค่า ณ วนัทีF 
ซืEอเงินลงทนุ 

  พนับาท 
   
   
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  15,395 
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น  21,132 
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น  2,956 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น  2,001 
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น  (17,636) 
หนี้สินหมุนเวียนอื่น  (10,945) 

มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์สุทธิที่ได้มา   12,903 
สิ่งตอบแทน ประกอบด้วย   
    มูลค่ายุติธรรมของสัดส่วนในส่วนได้เสียของบริษัทที่ลดลง   55,760 
ค่าความนิยม (ประมาณการ) - แสดงเป็นส่วนหนึ่งของเงินลงทุนในการร่วมค้า  42,857 
 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 บริษัทอยู่ระหว่างการประเมินมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิที่ได้มาและกำลังพิจารณาการปันส่วน
ต้นทุนจากการซื้อเงินลงทุนดังกล่าวข้างต้น โดยคาดการณ์ว่าจะแล้วเสร็จภายใน 12 เดือนนับตั้งแต่วันซื้อเงินลงทุน 
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การรับเงินปันผลจากการร่วมค้า 
 
รายละเอียดการรับเงินปันผลจากการร่วมค้าในระหว่างป ีพ.ศ. 2564 มีรายละเอียดดังต่อไปนี ้

 มติที&ประชุม วนัที&ประชุมอนุมติั อตัราการจ่ายเงินปันผล 

จาํนวนเงินปันผลที&ได้รบั
ตามสดัส่วนการถือหุ้น 

(ล้านบาท) วนัที&ได้รบัเงินปันผล 
การร่วมค้าทางตรง      
Around Logistics Management Co., Ltd. ท่ีประชุมคณะกรรมการคร้ังท่ี 1/2564 11 มกราคม พ.ศ. 2564 อัตราหุ้นละ 4.80 ดอลลาร์สิงคโปร์ จำนวน 250,000 หุ้น  

   คิดเป็นจำนวนเงิน 1,200,000 ดอลลาร์สิงคโปร์ 
13.43 1 มีนาคม พ.ศ. 2564 

 
ท่ีประชุมคณะกรรมการคร้ังท่ี 2/2564 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 อัตราหุ้นละ 17.60 ดอลลาร์สิงคโปร์ จำนวน 250,000 หุ้น  

   คิดเป็นจำนวนเงิน 4,400,000 ดอลลาร์สิงคโปร์ 
52.83 25 ตุลาคม พ.ศ. 2564 และ  

29 ธันวาคม พ.ศ. 2564  
ท่ีประชุมคณะกรรมการคร้ังท่ี 3/2564 26 สิงหาคม พ.ศ. 2564 อัตราหุ้นละ 28.80 ดอลลาร์สิงคโปร์ จำนวน 250,000 หุ้น  

   คิดเป็นจำนวนเงิน 7,200,000 ดอลลาร์สิงคโปร์ 
86.18 ภายในปี พ.ศ. 2565 

DG Packaging Pte. Ltd. ท่ีประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังท่ี 1/2564 1 มีนาคม พ.ศ. 2564 อัตราหุ้นละ 2.25 ดอลลาร์สิงคโปร์ จำนวน 200,000 หุ้น  
   คิดเป็นจำนวนเงิน 450,000 ดอลลาร์สิงคโปร์  

5.07 30 มีนาคม พ.ศ. 2564 

 
ท่ีประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังท่ี 2/2564 1 มิถุนายน พ.ศ. 2564 อัตราหุ้นละ 2.25 ดอลลาร์สิงคโปร์ จำนวน 200,000 หุ้น  

   คิดเป็นจำนวนเงิน 450,000 ดอลลาร์สิงคโปร์  
5.25 30 มิถุนายน พ.ศ. 2564 

 
ท่ีประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังท่ี 3/2564 1 กันยายน พ.ศ. 2564 อัตราหุ้นละ 2.25 ดอลลาร์สิงคโปร์ จำนวน 200,000 หุ้น  

   คิดเป็นจำนวนเงิน 450,000 ดอลลาร์สิงคโปร์  
5.34 29 กันยายน พ.ศ. 2564 

 ท่ีประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังท่ี 4/2564 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 อัตราหุ้นละ 2.25 ดอลลาร์สิงคโปร์ จำนวน 200,000 หุ้น  
   คิดเป็นจำนวนเงิน 450,000 ดอลลาร์สิงคโปร์  

5.05 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 

 ท่ีประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังท่ี 5/2564 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 อัตราหุ้นละ 2.25 ดอลลาร์สิงคโปร์ จำนวน 200,000 หุ้น  
   คิดเป็นจำนวนเงิน 450,000 ดอลลาร์สิงคโปร์  

5.95 31 มกราคม พ.ศ. 2565 

บริษัท เจพีเค เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด ท่ีประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังท่ี 1/2564 30 มิถุนายน พ.ศ. 2564 อัตราหุ้นละ 14 บาท จำนวน 50,000 หุ้น  
   คิดเป็นจำนวนเงิน 0.70 ล้านบาท  

0.24 30 มิถุนายน พ.ศ. 2564 

บริษัท เอ็กเซล แอร์ จำกัด ท่ีประชุมคณะกรรมการคร้ังท่ี 2/2564  1 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 อัตราหุ้นละ 5,000 บาท จำนวน 20,000 หุ้น  
   คิดเป็นจำนวนเงิน 100.00 ล้านบาท  

30.00 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 

 ท่ีประชุมคณะกรรมการคร้ังท่ี 3/2564 6 สิงหาคม พ.ศ. 2564 อัตราหุ้นละ 3,800 บาท จำนวน 20,000 หุ้น  22.80     
   คิดเป็นจำนวนเงิน 76.00 ล้านบาท  

 
24 สิงหาคม พ.ศ. 2564     

232.14 
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  มติที&ประชุม วนัที&ประชุมอนุมติั อตัราการจ่ายเงินปันผล 

จาํนวนเงินปันผลที&ได้รบั
ตามสดัส่วนการถือหุ้น 

(ล้านบาท) วนัที&ได้รบัเงินปันผล 
      

การร่วมค้าทางอ้อม 
     

Freightworks GSA (HK) Limited ท่ีประชุมคณะกรรมการคร้ังท่ี 1/2564 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 อัตราหุ้นละ 16.00 ดอลลาร์ฮ่องกง จำนวน 500,000 หุ้น  
   คิดเป็นจำนวนเงิน 8,000,000 ดอลลาร์ฮ่องกง 

6.23 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 

 
ท่ีประชุมคณะกรรมการคร้ังท่ี 2/2564 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 อัตราหุ้นละ 5.00 ดอลลาร์ฮ่องกง จำนวน 500,000 หุ้น  

   คิดเป็นจำนวนเงิน 2,500,000 ดอลลาร์ฮ่องกง 
2.18 ภายในปี พ.ศ. 2565 

Hazchem Logistics Management Pte. Ltd. ท่ีประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น 31 สิงหาคม พ.ศ. 2564 อัตราหุ้นละ 0.50 ดอลลาร์สิงคโปร์ จำนวน 100,000 หุ้น 0.66 30 สิงหาคม พ.ศ. 2564  
 

 
   คิดเป็นจำนวนเงิน 50,000 ดอลลาร์สิงคโปร์  

  

บริษัท ฮาซเคม ทรานส์แมเนจเมนท์ จำกัด ท่ีประชุมคณะกรรมการคร้ังท่ี 1/2564 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 อัตราหุ้นละ 100 บาท จำนวน 50,000 หุ้น  3.00 ภายในปี พ.ศ. 2565 
      คิดเป็นจำนวนเงิน 5 ล้านบาท    
    12.07  
รวม 

   
244.21 
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การเลิกกิจการของการร่วมค้า  
 

เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 บริษัท ซีดับบลิวที เคมิคอล โลจิสติกส์ จำกัด ซึ่งเป็นการร่วมค้าทางอ้อม มีมติให้ 
จดทะเบียนเลิกกิจการ โดยได้จดทะเบียนเลิกกิจการกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 และชำระบัญชี
แล้วเสร็จในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2564 บริษัทย่อยได้รับเงินคืนทุนจากการร่วมค้าทางอ้อมดังกล่าวจำนวน 1.43 ล้านบาท  
เมื่อวันที ่2 มิถุนายน พ.ศ. 2564 

 

การปันส่วนต้นทุนการรวมธุรกิจ - เงินลงทุนใน บริษัท เอสเอแอล กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จำกัด (“SAL”) 
 

เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 บริษัทได้ลงทุนซื้อหุ้น SAL จากผู้ถือหุ้นเดิม จำนวน 1,164,449 หุ้น (แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 
จำนวน 1,124,449 หุ้น และหุ้นบุริมสิทธิจำนวน 40,000 หุ้น) เป็นเงิน 188.00 ล้านบาท ทำให้บริษัทมีสัดส่วนการถือหุ้น
เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 15.86 เป็นร้อยละ 58.20 ของทุนจดทะเบียน และมีสิทธิในการออกเสียงและอำนาจควบคุมใน SAL  
บริษัทจึงจัดประเภทเงินลงทุนใน SAL เป็นบริษัทย่อย 
 

ต่อมาเมื่อวันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2563 บริษัทได้ทำสัญญาขายหุ้นส่วนหนึ่งใน SAL จำนวนร้อยละ 33.20 ให้แก่บริษัท 
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแห่งหนึ่ง เป็นจำนวนเงิน 157.72 ล้านบาท ทำให้สัดส่วนการถือหุ้นใน SAL 
ลดลงจากร้อยละ 58.20 เหลือ ร้อยละ 25.00 บริษัทได้เปลี่ยนประเภทของเงินลงทุนใน SAL จากบริษัทย่อยเป็นการร่วมค้า 
เนื่องจากการตัดสินใจในเรื่องที่สำคัญของ SAL จะต้องได้รับการอนุมัติจากกรรมการที่เป็นตัวแทนจากบริษัทและผู้ซื้อร่วมกัน  
 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 บริษัทอยู่ระหว่างการประเมินมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิที่ได้มาและกำลังพิจารณา  
การปันส่วนต้นทุนจากการรวมธุรกิจของเงินลงทุนใน SAL ข้างต้น ณ วันที่ได้มาเป็นบริษัทย่อย และวันที่เปลี่ยนประเภทเงินลงทุน
เป็นการร่วมค้า 
 

ในไตรมาส 1 ปี พ.ศ. 2564 บริษัทวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิที่ได้มาและปันส่วนต้นทุนการรวมธุรกิจเสร็จสิ้นแล้ว  
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 

1) มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่รับรู้และหนี้สินที่ได้มาจากการซื้อ SAL เป็นบริษัทย่อย มีดังนี ้
 

 12 พฤษภาคม 
 พ.ศ. 2563 
 พนับาท 
  

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 24,460 
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น 520 
เงินลงทุนในบริษัทร่วม 235,620 
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ ์- สุทธ ิ 21,318 
สินทรัพย์อื่น 2,036 
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น (736) 
หนี้สินอื่น (2,887) 
มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สุทธ ิ 280,331 
หัก  ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม (120,189) 
มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิที่ได้มา 160,142 
สิ่งตอบแทน ประกอบด้วย  
    สิ่งตอบแทนที่จ่าย - เงินสด 188,000 
    มูลค่ายุติธรรมของส่วนได้เสียของสินทรัพย์สุทธิใน SAL ซึ่งถืออยู่ก่อนวันรวมธุรกิจ 74,050 

    รวม 262,050 
ค่าความนิยม  101,908 



บริษทั ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส ์จาํกดั (มหาชน) 
หมายเหตปุระกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
สาํหรบัปีสิEนสดุวนัทีF 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 

76 

 
2) มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่รับรู้และหนี้สินที่ได้มา ณ วันที่จัดประเภทเงินลงทุนใน SAL จากบริษัทย่อยเป็นการร่วมค้า

มีดังนี ้
 

 29 กนัยายน 
 พ.ศ. 2563 
 พนับาท 

  
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 21,355  
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น  517  
เงินลงทุนในบริษัทร่วม  257,040  
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ ์- สุทธ ิ  20,369  
สินทรัพย์อื่น  2,167  
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น  (620) 
หนี้สินอื่น  (2,499) 
มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สุทธ ิ  298,329  
หัก  มูลค่ายุติธรรมสุทธิส่วนของผู้ร่วมค้า  (224,893) 
มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิที่ได้มา 73,436  
สิ่งตอบแทน - มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนที่เหลือ ร้อยละ 25.00 129,553 
ค่าความนิยม - แสดงเป็นส่วนหนึ่งของเงินลงทุนในการร่วมค้า 56,117 

 
ผลกระทบจากการปันส่วนต้นทุนการรวมธุรกิจข้างต้นไม่มีสาระสำคัญกับงบการเงินรวมที่เคยนำเสนอของปีก่อน กลุ่มกิจการ 
จึงรับรู้ผลกระทบดังกล่าวในงบการเงินไตรมาส 1 ปี พ.ศ. 2564 



บริษทั ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส ์จาํกดั (มหาชน) 
หมายเหตปุระกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
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ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปสำหรับการร่วมค้าที่สำคัญ ซึ่งปฏิบัติตามวิธีส่วนได้เสีย แสดงดังต่อไปนี้ 
 
งบแสดงฐานะการเงินโดยสรปุ 
 

 บริษทั เอเชีย เน็ตเวิรค์ อินเตอร์

เนชั 3นแนล จาํกดั 

DG Packaging Pte. Ltd. Around Logistic 

Management Co., Ltd. 
บริษทั เอสเอแอล กรุป๊  

(ไทยแลนด)์ จาํกดั 

ณ วนัที3 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564* พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

ส่วนที3หมนุเวียน         
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  605,943   551   32,617   20,497  - 457,303   17,245   18,774  
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น (ไม่รวมเงินสด) 677,771    4,821   63,194   76,781  -  395,567   1,841   1,847  
สินทรัพย์หมุนเวียนรวม  1,283,714   5,372   95,811   97,278  - 852,870   19,086   20,621  
หนี้สินหมุนเวียนรวม  1,026,173  5,027   71,359   79,259 - 558,310   188   189  
         
ส่วนที3ไม่หมนุเวียน         
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน  1,193,721   4,803   94,016   88,017  -  2,256  558,518  542,981  
หนี้สินไม่หมุนเวียน  9,687   810   47,832  41,284   -  -    17,766    19,788    
สินทรพัยส์ทุธิ  1,441,575  4,338  70,636  64,752  - 296,816  559,650  543,625  
หกั ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม  51,519   -   -   -    -  71,627   3,460   3,978  
สินทรพัยส์ทุธิส่วนของบริษทัใหญ่  1,390,056  4,338  70,636  64,752 - 225,189  556,190  539,647  
* จากการปรับโครงสร้างกลุ่มธุรกิจ GSA ทำให้บริษัทไม่ได้ถือหุ้นทางตรงใน Around Logistics Management Co., Ltd.(“AROUND”) บริษัทจึงไม่ได้แสดงข้อมูลทางการเงินของ AROUND ณ วันที่ 31 
ธันวาคม พ.ศ. 2564 



บริษทั ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส ์จาํกดั (มหาชน) 
หมายเหตปุระกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
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งบกาํไรขาดทนุเบด็เสรจ็โดยสรปุ 
 

 บริษทั เอเชีย เน็ตเวิรค์ อินเตอร์

เนชั 3นแนล จาํกดั 

DG Packaging Pte. Ltd. Around Logistic 

Management Co., Ltd. 

บริษทั เอสเอแอล กรุป๊ 

(ไทยแลนด)์ จาํกดั 

สาํหรบัปีสิkนสดุวนัที3 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564* พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563** 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

         
รายได้  2,268,145   19,973   398,326   293,834   2,779,857   2,995,974   -     (10) 
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย (2,422)  (205)     (4,905)  (4,879) (4,084)     (1,129)  (2,202)  (734) 
รายได้ดอกเบี้ย  244  4     -     -     488     461   26     12  
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย  (613) (245)      (768)  -     -     -     -     -    
กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 224,618  (2,383)  67,833   50,322   275,334   340,493   (66,475)  (18,721) 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้  (64,971) 119     (11,688)  (7,868)  (56,070)  (68,262)  -     -    
กาํไรสทุธิสาํหรบัปี 159,647  (2,264)  56,145   42,454   219,264   272,231    (66,475)  (18,721) 

กาํไรเบด็เสรจ็รวม  162,090   (1,994)  59,214   44,769   245,998   189,287   (66,475) (18,721) 

กาํไรสทุธิสาํหรบัปี 

   ส่วนที3เป็นของบริษทัใหญ่ 126,116   (2,264)  56,145   42,454   142,126   191,028   (65,957)  (18,109) 

กาํไร (ขาดทนุ) เบด็เสรจ็อื3น 

   ส่วนที3เป็นของบริษทัใหญ่ 

 
1,987 

 
270 

 

3,069 

 

2,315 

 

26,734 

 

(1,741) 

 

- 

 

- 

กาํไรเบด็เสรจ็รวม 

   ส่วนที3เป็นของบริษทัใหญ่ 

 
1,987 

 
270 

                 

59,214  

                    

44,769  

               

168,860  

               

189,287 

               

(65,957) 

 

 (18,109) 

เงินปันผลรบัจากการร่วมค้า -    -    26,665  24,333  152,437  29,143                     -     -    

* สำหรับ Around Logistics Management Co., Ltd. งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จโดยสรุปสำหรับปี พ.ศ. 2564 แสดงรายการระหว่างงวดตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2564 
** สำหรับบริษัท เอสเอแอล กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จำกัด งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จโดยสรุปสำหรับปี พ.ศ. 2563 แสดงรายการระหว่างงวดตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 
 
ข้อมูลข้างต้นเป็นจำนวนที่รวมอยู่ในงบการเงินของการร่วมค้า (ซึ่งไม่ใช่เพียงแค่ส่วนแบ่งของกลุ่มกิจการในการร่วมค้าดังกล่าว) และปรับปรุงเกี่ยวกับความแตกต่างของนโยบายการบัญชีของ 
กลุ่มกิจการและการร่วมค้า 



บริษทั ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส ์จาํกดั (มหาชน) 
หมายเหตปุระกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
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การกระทบยอดรายการข้อมูลทางการเงินโดยสรุป 
 

 
บริษทั เอเชีย เน็ตเวิรค์ อินเตอร์

เนชั 3นแนล จาํกดั 

 

DG Packaging Pte. Ltd. 

Around Logistic  Management 

Co., Ltd. 

บริษทั เอสเอแอล กรุป๊ (ไทยแลนด)์ 

จาํกดั 

ณ วนัที3 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564** พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563* 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

         
สินทรัพย์สุทธิต้นป ี  4,338  6,333   64,752   68,648  -  94,189  539,647 310,256 
กำไรสุทธิสำหรับปี 124,518  (2,264)  56,145   42,454  -  191,028   (65,957) (18,109) 
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 1,987 270 3,069 2,315 - (1,741)  -   -  
เงินปันผลจ่าย  -       -   (53,330)  (48,665) -  (58,287)  -     -    
เพิ่มทุน 1,259,213      -   -      -     -       -      82,500  247,500  
สินทรัพย์สุทธิ ณ วันสิ้นป ี 1,390,056  4,338   70,636   64,752   -   225,189  556,190  539,647  

ส่วนได้เสียในการร่วมค้า (ร้อยละ) 55.24 60 50 50  50 25  25  

มลูค่าตามบญัชี 767,867  2,603   35,318   32,376  -  112,595   139,048  134,912 
ค่าความนิยมจากการซื้อเงินลงทุน  42,857     -   239,347   239,347  -  515,099  51,988  51,988  
ผลกระทบจากการปรับโครงสร้าง (112,830) - - - - - - - 
รวม 697,894 2,603   274,665   271,723  -   627,694   191,036  186,900  

 
* สำหรับบริษัท เอสเอแอล กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จำกัด สินทรัพย์สุทธิต้นป ีพ.ศ. 2563 แสดงรายการ ณ วันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2563 
**   จากการปรับโครงสร้างกลุ่มธุรกิจ GSA ทำให้บริษัทไม่ได้ถือหุ้นทางตรงใน Around Logistics Management Co., Ltd.(“AROUND”) บริษัทจึงไม่ได้แสดงข้อมูลทางการเงินของ AROUND ณ วันที่  
     31  ธันวาคม พ.ศ. 2564 



บริษทั ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส ์จาํกดั (มหาชน) 
หมายเหตปุระกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
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การร่วมค้าที่แต่ละรายไม่มีสาระสำคัญนอกเหนือจากส่วนได้เสียในการร่วมค้าดังกล่าวข้างต้น กลุ่มกิจการยังมีส่วนได้เสียใน 
การร่วมค้าที่แต่ละรายไม่มีสาระสำคัญอีกจำนวนหนึ่ง ซึ่งได้บันทึกเงินลงทุนโดยใช้วิธีส่วนได้เสีย 
 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 บาท บาท 
   

มูลค่าตามบัญชีโดยรวมของส่วนได้เสียในการร่วมค้าที่แต่ละรายไม่มีสาระสำคัญ  28,586,804  26,605,687  
ส่วนแบ่งของกลุ่มกิจการในบริษัทร่วม:   
   กำไรสุทธ ิ  29,038,546   5,505,047  
   กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น  2,324,384  -  
   กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม  31,362,930  5,505,047 

 



บริษทั ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส ์จาํกดั (มหาชน) 
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17 สินทรพัยท์างการเงินทีFวดัมลูค่าด้วยมลูค่ายติุธรรมผา่นกาํไรขาดทนุเบด็เสรจ็อืFน  

 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น มีดังนี ้ 
 
   อตัราร้อยละของหุ้น  
   ทีFถือทั Eงทางตรงและทางอ้อม งบการเงินรวม 
 

ประเภทของธรุกิจ 
จดัตั EงขึEนใน

ประเทศ 
พ.ศ. 2564 

ร้อยละ 
พ.ศ. 2563 

ร้อยละ 
พ.ศ. 2564 

บาท 
พ.ศ. 2563 

บาท 
เงินลงทุนที่ถือทางอ้อม       
บริษัท ทิฟฟ่า โลจิสติกส์ (2008) จำกัด 
   (ถือหุ้นโดย ฮาซเคม โลจิสติกส ์แมเนจเมนท์ จำกัด) 

ประกอบกิจการให้โรงพักสินค้า 
พร้อมการบรรจุสินค้า 

 
ไทย 

 
0.27 

 
0.27 

 
13,250    

 
13,250    

     13,250    13,250    
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18 อสงัหาริมทรพัยเ์พืFอการลงทนุ - สทุธิ 

 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  ส่วนปรบัปรงุ  งานระหว่าง  
 ที7ดิน อาคาร อาคาร ก่อสร้าง รวม 
 บาท บาท บาท บาท บาท 
      
ณ วนัที7 1 มกราคม พ.ศ. 2563      
ราคาทุน  32,517,000   51,670,772   15,785,531  77,320   100,050,623  
หัก  ค่าเสื่อมราคาสะสม  -     (14,883,074)  (3,290,004)  -     (18,173,078) 

ราคาตามบัญช ี- สุทธ ิ  32,517,000   36,787,698   12,495,527  77,320   81,877,545  
      
สาํหรบัปีสิFนสดุวนัที7 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563      
ราคาตามบัญชีต้นป ี- สุทธ ิ  32,517,000   36,787,698   12,495,527   77,320   81,877,545  
จัดประเภทเป็นที่ดิน อาคาร และอุปกรณ ์  -     -     -     (77,320)  (77,320) 
ค่าเสื่อมราคา   -     (3,355,349)  (988,621)  -     (4,343,970) 

ราคาตามบัญชีปลายป ี- สุทธ ิ  32,517,000   33,432,349   11,506,906   -     77,456,255  
      
ณ วนัที7 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563      
ราคาทุน  32,517,000   51,670,772   15,785,531   -     99,973,303  
หัก  ค่าเสื่อมราคาสะสม  -    (18,238,423)  (4,278,625)  -    (22,517,048) 
ราคาตามบัญช ี- สุทธ ิ  32,517,000   33,432,349   11,506,906   -     77,456,255  

      
สาํหรบัปีสิFนสดุวนัที7 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564      
ราคาตามบัญชีต้นป ี- สุทธ ิ  32,517,000   33,432,349   11,506,906   -     77,456,255  
ค่าเสื่อมราคา   -     (3,332,266)  (985,920)  -     (4,318,186) 

ราคาตามบัญชีปลายป ี- สุทธ ิ  32,517,000   30,100,083   10,520,986   -     73,138,069  
      

ณ วนัที7 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564      
ราคาทุน  32,517,000   51,670,772   15,785,531   -     99,973,303  
หัก  ค่าเสื่อมราคาสะสม  -     (21,570,689)  (5,264,545)  -     (26,835,234) 
ราคาตามบัญช ี- สุทธ ิ  32,517,000   30,100,083   10,520,986   -     73,138,069  

 



บริษทั ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส ์จาํกดั (มหาชน) 
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน แสดงได้ดังนี้ 
 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 บาท บาท 
   

ที่ดินและอาคาร 131,863,000 133,897,172 
 
บริษัทได้จัดให้มีการประเมินมูลค่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนโดยผู้ประเมินมูลค่าอิสระ ซึ่งผู้ประเมินมูลค่าอิสระเป็นผู้ที่ได้รับการรับรอง
ตามมาตรฐานวิชาชีพและเป็นผู้มีประสบการณ์ในการประเมินมูลค่าในอสังหาริมทรัพย์ประเภทเดียวกันและอยู่ในทำเลที่ตั้งเดียวกับหรือ
ใกล้เคียงกับอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนที่ได้รับการประเมินมูลค่าดังกล่าว มูลค่ายุติธรรมของที่ดินใช้วิธีเทียบเคียงราคาตลาด และอาคาร
ประเมินโดยใช้วิธีต้นทุนเปลี่ยนแทน ซึ่งทั้ง 2 วิธอียู่ในข้อมูลระดับ 2 ของลำดับชั้นมูลค่ายุติธรรม 
 
จำนวนเงินที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ที่ได้รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน ได้แก ่
 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 บาท บาท 
   
รายได้ค่าเช่า  4,534,617  4,310,945 
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโดยตรงที่เกิดจาก   
   อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนซึ่งก่อให้เกิดรายได้ค่าเช่า  4,624,040  4,918,119 
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19 ทีFดิน อาคาร และอปุกรณ์ - สทุธิ 

 

 งบการเงินรวม 

   ส่วนปรบัปรงุ เครื3องมือและ รถยนตแ์ละ เครื3องตกแต่ง เครื3องใช้ งานระหว่าง  
 ที3ดิน อาคาร อาคาร อปุกรณ์ อปุกรณ์ สาํนักงาน สาํนักงาน ก่อสร้าง รวม 
 บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท 

ณ วนัที3 1 มกราคม พ.ศ. 2563          
ราคาทุน  33,432,000   26,870,531   69,036,492   89,916,267  55,047,280  29,396,038   87,099,058  27,446,978   418,244,644 
หัก  ค่าเส่ือมราคาสะสม  -     (6,242,969)  (25,494,889)  (33,851,989)  (31,248,379)  (21,558,621)  (53,731,648)  -    (172,128,495) 
ราคาตามบัญชี - สุทธิ 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  
          
สาํหรบัปีสิMนสดุวนัที3 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563          
ราคาตามบัญชีต้นปี 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  
จัดประเภทรายการใหม่   -     -     -     -     188,300   -     (188,300)  -     -    
ซ้ือเพ่ิม   -     -     -     3,295,166   619,260   613,869   1,492,612   19,713,715   25,734,622  
จัดประเภทเป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนท่ีถือไว้เพ่ือขาย              
   (หมายเหตุข้อ 14)  -     -     -     (32,754,206)  -     -     -     -     (32,754,206) 
จำหน่าย - สุทธิ  -     -     -    -  (33,027)  (86,567)  (1,018,136) -  (1,137,730) 
ตัดจำหน่าย - สุทธิ  -     -     -     (870)  -     (23,969)  (26,442)  -     (51,281) 
ค่าเส่ือมราคา  -     (1,544,008)  (5,072,486)  (11,437,136)  (5,394,298)  (2,735,896)  (8,889,263)  -     (35,073,087) 
โอนเข้า (ออก)  -     -     -        5,327,103   -     -     -     (5,327,103)  -    
ราคาตามบัญชีปลายปี - สุทธิ  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 วนัที3 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563          
ราคาทุน 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 
หัก  ค่าเส่ือมราคาสะสม - (7,786,977) (30,567,375) (38,563,591) (38,007,453) (23,647,023) (61,497,479) - (200,069,898) 
ราคาตามบัญชี - สุทธิ 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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 งบการเงินรวม 

   ส่วนปรบัปรงุ เครื3องมือและ รถยนตแ์ละ เครื3องตกแต่ง เครื3องใช้ งานระหว่าง  
 ที3ดิน อาคาร อาคาร อปุกรณ์ อปุกรณ์ สาํนักงาน สาํนักงาน ก่อสร้าง รวม 
 บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท 

          
สาํหรบัปีสิMนสดุวนัที3 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564          
ราคาตามบัญชีต้นปี - สุทธิ  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  
ซ้ือเพ่ิม   -     -     -     1,112,885   -     301,798   4,804,497   6,280,250   12,499,430  
จัดประเภทจากสินทรัพย์สิทธิการใช้ - สุทธิ  -     -     -     4,339,486   -     -    3,910,692      -    8,250,178 
จำหน่าย - สุทธิ  -     -     (1)  (15)  (1,614,547)  (1,972)  (104,092)  -     (1,720,627) 
ตัดจำหน่าย - สุทธิ  -     -     -     (2,467)  -     (5,686)  (4,133)  -     (12,286) 
ค่าเส่ือมราคา  -     (1,539,791)  (4,733,762)  (9,145,041)  (4,336,833)  (2,310,160) (8,683,180)  -    (30,748,767) 
โอนเข้า (ออก)  -     -     198,000  19,042,555       -     -     3,620,320  (22,860,875)  -    
ราคาตามบัญชีปลายปี - สุทธิ  33,432,000   17,543,763   33,933,354  35,841,738  13,227,756   3,588,834   28,281,985  25,252,965  191,102,395  
          
ณ วนัที3 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564          
ราคาทุน  33,432,000   26,870,531   69,202,993     87,767,579  54,405,305   29,354,168   99,634,009  25,252,965  425,919,550  
หัก  ค่าเส่ือมราคาสะสม  -     (9,326,768)  (35,269,639)  (51,925,841)  (41,177,549)  (25,765,334)  (71,352,024)  -     (234,817,155) 
ราคาตามบัญชี - สุทธิ  33,432,000   17,543,763   33,933,354  35,841,738  13,227,756   3,588,834   28,281,985  25,252,965  191,102,395  

 



บริษทั ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส ์จาํกดั (มหาชน) 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
เครืFองใช้ 

สาํนักงาน 
เครืFองตกแต่ง

สาํนักงาน รถยนต ์
งานระหว่าง 

ก่อสร้าง รวม 
 บาท บาท บาท บาท บาท 
ณ วนัทีF 1 มกราคม พ.ศ. 2563      
ราคาทุน   5,641,496  4,164,297    50,982 3,000,000  12,856,775 
หัก  ค่าเสื่อมราคาสะสม   (2,733,788)  (3,215,768)   (18,510) -  (5,968,066) 
ราคาตามบัญชี - สุทธ ิ   2,907,708  948,529    32,472 3,000,000  6,888,709 
      

สาํหรบัปีสิEนสดุวนัทีF 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563     
ราคาตามบัญชีต้นปี  2,907,708 948,529 32,472 3,000,000 6,888,709 
จัดประเภทจากอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน     -     -     -     77,320  77,320  
ซื้อเพิ่ม  36,301   214,769   -     16,217,744   16,468,814  
ค่าเสื่อมราคา   (906,852)  (418,594)  (10,220)  -     (1,335,666) 
ราคาตามบัญชีปลายปี - สุทธ ิ  2,037,157   744,704   22,252   19,295,064   22,099,177  
      

ณ วนัทีF 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563      
ราคาทุน  5,377,796   4,379,068   50,982   19,295,064   29,102,910  
หัก  ค่าเสื่อมราคาสะสม  (3,340,639)  (3,634,364)  (28,730)  -     (7,003,733) 
ราคาตามบัญชี - สุทธ ิ  2,037,157   744,704   22,252   19,295,064   22,099,177  
      

สาํหรบัปีสิEนสดุวนัทีF 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564     
ราคาตามบัญชีต้นปี - สุทธ ิ  2,037,157   744,704   22,252   19,295,064   22,099,177  
ซื้อเพิ่ม  1,823,215   174,016   -     3,250,000   5,247,231  
จัดประเภทจากสินทรัพย์สิทธิการใช ้- สุทธ ิ  3,910,692  - - -  3,910,692  
ค่าเสื่อมราคา   (1,677,463)  (350,844)  (10,191)  -     (2,038,498) 
ราคาตามบัญชีปลายปี - สุทธ ิ  6,093,601   567,876   12,061   22,545,064   29,218,602  
      

ณ วนัทีF 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564      
ราคาทุน  13,877,890   4,553,084   50,982   22,545,064   41,027,020  
หัก  ค่าเสื่อมราคาสะสม  (7,784,289)  (3,985,208)  (38,921)  -     (11,808,418) 
ราคาตามบัญชี - สุทธ ิ  6,093,601   567,876   12,061   22,545,064   29,218,602  
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20 สินทรพัยสิ์ทธิการใช้ - สทุธิ 

 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม งบแสดงฐานะการเงินมีรายการที่เกี่ยวข้องกับสัญญาเช่า ดังนี้ 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 บาท บาท บาท บาท 
     
สินทรพัยสิ์ทธิการใช้     
ที่ดิน  4,079,336   5,453,639   3,146,431  4,140,758 
อาคาร  73,336,881   157,439,706   -    - 
เครื่องจักรและอุปกรณ์  30,972,674   31,103,316   -    - 
ยานพาหนะ  11,415,841   19,993,247   922,936  2,960,383 
อื่น ๆ  1,454,901   5,787,513   -    3,910,692 
     
รวม  121,259,633   219,777,421   4,069,367  11,011,833  

    
หนีEสินตามสญัญาเช่า     
ส่วนที่หมุนเวียน  52,212,118   64,124,415   1,922,355  2,909,340 
ส่วนที่ไม่หมุนเวียน 69,641,825   148,564,144   2,080,635  4,184,606  

    
รวม  121,853,943   212,688,559   4,002,990  7,093,946 
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สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม รายการที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุนและกระแสเงินสดที่เกี่ยวข้องกับสัญญาเช่าประกอบด้วยรายการ
ดังต่อไปนี้ 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 บาท บาท บาท บาท 
     
ค่าเสื่อมราคาสำหรับสินทรัพย์สิทธิการใช้     
ที่ดิน  1,672,385   2,235,023   994,327  - 
อาคาร  40,292,060   39,340,705   -    997,051 
เครื่องจักรและอุปกรณ์  14,927,280   14,726,606   -    - 
ยานพาหนะ  8,577,405   9,177,426   2,037,447  2,043,029 
อื่น ๆ  889,918   1,610,333  - 669,150 
รวม  66,359,048   67,090,093  3,031,774 3,709,230 
     
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้ระหว่างปี 24,143,095  14,628,587   -    - 
     
กระแสเงินสดจ่ายทั้งหมดของสัญญาเช่า 73,550,628 63,580,724 3,368,309 5,229,275 
     
ดอกเบี้ยจ่าย (รวมอยู่ในต้นทุนทางการเงิน) 7,803,301 8,436,624 236,163 396,751 
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับสัญญาเช่าระยะสั้น  2,066,607   1,091,909   -    - 
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับสัญญาเช่าซึ่งสินทรัพย์มีมูลค่าต่ำ  1,270,613   545,445   41,190  44,600 
 
 



บริษทั ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส ์จาํกดั (มหาชน) 
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21 สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน - สทุธิ 

 
 งบการเงินรวม 
 โปรแกรม งานระหว่าง  
 คอมพิวเตอร ์ ติดตั Eง รวม 
 บาท บาท บาท 
    
ณ วนัทีF 1 มกราคม พ.ศ. 2563    
ราคาทุน 23,815,735 2,551,650 26,367,385 
หัก  ค่าตัดจำหน่ายสะสม (10,931,420) - (10,931,420) 
ราคาตามบัญชี - สุทธ ิ 12,884,315 2,551,650 15,435,965 
    
สาํหรบัปีสิEนสดุวนัทีF 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563    
ราคาตามบัญชีต้นปี - สุทธ ิ 12,884,315 2,551,650 15,435,965 
ซื้อเพิ่ม 913,000 1,341,838 2,254,838 
ค่าตัดจำหน่าย (3,761,557) - (3,761,557) 
โอนเข้า (ออก) 644,250 (644,250) - 
ราคาตามบัญชีปลายปี - สุทธ ิ 10,680,008 3,249,238 13,929,246 
    
ณ วนัทีF 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563    
ราคาทุน 25,372,985 3,249,238 28,622,223 
หัก  ค่าตัดจำหน่ายสะสม (14,692,977) - (14,692,977) 
ราคาตามบัญชี - สุทธ ิ 10,680,008 3,249,238 13,929,246 
    
สาํหรบัปีสิEนสดุวนัทีF 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564    
ราคาตามบัญชีต้นปี - สุทธ ิ 10,680,008 3,249,238 13,929,246 
 ซื้อเพิ่ม  441,000  3,619,112  4,060,112 
 ค่าตัดจำหน่าย   (3,147,888)  -     (3,147,888) 
 โอนเข้า (ออก)   1,735,750   (1,735,750)  -    
 ราคาตามบัญชีปลายปี - สุทธ ิ 9,708,870 5,132,600   14,841,470  
    
ณ วนัทีF 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564    
ราคาทุน 27,549,735 5,132,600   32,682,335  
หัก  ค่าตัดจำหน่ายสะสม  (17,840,865)  -     (17,840,865) 
ราคาตามบัญชี - สุทธ ิ 9,708,870 5,132,600   14,841,470  
 



บริษทั ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส ์จาํกดั (มหาชน) 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 โปรแกรม 
 คอมพิวเตอร ์
 บาท 
  
ณ วนัทีF 1 มกราคม พ.ศ. 2563  
ราคาทุน 1,952,905 
หัก  ค่าตัดจำหน่ายสะสม (966,850) 
ราคาตามบัญชี - สุทธ ิ 986,055 
  
สาํหรบัปีสิEนสดุวนัทีF 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563  
ราคาตามบัญชีต้นปี - สุทธ ิ 986,055 
ตัดจำหน่าย (391,077) 
ราคาตามบัญชีปลายปี - สุทธ ิ 594,978 
  
ณ วนัทีF 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563  
ราคาทุน 1,952,905 
หัก  ค่าตัดจำหน่ายสะสม (1,357,927) 
ราคาตามบัญชี - สุทธ ิ 594,978 
  
สาํหรบัปีสิEนสดุวนัทีF 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564  
ราคาตามบัญชีต้นปี  - สุทธ ิ  594,978  
ตัดจำหน่าย  (383,779) 
ราคาตามบัญชีปลายปี  - สุทธ ิ  211,199  
  
ณ วนัทีF 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564  
ราคาทุน  1,952,905  
หัก  ค่าตัดจำหน่ายสะสม  (1,741,706) 
ราคาตามบัญชี - สุทธ ิ  211,199  



บริษทั ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส ์จาํกดั (มหาชน) 
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22 สินทรพัยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชี 

 
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสามารถวิเคราะห์ได้ดังนี้ 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 บาท บาท บาท บาท 
     
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี  11,268,986   18,651,544   2,167,746  8,217,117 
  11,268,986   18,651,544   2,167,746   8,217,117  
 
รายการเคลื่อนไหวของภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีมีดังนี้ 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 บาท บาท บาท บาท 
     
ณ วันที่ 1 มกราคม  18,651,544   16,077,053   8,217,117  4,144,426 
รับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น  (2,236,780)  6,238,582   (1,338,955)  6,238,582  
รับรู้ในกำไรขาดทุน (หมายเหตุข้อ 35)  (5,145,778)  (3,664,091)  (4,710,416)  (2,165,891) 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม   11,268,986   18,651,544   2,167,746   8,217,117  
 
รายการเคลื่อนไหวของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีมีดังนี้ 
 
 งบการเงินรวม 

 

ณ วนัที0 
1 มกราคม 
พ.ศ. 2564 

รายการที0รบัรู้ 
ในกาํไรขาดทนุ

เบด็เสรจ็อื0น 
รายการที0รบัรู้ 

ในกาํไรขาดทนุ 

ณ วนัที0 
31 ธนัวาคม  

พ.ศ. 2564 
 บาท บาท บาท บาท 

     
สินทรพัยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชี     
ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ  2,990,344   -     (19,737)  2,970,607  
ผลประโยชน์พนักงาน  5,481,377   (1,272,412)  467,025   4,675,990  
ขาดทุนสะสมทางภาษี  6,921,749   -     (4,227,900)  2,693,849  
สัญญาอนุพันธ์ทางการเงิน   1,892,374   (964,368)  534   928,540  
การวัดมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน  1,365,700   -     (1,365,700)  -    
รวม  18,651,544   (2,236,780)  (5,145,778)  11,268,986  
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 งบการเงินรวม 

 

ณ วนัที0 
1 มกราคม 
พ.ศ. 2563 

รายการที0รบัรู้ 
ในกาํไรขาดทนุ

เบด็เสรจ็อื0น 
รายการที0รบัรู้ 

ในกาํไรขาดทนุ 

ณ วนัที0 
31 ธนัวาคม  

พ.ศ. 2563 
 บาท บาท บาท บาท 

     
สินทรพัยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชี     
ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ  1,323,164   -     1,682,714   3,005,878  
ผลประโยชน์พนักงาน  5,821,199   -     (339,822)  5,481,377  
ขาดทุนสะสมทางภาษี  10,426,390   -     (3,504,643)  6,921,747  
สัญญาอนุพันธ์ทางการเงิน   1,743,881   116,182   16,779   1,876,842  
การวัดมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน  (3,237,581)  6,122,400   (1,519,119)  1,365,700  
รวม  16,077,053   6,238,582   (3,664,091)  18,651,544  

 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

ณ วนัที0 
1 มกราคม 
พ.ศ. 2564 

รายการที0รบัรู้ 
ในกาํไรขาดทนุ

เบด็เสรจ็อื0น 
รายการที0รบัรู้ 

ในกาํไรขาดทนุ 

ณ วนัที0 
31 ธนัวาคม  

พ.ศ. 2564 
 บาท บาท บาท บาท 
     

สินทรพัยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชี     
ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ 181,872  -     291,146   473,018  
ผลประโยชน์พนักงาน 1,016,307  (374,587)  124,468   766,188  
ขาดทุนสะสมทางภาษี 3,760,864  -     (3,760,863)  -    
สัญญาอนุพันธ์ทางการเงิน  1,892,374  (964,368)  534   928,540  
การวัดมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน 1,365,700  -     (1,365,700)  -    
รวม 8,217,117  (1,338,955)  (4,710,416)  2,167,746  

 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

ณ วนัที0 
1 มกราคม 
พ.ศ. 2563 

รายการที0รบัรู้ 
ในกาํไรขาดทนุ

เบด็เสรจ็อื0น 
รายการที0รบัรู้ 

ในกาํไรขาดทนุ 

ณ วนัที0 
31 ธนัวาคม  

พ.ศ. 2563 
 บาท บาท บาท บาท 
     

สินทรพัยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชี     
ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ 166,278 - 15,594 181,872 
ผลประโยชน์พนักงาน 897,810 - 118,497 1,016,307 
ขาดทุนสะสมทางภาษี 4,566,272 - (805,408) 3,760,864 
สัญญาอนุพันธ์ทางการเงิน  1,751,647 116,182 24,545 1,892,374 
การวัดมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน (3,237,581) 6,122,400 (1,519,119) 1,365,700 
รวม 4,144,426 6,238,582 (2,165,891) 8,217,117 

 
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสำหรับรายการขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ยกไปจะรับรู้ไม่เกินจำนวนที่เป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่า

จะมีกำไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์ทางภาษีนั้น บริษัทย่อยบางแห่งไม่ได้รับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
จำนวน 12.06 ล้านบาท (พ.ศ. 2563 : 11.89 ล้านบาท) ที่เกิดจากรายการขาดทุนจำนวน 60.28 ล้านบาท (พ.ศ. 2563 : 59.46 ล้านบาท)  
ที่สามารถยกไปเพื่อหักกลบกับกำไรทางภาษีในอนาคต  
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วันหมดสิทธิของรายการขาดทุนทางภาษีแสดงได้ดังนี ้
 
 งบการเงินรวม 

 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 บาท บาท 
   
หมดสิทธิในปี พ.ศ. 2564  -     711,115  
หมดสิทธิในปี พ.ศ. 2565  9,146,717   47,191  
หมดสิทธิในปี พ.ศ. 2566  109,341   109,341  
หมดสิทธิในปี พ.ศ. 2567  54,289   9,153,815  
หมดสิทธิในปี พ.ศ. 2568  37,705,210   49,438,007  
หมดสิทธิในปี พ.ศ. 2569  13,260,768  - 
  60,276,325   59,459,469  

 
23 สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียนอืFน 

 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 บาท บาท บาท บาท 
     

ภาษีเงินได้นิติบุคคลถูกหัก ณ ที่จ่าย 41,899,831  46,697,346   12,027,973   13,152,309  
ลูกหนี้กรมสรรพากร  -     291,048   -     -    
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอรับคืน  25,765,512   35,406,236   -     -    
เงินทดรองจ่ายอื่น   30,205,769   30,205,769   -     -    
 97,871,112  112,600,399   12,027,973   13,152,309  
 

24 เจ้าหนีEการค้าและเจ้าหนีEอืFน 

 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 บาท บาท บาท บาท 
     

เจ้าหนี้การค้า - กิจการอื่น 229,172,091  148,029,879  2,314,041 10,390,046 
 - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุข้อ 37.3)  69,789,604   43,722,971   22,100,941  855,546 
เจ้าหนี้อื่น - กิจการอื่น 12,121,297  17,736,245   125,832  1,529,277 
 - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุข้อ 37.3)  -     16,857   250,000  - 
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย - กิจการอื่น  176,472,271   104,407,861   41,825,747  10,959,040 
 - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุข้อ 37.3)  764,319   -     1,456,323  15,347 
 488,319,582  313,913,813  68,072,884  23,749,256  
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25 เงินกู้ยืม 

 
25.1 เงินกู้ยืมระยะสั Eนจากสถาบนัการเงิน 

 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 บริษัทมีเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน จำนวน 120 ล้านบาท (พ.ศ. 2563 : จำนวน 130 
ล้านบาท) โดยเป็นตั๋วสัญญาใช้เงินในสกุลเงินบาทที่ไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน มีกำหนดชำระคืนภายใน 3 เดือน และมีอัตราดอกเบี้ย
ร้อยละ 2.33 - 2.35 ต่อปี (พ.ศ. 2563 : 2.34 - 2.35 ต่อปี) 
 

25.2 เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 
 
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี ้
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 บาท บาท บาท บาท 
     
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน     
   ที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี  105,750,000   90,000,000   105,750,000   90,000,000  
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน     
   ที่ถึงกำหนดชำระเกินกว่า 1 ปี  269,250,000   300,000,000   269,250,000   300,000,000  
รวม  375,000,000   390,000,000   375,000,000   390,000,000  
 
การเปลี่ยนแปลงของเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี ้
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 บาท บาท บาท บาท 
     
ณ วันที่ 1 มกราคม  390,000,000   300,000,000   390,000,000  300,000,000 
เพิ่มขึ้นระหว่างปี  105,000,000   199,398,691   105,000,000  150,000,000 
จ่ายชำระคืนระหว่างปี  (120,000,000)  (109,398,691)  (120,000,000) (60,000,000) 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม  375,000,000   390,000,000   375,000,000  390,000,000 
 
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินมีอัตราดอกเบี้ยลอยตัว ดังนั้นมูลค่ายุติธรรมจึงใกล้เคียงกับราคาตามบัญชี 
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เงินกู้ยืมระยะยาวสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี ้
 
 วงเงิน  พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563  การชาํระเงินกู้ 
 บาท วตัถปุระสงค ์ บาท บาท อตัราดอกเบีDย กาํหนดชาํระคืนเงินต้น กาํหนดชาํระคืนดอกเบีDย 
 gvHd       
วงเงินท่ี 1 300,000,000 เพ่ือซ้ือหุ้นในกิจการอ่ืน 180,000,000 240,000,000 THBFIX6M บวก

อัตราส่วนเพ่ิม 
ผ่อนชำระเงินต้นจำนวน 20 งวด (ทุกงวดราย 3 เดือน) 
เร่ิมชำระงวดแรกเดือนมกราคม พ.ศ. 2563 

กำหนดจ่ายเป็นรายเดือน 

วงเงินท่ี 2 150,000,000 เพ่ือซ้ือหุ้นในกิจการอ่ืน 90,000,000 150,000,000   MLR-1.40%  ผ่อนชำระเงินต้นจำนวน 20 งวด (ทุกงวดราย 3 เดือน) 
เร่ิมชำระงวดแรกเดือนกุมภาพันธ์ 2564 

กำหนดจ่ายเป็นรายเดือน  

วงเงินท่ี 3 105,000,000 เพ่ือซ้ือหุ้นในกิจการอ่ืน 105,000,000  - 
  

MLR-2.40% ผ่อนชำระเงินต้นจำนวน 20 งวด (ทุกงวดราย 3 เดือน) 
เร่ิมชำระงวดแรกเดือนเมษายน 2565 

กำหนดจ่ายเป็นรายเดือน 

    375,000,000   390,000,000     
 
วงเงินกู้ยืมระยะยาวของบริษัททั้งหมดเป็นเงินกู้ไม่มีหลักประกัน แต่ต้องคงไว้ซึ่งอัตราส่วนทางการเงินตามที่กำหนดไว้ในสัญญาเงินกู้ตามที่เปิดเผยไว้ในหมายเหตุข้อ 6.2 
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26 หนีEสินหมนุเวียนอืFน 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 บาท บาท บาท บาท 
     
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายค้างจ่าย  5,431,836   3,428,341   1,779,894  773,884 
ภาษีมูลค่าเพิ่มค้างจ่าย  4,575,061   3,993,142   -    749,299 
ภาษีขายที่ยังไม่ถึงกำหนด  22,034,499   11,769,007   9,044,757  2,079,386 
เงินค้ำประกันรับ  2,645,256   2,445,256   -    - 
อื่นๆ  1,037,278   35,742   -    - 
  35,723,930   21,671,488   10,824,651   3,602,569  

 

27 ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนักงาน 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ณ วนัทีF 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 บาท บาท บาท บาท 
หนี้สินในงบแสดงฐานะการเงิน:     
   ผลประโยชน์เมื่อเกษียณอาย ุ  21,363,857   25,544,747   3,830,935   5,081,538  
   ผลประโยชน์ระยะยาวอื่น  2,016,097   1,862,138   -    - 
  23,379,954   27,406,885   3,830,935  5,081,538 
     
กำไรหรือขาดทุน:     
   ผลประโยชน์เมื่อเกษียณอาย ุ  3,306,503   (364,741)  622,333  592,485 
   ผลประโยชน์ระยะยาวอื่น  308,959   (31,435)  -    - 
  3,615,462   (396,176)  622,333  592,485 
     
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:     
   การวัดมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ  6,362,061   -     1,872,936   -    
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27.1 ผลประโยชน์เมืFอเกษียณอาย ุ

 
โครงการผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุเป็นโครงการจ่ายผลตอบแทนงวดสุดท้ายให้แก่พนักงาน โดยผลประโยชน์ที่พนักงานจะ
ได้รับขึ้นอยู่กับระยะเวลาการทำงานและเงินเดือนในปีสุดท้ายก่อนที่จะเกษียณอาย ุ
 
จำนวนที่รับรู้ในงบแสดงฐานะการเงิน มีดังนี ้
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 บาท บาท บาท บาท 
     
มูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันโครงการผลประโยชน ์  21,363,857   25,544,747   3,830,935  5,081,538 
หนี้สินที่รับรู้ในงบแสดงฐานะการเงิน 21,363,857  25,544,747   3,830,935  5,081,538 

 
รายการเคลื่อนไหวของภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานระหว่างปีมีดังนี ้
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

     
ณ วันที่ 1 มกราคม  25,544,747   26,807,888   5,081,538  4,489,053 
ต้นทุนบริการปัจจุบัน  3,129,899   3,030,055   540,847  520,855 
ต้นทุนบริการในอดีต  (249,052)  -     -    - 
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย  425,656   378,640   81,486  71,630 
โอนย้าย  -     (3,773,436)  -    - 
  3,306,503   (364,741)  622,333  592,485 
การวัดมูลค่าใหม ่     
กำไรที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง 
   ข้อสมมติทางการเงิน  (5,483,031) -  (760,309) - 
กำไรที่เกิดจากประสบการณ์  (879,030)  -     (1,112,627) - 
  (6,362,061)  -     (1,872,936) - 
การจ่ายชำระผลประโยชน ์ (1,125,332)     (898,400)  -    - 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม  21,363,857   25,544,747   3,830,935  5,081,538 
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ข้อสมมติฐานจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่สำคัญ ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะ
การเงินเฉพาะกิจการ มีดังต่อไปนี ้
 

 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
   
อัตราคิดลด   ร้อยละ 0.51 ถึง 3.59   ร้อยละ 1.19 ถึง 2.51  
อัตราการขึ้นเงินเดือน  ร้อยละ 5.00 ถึง 6.00   ร้อยละ 6.00 ถึง 7.00  
อัตราการลาออก   
- อายุน้อยกว่า 30 ปี   ร้อยละ 20.00    ร้อยละ 20.00  
- ตั้งแต่ 30 ป ีถึงน้อยกว่า 40 ปี   ร้อยละ 15.00    ร้อยละ 15.00  
- ตั้งแต่ 40 ป ีถึงน้อยกว่า 55 ปี   ร้อยละ 9.00    ร้อยละ 9.00  
- อายุ 55 ปี ขึ้นไป   ร้อยละ 0.00    ร้อยละ 0.00  
 
การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของข้อสมมติหลักในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยเป็นดังนี ้
 

   งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
   ผลกระทบต่อภาระผกูพนัโครงการ ผลกระทบต่อภาระผกูพนัโครงการ 
   ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 
 การเปลีAยนแปลงในข้อสมมติ การเพิAมขึHน (ลดลง) ของภาระผกูพนั การเพิAมขึHน (ลดลง) ของภาระผกูพนั 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
   บาท บาท บาท บาท 
       
อัตราคิดลด  เพ่ิมข้ึนร้อยละ 1   เพ่ิมข้ึนร้อยละ 1   (2,159,803) (4,663,576) (373,403) (499,647) 
  ลดลงร้อยละ 1   ลดลงร้อยละ 1   2,528,612  5,500,474 429,226 575,791 
อัตราการเพ่ิมข้ึนของเงินเดือน  เพ่ิมข้ึนร้อยละ 1   เพ่ิมข้ึนร้อยละ 1   2,449,801  5,635,050 416,735 598,492 
  ลดลงร้อยละ 1   ลดลงร้อยละ 1   (2,121,520) (4,871,801) (367,851) (528,339) 
อัตราการลาออกของพนักงาน  เพ่ิมข้ึนร้อยละ 20   เพ่ิมข้ึนร้อยละ 20   (2,675,894)  (6,386,215) (422,275) (623,674) 
  ลดลงร้อยละ 20   ลดลงร้อยละ 20   3,572,780 8,600,721 525,607 775,746 

 
การวิเคราะห์ความอ่อนไหวข้างต้นนี้อ้างอิงจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติ ขณะที่ให้ข้อสมมติอื่นคงที่ ในทางปฏิบัติสถานการณ์
ดังกล่าวยากที่จะเกิดขึ้น และการเปลี่ยนแปลงในข้อสมมติอาจมีความสัมพันธ์กัน ในการคำนวณการวิเคราะห์ความอ่อนไหว
ของภาระผูกพันผลประโยชน์ที่กำหนดไว้ที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงในข้อสมมติหลักได้ใช้วิธีเดียวกับ (มูลค่าปัจจุบันของภาระ
ผูกพันโครงการผลประโยชน์ที่กำหนดไว้คำนวณด้วยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) 
ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน) ในการคำนวณหนี้สินภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานที่รับรู้ในงบแสดงฐานะการเงิน 
 
วิธีการและประเภทของข้อสมมติที่ใช้ในการจัดทำการวิเคราะห์ความอ่อนไหวไม่ได้เปลี่ยนแปลงจากปีก่อน 
 
ระยะเวลาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ  
คือ 15.1 ปี (พ.ศ. 2563 : 15.2 ปี) 
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การวิเคราะห์การครบกำหนดของการจ่ายชำระผลประโยชน์พนักงานที่ไม่มีการคิดลด มีดังนี ้
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 บาท บาท บาท บาท 
     

ครบกำหนดชำระภายใน     
น้อยกว่า 1 ปี  2,006,949   1,438,731   -     -  
เกินกว่า 1 ป ีแต่ไม่เกิน 2 ปี  2,102,725   209,670   -     -  
เกินกว่า 2 ป ีแต่ไม่เกิน 5 ปี  3,014,769   5,607,333   847,534   966,062  
เกินกว่า 5 ปี  66,678,417   88,022,129   11,647,223   13,676,881  
  73,802,860   95,277,863   12,494,757   14,642,943  

 
27.2 ผลประโยชน์ระยะยาวอืFน 

 
จำนวนที่รับรู้ในงบแสดงฐานะการเงิน มีดังนี ้
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
     

มูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชน ์     
   ระยะยาวอื่น  2,016,097   1,862,138   -    - 

หนี้สินที่รับรู้ในงบแสดงฐานะการเงิน  2,016,097   1,862,138   -    - 
 
รายการเคลื่อนไหวของภาระผูกพันผลประโยชน์ระยะยาวอื่นระหว่างปีมีดังนี ้
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
     

ณ วันที่ 1 มกราคม  1,862,138   2,298,109   -    - 
ต้นทุนบริการปัจจุบัน  377,023   330,025   -    - 
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย  25,889   22,054   -    - 
โอนย้าย  -     (383,514)  -    - 
การวัดมูลค่าใหม ่     
   กำไรที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง 
        ข้อสมมติทางการเงิน  (22,632) - - - 
   กำไรที่เกิดจากประสบการณ์  (71,321)  -    - - 

  308,959   (31,435) - - 
     
การจ่ายชำระผลประโยชน ์  (155,000)  (404,536)  -    - 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2,016,097    1,862,138   -    - 
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ข้อสมมติฐานจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่สำคัญ ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะ
การเงินเฉพาะกิจการ มีดังต่อไปนี ้
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
   

อัตราคิดลด   ร้อยละ 0.51 ถึง 3.59   ร้อยละ 1.19 ถึง 2.51  
อัตราการลาออก   
- อายุน้อยกว่า 30 ปี   ร้อยละ 20.00    ร้อยละ 20.00  
- ตั้งแต่ 30 ป ีถึงน้อยกว่า 40 ปี   ร้อยละ 15.00    ร้อยละ 15.00  
- ตั้งแต่ 40 ป ีถึงน้อยกว่า 55 ปี   ร้อยละ 9.00    ร้อยละ 9.00  
- อายุ 55 ปี ขึ้นไป   ร้อยละ 0.00    ร้อยละ 0.00  
 
การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของข้อสมมติหลักในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยเป็นดังนี้ 
 

 งบการเงินรวม 
   ผลกระทบต่อภาระผกูพนัโครงการ 
   ผลประโยชน์ระยะยาวอืFน 
 การเปลีFยนแปลงในข้อสมมติ การเพิFมขึEน (ลดลง) ของภาระผกูพนั 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
   บาท บาท 
     

อัตราคิดลด เพิ่มขึ้นร้อยละ 1 เพิ่มขึ้นร้อยละ 1  (86,100) (150,246) 
 ลดลงร้อยละ 1 ลดลงร้อยละ 1  89,650  166,076 
อัตราการลาออกของพนักงาน เพิ่มขึ้นร้อยละ 20 เพิ่มขึ้นร้อยละ 20  (224,589) (456,495) 
 ลดลงร้อยละ 20 ลดลงร้อยละ 20  274,247  577,637 
 

28 ทนุเรือนหุ้น 

 
การเปลี่ยนแปลงของทุนเรือนหุ้นสำหรับปีสิ้นสุดวันที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 และ 2563 มีดังนี ้
 
 

ทนุจดทะเบียน ทนุทีAออกและชาํระแล้ว 
ส่วนเกิน

มลูค่า 
 

ส่วนเกินทนุ 
 

 จาํนวนหุ้น มลูค่าหุ้น จาํนวนหุ้น มลูค่าหุ้น หุ้นสามญั หุ้นทนุซืHอคืน หุ้นทนุซืHอคืน 
 หุ้น บาท หุ้น บาท บาท บาท บาท 
        

ณ วันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2563 615,000,000 307,500,000 609,307,775 304,653,888 708,639,327 - - 
การออกหุ้นให้พนักงาน   - - - - - 
   ตามโครงการให้สิทธิซ้ือหุ้น 152,326,944 76,163,472  -     -     -    - - 
หัก  หุ้นทุนซ้ือคืน - - - - - - (40,089,186) 
ณ วันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2564 767,326,944 383,663,472 609,307,775 304,653,888 708,639,327 - (40,089,186) 
ลดทุนจดทะเบียน (5,692,225) (2,846,112) - - - - - 
การใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ 
   ซ้ือหุ้นสามัญ (หมายเหตุข้อ 29) 

 
- 

 
- 11,402,200 5,701,100 62,712,100 

 
- 

 
- 

การขายหุ้นทุนซ้ือคืน - - - - - 58,481,254 40,089,186 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 761,634,719 380,817,360 620,709,975 310,354,988 771,351,427 58,481,254 - 
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พ.ศ. 2564 
 
เมื่อวันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2564 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี พ.ศ. 2564 ได้อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนจำนวน 2.85 ล้านบาท  
จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 383.66 ล้านบาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 380.82 ล้านบาท เนื่องจากได้สิ้นสุดโครงการออก
และเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่พนักงาน (Employee Stock Option Program: ESOP) ครั้งสุดท้ายในวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2563
โดยมีจำนวนหุ้นรองรับที่ไม่ได้มีการใช้สิทธิ (ไม่ได้ออกจำหน่าย) คงเหลือจำนวนทั้งสิ้น 5,692,225 หุ้น หรือคิดเป็นจำนวนทุน 
จดทะเบียน จำนวน 2.85 ล้านบาท โดยบริษัทได้จดทะเบียนลดทุนกับกระทรวงพาณิชย์ในวันที ่23 เมษายน พ.ศ. 2564 
 
เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท อนุมัติการจำหน่ายหุ้นทุนซื้อคืนจำนวน 8,000,000 หุ้น ซึ่งมีราคาทุน
ในการซื้อคืนจำนวน 40.09 ล้านบาท โดยมีกำหนดระยะเวลาการจำหน่ายหุ้นทุนซื้อคืนตั้งแต่วันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ถึงวันที่  
25 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 โดยบริษัทจำหน่ายหุ้นทุนซื้อคืนทั้งหมดเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2564 ได้เงินทั้งสิ้นจำนวน 98.57 ล้านบาท 
ทั้งนี้บริษัทได้บันทึกส่วนเกินทุนหุ้นทุนซื้อคืนจำนวน 58.48 ล้านบาท และมีการโอนสำรองหุ้นทุนซื้อคืนที่ตั้งสำรองไว้ไปยังกำไรสะสม
ทั้งจำนวน 
 
พ.ศ. 2563 
 
เมื่อวันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2563 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี พ.ศ. 2563 ได้อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 
152,326,944 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาทต่อหุ้น เป็นจำนวนเงิน 76,163,472 บาท บริษัทได้จดทะเบียนเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิชย์
เมื่อวันที ่27 เมษายน พ.ศ. 2563 
 
เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท อนุมัติโครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงิน โดยจำนวนหุ้น 
ที่ซื้อคืนไม่เกิน 10,000,000 หุ้น หรือคิดเป็นจำนวนไม่เกินร้อยละ 1.64 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ซึ่งมีวงเงิน 
สำหรับโครงการซื้อหุ้นคืนในจำนวนวงเงินไม่เกิน 50.00 ล้านบาท กำหนดระยะเวลาการซื้อหุ้นคืนตั้งแต่วันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2563  
ถึงวันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 โดยบริษัทมีการซื้อหุ้นคืนในปี พ.ศ. 2563 แล้วจำนวน 8,000,000 หุ้น คิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 
40.09 ล้านบาท ทั้งนี้บริษัทได้จัดสรรกำไรสะสมไว้เป็นสำรองหุ้นทุนซื้อคืนด้วยราคาทุนของหุ้นที่ซื้อคืนมา 
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29 ใบสาํคญัแสดงสิทธิทีFจะซืEอหุ้นสามญั 

 

เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 บริษัทได้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (III-W1) เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของ
บริษัท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
 

ประเภทใบสำคัญแสดงสิทธ ิ : ชนิดระบุชื่อผู้ถือ และสามารถโอนเปลี่ยนมือได ้  
อายุของใบสำคัญแสดงสิทธ ิ : 3 ป ีนับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ 
จำนวน   : 152,326,837 หน่วย 
สัดส่วนเสนอขาย  : ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ได้รับการจัดสรร 
ราคาเสนอขาย  : 0.00 บาทต่อหน่วย (ไม่คิดมูลค่า) 
อัตราการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ : ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทได้ 1 หุ้น 
ราคาใช้สิทธิ  : 6.00 บาทต่อ 1 หุ้นสามัญใหม่ 
วันกำหนดการใช้สิทธ ิ : วันทำการสุดท้ายของทุก 6 เดือน นับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ (เดือนพฤศจิกายน  
    และเดือนพฤษภาคม)ของแต่ละป ีตลอดอายุใบสำคัญแสดงสิทธิ 
วันแรกของการใช้สิทธิ : วันที ่30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 
วันสุดท้ายของการใช้สิทธ ิ : วันที ่13 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 
 

ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 มีผู้แสดงความจำนงในการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ 11,402,200 สิทธิ 
เพื่อซื้อหุ้นสามัญจำนวน 11,402,200 หุ้น ราคาใช้สิทธิหน่วยละ 6.00 บาท รวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 68,413,200 บาท ซึ่งบริษัทได้รับ
ชำระเงินเต็มจำนวนแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2564 มีสิทธิซื้อหุ้นคงเหลือจำนวน  140,924,637 สิทธิ ซึ่งจะครบอายุการใช้สิทธิ
ในป ีพ.ศ. 2566 
 

30 เงินปันผลจ่าย 

 

พ.ศ. 2564 
 

เมื่อวันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2564 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี พ.ศ. 2564 ได้อนุมัติการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.10 บาทต่อ
หุ้น สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญทั้งหมดจำนวน 601,238,375 หุ้น รวมเป็นเงิน
ทั้งสิ้น 60.12 ล้านบาท โดยบริษัทได้พิจารณากำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 28 เมษายน 
พ.ศ. 2564 และบริษัทจ่ายเงินปันผลในวันที ่18 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 
 

เมื่อวันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2564 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 8/2564 ได้อนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอัตราหุ้นละ 
0.10 บาทต่อหุ้น สำหรับผลการดำเนินงานวันที่ 1  มกราคม พ.ศ. 2564 ถึง 30 มิถุนายน พ.ศ. 2564 ให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญทั้งหมด
จำนวน 609,407,775 หุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 60.94 ล้านบาท โดยบริษัทได้พิจารณากำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิ 
ในการรับเงินปันผลในวันที ่6 ตุลาคม พ.ศ. 2564 และบริษัทจ่ายเงินปันผลในวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2564 
 

พ.ศ. 2563 
 

เมื่อวันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2563 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี พ.ศ. 2563 ได้อนุมัติให้จัดสรรทุนสำรองตามกฏหมายจำนวน  
6.10 ล้านบาทและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.15 บาทต่อหุ้น สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 
โดยมีจำนวนหุ้นสามัญที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลจำนวน 609,307,775 หุ้น เป็นจำนวนเงิน 91.40 ล้านบาท บริษัทจ่ายเงินปันผลดังกล่าว
ให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 
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31 สาํรองตามกฎหมาย 

 
ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 บริษัทต้องจัดสรรสำรองตามกฎหมายอย่างน้อยร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิหลักหักส่วน
ของขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีมูลค่าไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ทุนสำรองนี้ไม่สามารถนำไปจ่าย 
เงินปันผลได้ 
 

32 รายได้อืFน 

 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 บาท บาท บาท บาท 
     
รายได้ค่าเช่า  485,756   518,384   -     -    
รายได้ดอกเบี้ย  1,203,302   801,256   9,183,406   10,427,259  
รายได้ค่าบริหารจัดการ  4,584,000   4,656,000   56,000,000   48,320,000  
กำไรจากการขายเงินลงทุน  -  43,983,971   -     8,228,282  
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย ์  2,036,540  -   -    - 
กำไรจากการปรับโครงสร้าง (หมายเหตุข้อ 16.2)  52,077,997  -  136,318,022  - 
รายได้อื่น  13,331,075   6,993,151   3,461,255   1,945,748   

73,718,670  56,952,762  204,962,683    68,921,289  
 

33 ต้นทนุทางการเงิน 

 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 บาท บาท บาท บาท 
     
ดอกเบี้ยเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน  19,940,188   21,824,991   19,929,013   18,385,140  
ดอกเบี้ยสัญญาเช่า  7,803,301  8,436,624  236,163  396,751 
ดอกเบี้ยจ่ายสำหรับสิ่งตอบแทนที่คาดว่าจะต้องจ่าย 
   สำหรับการลงทุนในการร่วมค้า  

 
- 

 
 886,874  

 
- 

 
 886,874  

ดอกเบี้ยจ่ายอื่นๆ 291,033  285,360              2,582  2,583  

 28,034,522 31,433,849 20,167,758  19,671,348  
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34 ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะ 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 บาท บาท บาท บาท 
     
ค่าระวาง 1,935,022,595  866,723,297  222,182,746  17,775,689  
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน  329,628,973   285,858,611   65,087,600   54,482,587  
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย   100,255,704  101,161,984  9,772,237   9,779,943  
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายทรัพย์สิน (หมายเหตขุ้อ 19)  12,286   51,281  -  -    
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน (หมายเหตขุ้อ 11)  1,714,255   11,747,036  1,455,729      173,273  
การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ (หมายเหตขุ้อ 39)  -     885,452  -  885,452  
ค่าใช้จ่ายตามสัญญาเช่าดำเนินงาน  15,722,409  27,830,378   67,723   32,550  
ค่าสาธารณูปโภค  30,967,837   31,397,753   10,173,395   10,243,489  
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ และค่าธรรมเนียมอื่น 54,089,372  44,994,161   27,418,472   19,263,662  
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา  13,900,679   12,048,350  2,152,728  1,511,371  
 

35 ภาษีเงินได้ 

 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 บาท บาท บาท บาท 
     
ภาษีเงินได้ในปีปัจจุบัน  56,665,953   9,044,922   35,464,811   -    
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญช ี(หมายเหตุข้อ 22)  5,145,778   3,664,091   4,710,416   2,165,891  
  61,811,731   12,709,013   40,175,227    2,165,891  

 
ภาษีเงินได้ที่แสดงในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมคำนวณจากกำไรสุทธิทางภาษีของบริษัทในอัตราร้อยละ 20 และของบริษัทย่อย 
ในอัตราร้อยละ 17 หรือ 20  
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ภาษีเงินได้สำหรับกำไรก่อนภาษีเงินได้ของกลุ่มกิจการมียอดจำนวนที่แตกต่างจากการคำนวณกำไรทางบัญชีคูณกับอัตราภาษี  
โดยมีรายละเอียดดังนี ้
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 บาท บาท บาท บาท 
     
กำไรก่อนภาษี  439,152,766   161,133,825   526,773,395   129,552,013  

     
ภาษีคำนวณจากอัตราภาษีร้อยละ 17 หรือ 20  119,052,162   31,992,608   105,354,679   25,910,403 
   (พ.ศ. 2563 : ร้อยละ 17 หรือ 20)     
ผลกระทบ:     
   ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า  (44,676,874)  (27,085,403)  -     -    
   รายได้ที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้  (14,745,742)  (6,577,631)  (66,967,790)  (25,217,978) 
   รายจ่ายที่ถือเป็นรายจ่ายทางภาษีได้เพิ่ม  (3,507,045)  (2,059,631)  (382,581)  (1,079,599) 
   ค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถหักภาษ ี  4,210,970  4,731,564  2,170,919   2,553,065  
   การใช้ผลขาดทุนทางภาษีงวดก่อนที่ไม่ได้รับรู ้     
       เป็นสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (1,640,931) - - - 
   ผลขาดทุนทางภาษีในงวดปัจจุบันที่ไม่ได้รับรู้     
       เป็นสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 2,652,154 9,887,601 -  -    
   การกลับรายการผลขาดทุนทางภาษีในงวด     
       ก่อนที่บันทึกเป็นสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 467,037   1,819,905  -  -    
ภาษีเงินได้  61,811,731   12,709,013   40,175,227  2,165,891 
 
อัตราภาษีเงินได้ถัวเฉลี่ยสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 สำหรับงบการเงินรวม คือ อัตราร้อยละ 14.08 (พ.ศ. 2563: 
อัตราร้อยละ 7.88) และงบการเงินเฉพาะกิจการ คือ อัตราร้อยละ 7.63 (พ.ศ. 2563: อัตราร้อยละ 1.67) อัตราภาษีเงินได้ของงบการเงิน
รวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเปลี่ยนแปลงจากงวดก่อนเนื่องจากรายการปรับปรุงกำไรทางภาษีที่เกิดขึ้นไม่สม่ำเสมอ 
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36 กาํไรต่อหุ้น 

 

36.1) กาํไรต่อหุ้นขั EนพืEนฐาน 
 
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคำนวณโดยการหารกำไรสุทธิที่เป็นของผู้ถือหุ้นสามัญด้วยจำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 
ตามระยะเวลาที่ออกอยู่ในระหว่างปี 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
     
กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัท (บาท) 377,341,035 162,491,422 486,598,168 127,386,122 
     
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น) 606,643,506 594,713,290 606,643,506 594,713,290 
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาทต่อหุ้น) 0.6220 0.2732 0.8021 0.2142 

 
36.2) กาํไรต่อหุ้นปรบัลด 
 

กำไรต่อหุ้นปรับลดคำนวณโดยการหารกำไรสุทธิที่เป็นของผู้ถือหุ้นสามัญด้วย จำนวนหุ้นสามัญสำหรับการคำนวณกำไรต่อหุ้น 
ขั้นพื้นฐาน ปรับเพิ่มด้วยจำนวนหุ้นสามัญที่ต้องออกเสมือนว่ามีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
     
กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ ่(บาท) 377,341,035 162,491,422 486,598,168 127,386,122 
     
จำนวนหุ้นสำหรับการคำนวณกำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 606,543,506 594,713,290 606,543,506 594,713,290 
บวก  จำนวนหุ้นสามัญที่ออกเพิ่มเสมือนว่าม ี     
          การใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญถัวเฉลี่ย     
          ถ่วงน้ำหนัก (หุ้น) 63,167,516 - 63,167,516 - 
จำนวนหุ้นสำหรับการคำนวณกำไรต่อหุ้นปรับลด (หุ้น) 669,811,022 594,713,290 669,811,022 594,713,290 
กำไรต่อหุ้นปรับลด (บาทต่อหุ้น) 0.5634 0.2732 0.7265 0.2142 
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37 รายการกบับคุคลหรือกิจการทีFเกีFยวข้องกนั 

 
บริษัทมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 2 ท่าน ซึ่งเป็นกรรมการของบริษัทและถือหุ้นในบริษัทรวมกันร้อยละ 33.73 (พ.ศ. 2563 : ร้อยละ 35.64) 
 
รายการต่อไปนี้เป็นรายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 
 
37.1 รายได้จากการให้บริการ 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 บาท บาท บาท บาท 
รายได้จากการให้บริการ     
บริษัทย่อย  -     -     9,040,384   10,447,619  
บริษัทร่วม  91,174,324   13,748,514   64,016,689   6,214,384  
การร่วมค้า  16,454,842   34,520,617   620,503   367,569  
  107,629,166   48,269,131   73,677,576   17,029,572  

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 บาท บาท บาท บาท 
     
รายได้จากการให้เช่าและการบริการทีFเกีFยวข้องกนั     
บริษัทย่อย  -     -     6,287,275   5,716,692  
บริษัทร่วม  6,081,327   6,130,475   6,081,327   6,130,475  
การร่วมค้า  2,142,305   2,113,178   2,142,305   2,113,178  

  8,223,632   8,243,653   14,510,907   13,960,345  
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 บาท บาท บาท บาท 
รายได้ค่าบริหารจดัการ     
บริษัทย่อย  -     -     56,000,000   48,320,000  
บริษัทร่วม  2,160,000   2,220,000   -     -    
การร่วมค้า  2,424,000   2,436,000   -     -    
  4,584,000   4,656,000   56,000,000   48,320,000  

 



บริษทั ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส ์จาํกดั (มหาชน) 
หมายเหตปุระกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
สาํหรบัปีสิEนสดุวนัทีF 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 

108 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 บาท บาท บาท บาท 
เงินปันผลรบั     
บริษัทย่อย  -     -     92,000,000   43,743,901  
บริษัทร่วม  -     -     10,700,000   5,770,000  
การร่วมค้า  -     -     232,139,530   76,575,990  
  -     -     334,839,530   126,089,891  

 
37.2 การรบับริการ 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 บาท บาท บาท บาท 
     
การรบับริการจาก     
บริษัทย่อย  -     -     9,515,329   5,378,553  
บริษัทร่วม  132,338,627   2,342,549   130,165,905   1,998,712  
การร่วมค้า  399,259,412   267,209,527   -     -    
  531,598,039   269,552,076   139,681,234   7,377,265  
 

37.3 ยอดค้างชาํระทีFเกิดจากการให้และรบับริการ 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 บาท บาท บาท บาท 
     
ลกูหนีEการค้า     
บริษัทย่อย  -     -     81,186  1,368,583 
บริษัทร่วม  17,425,565   6,568,354   12,786,500  2,281,756 
การร่วมค้า  2,898,160   2,929,609   -    23,211 
  20,323,725   9,497,963   12,867,686  3,673,550 

     
ลกูหนีEอืFน     
บริษัทย่อย  -     -     16,979,843  19,597,050 
บริษัทร่วม  23,519,330   -     23,519,330  - 
การร่วมค้า  1,052,610   2,735,264   35,787  - 

  24,571,940   2,735,264   40,534,960  19,597,050 
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 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 บาท บาท บาท บาท 
     
เจ้าหนีEการค้า     
บริษัทย่อย  -     -     3,689,213   690,377  
บริษัทร่วม  18,598,194   191,436   18,411,728   165,169  
การร่วมค้า  51,191,410   43,531,535   -     -    

  69,789,604   43,722,971   22,100,941   855,546  

     
เจ้าหนีEอืFน     
บริษัทย่อย  -     -   250,000  - 
บริษัทร่วม - 16,857 - - 

 - 16,857 250,000 - 
     
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย     
บริษัทย่อย  -     -     1,456,323  15,347    
การร่วมค้า  764,319   -     -     -    
  764,319   -     1,456,323  15,347    

 
37.4 เงินปันผลค้างรบั 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 บาท บาท บาท บาท 
     
บริษัทย่อย  -     -     42,000,000   31,230,061  
บริษัทร่วม  4,300,000   2,150,000   4,300,000   2,150,000  
การร่วมค้า  98,657,666   30,516,010   93,505,568   28,116,090  
  102,957,666   32,666,010   139,805,568   61,496,151  

 
37.5 เงินให้กู้ยืมระยะสั Eนแก่กิจการทีFเกีFยวข้องกนั 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 บาท บาท บาท บาท 
     
บริษัทย่อย  -     -     181,000,000   232,216,300  
การร่วมค้า  14,450,000   1,350,000   14,450,000   1,350,000  
  14,450,000   1,350,000   195,450,000   233,566,300  
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เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน มีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.10 - 5.47 ต่อปี (พ.ศ. 2563 : ร้อยละ 4.10 - 6.25 ต่อปี) และ 
มีกำหนดจ่ายชำระคืนเมื่อทวงถาม 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 บาท บาท บาท บาท 
     
ณ วันที่ 1 มกราคม  1,350,000   11,250,000   233,566,300   287,066,300  
เพิ่มขึ้นระหว่างปี  83,100,000   5,000,000   165,100,000   92,400,000  
รับชำระคืนระหว่างปี  (70,000,000)  (14,900,000)  (203,216,300)  (145,900,000) 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม  14,450,000   1,350,000   195,450,000   233,566,300  
 

37.6 ค่าตอบแทนผูบ้ริหารสาํคญั 
 
ผู้บริหารสำคัญของบริษัท รวมถึงกรรมการ (ไม่ว่าจะทำหน้าที่ในระดับบริหารหรือไม่) คณะผู้บริหารระดับสูง เลขานุการบริษัท  
และหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน ค่าตอบแทนที่จ่ายหรือค้างจ่ายสำหรับผู้บริหารสำคัญมีดังนี้ 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 บาท บาท บาท บาท 
     
เงินเดือนและผลประโยชน์ระยะสั้นอื่น  68,534,025   48,971,158   23,111,285   17,466,556  
การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์  -     885,452   -     885,452  

  68,534,025   49,856,610   23,111,285   18,352,008  

 
37.7 การคํEาประกนั 

 
บริษัทได้ทำหนังสือค้ำประกันที่ออกโดยธนาคารให้แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน จำนวน 400.07 ล้านบาท (หมายเหตุข้อ 40.1)  
(พ.ศ. 2563 : 379.71 ล้านบาท) 
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38 การเปลีFยนแปลงในหนีEสินทีFเกิดจากกิจกรรมจดัหาเงิน 
 

การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินจากกิจกรรมจัดหาเงินสามารถแสดงได้ดังนี้ 
 

   รายการเปลี*ยนแปลงที*ไม่ใช่เงินสด  
    การยกเลิก  
 1 มกราคม กระแสเงินสด  และการเปลี*ยน 31 ธนัวาคม 
 พ.ศ. 2564 สทุธิ การเพิ*มขึHน แปลงสญัญาเช่า พ.ศ. 2564 
 บาท บาท บาท บาท บาท 
      

งบการเงินรวม      
      

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 130,000,000 (10,000,000) - - 120,000,000 

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 390,000,000 (15,000,000) - - 375,000,000 

หนี้สินตามสัญญาเช่า 212,688,559 (62,410,107) 24,143,095 (52,567,604) 121,853,943 
      

งบการเงินเฉพาะกิจการ      
      

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 130,000,000 (10,000,000) - - 120,000,000 

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 390,000,000 (15,000,000) - - 375,000,000 

หนี้สินตามสัญญาเช่า 7,093,946 (3,090,956) - - 4,002,990 
 

   

รายการ
เปลีFยนแปลงทีF

ไม่ใช่เงินสด  
 1 มกราคม กระแสเงินสด  31 ธนัวาคม 
 พ.ศ. 2563 สทุธิ การเพิFมขึEน พ.ศ. 2563 
 บาท บาท บาท บาท 
     

งบการเงินรวม     
     

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน - 130,000,000 - 130,000,000 
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 300,000,000 90,000,000 - 390,000,000 
หนี้สินตามสัญญาเช่า 251,566,718 (53,506,746) 14,628,587 212,688,559 
     
งบการเงินเฉพาะกิจการ     
     

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน - 130,000,000 - 130,000,000 
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 300,000,000 90,000,000 - 390,000,000 
หนี้สินตามสัญญาเช่า 11,881,870 (4,787,924) - 7,093,946 
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39 การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ ์

 

เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2560 บริษัทออกใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญ จำนวน 10,500,000 สิทธิ สำหรับเสนอขายแก่กรรมการและ
พนักงานที่เข้าเงื่อนไขที่กำหนด ในระหว่างที่บริษัททำการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย 
มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญใหม่ได้ 1 หุ้น ใบสำคัญแสดงสิทธินี้มีกำหนดระยะเวลาใช้สิทธิภายใน 3 ปี นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ การออก
ใบสำคัญแสดงสิทธิทำให้เกิดรายการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์จำนวน 3,990,000 บาท ซึ่งอ้างอิงจากมูลค่ายุติธรรมของใบสำคัญแสดงสิทธิ 
รายการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์จะทยอยรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายตลอดระยะเวลาการใช้สิทธ ิ 
 

เมื่อวันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2563 ใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญดังกล่าวได้ครบอายุการใช้สิทธิ 
 

ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 บริษัทรับรู้รายจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์จำนวน 885,452 บาท 
 

40 ภาระผกูพนั 

 

40.1 หนังสือคํEาประกนัธนาคาร 
 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 กลุ่มกิจการและบริษัทมีหนังสือค้ำประกันที่ออกโดยธนาคารเพื่อเป็นหลักประกันในการ
ให้บริการ ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ จำนวน 400.07 ล้านบาท และ 311.46 ล้านบาท ตามลำดับ  
(31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 : จำนวน 379.71 ล้านบาท และ 259.31 ล้านบาท ตามลำดับ) 
 

40.2 เครืFองมือทางการเงิน 
 

40.2.1 สญัญาซืEอขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า 
 

สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเป็นสัญญาที่ช่วยในการบริหารความเสี่ยงที่เกิดจากความผันผวนอัตรา

แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 
 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 วันครบกำหนดชำระเงินของสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าที่เปิดสถานะไว้ 
มีกำหนดชำระเงินภายใน 1 ปี มูลค่ายุติธรรมของสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุข้อ 7 
 

40.2.2 สญัญาแลกเปลีFยนอตัราดอกเบีEย 
 

สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยเป็นสัญญาที่ช่วยในการบริหารความเสี่ยงที่เกิดจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย 
 

รายละเอียดของสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 มีดังนี ้
 

 
จาํนวนเงินต้น 

 
อตัราดอกเบีHยรบัตามสญัญาแลกเปลีAยน 

อตัราดอกเบีHยจ่าย 
ตามสญัญาแลกเปลีAยน 

 
วนัสิHนสดุสญัญา 

300,000,000 บาท อัตราดอกเบ้ียลอยตัว THB-THBFIX 6 เดือน 
   บวกด้วยอัตราร้อยละ 1.6 

อัตราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 4.1 
ต่อปี 

31 ตุลาคม พ.ศ. 2567 

 

มูลค่ายุติธรรมของสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตขุ้อ 7 
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40.3 ภาระผกูพนัรายจ่ายฝ่ายทนุ 

 
ภาระผูกพันที่เป็นข้อผูกมัด ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงินที่เกี่ยวข้องกับรายจ่ายฝ่ายทุนซึ่งยังไม่ได้รับรู้ในงบการเงิน มีดังนี ้
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 บาท บาท บาท บาท 
     

การสร้างอาคารและที่จอดรถ - 3,050,000 - 3,050,000 
 

41 เหตกุารณ์ภายหลงัวนัทีFในงบการเงิน 

 
41.1 เงินปันผลจ่าย 

 
เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2565 ได้อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี พ.ศ. 2565 เพื่อพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการประจำปี พ.ศ. 2564 ให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญ
ทั้งหมด ในอัตราหุ้นละ 0.40 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 24.34 ล้านบาท ทั้งนี้บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วเมื่อวันที่ 
21 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท ดังนั้น บริษัทจะจ่ายเงินปันผลในครั้งนี้อีกหุ้นละ 0.30 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 
186.2 ล้านบาท 
 

41.2 การลงทนุเพิFมในบริษทั เอเชีย เน็ตเวิรค์ อินเตอรเ์นชั Fนแนล จาํกดั 
 
เมื่อวันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2565 บริษัทได้เข้าลงทุนเพิ่มเติมในบริษัท เอเชีย เน็ตเวิร์ค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (ANI) จำนวน 
300.8 ล้านบาท โดยเข้าซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 3,008,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 100 บาท (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 25 บาท) 
เพื่อใช้เป็นแหล่งเงินทุนในการเข้าลงทุนในกลุ่มบริษัท Asia GSA (M) SDN BHD โดย Superior GSA Pte., Ltd. ในสัดส่วน
ร้อยละ 20 ซึ่งประกอบธุรกิจเป็นตัวแทนขายระวางสินค้าสายการบินในประเทศมาเลเซีย สิงคโปร์ และเวียดนาม ทั้งนี้ ภายหลัง
การทำธุรกรรมข้างต้นจะทำให้บริษัทมสีัดส่วนการถือหุ้นใน ANI ลดลงจากร้อยละ 55.24 เป็นร้อยละ 50.30 ของทุนจดทะเบียน 

 
41.3 การจดัตั Eงบริษทั แอลแอลแอล โลจิสติกส ์จาํกดั 

 
เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2565 ได้อนุมัติให้จัดตั้งบริษัทร่วมค้า ชื่อ บริษัท แอล
แอลแอล โลจิสติกส์ จำกัด ทุนจดทะเบียน 10 ล้านบาท ถือหุ้นสัดส่วนร้อยละ 51 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว ร่วมกับพันธมิตรทาง
ธุรกิจ เพื่อดำเนินธุรกิจตัวแทนผู้ส่งออกและนำเข้าในด้านรถไฟระหว่างประเทศ 
 

41.4 การจาํหน่ายเงินลงทนุในบริษทั เทเลพอรต์ (ประเทศไทย) จาํกดั 
 
เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2565 ได้มีมติอนุมัติจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัท เทเลพอร์ต 
(ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งประกอบธุรกิจการเป็นตัวแทนขายระวางสินค้าสายการบิน ที่บริษัทถือหุ้นทั้งหมดในสัดส่วนร้อยละ 50 
ให้กับบุคคลที่ไม่เกี่ยวโยง ในมูลค่า 13.35 ล้านบาท 
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