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ข้อมลูทางการเงินรวมและข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาล 
(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
 
วนัทีG 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 
 



 

 

รายงานการสอบทานข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลโดยผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต 
 
เสนอ คณะกรรมการของบริษัท ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)  
 
ข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมูลทางการเงินรวมระหว่างกาลของบริษัท ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และ 
ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาลของบริษัท ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะ
การเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกำไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ 
เฉพาะกิจการ รวมถึงงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุ
ประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ ซึ่งผู้บริหารของกิจการเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนอข้อมูลทางการเงิน
รวมและข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาลนี้ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 เรื่อง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล  
ส่วนข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการให้ข้อสรุปเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินรวมและข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาล
ดังกล่าวจากผลการสอบทานของข้าพเจ้า 
 
ขอบเขตการสอบทาน 
 

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 “การสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชี  
รับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลประกอบด้วย การใช้วิธีการสอบถามบุคลากรซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้รับผิดชอบ
ด้านการเงินและบัญชี และการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอื่น การสอบทานนี้มีขอบเขตจำกัดกว่าการตรวจสอบ
ตามมาตรฐานการสอบบัญชี ทำให้ข้าพเจ้าไม่สามารถได้ความเชื่อมั่นว่าจะพบเรื่องที่มีนัยสำคัญทั้งหมดซึ่งอาจพบได้จากการตรวจสอบ 
ดังนั้นข้าพเจ้าจึงไม่อาจแสดงความเห็นต่อข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลที่สอบทานได้ 
 

ข้อสรปุ 
 

ข้าพเจ้าไม่พบสิ่งที่เป็นเหตุให้เชื่อว่าข้อมูลทางการเงินรวมและข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาลดังกล่าวไม่ได้จัดทำขึ้น
ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 34 เรื่อง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ในสาระสำคัญจากการสอบทานของข้าพเจ้า 
 
 
บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด 
 
 
 
 
 

สขุมุาภรณ์  วงศอ์ริยาพร 
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4843 
กรุงเทพมหานคร 
10 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 



1

บริษัท ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส์ จํากัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันทีC  31 มีนาคม พ.ศ. 2565

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว)

31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท1าเงินสด 172,219,561 168,108,157 104,500,436 53,914,908

ลูกหน้ีการค6าและลูกหน้ีอื่น - สุทธิ 8 627,959,029 801,356,595 229,901,296 328,401,689

เงินให6กู6ยืมระยะสั้นแก1กิจการที่เก่ียวข6องกัน 15.3 31,600,000 14,450,000 238,100,000 195,450,000

สินค6าคงเหลือ 1,208,512 1,372,071 - -

สินทรัพยCหมุนเวียนอื่น 50,823,606 52,519,577 41,313,051 42,388,602

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 883,810,708 1,037,806,400 613,814,783 620,155,199

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินลงทุนในบริษัทย1อย 9.1 - - 157,948,570 157,948,570

เงินลงทุนในบริษัทร1วม 9.2 271,723,282 265,205,314 231,472,563 231,472,563

เงินลงทุนในการร1วมค6า 9.3 1,557,761,969 1,192,181,445 1,491,731,646 1,185,431,646

สินทรัพยCทางการเงินที่วัดมูลค1าด6วย

มูลค1ายุติธรรมผ1านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 7 13,250 13,250 - -

อสังหาริมทรัพยCเพื่อการลงทุน - สุทธิ - - 72,093,793 73,138,069

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณC - สุทธิ 185,070,889 191,102,395 29,230,969 29,218,602

สินทรัพยCสิทธิการใช6 - สุทธิ 108,233,757 121,259,633 3,772,880 4,069,367

สินทรัพยCไม1มีตัวตน - สุทธิ 13,978,001 14,841,470 120,868 211,199

สินทรัพยCภาษีเงินได6รอการตัดบัญชี - สุทธิ 11,435,147 11,268,986 1,728,074 2,167,746

เงินประกันสัญญา 17,150,665 14,948,390 2,713,005 2,393,270

สินทรัพยCไม1หมุนเวียนอื่น 102,067,529 97,871,112 12,027,973 12,027,973

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 2,267,434,489 1,908,691,995 2,002,840,341 1,698,079,005

รวมสินทรัพย์ 3,151,245,197 2,946,498,395 2,616,655,124 2,318,234,204

หมายเหตุประกอบข6อมูลทางการเงินเปOนส1วนหนึ่งของข6อมูลทางการเงินระหว1างกาลนี้

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ

กรรมการ                                                                          กรรมการ                                                                 .

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

งบแสดงฐานะการเงิน (ต1อ)

ณ วันทีC  31 มีนาคม พ.ศ. 2565

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว)

31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

หนีU สินและส่วนของเจ้าของ

หนีU สินหมุนเวียน

เงินกู6ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 11.1 120,000,000 120,000,000 120,000,000 120,000,000

เจ6าหน้ีการค6าและเจ6าหน้ีอื่น 10 319,145,952 488,319,582 52,117,011 68,072,884

ส1วนของเงินกู6ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน

ที่ถึงกําหนดชําระภายในหน่ึงปR 11.2 120,750,000 105,750,000 120,750,000 105,750,000

ส1วนของหน้ีสินตามสัญญาเช1า

ที่ถึงกําหนดชําระภายในหน่ึงปR 51,207,223 52,212,118 1,547,995 1,922,355

หน้ีสินอนุพันธCทางการเงิน 7 - 2,668 - 2,668

ภาษีเงินได6ค6างจ1าย 28,333,299 27,611,117 26,241,356 25,757,647

หน้ีสินหมุนเวียนอื่น 30,557,740 35,723,930 6,840,080 10,824,651

รวมหนีU สินหมุนเวียน 669,994,214 829,619,415 327,496,442 332,330,205

หนีU สินไม่หมุนเวียน

เงินกู6ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 11.2 531,750,000 269,250,000 531,750,000 269,250,000

หน้ีสินตามสัญญาเช1า - สุทธิ 58,880,842 69,641,825 2,210,955 2,080,635

ภาระผูกพันผลประโยชนCพนักงาน 24,124,810 23,379,954 3,947,967 3,830,935

ประมาณการหน้ีสินจากการรื้อถอน 7,125,062 7,052,304 62,468 61,822

หน้ีสินอนุพันธCทางการเงิน 7 3,234,784 4,640,029 3,234,784 4,640,029

หน้ีสินไม1หมุนเวียนอื่น 864,500 1,168,000 703,879 843,379

รวมหนีU สินไม่หมุนเวียน 625,979,998 375,132,112 541,910,053 280,706,800

รวมหนีU สิน 1,295,974,212 1,204,751,527 869,406,495 613,037,005

หมายเหตุประกอบข6อมูลทางการเงินเปOนส1วนหนึ่งของข6อมูลทางการเงินระหว1างกาลนี้

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ

กรรมการ                                                                          กรรมการ                                                                 .

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

งบแสดงฐานะการเงิน (ต1อ)

ณ วันทีC  31 มีนาคม พ.ศ. 2565

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว)

31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564

บาท บาท บาท บาท

หนีU สินและส่วนของเจ้าของ (ต1อ)

ส่วนของเจ้าของ

ทุนเรือนหุ6น

ทุนจดทะเบียน 

หุ6นสามัญ จํานวน 761,634,719 หุ6น

มูลค1าที่ตราไว6หุ6นละ 0.50 บาท 380,817,360 380,817,360 380,817,360 380,817,360

ทุนที่ออกและชําระแล6ว

หุ6นสามัญ จํานวน 620,709,975 หุ6น

มูลค1าที่ชําระแล6วหุ6นละ 0.50 บาท 310,354,988 310,354,988 310,354,988 310,354,988

ส1วนเกินมูลค1าหุ6นสามัญ 771,351,427 771,351,427 771,351,427 771,351,427

ส1วนเกินทุนจากการควบรวมกิจการ

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

ส1วนเกินทุนจากการจ1ายโดยใช6หุ6นเปOนเกณฑC 22,755,038 22,755,038 22,755,038 22,755,038

ส1วนเกินทุนหุ6นทุนซ้ือคืน 58,481,254 58,481,254 58,481,254 58,481,254

ส1วนตํ่ากว1าทุนจากการเปลี่ยนแปลง

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

กําไรสะสม

จัดสรรแล6ว - สํารองตามกฎหมาย 50,200,000 50,200,000 38,100,000 38,100,000

ยังไม1ได6จัดสรร 600,365,351 487,637,632 548,793,750 507,866,516

องคCประกอบอื่นของส1วนของเจ6าของ 11,223,443 10,427,045 (2,587,828) (3,712,024)

ส1วนของผู6เปOนเจ6าของของบริษัท 1,855,270,985 1,741,746,868 1,747,248,629 1,705,197,199

ส1วนได6เสียที่ไม1มีอํานาจควบคุม - - - -

รวมส่วนของเจ้าของ 1,855,270,985 1,741,746,868 1,747,248,629 1,705,197,199

รวมหนีU สินและส่วนของเจ้าของ 3,151,245,197 2,946,498,395 2,616,655,124 2,318,234,204

หมายเหตุประกอบข6อมูลทางการเงินเปOนส1วนหนึ่งของข6อมูลทางการเงินระหว1างกาลนี้

(นายทิพยC  ดาลาล)                                                         (นายวิรัช  นอบน6อมธรรม)

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ

กรรมการ                                                                          กรรมการ                                                                 .



4

บริษัท ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส์ จํากัด (มหาชน)

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับงวดสามเดือนสิU นสุดวันทีC  31 มีนาคม พ.ศ. 2565

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

31 มีนาคม 31 มีนาคม 31 มีนาคม 31 มีนาคม

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

รายได6จากการให6บริการ 739,376,757 627,280,009 168,800,387 39,160,201

รายได6จากการขาย 5,378,055 5,785,287 - -

ต6นทุนการให6บริการ (623,088,992) (515,104,750) (128,045,851) (19,254,699)

ต6นทุนขาย (1,601,676) (1,116,762) - -

กําไรขัUนต้น 120,064,144 116,843,784 40,754,536 19,905,502

เงินปWนผลรับ 15.1 - - 15,000,000 18,506,355

รายได6อื่น 9,793,774 4,119,883 27,121,189 14,920,922

ค1าใช6จ1ายในการขาย (11,961,414) (18,857,339) (3,471,620) (3,154,969)

ค1าใช6จ1ายในการบริหาร (67,201,081) (66,607,739) (24,988,616) (21,096,019)

กลับรายการ (ขาดทุน) จากการด6อยค1าของสินทรัพยCทางการเงิน (1,503,470) 3,309,791 907,468 (483,968)

กําไร (ขาดทุน) อื่น - สุทธิ (957,801) (18,119) (330,778) (106,505)

ต6นทุนทางการเงิน (8,680,861) (7,013,609) (7,440,972) (4,684,576)

กําไรก่อนส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุน

ในบริษัทร่วมและการร่วมค้าและภาษีเงินได้ 39,553,291 31,776,652 47,551,207 23,806,742

ส1วนแบ1งกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทร1วม

และการร1วมค6า 82,480,994 53,372,445 - -

กําไรก่อนภาษีเงินได้ 122,034,285 85,149,097 47,551,207 23,806,742

ภาษีเงินได6 (9,306,566) (7,685,295) (6,623,973) (1,237,790)

กําไรสุทธิสําหรับงวด 112,727,719 77,463,802 40,927,234 22,568,952

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืCน:

รายการที่จะจัดประเภทรายการใหม1ไปยัง

กําไรหรือขาดทุนในภายหลัง

กําไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค1ายุติธรรมของ

เครื่องมือปXองกันความเสี่ยงกระแสเงินสด 1,405,245 1,995,115 1,405,245 1,995,115

ผลต1างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค1า

   ข6อมูลทางการเงิน (327,798) 4,006,469 - -

ส1วนแบ1งกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นของการร1วมค6า - 1,022,368 - -

ภาษีเงินได6ของรายการที่จัดประเภทรายการใหม1

   ไปยังกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง (281,049) (399,023) (281,049) (399,023)

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสําหรับงวด - สุทธิจากภาษี 796,398 6,624,929 1,124,196 1,596,092

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 113,524,117 84,088,731 42,051,430 24,165,044

หมายเหตุประกอบข6อมูลทางการเงินเปOนส1วนหนึ่งของข6อมูลทางการเงินระหว1างกาลนี้

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ

กรรมการ                                                                                     กรรมการ                                                                                 .
          (นายทิพยC  ดาลาล)                                                                       (นายวิรัช  นอบน6อมธรรม)



5

บริษัท ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส์ จํากัด (มหาชน)

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต1อ)

สําหรับงวดสามเดือนสิU นสุดวันทีC  31 มีนาคม พ.ศ. 2565

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

31 มีนาคม 31 มีนาคม 31 มีนาคม 31 มีนาคม

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

การแบ่งปันกําไร

ส1วนของผู6เปOนเจ6าของของบริษัท 112,727,719 77,463,802 40,927,234 22,568,952

ส1วนของส1วนได6เสียที่ไม1มีอํานาจควบคุม - - - -

112,727,719 77,463,802 40,927,234 22,568,952

การแบ่งปันกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

ส1วนของผู6เปOนเจ6าของของบริษัท 113,524,117 84,088,731 42,051,430 24,165,044

ส1วนของส1วนได6เสียที่ไม1มีอํานาจควบคุม - - - -

113,524,117 84,088,731 42,051,430 24,165,044

กําไรต่อหุ้น

กําไรต1อหุ6นขั้นพื้นฐาน 13.1 0.1816 0.1288 0.0659 0.0375

กําไรต1อหุ6นปรับลด 13.2 0.1590 0.1249 0.0577 0.0364

หมายเหตุประกอบข6อมูลทางการเงินเปOนส1วนหนึ่งของข6อมูลทางการเงินระหว1างกาลนี้

กรรมการ                                                                                     กรรมการ                                                                                 .

          (นายทิพยC  ดาลาล)                                                                       (นายวิรัช  นอบน6อมธรรม)

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ



6

บริษัท ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส์ จํากัด (มหาชน)

งบแสดงการเปลีC ยนแปลงส่วนของเจ้าของ

สําหรับงวดสามเดือนสิU นสุดวันทีC  31 มีนาคม พ.ศ. 2565

กําไร (ขาดทุน) จากการ

ส่วนเกินทุน เปลีC ยนแปลงมูลคา่ยุติธรรม ผลตา่งของ ส่วนแบง่

จากการควบรวม ส่วนเกินทุน ส่วนตํCากวา่ทุน จดัสรรแล้ว จดัสรรแล้ว ของเคร ืCองมอืป้องกัน อัตราแลกเปลีC ยน กําไรขาดทุน รวมส่วนของ ส่วนไดเ้สีย

 ทุนทีCออก ส่วนเกิน กิจการภายใตก้าร จากการจา่ยโดย ส่วนเกินทุน จากการเปลีC ยนแปลง - สํารอง - สํารอง ความเสีC ยงกระแสเงินสด จากการแปลงคา่ เบด็เสรจ็อืCน ผูเ้ป็นเจา้ของ ทีCไมมี่อํานาจ รวม

และชําระแล้ว มูลคา่ห ุน้สามญั ควบคุมเดียวกัน ใช้ห ุน้เป็นเกณฑ์ หุน้ทุนซืUอคนื สัดส่วนในบริษัทย่อย ตามกฎหมาย หุน้ทุนซืUอคนื ยังไมไ่ดจ้ดัสรร ห ุน้ทุนซืUอคนื - สุทธิจากภาษี ข้อมูลทางการเงิน จากการรว่มคา้ รวม ของบริษัท ควบคุม ส่วนของเจา้ของ

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท บาท 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 30,726,984 22,755,038 -  (187,500) 39,000,000 40,089,186 199,357,830  (40,089,186)  (7,569,498)  (7,988,940) 1,651,480  (13,906,958) 1,291,038,609 - 1,291,038,609

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

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

ยอดยกมา ณ วนัทีC 1 มกราคม พ.ศ. 2565  

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

ผลกระทบจากการปWนส1วนต6นทุนในการซื้อเงินลงทุนในบริษัทร1วม 9.2 - - - - - - - - (3,304,141) - - - - - (3,304,141) - (3,304,141)

ยอดยกมา ณ วนัทีC 1 มกราคม พ.ศ. 2565

- ตามทีCปรบัปรุงใหม่ 310,354,988 771,351,427 30,726,984 22,755,038 58,481,254 (187,500) 50,200,000 - 487,637,632 - (3,712,024) 9,464,973 4,674,096 10,427,045 1,741,746,868 - 1,741,746,868

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด - - - - - - - - 112,727,719 - 1,124,196  (327,798) - 796,398 113,524,117 - 113,524,117

ยอดยกไป ณ วนัทีC 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 310,354,988 771,351,427 30,726,984 22,755,038 58,481,254  (187,500) 50,200,000 - 600,365,351 -  (2,587,828) 9,137,175 4,674,096 11,223,443 1,855,270,985 - 1,855,270,985

                                (นายทิพยC  ดาลาล)

หมายเหตุประกอบข6อมูลทางการเงินเปOนส1วนหนึ่งของข6อมูลทางการเงินระหว1างกาลนี้

ข้อมูลทางการเงินรวม (ยังไมไ่ดต้รวจสอบ)

องคป์ระกอบอืCน

ของส่วนของเจา้ของ

กําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อืCน

กําไรสะสม

กรรมการ                                                                                              กรรมการ                                                                                      .

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

งบแสดงการเปลีC ยนแปลงส่วนของเจ้าของ (ต1อ)

สําหรับงวดสามเดือนสิU นสุดวันทีC  31 มีนาคม พ.ศ. 2565

องค์ประกอบอืCน

ของส่วนของเจ้าของ

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืCน

กําไร (ขาดทุน) จากการ

เปลีCยนแปลงมูลค่ายุติธรรม

ส่วนเกินทุนจาก ของเครืCองมือป้องกัน

 ทุนทีC ออก ส่วนเกิน การจ่ายโดยใช้ ส่วนเกินทุน จัดสรรแล้ว - สํารอง จัดสรรแล้ว - สํารอง ความเสีCยงกระแสเงินสด รวม

และชําระแล้ว มูลค่าหุ้นสามัญ หุ้นเป็นเกณฑ์ หุ้นทุนซืU อคืน ตามกฎหมาย หุ้นทุนซืU อคืน ยังไม่ได้จัดสรร หุ้นทุนซืU อคืน - สุทธิจากภาษี ส่วนของเจ้าของ

บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท

ยอดยกมา ณ วันทีC  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) 1,167,319,013

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

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

ยอดยกมา ณ วันทีC  1 มกราคม พ.ศ. 2565 310,354,988 771,351,427 22,755,038 58,481,254 38,100,000 - 507,866,516 -  (3,712,024) 1,705,197,199

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด - - - - - - 40,927,234 - 1,124,196 42,051,430

ยอดยกไป ณ วันทีC  31 มีนาคม พ.ศ. 2565 310,354,988 771,351,427 22,755,038 58,481,254 38,100,000 - 548,793,750 -  (2,587,828) 1,747,248,629

          (นายทิพยC  ดาลาล)                                                                       (นายวิรัช  นอบน6อมธรรม)

หมายเหตุประกอบข6อมูลทางการเงินเปOนส1วนหนึ่งของข6อมูลทางการเงินระหว1างกาลนี้

ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

กําไรสะสม

กรรมการ                                                                                     กรรมการ                                                                                 .
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บริษัท ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส์ จํากัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

31 มีนาคม 31 มีนาคม 31 มีนาคม 31 มีนาคม

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

กําไรก1อนภาษีเงินได6 122,034,285 85,149,097 47,551,207 23,806,742

รายการปรับปรุง

ค1าเส่ือมราคาและค1าตัดจําหน1าย 21,513,333 26,422,617 2,421,272 2,399,560

ส1วนแบ1งกําไรจากเงินลงทุน

ในบริษัทร1วมและการร1วมค6า 9.2, 9.3 (82,480,994) (53,372,445) - -

(กําไร) ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนในการร1วมค6า 9.3 448,502 - (8,346,197) -

กําไรจากการปรับโครงสร6าง 9.3 (2,909,035) - - -

กําไรจากการจําหน1ายและตัดจําหน1ายอุปกรณC (2,064,847) (1,946,328) - -

ภาระผูกพันผลประโยชนCพนักงาน 823,356 1,036,163 117,032 155,583

(กลับรายการ) ผลขาดทุนจากการด6อยค1าของ

   สินทรัพยCทางการเงิน 1,503,470 (3,309,791) (907,468) 483,968

(กําไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต1างประเทศ 1,514,433 (110,006) 735,058 (73,839)

กําไรจากการเปล่ียนแปลงมูลค1ายุติธรรมของตราสารอนุพันธC (2,668) - (2,668) -

กําไรจากการยกเลิกสัญญาเช1า (139,998) (888,331) (127,832) -

รายได6ดอกเบี้ย (240,241) (114,602) (2,142,237) (2,418,704)

รายได6เงินปWนผล 15.1 - - (15,000,000) (18,506,355)

ต6นทุนทางการเงิน 8,680,861 7,013,609 7,440,972 4,684,576

กําไรจากการดําเนินงานก่อนการเปลีC ยนแปลง

ของเงินทุนหมุนเวียน 68,680,457 59,879,983 31,739,139 10,531,531

การเปลีC ยนแปลงของเงินทุนหมุนเวียน

สินทรัพยCดําเนินงานลดลง (เพ่ิมข้ึน)

ลูกหนี้การค6าและลูกหนี้อ่ืน 160,748,575 (126,299,244) 78,581,429 (29,189,740)

สินค6าคงเหลือ 163,559 199,341 - -

สินทรัพยCหมุนเวียนอ่ืน 1,672,633 472,128 1,075,551 227,774

เงินประกันสัญญา (2,202,275) 182,980 (319,735) (2,000)

สินทรัพยCไม1หมุนเวียนอ่ืน 3,967,079 9,839,900 - 1,124,336

หนี้สินดําเนินงานเพ่ิมข้ึน (ลดลง)

เจ6าหนี้การค6าและเจ6าหนี้อ่ืน (169,688,769) 47,280,542 (16,423,690) (3,791,744)

หนี้สินหมุนเวียนอ่ืน (5,166,190) 1,076,561 (3,984,571) (770,593)

หนี้สินไม1หมุนเวียนอ่ืน (303,500) 8,000 (139,500) -

จ1ายผลประโยชนCพนักงาน (78,500) (1,165,332) - -

กระแสเงินสดจากการดําเนินงาน 57,793,069 (8,525,141) 90,528,623 (21,870,436)

จ1ายภาษีเงินได6 (17,160,425) (5,878,483) (5,981,643) (894,246)

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน 40,632,644 (14,403,624) 84,546,980 (22,764,682)

หมายเหตุประกอบข6อมูลทางการเงินเปOนส1วนหนึ่งของข6อมูลทางการเงินระหว1างกาลนี้

สําหรับงวดสามเดือนสิU นสุดวันทีC  31 มีนาคม พ.ศ. 2565

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ

กรรมการ _____________________________________________               กรรมการ  _____________________________________________

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

งบกระแสเงินสด (ต1อ)

สําหรับงวดสามเดือนสิU นสุดวันทีC  31 มีนาคม พ.ศ. 2565

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

31 มีนาคม 31 มีนาคม 31 มีนาคม 31 มีนาคม

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินสดรับจากดอกเบี้ย 161,660 1,305,148 2,177,782 2,328,927

เงินสดรับจากการจําหน1ายอุปกรณC 116,879 1,632,500 - -

เงินสดรับจากการจําหน1ายสินทรัพยCไม1หมุนเวียน

ที่ถือไว6เพ่ือขาย - 34,705,200 - -

เงินสดจ1ายเพ่ือซื้ออุปกรณCและสินทรัพยCไม1มีตัวตน (1,066,133) (7,390,648) (517,486) (3,611,282)

เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในการร1วมค6า 9.3 13,346,197 - 13,346,197 -

เงินสดจ1ายเงินลงทุนในการร1วมค6า 9.3 (300,800,000) - (300,800,000) -

เงินสดจ1ายเงินให6กู6ยืมระยะส้ันแก1กิจการที่เก่ียวข6องกัน 15.3 (21,600,000) (27,100,000) (47,100,000) (44,100,000)

เงินสดรับคืนจากเงินให6กู6ยืมระยะส้ันแก1กิจการ

ที่เก่ียวข6องกัน 15.3 4,450,000 10,000,000 4,450,000 61,500,000

เงินสดรับจากเงินปWนผลจากบริษัทย1อย - - 15,000,000 15,177,535

เงินสดรับจากเงินปWนผลจากบริษัทร1วมและการร1วมค6า 11,928,892 28,724,500 9,800,328 28,724,500

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน (293,462,505) 41,876,700 (303,643,179) 60,019,680

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินสดจ1ายดอกเบี้ย (8,410,212) (8,116,339) (7,242,436) (4,604,774)

เงินสดรับจากเงินกู6ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 11.1 300,000,000 15,000,000 300,000,000 15,000,000

เงินสดจ1ายคืนเงินกู6ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 11.1 (300,000,000) (15,000,000) (300,000,000) (15,000,000)

เงินสดจ1ายหนี้สินตามสัญญาเช1า (12,124,924) (15,777,962) (571,928) (1,034,909)

เงินสดรับจากเงินกู6ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 11.2 300,000,000 - 300,000,000 -

เงินสดจ1ายคืนเงินกู6ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 11.2 (22,500,000) (22,500,000) (22,500,000) (22,500,000)

เงินสดจ1ายเงินปWนผล (3,909) (2,295) (3,909) (2,295)

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน 256,960,955  (46,396,596) 269,681,727  (28,141,978)

หมายเหตุประกอบข6อมูลทางการเงินเปOนส1วนหนึ่งของข6อมูลทางการเงินระหว1างกาลนี้

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ

กรรมการ _____________________________________________               กรรมการ  _____________________________________________

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

งบกระแสเงินสด (ต1อ)

สําหรับงวดสามเดือนสิU นสุดวันทีC  31 มีนาคม พ.ศ. 2565

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

31 มีนาคม 31 มีนาคม 31 มีนาคม 31 มีนาคม

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิC มขึUน (ลดลง) - สุทธิ 4,131,094 (18,923,520) 50,585,528 9,113,020

เงินสดและรายการเทียบเท1าเงินสดต6นงวด 168,108,157 110,488,033 53,914,908 34,021,248

กําไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปล่ียนของเงินสด

และรายการเทียบเท1าเงินสด (19,690) 641,772 - -

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด 172,219,561 92,206,285 104,500,436 43,134,268

รายการทีC ไม่ใช่เงินสด

การได6มาของสินทรัพยCสิทธิการใช6จากสัญญาเช1า 309,408 16,898,646 - -

เงินปWนผลค6างรับ - 8,173,568 4,500,000 -

เจ6าหนี้ค1าซื้อสินทรัพยCถาวร 29,337 425,645 29,337 3,200

เงินลงทุนในการร1วมค6าเพ่ิมข้ึนสุทธิจากการแลกหุ6น 9.3 10,500,000 - 10,500,000 -

หมายเหตุประกอบข6อมูลทางการเงินเปOนส1วนหนึ่งของข6อมูลทางการเงินระหว1างกาลนี้

กรรมการ _____________________________________________               กรรมการ  _____________________________________________

                                                         (นายทิพยC  ดาลาล)                                                                              (นายวิรัช  นอบน6อมธรรม)

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ



บริษทั ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส ์จาํกดั (มหาชน) 
หมายเหตปุระกอบข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
สาํหรบังวดสามเดือนสิHนสดุวนัทีJ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 
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1 ข้อมลูทั Jวไป  

 
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 
 
ข้อมูลทางการเงินรวมและข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาลได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 
พ.ศ. 2565 
 
ข้อมูลทางการเงินรวมและข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาลที่นำเสนอนี้ได้มีการสอบทานแต่ยังไม่ได้ตรวจสอบ 
 

2 เหตกุารณ์สาํคญัระหว่างงวดทีJรายงาน 
 
การลงทนุเพิJมในบริษทั เอเชีย เน็ตเวิรค์ อินเตอรเ์นชั Jนแนล จาํกดั (“ANI”) 
 
ในเดือนมกราคม พ.ศ. 2565 บริษัทได้เข้าลงทุนในหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ ANI จำนวน 10.50 ล้านบาท โดยการนำหุ้น GSA Cargo 
Network (Myanmar) Co., Ltd. (“GCN-MM”) ที่บริษัทถือหุ้นอยู่สัดส่วนร้อยละ 50 ให้กับ ANI ในมูลค่ารวมทั้งสิ้น 10.50 ล้านบาทเป็น
การแลกเปลี่ยน นอกจากนี้ บริษัทยังได้เข้าลงทุนในหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ ANI อีกจำนวน 300.80 ล้านบาท โดยชำระเป็นเงินสด 
เพื่อให้ ANI ใช้เป็นแหล่งเงินทุนในการเข้าซื้อ Asia GSA (M) Sdn. Bhd. ซึ่งเป็นกลุ่มกิจการประกอบธุรกิจลงทุนในธุรกิจตัวแทนขาย
ระวางสินค้าสายการบิน (“GSA”) ในประเทศมาเลเซีย สิงคโปร ์และเวียดนาม (หมายเหตุข้อ 9.3) 
 

3 เกณฑก์ารจดัทาํข้อมลูทางการเงิน 
 
ข้อมูลทางการเงินรวมและข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาลได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 เรื่อง การรายงาน
ทางการเงินระหว่างกาล และข้อกำหนดเพิ่มเติมอื่นเกี่ยวกับรายงานทางการเงินที่ออกภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย ์
 
ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนี้ควรอ่านควบคู่กับงบการเงินของรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 
 
ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลฉบับภาษาอังกฤษจัดทำขึ้นจากข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลฉบับภาษาไทยที่จัดทำตามกฎหมาย  
ในกรณีที่มีเนื้อความขัดแย้งกันหรือมีการตีความแตกต่างกัน ให้ใช้ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลฉบับภาษาไทยเป็นหลัก 



บริษทั ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส ์จาํกดั (มหาชน) 
หมายเหตปุระกอบข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
สาํหรบังวดสามเดือนสิHนสดุวนัทีJ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 
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4 นโยบายการบญัชี 

 
นโยบายการบัญชีที่ใช้ในการจัดทำข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลเป็นนโยบายเดียวกันกับนโยบายการบัญชีที่ใช้ในการจัดทำงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 
 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่และมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการปรับปรุง ซึ่งมีผลบังคับใช้วันที่ 1 มกราคม  
พ.ศ. 2565 ไม่มีผลกระทบที่มีนัยสำคัญต่อกลุ่มกิจการ 
 

5 ประมาณการทางบญัชี 
 
ในการจัดทำข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล ผู้บริหารต้องใช้ดุลยพินิจ การประมาณการ และข้อสมมติที่มีผลกระทบต่อการนำนโยบาย
การบัญชีมาใช ้และจำนวนเงินของสินทรัพย์และหนี้สิน รายได้และค่าใช้จ่าย ผลที่เกิดขึ้นจริงในระหว่างงวดอาจแตกต่างจากประมาณการ 
กลุ่มกิจการไม่มีการเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีที่เป็นสาระสำคัญในระหว่างงวด 
 

6 ข้อมลูตามส่วนงานและรายได้ 
 
ข้อมูลจำแนกตามส่วนงานและรายได้ แบ่งตามส่วนงานที่นำเสนอและได้รับการสอบทานโดยผู้มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดด้านการ
ดำเนินงานคือคณะกรรมการบริษัท ผู้มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดำเนินงาน วัดผลการดำเนินงานของแต่ละส่วนงานโดยใช้กำไร
ขั้นต้น ส่วนงานที่นำเสนอประกอบไปด้วยธุรกิจขนส่งสินค้าทางอากาศ ธุรกิจขนส่งสินค้าทางทะเลและทางบก ธุรกิจการบริหารจัดการ 
โลจิสติกส์ ธุรกิจโลจิสติกส์สำหรับเคมีภัณฑแ์ละสินค้าอันตราย และบริหารจัดการอื่นๆ 
 
ธุรกิจขนส่งสินค้าทางอากาศ ประกอบธุรกิจหลักในการเป็นตัวแทนให้บริการขายระวางขนส่งและขนถ่าย

สินค้าทางอากาศ ทั้งภายในและต่างประเทศให้กับสายการบิน รวมถึงบริการอื่น 
ที่เกี่ยวข้องและให้บริการจัดการคลังสินค้า และบริหารคลังสินค้าในท่าอากาศยาน 

ธุรกิจขนส่งสินค้าทางทะเลและทางบก ประกอบธุรกิจหลักในการเป็นตัวแทนให้บริการขายระวางขนส่งและขนถ่ายสินค้า

ทางทะเลและทางบกทั้งภายในและต่างประเทศ 
ธุรกิจการบริหารจัดการโลจิสติกส์ ให้บริการสถานที่จัดเก็บสินค้าบริหารคลังสินค้า ขนส่งและขนถ่ายสินค้า  

ทั้งทางบก ทางน้ำ และทางอากาศ ทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ 
ธุรกิจโลจิสติกส์สำหรับเคมีภัณฑ์และสินค้าอันตราย ประกอบธุรกิจหลักในการเป็นตัวแทนให้บริการขายระวาง รับจัดการขนส่งสินค้า

ทั้งในและต่างประเทศ ให้บริการด้านบริหารคลังสินค้า และกระจายสินค้าสำหรับ
สินค้าเคมีและที่เกี่ยวเนื่องกับอุตสาหกรรมเคมี 

บริหารจัดการอื่นๆ ให้บริการเช่าอาคาร และบริหารจัดการอื่นๆ 
 



บริษทั ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส ์จาํกดั (มหาชน) 
หมายเหตปุระกอบข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
สาํหรบังวดสามเดือนสิHนสดุวนัทีJ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 
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 ข้อมลูทางการเงินรวม (พนับาท) 
 สาํหรบังวดสามเดือนสิHนสดุวนัทีJ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

 

ธรุกิจขนส่ง
สินค้า 

ทางอากาศ 

ธรุกิจขนส่ง
สินค้า 

ทางทะเลและ 
ทางบก 

ธรุกิจการ
บริหารจดัการ 

โลจิสติกส ์

ธรุกิจโลจิสติกส์
สาํหรบั

เคมีภณัฑแ์ละ
สินค้าอนัตราย 

บริหารจดัการ
อืJนๆ 

รวมก่อน
รายการ 

ระหว่างกนั 
ตดัรายการ 
ระหว่างกนั 

รวมหลงัตดั
รายการ 

ระหว่างกนั 
         

รายได้จากการขายและบริการ  362,709   38,538   193,504   179,616   3,417   777,784   (33,030)  744,754  
ต้นทุนขายและบริการ  (339,426)  (30,392)  (149,578)  (130,767)  (3,128)  (653,291)  28,601   (624,690) 
กาํไรของส่วนงาน  23,283   8,146   43,926   48,849   289   124,493   (4,429)  120,064  
รายได้อื่น         9,793  
ค่าใช้จ่ายในการขาย        (11,961) 
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร         (67,201) 
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน         (1,503) 
กำไร (ขาดทุน) อื่น - สุทธ ิ         (958) 
ต้นทุนทางการเงิน         (8,681) 
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า         82,481  
กาํไรก่อนภาษีเงินได้         122,034  
ภาษีเงินได้         (9,307) 
กาํไรสทุธิสาํหรบังวด         112,727  
         

จงัหวะเวลาการรบัรู้รายได้         
         

เมื่อปฏิบัติตามภาระที่ต้องปฏิบัติเสร็จสิ้น (point in time)  -     -     16,560   9,245   -     25,805   (2,533)  23,272  
ตลอดช่วงเวลาที่ปฏิบัติตามภาระที่ต้องปฏิบัต ิ(over time)  362,709   38,538   176,944   170,371   3,417   751,979   (30,497)  721,482  
รวมรายได้  362,709   38,538   193,504   179,616   3,417   777,784   (33,030)  744,754  



บริษทั ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส ์จาํกดั (มหาชน) 
หมายเหตปุระกอบข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 ข้อมลูทางการเงินรวม (พนับาท) 
 สาํหรบังวดสามเดือนสิHนสดุวนัทีJ 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

 

ธรุกิจขนส่ง
สินค้า 

ทางอากาศ 

ธรุกิจขนส่งสินค้า 
ทางทะเลและ 

ทางบก 

ธรุกิจการ
บริหารจดัการ 

โลจิสติกส ์

ธรุกิจโลจิสติกส์
สาํหรบั

เคมีภณัฑแ์ละ
สินค้าอนัตราย 

บริหารจดัการ
อืJนๆ 

รวมก่อน
รายการ 

ระหว่างกนั 
ตดัรายการ 
ระหว่างกนั 

รวมหลงั 
ตดัรายการ 
ระหว่างกนั 

         

รายได้จากการขายและบริการ  385,976   15,998   57,925   187,977   3,723   651,599   (18,534)  633,065  
ต้นทุนขายและบริการ  (344,977)  (11,174)  (34,214)  (139,206)  (2,484)  (532,055)  15,833   (516,222) 
กาํไรของส่วนงาน  40,999   4,824   23,711   48,771   1,239   119,544   (2,701)  116,843  
รายได้อื่น         4,120  
ค่าใช้จ่ายในการขาย         (18,857) 
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร         (66,608) 
กลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าของ         
   สินทรัพยท์างการเงิน         3,310  
กำไร (ขาดทุน) อื่น - สุทธ ิ         (18) 
ต้นทุนทางการเงิน         (7,014) 
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า         53,372  
กาํไรก่อนภาษีเงินได้         85,148  
ภาษีเงินได้         (7,685) 
กาํไรสทุธิสาํหรบังวด         77,463  
         

จงัหวะเวลาการรบัรู้รายได้         
         

เมื่อปฏิบัติตามภาระที่ต้องปฏิบัติเสร็จสิ้น (point in time)  -     -     29,631   8,624   -     126,181   (892)  125,289  
ตลอดช่วงเวลาที่ปฏิบัติตามภาระที่ต้องปฏิบัต ิ(over time)  385,976   15,998   28,294   179,353   3,723   525,418   (17,642)  507,776  
รวมรายได้  385,976   15,998   57,925   187,977   3,723   651,599   (18,534)  633,065  



บริษทั ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส ์จาํกดั (มหาชน) 
หมายเหตปุระกอบข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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7 มลูค่ายติุธรรม 

 
ตารางต่อไปนี้แสดงสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมในแต่ละระดับ แต่ไม่รวมถึงรายการที่มูลค่ายุติธรรม
ใกล้เคียงกับราคาตามบัญชี 
 
 ข้อมลูทางการเงินรวม 
 ข้อมลูระดบัทีJ 1 ข้อมลูระดบัทีJ 2 ข้อมลูระดบัทีJ 3 
 (ยงัไม่ได้

ตรวจสอบ) 
31 มีนาคม 

(ตรวจสอบ
แล้ว) 

31 ธนัวาคม 

(ยงัไม่ได้
ตรวจสอบ) 
31 มีนาคม 

(ตรวจสอบ
แล้ว) 

31 ธนัวาคม 

(ยงัไม่ได้
ตรวจสอบ) 
31 มีนาคม 

(ตรวจสอบ
แล้ว) 

31 ธนัวาคม 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
       
สินทรพัย ์       
สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่า       
   ยุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น - - - - 13 13 
       
หนีHสิน       
หนี้สินอนุพันธ์ทางการเงิน       
- สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า - - - 3 - - 
- สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย - - 3,235 4,640 - - 
 
 ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ 
 ข้อมลูระดบัทีJ 1 ข้อมลูระดบัทีJ 2 ข้อมลูระดบัทีJ 3 
 (ยงัไม่ได้

ตรวจสอบ) 
31 มีนาคม 

(ตรวจสอบ
แล้ว) 

31 ธนัวาคม 

(ยงัไม่ได้
ตรวจสอบ) 
31 มีนาคม 

(ตรวจสอบ
แล้ว) 

31 ธนัวาคม 

(ยงัไม่ได้
ตรวจสอบ) 
31 มีนาคม 

(ตรวจสอบ
แล้ว) 

31 ธนัวาคม 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
       
หนีHสิน       
หนี้สินอนุพันธ์ทางการเงิน       
- สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า - - - 3 - - 
- สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย - - 3,235 4,640 - - 
 
ไม่มีรายการโอนระหว่างลำดับชั้นมูลค่ายุติธรรมในระหว่างงวด 



บริษทั ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส ์จาํกดั (มหาชน) 
หมายเหตปุระกอบข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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7.1 เทคนิคการประเมินมลูค่าสาํหรบัการวดัมลูค่ายติุธรรมระดบัทีJ 2  

 
มูลค่ายุติธรรมของสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยถูกกำหนดจากอัตราดอกเบี้ยล่วงหน้าซึ่งอ้างอิงจากอัตราผลตอบแทน 
ที่สังเกตได ้(observable yield curve) 
 

7.2 เทคนิคการประเมินมลูค่าสาํหรบัการวดัมลูค่ายติุธรรมระดบัทีJ 3 
 
กลุ่มกิจการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นซึ่งเป็นเงินลงทุน 
ในตราสารทุนโดยอ้างอิงกับราคาตามบัญชีของเงินลงทุน ซึ่งผู้บริหารพิจารณาว่าใกล้เคียงกับมูลค่ายุติธรรม 
 

มูลค่ายุติธรรมของรายการสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินของกลุ่มกิจการมีมูลค่าใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชี เนื่องจาก
ส่วนใหญ่เป็นเครื่องมือทางการเงินระยะสั้น และเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินมีอัตราดอกเบี้ยลอยตัวที่ใกล้เคียงกับอัตราตลาด 
 

8 ลกูหนีHการค้าและลกูหนีHอืJน - สทุธิ  
 
 ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 
(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

31 มีนาคม 
(ตรวจสอบแล้ว) 

31 ธนัวาคม 
(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

31 มีนาคม 
(ตรวจสอบแล้ว) 

31 ธนัวาคม 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

ลูกหนี้การค้า - กิจการอื่น 425,134  551,455  55,563  102,776  
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน     
   (หมายเหตุข้อ 15.2) 11,007  20,324   14   12,868  
หัก  ค่าเผื่อผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้น  (16,519)  (15,020)  (1,458)  (2,365) 
ลูกหนี้การค้า - สุทธ ิ 419,622  556,759  54,119  113,279  
ลูกหนี้อื่น - กิจการอื่น 9,940  12,837   886   1,949  
ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน  
   (หมายเหตุข้อ 15.2) 9,074 10,125 17,415 12,481 
รายได้ค้างรับ - กิจการอื่น 70,726  67,290   4,468   4,042  
รายได้ค้างรับ – กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 
   (หมายเหตุข้อ 15.2) 

 
 10,250  

 
 14,447  

 
 24,250  

 
 28,054  

เงินปันผลค้างรับ - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน     
   (หมายเหตุข้อ 15.2)  90,601   102,958   119,101   139,806  
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า 17,746  36,941  9,662  28,791  
 627,959  801,357  229,901  328,402  
 



บริษทั ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส ์จาํกดั (มหาชน) 
หมายเหตปุระกอบข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ลูกหนี้การค้าสามารถวิเคราะห์ตามอายุหนี้ที่ค้างชำระได้ดังนี้ 
 
 ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 
(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

31 มีนาคม 
(ตรวจสอบแล้ว) 

31 ธนัวาคม 
(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

31 มีนาคม 
(ตรวจสอบแล้ว) 

31 ธนัวาคม 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
ลูกหนี้การค้า     
ยังไม่ครบกำหนดชำระ 289,938 410,419 37,520 69,259 
เกินกำหนดชำระ:     
   ไม่เกิน 3 เดือน 96,142 109,957 16,310 43,118 
   3 - 6 เดือน 2,256 18,899 902 2,446 
   6 - 12 เดือน 38,562 21,852 24 - 
   เกินกว่า 12 เดือน 9,254 10,652 821 821 
 436,141 571,779 55,577 115,644 
หัก  ค่าเผื่อผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (16,519) (15,020) (1,458) (2,365) 
 419,622 556,759 54,119 113,279 
 



บริษทั ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส ์จาํกดั (มหาชน) 
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9 เงินลงทนุในบริษทัย่อย บริษทัร่วม และการร่วมค้า 

 
9.1 บริษทัย่อย 

 
ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 และวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เงินลงทุนในบริษัทย่อย มีดังนี ้
 

   อตัราร้อยละของหุ้นที2ถือ ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ 

   ทั =งทางตรงและทางอ้อม ราคาทนุ (ถือทางตรง) 

 ประเภทของธรุกิจ 

จดัตั =งขึ=น 

ในประเทศ 

(ยงัไม่ได้
ตรวจสอบ) 

31 มีนาคม 

พ.ศ. 2565 

ร้อยละ 

(ตรวจสอบ
แล้ว) 

31 ธนัวาคม  

พ.ศ. 2564 

ร้อยละ 

(ยงัไม่ได้
ตรวจสอบ) 

31 มีนาคม 

พ.ศ. 2565 

พนับาท 

(ตรวจสอบ
แล้ว) 

31 ธนัวาคม  

พ.ศ. 2564 

พนับาท 
       

บริษัทย่อยทางตรง       
บริษัท เอเชีย กราวด์ เซอร์วิส จำกัด ตัวแทนขนส่งสินค้าทางอากาศ ไทย 100.00 100.00 25,000 25,000 
บริษัท ทริพเพิล ไอ แอร์ เอ็กซ์เพรส จำกัด ตัวแทนขนส่งสินค้าทางอากาศ ไทย 100.00 100.00 50,500 50,500 
บริษัท ทริพเพิล ไอ เอเชีย คาร์โก จำกัด ตัวแทนขนส่งสินค้าทางอากาศ ไทย 100.00 100.00 5,000 5,000 
บริษัท ฮาซเคม โลจิสติกส์  บริหารจัดการขนส่งครบวงจร ไทย     
   แมเนจเมนท์ จำกัด   100.00 100.00  50,500   50,500  
บริษัท ทริพเพิล ไอ ซัพพลายเชน จำกัด บริหารจัดการขนส่งครบวงจร ไทย 100.00 100.00 10,000  10,000  
บริษัท ทริพเพิล ไอ มาริไทม์  ตัวแทนขนส่งสินค้าทางทะเล ไทย     
   เอเยนซีส์ จำกัด   100.00 100.00 10,299 10,299 
บริษัท ดีจี แพคเกจจ้ิง (ประเทศไทย) จำกัด จำหน่ายและบริการบรรจุสินค้า ไทย 100.00 100.00 1,100 1,100 
บริษัท ครอส บอร์เดอร์ เคอเรียร์ จำกัด บริหารจัดการขนส่งครบวงจร ไทย 100.00 100.00 3,000 3,000 
Triple i International Pte. Ltd. ตัวแทนขนส่งสินค้าทางอากาศ สิงคโปร์ 100.00 100.00 2,550 2,550 
     157,949 157,949 
 

การจ่ายเงินปันผล  
 

ที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 ของ Triple i International Pte. Ltd. ได้อนุมัติจ่ายเงินปันผล
ระหว่างกาลแก่ผู้ถือหุ้นสามัญในอัตราหุ้นละ 4.55 ดอลลาร์สหรัฐ จำนวน 100,000 หุ้น คิดเป็นจำนวนเงิน 455,000 ดอลลาร์สหรัฐ 
หรือประมาณ 15.00 ล้านบาท โดยบริษัทย่อยได้จ่ายเงินปันผลจำนวน 10.50 ล้านบาท เมื่อวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 และ 
จะจ่ายเงินปันผลส่วนที่เหลือภายในป ีพ.ศ. 2565 
 



บริษทั ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส ์จาํกดั (มหาชน) 
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9.2 บริษทัร่วม 

 
ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 และวันที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เงินลงทุนในบริษัทร่วม มีดังนี ้
 
     ข้อมลูทางการเงิน 
   อตัราร้อยละของหุ้นทีJถือ ข้อมลูทางการเงินรวม เฉพาะกิจการ 
   ทั Hงทางตรงและทางอ้อม มลูค่าตามวิธีส่วนได้เสีย ราคาทนุ (ถือทางตรง) 

 ประเภทของธรุกิจ 
จดัตั HงขึHน 

ในประเทศ 

(ยงัไม่ได้
ตรวจสอบ) 

31 มีนาคม
พ.ศ. 2565 

ร้อยละ 

(ตรวจสอบ
แล้ว) 

31 ธนัวาคม 
พ.ศ. 2564 

ร้อยละ 

(ยงัไม่ได้
ตรวจสอบ) 

31 มีนาคม
พ.ศ. 2565 

พนับาท 

(ตรวจสอบ
แล้ว) 

31 ธนัวาคม 
พ.ศ. 2564 

พนับาท 

(ยงัไม่ได้
ตรวจสอบ) 

31 มีนาคม
พ.ศ. 2565 

พนับาท 

(ตรวจสอบ
แล้ว) 

31 ธนัวาคม 
พ.ศ. 2564 

พนับาท 
บริษัทร่วมทางตรง         
บริษัท ซีเค ไลน์ (ประเทศไทย) จำกัด ตัวแทนบริษัทเดินเรือระหว่างประเทศ ไทย 42.00 42.00  16,134   14,368   2,100   2,100  
บริษัท เอ็กคู่ เวิลด์ไวด์ (ประเทศไทย) จำกัด ตัวแทนขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ ไทย 43.00 43.00  21,471   15,117   2,365   2,365  
Excel Air (Cambodia) Limited ตัวแทนขนส่งสินค้าทางอากาศ กัมพูชา 32.00 32.00  2,717   2,154   973   973  
บริษัท แกเล็คซี่ เวนเจอร์ส จำกัด ลงทุนในบริษัทอื่น ไทย 30.00 30.00  71,146   71,425   73,085   73,085  
บริษัท เอ.ที.พี.เฟรนด์ เซอร์วิส จำกัด บริการจุดรับส่ง และขนส่งสินค้าภายในประเทศ ไทย 43.00 43.00 160,255 161,141 152,950 152,950 
     271,723 265,205 231,473 231,473 
 



บริษทั ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส ์จาํกดั (มหาชน) 
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การเปลี่ยนแปลงของเงินลงทุนในบริษัทร่วมสำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที ่31 มีนาคม พ.ศ. 2565 มีดังนี ้
 
 ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ 
 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

เงินลงทนุตามวิธีส่วนได้เสีย 
พนับาท 

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
เงินลงทนุตามวิธีราคาทนุ 

พนับาท 
   
ราคาตามบัญชีต้นงวด - ตามที่รายงานไว้เดิม  268,509   231,473  
การปันส่วนต้นทุนในการซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม  (3,304) - 
ราคาตามบัญชีต้นงวด - ตามทีป่รับปรุงใหม ่  265,205    231,473 
ส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทร่วม  6,522   -    
ผลต่างจากการแปลงค่าข้อมูลทางการเงิน  (4)  -    
ราคาตามบัญชีปลายงวด  271,723  231,473 
 
การปันส่วนต้นทุนการรวมธุรกิจ - เงินลงทุนใน บริษัท เอ.ท.ีพี.เฟรนด์ เซอร์วิส จำกัด (“Shipsmile”) 
 
เมื่อวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2564 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2564 ได้อนุมัติการเข้าซื้อหุ้นบริษัท เอ.ที.พี.เฟรนด์ เซอร์วิส 
จำกัด (“Shipsmile”) ซึ่งประกอบธุรกิจภายใต้แบรนด์ Shipsmile จากผู้ถือหุ้นเดิม จำนวน 10,200 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 30.00  
ของทุนจดทะเบียนที่ออกจำหน่ายและชำระแล้ว โดยเมื่อวันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2564 บริษัทได้ชำระเงินจำนวน 105 ล้านบาท และได้รับ
การโอนหุ้นร้อยละ 30.00 ของหุ้นทั้งหมดแล้ว โดยมีต้นทุนในการได้มาซึ่งบริษัทร่วมจำนวน 1.20 ล้านบาท แสดงรวมในราคาทุน 
 
เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2564 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทครั้งที่ 7/2564 มีมติให้ลงทุนเพิ่มเติมในการเข้าซื้อหุ้นของ 
Shipsmile จากผู้ถือหุ้นเดิม จำนวน 2,720 หุ้น คิดเป็นเงินจำนวน 28.00 ล้านบาท การลงทุนดังกล่าวส่งผลให้บริษัทมีสัดส่วน 
การถือหุ้นเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 30.00 เป็นร้อยละ 38.00 ของทุนจดทะเบียน โดยเมื่อวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2564 บริษัทได้ชำระเงิน
จำนวน 28.00 ล้านบาท และได้รับการโอนหุ้นร้อยละ 8.00 ของหุ้นทั้งหมดแล้ว 
 
เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทครั้งที่ 9/2564  มีมติให้ลงทุนเพิ่มเติมในการเข้าซื้อหุ้นของ 
Shipsmile จากผู้ถือหุ้นเดิม จำนวน 1,700 หุ้น คิดเป็นเงินจำนวน 18.75 ล้านบาท การลงทุนดังกล่าวส่งผลให้บริษัท 
มีสัดส่วนการถือหุ้นเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 38.00 เป็นร้อยละ 43.00 ของทุนจดทะเบียน โดยเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2564  
บริษัทได้ชำระเงินจำนวน 18.75 ล้านบาท และได้รับการโอนหุ้นร้อยละ 5.00 ของหุ้นทั้งหมดแล้ว 
 
ในไตรมาส 1 พ.ศ. 2565 บริษัทวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิที่ได้มาและปันส่วนต้นทุนการรวมธุรกิจของเงินลงทุน 
ใน Shipsmile เสร็จสิ้นแล้ว โดยมีรายละเอียดดังนี ้
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มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่รับรู้และหนี้สินที่ได้มาจากการลงทุนของบริษัท ณ วันที่ซื้อเงินลงทุนมีดังต่อไปนี ้
 
 8 เมษายน 

พ.ศ. 2564 
1 กนัยายน 
พ.ศ. 2564 

1 ธนัวาคม 
พ.ศ. 2564 

 (ร้อยละ 30.00) (ร้อยละ 8.00) (ร้อยละ 5.00) 
 พนับาท พนับาท พนับาท 
    

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  26,510 4,356  7,221  
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น 4,244 1,679  1,093  
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สัญญาแฟรนไชส์ 14,170 3,779 2,362 
สินทรัพย์อื่น 1,088 1,347  799  
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น (20,474) (1,795)  (1,582) 
หนี้สินอื่น (2,036) (1,284)  (4,276) 
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (2,833) (756) (472) 
มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์สุทธ ิ 20,669  7,326   5,145  
สิ่งตอบแทนในการซื้อเงินลงทุน ประกอบด้วย    
   มูลค่าชำระ ณ วันซื้อเงินลงทุน 105,000 28,000 18,750 
   ต้นทุนในการได้มาซึ่งเงินลงทุน 1,200 - - 
   รวม 106,200 28,000  18,750  
ค่าความนิยม (แสดงรวมอยู่ในเงินลงทุนในบริษัทร่วม) 85,531 20,674  13,605  
 
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 3 เรื่องการรวมธุรกิจ ผลกระทบจากการปันส่วนต้นทุนการรวมธุรกิจ  
จะถูกปรับปรุงย้อนหลัง สำหรับประมาณการที่เคยรับรู้ไป ณ วันที่ซื้อเงินลงทุน บริษัทมีสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่สามารถระบุได้
จากการซื้อเงินลงทุน คือ สัญญาแฟรนไชส์ รวมจำนวน 20.31 ล้านบาท ซึ่งจะถูกตัดจำหน่ายตามอายุการให้ประโยชน์ที่เหลืออยู่
ของสัญญาเฉลีย่ประมาณ 3 ปี โดยมีผลกระทบทำให้ส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทร่วมที่เคยรับรู้ในปีก่อนลดลง 3.30 ล้านบาท 
 
ผลกระทบที่มีต่องบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564  และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 สรุปได้ดังนี ้
 
 ตามทีJเคย  ตามทีJ 
 รายงานไว้เดิม รายการปรบัปรงุ ปรบัปรงุใหม่ 
 พนับาท พนับาท พนับาท 
งบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัทีJ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564    
เงินลงทุนในบริษัทร่วม 268,509 (3,304) 265,205 
กำไรสะสมยังไม่จัดสรร  490,942 (3,304) 487,638 
    

งบกาํไรขาดทนุเบด็เสรจ็รวม สาํหรบัปี    
   สิHนสดุวนัทีJ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564    
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า 223,384 (3,304) 220,080 
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9.3 การร่วมค้า 

 
ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 และวันที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เงินลงทุนในการร่วมค้า มีดังนี ้
 
   อตัราร้อยละของหุ้น ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ 
   ที;ถือทั >งทางตรงและทางอ้อม มลูค่าตามวิธีส่วนได้เสีย ราคาทุน (ถือทางตรง) 
 

ประเภทของธรุกิจ 
จดัตั >งขึ>น 

ในประเทศ 

(ยงัไม่ได้
ตรวจสอบ) 
31 มีนาคม 
พ.ศ. 2565 

ร้อยละ 

(ตรวจสอบแล้ว) 
31 ธนัวาคม 

พ.ศ. 2564 
ร้อยละ 

(ยงัไม่ได้
ตรวจสอบ) 
31 มีนาคม 
พ.ศ. 2565 

พนับาท 

 
(ตรวจสอบแล้ว) 

31 ธนัวาคม 
พ.ศ. 2564 

พนับาท 

(ยงัไม่ได้
ตรวจสอบ) 
31 มีนาคม 
พ.ศ. 2565 

พนับาท 

(ตรวจสอบแล้ว) 
31 ธนัวาคม 

พ.ศ. 2564 
พนับาท 

การร่วมค้าทางตรง         
บริษัท เอเชีย เน็ตเวิร์ค อินเตอร์เนช่ันแนล จำกัด ตัวแทนขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ ไทย  50.35  55.24 1,071,285  697,894   1,016,471   705,171  
DG Packaging Pte. Ltd. จำหน่ายและบริการบรรจุสินค้า สิงคโปร์  50.00   50.00  280,356  274,665   271,198   271,198  
บริษัท เทเลพอร์ต (ประเทศไทย) จำกัด ตัวแทนขนส่งสินค้าทางอากาศ ไทย  -     50.00   -     13,340   -     5,000  
บริษัท เอสเอแอล กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จำกัด ลงทุนในบริษัทอ่ืน ไทย  25.00   25.00   194,849   191,036   195,063   195,063  
บริษัท เมคเซนต์ เอ็กซ์เพรส จำกัด บริการการขนส่งและขนถ่ายสินค้า

ภายในประเทศ 
ไทย  30.00  30.00  2,401   3,359   9,000   9,000  

         

การร่วมค้าทางอ้อม         
บริษัท ฮาซเคม ทรานส์แมเนจเมนท์ จำกัด ตัวแทนจัดการรับขนส่งสินค้า ไทย 60.00 60.00 5,375 4,527 - - 
   (ถือหุ้นโดย บริษัท ฮาซเคม โลจิสติกส์ แมเนจเมนท์ จำกัด) ภายในประเทศ        
GSA Cargo Network (Myanmar) Co., Ltd. (ถือหุ้นโดย Triple i International Pte. Ltd.) ตัวแทนขนส่งสินค้าทางอากาศ เมียนมาร์ - 50.00 - 3,947 - - 
Hazchem Logistics Management Pte. Ltd. ตัวแทนขนส่งและขนถ่ายสินค้าท้ังภายใน สิงคโปร์ 55.00 55.00 3,496 3,413 - - 
   (ถือหุ้นโดย ฮาซเคม โลจิสติกส์ แมเนจเมนท์ จำกัด) และภายนอกประเทศเก่ียวกับสารเคมี        
     1,557,762  1,192,181   1,491,732  1,185,432 

 
กลุ่มกิจการมีสัดส่วนการถือหุ้นในการร่วมค้าบางแห่งเกินกว่าร้อยละ 50.00 แต่กลุ่มกิจการมิได้มีอำนาจควบคุมการร่วมค้าเพียงผู้เดียว เนื่องจากเป็นการควบคุมร่วมซึ่งระบุในข้อตกลงกิจการร่วมค้า 
 
กลุ่มกิจการมีสัดส่วนการถือหุ้นในการร่วมค้าบางแห่งน้อยกว่าร้อยละ 50.00 แต่กลุ่มกิจการมีสิทธิในการออกเสียงและอำนาจควบคุมร่วม ซึ่งระบุในข้อตกลงกิจการร่วมค้า 

 



บริษทั ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส ์จาํกดั (มหาชน) 
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การเปลี่ยนแปลงของเงินลงทุนในการร่วมค้าสำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที ่31 มีนาคม พ.ศ. 2565 มีดังนี ้
 
 ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ 
 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

เงินลงทนุตามวิธีส่วนได้เสีย 
พนับาท 

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
เงินลงทนุตามวิธีราคาทนุ 

พนับาท 
   
ราคาตามบัญชีต้นงวด  1,192,181   1,185,432  
ลงทุนเพิ่ม  300,800   311,300  
กำไรจากการปรับโครงสร้าง 2,909 - 
ส่วนแบ่งกำไรจากการร่วมค้า  75,959   -    
การขายเงินลงทุน (13,794)  (5,000) 
ผลต่างจากการแปลงค่าข้อมูลทางการเงิน  (293)  -    
ราคาตามบัญชีปลายงวด  1,557,762   1,491,732  
 
การลงทุนเพิ่มในการร่วมค้า 
 
บริษัท เอเชีย เน็ตเวิร์ค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (“ANI”) 
 
จากการปรับโครงสร้างกลุ่มธุรกิจตัวแทนขายระวางสินค้าสายการบิน (“GSA”) เมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2565 บริษัทได้ขายหุ้น 
GSA Cargo Network (Myanmar) Co., Ltd. (“GCN-MM”) ที่บริษัทถือหุ้นอยู่สัดส่วนร้อยละ 50 ไปให้ ANI โดย ANI ได้ออกหุ้น
สามัญเพิ่มทุนจำนวน 105,000 หุ้น ในมูลค่ายุติธรรมหุ้นละ 100 บาท คิดเป็นเงินจำนวน 10.50 ล้านบาท เป็นการแลกเปลี่ยน 
รายการดังกล่าวมีผลทำให้เกิดกำไรในข้อมูลทางการเงินรวมจำนวน 2.91 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลต่างระหว่างมูลค่ายุติธรรมกับราคา
ตามบัญชีของส่วนได้เสียใน GCN-MM ที่ขายไป และทำให้บริษัทมีสัดส่วนการถือหุ้นใน ANI เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.37 จาก ร้อยละ 
55.24 เป็นร้อยละ 55.61 

 
เมื่อวันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2565 ANI ได้ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 7,322,246 หุ้น โดยกำหนดราคาที่มูลค่ายุติธรรมหุ้นละ 
100 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 732.22 ล้านบาท โดยจัดสรรให้บริษัทจำนวน 3,008,000 หุ้น คิดเป็นเงิน 300.80 ล้านบาท และ
จัดสรรให้ผู้ร่วมค้าจำนวน 4,314,246 หุ้น คิดเป็นเงิน 431.42 ล้านบาท บริษัทได้ชำระราคาหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวเป็นเงินสด  
ส่วนผู้ร่วมค้าได้แลกเปลี่ยนกับสัดส่วนเงินลงทุนของผู้ร่วมค้าใน Superior GSA Pte. Ltd. (บริษัทย่อยของ ANI) จากการทำ
รายการดังกล่าวบริษัทมีสัดส่วนการถือหุ้นลดลงร้อยละ 5.26 จากร้อยละ 55.61 เป็นร้อยละ 50.35 
 
ทั้งนี้ เงินเพิ่มทุนใน ANI จำนวน 300.80 ล้านบาท ANI ได้ให้ Superior GSA Pte. Ltd. กู้เพื่อใช้เป็นแหล่งเงินทุนในการเข้าซื้อ
กิจการ Asia GSA (M) Sdn. Bhd. Superior GSA Pte. Ltd. ได้จ่ายซื้อเป็นเงินสดจำนวน 300.80 ล้านบาท และ Superior GSA 
Pte. Ltd.ได้ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนในมูลค่ายุติธรรม 432.87 ล้านบาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นของ Asia GSA (M) Sdn. Bhd. ซึ่งเป็น  
ผู้ร่วมค้าของ ANI เพื่อแลกกับสัดส่วนเงินลงทุนใน Asia GSA (M) Sdn. Bhd. ที่นำมาให้ Superior GSA Pte. Ltd. 
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การขายเงินลงทุนในบริษัท เทเลพอร์ต (ประเทศไทย) จำกัด (“TLP”) 
 
เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 บริษัทได้ทำสัญญาขายหุ้นทั้งหมดใน TLP จำนวนร้อยละ 50.00 ให้แก่บริษัทเอกชน 
แห่งหนึ่ง (“ผู้ซื้อ”) เป็นจำนวน 13.35 ล้านบาท กลุ่มกิจการได้ยุติการนำข้อมูลทางการเงินของ TLP มารับรู้ส่วนได้เสียตั้งแต่
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565  
 
รายละเอียดการขายเงินลงทุนใน TLP แสดงได้ดังนี้ 
 
 ข้อมลูทางการเงินรวม 

 
(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

พนับาท 
  

ราคาที่ตกลงขายเงินลงทุน  13,346  
มูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนใน TLP ตามวิธีส่วนได้เสีย  13,794  
ขาดทุนจากการขายเงินลงทุน  (448) 

 

 
ข้อมลูทางการเงิน

เฉพาะกิจการ 

 
(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

พนับาท 
  

ราคาที่ตกลงขายเงินลงทุน  13,346  
มูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนใน TLP ตามวิธีราคาทุน  5,000  
กำไรจากการขายเงินลงทุน  8,346  
 



บริษทั ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส ์จาํกดั (มหาชน) 
หมายเหตปุระกอบข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
สาํหรบังวดสามเดือนสิHนสดุวนัทีJ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 

26 

 
10 เจ้าหนีHการค้าและเจ้าหนีHอืJน 

 
 ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 
(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

31 มีนาคม 
(ตรวจสอบแล้ว) 

31 ธนัวาคม 
(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

31 มีนาคม 
(ตรวจสอบแล้ว) 

31 ธนัวาคม 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     
เจ้าหนี้การค้า     
- กิจการอื่น  179,547  229,173  2,258  2,314 
- กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุข้อ 15.2)  14,491  69,790  13,819  22,101 
เจ้าหนี้อื่น     
- กิจการอื่น 6,325 12,121 - 126 
- กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุข้อ 15.2) - - - 250 
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย     
- กิจการอื่น 118,630 176,472 35,911 41,826 
- กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุข้อ 15.2) 153 764 129 1,456 
 319,146 488,320 52,117 68,073 
 

11 เงินกู้ยืมจากสถาบนัการเงิน 
 
11.1 เงินกู้ยืมระยะสั Hนจากสถาบนัการเงิน 

 
การเปลี่ยนแปลงของเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินสำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 มีดังนี ้
 
 ข้อมลูทางการเงินรวมและ

ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ 
 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
 พนับาท 
  
ราคาตามบัญชีต้นงวด 120,000 
กู้ยืมเพิ่มขึ้น 300,000 
จ่ายชำระคืน (300,000) 
ราคาตามบัญชีปลายงวด 120,000 
 
ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 บริษัทมีเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน จำนวน 120.00 ล้านบาท ซึ่งเป็นตั๋วสัญญาใช้เงิน 
ในสกุลเงินบาทที่ไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน มีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.30 - 2.33 ต่อป ีและมีกำหนดชำระคืนภายใน 3 เดือน 
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11.2 เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 

 
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 และ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ประกอบด้วยรายละเอียด
ดังนี้ 
 
 ข้อมลูทางการเงินรวมและ 
 ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ 
 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) 
 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 พนับาท พนับาท 
   
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน   
   ที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี  120,750   105,750  
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน   
   ที่ถึงกำหนดชำระเกินกว่า 1 ปี  531,750   269,250  
รวม  652,500   375,000  
 
การเปลี่ยนแปลงของเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินสำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 มีดังนี ้
 
 ข้อมลูทางการเงินรวมและ

ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ 
 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

พนับาท 
  
ราคาตามบัญชีต้นงวด  375,000  
กู้ยืมเพิ่ม  300,000  
จ่ายชำระคืน  (22,500) 
ราคาตามบัญชีปลายงวด  652,500  
 
ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 บริษัทมีเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน จำนวน 652.50 ล้านบาท กำหนดชำระคืนระหว่างปี 
พ.ศ. 2567 ถึง พ.ศ. 2571 มีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ MLR - 1.30 ถึง 2.40 ต่อปี และ THBFIX6M บวกอัตราส่วนเพิ่ม โดยเงินกู้ยืม
ดังกล่าวไม่มีภาระค้ำประกัน โดยมีเงื่อนไขทางการเงินที่ต้องปฏิบัติตามที่ระบุไว้ในสัญญา 

 
12 ภาษีเงินได้ 

 
ภาษีเงินได้ระหว่างกาลใช้วิธีการประมาณการจากฝ่ายบริหารโดยใช้อัตราภาษีที่แท้จริงเดียวกันกับที่ใช้กับกำไรรวมทั้งปีที่คาดว่า 
จะได้ ข้อมูลทางการเงินรวมสำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 คือ อัตราร้อยละ 7.63 ต่อปี (31 มีนาคม  
พ.ศ. 2564 : อัตราร้อยละ 9.03 ต่อปี) และข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ คือ อัตราร้อยละ 13.93 ต่อปี (31 มีนาคม พ.ศ. 2564 :  
อัตราร้อยละ 5.20 ต่อปี) ประมาณการอัตราภาษีเงินได้ของข้อมูลทางการเงินรวมและข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการเปลี่ยนแปลงจาก
งวดเดียวกันของปีก่อนเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของผลการดำเนินงานของกลุ่มกิจการและของบริษัท 
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13 กาํไรต่อหุ้น 

 
13.1 กาํไรต่อหุ้นขั HนพืHนฐาน 

 
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคำนวณโดยการหารกำไรสุทธิที่เป็นของผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักตามระยะเวลาที่ออก

อยู่ในระหว่างงวด 
 
 ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 
(ยงัไม่ได้

ตรวจสอบ) 
(ยงัไม่ได้

ตรวจสอบ) 
(ยงัไม่ได้

ตรวจสอบ) 
(ยงัไม่ได้

ตรวจสอบ) 
สาํหรบังวดสามเดือนสิHนสดุวนัทีJ 31 มีนาคม 31 มีนาคม 31 มีนาคม 31 มีนาคม 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
     

กำไรที่เป็นของบริษัท (พันบาท) 112,728 77,464 40,927 22,569 
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (พันหุ้น) 620,710 601,308 620,710 601,308 
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท) 0.1816 0.1288 0.0659 0.0375 

 
13.2 กาํไรต่อหุ้นปรบัลด 

 
กำไรต่อหุ้นปรับลดคำนวณโดยการหารกำไรสุทธิที่เป็นของผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทด้วยจำนวนหุ้นสามัญสำหรับการคำนวณ

กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน ปรับเพิ่มด้วยจำนวนหุ้นสามัญที่ต้องออกเสมือนว่ามีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 
 
 ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 
(ยงัไม่ได้

ตรวจสอบ) 
(ยงัไม่ได้

ตรวจสอบ) 
(ยงัไม่ได้

ตรวจสอบ) 
(ยงัไม่ได้

ตรวจสอบ) 
สาํหรบังวดสามเดือนสิHนสดุวนัทีJ 31 มีนาคม 31 มีนาคม 31 มีนาคม 31 มีนาคม 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
     

กำไรที่เป็นของบริษัท (พันบาท) 112,728 77,464 40,927 22,569 
จำนวนหุ้นสำหรับการคำนวณ 
   กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (พันหุ้น) 620,710 601,308 620,710 601,308 
จำนวนหุ้นสามัญที่ออกเพิ่มเสมือนว่ามีการใช้สิทธ ิ
   ซื้อหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (พันหุ้น) 88,073 

 
18,678 88,073 

 
18,678 

จำนวนหุ้นสำหรับการคำนวณ 
   กำไรต่อหุ้นปรับลด (พันหุ้น) 708,783 

 
619,986 708,783 

 
619,986 

     

กำไรต่อหุ้นปรับลด (บาท) 0.1590 0.1249 0.0577 0.0364 
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14 ภาระผกูพนัและหนีHสินทีJอาจเกิดขึHน 

 
หนังสือคํHาประกนัธนาคาร 
 
ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 กลุ่มกิจการและบริษัทมีหนังสือค้ำประกันที่ออกโดยธนาคารเพื่อเป็นหลักประกันในการให้บริการ  
ในข้อมูลทางการเงินรวมและข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ จำนวน 505.79 ล้านบาท และ 406.24 ล้านบาท ตามลำดับ (31 ธันวาคม 
พ.ศ. 2564 : จำนวน 400.07 ล้านบาท และ 311.46 ล้านบาท ตามลำดับ) 
 

15 รายการกบับคุคลหรือกิจการทีJเกีJยวข้องกนั 
 
บริษัทมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 2 ท่าน ซึ่งเป็นกรรมการของบริษัทและถือหุ้นในบริษัทรวมกันร้อยละ 36.33 (31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 :  
ร้อยละ 33.73) 
 
รายการต่อไปนี้เป็นรายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 
 
15.1 รายการกบับคุคลหรือกิจการทีJเกีJยวข้องกนั 

 
รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันสำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 และ พ.ศ. 2564 มีดังนี้ 
 
รายได้จากการขายและ ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ 
   ให้บริการ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
 31 มีนาคม 31 มีนาคม 31 มีนาคม 31 มีนาคม 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

บริษัทย่อย - - 313 2,592 
บริษัทร่วม 43,787 11,170 34,581 4,754 
การร่วมค้า 2,467 3,988 987 282 
 46,254 15,158 35,881 7,628 
 
รายได้จากการให้เช่าและ ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ 
   การบริการทีJเกีJยวข้องกนั (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
 31 มีนาคม 31 มีนาคม 31 มีนาคม 31 มีนาคม 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

บริษัทย่อย - - 1,676 1,607 
บริษัทร่วม 1,532 1,539 1,532 1,539 
การร่วมค้า 171 539 171 539 
 1,703 2,078 3,379 3,685 
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รายได้ค่าบริหารจดัการ ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ 
 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
 31 มีนาคม 31 มีนาคม 31 มีนาคม 31 มีนาคม 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

บริษัทย่อย - - 14,000 12,138 
บริษัทร่วม 525 555 - - 
การร่วมค้า 150 609 - - 
 675 1,164 14,000 12,138 

 
รายได้เงินปันผล ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ 
 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
 31 มีนาคม 31 มีนาคม 31 มีนาคม 31 มีนาคม 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

บริษัทย่อย - - 15,000  -    
การร่วมค้า -  -    -  18,506  
 -  -    15,000  18,506  

 
ต้นทนุการให้บริการ ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ 
 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
 31 มีนาคม 31 มีนาคม 31 มีนาคม 31 มีนาคม 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

บริษัทย่อย  -     -     14,481   892  
บริษัทร่วม  70,004   693   69,794   232  
การร่วมค้า 21,619  152,171   -     -    
 91,623  152,864   84,293   1,124  
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15.2 ยอดค้างชาํระทีJเกิดจากการขายและซืHอสินค้าและบริการ 

 
ยอดคงเหลือ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานที่เกี่ยวข้องกับรายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน มีดังนี้ 
 
 ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ 
 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) 
 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

ลกูหนีHการค้า     
บริษัทย่อย  -     -     10   81  
บริษัทร่วม  7,195   17,426   4   12,787  
การร่วมค้า 3,812  2,898   -     -    
 11,007  20,324   14   12,868  
     

ลกูหนีHอืJน     
บริษัทย่อย  -     -     8,490   2,357  
บริษัทร่วม  8,603   10,109   8,597   10,109  
การร่วมค้า  471   16  328  15  
  9,074   10,125   17,415   12,481  
     

รายได้ค้างรบั     
บริษัทย่อย  -     -    14,000 14,623 
บริษัทร่วม  10,250  13,410  10,250 13,410 
การร่วมค้า - 1,037 - 21 
  10,250  14,447  24,250 28,054 
     

เจ้าหนีHการค้า     
บริษัทย่อย  -     -     5,132   3,689  
บริษัทร่วม  8,755   18,599   8,687   18,412  
การร่วมค้า  5,736   51,191   -     -    
  14,491   69,790   13,819   22,101  
     

เจ้าหนีHอืJน     
บริษัทย่อย - - -  250  
     

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย     
บริษัทย่อย -  -    129  1,456  
การร่วมค้า 153  764  -  -    
 153  764  129  1,456  
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 ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ 
 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) 
 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

เงินปันผลค้างรบั     
บริษัทย่อย  -     -     31,500   42,000  
บริษัทร่วม  -     4,300   -     4,300  
การร่วมค้า  90,601   98,658   87,601   93,506  
  90,601   102,958   119,101   139,806  

 
15.3 เงินให้กู้ยืมระยะสั Hนแก่กิจการทีJเกีJยวข้องกนั 

 
 ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ 
 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) 
 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

บริษัทย่อย  -     -     206,500   181,000  
บริษัทร่วม  20,000   -     20,000   -    
การร่วมค้า  11,600   14,450   11,600   14,450  
  31,600   14,450   238,100   195,450  
 
การเปลี่ยนแปลงของเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันสำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 มีดังนี ้
 
 ข้อมลูทางการเงิน 

รวม 
ข้อมลูทางการเงิน 

เฉพาะกิจการ 
 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
 พนับาท พนับาท 
   

ยอดยกมาต้นงวด  14,450   195,450  
ให้กู้เพิ่มระหว่างงวด  21,600   47,100  
รับชำระคืนระหว่างงวด  (4,450)  (4,450) 
ยอดคงเหลือปลายงวด  31,600   238,100  
 
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน มีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.10 - 5.47 ต่อปี (พ.ศ. 2564 : ร้อยละ 4.10 - 5.47 ต่อปี) และ
มีกำหนดจ่ายชำระคืนเมื่อทวงถาม 
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15.4 ค่าตอบแทนผูบ้ริหารสาํคญั 

 
ค่าตอบแทนที่จ่ายหรือค้างจ่ายสำหรับผู้บริหารสำคัญมีดังนี้ 
 
 ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ 
 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
สาํหรบังวดสามเดือนสิBนสดุวนัทีE 31 มีนาคม 31 มีนาคม 31 มีนาคม 31 มีนาคม 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     
เงินเดือนและผลประโยชน์ระยะสั้น  15,291   16,329   6,429   5,216  
 

15.5 การคํHาประกนั 
 
บริษัทได้ทำหนังสือค้ำประกันที่ออกโดยธนาคารให้แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน จำนวน 406.24 ล้านบาท (31 ธันวาคม พ.ศ. 2564: 
จำนวน 311.46 ล้านบาท) 
 

16 เหตกุารณ์ภายหลงัวนัทีJในข้อมลูทางการเงิน 
 
16.1 เงินปันผลรบัจาก DG Packaging Pte. Ltd. 

 
เมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2565 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของ DG Packaging Pte. Ltd. ได้อนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
แก่ผู้ถือหุ้นสามัญในอัตราหุ้นละ 2.25 ดอลลาร์สิงคโปร์ จำนวน 200,000 หุ้น คิดเป็นจำนวนเงิน 450,000 ดอลลาร์สิงคโปร์ 
โดยบริษัทได้รับเงินปันผลดังกล่าวตามสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 50.00 เป็นจำนวน 225,000 ดอลลาร์สิงคโปร์ หรือ 5.53  
ล้านบาท เมื่อวันที ่5 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 

 
16.2  การจ่ายเงินปันผล 

 
เมื่อวันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2565 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ได้อนุมัติจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญทั้งหมด 
ในอัตราหุ้นละ 0.40 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 247.15 ล้านบาท ทั้งนี้บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วเมื่อวันที่   
21 ตุลาคม พ .ศ . 2564 ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท ดังนั้น บริษัทจะจ่ายเงินปันผลที่ เหลืออีกในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท  
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 186.21 ล้านบาท และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที ่17 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 

 
16.3 การปรบัโครงสร้างกลุ่มธรุกิจ Drop-off โดยการขายหุ้นบริษทั เอ.ที.พี.เฟรนด ์เซอรวิ์ส จาํกดั (“Shipsmile”) 

 
เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2565 ได้อนุมัติให้บริษัทขายหุ้น Shipsmile  
ที่บริษัทถือหุ้นอยู่ร้อยละ 43 ให้กับบริษัท สบาย สปีด จำกัด (“SBS”) ในมูลค่า 180.60 ล้านบาท โดยได้รับสิ่งตอบแทนเป็น 
เงินสดมูลค่า 18.00 ล้านบาท และหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ SBS จำนวน 7,309,756 หุ้น มูลค่าเสนอขายหุ้นละ 22.24 บาท  
ของ SBS (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10.00 บาท) รวมมูลค่า 162.60 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 18 ของทุนจดทะเบียน 
ที่ชำระแล้วภายหลังการเพิ่มทุน 
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