
บริษทั ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส ์จาํกดั (มหาชน) 

 

ข้อมูลทางการเงินรวมและข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาล 

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

 

วนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2565 

 



 

 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบญัชีรบัอนุญาต 

 

เสนอ คณะกรรมการของบรษิทั ทรพิเพลิ ไอ โลจสิตกิส ์จํากดั (มหาชน)  

 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานขอ้มูลทางการเงนิรวมระหว่างกาลของบรษิัท ทรพิเพลิ ไอ โลจสิตกิส์ จํากดั (มหาชน) และบรษิัทย่อย และขอ้มูล

ทางการเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาลของบรษิัท ทรพิเพลิ ไอ โลจสิติกส์ จํากดั (มหาชน) ซึ่งประกอบดว้ย งบแสดงฐานะการเงนิรวม

และงบแสดงฐานะการเงนิเฉพาะกิจการ ณ วนัที่ 30 มถิุนายน พ.ศ. 2565 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

เฉพาะกิจการสําหรบังวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวันเดียวกัน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของรวมและงบแสดง 

การเปลี่ยนแปลงส่วนของเจา้ของเฉพาะกจิการ รวมถงึงบกระแสเงนิสดรวมและงบกระแสเงนิสดเฉพาะกจิการสาํหรบังวดหกเดอืนสิ้นสุด 

วนัเดียวกัน และหมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ ซึ่งผู้บรหิารของกิจการเป็นผู้รบัผิดชอบในการจดัทําและ

นําเสนอข้อมูลทางการเงนิรวมและขอ้มูลทางการเงนิเฉพาะกิจการระหว่างกาลน้ีตามมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที่ 34 เรื่อง การรายงาน

ทางการเงนิระหว่างกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูร้บัผดิชอบในการใหข้อ้สรุปเกี่ยวกบัขอ้มูลทางการเงนิรวมและขอ้มูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ

ระหว่างกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 

 

ขอบเขตการสอบทาน 
 

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 “การสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญช ี 

รบัอนุญาตของกจิการ” การสอบทานขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาลประกอบดว้ย การใชว้ธิกีารสอบถามบุคลากรซึง่ส่วนใหญ่เป็นผูร้บัผดิชอบ

ดา้นการเงนิและบญัช ีและการวเิคราะห์เปรยีบเทยีบและวธิกีารสอบทานอื่น การสอบทานนี้มขีอบเขตจํากดักว่าการตรวจสอบ

ตามมาตรฐานการสอบบัญชี ทําให้ข้าพเจ้าไม่สามารถได้ความเชื่อมัน่ว่าจะพบเรื่องที่มีนัยสําคญัทัง้หมดซึ่งอาจจะพบได้จากการ

ตรวจสอบ ดงันัน้ขา้พเจา้จงึไม่อาจแสดงความเหน็ต่อขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลทีส่อบทานได ้

 

ข้อสรปุ 
 

ขา้พเจา้ไม่พบสิง่ที่เป็นเหตุใหเ้ชื่อว่าขอ้มูลทางการเงนิรวมและขอ้มูลทางการเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัทําขึ้น

ตามมาตรฐานการบญัชฉีบบัที ่34 เรื่อง การรายงานทางการเงนิระหว่างกาล ในสาระสาํคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 

 

 

บรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบเีอเอส จํากดั 

 

 

 

 

 

สุขมุาภรณ์  วงศอ์ริยาพร 

ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่4843 

กรุงเทพมหานคร 

9 สงิหาคม พ.ศ. 2565 



บริษทั ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส ์จ ำกดั (มหำชน)

งบแสดงฐำนะกำรเงิน

ณ วนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2565

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

30 มิถนุำยน 31 ธนัวำคม 30 มิถนุำยน 31 ธนัวำคม

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

หมำยเหตุ บำท บำท บำท บำท

สินทรพัย์

สินทรพัยห์มนุเวียน

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 278,560,398 168,108,157 179,704,597 53,914,908

ลกูหนี้การคา้และลกูหนี้อืน่ - สุทธิ 8 593,542,309 801,356,595 169,839,774 328,401,689

เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 17.3 14,500,000 14,450,000 283,500,000 195,450,000

สนิคา้คงเหลอื 1,904,357 1,372,071 - -

สนิทรพัยอ์นุพนัธ์ทางการเงนิ 7 15,527 - 15,527 -

สนิทรพัยห์มนุเวยีนอืน่ 50,357,212 52,519,577 40,592,005 42,388,602

รวมสินทรพัยห์มนุเวียน 938,879,803 1,037,806,400 673,651,903 620,155,199

สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน

เงนิลงทุนในบรษิทัย่อย 9.1 - - 157,948,570 157,948,570

เงนิลงทุนในบรษิทัรว่ม 9.2 249,515,023 265,205,314 240,150,215 231,472,563

เงนิลงทุนในการรว่มคา้ - สุทธิ 9.3 1,622,165,079 1,192,181,445 1,482,731,646 1,185,431,646

สนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัมลูค่าดว้ย

มลูค่ายุตธิรรมผ่านก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อืน่ 7 13,250 13,250 - -

อสงัหารมิทรพัยเ์พือ่การลงทุน - สุทธิ - - 71,788,709 73,138,069

ทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ 181,602,652 191,102,395 28,997,927 29,218,602

สนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้- สุทธิ 95,250,902 121,259,633 6,685,586 4,069,367

สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน - สุทธิ 13,148,163 14,841,470 55,084 211,199

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี- สุทธิ 13,150,705 11,268,986 1,431,552 2,167,746

เงนิประกนัสญัญา 15,628,930 14,948,390 2,578,870 2,393,270

สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอืน่ 93,662,730 97,871,112 10,071,874 12,027,973

รวมสินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน 2,284,137,434 1,908,691,995 2,002,440,033 1,698,079,005

รวมสินทรพัย์ 3,223,017,237 2,946,498,395 2,676,091,936 2,318,234,204

                                        (นายทพิย ์ ดาลาล)                                                        (นายวริชั  นอบน้อมธรรม)

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นส่วนหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี้

ข้อมลูทำงกำรเงินรวม ข้อมลูทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร

กรรมการ                                                                          กรรมการ                                                                    .
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บริษทั ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส ์จ ำกดั (มหำชน)

งบแสดงฐำนะกำรเงิน (ต่อ)

ณ วนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2565

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

30 มิถนุำยน 31 ธนัวำคม 30 มิถนุำยน 31 ธนัวำคม

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

หมำยเหตุ บำท บำท บำท บำท

หน้ีสินและส่วนของเจ้ำของ

หน้ีสินหมนุเวียน

เงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ 11.1 200,000,000 120,000,000 200,000,000 120,000,000

เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อืน่ 10 315,201,409 488,319,582 58,621,999 68,072,884

ส่วนของเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ

ทีถ่งึก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 11.2 141,000,000 105,750,000 141,000,000 105,750,000

ส่วนของหนี้สนิตามสญัญาเช่า

ทีถ่งึก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 46,217,280 52,212,118 1,687,055 1,922,355

หนี้สนิอนุพนัธ์ทางการเงนิ 7 - 2,668 - 2,668

ภาษเีงนิไดค้า้งจ่าย 9,690,690 27,611,117 9,363,781 25,757,647

หนี้สนิหมนุเวยีนอืน่ 27,852,000 35,723,930 7,286,748 10,824,651

รวมหน้ีสินหมนุเวียน 739,961,379 829,619,415 417,959,583 332,330,205

หน้ีสินไม่หมนุเวียน

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 11.2 483,750,000 269,250,000 483,750,000 269,250,000
หนี้สนิตามสญัญาเช่า - สุทธิ 49,434,407 69,641,825 4,123,085 2,080,635

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 24,573,166 23,379,954 4,065,000 3,830,935

ประมาณการหนี้สนิจากการรือ้ถอน 7,197,821 7,052,304 63,113 61,822

หนี้สนิอนุพนัธ์ทางการเงนิ 7 1,005,692 4,640,029 1,005,692 4,640,029

หนี้สนิไมห่มนุเวยีนอืน่ 652,500 1,168,000 703,879 843,379

รวมหน้ีสินไม่หมนุเวียน 566,613,586 375,132,112 493,710,769 280,706,800

รวมหน้ีสิน 1,306,574,965 1,204,751,527 911,670,352 613,037,005

                                        (นายทพิย ์ ดาลาล)                                                        (นายวริชั  นอบน้อมธรรม)

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นส่วนหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี้

กรรมการ                                                                          กรรมการ                                                                    .

ข้อมลูทำงกำรเงินรวม ข้อมลูทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร
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บริษทั ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส ์จ ำกดั (มหำชน)

งบแสดงฐำนะกำรเงิน (ต่อ)

ณ วนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2565

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว)
30 มิถนุำยน 31 ธนัวำคม 30 มิถนุำยน 31 ธนัวำคม
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564

หมำยเหตุ บำท บำท บำท บำท
หน้ีสินและส่วนของเจ้ำของ (ต่อ)

ส่วนของเจ้ำของ

ทุนเรอืนหุน้
ทุนจดทะเบยีน 
หุน้สามญั จ านวน 761,634,719 หุน้
มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท 380,817,360 380,817,360 380,817,360 380,817,360

ทุนทีอ่อกและช าระแลว้
หุน้สามญั จ านวน 640,839,113 หุน้
มลูค่าทีช่ าระแลว้หุน้ละ 0.50 บาท
(พ.ศ. 2564 : หุน้สามญั จ านวน 620,709,975 หุน้ 
มลูค่าทีช่ าระแลว้หุน้ละ 0.50 บาท) 12 320,419,557 310,354,988 320,419,557 310,354,988

ส่วนเกนิมลูค่าหุน้สามญั 12 882,061,686 771,351,427 882,061,686 771,351,427
ส่วนเกนิทุนจากการควบรวมกจิการ
ภายใตก้ารควบคุมเดยีวกนั 30,726,984 30,726,984 - -

ส่วนเกนิทุนจากการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 22,755,038 22,755,038 22,755,038 22,755,038
ส่วนเกนิทุนหุน้ทุนซือ้คนื 58,481,254 58,481,254 58,481,254 58,481,254
ส่วนต ่ากว่าทุนจากการเปลีย่นแปลง
สดัส่วนในบรษิทัย่อย (187,500) (187,500) - -

ก าไรสะสม
จดัสรรแลว้ - ส ารองตามกฎหมาย 50,200,000 50,200,000 38,100,000 38,100,000
ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร 533,296,227 487,637,632 443,408,603 507,866,516

องคป์ระกอบอืน่ของส่วนของเจา้ของ 18,689,026 10,427,045 (804,554) (3,712,024)

ส่วนของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทั 1,916,442,272 1,741,746,868 1,764,421,584 1,705,197,199
ส่วนไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจควบคุม - - - -

รวมส่วนของเจ้ำของ 1,916,442,272 1,741,746,868 1,764,421,584 1,705,197,199

รวมหน้ีสินและส่วนของเจ้ำของ 3,223,017,237 2,946,498,395 2,676,091,936 2,318,234,204

                                        (นายทพิย ์ ดาลาล)                                                        (นายวริชั  นอบน้อมธรรม)

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นส่วนหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี้

ข้อมลูทำงกำรเงินรวม ข้อมลูทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร

กรรมการ                                                                          กรรมการ                                                                    .
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บริษทั ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส ์จ ำกดั (มหำชน)

งบก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็

ส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2565

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

30 มิถนุำยน 30 มิถนุำยน 30 มิถนุำยน 30 มิถนุำยน

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

บำท บำท บำท บำท

รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร 714,989,356 636,588,835 201,734,441 44,084,930

รายไดจ้ากการขาย 6,760,878 4,911,921 - -

ตน้ทุนการใหบ้รกิาร (575,272,815) (502,622,468) (137,571,747) (29,285,173)

ตน้ทุนขาย (1,818,625) (1,485,415) - -

ก ำไรขัน้ต้น 144,658,794 137,392,873 64,162,694 14,799,757

เงนิปันผลรบั - - 26,771,708 7,589,413

รายไดอ้ืน่ 20,204,268 2,079,491 45,929,967 19,826,878

คา่ใชจ่้ายในการขาย (16,020,838) (19,774,758) (4,942,396) (3,113,678)

คา่ใชจ่้ายในการบรหิาร (69,262,339) (63,947,451) (32,997,145) (20,066,423)

ขาดทุนจากการดอ้ยคา่ของสนิทรพัยท์างการเงนิ (10,694,764) (3,948,981) (644,977) (65,181)

ก าไร (ขาดทุน) อืน่ - สทุธิ 5,168,264 320,608 4,080,167 81,728

ตน้ทุนทางการเงนิ (8,854,508) (7,447,043) (7,800,777) (5,283,267)

ก ำไรก่อนส่วนแบ่งก ำไรจำกเงินลงทุน

ในบริษทัร่วมและกำรร่วมค้ำและภำษีเงินได้ 65,198,877 44,674,739 94,559,241 13,769,227

สว่นแบ่งก าไรจากเงนิลงทุนในบรษิทัร่วมและการร่วมคา้ 70,217,248 46,649,294 - -

ก ำไรก่อนภำษีเงินได้ 135,416,125 91,324,033 94,559,241 13,769,227

ภาษเีงนิได้ (16,274,296) (5,589,885) (13,733,436) 44,153

ก ำไรสทุธิส ำหรบังวด 119,141,829 85,734,148 80,825,805 13,813,380

รายการทีจ่ะจดัประเภทรายการใหมไ่ปยงั

ก าไรหรอืขาดทุนในภายหลงั

ก าไรจากการเปลีย่นแปลงมลูคา่ยตุธิรรมของ

เครือ่งมอืป้องกนัความเสีย่งกระแสเงนิสด 2,229,093 629,092 2,229,093 629,092

ผลต่างของอตัราแลกเปลีย่นจากการแปลงคา่

ขอ้มลูทางการเงนิ 551,730 841,361 - -

สว่นแบ่งก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อืน่ของบรษิทัร่วมและการร่วมคา้ 5,130,578 7,574,003 - -

ภาษเีงนิไดข้องรายการทีจ่ะจดัประเภทรายการใหม่

ไปยงัก าไรหรอืขาดทุนในภายหลงั (445,819) (125,818) (445,819) (125,818)

ก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อืน่ส าหรบังวด - สทุธจิากภาษี 7,465,582 8,918,638 1,783,274 503,274

ก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็รวมส ำหรบังวด 126,607,411 94,652,786 82,609,079 14,316,654

                                        (นายทพิย ์ ดาลาล)                                                        (นายวริชั  นอบน้อมธรรม)

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นส่วนหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี้

ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร

กรรมการ                                                                                     กรรมการ                                                                                 .
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บริษทั ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส ์จ ำกดั (มหำชน)

งบก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็ (ต่อ)

ส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2565

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

30 มิถนุำยน 30 มิถนุำยน 30 มิถนุำยน 30 มิถนุำยน

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

หมำยเหตุ บำท บำท บำท บำท

กำรแบ่งปันก ำไร

สว่นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทั 119,141,829 85,734,148 80,825,805 13,813,380

สว่นของสว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจควบคมุ - - - -

119,141,829 85,734,148 80,825,805 13,813,380

กำรแบ่งปันก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็รวม

สว่นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทั 126,607,411 94,652,786 82,609,079 14,316,654

สว่นของสว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจควบคมุ - - - -

126,607,411 94,652,786 82,609,079 14,316,654

ก ำไรต่อหุ้น

ก าไรต่อหุน้ข ัน้พืน้ฐาน 14.1 0.1903 0.1420 0.1291 0.0229

ก าไรต่อหุน้ปรบัลด 14.2 0.1688 0.1290 0.1145 0.0208

                                        (นายทพิย ์ ดาลาล)                                                        (นายวริชั  นอบน้อมธรรม)

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นส่วนหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี้

กรรมการ                                                                                     กรรมการ                                                                                 .

ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร
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บริษทั ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส ์จ ำกดั (มหำชน)
งบก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็
ส ำหรบังวดหกเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2565

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)
30 มิถนุำยน 30 มิถนุำยน 30 มิถนุำยน 30 มิถนุำยน
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564

หมำยเหตุ บำท บำท บำท บำท

รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร 1,454,366,113 1,263,868,844 370,534,828 83,245,131
รายไดจ้ากการขาย 12,138,933 10,697,208 - -
ตน้ทุนการใหบ้รกิาร (1,198,361,807) (1,017,727,218) (265,617,597) (48,539,872)
ตน้ทุนขาย (3,420,301) (2,602,177) - -

ก ำไรขัน้ต้น 264,722,938 254,236,657 104,917,231 34,705,259

เงนิปันผลรบั 17.1 - - 41,771,708 26,095,768
รายไดอ้ืน่ 29,998,042 6,199,374 73,051,156 34,747,800
คา่ใชจ่้ายในการขาย (27,982,252) (38,632,097) (8,414,016) (6,268,647)
คา่ใชจ่้ายในการบรหิาร (136,463,420) (130,555,190) (57,985,761) (41,162,442)
กลบัรายการ (ขาดทุน) จากการดอ้ยคา่ของสนิทรพัยท์างการเงนิ (12,198,234) (639,190) 262,491 (549,149)
ก าไร (ขาดทุน) อืน่ - สทุธิ 4,210,463 302,489 3,749,389 (24,777)
ตน้ทุนทางการเงนิ (17,535,369) (14,460,652) (15,241,749) (9,967,843)

ก ำไรก่อนส่วนแบ่งก ำไรจำกเงินลงทุน
ในบริษทัร่วมและกำรร่วมค้ำและภำษีเงินได้ 104,752,168 76,451,391 142,110,449 37,575,969

สว่นแบ่งก าไรจากเงนิลงทุนในบรษิทัร่วมและการร่วมคา้ 9.2, 9.3 152,698,242 100,021,739 - -

ก ำไรก่อนภำษีเงินได้ 257,450,410 176,473,130 142,110,449 37,575,969
ภาษเีงนิได้ 13 (25,580,862) (13,275,180) (20,357,409) (1,193,637)

ก ำไรสทุธิส ำหรบังวด 231,869,548 163,197,950 121,753,040 36,382,332

รายการทีจ่ะจดัประเภทรายการใหมไ่ปยงั
ก าไรหรอืขาดทุนในภายหลงั
ก าไรจากการเปลีย่นแปลงมลูคา่ยตุธิรรมของ
เครือ่งมอืป้องกนัความเสีย่งกระแสเงนิสด 3,634,338 2,624,207 3,634,338 2,624,207

ผลต่างของอตัราแลกเปลีย่นจากการแปลงคา่
   ขอ้มลูทางการเงนิ 520,771 1,357,982 - -
สว่นแบ่งก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อืน่ของบรษิทัร่วมและการร่วมคา้ 4,833,740 12,086,219 - -
ภาษเีงนิไดข้องรายการทีจ่ะจดัประเภทรายการใหม่
   ไปยงัก าไรหรอืขาดทุนในภายหลงั (726,868) (524,841) (726,868) (524,841)

ก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อืน่ส าหรบังวด - สทุธจิากภาษี 8,261,981 15,543,567 2,907,470 2,099,366

ก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็รวมส ำหรบังวด 240,131,529 178,741,517 124,660,510 38,481,698

                                        (นายทพิย ์ ดาลาล)                                                        (นายวริชั  นอบน้อมธรรม)

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นส่วนหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี้

ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร

กรรมการ                                                                                     กรรมการ                                                                                 .
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บริษทั ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส ์จ ำกดั (มหำชน)

งบก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็ (ต่อ)

ส ำหรบังวดหกเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2565

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

30 มิถนุำยน 30 มิถนุำยน 30 มิถนุำยน 30 มิถนุำยน

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

หมำยเหตุ บำท บำท บำท บำท

กำรแบ่งปันก ำไร

สว่นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทั 231,869,548 163,197,950 121,753,040 36,382,332

สว่นของสว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจควบคมุ - - - -

231,869,548 163,197,950 121,753,040 36,382,332

กำรแบ่งปันก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็รวม

สว่นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทั 240,131,529 178,741,517 124,660,510 38,481,698

สว่นของสว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจควบคมุ - - - -

240,131,529 178,741,517 124,660,510 38,481,698

ก ำไรต่อหุ้น

ก าไรต่อหุน้ข ัน้พืน้ฐาน 14.1 0.3720 0.2708 0.1953 0.0604

ก าไรต่อหุน้ปรบัลด 14.2 0.3277 0.2529 0.1721 0.0564

                                        (นายทพิย ์ ดาลาล)                                                        (นายวริชั  นอบน้อมธรรม)

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นส่วนหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี้

กรรมการ                                                                                     กรรมการ                                                                                 .

ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร
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บริษทั ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส ์จ ำกดั (มหำชน)

งบแสดงกำรเปล่ียนแปลงส่วนของเจ้ำของ

ส ำหรบังวดหกเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2565

ส่วนเกินทนุ ก ำไร (ขำดทนุ) จำกกำร ผลต่ำงของ

จำกกำรควบรวม ส่วนเกินทนุ ส่วนต ำ่กว่ำทนุ จดัสรรแล้ว จดัสรรแล้ว เปล่ียนแปลงมลูค่ำยติุธรรม อตัรำแลกเปล่ียน ส่วนแบง่ก ำไรขำดทนุ รวมส่วนของ ส่วนได้เสีย

 ทนุท่ีออก ส่วนเกิน กิจกำรภำยใต้กำร จำกกำรจำ่ยโดย ส่วนเกินทนุ จำกกำรเปล่ียนแปลง - ส ำรอง - ส ำรอง ของเคร่ืองมือป้องกนั จำกกำรแปลงค่ำ เบด็เสรจ็อ่ืนของ ผู้เป็นเจำ้ของ ท่ีไม่มีอ ำนำจ รวม

และช ำระแล้ว มลูค่ำหุ้นสำมญั ควบคมุเดียวกนั ใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ หุ้นทนุซ้ือคืน สดัส่วนในบริษทัย่อย ตำมกฎหมำย หุ้นทนุซ้ือคืน ยงัไม่ได้จดัสรร หุ้นทนุซ้ือคืน ควำมเส่ียงกระแสเงินสด ข้อมลูทำงกำรเงิน บริษทัร่วมและกำรร่วมค้ำ รวม ของบริษทั ควบคมุ ส่วนของเจำ้ของ

หมำยเหตุ บำท บำท บำท บำท บำท บำท บำท บำท บำท บำท บำท บำท บำท บำท บำท บำท บำท

ยอดยกมำ ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 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) (2,400,176) (3,937,284) (13,906,958) 1,291,038,609 - 1,291,038,609

การใชส้ทิธติามใบส าคญัแสดงสทิธซิือ้หุน้สามญั 50,000 550,000 - - - - - - - - - - - - 600,000 - 600,000

การขายหุน้ทุนซือ้คนื - - - - 58,481,254 - - - - 40,089,186 - - - - 98,570,440 - 98,570,440

โอนส ารองหุน้ทุนซือ้คนื - - - - - - - (40,089,186) 40,089,186 - - - - - - - -

เงนิปันผลจ่าย - - - - - - - - (60,123,838) - - - - - (60,123,838) - (60,123,838)

ก าไรเบด็เสรจ็รวมส าหรบังวด - - - - - - - - 163,197,950 - 2,099,366 1,357,982 12,086,219 15,543,567 178,741,517 - 178,741,517

ยอดยกไป ณ วนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2564 304,703,888 709,189,327 30,726,984 22,755,038 58,481,254 (187,500) 39,000,000 - 342,521,128 - (5,470,132) (1,042,194) 8,148,935 1,636,609 1,508,826,728 - 1,508,826,728

ยอดยกมำ ณ วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2565

- ตำมท่ีรำยงำนไว้เดิม 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) (554,888) 14,693,957 10,427,045 1,745,051,009 - 1,745,051,009

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

ยอดยกมำ ณ วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2565

- ตำมท่ีปรบัปรงุใหม่ 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) (554,888) 14,693,957 10,427,045 1,741,746,868 - 1,741,746,868

การใชส้ทิธติามใบส าคญัแสดงสทิธซิือ้หุน้สามญั 12 10,064,569 110,710,259 - - - - - - - - - - - - 120,774,828 - 120,774,828

เงนิปันผลจ่าย 15 - - - - - - - - (186,210,953) - - - - - (186,210,953) - (186,210,953)

ก าไรเบด็เสรจ็รวมส าหรบังวด - - - - - - - - 231,869,548 - 2,907,470 520,771 4,833,740 8,261,981 240,131,529 - 240,131,529

ยอดยกไป ณ วนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2565 320,419,557 882,061,686 30,726,984 22,755,038 58,481,254 (187,500) 50,200,000 - 533,296,227 - (804,554) (34,117) 19,527,697 18,689,026 1,916,442,272 - 1,916,442,272

                                                                                                                                                                                                 กรรมการ                                                                                              กรรมการ                                                                                      .

ข้อมลูทำงกำรเงินรวม (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

ก ำไรสะสม

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นส่วนหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี้

ก ำไรขำดทนุเบด็เสรจ็อ่ืน

องคป์ระกอบอ่ืน

ของส่วนของเจำ้ของ

                                                                                                                                                                                                                                            (นายทพิย์  ดาลาล)                                                                                   (นายวริชั  นอบน้อมธรรม)
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บริษทั ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส ์จ ำกดั (มหำชน)

งบแสดงกำรเปล่ียนแปลงส่วนของเจ้ำของ

ส ำหรบังวดหกเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2565

องคป์ระกอบอ่ืน

ของส่วนของเจำ้ของ

ก ำไร (ขำดทนุ) จำกกำร

ส่วนเกินทนุจำก เปล่ียนแปลงมลูค่ำยุติธรรม

 ทนุท่ีออก ส่วนเกิน กำรจำ่ยโดยใช้ ส่วนเกินทนุ จดัสรรแล้ว - ส ำรอง จดัสรรแล้ว - ส ำรอง ของเคร่ืองมือป้องกนั รวม

และช ำระแล้ว มลูค่ำหุ้นสำมญั หุ้นเป็นเกณฑ์ หุ้นทนุซ้ือคืน ตำมกฎหมำย หุ้นทนุซ้ือคืน ยงัไม่ได้จดัสรร หุ้นทนุซ้ือคืน ควำมเส่ียงกระแสเงินสด ส่วนของเจำ้ของ

หมำยเหตุ บำท บำท บำท บำท บำท บำท บำท บำท บำท บำท

ยอดยกมำ ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 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

การใชส้ทิธติามใบส าคญัแสดงสทิธซิือ้หุน้สามญั 50,000 550,000 - - - - - - - 600,000

การขายหุน้ทุนซือ้คนื - - - 58,481,254 - - - 40,089,186 - 98,570,440

โอนส ารองหุน้ทุนซือ้คนื - - - - - (40,089,186) 40,089,186 - - -

เงนิปันผลจ่าย - - - - - - (60,123,838) - - (60,123,838)

ก าไรเบด็เสรจ็รวมส าหรบังวด - - - - - - 36,382,332 - 2,099,366 38,481,698

ยอดยกไป ณ วนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2564 304,703,888 709,189,327 22,755,038 58,481,254 28,900,000 - 126,287,938 - (5,470,132) 1,244,847,313

ยอดยกมำ ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 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

การใชส้ทิธติามใบส าคญัแสดงสทิธซิือ้หุน้สามญั 12 10,064,569 110,710,259 - - - - - - - 120,774,828

เงนิปันผลจ่าย 15 - - - - - - (186,210,953) - - (186,210,953)

ก าไรเบด็เสรจ็รวมส าหรบังวด - - - - - - 121,753,040 - 2,907,470 124,660,510

ยอดยกไป ณ วนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2565 320,419,557 882,061,686 22,755,038 58,481,254 38,100,000 - 443,408,603 - (804,554) 1,764,421,584

ข้อมลูทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

ก ำไรสะสม

กรรมการ                                                                                     กรรมการ                                                                                 .

          (นายทพิย ์ ดาลาล)                                                                       (นายวริชั  นอบน้อมธรรม)

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นส่วนหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี้

ก ำไรขำดทนุเบด็เสรจ็อ่ืน
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บริษทั ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส ์จ ำกดั (มหำชน)

งบกระแสเงินสด

ส ำหรบังวดหกเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2565

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)
30 มิถนุำยน 30 มิถนุำยน 30 มิถนุำยน 30 มิถนุำยน
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564

หมำยเหตุ บำท บำท บำท บำท
กระแสเงินสดจำกกิจกรรมด ำเนินงำน

ก าไรก่อนภาษเีงนิได้ 257,450,410 176,473,130 142,110,449 37,575,969
รายการปรบัปรงุ
ค่าเสือ่มราคาและค่าตดัจ าหน่าย 42,704,836 52,232,859 4,746,918 4,827,017
สว่นแบ่งก าไรจากเงนิลงทุน
ในบรษิทัรว่มและการรว่มคา้ 9.2, 9.3 (152,698,242) (100,021,739) - -

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าเงนิลงทุนในการรว่มคา้ 9.3 1,856,019 - 9,000,000 -
(ก าไร) ขาดทุนจากการขายเงนิลงทุนในบรษิทัรว่มและการรว่มคา้ 9.2, 9.3 2,193,216 - (8,346,197) -
ก าไรจากการไดม้าของเงนิลงทุนในบรษิทัรว่มและการรว่มคา้ 9.2, 9.3 (19,100,848) - (27,650,000) -
(ก าไร) ขาดทุนจากการจ าหน่ายและตดัจ าหน่ายอุปกรณ์ (3,417,425) (2,019,982) 1,548 -
ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังาน 1,646,712 1,899,072 234,065 311,167
(กลบัรายการ) ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสนิทรพัยท์างการเงนิ 12,198,234 639,190 (262,491) 549,149
ก าไรจากอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ (5,576,999) (153,874) (5,539,161) (134,634)
ก าไรจากการเปลีย่นแปลงมลูค่ายตุธิรรมของตราสารอนุพนัธ์ (18,195) - (18,195) -
ก าไรจากการยกเลกิสญัญาเช่า (880,970) (333,006) - -
รายไดด้อกเบีย้ (516,815) (329,373) (4,775,251) (4,689,574)
รายไดเ้งนิปันผล 17.1 - - (41,771,708) (26,095,768)
ต้นทุนทางการเงนิ 17,535,369 14,460,652 15,241,749 9,967,843

ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนก่อนกำรเปล่ียนแปลง
ของเงินทนุหมนุเวียน 153,375,302 142,846,929 82,971,726 22,311,169

กำรเปล่ียนแปลงของเงินทนุหมนุเวียน

สนิทรพัยด์ าเนินงานลดลง (เพิม่ขึน้)
ลกูหนี้การคา้และลกูหนี้อื่น 163,486,054 (109,815,115) 89,917,910 (25,144,827)
สนิคา้คงเหลอื (532,286) 203,940 - -
สนิทรพัยห์มุนเวยีนอื่น 2,608,626 (40,217,921) 1,796,597 (40,324,358)
เงนิประกนัสญัญา (680,540) 771,970 (185,600) (40,000)
สนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนอื่น 10,673,665 15,304,822 1,956,098 1,124,336

หนี้สนิด าเนินงานเพิม่ขึน้ (ลดลง)
เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่น (170,648,342) 13,313,194 (6,221,699) 8,335,164
หนี้สนิหมุนเวยีนอื่น (7,871,930) 5,304,041 (3,537,903) (879,864)
หนี้สนิไม่หมุนเวยีนอื่น (515,500) 23,000 (139,500) -
จ่ายผลประโยชน์พนกังาน (453,500) (1,235,332) - -

กระแสเงินสดจำกกำรด ำเนินงำน 149,441,549 26,499,528 166,557,629 (34,618,380)
จ่ายภาษเีงนิได้ (52,727,796) (17,205,415) (36,741,950) (2,075,020)

เงินสดสุทธิได้มำจำก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด ำเนินงำน 96,713,753 9,294,113 129,815,679 (36,693,400)

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นส่วนหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี้

ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร

กรรมการ                                                                                     กรรมการ                                                                                 .
          (นายทพิย ์ ดาลาล)                                                                       (นายวริชั  นอบน้อมธรรม)
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บริษทั ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส ์จ ำกดั (มหำชน)

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

ส ำหรบังวดหกเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2565

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

30 มิถนุำยน 30 มิถนุำยน 30 มิถนุำยน 30 มิถนุำยน

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

หมำยเหตุ บำท บำท บำท บำท

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมลงทนุ

เงนิสดรบัจากดอกเบีย้ 537,489 269,164 4,344,351 4,667,039

เงนิสดรบัจากการจ าหน่ายอุปกรณ์ 3,770,809 1,798,500 7,477 -

เงนิสดรบัจากการจ าหน่ายสนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีน

ทีถ่อืไวเ้พือ่ขาย - 34,705,200 - -

เงนิสดจ่ายเพือ่ซือ้อุปกรณ์และสนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน (4,973,827) (12,133,952) (1,620,079) (5,449,234)

เงนิสดจ่ายเงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย - - - (5,000,000)

เงนิสดรบัจากการเลกิกจิการในการรว่มคา้ - 1,430,616 - -

เงนิสดรบัจากการขายเงนิลงทุนในบรษิทัรว่มและการรว่มคา้ 32,440,597 - 32,440,597 -

เงนิสดจ่ายเงนิลงทุนในบรษิทัรว่มและการรว่มคา้ 9.3 (300,800,000) (118,200,000) (300,800,000) (118,200,000)

เงนิสดรบัคนืจากเงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่กจิการ

ทีเ่กีย่วขอ้งกนั 17.3 24,450,000 25,000,000 27,450,000 137,000,000

เงนิสดจ่ายเงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 17.3 (24,500,000) (37,100,000) (115,500,000) (114,600,000)

เงนิสดรบัจากเงนิปันผลจากบรษิทัยอ่ย - - 46,500,000 26,177,535

เงนิสดรบัจากเงนิปันผลจากบรษิทัรว่มและการรว่มคา้ 61,167,379 40,739,403 56,038,915 36,374,708

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทนุ (207,907,553) (63,491,069) (251,138,739) (39,029,952)

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นส่วนหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี้

กรรมการ                                                                                     กรรมการ                                                                                 .
          (นายทพิย ์ ดาลาล)                                                                       (นายวริชั  นอบน้อมธรรม)

ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร
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บริษทั ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส ์จ ำกดั (มหำชน)

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

ส ำหรบังวดหกเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2565

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

30 มิถนุำยน 30 มิถนุำยน 30 มิถนุำยน 30 มิถนุำยน

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

หมำยเหตุ บำท บำท บำท บำท

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมจดัหำเงิน

เงนิสดจ่ายดอกเบีย้ (16,878,151) (14,190,656) (15,050,184) (9,842,072)

เงนิสดรบัจากเงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ 11.1 500,000,000 315,000,000 500,000,000 315,000,000

เงนิสดจ่ายคนืเงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ 11.1 (420,000,000) (185,000,000) (420,000,000) (185,000,000)

เงนิสดจ่ายหนี้สนิตามสญัญาเช่า (26,175,999) (30,245,009) (2,190,880) (1,530,760)

เงนิสดรบัจากเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 11.2 300,000,000 - 300,000,000 -

เงนิสดจ่ายคนืเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 11.2 (50,250,000) (75,000,000) (50,250,000) (75,000,000)

เงนิสดรบัจากการขายหุน้ทุนซือ้คนื - 98,570,440 - 98,570,440

เงนิสดรบัจากการใชส้ทิธติามใบส าคญัแสดงสทิธซิือ้หุน้สามญั 12 120,774,828 600,000 120,774,828 600,000

เงนิสดจ่ายเงนิปันผล (186,171,015) (59,955,801) (186,171,015) (59,955,801)

เงินสดสุทธิได้มำจำกกิจกรรมจดัหำเงิน 221,299,663 49,778,974 247,112,749 82,841,807

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดเพ่ิมขึน้ (ลดลง) - สุทธิ 110,105,863 (4,417,982) 125,789,689 7,118,455

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

ก าไรจากอตัราแลกเปลีย่นของเงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 346,378 1,016,780 - -

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดปลำยงวด 278,560,398 107,086,831 179,704,597 41,139,703

รำยกำรท่ีไม่ใช่เงินสด

การไดม้าของสนิทรพัยส์ทิธกิารใชจ้ากสญัญาเช่า 3,999,408 18,076,477 3,690,000 -

เงนิปันผลคา้งรบั - 6,340,495 - -

เงนิปันผลคา้งจ่าย 46,322 171,322 46,322 89,018

เจา้หนี้ค่าซือ้สนิทรพัยถ์าวร 27,900 - 27,900 -

เงนิลงทุนในการรว่มคา้เพิม่ขึน้สทุธจิากการแลกหุน้ 9.3 10,500,000 - 10,500,000 -

เงนิลงทุนในบรษิทัรว่มเพิม่ขึน้ (ลดลง) สทุธจิากการแลกหุน้ 9.2 (1,808,187) - 9,650,000 -

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นส่วนหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี้

ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร

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

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

สาํหรบังวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2565 

14 

 

1 ข้อมูลทัว่ไป  

 

บรษิัท ทรพิเพิล ไอ โลจสิติกส์ จํากดั (มหาชน) (“บรษิัท”) เป็นบรษิัทมหาชนจํากัด และเป็นบรษิัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย ์

แห่งประเทศไทย ซึง่จดัตัง้ขึน้ในประเทศไทยและมทีีอ่ยู่ตามทีไ่ดจ้ดทะเบยีนดงัน้ี 

 

เลขที ่628 ชัน้ 3 อาคารทรพิเพลิไอ ซอยกลบัชม ถนนนนทร ีแขวงช่องนนทร ีเขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 ประเทศไทย 

 

เพื่อวตัถุประสงคใ์นการรายงานขอ้มลูจงึรวมเรยีกบรษิทัและบรษิทัย่อยว่า “กลุ่มกจิการ” 

 

กลุ่มกจิการดําเนินธุรกจิหลกัเกีย่วกบัการเป็นผูร้บัจดัการขนส่งสนิคา้ทัง้ในประเทศและระหว่างประเทศ และใหบ้รกิารโลจสิตกิสค์รบวงจร 

 

ขอ้มลูทางการเงนิรวมและขอ้มูลทางการเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาลไดร้บัอนุมตัจิากคณะกรรมการบรษิทัเมื่อวนัที ่9 สงิหาคม พ.ศ. 2565 

 

ขอ้มลูทางการเงนิรวมและขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาลทีนํ่าเสนอน้ีไดม้กีารสอบทานแต่ยงัไม่ไดต้รวจสอบ 

 

2 เหตุการณ์สาํคญัระหว่างงวดท่ีรายงาน 

 

2.1 การลงทุนเพ่ิมในบริษทั เอเชีย เน็ตเวิรค์ อินเตอรเ์นชัน่แนล จาํกดั (“ANI”) 

 

ในเดือนมกราคม พ.ศ. 2565 บริษัทได้เข้าลงทุนในหุ้นสามญัเพิ่มทุนของ ANI จํานวน 10.50 ล้านบาท โดยการนําหุ้น GSA 

Cargo Network (Myanmar) Co., Ltd. (“GCN-MM”) ทีบ่รษิัทถอืหุน้อยู่สดัส่วนรอ้ยละ 50 ใหก้บั ANI ในมูลค่ารวมทัง้สิ้น 10.50 

ลา้นบาทเป็นการแลกเปลี่ยน นอกจากน้ี บรษิทัยงัไดเ้ขา้ลงทุนในหุน้สามญัเพิม่ทุนของ ANI อกีจํานวน 300.80 ลา้นบาท โดยชําระ

เป็นเงนิสด เพื่อให ้ANI ใชเ้ป็นแหล่งเงนิทุนในการเขา้ซื้อ Asia GSA (M) Sdn. Bhd. ซึ่งเป็นกลุ่มกจิการประกอบธุรกจิลงทุนใน

ธุรกจิตวัแทนขายระวางสนิคา้สายการบนิ (“GSA”) ในประเทศมาเลเซยี สงิคโปร ์และเวยีดนาม (หมายเหตุขอ้ 9.3) 

 

2.2 การปรบัโครงสร้างการถือหุ้นในธรุกิจบริการจุดรบัส่ง (Drop-off) 

 

ในเดอืนพฤษภาคม พ.ศ. 2565 บรษิทัไดท้ําการปรบัโครงสรา้งกลุ่มธุรกจิบรกิารจุดรบัส่ง (Drop-off) โดยการขายหุน้ของบรษิทั 

เอ.ท.ีพ.ีเฟรนดเ์ซอร์วสิ จํากดั (“Shipsmile”) จํานวนรอ้ยละ 43.00 ของทุนจดทะเบยีน ใหแ้ก่บรษิทั สบาย สปีด จํากดั (“SBS”) 

เป็นมูลค่า 180.60 ล้านบาท โดยได้รบัสิ่งตอบแทนเป็นเงนิสดมูลค่า 18.00 ล้านบาท และหุ้นสามญัเพิม่ทุนของ SBS จํานวน 

7,309,756 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 22.24 บาท รวมมูลค่า 162.60 ล้านบาท คดิเป็นสดัส่วนร้อยละ 18.00 ของทุนจดทะเบียนที่ชําระแล้ว

ของ SBS (หมายเหตุขอ้ 9.2) 
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3 เกณฑก์ารจดัทาํข้อมูลทางการเงิน 

 

ขอ้มูลทางการเงนิรวมและขอ้มูลทางการเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาลไดจ้ดัทําขึน้ตามมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่34 เรื่อง การรายงาน

ทางการเงนิระหว่างกาล และขอ้กําหนดเพิม่เตมิอื่นเกี่ยวกบัรายงานทางการเงนิทีอ่อกภายใต้พระราชบญัญตัหิลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย ์
 

ขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลน้ีควรอ่านควบคู่กบังบการเงนิของรอบปีบญัชสีิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 
 

ข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลฉบับภาษาอังกฤษจดัทําขึ้นจากข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลฉบบัภาษาไทยที่จดัทําตามกฎหมาย  

ในกรณีทีม่เีน้ือความขดัแยง้กนัหรอืมกีารตคีวามแตกต่างกนั ใหใ้ชข้อ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลฉบบัภาษาไทยเป็นหลกั 
 

4 นโยบายการบญัชี 

 

นโยบายการบญัชทีีใ่ชใ้นการจดัทําขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาลเป็นนโยบายเดยีวกนักบันโยบายการบญัชทีีใ่ชใ้นการจดัทํางบการเงนิ

สาํหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหม่และมาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีม่กีารปรบัปรุง ซึ่งมผีลบงัคบัใชว้นัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2565 

ไม่มผีลกระทบทีม่นัียสาํคญัต่อกลุ่มกจิการ 
 

5 ประมาณการทางบญัชี 

 

ในการจดัทําขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาล ผูบ้รหิารต้องใชดุ้ลยพนิิจ การประมาณการ และขอ้สมมตทิีม่ผีลกระทบต่อการนํานโยบาย

การบญัชมีาใช ้และจํานวนเงนิของสนิทรพัยแ์ละหน้ีสนิ รายไดแ้ละค่าใชจ่้าย ผลทีเ่กดิขึน้จรงิในระหว่างงวดอาจแตกต่างจากประมาณการ 

กลุ่มกจิการไม่มกีารเปลีย่นแปลงประมาณการทางบญัชทีีเ่ป็นสาระสาํคญัในระหว่างงวด 
 

6 ข้อมูลตามส่วนงานและรายได ้

 

ข้อมูลจําแนกตามส่วนงานและรายได้ แบ่งตามส่วนงานที่นําเสนอและได้รบัการสอบทานโดยผู้มีอํานาจตัดสินใจสูงสุดด้านการ

ดําเนินงานคอืคณะกรรมการบรษิัท ผูม้อีํานาจตดัสนิใจสูงสุดดา้นการดําเนินงาน วดัผลการดําเนินงานของแต่ละส่วนงานโดยใชกํ้าไร

ขัน้ต้น ส่วนงานที่นําเสนอประกอบไปด้วยธุรกจิขนส่งสนิคา้ทางอากาศ ธุรกจิขนส่งสนิคา้ทางทะเลและทางบก ธุรกจิการบรหิารจดัการ 

โลจสิตกิส ์ธุรกจิโลจสิตกิสส์าํหรบัเคมภีณัฑ์และสนิคา้อนัตราย และบรหิารจดัการอื่นๆ 
 

ธุรกจิขนส่งสนิคา้ทางอากาศ ประกอบธุรกิจหลักในการเป็นตัวแทนให้บริการขายระวางขนส่งและขนถ่าย

สนิค้าทางอากาศ ทัง้ภายในและต่างประเทศให้กบัสายการบิน รวมถึงบรกิารอื่น 

ทีเ่กีย่วขอ้งและใหบ้รกิารจดัการและบรหิารคลงัสนิคา้ในท่าอากาศยาน 

ธุรกจิขนส่งสนิคา้ทางทะเลและทางบก ประกอบธุรกิจหลกัในการเป็นตวัแทนใหบ้รกิารขายระวางขนส่งและขนถ่ายสนิค้า

ทางทะเลและทางบกทัง้ภายในและต่างประเทศ 

ธุรกจิการบรหิารจดัการโลจสิตกิส์ ประกอบธุรกิจหลักในการเป็นผู้ให้บริการขนส่งแบบบูรณาการครบวงจร          

โดยรบัจดัการขนส่งสนิคา้ทางทะเล และทางอากาศ ทัง้ในและต่างประเทศ  

ธุรกจิโลจสิตกิสส์าํหรบัเคมภีณัฑ์และสนิคา้อนัตราย ประกอบกจิการรบัจดัการขนส่งสนิคา้ทางทะเล ทางอากาศ ทางราง และทางถนน 

ทัง้ในประเทศและระหว่างประเทศ รวมถงึบรหิารจดัการคลงัสนิคา้และกระจาย

สนิคา้สาํหรบัสนิคา้ประเภทสารเคม ีและสนิคา้อนัตราย 

บรหิารจดัการอื่นๆ ใหบ้รกิารเช่าอาคาร และบรหิารจดัการอื่นๆ 
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 ข้อมูลทางการเงินรวม (พนับาท) 

 สาํหรบังวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2565 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

 

ธรุกิจขนส่ง

สินค้า 

ทางอากาศ 

ธรุกิจขนส่ง

สินค้า 

ทางทะเลและ 

ทางบก 

ธรุกิจการ

บริหารจดัการ 

โลจิสติกส ์

ธรุกิจโลจิสติกส์

สาํหรบั

เคมีภณัฑแ์ละ

สินค้าอนัตราย 

บริหารจดัการ

อ่ืนๆ 

รวมก่อน

รายการ 

ระหว่างกนั 

ตดัรายการ 

ระหว่างกนั 

รวมหลงัตดั

รายการ 

ระหว่างกนั 
         

รายไดจ้ากการขายและบรกิาร 671,988 71,180 414,284 358,452 6,688 1,522,592 (56,087) 1,466,505 

ตน้ทุนขายและบรกิาร (625,003) (56,595) (306,698) (256,517) (6,167) (1,250,980) 49,198 (1,201,782) 

กาํไรของส่วนงาน 46,985 14,585 107,586 101,935 521 271,612 (6,889) 264,723 

รายไดอ้ื่น        29,998 

ค่าใชจ่้ายในการขาย        (27,982) 

ค่าใชจ่้ายในการบรหิาร        (136,464) 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสนิทรพัยท์างการเงนิ        (12,198) 

กําไร (ขาดทุน) อื่น - สุทธ ิ        4,210 

ตน้ทุนทางการเงนิ        (17,535) 

ส่วนแบ่งกําไรจากเงนิลงทุนในบรษิทัร่วมและการร่วมคา้        152,698 

กาํไรก่อนภาษีเงินได้        257,450 

ภาษเีงนิได ้        (25,580) 

กาํไรสุทธิสาํหรบังวด        231,870 
         

จงัหวะเวลาการรบัรู้รายได้         
         

เมื่อปฏบิตัติามภาระทีต่อ้งปฏบิตัเิสรจ็สิน้ (point in time) 17,550 - 40,142 16,653 - 56,795 (6,016) 50,779 

ตลอดช่วงเวลาทีป่ฏบิตัติามภาระทีต่อ้งปฏบิตั ิ(over time) 654,438 71,180 374,142 341,799 6,688 1,465,797 (50,071) 1,415,726 

รวมรายได้ 671,988 71,180 414,284 358,452 6,688 1,522,592 (56,087) 1,466,505 
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 ข้อมูลทางการเงินรวม (พนับาท) 

 สาํหรบังวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

 

ธรุกิจขนส่ง

สินค้า 

ทางอากาศ 

ธรุกิจขนส่งสินค้า 

ทางทะเลและ 

ทางบก 

ธรุกิจการ

บริหารจดัการ 

โลจิสติกส ์

ธรุกิจโลจิสติกส์

สาํหรบั

เคมีภณัฑแ์ละ

สินค้าอนัตราย 

บริหารจดัการ

อ่ืนๆ 

รวมก่อน

รายการ 

ระหว่างกนั 

ตดัรายการ 

ระหว่างกนั 

รวมหลงั 

ตดัรายการ 

ระหว่างกนั 
         

รายไดจ้ากการขายและบรกิาร 762,712 44,148 119,618 378,554 7,466 1,312,498 (37,932) 1,274,566 

ตน้ทุนขายและบรกิาร (654,865) (31,338) (79,047) (278,111) (5,307) (1,048,668) 28,339 (1,020,329) 

กาํไรของส่วนงาน 107,847 12,810 40,571 100,443 2,159 263,830 (9,593) 254,237 

รายไดอ้ื่น        6,199 

ค่าใชจ่้ายในการขาย        (38,632) 

ค่าใชจ่้ายในการบรหิาร        (130,555) 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสนิทรพัยท์างการเงนิ        (639) 

กําไร (ขาดทุน) อื่น - สุทธ ิ        302 

ตน้ทุนทางการเงนิ        (14,461) 

ส่วนแบ่งกําไรจากเงนิลงทุนในบรษิทัร่วมและการร่วมคา้        100,022 

กาํไรก่อนภาษีเงินได้        176,473 

ภาษเีงนิได ้        (13,275) 

กาํไรสุทธิสาํหรบังวด        163,198 
         

จงัหวะเวลาการรบัรู้รายได้         
         

เมื่อปฏบิตัติามภาระทีต่อ้งปฏบิตัเิสรจ็สิน้ (point in time) 16,559 - 29,631 16,806 - 46,437 (1,677) 44,760 

ตลอดช่วงเวลาทีป่ฏบิตัติามภาระทีต่อ้งปฏบิตั ิ(over time) 746,153 44,148 89,987 361,748 7,466 1,266,061 (36,255) 1,229,806 

รวมรายได้ 762,712 44,148 119,618 378,554 7,466 1,312,498 (37,932) 1,274,566 
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7 มูลค่ายุติธรรม 

 

ตารางต่อไปน้ีแสดงสนิทรพัย์และหน้ีสนิทางการเงนิทีว่ดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมในแต่ละระดบั แต่ไม่รวมถึงรายการทีมู่ลค่ายุติธรรม

ใกลเ้คยีงกบัราคาตามบญัช ี

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม 

 ข้อมูลระดบัท่ี 1 ข้อมูลระดบัท่ี 2 ข้อมูลระดบัท่ี 3 

 (ยงัไม่ได้

ตรวจสอบ) 

30 มิถนุายน 

(ตรวจสอบ

แล้ว) 

31 ธนัวาคม 

(ยงัไม่ได้

ตรวจสอบ) 

30 มิถนุายน 

(ตรวจสอบ

แล้ว) 

31 ธนัวาคม 

(ยงัไม่ได้

ตรวจสอบ) 

30 มิถนุายน 

(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 ์       

สนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัมลูค่าดว้ยมลูค่า       

   ยุตธิรรมผ่านกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น - - - - 13 13 

สนิทรพัยอ์นุพนัธ์ทางการเงนิ       

- สญัญาซื้อขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า - - 16 - - - 
       

หน้ีสิน       

หน้ีสนิอนุพนัธท์างการเงนิ       

- สญัญาซื้อขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า - - - 3 - - 

- สญัญาแลกเปลี่ยนอตัราดอกเบี้ย - - 1,006 4,640 - - 

 

 ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 ข้อมูลระดบัท่ี 1 ข้อมูลระดบัท่ี 2 ข้อมูลระดบัท่ี 3 

 (ยงัไม่ได้

ตรวจสอบ) 

30 มิถนุายน 

(ตรวจสอบ

แล้ว) 

31 ธนัวาคม 

(ยงัไม่ได้

ตรวจสอบ) 

30 มิถนุายน 

(ตรวจสอบ

แล้ว) 

31 ธนัวาคม 

(ยงัไม่ได้

ตรวจสอบ) 

30 มิถนุายน 

(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 ์       

สนิทรพัยอ์นุพนัธ์ทางการเงนิ       

- สญัญาซื้อขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า - - 16 - - - 
       

หน้ีสิน       

หน้ีสนิอนุพนัธท์างการเงนิ       

- สญัญาซื้อขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า - - - 3 - - 

- สญัญาแลกเปลี่ยนอตัราดอกเบี้ย - - 1,006 4,640 - - 

 

ไม่มรีายการโอนระหว่างลําดบัชัน้มลูค่ายุตธิรรมในระหว่างงวด
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7.1 เทคนิคการประเมินมูลค่าสาํหรบัการวดัมูลค่ายุติธรรมระดบัท่ี 2  

 

มลูค่ายุตธิรรมของสญัญาซื้อขายเงนิตราต่างประเทศคํานวณ โดยใชอ้ตัราแลกเปลี่ยนล่วงหน้าทีกํ่าหนดไวใ้นตลาดทีม่กีารซื้อ

ขายคล่อง มูลค่ายุติธรรมของสญัญาแลกเปลี่ยนอตัราดอกเบี้ยถูกกําหนดจากอตัราดอกเบี้ยล่วงหน้าซึ่งอ้างองิจากเส้นอตัรา

ผลตอบแทนทีส่งัเกตได ้(observable yield curve) 

 

7.2 เทคนิคการประเมินมูลค่าสาํหรบัการวดัมูลค่ายุติธรรมระดบัท่ี 3 

 

กลุ่มกิจการวดัมูลค่ายุติธรรมของสนิทรพัย์ทางการเงนิที่วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็อื่นซึ่งเป็นเงนิลงทุน 

ในตราสารทุนโดยอา้งองิกบัราคาตามบญัชขีองเงนิลงทุน ซึง่ผูบ้รหิารพจิารณาว่าใกล้เคยีงกบัมลูค่ายุตธิรรม  

 

มูลค่ายุตธิรรมของรายการสนิทรพัย์ทางการเงนิและหน้ีสนิทางการเงนิของกลุ่มกิจการมมีูลค่าใกล้เคยีงกบัมูลค่าตามบญัช ีเน่ืองจาก

ส่วนใหญ่เป็นเครื่องมอืทางการเงนิระยะสัน้ และเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิมอีตัราดอกเบี้ยลอยตวัทีใ่กล้เคยีงกบัอตัราตลาด 

 

8 ลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ  

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

30 มิถนุายน 

(ตรวจสอบแล้ว) 

31 ธนัวาคม 

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

30 มิถนุายน 

(ตรวจสอบแล้ว) 

31 ธนัวาคม 

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

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

     

ลูกหน้ีการคา้ - กจิการอื่น 415,822 551,455 71,871 102,776 

ลูกหน้ีการคา้ - กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั     

   (หมายเหตุขอ้ 17.2) 10,889 20,324 3,408 12,868 

หกั  ค่าเผื่อผลขาดทุนทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ (26,899) (15,020) (2,103) (2,365) 

ลูกหน้ีการคา้ - สุทธ ิ 399,812 556,759 73,176 113,279 

ลูกหน้ีอื่น - กจิการอื่น 38,601 12,837 689 1,949 

ลูกหน้ีอื่น - กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั  

   (หมายเหตุขอ้ 17.2) 

 

535 

 

10,125 

 

3,581 

 

12,481 

รายไดค้า้งรบั - กจิการอื่น 71,581 67,290 2,715 4,041 

รายไดค้า้งรบั - กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 

   (หมายเหตุขอ้ 17.2) 

 

5,200 

 

14,447 

 

19,200 

 

28,054 

เงนิปันผลคา้งรบั - กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั     

   (หมายเหตุขอ้ 17.2) 70,206 102,958 70,206 139,806 

ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหน้า 7,607 36,941 273 28,792 

 593,542 801,357 169,840 328,402 

 



บริษทั ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส ์จาํกดั (มหาชน) 
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ลูกหน้ีการคา้สามารถวเิคราะห์ตามอายุหน้ีทีค่า้งชาํระไดด้งัน้ี 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

30 มิถนุายน 

(ตรวจสอบแล้ว) 

31 ธนัวาคม 

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

30 มิถนุายน 

(ตรวจสอบแล้ว) 

31 ธนัวาคม 

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

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

ลูกหน้ีการคา้     

ยงัไม่ครบกําหนดชําระ 281,930 410,419 51,920 69,259 

เกนิกําหนดชําระ:     

   ไม่เกนิ 3 เดอืน 93,546 109,957 20,738 43,118 

   3 - 6 เดอืน 10,995 18,899 1,299 2,446 

   6 - 12 เดอืน 24,951 21,852 501 - 

   เกนิกว่า 12 เดอืน 15,289 10,652 821 821 

 426,711 571,779 75,279 115,644 

หกั  ค่าเผื่อผลขาดทุนทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ (26,899) (15,020) (2,103) (2,365) 

 399,812 556,759 73,176 113,279 

 



บริษทั ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส ์จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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9 เงินลงทุนในบริษทัย่อย บริษทัร่วม และการร่วมค้า 

 

9.1 บริษทัย่อย 

 

ณ วนัที ่30 มถุินายน พ.ศ. 2565 และวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 เงนิลงทุนในบรษิทัย่อย มดีงัน้ี 

 

   อตัราร้อยละของหุ้นท่ีถือ ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ 

   ทัง้ทางตรงและทางอ้อม ราคาทนุ (ถือทางตรง) 

 ประเภทของธรุกิจ 

จดัตัง้ขึ้น 

ในประเทศ 

(ยงัไม่ได้

ตรวจสอบ) 

30 มิถนุายน 

พ.ศ. 2565 

ร้อยละ 

(ตรวจสอบ

แล้ว) 

31 ธนัวาคม  

พ.ศ. 2564 

ร้อยละ 

(ยงัไม่ได้

ตรวจสอบ) 

30 มิถนุายน 

พ.ศ. 2565 

พนับาท 

(ตรวจสอบ

แล้ว) 

31 ธนัวาคม  

พ.ศ. 2564 

พนับาท 
       

บรษิทัย่อยทางตรง       

บรษิทั เอเชยี กราวด ์เซอรว์สิ จํากดั ตวัแทนขนส่งสนิคา้ทางอากาศ ไทย 100.00 100.00 25,000 25,000 

บรษิทั ทรพิเพลิ ไอ แอร ์เอก็ซ์เพรส จํากดั ตวัแทนขนส่งสนิคา้ทางอากาศ ไทย 100.00 100.00 50,500 50,500 

บรษิทั ทรพิเพลิ ไอ เอเชยี คารโ์ก จํากดั ตวัแทนขนส่งสนิคา้ทางอากาศ ไทย 100.00 100.00 5,000 5,000 

บรษิทั ฮาซเคม โลจสิตกิส ์ บรหิารจดัการขนส่งครบวงจร ไทย 100.00 100.00  50,500   50,500  

   แมเนจเมนท ์จํากดั       

บรษิทั ทรพิเพลิ ไอ ซพัพลายเชน จํากดั บรหิารจดัการขนส่งครบวงจร ไทย 100.00 100.00 10,000  10,000  

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

   เอเยนซสี ์จํากดั       

บรษิทั ดจี ีแพคเกจจิง้ (ประเทศไทย) จํากดั จําหน่ายและบรกิารบรรจุสนิคา้ ไทย 100.00 100.00 1,100 1,100 

บรษิทั ครอส บอรเ์ดอร ์เคอเรยีร ์จํากดั บรหิารจดัการขนส่งครบวงจร ไทย 100.00 100.00 3,000 3,000 

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

     157,949 157,949 

 

การจ่ายเงนิปันผล  

 

ทีป่ระชุมคณะกรรมการครัง้ที่ 1/2565 เมื่อวนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2565 ของ Triple i International Pte. Ltd. ไดอ้นุมตัจ่ิายเงนิปันผล

ระหว่างกาลแก่ผูถ้อืหุ้นสามญัในอตัราหุ้นละ 4.55 ดอลลาร์สหรฐั จํานวน 100,000 หุ้น คดิเป็นจํานวนเงนิ 455,000 ดอลลาร์สหรฐั 

หรือประมาณ 15.00 ล้านบาท โดยบริษัทย่อยได้จ่ายเงินปันผลจํานวน 10.50 ล้านบาท เมื่อวนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 และ

จ่ายเงนิปันผลอกีจํานวน 4.50 ลา้นบาท เมื่อวนัที ่24 มถุินายน พ.ศ. 2565  

 



บริษทั ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส ์จาํกดั (มหาชน) 
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9.2 บริษทัร่วม 

 

ณ วนัที ่30 มถุินายน พ.ศ. 2565 และวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 เงนิลงทุนในบรษิทัร่วม มดีงัน้ี 

 

     ข้อมูลทางการเงิน 

   อตัราร้อยละของหุ้นท่ีถือ ข้อมูลทางการเงินรวม เฉพาะกิจการ 

   ทัง้ทางตรงและทางอ้อม มูลค่าตามวิธีส่วนได้เสีย ราคาทุน (ถือทางตรง) 

 ประเภทของธรุกิจ 

จดัตัง้ขึ้น 

ในประเทศ 

(ยงัไม่ได้

ตรวจสอบ) 

30 มิถนุายน

พ.ศ. 2565 

ร้อยละ 

(ตรวจสอบ

แล้ว) 

31 ธนัวาคม 

พ.ศ. 2564 

ร้อยละ 

(ยงัไม่ได้

ตรวจสอบ) 

30 มิถนุายน

พ.ศ. 2565 

พนับาท 

(ตรวจสอบ

แล้ว) 

31 ธนัวาคม 

พ.ศ. 2564 

พนับาท 

(ยงัไม่ได้

ตรวจสอบ) 

30 มิถนุายน

พ.ศ. 2565 

พนับาท 

(ตรวจสอบ

แล้ว) 

31 ธนัวาคม 

พ.ศ. 2564 

พนับาท 

บรษิทัร่วมทางตรง         

บรษิทั ซเีค ไลน์ (ประเทศไทย) จํากดั ตวัแทนบรษิทัเดนิเรอืระหว่างประเทศ ไทย 42.00 42.00 10,302 14,368 2,100 2,100 

บรษิทั เอก็คู่ เวลิดไ์วด ์(ประเทศไทย) จํากดั ตวัแทนขนส่งสนิคา้ระหว่างประเทศ ไทย 43.00 43.00 15,898 15,117 2,365 2,365 

Excel Air (Cambodia) Limited ตวัแทนขนส่งสนิคา้ทางอากาศ กมัพชูา - 32.00 - 2,154 - 973 

บรษิทั แกเลค็ซี ่เวนเจอรส์ จํากดั ลงทนุในบรษิทัอื่น ไทย 30.00 30.00 71,259 71,425 73,085 73,085 

บรษิทั เอ.ท.ีพ.ีเฟรนด ์เซอรว์สิ จํากดั บรกิารจุดรบัส่ง และขนส่งสนิคา้ภายในประเทศ ไทย - 43.00 - 162,141 - 152,950 

บรษิทั สบาย สปีด จํากดั บรกิารจุดรบัส่ง และขนส่งสนิคา้ภายในประเทศ ไทย 18.00 - 152,056 - 162,600 - 

     249,515 265,205 240,150 231,473 

 



บริษทั ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส ์จาํกดั (มหาชน) 
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สาํหรบังวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2565 

23 

 

การเปลีย่นแปลงของเงนิลงทุนในบรษิทัร่วมสาํหรบังวดหกเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 มถุินายน พ.ศ. 2565 มดีงัน้ี 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

เงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย 

พนับาท 

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

เงินลงทุนตามวิธีราคาทุน 

พนับาท 

   

ราคาตามบญัชตีน้งวด - ตามทีร่ายงานไวเ้ดมิ 268,509 231,473 

การปันส่วนต้นทุนในการซื้อเงนิลงทุนในบรษิทัร่วม (3,304) - 

ราคาตามบญัชตีน้งวด - ตามทีป่รบัปรุงใหม่ 265,205 231,473 

การเปลี่ยนแปลงจากการปรบัโครงสรา้ง 

   การถอืหุน้ในธุรกจิบรกิารจุดรบัส่ง (Drop-off)   

- การไดม้าของส่วนไดเ้สยีในเงนิลงทุน 150,839 162,600 

- การลดลงของส่วนไดเ้สยีในเงนิลงทุน (152,647) (152,950) 

ส่วนแบ่งกําไรจากบรษิทัร่วม 10,139 - 

การขายเงนิลงทุน (2,717) (973) 

เงนิปันผลรบั (21,300) - 

ผลต่างจากการแปลงค่าขอ้มลูทางการเงนิ (4) - 

ราคาตามบญัชปีลายงวด 249,515 240,150 

 

การปันส่วนตน้ทุนการรวมธุรกจิ - เงนิลงทุนใน บรษิทั เอ.ท.ีพ.ีเฟรนด ์เซอรว์สิ จํากดั (“Shipsmile”) 

 

เมื่อวนัที่ 9 มนีาคม พ.ศ. 2564 ที่ประชุมคณะกรรมการบรษิัทครัง้ที่ 3/2564 ได้อนุมตัิการเข้าซื้อหุ้นบรษิัท เอ.ที.พี.เฟรนด์ เซอร์วสิ 

จํากัด (“Shipsmile”) ซึ่งประกอบธุรกิจภายใต้แบรนด์ Shipsmile จากผู้ถือหุ้นเดิม จํานวน 10,200 หุ้น คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 30.00  

ของทุนจดทะเบยีนทีอ่อกจําหน่ายและชาํระแลว้ โดยเมื่อวนัที ่8 เมษายน พ.ศ. 2564 บรษิทัไดช้าํระเงนิจํานวน 105 ล้านบาท และไดร้บั

การโอนหุน้รอ้ยละ 30.00 ของหุน้ทัง้หมดแลว้ โดยมตีน้ทุนในการไดม้าซึง่บรษิทัร่วมจํานวน 1.20 ลา้นบาท แสดงรวมในราคาทุน 

 

เมื่อวนัที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2564 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทครัง้ที่ 7/2564 มีมติให้ลงทุนเพิ่มเติมในการเข้าซื้อหุ้นของ 

Shipsmile จากผู้ถือหุ้นเดิม จํานวน 2,720 หุ้น คิดเป็นเงินจํานวน 28.00 ล้านบาท การลงทุนดังกล่าวส่งผลให้บริษัทมีสดัส่วน 

การถือหุ้นเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 30.00 เป็นร้อยละ 38.00 ของทุนจดทะเบียน โดยเมื่อวนัที่ 1 กนัยายน พ.ศ. 2564 บรษิัทได้ชําระเงนิ

จํานวน 28.00 ลา้นบาท และไดร้บัการโอนหุน้รอ้ยละ 8.00 ของหุน้ทัง้หมดแลว้ 

 

เมื่อวนัที ่1 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 ที่ประชุมคณะกรรมการของบรษิัทครัง้ที่ 9/2564  มมีติใหล้งทุนเพิม่เตมิในการเขา้ซื้อหุน้ของ 

Shipsmile จากผู้ถือหุ้นเดิม จํานวน 1,700 หุ้น คิดเป็นเงินจํานวน 18.75 ล้านบาท การลงทุนดังกล่าวส่งผลให้บริษัท 

มีสัดส่วนการถือหุ้นเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 38.00 เป็นร้อยละ 43.00 ของทุนจดทะเบียน โดยเมื่อวนัที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2564  

บรษิทัไดช้าํระเงนิจํานวน 18.75 ลา้นบาท และไดร้บัการโอนหุน้รอ้ยละ 5.00 ของหุน้ทัง้หมดแล้ว 

 

ในไตรมาส 1 พ.ศ. 2565 บริษัทวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิที่ได้มาและปันส่วนต้นทุนการรวมธุรกิจของเงินลงทุน 

ใน Shipsmile เสรจ็สิน้แลว้ โดยมรีายละเอยีดดงัน้ี 
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มลูค่ายุตธิรรมของสนิทรพัยท์ีร่บัรูแ้ละหน้ีสนิทีไ่ดม้าจากการลงทุนของบรษิทั ณ วนัทีซ่ื้อเงนิลงทุนมดีงัต่อไปน้ี 

 

 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 
    

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด  26,510 4,356  7,221  

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอื่น 4,244 1,679  1,093  

สนิทรพัย์ไม่มตีวัตน - สญัญาแฟรนไชส์ 14,170 3,779 2,362 

สนิทรพัยอ์ื่น 1,088 1,347  799  

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอื่น (20,474) (1,795)  (1,582) 

หน้ีสนิอื่น (2,036) (1,284)  (4,276) 

หน้ีสนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี (2,833) (756) (472) 

มลูค่าตามบญัชขีองสนิทรพัยส์ุทธ ิ 20,669  7,326   5,145  

สิง่ตอบแทนในการซื้อเงนิลงทุน ประกอบดว้ย    

   มลูค่าชาํระ ณ วนัซื้อเงนิลงทุน 105,000 28,000 18,750 

   ตน้ทุนในการไดม้าซึง่เงนิลงทุน 1,200 - - 

   รวม 106,200 28,000  18,750  

ค่าความนิยม (แสดงรวมอยู่ในเงนิลงทุนในบรษิทัร่วม) 85,531 20,674  13,605  

 

ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบับที่ 3 เรื่องการรวมธุรกิจ ผลกระทบจากการปันส่วนต้นทุนการรวมธุรกิจ จะถูกปรบัปรุง

ยอ้นหลงั สําหรบัประมาณการที่เคยรบัรูไ้ป ณ วนัที่ซื้อเงนิลงทุน บรษิทัมสีนิทรพัย์ไม่มตีวัตนทีส่ามารถระบุได้จากการซื้อเงนิลงทุน 

คือ สัญญาแฟรนไชส์ รวมจํานวน 20.31 ล้านบาท ซึ่งจะถูกตัดจําหน่ายตามอายุการให้ประโยชน์ที่เหลืออยู่ของสญัญาเฉลี่ย

ประมาณ 3 ปี โดยมผีลกระทบทําใหส้่วนแบ่งกําไรจากบรษิทัร่วมทีเ่คยรบัรูใ้นปีก่อนลดลง 3.30 ลา้นบาท 

 

ผลกระทบที่มตี่องบแสดงฐานะการเงนิรวม ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 และงบกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวมสําหรบัปีสิ้นสุด

วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 สรุปไดด้งัน้ี 

 

 ตามท่ีเคย  ตามท่ี 

 รายงานไว้เดิม รายการปรบัปรงุ ปรบัปรงุใหม่ 

 พนับาท พนับาท พนับาท 

งบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564    

เงนิลงทุนในบรษิทัร่วม 268,509 (3,304) 265,205 

กําไรสะสมยงัไม่จดัสรร  490,942 (3,304) 487,638 
    

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวม สาํหรบัปี    

   ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564    

ส่วนแบ่งกําไรจากเงนิลงทุนในบรษิทัร่วมและการร่วมคา้ 223,384 (3,304) 220,080 

 



บริษทั ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส ์จาํกดั (มหาชน) 
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การปรบัโครงสรา้งการถอืหุน้ในธุรกจิบรกิารจุดรบัส่ง (Drop-off) 

 

เมื่อวนัที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ที่ประชุมคณะกรรมการบรษิัทครัง้ที่ 3/2565 ได้มมีติอนุมตัิการปรบัโครงสร้างกลุ่มธุรกิจ 

Drop-off โดยการขายหุ้นของ Shipsmile จํานวนร้อยละ 43.00 ของทุนจดทะเบียน ให้แก่บรษิัท สบาย สปีด จํากัด (“SBS”) เป็น

มลูค่า 180.60 ลา้นบาท โดยไดร้บัสิง่ตอบแทนเป็นเงนิสดมลูค่า 18.00 ลา้นบาท และหุน้สามญัเพิม่ทุนของ SBS จํานวน 7,309,756 หุน้ 

มูลค่าหุ้นละ 22.24 บาท รวมมูลค่า 162.60 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 18.00 ของทุนจดทะเบียนที่ชําระแล้วของ SBS  

โดยบรษิทัไดท้ํารายการดงักล่าวแล้วเสรจ็เมื่อวนัที ่1 มถุินายน พ.ศ. 2565 ภายหลงัการทํารายการดงักล่าว สดัส่วนการถอืหุน้ของ SBS 

ใน Shipsmile เพิม่ขึน้เป็นรอ้ยละ 100 สง่ผลใหบ้รษิทัยงัคงมสีว่นไดเ้สยีใน Shipsmile เหลอือยู่ทางออ้มรอ้ยละ 18.00 

 

ในขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการ บรษิทัมกํีาไรจํานวน 27.65 ลา้นบาทแสดงเป็นส่วนหน่ึงในรายไดอ้ื่น ตามรายละเอยีดดงัน้ี 

 

 

ข้อมูลทางการเงิน

เฉพาะกิจการ 

 

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

พนับาท 
  

สิง่ตอบแทนทีไ่ดม้า  

   เงนิสด 18,000 

   มลูค่าหุน้สามญัของบรษิทั SBS 162,600  

รวม 180,600 

มลูค่าตามบญัชขีองเงนิลงทุนใน Shipsmile ตามวธิรีาคาทุน  152,950  

กําไรจากการไดม้าของเงนิลงทุน (แสดงรวมอยู่ในรายไดอ้ื่น)  27,650  

 

ในขอ้มูลทางการเงนิรวม บรษิัทมกีารสูญเสยีส่วนได้เสยีทางตรงใน Shipsmile ร้อยละ 43.00 โดยได้รบัสิง่ตอบแทนเป็นเงนิสด 

และหุน้สามญัของ SBS รอ้ยละ 18.00 ซึ่งประกอบดว้ยส่วนไดเ้สยีใน Shipsmile รอ้ยละ 18.00 ทีบ่รษิทัถอืทางอ้อม และส่วนไดเ้สยี

ในบรษิทัอื่นๆ ในกลุ่มบรษิทั SBS ทีไ่ดม้าเพิม่ ตามรายละเอยีดดงัน้ี 

 ข้อมูลทางการเงินรวม 

 

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

พนับาท 

สิง่ตอบแทนทีไ่ดม้า    

   เงนิสด 18,000 

   ส่วนไดเ้สยีใน Shipsmile รอ้ยละ 18.00 ทีบ่รษิทัเคยถอือยู่เดมิตามวธิสี่วนไดเ้สยี 63,899 

   ส่วนไดเ้สยีในบรษิทัอื่นๆ ในกลุ่มบรษิทั SBS รอ้ยละ 18.00 86,940 

รวม 168,839 

มลูค่าตามบญัชขีองเงนิลงทุนใน Shipsmile ตามวธิสี่วนไดเ้สยี 152,647 

กําไรจากการไดม้าของเงนิลงทุน (แสดงรวมอยู่ในรายไดอ้ื่น) 16,192 
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มูลค่าตามบญัชขีองสนิทรพัย์สุทธขิอง SBS ทีไ่ม่รวม Shipsmile ที่ได้รบัมาตามสดัส่วนการลงทุน (รอ้ยละ 18.00) ณ วนัทีซ่ื้อ

เงนิลงทุนมดีงัน้ี 

 

 มูลค่า ณ วนัท่ีซ้ือเงินลงทุน 

 พนับาท 

  

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 9,510 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอื่น 5,442 

สนิทรพัย์หมุนเวยีนอื่น 570 

สนิทรพัย์ไม่หมุนเวยีนอื่น 462 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอื่น (9,611) 

หน้ีสนิหมุนเวยีนอื่น (729) 

มลูค่าตามบญัชขีองสนิทรพัยส์ุทธ ิ 5,644 

หกั ส่วนไดเ้สยีทีไ่ม่มอีํานาจควบคุม (1,525) 

มลูค่าตามบญัชขีองสนิทรพัยส์ุทธทิีไ่ดม้า 4,119 

สิง่ตอบแทน ประกอบดว้ย  

   มลูค่ายุตธิรรมของเงนิลงทุนใน Shipsmile รอ้ยละ 25.00 ทีส่ญูเสยีไป 104,940 

   หกั เงนิสดทีไ่ดร้บัมา (18,000) 

รวม 86,940 

ค่าความนิยม (ประมาณการ) - แสดงเป็นส่วนหน่ึงของเงนิลงทุนในบรษิทัร่วม 82,821 

 

ณ วนัที ่30 มถุินายน พ.ศ. 2565 บรษิทัอยู่ระหว่างการประเมนิมลูค่ายุตธิรรมของสนิทรพัยส์ุทธทิีไ่ดม้าและกําลงัพจิารณาการปันส่วน

ตน้ทุนจากการซื้อเงนิลงทุนดงักล่าวขา้งต้น โดยคาดการณ์ว่าจะแล้วเสรจ็ภายใน 12 เดอืนนับตัง้แต่วนัซื้อเงนิลงทุน 
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การขายเงนิลงทุนใน Excel Air (Cambodia) Limited (“ECA-KP”) 

 

เมื่อวนัที ่1 เมษายน พ.ศ. 2565 บรษิัทไดท้ําสญัญาขายหุน้ทัง้หมดใน ECA-KP จํานวนรอ้ยละ 32.00 ใหแ้ก่บรษิทัเอกชนแห่งหน่ึง 

(“ผู้ซื้อ”) เป็นจํานวน 32,000 เหรยีญดอลลาร์สหรฐั กลุ่มกจิการได้หยุดนําข้อมูลทางการเงนิของ ECA-KP มารบัรูส้่วนได้เสยี

ตัง้แต่วนัที ่1 เมษายน พ.ศ. 2565  

 

รายละเอยีดการขายเงนิลงทุนใน ECA-KP แสดงไดด้งัน้ี 

 ข้อมูลทางการเงินรวม 

 

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

พนับาท 

  

ราคาทีต่กลงขายเงนิลงทุน 973 

มลูค่าตามบญัชขีองเงนิลงทุนใน ECA-KP ตามวธิสี่วนไดเ้สยี 2,717 

ขาดทุนจากการขายเงนิลงทุน  (1,744) 

 

 

ข้อมูลทางการเงิน

เฉพาะกิจการ 

 

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

พนับาท 

  

ราคาทีต่กลงขายเงนิลงทุน 973 

มลูค่าตามบญัชขีองเงนิลงทุนใน ECA-KP ตามวธิรีาคาทุน 973 

กําไรจากการขายเงนิลงทุน - 

 

การรบัเงนิปันผลจากบรษิทัร่วม 

 

เมื่อวนัที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ที่ประชุมคณะกรรมการครัง้ที่ 1/2565 ของบรษิัท เอ็กคู่ เวลิด์ไวด์ (ประเทศไทย) จํากดั  

ไดอ้นุมตักิารจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลแก่ผูถ้อืหุน้สามญั ในอตัราหุน้ละ 600 บาท จํานวน 50,000 หุน้ คดิเป็นจํานวนเงนิ 30.00 ล้านบาท 

โดยบรษิทัไดร้บัเงนิปันผลดงักล่าวตามสดัส่วนการถอืหุน้รอ้ยละ 43.00 เป็นจํานวน 12.90 ลา้นบาท เมื่อวนัที ่30 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 

 

เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2565 ของบริษัท ซีเค ไลน์ (ประเทศไทย) จํากัด  

ได้อนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแก่ผู้ถือหุ้นสามัญ ในอัตราหุ้นละ 400 บาท จํานวน 50,000 หุ้น คิดเป็นจํานวนเงิน  

20.00 ล้านบาท โดยบริษัทได้รบัเงินปันผลดังกล่าวตามสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 42.00 เป็นจํานวน 8.40 ล้านบาท เมื่อวันที ่ 

31 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 
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9.3 การร่วมค้า 
 

ณ วนัที ่30 มถุินายน พ.ศ. 2565 และวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 เงนิลงทุนในการร่วมคา้ มดีงัน้ี 
   อตัราร้อยละของหุ้น ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

   ท่ีถือทัง้ทางตรงและทางอ้อม มูลค่าตามวิธีส่วนได้เสีย ราคาทุน (ถือทางตรง) 

 ประเภทของธรุกิจ 

จดัตัง้ขึ้น 

ในประเทศ 

(ยงัไม่ได้

ตรวจสอบ) 

30 มิถนุายน 

พ.ศ. 2565 

ร้อยละ 

(ตรวจสอบแล้ว) 

31 ธนัวาคม 

พ.ศ. 2564 

ร้อยละ 

(ยงัไม่ได้

ตรวจสอบ) 

30 มิถนุายน 

พ.ศ. 2565 

พนับาท 

 

(ตรวจสอบแล้ว) 

31 ธนัวาคม 

พ.ศ. 2564 

พนับาท 

(ยงัไม่ได้

ตรวจสอบ) 

30 มิถนุายน 

พ.ศ. 2565 

พนับาท 

(ตรวจสอบแล้ว) 

31 ธนัวาคม 

พ.ศ. 2564 

พนับาท 

การร่วมคา้ทางตรง         

บรษิทั เอเชยี เน็ตเวริค์ อนิเตอร์เนชัน่แนล จํากดั ตวัแทนขนส่งสนิคา้ระหว่างประเทศ ไทย 50.35 55.24 1,135,981 697,894 1,016,471 705,171 

DG Packaging Pte. Ltd. จําหน่ายและบรกิารบรรจุสนิคา้ สงิคโปร ์ 50.00 50.00 280,864 274,665 271,198 271,198 

บรษิทั เทเลพอร์ต (ประเทศไทย) จํากดั ตวัแทนขนส่งสนิคา้ทางอากาศ ไทย - 50.00 - 13,340 - 5,000 

บรษิทั เอสเอแอล กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จํากดั ลงทุนในบรษิทัอื่น ไทย 25.00 25.00 195,387 191,036 195,063 195,063 

บรษิทั เมคเซนต์ เอก็ซ์เพรส จํากดั บรกิารการขนส่งและขนถ่ายสนิคา้ภายในประเทศ ไทย 30.00 30.00 1,856 3,359 9,000 9,000 

         

การร่วมคา้ทางออ้ม         

บรษิทั ฮาซเคม ทรานส์แมเนจเมนท์ จํากดั ตวัแทนจดัการรบัขนส่งสนิคา้ ไทย 60.00 60.00 6,179 4,527 - - 

   (ถือหุน้โดย บรษิทั ฮาซเคม โลจสิติกส์ แมเนจเมนท์ จํากดั) ภายในประเทศ        

GSA Cargo Network (Myanmar) Co., Ltd. (ถือหุน้โดย Triple i International Pte. Ltd.) ตวัแทนขนส่งสนิคา้ทางอากาศ เมยีนมาร ์ - 50.00 - 3,947 - - 

Hazchem Logistics Management Pte. Ltd. ตวัแทนขนส่งและขนถ่ายสนิคา้ทัง้ภายใน สงิคโปร ์ 55.00 55.00 3,754 3,413 - - 

   (ถือหุน้โดย ฮาซเคม โลจสิติกส์ แมเนจเมนท์ จํากดั) และภายนอกประเทศเกีย่วกบัสารเคม ี        

     1,624,021 1,192,181 1,491,732 1,185,432 

หกั  ค่าเผื่อการดอ้ยค่าของเงนิลงทุนในการร่วมคา้     (1,856) - (9,000) - 

รวมเงนิลงทุนในการร่วมค้า - สุทธ ิ     1,622,165 1,192,181 1,482,732 1,185,432 
 

ค่าเผื่อการดอ้ยคา่ของเงนิลงทุนในการร่วมคา้เป็นของบรษิทั เมคเซนต์ เอก็ซ์เพรส จํากดั 

กลุ่มกจิการมสีดัส่วนการถอืหุน้ในการร่วมคา้บางแห่งเกนิกว่ารอ้ยละ 50.00 แต่กลุ่มกจิการมไิดม้อีํานาจควบคุมการร่วมคา้เพยีงผูเ้ดยีว เนื่องจากเป็นการควบคุมร่วมซึง่ระบุในขอ้ตกลงกจิการร่วมคา้ 

กลุ่มกจิการมสีดัส่วนการถอืหุน้ในการรว่มคา้บางแห่งน้อยกว่ารอ้ยละ 50.00 แต่กลุ่มกจิการมสีทิธใินการออกเสยีงและอํานาจควบคุมร่วม ซึง่ระบุในขอ้ตกลงกจิการร่วมคา้ 
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การเปลีย่นแปลงของเงนิลงทุนในการร่วมคา้สาํหรบังวดหกเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 มถุินายน พ.ศ. 2565 มดีงัน้ี 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

เงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย 

พนับาท 

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

เงินลงทุนตามวิธีราคาทุน 

พนับาท 

   

ราคาตามบญัชตีน้งวด 1,192,181 1,185,432 

ลงทุนเพิม่ 300,800 311,300 

ส่วนแบ่งกําไรจากการร่วมคา้ 142,559 - 

การขายเงนิลงทุน (10,886) (5,000) 

เงนิปันผลรบั (5,472) - 

การดอ้ยค่าของเงนิลงทนุ (1,856) (9,000) 

ผลต่างจากการแปลงค่าขอ้มลูทางการเงนิ 4,839 - 

ราคาตามบญัชปีลายงวด 1,622,165 1,482,732 

 

การลงทุนเพิม่ในการร่วมคา้ 

 

บรษิทั เอเชยี เน็ตเวริ์ค อนิเตอร์เนชัน่แนล จํากดั (“ANI”) 

 

จากการปรบัโครงสรา้งกลุ่มธุรกจิตวัแทนขายระวางสนิคา้สายการบนิ (“GSA”) เมื่อวนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2565 บรษิทัไดข้ายหุน้ 

GSA Cargo Network (Myanmar) Co., Ltd. (“GCN-MM”) ที่บริษัทถือหุ้นอยู่สดัส่วนร้อยละ 50 ไปให้ ANI โดย ANI ได้ออก 

หุน้สามญัเพิม่ทุนจํานวน 105,000 หุน้ ในมูลค่ายุตธิรรมหุน้ละ 100 บาท คดิเป็นเงนิจํานวน 10.50 ลา้นบาท เป็นการแลกเปลี่ยน 

รายการดงักล่าวมผีลทําใหเ้กดิกําไรในขอ้มูลทางการเงนิรวมจํานวน 2.91 ล้านบาท ซึง่เป็นผลต่างระหว่างมลูค่ายุตธิรรมกบัราคา

ตามบญัชขีองส่วนได้เสยีใน GCN-MM ที่ขายไป และทําให้บรษิทัมสีดัส่วนการถอืหุน้ใน ANI เพิม่ขึน้รอ้ยละ 0.37 จาก รอ้ยละ 55.24 

เป็นรอ้ยละ 55.61 

 

เมื่อวนัที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2565 ANI ได้ออกหุ้นสามญัเพิม่ทุนจํานวน 7,322,246 หุ้น โดยกําหนดราคาที่มูลค่ายุติธรรมหุ้นละ 

100 บาท รวมเป็นจํานวนเงนิ 732.22 ล้านบาท โดยจดัสรรให้บรษิัทจํานวน 3,008,000 หุ้น คิดเป็นเงนิ 300.80 ล้านบาท และ

จดัสรรให้ผู้ร่วมค้าจํานวน 4,314,246 หุ้น คดิเป็นเงนิ 431.42 ล้านบาท บรษิัทได้ชําระราคาหุ้นเพิ่มทุนดงักล่าวเป็นเงินสด  

ส่วนผู้ร่วมค้าได้แลกเปลี่ยนกับสดัส่วนเงินลงทุนของผู้ร่วมค้าใน Superior GSA Pte. Ltd. (บรษิัทย่อยของ ANI) จากการทํา

รายการดงักลา่วบรษิทัมสีดัส่วนการถอืหุน้ลดลงรอ้ยละ 5.26 จากรอ้ยละ 55.61 เป็นรอ้ยละ 50.35 

 

ทัง้น้ี เงนิเพิม่ทุนใน ANI จํานวน 300.80 ล้านบาท ANI ได้ให้ Superior GSA Pte. Ltd. กู้เพื่อใช้เป็นแหล่งเงนิทุนในการเข้าซื้อ

กิจการ Asia GSA (M) Sdn. Bhd. โดย Superior GSA Pte. Ltd. ได้จ่ายซื้อเป็นเงนิสดจํานวน 300.80 ล้านบาท และ Superior 

GSA Pte. Ltd.ไดอ้อกหุน้สามญัเพิม่ทุนในมูลค่ายุตธิรรม 432.87 ลา้นบาท ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ของ Asia GSA (M) Sdn. Bhd. ซึ่งเป็น  

ผูร่้วมคา้ของ ANI เพื่อแลกกบัสดัส่วนเงนิลงทุนใน Asia GSA (M) Sdn. Bhd. ทีนํ่ามาให ้Superior GSA Pte. Ltd. 
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การขายเงนิลงทุนในบรษิทั เทเลพอรต์ (ประเทศไทย) จํากดั (“TLP”) 

 

เมื่อวนัที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 บรษิัทได้ทําสญัญาขายหุ้นทัง้หมดใน TLP จํานวนร้อยละ 50.00 ให้แก่บริษัทเอกชน 

แห่งหน่ึง (“ผู้ซื้อ”) เป็นจํานวน 13.35 ล้านบาท กลุ่มกิจการไดยุ้ติการนําขอ้มูลทางการเงนิของ TLP มารบัรูส้่วนได้เสยีตัง้แต่

วนัที ่28 กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2565  

 

รายละเอยีดการขายเงนิลงทุนใน TLP แสดงไดด้งัน้ี 

 ข้อมูลทางการเงินรวม 

 

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

พนับาท 
  

ราคาทีต่กลงขายเงนิลงทุน 13,346 

มลูค่าตามบญัชขีองเงนิลงทุนใน TLP ตามวธิสี่วนไดเ้สยี 13,795 

ขาดทุนจากการขายเงนิลงทุน (449) 

 

 

ข้อมูลทางการเงิน

เฉพาะกิจการ 

 

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

พนับาท 
  

ราคาทีต่กลงขายเงนิลงทุน 13,346 

มลูค่าตามบญัชขีองเงนิลงทุนใน TLP ตามวธิรีาคาทุน 5,000 

กําไรจากการขายเงนิลงทุน 8,346 

 

การรบัเงนิปันผลจากการร่วมคา้ 

 

เมื่อวนัที ่1 เมษายน พ.ศ. 2565 ที่ประชุมวสิามญัผูถ้ือหุน้ของ DG Packaging Pte. Ltd. ไดอ้นุมตัิจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาล

แก่ผู้ถือหุ้นสามญัในอัตราหุ้นละ 2.25 ดอลลาร์สิงคโปร์ จํานวน 200,000 หุ้น คิดเป็นจํานวนเงนิ 450,000 ดอลลาร์สงิคโปร ์ 

โดยเงนิปันผลดงักล่าวเป็นส่วนของบรษิทัตามสดัส่วนการถอืหุน้รอ้ยละ 50.00 จํานวน 225,000 ดอลลาร์สงิคโปร์ หรอื 5.47 ลา้นบาท 

บรษิทัไดร้บัเงนิปันผลดงักล่าวแลว้เมื่อวนัที ่5 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 

 

การดอ้ยค่าเงนิลงทนุในบรษิทั เมคเซนต ์เอก็ซ์เพรส จํากดั 

 

เงนิลงทุนของบรษิัท เมคเซนต์ เอก็ซ์เพรส จํากดั มมีูลค่าที่คาดว่าจะได้รบัคนืตํ่ากว่ามูลค่าตามบญัชขีองเงนิลงทุนเน่ืองจากการ

ลดลงของผลการดําเนินงานของบรษิทั บรษิทัไดม้กีารคํานวณมูลค่าทีค่าดว่าจะไดร้บัคนืโดยการใชมู้ลค่าปัจจุบนัของกระแสเงนิสด

ในอนาคต โดยพจิารณาจากผลขาดทุนจากการดําเนินงานที่ผ่านมาและทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ในอนาคต และการคดิลดกระแสเงนิสด 

ซึ่งมูลค่าที่คาดว่าจะได้รบัคืนตํ่ากว่ามูลค่าตามบัญชีของเงนิลงทุน ดงันัน้บรษิัทจึงรบัรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าเงนิลงทุน 

ในการร่วมคา้เตม็จํานวนในขอ้มูลทางการเงนิรวมและขอ้มูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ จํานวน 1.86 ล้านบาท และ 9.00 ล้านบาท 

ตามลําดบั ซึง่แสดงรวมอยู่ในค่าใชจ่้ายในการบรหิาร 
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10 เจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีอ่ืน 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 
(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

30 มิถนุายน 

(ตรวจสอบแล้ว) 

31 ธนัวาคม 

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

30 มิถนุายน 

(ตรวจสอบแล้ว) 

31 ธนัวาคม 

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

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

     

เจา้หน้ีการคา้     

- กจิการอื่น 175,552 229,173 16,035 2,314 

- กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั (หมายเหตุขอ้ 17.2) 10,616 69,790 1,891 22,101 

เจา้หน้ีอื่น     

- กจิการอื่น 32,305 12,121 25,959 126 

- กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั (หมายเหตุขอ้ 17.2) 200 - 200 250 

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย     

- กจิการอื่น 96,104 176,472 14,532 41,826 

- กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั (หมายเหตุขอ้ 17.2) 424 764 5 1,456 

 315,201 488,320 58,622 68,073 

 

11 เงินกู้ยืมจากสถาบนัการเงิน 

 

11.1 เงินกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน 

 

การเปลี่ยนแปลงของเงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิสาํหรบังวดหกเดอืนสิ้นสุดวนัที ่30 มถุินายน พ.ศ. 2565 มดีงัน้ี 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวมและ

ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

 พนับาท 

  

ราคาตามบญัชตีน้งวด 120,000 

กูย้มืเพิม่ขึน้ 500,000 

จ่ายชาํระคนื (420,000) 

ราคาตามบญัชปีลายงวด 200,000 

 

ณ วนัที่ 30 มถุินายน พ.ศ. 2565 บรษิัทมีเงนิกู้ยมืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ จํานวน 200.00 ล้านบาท ซึ่งเป็นตัว๋สญัญาใช้เงนิ 

ในสกุลเงนิบาททีไ่ม่มหีลกัทรพัยค์ํ้าประกนั มอีตัราดอกเบีย้รอ้ยละ 2.24 - 2.33 ต่อปี และมกํีาหนดชาํระคนืภายใน 3 เดอืน 



บริษทั ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส ์จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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11.2 เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 

 

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ ณ วนัที ่30 มถุินายน พ.ศ. 2565 และ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 ประกอบดว้ยรายละเอยีดดงัน้ี 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวมและ 

 ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) 

 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 

 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 

 พนับาท พนับาท 

   

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิทีถ่งึกําหนดชาํระภายใน 1 ปี 141,000 105,750 

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิทีถ่งึกําหนดชาํระเกนิกว่า 1 ปี 483,750 269,250 

รวม 624,750 375,000 

 

การเปลีย่นแปลงของเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิสาํหรบังวดหกเดอืนสิ้นสุดวนัที ่30 มถุินายน พ.ศ. 2565 มดีงัน้ี 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวมและ 

ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

พนับาท 

  

ราคาตามบญัชตีน้งวด 375,000 

กูย้มืเพิม่ 300,000 

จ่ายชาํระคนื (50,250) 

ราคาตามบญัชปีลายงวด 624,750 

 

ณ วนัที ่30 มถุินายน พ.ศ. 2565 บรษิทัมเีงนิกู้ยมืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ จํานวน 624.75 ลา้นบาท กําหนดชาํระคนืระหว่างปี 

พ.ศ. 2567 ถึง พ.ศ. 2571 มีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ MLR - 1.30 ถึง 2.40 ต่อปี และ THBFIX6M บวกอัตราส่วนเพิ่ม โดยเงนิกู้ยืม

ดงักล่าวไม่มภีาระคํ้าประกนั โดยมเีงื่อนไขทางการเงนิทีต่อ้งปฏบิตัติามทีร่ะบุไวใ้นสญัญา 



บริษทั ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส ์จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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12 ทุนเรือนหุ้นและส่วนเกินมูลค่าหุ้น 

 

การเปลี่ยนแปลงของทุนเรอืนหุน้สําหรบังวดหกเดอืนสิ้นสุดวนัที ่30 มถุินายน พ.ศ. 2565 มดีงัน้ี 

 

 ทุนจดทะเบียน ทุนท่ีออกและชาํระแล้ว ส่วนเกินมูลค่า  

 จาํนวนหุ้น มูลค่าหุ้น จาํนวนหุ้น มูลค่าหุ้น หุ้นสามญั รวม 

 พนัหุ้น พนับาท พนัหุ้น พนับาท พนับาท พนับาท 

       

ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2565 761,635 380,817 620,710 310,355 771,351 1,081,706 

การใชส้ทิธติามใบสาํคญัแสดงสทิธ ิ

   ซื้อหุน้สามญั 

 

- 

 

- 

 

20,129 

 

10,065 

 

110,710 

 

120,775 

ณ วนัที ่30 มถุินายน พ.ศ. 2565 761,635 380,817 640,839 320,420 882,061 1,202,481 

 

ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2563 บรษิทัได้ออกใบสําคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซื้อหุน้สามญั (III-W1) จํานวน 152,326,837 หน่วย ในระหว่างงวดหกเดอืน

สิน้สุดวนัที ่30 มถุินายน พ.ศ. 2565 มผีูแ้สดงความจํานงในการใชส้ทิธใิบสําคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซื้อหุน้สามญั 20,129,138 สทิธ ิเพื่อซื้อ

หุน้สามญัจํานวน 20,129,138 หุน้ ราคาใชส้ทิธหิน่วยละ 6.00 บาท รวมเป็นจํานวนทัง้สิน้ 120.77 ล้านบาท ซึง่บรษิทัไดร้บัชําระเงนิเตม็

จํานวนแลว้ ณ วนัที ่30 มถิุนายน พ.ศ. 2565 มสีทิธซิื้อหุน้คงเหลอืจํานวน 120,795,499 สทิธ ิซึง่จะครบอายุการใชส้ทิธใินปี พ.ศ. 2566 

 

13 ภาษีเงินได้ 

 

ภาษีเงนิได้ระหว่างกาลใช้วธิีการประมาณการจากฝ่ายบรหิารโดยใช้อัตราภาษีที่แท้จรงิเดียวกันกับที่ใช้กับกําไรรวมทัง้ปีที่คาดว่า 

จะได้ ข้อมูลทางการเงินรวมสําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2565 คือ อัตราร้อยละ 9.94 ต่อปี (30 มิถุนายน  

พ.ศ. 2564 : อัตราร้อยละ 7.52 ต่อปี) และข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการ คือ อัตราร้อยละ 14.33 ต่อปี (30 มิถุนายน พ.ศ. 2564 :  

อตัรารอ้ยละ 3.18 ต่อปี) ประมาณการอตัราภาษีเงนิไดข้องขอ้มลูทางการเงนิรวมและขอ้มูลทางการเงนิเฉพาะกจิการเปลี่ยนแปลงจาก

งวดเดยีวกนัของปีก่อนเน่ืองจากการลดลงของผลขาดทุนสะสมทางภาษทีีนํ่ามาใชล้ดหย่อนภาษีเงนิไดนิ้ตบิุคคล 



บริษทั ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส ์จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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14 กาํไรต่อหุ้น 

 

14.1 กาํไรต่อหุ้นขัน้พ้ืนฐาน 

 

กําไรต่อหุ้นขัน้พื้นฐานคํานวณโดยการหารกําไรสุทธิทีเ่ป็นของผู้ถอืหุ้นสามญัของบรษิัทถวัเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักตามระยะเวลาที่ออก

อยู่ในระหว่างงวด 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 

(ยงัไม่ได้

ตรวจสอบ) 

(ยงัไม่ได้

ตรวจสอบ) 

(ยงัไม่ได้

ตรวจสอบ) 

(ยงัไม่ได้

ตรวจสอบ) 

สาํหรบังวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุายน 30 มิถนุายน 30 มิถนุายน 30 มิถนุายน 

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

     

กําไรทีเ่ป็นของบรษิทั (พนับาท) 119,142 85,734 80,826 13,813 

จํานวนหุน้สามญัถวัเฉลีย่ถ่วงน้ําหนัก (พนัหุน้) 626,019 603,972 626,019 603,972 

กําไรต่อหุน้ขัน้พื้นฐาน (บาท) 0.1903 0.1420 0.1291 0.0229 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 

(ยงัไม่ได้

ตรวจสอบ) 

(ยงัไม่ได้

ตรวจสอบ) 

(ยงัไม่ได้

ตรวจสอบ) 

(ยงัไม่ได้

ตรวจสอบ) 

สาํหรบังวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุายน 30 มิถนุายน 30 มิถนุายน 30 มิถนุายน 

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

     

กําไรทีเ่ป็นของบรษิทั (พนับาท) 231,870 163,198 121,753 36,382 

จํานวนหุน้สามญัถวัเฉลีย่ถ่วงน้ําหนัก (พนัหุน้) 623,379 602,647 623,379 602,647 

กําไรต่อหุน้ขัน้พื้นฐาน (บาท) 0.3720 0.2708 0.1953 0.0604 

 



บริษทั ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส ์จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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14.2 กาํไรต่อหุ้นปรบัลด 

 

กําไรต่อหุน้ปรบัลดคํานวณโดยการหารกําไรสุทธทิี่เป็นของผู้ถอืหุ้นสามญัของบรษิัทดว้ยจํานวนหุน้สามญัสําหรบัการคํานวณ

กําไรต่อหุน้ขัน้พืน้ฐาน ปรบัเพิม่ดว้ยจํานวนหุน้สามญัทีต่อ้งออกเสมอืนว่ามกีารใชส้ทิธซิื้อหุน้สามญัถวัเฉลีย่ถ่วงน้ําหนัก 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 

(ยงัไม่ได้

ตรวจสอบ) 

(ยงัไม่ได้

ตรวจสอบ) 

(ยงัไม่ได้

ตรวจสอบ) 

(ยงัไม่ได้

ตรวจสอบ) 

สาํหรบังวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุายน 30 มิถนุายน 30 มิถนุายน 30 มิถนุายน 

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

     

กําไรทีเ่ป็นของบรษิทั (พนับาท) 119,142 85,734 80,826 13,813 

จํานวนหุน้สาํหรบัการคาํนวณ 

   กําไรต่อหุน้ขัน้พื้นฐาน (พนัหุน้) 626,019 

 

603,972 

 

626,019 

 

603,972 

จํานวนหุน้สามญัทีอ่อกเพิม่เสมอืนว่ามกีารใชส้ทิธ ิ

   ซื้อหุน้สามญัถวัเฉลี่ยถ่วงน้ําหนัก (พนัหุน้) 79,656 

 

60,488 

 

79,656 

 

60,488 

จํานวนหุน้สาํหรบัการคาํนวณ 

   กําไรต่อหุน้ปรบัลด (พนัหุน้) 705,675 

 

664,460 

 

705,675 

 

664,460 

     

กําไรตอ่หุน้ปรบัลด (บาท) 0.1688 0.1290 0.1145 0.0208 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 

(ยงัไม่ได้

ตรวจสอบ) 

(ยงัไม่ได้

ตรวจสอบ) 

(ยงัไม่ได้

ตรวจสอบ) 

(ยงัไม่ได้

ตรวจสอบ) 

สาํหรบังวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุายน 30 มิถนุายน 30 มิถนุายน 30 มิถนุายน 

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

     

กําไรทีเ่ป็นของบรษิทั (พนับาท) 231,870 163,198 121,753 36,382 

จํานวนหุน้สาํหรบัการคาํนวณ 

   กําไรต่อหุน้ขัน้พื้นฐาน (พนัหุน้) 623,379 

 

602,647 

 

623,379 

 

602,647 

จํานวนหุน้สามญัทีอ่อกเพิม่เสมอืนว่ามกีารใชส้ทิธ ิ

   ซื้อหุน้สามญัถวัเฉลี่ยถ่วงน้ําหนัก (พนัหุน้) 84,097 

 

42,773 

 

84,097 

 

42,773 

จํานวนหุน้สาํหรบัการคาํนวณ 

   กําไรต่อหุน้ปรบัลด (พนัหุน้) 707,476 

 

645,420 

 

707,476 

 

645,420 

     

กําไรตอ่หุน้ปรบัลด (บาท) 0.3277 0.2529 0.1721 0.0564 

 



บริษทั ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส ์จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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15 เงินปันผลจ่าย 

 

เมื่อวนัที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2565 ที่ประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจําปี 2565 ได้อนุมตัิจ่ายเงนิปันผลให้แก่ผูถ้ือหุ้นสามญั ในอตัราหุ้นละ 

0.40 บาท รวมเป็นเงินทัง้สิ้น 247.15 ล้านบาท ทัง้น้ีบรษิัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วเมื่อวนัที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2564  

ในอตัราหุ้นละ 0.10 บาท ดงันัน้ บรษิัทได้จ่ายเงนิปันผลที่เหลืออีกในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท รวมเป็นเงนิทัง้สิ้น 186.21 ล้านบาท  

เมื่อวนัที ่17 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 

 

16 ภาระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้น 

 

หนังสือคํา้ประกนัธนาคาร 

 

ณ วนัที่ 30 มถุินายน พ.ศ. 2565 กลุ่มกิจการและบรษิัทมหีนังสอืคํ้าประกนัที่ออกโดยธนาคารเพื่อเป็นหลกัประกนัในการให้บรกิาร  

ในขอ้มูลทางการเงนิรวมและขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการ จํานวน 521.76 ลา้นบาท และ 430.91 ล้านบาท ตามลําดบั (31 ธนัวาคม  

พ.ศ. 2564 : จํานวน 400.07 ลา้นบาท และ 311.46 ลา้นบาท ตามลําดบั) 

 

17 รายการกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั 

 

บรษิัทมผีู้ถือหุ้นรายใหญ่ 2 ท่าน ซึ่งเป็นกรรมการของบรษิัทและถือหุ้นในบริษัทรวมกันร้อยละ 35.19 (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 :  

รอ้ยละ 33.73) 

 

รายการต่อไปน้ีเป็นรายการกบับุคคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 

 

17.1 รายการกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั 

 

รายการกบับุคคลหรอืกจิการทีเ่กี่ยวขอ้งกนัสาํหรบังวดหกเดอืนสิ้นสุดวนัที ่30 มถิุนายน พ.ศ. 2565 และ พ.ศ. 2564 มดีงัน้ี 

 

รายได้จากการขายและ ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

   ให้บริการ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

 30 มิถนุายน 30 มิถนุายน 30 มิถนุายน 30 มิถนุายน 

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

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

     

บรษิทัย่อย - - 1,643 4,818 

บรษิทัร่วม 106,175 19,213 85,486 7,355 

การร่วมคา้ 3,819 8,070 1,936 351 

 109,994 27,283 89,065 12,524 

 



บริษทั ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส ์จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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รายได้จากการให้เช่าและ ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

   การบริการท่ีเก่ียวข้องกนั (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

 30 มิถนุายน 30 มิถนุายน 30 มิถนุายน 30 มิถนุายน 

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

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

บรษิทัย่อย - - 3,359 3,229 

บรษิทัร่วม 3,071 3,083 3,071 3,083 

การร่วมคา้ 174 1,077 174 1,077 

 3,245 4,160 6,604 7,389 
 

รายได้ค่าบริหารจดัการ ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

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

 30 มิถนุายน 30 มิถนุายน 30 มิถนุายน 30 มิถนุายน 

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

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

บรษิทัย่อย - - 28,000 29,660 

บรษิทัร่วม 1,050 1,110 - - 

การร่วมคา้ 700 1,318 - - 

 1,750 2,428 28,000 29,660 
 

รายได้เงินปันผล ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

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

 30 มิถนุายน 30 มิถนุายน 30 มิถนุายน 30 มิถนุายน 

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

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

บรษิทัย่อย - - 15,000 - 

บรษิทัร่วม - - 21,300 2,100 

การร่วมคา้ - - 5,472 23,996 

 - - 41,772 26,096 
 

ต้นทุนการให้บริการ ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

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

 30 มิถนุายน 30 มิถนุายน 30 มิถนุายน 30 มิถนุายน 

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

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

บรษิทัย่อย - - 21,498 1,729 

บรษิทัร่วม 125,478 1,362 125,079 451 

การร่วมคา้ 36,262 291,775 - - 

 161,740 293,137 146,577 2,180 



บริษทั ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส ์จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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17.2 ยอดค้างชาํระท่ีเกิดจากการขายและซ้ือสินค้าและบริการ 
 

ยอดคงเหลอื ณ วนัสิน้รอบระยะเวลารายงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัรายการกบับุคคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั มดีงัน้ี 
 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) 
 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

ลูกหน้ีการค้า     
บรษิทัย่อย - - 646 81 
บรษิทัร่วม 8,580 17,426 2,762 12,787 
การร่วมคา้ 2,309 2,898 - - 

 10,889 20,324 3,408 12,868 
     

ลูกหน้ีอ่ืน     
บรษิทัย่อย - - 3,087 2,357 
บรษิทัร่วม 433 10,109 428 10,109 
การร่วมคา้ 102 16 66 15 

 535 10,125 3,581 12,481 
     

รายได้ค้างรบั     

บรษิทัย่อย - - 14,000 14,623 

บรษิทัร่วม 4,300 13,410 4,300 13,410 

การร่วมคา้ 900 1,037 900 21 

 5,200 14,447 19,200 28,054 
     

เงินปันผลค้างรบั     
บรษิทัย่อย - - - 42,000 
บรษิทัร่วม - 4,300 - 4,300 
การร่วมคา้ 70,206 98,658 70,206 93,506 

 70,206 102,958 70,206 139,806 
     

เจ้าหน้ีการค้า     
บรษิทัย่อย - - 897 3,689 
บรษิทัร่วม 1,182 18,599 994 18,412 
การร่วมคา้ 9,434 51,191 - - 
 10,616 69,790 1,891 22,101 
     

เจ้าหน้ีอ่ืน     

บรษิทัย่อย - - - 250 

การร่วมคา้ 200 - 200 - 

 200 - 200 250 
     

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย     
บรษิทัย่อย - - 5 1,456 
การร่วมคา้ 424 764 - - 

 424 764 5 1,456 



บริษทั ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส ์จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

สาํหรบังวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2565 

39 

 

17.3 เงินให้กู้ยืมระยะสัน้แก่กิจการท่ีเก่ียวข้องกนั 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

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

 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 

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

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

บรษิทัย่อย - - 269,000 181,000 

การร่วมคา้ 14,500 14,450 14,500 14,450 

 14,500 14,450 283,500 195,450 

 

การเปลีย่นแปลงของเงนิใหกู้้ยมืระยะสัน้แก่กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัสําหรบังวดหกเดอืนสิ้นสุดวนัที ่30 มถุินายน พ.ศ. 2565 มดีงัน้ี 

 

 ข้อมูลทางการเงิน 

รวม 

ข้อมูลทางการเงิน 

เฉพาะกิจการ 

 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

 พนับาท พนับาท 
   

ยอดยกมาต้นงวด 14,450 195,450 

ใหกู้้เพิม่ระหว่างงวด 24,500 115,500 

รบัชาํระคนืระหว่างงวด (24,450) (27,450) 

ยอดคงเหลอืปลายงวด 14,500 283,500 

 

เงนิใหกู้้ยมืระยะสัน้แก่กจิการที่เกี่ยวข้องกนั มอีตัราดอกเบี้ยรอ้ยละ 4.10 - 5.47 ต่อปี (พ.ศ. 2564 : รอ้ยละ 4.10 - 5.47 ต่อปี) และ

มกํีาหนดจ่ายชาํระคนืเมื่อทวงถาม 

 

17.4 ค่าตอบแทนผู้บริหารสาํคญั 

 

ค่าตอบแทนทีจ่่ายหรอืคา้งจ่ายสาํหรบัผูบ้รหิารสาํคญัมดีงัน้ี 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

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

สาํหรบังวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุายน 30 มิถนุายน 30 มิถนุายน 30 มิถนุายน 

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

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

เงนิเดอืนและผลประโยชน์ระยะสัน้ 29,901 34,189 13,031 11,691 

 



บริษทั ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส ์จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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17.5 การคํา้ประกนั 

 

บรษิัทได้ทําหนังสอืคํ้าประกนัที่ออกโดยธนาคารให้แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกนั จํานวน 430.91 ล้านบาท (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564: 

จํานวน 311.46 ลา้นบาท) 

 

18 เหตุการณ์ภายหลงัวนัท่ีในข้อมูลทางการเงิน 

 

18.1 เงินปันผลรบัจาก DG Packaging Pte. Ltd. 

 

เมื่อวนัที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ที่ประชุมวสิามญัผู้ถือหุ้นของ DG Packaging Pte. Ltd. ได้อนุมตัิจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาล 

แก่ผูถ้อืหุน้สามญัในอตัราหุน้ละ 2.25 ดอลลาร์สงิคโปร์ จํานวน 200,000 หุน้ คดิเป็นจํานวนเงนิ 450,000 ดอลลาร์สงิคโปร์ เงนิปันผล

ดงักล่าวเป็นของบรษิัทตามสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 50.00 เป็นจํานวน 225,000 ดอลลาร์สิงคโปร์ หรอืประมาณ 5.67 ล้านบาท 

บรษิทัไดร้บัเงนิปันผลดงักล่าวแลว้เมื่อวนัที ่1 สงิหาคม พ.ศ. 2565 

 

18.2 การจดัตัง้บริษทั ทีเอสแอล โลจิสติกส ์จาํกดั 

 

เมื่อวนัที ่2 สงิหาคม พ.ศ. 2565 บรษิทัไดดํ้าเนินการจดัตัง้ บรษิทั ทเีอสแอล โลจสิตกิส ์จํากดั ซึง่มทีุนจดทะเบยีน 10 ลา้นบาท 

บรษิัทถือหุ้นรอ้ยละ 50.99 ของทุนจดทะบียนที่ชําระแล้ว เพื่อดําเนินธุรกิจตวัแทนผู้ส่งออกและนําเข้าในด้านรถไฟระหว่าง

ประเทศ 

 

18.3 การจ่ายเงินปันผล 

 

เมื่อวนัที ่9 สงิหาคม พ.ศ. 2565 ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัครัง้ที ่5/2565 ไดอ้นุมตัจ่ิายเงนิปันผลระหว่างกาลในอตัราหุน้ละ 

0.15 บาทต่อหุ้น สําหรบัผลการดําเนินงานวนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2565 ถึง 30 มิถุนายน พ.ศ. 2565 ให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญ

ทัง้หมดจํานวน 640,839,113 หุน้ รวมเป็นเงนิทัง้สิน้ 96.13 ลา้นบาท และบรษิทัจะจ่ายเงนิปันผลในวนัที ่9 กนัยายน พ.ศ. 2565 
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