
บริษทั ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส ์จาํกดั (มหาชน) 

 

ข้อมูลทางการเงินรวมและข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาล 

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

 

วนัท่ี 30 กนัยายน 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

และงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2565 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกําไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการสําหรบังวดสามเดอืนและเก้าเดอืนสิ้นสุดวนัเดยีวกนั งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของรวมและ 

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจา้ของเฉพาะกจิการ รวมถงึงบกระแสเงนิสดรวมและงบกระแสเงนิสดเฉพาะกจิการสําหรบังวด

เกา้เดอืนสิ้นสุดวนัเดยีวกนั และหมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ ซึ่งผูบ้รหิารของกิจการเป็นผูร้บัผดิชอบ 

ในการจดัทําและนําเสนอขอ้มูลทางการเงนิรวมและขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาลน้ีตามมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่34 

เรื่อง การรายงานทางการเงนิระหว่างกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูร้บัผดิชอบในการใหข้อ้สรุปเกี่ยวกบัขอ้มูลทางการเงนิรวมและขอ้มูล

ทางการเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 

 

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 

8 พฤศจกิายน พ.ศ. 2565 



บริษทั ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส ์จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2565

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

30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม

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

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

สินทรพัย์

สินทรพัยห์มุนเวียน

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 277,313,952 168,108,157 154,089,402 53,914,908

ลกูหนีการคา้และลกูหนีอนื - สุทธิ 8 471,713,325 801,356,595 64,232,443 328,401,689

เงนิใหกู้ย้มืระยะสนัแก่กจิการทเีกยีวขอ้งกนั 17.3 14,500,000 14,450,000 211,000,000 195,450,000

สนิคา้คงเหลอื 1,555,905 1,372,071 - -

สนิทรพัยห์มุนเวยีนอนื 32,010,224 52,519,577 20,696,369 42,388,602

รวมสินทรพัยห์มุนเวียน 797,093,406 1,037,806,400 450,018,214 620,155,199

สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน

เงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย 9.1 - - 157,948,570 157,948,570

เงนิลงทุนในบรษิทัร่วม 9.2 258,043,465 265,205,314 240,150,215 231,472,563

เงนิลงทุนในการร่วมคา้ - สุทธิ 9.3 1,671,527,937 1,185,098,991 1,482,731,646 1,185,431,646

สนิทรพัยท์างการเงนิทวีดัมลูคา่ดว้ย

มลูคา่ยตุธิรรมผ่านกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อนื 7 13,250 13,250 - -

อสงัหารมิทรพัยเ์พอืการลงทุน - สุทธิ - - 70,688,640 73,138,069

ทดีนิ อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ 181,689,925 191,102,395 32,305,372 29,218,602

สนิทรพัยส์ทิธกิารใช้ - สุทธิ 85,070,901 121,259,633 6,112,264 4,069,367

สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน - สุทธิ 12,472,978 14,841,470 16 211,199

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี- สุทธิ 11,916,141 11,268,986 1,405,661 2,167,746

เงนิประกนัสญัญา 10,853,600 14,948,390 1,622,540 2,393,270

สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอนื 95,374,097 97,871,112 10,071,874 12,027,973

รวมสินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน 2,326,962,294 1,901,609,541 2,003,036,798 1,698,079,005

รวมสินทรพัย์ 3,124,055,700 2,939,415,941 2,453,055,012 2,318,234,204

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นสว่นหนึงของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ

กรรมการ                                                                                     กรรมการ                                                                                 

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

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2565

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

30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม

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

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

หนีสินและส่วนของเจ้าของ

หนีสินหมุนเวียน

เงนิกูย้มืระยะสนัจากสถาบนัการเงนิ 11.1 100,000,000 120,000,000 100,000,000 120,000,000

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอนื 10 294,175,985 488,319,582 37,863,779 68,072,884

ส่วนของเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ

ทถีงึกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 11.2 156,000,000 105,750,000 156,000,000 105,750,000

ส่วนของหนีสนิตามสญัญาเช่า

ทถีงึกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 43,248,758 52,212,118 1,590,215 1,922,355

หนีสนิอนุพนัธท์างการเงนิ 7 - 2,668 - 2,668

ภาษเีงนิไดค้า้งจ่าย 9,224,623 27,611,117 1,599,384 25,757,647

หนีสนิหมนุเวยีนอนื 41,551,074 35,723,930 13,830,623 10,824,651

รวมหนีสินหมุนเวียน 644,200,440 829,619,415 310,884,001 332,330,205

หนีสินไม่หมุนเวียน

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 11.2 441,000,000 269,250,000 441,000,000 269,250,000

หนีสนิตามสญัญาเช่า - สุทธิ 43,585,274 69,641,825 3,718,501 2,080,635

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนักงาน 25,018,762 23,379,954 4,182,032 3,830,935

ประมาณการหนีสนิจากการรอืถอน 7,270,579 7,052,304 63,759 61,822

หนีสนิอนุพนัธท์างการเงนิ 7 940,334 4,640,029 940,334 4,640,029

หนีสนิไมห่มนุเวยีนอนื 555,500 1,168,000 703,879 843,379

รวมหนีสินไม่หมุนเวียน 518,370,449 375,132,112 450,608,505 280,706,800

รวมหนีสิน 1,162,570,889 1,204,751,527 761,492,506 613,037,005

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นสว่นหนึงของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ

กรรมการ                                                                                     กรรมการ                                                                                 

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

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2565

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

30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม

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

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

หนีสินและส่วนของเจ้าของ (ต่อ)

ส่วนของเจ้าของ

ทุนเรอืนหุน้ 12

ทุนจดทะเบยีน 

หุน้สามญั จาํนวน 761,634,719 หุน้

มลูคา่ทตีราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท 380,817,360 380,817,360 380,817,360 380,817,360

ทุนทอีอกและชาํระแลว้

หุน้สามญั จาํนวน 640,839,113 หุน้

มลูคา่ทชีาํระแลว้หุน้ละ 0.50 บาท

(พ.ศ. 2564 : หุน้สามญั จาํนวน 620,709,975 หุน้ 

มลูคา่ทชีาํระแลว้หุน้ละ 0.50 บาท) 320,419,557 310,354,988 320,419,557 310,354,988

ส่วนเกนิมลูคา่หุน้สามญั 12 882,061,686 771,351,427 882,061,686 771,351,427

ส่วนเกนิทุนจากการควบรวมกจิการ

ภายใตก้ารควบคมุเดยีวกนั 30,726,984 30,726,984 - -

ส่วนเกนิทุนจากการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 22,755,038 22,755,038 22,755,038 22,755,038

ส่วนเกนิทุนหุน้ทุนซอืคนื 58,481,254 58,481,254 58,481,254 58,481,254

ส่วนตาํกว่าทุนจากการเปลยีนแปลง

สดัส่วนในบรษิทัยอ่ย (187,500) (187,500) - -

กาํไรสะสม

จดัสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย 50,200,000 50,200,000 38,100,000 38,100,000

ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร 566,654,253 480,555,178 370,497,238 507,866,516

องคป์ระกอบอนืของส่วนของเจา้ของ 30,373,539 10,427,045 (752,267) (3,712,024)

ส่วนของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทั 1,961,484,811 1,734,664,414 1,691,562,506 1,705,197,199

ส่วนไดเ้สยีทไีมม่อีาํนาจควบคมุ - - - -

รวมส่วนของเจ้าของ 1,961,484,811 1,734,664,414 1,691,562,506 1,705,197,199

รวมหนีสินและส่วนของเจ้าของ 3,124,055,700 2,939,415,941 2,453,055,012 2,318,234,204

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นสว่นหนึงของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี

          (นายทพิย ์ ดาลาล)                                                                       (นายวริชั  นอบน้อมธรรม)

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ

กรรมการ                                                                                     กรรมการ                                                                                 
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บริษทั ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส ์จาํกดั (มหาชน)

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็

สาํหรบังวดสามเดอืนสินสุดวนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2565

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

30 กนัยายน 30 กนัยายน 30 กนัยายน 30 กนัยายน

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

บาท บาท บาท บาท

รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร 736,129,025 601,434,950 86,817,471 87,111,406

รายไดจ้ากการขาย 7,855,690 4,147,691 - -

ต้นทุนการใหบ้รกิาร (563,343,522) (484,930,757) (52,340,161) (54,828,410)

ต้นทุนขาย (2,043,765) (1,332,554) - -

กาํไรขนัต้น 178,597,428 119,319,330 34,477,310 32,282,996

เงนิปันผลรบั - - 5,673,465 232,141,937

รายไดอ้นื 6,691,750 54,516,326 19,838,359 154,447,944

ค่าใชจ่้ายในการขาย (17,192,446) (18,672,576) (5,765,304) (4,445,287)

ค่าใชจ่้ายในการบรหิาร (71,967,574) (61,521,850) (22,969,548) (19,242,472)

กลบัรายการ (ขาดทนุ) จากการดอ้ยค่าของสนิทรพัยท์างการเงนิ (435,060) (1,134,000) 196,657 (418,830)

กาํไร (ขาดทนุ) อนื - สุทธิ 4,866,675 6,984,276 3,496,404 5,368,721

ต้นทุนทางการเงนิ (8,216,586) (7,183,573) (7,240,864) (5,182,099)

กาํไรก่อนส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุน

ในบริษทัร่วมและการร่วมค้าและภาษีเงินได้ 92,344,187 92,307,933 27,706,479 394,952,910

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงนิลงทุนในบรษิทัร่วมและการร่วมคา้ 72,135,044 42,987,978 - -

กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 164,479,231 135,295,911 27,706,479 394,952,910

ภาษเีงนิได้ (18,215,294) (38,787,587) (4,492,998) (35,383,518)

กาํไรสทุธิสาํหรบังวด 146,263,937 96,508,324 23,213,481 359,569,392

กาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อืน:

รายการทจีะจดัประเภทรายการใหม่ไปยงั

กาํไรหรอืขาดทุนในภายหลงั

กาํไรจากการเปลยีนแปลงมลูค่ายุตธิรรมของ

เครอืงมอืป้องกนัความเสยีงกระแสเงนิสด 65,358 832,506 65,358 832,506

ผลต่างของอตัราแลกเปลยีนจากการแปลงค่าขอ้มลูทางการเงนิ 3,231,104 9,813,091 - -

ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อนืของบรษิทัร่วมและการร่วมคา้ 8,401,122 150,613 - -

ภาษเีงนิไดข้องรายการทจีดัประเภทรายการใหม่

   ไปยงักาํไรหรอืขาดทุนในภายหลงั (13,071) (166,502) (13,071) (166,502)

รวมรายการทีจะจดัประเภทรายการใหม่ไปยงั

กาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั 11,684,513 10,629,708 52,287 666,004

กาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อนืสาํหรบังวด - สุทธจิากภาษี 11,684,513 10,629,708 52,287 666,004

กาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด 157,948,450 107,138,032 23,265,768 360,235,396

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นสว่นหนึงของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ

กรรมการ                                                                                     กรรมการ                                                                                 .

          (นายทพิย ์ ดาลาล)                                                                       (นายวริชั  นอบน้อมธรรม)

5



บริษทั ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส ์จาํกดั (มหาชน)

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็ (ต่อ)

สาํหรบังวดสามเดอืนสินสุดวนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2565

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

30 กนัยายน 30 กนัยายน 30 กนัยายน 30 กนัยายน

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

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

การแบ่งปันกาํไร

ส่วนของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทั 146,263,937 96,508,324 23,213,481 359,569,392

ส่วนของส่วนไดเ้สยีทไีม่มอีํานาจควบคุม - - - -

146,263,937 96,508,324 23,213,481 359,569,392

การแบ่งปันกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวม

ส่วนของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทั 157,948,450 107,138,032 23,265,768 360,235,396

ส่วนของส่วนไดเ้สยีทไีม่มอีํานาจควบคุม - - - -

157,948,450 107,138,032 23,265,768 360,235,396

กาํไรต่อหุ้น

กาํไรต่อหุน้ขนัพนืฐาน 14.1 0.2282 0.1584 0.0362 0.5900

กาํไรต่อหุน้ปรบัลด 14.2 0.2070 0.1407 0.0328 0.5241

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นสว่นหนึงของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี

กรรมการ                                                                                     กรรมการ                                                                                 .

          (นายทพิย ์ ดาลาล)                                                                       (นายวริชั  นอบน้อมธรรม)

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ

6



บริษทั ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส ์จาํกดั (มหาชน)

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็

สาํหรบังวดเก้าเดือนสินสุดวนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2565

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

30 กนัยายน 30 กนัยายน 30 กนัยายน 30 กนัยายน

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

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร 2,190,495,138 1,865,303,794 457,352,299 170,356,537

รายไดจ้ากการขาย 19,994,623 14,844,899 - -

ต้นทุนการใหบ้รกิาร (1,761,705,329) (1,502,657,975) (317,957,758) (103,368,282)

ต้นทุนขาย (5,464,066) (3,934,731) - -

กาํไรขนัต้น 443,320,366 373,555,987 139,394,541 66,988,255

เงนิปันผลรบั 17.1 - - 47,445,173 258,237,705

รายไดอ้นื 36,689,792 60,715,700 92,889,515 189,195,744

ค่าใชจ่้ายในการขาย (45,174,698) (57,304,673) (14,179,320) (10,713,934)

ค่าใชจ่้ายในการบรหิาร (208,430,994) (192,077,040) (80,955,309) (60,404,914)

กลบัรายการ (ขาดทนุ) จากการดอ้ยค่าของสนิทรพัยท์างการเงนิ (12,633,294) (1,773,190) 459,148 (967,979)

กาํไร (ขาดทนุ) อนื - สุทธิ 9,077,138 7,286,765 7,245,793 5,343,944

ต้นทุนทางการเงนิ (25,751,955) (21,644,225) (22,482,613) (15,149,942)

กาํไรก่อนส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุน

ในบริษทัร่วมและการร่วมค้าและภาษีเงินได้ 197,096,355 168,759,324 169,816,928 432,528,879

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงนิลงทุนในบรษิทัร่วมและการร่วมคา้ 9.2, 9.3 215,134,675 143,009,717 - -

กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 412,231,030 311,769,041 169,816,928 432,528,879

ภาษเีงนิได้ 13 (43,796,156) (52,062,767) (24,850,407) (36,577,155)

กาํไรสทุธิสาํหรบังวด 368,434,874 259,706,274 144,966,521 395,951,724

กาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อืน:

รายการทจีะจดัประเภทรายการใหม่ไปยงั

กาํไรหรอืขาดทุนในภายหลงั

กาํไรจากการเปลยีนแปลงมลูค่ายุตธิรรมของ

เครอืงมอืป้องกนัความเสยีงกระแสเงนิสด 3,699,696 3,456,713 3,699,696 3,456,713

ผลต่างของอตัราแลกเปลยีนจากการแปลงค่าขอ้มลูทางการเงนิ 3,751,875 20,385,289 - -

ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อนืของบรษิทัร่วมและการร่วมคา้ 9.3 13,234,862 3,022,616 - -

ภาษเีงนิไดข้องรายการทจีดัประเภทรายการใหม่

   ไปยงักาํไรหรอืขาดทุนในภายหลงั (739,939) (691,343) (739,939) (691,343)

รวมรายการทีจะจดัประเภทรายการใหม่ไปยงั

กาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั 19,946,494 26,173,275 2,959,757 2,765,370

กาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อนืสาํหรบังวด - สุทธจิากภาษี 19,946,494 26,173,275 2,959,757 2,765,370

กาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด 388,381,368 285,879,549 147,926,278 398,717,094

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นสว่นหนึงของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ

กรรมการ                                                                                     กรรมการ                                                                                 .

          (นายทพิย ์ ดาลาล)                                                                       (นายวริชั  นอบน้อมธรรม)

7



บริษทั ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส ์จาํกดั (มหาชน)

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็ (ต่อ)

สาํหรบังวดเก้าเดือนสินสุดวนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2565

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

30 กนัยายน 30 กนัยายน 30 กนัยายน 30 กนัยายน

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

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

การแบ่งปันกาํไร

ส่วนของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทั 368,434,874 259,706,274 144,966,521 395,951,724

ส่วนของส่วนไดเ้สยีทไีม่มอีํานาจควบคุม - - - -

368,434,874 259,706,274 144,966,521 395,951,724

การแบ่งปันกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวม

ส่วนของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทั 388,381,368 285,879,549 147,926,278 398,717,094

ส่วนของส่วนไดเ้สยีทไีม่มอีํานาจควบคุม - - - -

388,381,368 285,879,549 147,926,278 398,717,094

กาํไรต่อหุ้น

กาํไรต่อหุน้ขนัพนืฐาน 14.1 0.5855 0.4293 0.2304 0.6545

กาํไรต่อหุน้ปรบัลด 14.2 0.5208 0.3921 0.2049 0.5978

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นสว่นหนึงของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี

กรรมการ                                                                                     กรรมการ                                                                                 .

          (นายทพิย ์ ดาลาล)                                                                       (นายวริชั  นอบน้อมธรรม)

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ

8



บริษทั ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส์ จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของเจ้าของ

สาํหรบังวดเก้าเดือนสินสุดวนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2565

ส่วนเกินทนุ ผลต่างของ กาํไร (ขาดทนุ) จากการ

จากการควบรวม ส่วนเกินทนุ ส่วนตาํกว่าทนุ จดัสรรแล้ว จดัสรรแล้ว อตัราแลกเปลยีน ส่วนแบ่งกาํไรขาดทนุ เปลียนแปลงมลูค่ายติุธรรม รวมส่วนของ ส่วนได้เสีย

 ทนุทีออก ส่วนเกิน กิจการภายใต้การ จากการจ่ายโดย ส่วนเกินทนุ จากการเปลยีนแปลง - สาํรอง - สาํรอง จากการแปลงค่า เบด็เสรจ็อืนของ ของเครืองมือป้องกนั ผู้เป็นเจ้าของ ทีไม่มีอาํนาจ รวม

และชาํระแล้ว มลูค่าหุ้นสามญั ควบคมุเดียวกนั ใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ หุ้นทนุซือคืน สดัส่วนในบริษทัย่อย ตามกฎหมาย หุ้นทนุซือคืน ยงัไมไ่ด้จดัสรร หุ้นทนุซือคืน ข้อมลูทางการเงินบริษทัร่วมและการร่วมค้า ความเสียงกระแสเงินสด รวม ของบริษทั ควบคมุ ส่วนของเจ้าของ

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

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

การใชส้ทิธติามใบสําคญัแสดงสทิธซิอืหุน้สามญั 50,000 550,000 - - - - - - - - - - - - 600,000 - 600,000

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

โอนสํารองหุน้ทุนซอืคนื - - - - - - -  (40,089,186) 40,089,186 - - - - - - - -

เงนิปันผลจ่าย - - - - - - - -  (121,059,445) - - - - -  (121,059,445) -  (121,059,445)

กําไรเบด็เสรจ็รวมสําหรบังวด - - - - - - - - 259,706,274 - 20,385,289 3,022,616 2,765,370 26,173,275 285,879,549 - 285,879,549

ยอดยกไป ณ วนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2564 304,703,888 709,189,327 30,726,984 22,755,038 58,481,254  (187,500) 39,000,000 - 378,093,845 - 12,396,349 4,674,096  (4,804,128) 12,266,317 1,555,029,153 - 1,555,029,153

ยอดยกมา ณ วนัที 1 มกราคม พ.ศ. 2565

- ตามทีรายงานไว้เดิม 310,354,988 771,351,427 30,726,984 22,755,038 58,481,254 (187,500) 50,200,000 - 490,941,773 - (554,888) 14,693,957 (3,712,024) 10,427,045 1,745,051,009 - 1,745,051,009

ผลกระทบจากการปันส่วนตน้ทุนในการซอื

เงนิลงทุนในบรษิทัร่วมและการร่วมคา้ 9.4 - - - - - - - - (10,386,595) - - - - - (10,386,595) - (10,386,595)

ยอดยกมา ณ วนัที 1 มกราคม พ.ศ. 2565

- ตามทีปรบัปรงุใหม่ 310,354,988 771,351,427 30,726,984 22,755,038 58,481,254 (187,500) 50,200,000 - 480,555,178 - (554,888) 14,693,957 (3,712,024) 10,427,045 1,734,664,414 - 1,734,664,414

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

เงนิปันผลจ่าย 15 - - - - - - - -  (282,335,799) - - - - -  (282,335,799) -  (282,335,799)

กําไรเบด็เสรจ็รวมสําหรบังวด - - - - - - - - 368,434,874 - 3,751,875 13,234,862 2,959,757 19,946,494 388,381,368 - 388,381,368

ยอดยกไป ณ วนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2565 320,419,557 882,061,686 30,726,984 22,755,038 58,481,254  (187,500) 50,200,000 - 566,654,253 - 3,196,987 27,928,819  (752,267) 30,373,539 1,961,484,811 - 1,961,484,811

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นสว่นหนึงของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี

ข้อมลูทางการเงินรวม (ยงัไมไ่ด้ตรวจสอบ)

องคป์ระกอบอืน

ของส่วนของเจ้าของ

กาํไรขาดทนุเบด็เสรจ็อืน

กาํไรสะสม

กรรมการ                                                                                             กรรมการ                                                                                   .

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

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของเจ้าของ

สาํหรบังวดเก้าเดือนสินสดุวนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2565

องคป์ระกอบอืน

ของส่วนของเจ้าของ

กาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อืน

กาํไร (ขาดทุน) จากการ

ส่วนเกินทุนจาก เปลียนแปลงมลูค่ายติุธรรม

 ทุนทีออก ส่วนเกิน การจ่ายโดยใช้ ส่วนเกินทุน จดัสรรแล้ว - จดัสรรแล้ว - ของเครืองมือป้องกนั รวม

และชาํระแล้ว มลูค่าหุ้นสามญั หุ้นเป็นเกณฑ์ หุ้นทุนซือคืน สาํรองตามกฎหมาย สาํรองหุ้นทุนซือคืน ยงัไม่ได้จดัสรร หุ้นทุนซือคืน ความเสียงกระแสเงินสด ส่วนของเจ้าของ

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท

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

การใชส้ทิธติามใบสาํคญัแสดงสทิธิ

ซอืหุน้สามญั 50,000 550,000 - - - - - - - 600,000

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

โอนสาํรองหุน้ทุนซอืคนื - - - - - (40,089,186) 40,089,186 - - -

เงนิปันผลจ่าย - - - - - - (121,059,445) - - (121,059,445)

กาํไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด - - - - - - 395,951,724 - 2,765,370 398,717,094

ยอดยกไป ณ วนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2564 304,703,888 709,189,327 22,755,038 58,481,254 28,900,000 - 424,921,723 - (4,804,128) 1,544,147,102

ยอดยกมา ณ วนัที 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

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

เงนิปันผลจ่าย 15 - - - - - - (282,335,799) - - (282,335,799)

กาํไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด - - - - - - 144,966,521 - 2,959,757 147,926,278

ยอดยกไป ณ วนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2565 320,419,557 882,061,686 22,755,038 58,481,254 38,100,000 - 370,497,238 - (752,267) 1,691,562,506

          (นายทพิย ์ ดาลาล)                                                                       (นายวริชั  นอบน้อมธรรม)

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงนิเป็นสว่นหนึงของขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาลนี

ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

กาํไรสะสม

กรรมการ                                                                                     กรรมการ                                                                                 .
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บริษทั ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส ์จาํกดั (มหาชน)

งบกระแสเงินสด

(ยงัไมไ่ด้ตรวจสอบ) (ยงัไมไ่ด้ตรวจสอบ) (ยงัไมไ่ด้ตรวจสอบ) (ยงัไมไ่ด้ตรวจสอบ)

30 กนัยายน 30 กนัยายน 30 กนัยายน 30 กนัยายน

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

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน

กาํไรก่อนภาษเีงนิได้ 412,231,030 311,769,041 169,816,928 432,528,879

รายการปรบัปรุง

ค่าเสอืมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 64,519,306 77,516,352 7,087,455 7,306,807

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงนิลงทุน

ในบรษิทัร่วมและการร่วมคา้ 9.2, 9.3 (215,134,675) (143,009,717) - -

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าเงนิลงทุนในการร่วมคา้ 9.3 1,856,019 - 9,000,000 -

(กาํไร) ขาดทุนจากการขายเงนิลงทุนในบรษิทัร่วมและการร่วมคา้ 9.2, 9.3 5,102,251 - (8,346,197) -

กาํไรจากการไดม้าของเงนิลงทุนในบรษิทัร่วมและการร่วมคา้ 9.2, 9.3 (22,009,883) (52,077,997) (27,650,000) (136,318,022)

(กาํไร) ขาดทุนจากการจาํหน่ายและตดัจาํหน่ายอุปกรณ์ (4,174,694) (2,019,982) 10,411 -

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 2,471,808 2,860,765 351,097 466,750

(กลบัรายการ) ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสนิทรพัยท์างการเงนิ 12,633,294 1,773,190 (459,148) 967,979

กาํไรจากอตัราแลกเปลยีนเงนิตราต่างประเทศ (9,494,227) (5,792,928) (8,735,565) (5,774,449)

กาํไรจากการเปลยีนแปลงมลูค่ายตุธิรรมของตราสารอนุพนัธ์ (2,668) - (2,668) -

กาํไรจากการยกเลกิสญัญาเช่า (880,970) (10,849) - -

รายไดด้อกเบยี (820,409) (813,393) (7,457,876) (7,032,438)

รายไดเ้งนิปันผล 17.1 - - (47,445,173) (258,237,705)

ตน้ทุนทางการเงนิ 25,751,955 21,644,225 22,482,613 15,149,942

กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปลียนแปลง

ของเงินทุนหมนุเวียน 272,048,137 211,838,707 108,651,877 49,057,743

การเปลียนแปลงของเงินทุนหมนุเวียน

สนิทรพัยด์าํเนินงานลดลง (เพมิขนึ)

ลกูหนีการคา้และลกูหนีอนื 222,569,642 (124,543,594) 130,250,632 (45,301,908)

สนิคา้คงเหลอื (183,834) (69,726) - -

สนิทรพัยห์มุนเวยีนอนื 21,297,365 (46,704,495) 21,692,233 (40,023,897)

เงนิประกนัสญัญา 4,094,790 1,458,746 770,730 (15,000)

สนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนอนื 11,443,289 17,738,396 1,956,098 1,124,336

หนีสนิดาํเนินงานเพมิขนึ (ลดลง)

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอนื (194,015,051) 60,833,924 (28,561,431) 12,462,599

หนีสนิหมุนเวยีนอนื 7,931,979 9,989,720 3,005,972 3,795,344

หนีสนิไม่หมุนเวยีนอนื (612,500) 62,000 (139,500) 54,000

จ่ายผลประโยชน์พนกังาน (833,000) (1,270,332) - -

กระแสเงินสดจากการดาํเนินงาน 343,740,817 129,333,346 237,626,611 (18,846,783)

จ่ายภาษเีงนิได้ (75,099,683) (24,755,849) (48,986,526) (4,486,787)

เงินสดสทุธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดาํเนินงาน 268,641,134 104,577,497 188,640,085 (23,333,570)

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงนิเป็นสว่นหนึงของขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาลนี

สาํหรบังวดเก้าเดือนสินสดุวนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2565

ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ

กรรมการ                                                                                     กรรมการ                                                                                 .

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

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สาํหรบังวดเก้าเดือนสินสดุวนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2565

(ยงัไมไ่ด้ตรวจสอบ) (ยงัไมไ่ด้ตรวจสอบ) (ยงัไมไ่ด้ตรวจสอบ) (ยงัไมไ่ด้ตรวจสอบ)

30 กนัยายน 30 กนัยายน 30 กนัยายน 30 กนัยายน

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

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงนิสดรบัจากดอกเบยี 841,082 421,551 7,552,462 6,351,956

เงนิสดรบัจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ 5,058,884 1,798,500 5,366 -

เงนิสดรบัจากการจาํหน่ายสนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีน

ทถีอืไวเ้พอืขาย - 34,705,200 - -

เงนิสดจ่ายเพอืซอือุปกรณ์และสนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน (12,722,976) (14,403,642) (5,574,254) (6,632,234)

เงนิสดจ่ายเงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย - - - (5,000,000)

เงนิสดรบัจากการเลกิกจิการในการร่วมคา้ - 1,430,616 - -

เงนิสดรบัจากการขายเงนิลงทุนในบรษิทัร่วมและการร่วมคา้ 32,440,597 - 32,440,597 -

เงนิสดจ่ายเงนิลงทุนในบรษิทัร่วมและการร่วมคา้ 9.3 (300,800,000) (167,387,500) (300,800,000) (196,387,500)

เงนิสดรบัคนืจากเงนิใหกู้ย้มืระยะสนัแก่กจิการ

ทเีกยีวขอ้งกนั 17.3 24,450,000 35,000,000 104,950,000 160,716,300

เงนิสดจ่ายเงนิใหกู้ย้มืระยะสนัแก่กจิการทเีกยีวขอ้งกนั 17.3 (24,500,000) (77,600,000) (120,500,000) (155,100,000)

เงนิสดรบัจากเงนิปันผลจากบรษิทัยอ่ย - - 46,500,000 60,177,535

เงนิสดรบัจากเงนิปันผลจากบรษิทัร่วมและการร่วมคา้ 136,746,924 121,443,095 131,618,460 116,422,250

เงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (138,485,489) (64,592,180) (103,807,369) (19,451,693)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน

เงนิสดจ่ายดอกเบยี (25,533,680) (21,510,579) (22,480,677) (14,956,499)

เงนิสดรบัจากเงนิกูย้มืระยะสนัจากสถาบนัการเงนิ 11.1 550,000,000 365,000,000 550,000,000 365,000,000

เงนิสดจ่ายคนืเงนิกูย้มืระยะสนัจากสถาบนัการเงนิ 11.1 (570,000,000) (305,000,000) (570,000,000) (305,000,000)

เงนิสดจ่ายหนีสนิตามสญัญาเช่า (38,817,269) (42,941,042) (2,692,304) (2,580,586)

เงนิสดรบัจากเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 11.2 300,000,000 105,000,000 300,000,000 105,000,000

เงนิสดจ่ายคนืเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 11.2 (78,000,000) (97,500,000) (78,000,000) (97,500,000)

เงนิสดรบัจากการขายหุน้ทุนซอืคนื - 98,570,440 - 98,570,440

เงนิสดรบัจากการใชส้ทิธติามใบสาํคญัแสดงสทิธซิอืหุน้สามญั 12 120,774,828 600,000 120,774,828 600,000

เงนิสดจ่ายเงนิปันผล (282,260,069) (60,094,476) (282,260,069) (60,094,476)

เงินสดสทุธิได้มาจาก (ใช้ไป) กิจกรรมจดัหาเงิน (23,836,190) 42,124,343 15,341,778 89,038,879

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงนิเป็นสว่นหนึงของขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาลนี

ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ

กรรมการ                                                                                     กรรมการ                                                                                 .

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

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สาํหรบังวดเก้าเดือนสินสดุวนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2565

(ยงัไมไ่ด้ตรวจสอบ) (ยงัไมไ่ด้ตรวจสอบ) (ยงัไมไ่ด้ตรวจสอบ) (ยงัไมไ่ด้ตรวจสอบ)

30 กนัยายน 30 กนัยายน 30 กนัยายน 30 กนัยายน

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

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิมขึน - สทุธิ 106,319,455 82,109,660 100,174,494 46,253,616

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

กาํไรจากอตัราแลกเปลยีนของเงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 2,886,340 3,658,868 - -

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด 277,313,952 196,256,561 154,089,402 80,274,864

รายการทีไม่ใช่เงินสด

การไดม้าของสนิทรพัยส์ทิธกิารใชจ้ากสญัญาเช่า 5,134,952 18,076,476 3,690,000 -

เงนิปันผลคา้งรบั - 152,074,943 - 148,908,520

เงนิปันผลคา้งจ่าย 82,114 60,968,254 82,114 60,968,254

เจา้หนีค่าซอืสนิทรพัยถ์าวร 32,500 158,100 - 17,800

เงนิลงทุนในการร่วมคา้เพมิขนึสุทธจิากการแลกหุน้ 9.3 10,500,000 52,077,997 10,500,000 136,318,022

เงนิลงทุนในบรษิทัร่วมเพมิขนึ (ลดลง) สุทธจิากการแลกหุน้ 9.2 (1,808,187) - 9,650,000 -

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงนิเป็นสว่นหนึงของขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาลนี

กรรมการ                                                                                     กรรมการ                                                                                 .

    (นายทพิย ์ ดาลาล)                                                                       (นายวริชั  นอบน้อมธรรม)

ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส ์จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

สาํหรบังวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 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 

 

ขอ้มลูทางการเงนิรวมและขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาลไดร้บัอนุมตัจิากคณะกรรมการบรษิทัเมือ่วนัที ่8 พฤศจกิายน 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 

ล้านบาท เป็นการแลกเปลี่ยน นอกจากน้ี บรษิัทยงัได้เข้าลงทุนในหุ้นสามญัเพิ่มทุนของ ANI อีกจํานวน 300.80 ล้านบาท  

โดยชําระเป็นเงนิสด เพื่อให้ ANI ใชเ้ป็นแหล่งเงนิทุนในการเขา้ซื้อ Asia GSA (M) Sdn. Bhd. ซึ่งเป็นกลุ่มกิจการประกอบธุรกิจ

ลงทุนในธุรกจิตวัแทนขายระวางสนิคา้สายการบนิ (“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 มูลค่าหุน้ละ 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 
 

กลุ่มกิจการไม่ไดนํ้ามาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัปรบัปรุงทีม่ผีลบงัคบัใชส้ําหรบัรอบระยะเวลาบญัชใีนหรอืหลงัวนัที ่1 มกราคม 

พ.ศ. 2566 มาถอืปฏบิตัก่ิอนวนับงัคบัใช ้ผูบ้รหิารของกลุ่มกจิการประเมนิว่าการปรบัปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัเหล่าน้ีไม่มี

ผลกระทบทีม่นัียสาํคญัต่อกลุ่มกจิการ 
 

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) 

 สาํหรบังวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 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 1,087,803 96,612 525,146 574,572 9,945 2,294,078 (83,588) 2,210,490 

ตน้ทุนขายและบรกิาร (967,683) (75,946) (381,548) (407,722) (8,845) (1,841,744) 74,574 (1,767,170) 

กาํไรของส่วนงาน 120,120 20,666 143,598 166,850 1,100 452,334 (9,014) 443,320 

รายไดอ้ื่น        36,690 

ค่าใชจ่้ายในการขาย        (45,175) 

ค่าใชจ่้ายในการบรหิาร        (208,431) 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสนิทรพัยท์างการเงนิ        (12,633) 

กําไร (ขาดทุน) อื่น - สุทธ ิ        9,077 

ตน้ทุนทางการเงนิ        (25,752) 

ส่วนแบ่งกําไรจากเงนิลงทุนในบรษิทัร่วมและการร่วมคา้        215,135 

กาํไรก่อนภาษีเงินได้        412,231 

ภาษเีงนิได ้        (43,796) 

กาํไรสุทธิสาํหรบังวด        368,435 
         

จงัหวะเวลาการรบัรู้รายได้         
         

เมื่อปฏบิตัติามภาระทีต่อ้งปฏบิตัเิสรจ็สิน้ (point in time) 30,901 - 58,691 30,920 - 89,611 (9,375) 80,236 

ตลอดช่วงเวลาทีป่ฏบิตัติามภาระทีต่อ้งปฏบิตั ิ(over time) 1,056,902 96,612 466,455 543,652 9,945 2,204,467 (74,213) 2,130,254 

รวมรายได้ 1,087,803 96,612 525,146 574,572 9,945 2,294,078 (83,588) 2,210,490 
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 ข้อมูลทางการเงินรวม (พนับาท) 

 สาํหรบังวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 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 1,053,079 72,064 227,600 566,587 11,263 1,930,593 (50,444) 1,880,149 

ตน้ทุนขายและบรกิาร (912,737) (51,623) (152,079) (418,940) (8,380) (1,543,759) 37,166 (1,506,593) 

กาํไรของส่วนงาน 140,342 20,441 75,521 147,647 2,883 386,834 (13,278) 373,556 

รายไดอ้ื่น        60,716 

ค่าใชจ่้ายในการขาย        (57,305) 

ค่าใชจ่้ายในการบรหิาร        (192,077) 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสนิทรพัยท์างการเงนิ        (1,773) 

กําไร (ขาดทุน) อื่น - สุทธ ิ        7,287 

ตน้ทุนทางการเงนิ        (21,644) 

ส่วนแบ่งกําไรจากเงนิลงทุนในบรษิทัร่วมและการร่วมคา้        143,010 

กาํไรก่อนภาษีเงินได้        311,770 

ภาษเีงนิได ้        (52,063) 

กาํไรสุทธิสาํหรบังวด        259,707 
         

จงัหวะเวลาการรบัรู้รายได้         
         

เมื่อปฏบิตัติามภาระทีต่อ้งปฏบิตัเิสรจ็สิน้ (point in time) 22,130 - 140,111 282,048 - 444,289 (2,494) 441,795 

ตลอดช่วงเวลาทีป่ฏบิตัติามภาระทีต่อ้งปฏบิตั ิ(over time) 1,030,949 72,064 87,489 284,539 11,263 1,486,304 (47,950) 1,438,354 

รวมรายได้ 1,053,079 72,064 227,600 566,587 11,263 1,930,593 (50,444) 1,880,149 
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7 มูลค่ายุติธรรม 

 

ตารางต่อไปน้ีแสดงสนิทรพัย์และหน้ีสนิทางการเงนิทีว่ดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมในแต่ละระดบั แต่ไม่รวมถึงรายการทีมู่ลค่ายุติธรรม

ใกลเ้คยีงกบัราคาตามบญัช ี

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม 

 ข้อมูลระดบัท่ี 1 ข้อมูลระดบัท่ี 2 ข้อมูลระดบัท่ี 3 

 (ยงัไม่ได้

ตรวจสอบ) 

30 กนัยายน 

 

(ตรวจสอบแล้ว) 

31 ธนัวาคม 

(ยงัไม่ได้

ตรวจสอบ) 

30 กนัยายน 

 

(ตรวจสอบแล้ว) 

31 ธนัวาคม 

(ยงัไม่ได้

ตรวจสอบ) 

30 กนัยายน 

 

(ตรวจสอบแล้ว) 

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 
       

หน้ีสิน       

หน้ีสนิอนุพนัธท์างการเงนิ       

- สญัญาซื้อขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า - - - 3 - - 

- สญัญาแลกเปลี่ยนอตัราดอกเบี้ย - - 940 4,640 - - 

 

 ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 ข้อมูลระดบัท่ี 1 ข้อมูลระดบัท่ี 2 ข้อมูลระดบัท่ี 3 

 (ยงัไม่ได้

ตรวจสอบ) 

30 กนัยายน 

 

(ตรวจสอบแล้ว) 

31 ธนัวาคม 

(ยงัไม่ได้

ตรวจสอบ) 

30 กนัยายน 

 

(ตรวจสอบแล้ว) 

31 ธนัวาคม 

(ยงัไม่ได้

ตรวจสอบ) 

30 กนัยายน 

 

(ตรวจสอบแล้ว) 

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 
       

หน้ีสิน       

หน้ีสนิอนุพนัธท์างการเงนิ       

- สญัญาซื้อขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า - - - 3 - - 

- สญัญาแลกเปลี่ยนอตัราดอกเบี้ย - - 940 4,640 - - 

 

ไม่มรีายการโอนระหว่างลําดบัชัน้มลูค่ายุตธิรรมในระหว่างงวด 



บริษทั ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส ์จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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7.1 เทคนิคการประเมินมูลค่าสาํหรบัการวดัมูลค่ายุติธรรมระดบัท่ี 2  

 

มูลค่ายุติธรรมของสญัญาซื้อขายเงนิตราต่างประเทศคํานวณ โดยใช้อตัราแลกเปลี่ยนล่วงหน้าที่กําหนดไว้ในตลาดที่มกีาร 

ซื้อขายคล่อง มลูค่ายุตธิรรมของสญัญาแลกเปลี่ยนอตัราดอกเบี้ยถูกกําหนดจากอตัราดอกเบี้ยล่วงหน้าซึ่งอ้างองิจากเสน้อตัรา

ผลตอบแทนทีส่งัเกตได ้(observable yield curve) 

 

7.2 เทคนิคการประเมินมูลค่าสาํหรบัการวดัมูลค่ายุติธรรมระดบัท่ี 3 

 

กลุ่มกิจการวดัมูลค่ายุติธรรมของสนิทรพัย์ทางการเงนิที่วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นซึ่งเป็นเงนิลงทุน 

ในตราสารทุนโดยอา้งองิกบัราคาตามบญัชขีองเงนิลงทุน ซึง่ผูบ้รหิารพจิารณาว่าใกล้เคยีงกบัมลูค่ายุตธิรรม  

 

มลูค่ายุตธิรรมของรายการสนิทรพัย์ทางการเงนิและหน้ีสนิทางการเงนิของกลุ่มกิจการมมีูลค่าใกล้เคยีงกบัมูลค่าตามบญัช ีเน่ืองจาก

ส่วนใหญ่เป็นเครื่องมอืทางการเงนิระยะสัน้ และเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิมอีตัราดอกเบี้ยลอยตวัทีใ่กล้เคยีงกบัอตัราตลาด 

 

8 ลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ  

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

30 กนัยายน 

(ตรวจสอบแล้ว) 

31 ธนัวาคม 

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

30 กนัยายน 

(ตรวจสอบแล้ว) 

31 ธนัวาคม 

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

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

     

ลูกหน้ีการคา้ - กจิการอื่น 385,628 551,455 27,099 102,776 

ลูกหน้ีการคา้ - กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั     

   (หมายเหตุขอ้ 17.2) 8,063 20,324 3,268 12,868 

หกั  ค่าเผื่อผลขาดทุนทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ (27,528) (15,020) (1,906) (2,365) 

ลูกหน้ีการคา้ - สุทธ ิ 366,163 556,759 28,461 113,279 

ลูกหน้ีอื่น - กจิการอื่น 7,402 12,837 375 1,949 

ลูกหน้ีอื่น - กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั  

   (หมายเหตุขอ้ 17.2) 

 

435 

 

10,125 

 

19,940 

 

12,481 

รายไดค้า้งรบั - กจิการอื่น 78,117 67,290 2,999 4,041 

รายไดค้า้งรบั - กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 

   (หมายเหตุขอ้ 17.2) 

 

5,198 

 

14,447 

 

5,200 

 

28,054 

เงนิปันผลคา้งรบั - กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั     

   (หมายเหตุขอ้ 17.2) - 102,958 - 139,806 

ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหน้า 14,398 36,941 7,257 28,792 

 471,713 801,357 64,232 328,402 

 



บริษทั ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส ์จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ลูกหน้ีการคา้สามารถวเิคราะห์ตามอายุหน้ีทีค่า้งชาํระไดด้งัน้ี 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

30 กนัยายน 

(ตรวจสอบแล้ว) 

31 ธนัวาคม 

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

30 กนัยายน 

(ตรวจสอบแล้ว) 

31 ธนัวาคม 

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

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

ลูกหน้ีการคา้     

ยงัไม่ครบกําหนดชําระ 277,880 410,419 17,029 69,259 

เกนิกําหนดชําระ:     

   ไม่เกนิ 3 เดอืน 70,914 109,957 9,141 43,118 

   3 - 6 เดอืน 4,980 18,899 3,019 2,446 

   6 - 12 เดอืน 1,514 21,852 357 - 

   เกนิกว่า 12 เดอืน 38,403 10,652 821 821 

 393,691 571,779 30,367 115,644 

หกั  ค่าเผื่อผลขาดทุนทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ (27,528) (15,020) (1,906) (2,365) 

 366,163 556,759 28,461 113,279 

 



บริษทั ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส ์จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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9 เงินลงทุนในบริษทัย่อย บริษทัร่วม และการร่วมค้า 

 

9.1 บริษทัย่อย 

 

ณ วนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2565 และวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 เงนิลงทนุในบรษิทัย่อย มดีงัน้ี 

 

   อตัราร้อยละของหุ้นท่ีถือ ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

   ทัง้ทางตรงและทางอ้อม ราคาทนุ (ถือทางตรง) 

 ประเภทของธรุกิจ 

จดัตัง้ขึ้น 

ในประเทศ 

(ยงัไม่ได้

ตรวจสอบ) 

30 กนัยายน 

พ.ศ. 2565 

ร้อยละ 

(ตรวจสอบแล้ว) 

31 ธนัวาคม  

พ.ศ. 2564 

ร้อยละ 

(ยงัไม่ได้

ตรวจสอบ) 

30 กนัยายน 

พ.ศ. 2565 

พนับาท 

(ตรวจสอบแลว้) 

31 ธนัวาคม  

พ.ศ. 2564 

พนับาท 
       

บรษิทัย่อยทางตรง       

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

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

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

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

   แมเนจเมนท ์จํากดั       

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

บรษิทั ทรพิเพลิ ไอ มารไิทม ์ ตวัแทนขนสง่สนิคา้ทางทะเล 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 บรหิารจดัการขนสง่ครบวงจร ไทย 100.00 100.00 3,000 3,000 

Triple i International Pte. Ltd. ตวัแทนขนสง่สนิคา้ทางอากาศ 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) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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9.2 บริษทัร่วม 

 

ณ วนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2565 และวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 เงนิลงทนุในบรษิทัร่วม มดีงัน้ี 

 

     ข้อมูลทางการเงิน 

   อตัราร้อยละของหุ้นท่ีถือ ข้อมูลทางการเงินรวม เฉพาะกิจการ 

   ทัง้ทางตรงและทางอ้อม มูลค่าตามวิธีส่วนได้เสีย ราคาทุน (ถือทางตรง) 

 ประเภทของธรุกิจ 

จดัตัง้ข้ึน 

ในประเทศ 

(ยงัไม่ได้

ตรวจสอบ) 

30 กนัยายน

พ.ศ. 2565 

ร้อยละ 

(ตรวจสอบแล้ว) 

31 ธนัวาคม 

พ.ศ. 2564 

ร้อยละ 

(ยงัไม่ได้

ตรวจสอบ) 

30 กนัยายน

พ.ศ. 2565 

พนับาท 

(ตรวจสอบแล้ว) 

31 ธนัวาคม 

พ.ศ. 2564 

พนับาท 

(ยงัไม่ได้

ตรวจสอบ) 

30 กนัยายน

พ.ศ. 2565 

พนับาท 

(ตรวจสอบแล้ว) 

31 ธนัวาคม 

พ.ศ. 2564 

พนับาท 

บรษิทัร่วมทางตรง         

บรษิทั ซเีค ไลน์ (ประเทศไทย) จํากดั ตวัแทนบรษิทัเดนิเรอืระหว่างประเทศ ไทย 42.00 42.00 10,955 14,368 2,100 2,100 

บรษิทั เอก็คู่ เวลิดไ์วด ์(ประเทศไทย) จํากดั ตวัแทนขนส่งสนิคา้ระหว่างประเทศ ไทย 43.00 43.00 22,379 15,117 2,365 2,365 

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

บรษิทั แกเลค็ซี ่เวนเจอรส์ จํากดั ลงทุนในบรษิทัอื่น ไทย 30.00 30.00 71,418 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 - 153,291 - 162,600 - 

     258,043 265,205 240,150 231,473 

 



บริษทั ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส ์จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

สาํหรบังวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2565 

23 

 

การเปลีย่นแปลงของเงนิลงทุนในบรษิทัร่วมสาํหรบังวดเก้าเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2565 มดีงัน้ี 

 

  ข้อมูลทางการเงินรวม 

ข้อมูลทางการเงินเฉพาะ

กิจการ 

  

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

เงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย 

พนับาท 

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

เงินลงทุนตามวิธีราคาทุน 

พนับาท 

    

ราคาตามบญัชตีน้งวด - ตามทีร่ายงานไวเ้ดมิ  268,509 231,473 

การปันส่วนต้นทุนในการซื้อเงนิลงทุนในบรษิทัร่วม ก) (3,304) - 

ราคาตามบญัชตีน้งวด - ตามทีป่รบัปรุงใหม่  265,205 231,473 

การเปลี่ยนแปลงจากการปรบัโครงสรา้ง 

   การถอืหุน้ในธุรกจิบรกิารจุดรบัส่ง (Drop-off) ข)   

- การไดม้าของส่วนไดเ้สยีในเงนิลงทุน  150,839 162,600 

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

ส่วนแบ่งกําไรจากบรษิทัร่วม  18,667 - 

การขายเงนิลงทุน ค) (2,717) (973) 

เงนิปันผลรบั ง) (21,300) - 

ผลต่างจากการแปลงค่าขอ้มลูทางการเงนิ  (4) - 

ราคาตามบญัชปีลายงวด  258,043 240,150 

 

ก) การปันส่วนตน้ทุนในการซื้อเงนิลงทุนในบรษิทัร่วม - บรษิทั เอ.ท.ีพ.ีเฟรนด ์เซอรว์สิ จํากดั (“Shipsmile”) 

 

เมื่อวนัที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2564 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 3/2564 ได้อนุมตัิการเข้าซื้อหุ้นบริษัท เอ.ที.พี.เฟรนด ์

เซอร์วสิ จํากดั (“Shipsmile”) ซึ่งประกอบธุรกิจภายใต้แบรนด์ Shipsmile จากผู้ถือหุ้นเดมิ จํานวน 10,200 หุ้น คิดเป็นสดัส่วน 

รอ้ยละ 30.00 ของทุนจดทะเบยีนทีอ่อกจําหน่ายและชําระแล้ว โดยเมื่อวนัที ่8 เมษายน พ.ศ. 2564 บรษิทัไดช้ําระเงนิจํานวน 105 

ล้านบาท และไดร้บัการโอนหุน้รอ้ยละ 30.00 ของหุ้นทัง้หมดแล้ว โดยมตี้นทุนในการไดม้าซึ่งบรษิทัร่วมจํานวน 1.20 ลา้นบาท 

แสดงรวมในราคาทุน 

 

เมื่อวนัที่ 10 สงิหาคม พ.ศ. 2564 ที่ประชุมคณะกรรมการของบรษิัทครัง้ที่ 7/2564 มมีติให้ลงทุนเพิ่มเติมในการเข้าซื้อหุ้นของ 

Shipsmile จากผู้ถือหุ้นเดิม จํานวน 2,720 หุ้น คิดเป็นเงนิจํานวน 28.00 ล้านบาท การลงทุนดงักล่าวส่งผลให้บรษิัทมสีดัส่วน 

การถอืหุ้นเพิ่มขึ้นจากรอ้ยละ 30.00 เป็นร้อยละ 38.00 ของทุนจดทะเบียน โดยเมื่อวนัที่ 1 กนัยายน พ.ศ. 2564 บรษิัทได้ชําระ

เงนิจํานวน 28.00 ลา้นบาท และไดร้บัการโอนหุน้รอ้ยละ 8.00 ของหุน้ทัง้หมดแลว้ 

 

เมื่อวนัที ่1 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 ทีป่ระชุมคณะกรรมการของบรษิทัครัง้ที ่9/2564  มมีตใิหล้งทนุเพิม่เตมิในการเขา้ซื้อหุน้

ของ Shipsmile จากผูถ้อืหุน้เดมิ จํานวน 1,700 หุน้ คดิเป็นเงนิจํานวน 18.75 ล้านบาท การลงทุนดงักล่าวส่งผลใหบ้รษิทั 

มสีดัส่วนการถือหุ้นเพิม่ขึน้จากรอ้ยละ 38.00 เป็นร้อยละ 43.00 ของทุนจดทะเบียน โดยเมื่อวนัที่ 1 ธนัวาคม พ.ศ. 2564  

บรษิทัไดช้าํระเงนิจํานวน 18.75 ลา้นบาท และไดร้บัการโอนหุน้รอ้ยละ 5.00 ของหุน้ทัง้หมดแล้ว 

 

ในไตรมาส 1 พ.ศ. 2565 บริษัทได้จัดทําการปันส่วนต้นทุนการรวมธุรกิจของเงินลงทุนใน Shipsmile เสร็จสิ้นแล้ว โดย 

มรีายละเอยีดดงัน้ี 
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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 

 

ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที ่3 เรื่องการรวมธุรกจิ ผลกระทบจากการปันส่วนต้นทุนการรวมธุรกจิจะถูกปรบัปรุง

ยอ้นหลงัไป ณ วนัทีซ่ื้อเงนิลงทุน จากการปันส่วนตน้ทุนการรวมธุรกจิ บรษิทัมสีนิทรพัย์ไม่มตีวัตนทีส่ามารถระบุไดจ้ากการซื้อ

เงนิลงทุน คือ สญัญาแฟรนไชส์ รวมจํานวน 20.31 ล้านบาท ซึ่งจะถูกตัดจําหน่ายตามอายุการให้ประโยชน์ที่เหลืออยู่ของ

สญัญาเฉลี่ยประมาณ 3 ปี ผลกระทบดงักล่าวถูกปรบัปรุงยอ้นหลงั ทําให้ส่วนแบ่งกําไรจากบรษิัทร่วมที่เคยรบัรูใ้นปีก่อน

ลดลง 3.30 ลา้นบาท 

 

รายละเอยีดผลกระทบจากการปันส่วนตน้ทุนในการรวมธุรกจิไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตขุอ้ 9.4 
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ข)  การปรบัโครงสรา้งการถอืหุน้ในธุรกจิบรกิารจุดรบัส่ง (Drop-off) 

 

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

ธุรกิจ Drop-off โดยการขายหุ้นของ Shipsmile จํานวนร้อยละ 43.00 ของทุนจดทะเบียน ให้แก่บริษัท สบาย สปีด จํากัด 

(“SBS”) เป็นมูลค่า 180.60 ล้านบาท โดยได้รบัสิง่ตอบแทนเป็นเงนิสดมูลค่า 18.00 ล้านบาท และหุ้นสามญัเพิ่มทุนของ SBS 

จํานวน 7,309,756 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 22.24 บาท รวมมูลค่า 162.60 ล้านบาท คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 18.00 ของทุนจด

ทะเบยีนทีช่าํระแล้วของ SBS โดยบรษิทัไดท้ํารายการดงักล่าวแลว้เสรจ็เมื่อวนัที ่1 มถุินายน พ.ศ. 2565 ภายหลงัการทํารายการ

ดงักล่าว สดัส่วนการถือหุ้นของ SBS ใน Shipsmile เพิ่มขึ้นเป็นรอ้ยละ 100.00 ส่งผลให้บรษิัทยงัคงมสี่วนได้เสยีใน Shipsmile 

เหลอือยู่ทางออ้มรอ้ยละ 18.00 

 

ในข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการ บรษิัทมกํีาไรจํานวน 27.65 ล้านบาทแสดงเป็นส่วนหน่ึงในรายได้อื่น ตามรายละเอียด

ดงัน้ี 

 

 

ข้อมูลทางการเงิน

เฉพาะกิจการ 

 

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

พนับาท 
  

สิง่ตอบแทนทีไ่ดม้า  

   เงนิสด 18,000 

   มลูค่าหุน้สามญัของบรษิทั SBS 162,600  

รวม 180,600 

มลูค่าตามบญัชขีองเงนิลงทุนใน Shipsmile ตามวธิรีาคาทุน  152,950  

กําไรจากการขายเงนิลงทุน (แสดงรวมอยู่ในรายไดอ้ื่น)  27,650  

 

ในขอ้มูลทางการเงนิรวม บรษิัทมกีารสูญเสยีส่วนได้เสยีทางตรงใน Shipsmile รอ้ยละ 43.00 โดยไดร้บัสิง่ตอบแทนเป็น

เงินสด และหุ้นสามัญของ SBS ร้อยละ 18.00 ซึ่งประกอบด้วยส่วนได้เสียใน Shipsmile ร้อยละ 18.00 ที่บริษัทถือ

ทางออ้ม และส่วนไดเ้สยีในบรษิทัอื่นๆ 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 

กําไรจากการขายเงนิลงทุน (แสดงรวมอยู่ในรายไดอ้ื่น) 16,192 
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มลูค่าตามบญัชขีองสนิทรพัยส์ุทธขิอง SBS ทีไ่ม่รวม Shipsmile ทีไ่ดร้บัมาตามสดัส่วนการลงทุน (รอ้ยละ 18.00) ณ วนัที่

ซื้อเงนิลงทนุมดีงัน้ี 

 

 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 กนัยายน พ.ศ. 2565 บรษิทัอยู่ระหว่างการประเมนิมลูค่ายุตธิรรมของสนิทรพัยส์ุทธทิีไ่ดม้าและกําลงัพจิารณา

การปันส่วนต้นทุนจากการซื้อเงนิลงทุนดงักล่าวข้างต้น โดยคาดการณ์ว่าจะแล้วเสรจ็ภายใน 12 เดอืนนับตัง้แต่วนัซื้อ 

เงนิลงทุน 
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ค) การขายเงนิลงทุนใน Excel Air (Cambodia) Limited (“ECA-KP”) 

 

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

(“ผู้ซื้อ”) เป็นจํานวน 32,000 เหรยีญดอลลาร์สหรฐั กลุ่มกิจการได้หยุดนําขอ้มูลทางการเงนิของ ECA-KP มารบัรู้ส่วนได้เสยี

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 - 

 

ง) การรบัเงนิปันผลจากบรษิทัร่วม 

 

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

จํากดั ไดอ้นุมตัิการจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลแก่ผู้ถือหุ้นสามญั ในอตัราหุน้ละ 600 บาท จํานวน 50,000 หุ้น คดิเป็นจํานวนเงนิ 

30.00 ล้านบาท โดยบรษิัทได้รบัเงนิปันผลดงักล่าวตามสดัส่วนการถือหุ้นร้อยละ 43.00 เป็นจํานวน 12.90 ล้านบาท เมื่อวนัที ่ 

30 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 

 

เมื่อวนัที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ที่ประชุมวสิามญัผู้ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2565 ของบรษิัท ซีเค ไลน์ (ประเทศไทย) จํากดั  

ได้อนุมตัิการจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลแก่ผู้ถือหุ้นสามัญ ในอัตราหุ้นละ 400 บาท จํานวน 50,000 หุ้น คิดเป็นจํานวนเงิน  

20.00 ล้านบาท โดยบรษิัทได้รบัเงนิปันผลดงักล่าวตามสดัส่วนการถือหุ้นร้อยละ 42.00 เป็นจํานวน 8.40 ล้านบาท เมื่อวนัที ่ 

31 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 
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9.3 การร่วมค้า 

 

ณ วนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2565 และวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 เงนิลงทนุในการร่วมคา้ มดีงัน้ี 

 
   อตัราร้อยละของหุ้น ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

   ท่ีถือทัง้ทางตรงและทางอ้อม มูลค่าตามวิธีส่วนได้เสีย ราคาทุน (ถือทางตรง) 

 ประเภทของธรุกิจ 

จดัตัง้ขึ้น 

ในประเทศ 

(ยงัไม่ได้

ตรวจสอบ) 

30 กนัยายน 

พ.ศ. 2565 

ร้อยละ 

(ตรวจสอบแล้ว) 

31 ธนัวาคม 

พ.ศ. 2564 

ร้อยละ 

(ยงัไม่ได้

ตรวจสอบ) 

30 กนัยายน 

พ.ศ. 2565 

พนับาท 

 

(ตรวจสอบแล้ว) 

31 ธนัวาคม 

พ.ศ. 2564 

พนับาท 

(ยงัไม่ได้

ตรวจสอบ) 

30 กนัยายน 

พ.ศ. 2565 

พนับาท 

(ตรวจสอบแล้ว) 

31 ธนัวาคม 

พ.ศ. 2564 

พนับาท 

การร่วมคา้ทางตรง         

บรษิทั เอเชยี เน็ตเวริค์ อนิเตอร์เนชัน่แนล จํากดั ตวัแทนขนส่งสนิคา้ระหว่างประเทศ ไทย 50.35 55.24  1,176,708   690,812  1,016,471 705,171 

DG Packaging Pte. Ltd. จําหน่ายและบรกิารบรรจุสนิคา้ สงิคโปร ์ 50.00 50.00 283,296 274,665 271,198 271,198 

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

บรษิทั เอสเอแอล กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จํากดั ลงทุนในบรษิทัอื่น ไทย 22.50 25.00 200,243 191,036 195,063 195,063 

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 4,133 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 7,148 3,413 - - 

   (ถือหุน้โดย ฮาซเคม โลจสิติกส์ แมเนจเมนท์ จํากดั) และภายนอกประเทศเกีย่วกบัสารเคม ี        

     1,673,384  1,185,099  1,491,732 1,185,432 

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

รวมเงนิลงทุนในการร่วมค้า - สุทธ ิ     1,671,528 1,185,099  1,482,732 1,185,432 

 

ค่าเผื่อการดอ้ยคา่ของเงนิลงทุนในการร่วมคา้เป็นของบรษิทั เมคเซนต์ เอก็ซ์เพรส จํากดั 

กลุ่มกจิการมสีดัส่วนการถอืหุน้ในการร่วมคา้บางแห่งเกนิกว่ารอ้ยละ 50.00 แต่กลุ่มกจิการมไิดม้อีํานาจควบคุมการร่วมคา้เพยีงผูเ้ดยีว เนื่องจากเป็นการควบคุมร่วมซึง่ระบุในขอ้ตกลงกจิการร่วมคา้ 

กลุ่มกจิการมสีดัส่วนการถอืหุน้ในการรว่มคา้บางแห่งน้อยกว่ารอ้ยละ 50.00 แต่กลุ่มกจิการมสีทิธใินการออกเสยีงและอํานาจควบคุมร่วม ซึง่ระบุในขอ้ตกลงกจิการร่วมคา้ 
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การเปลี่ยนแปลงของเงนิลงทุนในการร่วมคา้สาํหรบังวดเกา้เดอืนสิ้นสุดวนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2565 มดีงัน้ี 

 

  ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะ

กิจการ 

  (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

เงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย 

พนับาท 

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

เงินลงทุนตามวิธีราคาทุน 

พนับาท 

    

ราคาตามบญัชตีน้งวด  1,192,181 1,185,432 

การปันส่วนต้นทุนในการซื้อเงนิลงทุนในการร่วมคา้ ก) (7,082) - 

ราคาตามบญัชตีน้งวด - ตามทีป่รบัปรุงใหม่  1,185,099 1,185,432 

ลงทุนเพิม่ ข) 303,709 311,300 

ส่วนแบ่งกําไรจากการร่วมคา้  196,467 - 

การขายเงนิลงทุน ค) (13,795) (5,000) 

การลดลงของสดัส่วนการถอืหุน้ ง) (190) - 

เงนิปันผลรบั จ) (11,145) - 

การดอ้ยค่าของเงนิลงทุน ฉ) (1,856) (9,000) 

ผลต่างจากการแปลงค่าขอ้มลูทางการเงนิ  13,239 - 

ราคาตามบญัชปีลายงวด  1,671,528 1,482,732 

 

ก) การปันส่วนตน้ทุนในการซื้อเงนิลงทุนในการร่วมคา้ - กลุ่มธุรกจิขายระวางสนิคา้สายการบนิ (GSA) 

 

เมื่อวนัที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2564 บรษิัทมีการเข้าซื้อกลุ่มธุรกิจขายระวางสินค้าสายการบิน (GSA) (“การเข้าซื้อกลุ่มธุรกิจ 

GSA”) โดยพจิารณาใหบ้รษิทั เอเชยี เน็ตเวริ์ค อนิเตอร์เนชัน่แนล จํากดั (“ANI”) ซึ่งเป็นบรษิัทที่บรษิทัถือหุ้นในสดัส่วน

ร้อยละ 60 ของทุนจดทะเบียนที่ชําระแล้ว เข้าถือหุ้นในบริษัทในกลุ่มธุรกิจ GSA ซึ่งทําให้ ANI ทําหน้าที่เป็น Operating 

Holding สําหรบักลุ่มธุรกิจ GSA ของบรษิัท เพื่อให้สอดรบักับวสิยัทศัน์และกลยุทธ์ของบรษิัทในการเป็นผู้นําด้านการ

ให้บรกิารโลจสิติกส์ครบวงจรในภูมภิาค โดยได้ตกลงร่วมกนักบัพนัธมติรทางธุรกิจ เพื่อดําเนินการปรบัโครงสร้างดงักล่าว 

โดย ANI ยงัคงมสีถานะเป็นกจิการร่วมคา้ 

 

ในการน้ี บรษิทัไดเ้ขา้ทํารายการเขา้ซื้อกลุ่ม GSA โดยใหม้กีารจําหน่ายเงนิลงทุนในบรษิทัต่างๆ ในธุรกจิ GSA ทีบ่รษิทั

เป็นผูถ้อืหุน้ทัง้ทางตรงและทางอ้อมใหก้บั ANI โดยบรษิทัไดร้บัสิง่ตอบแทนจากการขายเงนิลงทุนดงักล่าวดว้ยหุน้ของ 

ANI นอกจากน้ี ANI ไดดํ้าเนินการเขา้ซื้อเงนิลงทุนจากพนัธมติรทางธุรกจิของบรษิทัทีถ่อืหุน้ร่วมกนัในบรษิทัต่าง ๆ ใน

กลุ่มธุรกจิ GSA โดยไดช้าํระสิง่ตอบแทนเป็นหุน้ของ ANI เช่นเดยีวกนั ทัง้น้ีบรษิทัและพนัธมติรทางธุรกจิไดต้กลงราคา

เขา้ทํารายการร่วมกนัตามมูลค่ายุตธิรรม ซึ่งมูลค่าหุน้ของ ANI ทีใ่ชเ้ป็นสิง่ตอบแทนไดกํ้าหนดทีมู่ลค่าหุน้ละ 100 บาท 

(มูลค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 25 บาท)  

 

ในไตรมาส 3 พ.ศ. 2565 บรษิัทได้จดัทําการปันส่วนต้นทุนการรวมธุรกิจของการเข้าซื้อกลุ่มธุรกิจ GSA เสร็จสิ้นแล้ว โดย 

มรีายละเอยีดดงัน้ี 
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มลูค่ายุตธิรรมของสนิทรพัยท์ีร่บัรูแ้ละหน้ีสนิทีไ่ดม้าจากการลงทุนของบรษิทั ณ วนัทีซ่ื้อเงนิลงทุนมดีงัต่อไปน้ี 

 

  1 กนัยายน  

พ.ศ. 2564 

  พนับาท 

   

   

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด  15,395 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอื่น  21,132 

สนิทรพัย์หมุนเวยีนอื่น  2,956 

สนิทรพัย์ไม่หมุนเวยีนอื่น  2,001 

สนิทรพัย์ไม่มตีวัตน   14,910 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอื่น    (17,636) 

หน้ีสนิหมุนเวยีนอื่น    (10,945) 

หน้ีสนิภาษเีงนิไดร้อตดับญัช ี  (2,005) 

มลูค่าตามบญัชขีองสนิทรพัยส์ุทธทิีไ่ดม้า   25,808 

สิง่ตอบแทน ประกอบดว้ย   

    มลูค่ายุตธิรรมของสดัส่วนในส่วนไดเ้สยีของบรษิทัทีล่ดลง   55,760 

ค่าความนิยม (แสดงรวมอยูใ่นเงนิลงทุนในการร่วมคา้)  29,952 

 

ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที ่3 เรื่องการรวมธุรกจิ ผลกระทบจากการปันส่วนต้นทุนการรวมธุรกจิจะถูกปรบัปรุง

ยอ้นหลงัไป ณ วนัทีซ่ื้อเงนิลงทุน จากการปันส่วนตน้ทุนการรวมธุรกจิ บรษิทัมสีนิทรพัย์ไม่มตีวัตนทีส่ามารถระบุไดจ้ากการซื้อ

เงินลงทุน คือ ความสัมพันธ์กับสายการบิน รวมจํานวน 14.91 ล้านบาท ซึ่งจะถูกตัดจําหน่ายตามประมาณการอายุของ

ความสมัพนัธ์กบัสายการบนิเฉลี่ยประมาณ 4.5 ปี ผลกระทบดงักล่าวถูกปรบัปรุงยอ้นหลงัทําใหส้่วนแบ่งกําไรจากการร่วมคา้

ทีเ่คยรบัรูใ้นปีก่อนลดลง 0.92 ลา้นบาท 

 

ผลกระทบจากกลุ่ม ANI ที่เกิดจากการปันส่วนต้นทุนการรวมธุรกิจเสรจ็สิ้น มผีลต่อการปรบัปรุงย้อนหลงั ทําให้ส่วนแบ่ง

กําไรจากการร่วมคา้ทีเ่คยรบัรูใ้นอดตีลดลง 6.16 ลา้นบาท 

 

รายละเอยีดผลกระทบจากการปันส่วนตน้ทุนในการรวมธุรกจิไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตขุอ้ 9.4 
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ข) การลงทุนเพิม่ในการร่วมคา้ 

 

บรษิทั เอเชยี เน็ตเวริ์ค อนิเตอร์เนชัน่แนล จํากดั (“ANI”) 

 

จากการปรบัโครงสร้างกลุ่มธุรกจิตวัแทนขายระวางสนิค้าสายการบิน (“GSA”) เมื่อวนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2565 บรษิัทได้

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

ANI ได้ออกหุ้นสามญัเพิ่มทุนจํานวน 105,000 หุ้น ในมูลค่ายุติธรรมหุ้นละ 100 บาท คดิเป็นเงนิจํานวน 10.50 ล้านบาท 

เป็นการแลกเปลี่ยน รายการดงักล่าวมีผลทําให้เกิดกําไรในข้อมูลทางการเงินรวมจํานวน 2.91 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลต่าง

ระหว่างมูลค่ายุติธรรมกับราคาตามบญัชีของส่วนได้เสยีใน GCN-MM ที่ขายไป และทําให้บรษิัทมสีดัส่วนการถือหุ้นใน ANI 

เพิม่ขึน้รอ้ยละ 0.37 จาก รอ้ยละ 55.24 เป็นรอ้ยละ 55.61 

 

เมื่อวนัที ่11 มกราคม พ.ศ. 2565 ANI ไดอ้อกหุน้สามญัเพิม่ทุนจํานวน 7,322,246 หุน้ โดยกําหนดราคาทีมู่ลค่ายุตธิรรม

หุ้นละ 100 บาท รวมเป็นจํานวนเงนิ 732.22 ล้านบาท โดยจดัสรรให้บรษิัทจํานวน 3,008,000 หุ้น คดิเป็นเงนิ 300.80 

ล้านบาท และจดัสรรให้ผู้ร่วมค้าจํานวน 4,314,246 หุ้น คิดเป็นเงิน 431.42 ล้านบาท บรษิัทได้ชําระราคาหุ้นเพิ่มทุน

ดงักล่าวเป็นเงนิสด ส่วนผูร่้วมคา้ไดแ้ลกเปลีย่นกบัสดัส่วนเงนิลงทุนของผูร่้วมคา้ใน Superior GSA Pte. Ltd. (บรษิทัย่อย

ของ ANI) จากการทํารายการดงักล่าวบรษิทัมสีดัส่วนการถอืหุน้ลดลงรอ้ยละ 5.26 จากรอ้ยละ 55.61 เป็นรอ้ยละ 50.35 

 

ทัง้น้ี เงนิเพิม่ทุนใน ANI จํานวน 300.80 ล้านบาท ANI ไดใ้ห ้Superior GSA Pte. Ltd. กู้เพื่อใชเ้ป็นแหล่งเงนิทุนในการเข้า

ซื้อกิจการ Asia GSA (M) Sdn. Bhd. โดย Superior GSA Pte. Ltd. ได้จ่ายซื้อเป็นเงินสดจํานวน 300.80 ล้านบาท และ 

Superior GSA Pte. Ltd.ได้ออกหุ้นสามญัเพิ่มทุนในมูลค่ายุติธรรม 432.87 ล้านบาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นของ Asia GSA (M) 

Sdn. Bhd. ซึ่งเป็น ผูร่้วมคา้ของ ANI เพื่อแลกกบัสดัส่วนเงนิลงทุนใน Asia GSA (M) Sdn. Bhd. ทีนํ่ามาให ้Superior GSA 

Pte. Ltd. 

 

บรษิทั ทเีอสแอล โลจสิตกิส ์จํากดั (“TSL”) 

 

เมื่อวนัที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2565 บริษัทได้ดําเนินการจัดตัง้ บริษัท ทีเอสแอล โลจิสติกส์ จํากัด ซึ่งมีทุนจดทะเบียน  

10 ล้านบาท บรษิัทถือหุ้นร้อยละ 50.99 ของทุนจดทะเบียน เพื่อดําเนินธุรกิจตวัแทนผู้ส่งออกและนําเข้าในด้านรถไฟ

ระหว่างประเทศ TSL ไดเ้รยีกชําระค่าหุน้สามญัรอ้ยละ 25.00 เมื่อวนัที ่5 ตุลาคม พ.ศ. 2565 บรษิทัจ่ายค่าหุน้ไปเมื่อวนัที ่

11 ตุลาคม พ.ศ. 2565 
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ค) การขายเงนิลงทุนในบรษิทั เทเลพอรต์ (ประเทศไทย) จํากดั (“TLP”) 
 

เมื่อวนัที ่28 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2565 บรษิทัไดท้ําสญัญาขายหุน้ทัง้หมดใน TLP จํานวนรอ้ยละ 50.00 ใหแ้ก่บรษิทัเอกชน 

แห่งหน่ึง (“ผู้ซื้อ”) เป็นจํานวน 13.35 ล้านบาท กลุ่มกิจการได้ยุติการนําข้อมูลทางการเงนิของ TLP มารบัรูส้่วนได้เสีย

ตัง้แต่วนัที ่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 
 

ง) การลดลงของสดัส่วนการถอืหุน้ในบรษิทั เอสเอแอล กรุ๊ป (ไทยแลนด)์ จํากดั 
 

เมื่อวนัที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2565  บรษิัท เอสเอแอล กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จํากดั (“SAL”) ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 

605.00 ล้านบาท เป็น 672.20 ล้านบาท โดยออกจําหน่ายหุ้นสามญัเพิม่จํานวน 672,000 หุ้น ซึ่งมมีูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 

100 บาท ในราคาหุ้นละ 130 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบรษิัทตามสดัส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นแต่ละราย อย่างไรก็ตาม 

บรษิทัไม่ไดใ้ชส้ทิธซิื้อหุน้ดงักล่าว ส่งผลใหบ้รษิัทมสีดัส่วนการถือหุน้ใน SAL ลดลงจากรอ้ยละ 25.00 เป็นรอ้ยละ 22.50 

กลุ่มกจิการมผีลขาดทุนจากการลดสดัส่วนการถอืหุน้ในการร่วมคา้จํานวน 0.19 ลา้นบาท และไดแ้สดงไวใ้นกําไรขาดทุน 
 

จ) การรบัเงนิปันผลจากการร่วมคา้ 
 

เมื่อวนัที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2565 ที่ประชุมวสิามญัผูถ้ือหุน้ของ DG Packaging Pte. Ltd. ได้อนุมตัจ่ิายเงนิปันผลระหว่างกาล

แก่ผู้ถือหุ้นสามัญในอัตราหุ้นละ 2.25 ดอลลาร์สิงคโปร์ จํานวน 200,000 หุ้น คิดเป็นจํานวนเงิน 450,000 ดอลลาร์

สงิคโปร์ โดยเงนิปันผลดงักล่าวเป็นส่วนของบรษิทัตามสดัส่วนการถอืหุน้รอ้ยละ 50.00 จํานวน 225,000 ดอลลาร์สงิคโปร ์

หรอื 5.47 ลา้นบาท บรษิทัไดร้บัเงนิปันผลดงักล่าวแลว้เมื่อวนัที ่5 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 
 

เมื่อวนัที ่1 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ทีป่ระชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ของ DG Packaging Pte. Ltd. ไดอ้นุมตัจ่ิายเงนิปันผลระหว่างกาล

แก่ผู้ถือหุ้นสามัญในอัตราหุ้นละ 2.25 ดอลลาร์สิงคโปร์ จํานวน 200,000 หุ้น คิดเป็นจํานวนเงนิ 450,000 ดอลลาร์สิงคโปร ์ 

เงนิปันผลดงักล่าวเป็นของบรษิทัตามสดัส่วนการถอืหุน้รอ้ยละ 50.00 เป็นจํานวน 225,000 ดอลลาร์สงิคโปร์ หรอืประมาณ 5.67 

ลา้นบาท บรษิทัไดร้บัเงนิปันผลดงักล่าวแล้วเมื่อวนัที ่1 สงิหาคม พ.ศ. 2565 
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ฉ) การดอ้ยค่าเงนิลงทุนในบรษิทั เมคเซนต ์เอก็ซ์เพรส จํากดั 

 

เงนิลงทุนของบรษิัท เมคเซนต์ เอ็กซ์เพรส จํากดั มมีูลค่าที่คาดว่าจะไดร้บัคนืตํ่ากว่ามูลค่าตามบญัชขีองเงนิลงทุนเน่ืองจาก

การลดลงของผลการดําเนินงานของบรษิัท บรษิัทได้มีการคํานวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รบัคืนโดยการใช้มูลค่าปัจจุบันของ

กระแสเงนิสดในอนาคต โดยพจิารณาจากผลขาดทุนจากการดําเนินงานทีผ่่านมาและทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ในอนาคต และการคดิ

ลดกระแสเงนิสด ซึ่งมลูค่าทีค่าดว่าจะไดร้บัคนืตํ่ากว่ามลูค่าตามบญัชขีองเงนิลงทุน ดงันัน้บรษิทัจงึรบัรูผ้ลขาดทุนจากการ

ดอ้ยค่าเงนิลงทุนในการร่วมคา้เตม็จํานวนในขอ้มูลทางการเงนิรวมและขอ้มูลทางการเงนิเฉพาะกจิการในไตรมาส 2 ปี พ.ศ. 

2565 จํานวน 1.86 ลา้นบาท และ 9.00 ลา้นบาท ตามลําดบั ซึง่แสดงรวมอยู่ในค่าใชจ่้ายในการบรหิาร 

 

9.4 ผลกระทบจากการปันส่วนต้นทุนในการรวมธรุกิจของบริษทัร่วมและกิจการร่วมค้า 

 

ในระหว่างงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2565 กลุ่มกจิการไดจ้ดัทําการปันส่วนต้นทุนการรวมธุรกิจของเงนิลงทุนใน

บรษิัทร่วม - บรษิัท เอ.ท.ีพ.ีเฟรนด์ เซอร์วสิ จํากดั (หมายเหตุข้อ 9.2) และเงนิลงทุนในการร่วมคา้ - กลุ่มธุรกิจขายระวางสนิค้าสาย

การบนิ (หมายเหตุขอ้ 9.3) แล้วเสรจ็ กลุ่มกจิการจงึไดป้รบัปรุงผลกระทบจากการปันส่วนต้นทุนการรวมธุรกจิดงักล่าวยอ้นหลงัไป ณ 

วนัทีซ่ื้อเงนิลงทุน 

 

ผลกระทบจากการปันส่วนต้นทุนในการรวมธุรกิจที่มีต่องบแสดงฐานะการเงนิรวม ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 และ 

งบกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวดเกา้เดอืนสุดวนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2564 สรุปไดด้งัน้ี 

 

 ตามท่ีเคย  ตามท่ี 

 รายงานไว้เดิม รายการปรบัปรงุ ปรบัปรงุใหม่ 

 พนับาท พนับาท พนับาท 

รายการในงบแสดงฐานะการเงินรวม    

   ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564    

เงนิลงทุนในบรษิทัร่วม (หมายเหตุขอ้ 9.2) 268,509 (3,304) 265,205 

เงนิลงทุนในการร่วมคา้ (หมายเหตุขอ้ 9.3) 1,192,181 (7,082) 1,185,099 

กําไรสะสมยงัไม่จดัสรร  490,942 (10,387) 480,555 
    

รายการในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวม  

   สาํหรบังวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2564    

ส่วนแบ่งกําไรจากเงนิลงทุนในบรษิทัร่วมและการร่วมคา้ 146,740 (3,730) 143,010 
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10 เจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีอ่ืน 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 
(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

30 กนัยายน 

(ตรวจสอบแล้ว) 

31 ธนัวาคม 

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

30 กนัยายน 

(ตรวจสอบแล้ว) 

31 ธนัวาคม 

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

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

     

เจา้หน้ีการคา้     

- กจิการอื่น 140,007 229,173 9,233 2,314 

- กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั (หมายเหตุขอ้ 17.2) 7,358 69,790 308 22,101 

เจา้หน้ีอื่น     

- กจิการอื่น 20,346 12,121 9,939 126 

- กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั (หมายเหตุขอ้ 17.2) - - - 250 

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย     

- กจิการอื่น 126,221 176,472 18,377 41,826 

- กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั (หมายเหตุขอ้ 17.2) 244 764 7 1,456 

 294,176 488,320 37,864 68,073 

 

11 เงินกู้ยืมจากสถาบนัการเงิน 

 

11.1 เงินกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน 

 

การเปลี่ยนแปลงของเงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิสาํหรบังวดเกา้เดอืนสิน้สุดวนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2565 มดีงัน้ี 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวมและ

ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

 พนับาท 

  

ราคาตามบญัชตีน้งวด 120,000 

กูย้มืเพิม่ขึน้  550,000  

จ่ายชาํระคนื  (570,000) 

ราคาตามบญัชปีลายงวด  100,000  

 

ณ วนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2565 บรษิัทมีเงนิกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ จํานวน 100.00 ล้านบาท ซึ่งเป็นตัว๋สญัญาใช้เงนิ 

ในสกุลเงนิบาททีไ่ม่มหีลกัทรพัยค์ํ้าประกนั มอีตัราดอกเบีย้รอ้ยละ 2.30 ต่อปี และมกํีาหนดชาํระคนืภายใน 3 เดอืน 
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11.2 เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 

 

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

 

 ข้อมูลทางการเงินรวมและ 

 ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) 

 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 

 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 

 พนับาท พนับาท 

   

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิทีถ่งึกําหนดชาํระภายใน 1 ปี 156,000 105,750 

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิทีถ่งึกําหนดชาํระเกนิกว่า 1 ปี 441,000 269,250 

รวม 597,000 375,000 

 

การเปลีย่นแปลงของเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิสาํหรบังวดเกา้เดอืนสิน้สุดวนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2565 มดีงัน้ี 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวมและ 

ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

พนับาท 

  

ราคาตามบญัชตีน้งวด 375,000 

กูย้มืเพิม่ 300,000 

จ่ายชาํระคนื (78,000) 

ราคาตามบญัชปีลายงวด 597,000 

 

ณ วนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2565 บรษิทัมเีงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ จํานวน 597.00 ลา้นบาท กําหนดชําระคนืระหว่างปี 

พ.ศ. 2567 ถึง พ.ศ. 2571 มีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ MLR - 1.30 ถึง 2.40 ต่อปี และอัตราดอกเบี้ยคงที่ โดยเงนิกู้ยืมดงักล่าวไม่มี

ภาระคํ้าประกนั โดยมเีงื่อนไขทางการเงนิทีต่อ้งปฏบิตัติามทีร่ะบุไวใ้นสญัญา 

 

 



บริษทั ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส ์จาํกดั (มหาชน) 
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12 ทุนเรือนหุ้นและส่วนเกินมูลค่าหุ้น 

 

การเปลี่ยนแปลงของทุนเรอืนหุน้สําหรบังวดเกา้เดอืนสิ้นสุดวนัที ่30 กนัยายน 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 กนัยายน พ.ศ. 2565 761,635 380,817 640,839 320,420 882,061 1,202,481 

 

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

สิน้สุดวนัที ่30 กนัยายน 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 กนัยายน พ.ศ. 2565 มสีทิธซิื้อหุน้คงเหลอืจํานวน 120,795,499 สทิธ ิซึง่จะครบอายุการใชส้ทิธใินปี พ.ศ. 2566 

 

13 ภาษีเงินได้ 

 

ภาษีเงนิได้ระหว่างกาลใช้วธิีการประมาณการจากฝ่ายบรหิารโดยใช้อัตราภาษีที่แท้จรงิเดียวกันกับที่ใช้กับกําไรรวมทัง้ปีที่คาดว่า 

จะได้ ข้อมูลทางการเงินรวมสําหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2565 คือ อัตราร้อยละ 10.62 ต่อปี (30 กันยายน  

พ.ศ. 2564 : อัตราร้อยละ 16.70 ต่อปี) และข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการ คือ อัตราร้อยละ 14.63 ต่อปี (30 กนัยายน พ.ศ. 2564 :  

อตัรารอ้ยละ 8.46 ต่อปี) ประมาณการอตัราภาษีเงนิไดข้องข้อมูลทางการเงนิรวมเปลี่ยนแปลงจากงวดเดียวกนัของปีก่อนเน่ืองจาก

รายการปรับปรุงกําไรทางภาษีที่เกิดขึ้นไม่สมํ่าเสมอ และประมาณการอัตราภาษีเงินได้ของข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ

เปลีย่นแปลงจากงวดเดยีวกนัของปีก่อนเน่ืองจากการลดลงของผลขาดทุนสะสมทางภาษทีีนํ่ามาใชล้ดหย่อนภาษเีงนิไดนิ้ตบิุคคล 

 



บริษทั ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส ์จาํกดั (มหาชน) 
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14 กาํไรต่อหุ้น 

 

14.1 กาํไรต่อหุ้นขัน้พ้ืนฐาน 

 

กําไรต่อหุ้นขัน้พื้นฐานคํานวณโดยการหารกําไรสุทธิทีเ่ป็นของผู้ถอืหุ้นสามญัของบรษิัทถวัเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักตามระยะเวลาที่ออก

อยู่ในระหว่างงวด 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 

(ยงัไม่ได้

ตรวจสอบ) 

(ยงัไม่ได้

ตรวจสอบ) 

(ยงัไม่ได้

ตรวจสอบ) 

(ยงัไม่ได้

ตรวจสอบ) 

สาํหรบังวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 30 กนัยายน 30 กนัยายน 30 กนัยายน 

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

     

กําไรทีเ่ป็นของบรษิทั (พนับาท) 146,264 96,508 23,213 359,569 

จํานวนหุน้สามญัถวัเฉลีย่ถ่วงน้ําหนัก (พนัหุน้) 640,839 609,408 640,839 609,408 

กําไรต่อหุน้ขัน้พื้นฐาน (บาท) 0.2282 0.1584 0.0362 0.5900 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 

(ยงัไม่ได้

ตรวจสอบ) 

(ยงัไม่ได้

ตรวจสอบ) 

(ยงัไม่ได้

ตรวจสอบ) 

(ยงัไม่ได้

ตรวจสอบ) 

สาํหรบังวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 30 กนัยายน 30 กนัยายน 30 กนัยายน 

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

     

กําไรทีเ่ป็นของบรษิทั (พนับาท) 368,435 259,706 144,967 395,952 

จํานวนหุน้สามญัถวัเฉลีย่ถ่วงน้ําหนัก (พนัหุน้) 629,263 604,925 629,263 604,925 

กําไรต่อหุน้ขัน้พื้นฐาน (บาท) 0.5855 0.4293 0.2304 0.6545 

 



บริษทั ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส ์จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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14.2 กาํไรต่อหุ้นปรบัลด 

 

กําไรต่อหุ้นปรบัลดคํานวณโดยการหารกําไรสุทธิที่เป็นของผู้ถือหุ้นสามญัของบรษิัทด้วยจํานวนหุ้นสามญัที่ใช้สําหรบัการ

คํานวณกําไรต่อหุ้นขัน้พื้นฐาน ปรบัเพิ่มด้วยจํานวนหุ้นสามญัที่ต้องออกเสมือนว่ามีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วง

น้ําหนัก 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 

(ยงัไม่ได้

ตรวจสอบ) 

(ยงัไม่ได้

ตรวจสอบ) 

(ยงัไม่ได้

ตรวจสอบ) 

(ยงัไม่ได้

ตรวจสอบ) 

สาํหรบังวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 30 กนัยายน 30 กนัยายน 30 กนัยายน 

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

กําไรทีเ่ป็นของบรษิทั (พนับาท) 146,264 96,508 23,213 359,569 

จํานวนหุน้สาํหรบัการคาํนวณ 

   กําไรต่อหุน้ขัน้พื้นฐาน (พนัหุน้) 640,839 609,408 640,839 609,408 

จํานวนหุน้สามญัทีอ่อกเพิม่เสมอืนว่ามกีารใชส้ทิธ ิ

   ซื้อหุน้สามญัถวัเฉลี่ยถ่วงน้ําหนัก (พนัหุน้) 

 

65,895 

 

76,662 65,895 76,662 

จํานวนหุน้สาํหรบัการคาํนวณ 

   กําไรต่อหุน้ปรบัลด (พนัหุน้) 

 

706,734 

 

686,070 706,734 686,070 
     

กําไรตอ่หุน้ปรบัลด (บาท) 0.2070 0.1407 0.0328 0.5241 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 

(ยงัไม่ได้

ตรวจสอบ) 

(ยงัไม่ได้

ตรวจสอบ) 

(ยงัไม่ได้

ตรวจสอบ) 

(ยงัไม่ได้

ตรวจสอบ) 

สาํหรบังวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 30 กนัยายน 30 กนัยายน 30 กนัยายน 

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

กําไรทีเ่ป็นของบรษิทั (พนับาท) 368,435 259,706 144,967 395,952 

จํานวนหุน้สาํหรบัการคาํนวณ 

   กําไรต่อหุน้ขัน้พื้นฐาน (พนัหุน้) 629,263 604,925 629,263 604,925 

จํานวนหุน้สามญัทีอ่อกเพิม่เสมอืนว่ามกีารใชส้ทิธ ิ

   ซื้อหุน้สามญัถวัเฉลี่ยถ่วงน้ําหนัก (พนัหุน้) 

 

78,234 

 

57,421 

 

78,234 57,421 

จํานวนหุน้สาํหรบัการคาํนวณ 

   กําไรต่อหุน้ปรบัลด (พนัหุน้) 

 

707,497 

 

662,346 

 

707,497 662,346 
     

กําไรตอ่หุน้ปรบัลด (บาท) 0.5208 0.3921 0.2049 0.5978 

 



บริษทั ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส ์จาํกดั (มหาชน) 
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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  

ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท บริษัทได้จ่ายเงินปันผลที่เหลืออีกในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท รวมเป็นเงินทัง้สิ้น 186.21 ล้านบาท  

เมื่อวนัที ่17 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 

 

เมื่อวนัที ่9 สงิหาคม พ.ศ. 2565 ที่ประชุมคณะกรรมการบรษิัทครัง้ที ่5/2565 ไดอ้นุมตัจ่ิายเงนิปันผลระหว่างกาลในอตัราหุ้นละ 0.15 บาท

ต่อหุ้น สําหรบัผลการดําเนินงานวนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2565 ถึง 30 มถุินายน พ.ศ. 2565 ให้แก่ผู้ถือหุ้นสามญั รวมเป็นเงนิทัง้สิ้น 

96.13 ลา้นบาท โดยบรษิทัไดจ่้ายเงนิปันผลในวนัที ่9 กนัยายน พ.ศ. 2565 

 

16 ภาระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้น 

 

หนังสือคํา้ประกนัธนาคาร 

 

ณ วนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2565 กลุ่มกจิการและบรษิทัมหีนังสอืคํ้าประกนัทีอ่อกโดยธนาคารเพื่อเป็นหลกัประกนัในการใหบ้รกิาร

ในข้อมูลทางการเงินรวมและข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ จํานวน 766.04 ล้านบาท และ 660.66 ล้าน บาท ตามลําดับ

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

 

17 รายการกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั 

 

บรษิัทมผีู้ถือหุ้นรายใหญ่ 2 ท่าน ซึ่งเป็นกรรมการของบรษิัทและถือหุ้นในบริษัทรวมกันร้อยละ 35.75 (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 :  

รอ้ยละ 33.73) 

 

รายการต่อไปน้ีเป็นรายการกบับุคคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 

 



บริษทั ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส ์จาํกดั (มหาชน) 
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17.1 รายการกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั 

 

รายการกบับุคคลหรอืกจิการทีเ่กี่ยวขอ้งกนัสาํหรบังวดเก้าเดอืนสิ้นสุดวนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2565 และ พ.ศ. 2564 มดีงัน้ี 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

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

 30 กนัยายน 30 กนัยายน 30 กนัยายน 30 กนัยายน 

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

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

รายได้จากการขายและ     

   ให้บริการ     

บรษิทัย่อย - - 2,805 6,927 

บรษิทัร่วม 136,872 47,349 106,897 29,479 

การร่วมคา้ 8,070 12,703 4,397 469 

 144,942 60,052 114,099 36,875 
     

รายได้จากการให้เช่าและ     

   การบริการท่ีเก่ียวข้องกนั     

บรษิทัย่อย - - 5,007 4,794 

บรษิทัร่วม 4,604 4,599 4,604 4,599 

การร่วมคา้ 203 1,612 203 1,612 

 4,807 6,211 9,814 11,005 
     

รายได้ค่าบริหารจดัการ     

บรษิทัย่อย - - 42,250 44,490 

บรษิทัร่วม 1,575 1,635 - - 

การร่วมคา้ 850 2,114 - - 

 2,425 3,749 42,250 44,490 
     

รายได้เงินปันผล     

บรษิทัย่อย - - 15,000 35,000 

บรษิทัร่วม - - 21,300 2,100 

การร่วมคา้ - - 11,145 221,138 

 - - 47,445 258,238 
     

ต้นทุนการให้บริการ     

บรษิทัย่อย - - 23,009 2,992 

บรษิทัร่วม 147,081 19,630 146,561 17,756 

การร่วมคา้ 66,046 356,740 - - 

 213,127 376,370 169,570 20,748 

 



บริษทั ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส ์จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

สาํหรบังวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2565 

41 

 

17.2 ยอดค้างชาํระท่ีเกิดจากการขายและซ้ือสินค้าและบริการ 
 

ยอดคงเหลอื ณ วนัสิน้รอบระยะเวลารายงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัรายการกบับุคคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั มดีงัน้ี 
 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

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

 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 

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

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

ลูกหน้ีการค้า     

บรษิทัย่อย - - 398 81 

บรษิทัร่วม 5,581 17,426 2,870 12,787 

การร่วมคา้ 2,482 2,898 - - 

 8,063 20,324 3,268 12,868 
     

ลูกหน้ีอ่ืน     

บรษิทัย่อย - - 19,512 2,357 

บรษิทัร่วม 420 10,109 413 10,109 

การร่วมคา้ 15 16 15 15 

 435 10,125 19,940 12,481 
     

รายได้ค้างรบั     

บรษิทัย่อย - - - 14,623 

บรษิทัร่วม 5,198 13,410 5,200 13,410 

การร่วมคา้ - 1,037 - 21 

 5,198 14,447 5,200 28,054 
     

เงินปันผลค้างรบั     

บรษิทัย่อย - - - 42,000 

บรษิทัร่วม - 4,300 - 4,300 

การร่วมคา้ - 98,658 - 93,506 

 - 102,958 - 139,806 
     

เจ้าหน้ีการค้า     

บรษิทัย่อย - - 305 3,689 

บรษิทัร่วม 20 18,599 3 18,412 

การร่วมคา้ 7,338 51,191 - - 

 7,358 69,790 308 22,101 
     

เจ้าหน้ีอ่ืน     

บรษิทัย่อย - - - 250 
     

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย     

บรษิทัย่อย - - 7 1,456 

การร่วมคา้ 244 764 - - 

 244 764 7 1,456 
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17.3 เงินให้กู้ยืมระยะสัน้แก่กิจการท่ีเก่ียวข้องกนั 
 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

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

 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 

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

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

บรษิทัย่อย - - 196,500 181,000 

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

 14,500 14,450 211,000 195,450 
 

การเปลีย่นแปลงของเงนิใหกู้้ยมืระยะสัน้แก่กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัสําหรบังวดเก้าเดอืนสิ้นสุดวนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2565 มดีงัน้ี 
 

 ข้อมูลทางการเงิน 

รวม 

ข้อมูลทางการเงิน 

เฉพาะกิจการ 

 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

 พนับาท พนับาท 
   

ยอดยกมาต้นงวด 14,450 195,450 

ใหกู้้เพิม่ระหว่างงวด 24,500 120,500 

รบัชาํระคนืระหว่างงวด (24,450) (104,950) 

ยอดคงเหลอืปลายงวด 14,500 211,000 
 

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) 

สาํหรบังวดเก้าเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 กนัยายน 30 กนัยายน 30 กนัยายน 30 กนัยายน 

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

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

เงนิเดอืนและผลประโยชน์ระยะสัน้  44,961   49,610   19,715  16,516 
 

17.5 การคํา้ประกนั 
 

ณ วนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2565 บรษิัทไดท้ําหนังสอืคํ้าประกนัทีอ่อกโดยธนาคารใหแ้ก่กจิการทีเ่กี่ยวขอ้งกนั จํานวน 660.66 ล้าน

บาท (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564: จํานวน 311.46 ลา้นบาท) 
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18 เหตุการณ์ภายหลงัวนัท่ีในข้อมูลทางการเงิน 
 

18.1 เงินปันผลรบัจาก DG Packaging Pte. Ltd. 
 

เมื่อวนัที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2565 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของ DG Packaging Pte. Ltd. ได้อนุมตัิจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล 

แก่ผูถ้อืหุน้สามญัในอตัราหุ้นละ 2.25 ดอลลาร์สงิคโปร์ จํานวน 200,000 หุ้น คดิเป็นจํานวนเงนิ 450,000 ดอลลารส์งิคโปร์ เงนิปันผล

ดงักล่าวเป็นของบรษิัทตามสดัส่วนการถือหุ้นร้อยละ 50.00 เป็นจํานวน 225,000 ดอลลาร์สงิคโปร์ หรือประมาณ 5.67 ล้านบาท 

บรษิทัไดร้บัเงนิปันผลดงักล่าวแลว้เมื่อวนัที ่1 พฤศจกิายน พ.ศ. 2565 
 

18.2 การเข้าซ้ือหุ้นสามญัใน Asia GSA (M) Sdn. Bhd. 
 

เมื่อวนัที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2565 ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิัทครัง้ที่ 6/2565 ไดม้มีตอินุมตัแิละเสนอต่อทีป่ระชุมวสิามญัผู้ถือหุน้

ของบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมตัิให้ Superior GSA Pte., Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท เอเชีย เน็ตเวิร์ค อินเตอร์เนชัน่แนล 

จํากดั (“ANI”) เขา้ซื้อกจิการบรษิทั Asia GSA (M) Sdn. Bhd. จากกลุ่มผูถ้อืหุน้เดมิทัง้หมดในสดัส่วนรอ้ยละ 80.00 ของ Asia GSA 

(M) Sdn. Bhd. คดิเป็นมูลค่าเงนิลงทุนทัง้สิ้น 212.30 ลา้นเหรยีญดอลลาร์สงิคโปร์ หรอืประมาณ 5,520 ล้านบาท โดยชําระเป็นเงนิ

สดจํานวน 69.20 ล้านเหรยีญดอลลาร์สงิคโปร์ หรอืประมาณ 1,800 ล้านบาท และชําระด้วยหุ้นสามญัเพิม่ทุนของ Superior GSA 

Pte., Ltd. จํานวน 18,138 หุน้ ในมูลค่า 28.85 ล้านเหรยีญดอลลารส์งิคโปร ์หรอืประมาณ 750 ล้านบาท และส่วนทีเ่หลอือกีจํานวน 

114.25 ล้านเหรียญดอลลาร์สิงคโปร์ หรือประมาณ 2,970.50 ล้านบาท จะชําระเมื่อ ANI เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรพัย ์

แห่งประเทศไทยได ้
 

นอกจากน้ี ภายหลังจากการเข้าซื้อหุ้น Asia GSA (M) Sdn. Bhd. โดย Superior GSA Pte., Ltd. ข้างต้น ANI จะเข้าซื้อหุ้น 

Superior GSA Pte., Ltd. จํานวน 18,138 หุ้น จากกลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมที่ได้รับจากการเข้าซื้อ Asia GSA (M) Sdn. Bhd. ข้างต้น  

โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจํานวน 2,458,918 หุ้น ในราคาหุ้นละ 305 บาท (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 25 บาท) รวมมูลค่า 

สิง่ตอบแทนจํานวน 750 ลา้นบาท เพื่อเป็นสิง่ตอบแทนในการเขา้ซื้อดงักล่าว 
 

18.3 การจาํหน่ายเงินลงทุนและการเพ่ิมทุนในบริษทั ทริพเพิล ไอ เอเชีย คารโ์ก จาํกดั  
 

เมื่อวนัที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2565 ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิัทครัง้ที่ 6/2565 ได้มมีตอินุมตัแิละเสนอต่อทีป่ระชุมวสิามญัผู้ถือหุน้

ของบรษิัท เพื่อพจิารณาอนุมตัิจําหน่ายเงนิลงทุนในบรษิัท ทรพิเพลิ ไอ เอเชีย คาร์โก จํากดั (“TAC”) ที่บรษิัทถือหุ้นทัง้หมดใน

สดัส่วนรอ้ยละ 99.99 ใหก้บั ANI ในมูลค่า 168 ลา้นบาท โดยบรษิทัจะไดร้บัชําระเป็นหุน้สามญัเพิม่ทุนของ ANI จํานวน 550,798 หุ้น 

ในราคาหุน้ละ 305 บาท (มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 25 บาท) รวมเป็นมลูค่าสิง่ตอบแทน 168 ลา้นบาท 
 

เมื่อวนัที่ 8 พฤศจกิายน พ.ศ. 2565 ที่ประชุมคณะกรรมการบรษิัทครัง้ที่ 7/2565 ได้มีมติอนุมตัิการเพิม่ทุนจดทะเบียนใน TAC 

เพิม่เติมอีกจํานวน 30,000,000 บาท โดยเพิม่ทุนจํานวน 300,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท เพื่อเป็นการปรบัโครงสรา้ง

ฐานะทางการเงนิ และชาํระคนืหน้ีสนิบางส่วนใหแ้ก่บรษิทัฯ ก่อนทีจ่ะขายหุน้ใหก้บั ANI ตามทีร่ะบุไวข้า้งบน 
 

18.4 การเพ่ิมทุนในบริษทั เอเชีย เน็ตเวิรค์ อินเตอรเ์นชัน่แนล จาํกดั 
 

เมื่อวนัที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2565 ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิัทครัง้ที่ 6/2565 ไดม้มีตอินุมตัแิละเสนอต่อทีป่ระชุมวสิามญัผู้ถือหุน้

ของบรษิทั เพื่อพจิารณาอนุมตักิารเพิม่ทุนใน ANI จํานวน 5,632,666 หุน้ มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 25 บาท คดิเป็นการเพิม่ทุนทัง้หมด 

140.82 ลา้นบาท เสนอขายในราคาหุน้ละ 305 บาท โดยบรษิทัจะไดเ้ขา้จองซื้อหุน้สามญัเพิม่ทุนดงักล่าวจํานวนไม่เกนิ 3,173,748 หุน้ 

โดยชําระเป็นเงนิสดจํานวนไม่เกนิ 800 ล้านบาท และเงนิลงทุนในบรษิทั ทรพิเพลิ ไอ เอเชยี คาร์โก จํากดั มูลค่า 168 ล้านบาท ทัง้น้ี 

ภายหลงัจากการเขา้ทําธุรกรรมขา้งตน้จะทาํใหบ้รษิทัมสีดัส่วนการถอืหุน้ใน ANI รอ้ยละ 51.66 ของทุนจดทะเบยีน 
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18.5 การลดทุนและการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทั 
 

เมื่อวนัที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2565 ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิัทครัง้ที ่6/2565 ไดม้มีตอินุมตัิและเสนอต่อทีป่ระชุมวสิามญัผู้ถอืหุ้น

ของบรษิัท เพื่อพจิารณาลดทุนจดทะเบียนลงจํานวน 53.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดมิจํานวน 380,817,359.50 บาท เป็นทุนจด

ทะเบยีนจํานวน 380,817,306.00 บาท โดยการตดัหุ้นสามญัทีย่งัไม่ไดอ้อกจําหน่ายจํานวน 107 หุ้น มูลค่าหุน้ทีต่ราไวหุ้น้ละ 0.50 

บาท พรอ้มทัง้พจิารณาเพิม่ทุนจดทะเบียนจํานวน 25,387,820.50 บาท จากเดมิทุนจดทะเบยีนจํานวน 380,817,306.00 บาท เป็น

ทุนจดทะเบียนจํานวน 406,205,126.50 บาท โดยการออกหุ้นสามญัใหม่จํานวน 50,775,641 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท 

เพื่อรองรบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิม่ทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดมิตามสดัส่วนในอตัราส่วน 15 หุ้นเดมิต่อ 1 หุ้นสามญัใหม่ ในราคาเสนอ

ขายหุน้ละ 12.00 บาท 
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