
 

บริษทั ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส ์จ ากดั (มหาชน) 
 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2565 



รายงานของผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต 
 
 
เสนอผูถ้อืหุน้ของบรษิทั ทรพิเพลิ ไอ โลจสิตกิส ์จ ำกดั (มหำชน) 
 
 
ความเหน็ 
 

ข้ำพเจ้ำเห็นว่ำ งบกำรเงินรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร แสดงฐำนะกำรเงินรวมของบรษิัท ทรพิเพิล ไอ โลจิสติกส์ จ ำกัด 
(มหำชน) (บรษิัท) และบรษิัทย่อย (กลุ่มกิจกำร) และฐำนะกำรเงนิเฉพำะกิจกำรของบรษิัท ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2565 และ 
ผลกำรด ำเนินงำนรวมและผลกำรด ำเนินงำนเฉพำะกิจกำร รวมถึงกระแสเงนิสดรวมและกระแสเงนิสดเฉพำะกจิกำรส ำหรบัปีสิ้นสุด 
วนัเดยีวกนั โดยถูกตอ้งตำมทีค่วรในสำระส ำคญัตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ 
 
งบการเงินท่ีตรวจสอบ 
 

งบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำรประกอบดว้ย 
• งบแสดงฐำนะกำรเงนิรวมและงบแสดงฐำนะกำรเงนิเฉพำะกจิกำร ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2565 
• งบก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็รวมและงบก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็เฉพำะกจิกำรส ำหรบัปีสิน้สุดวนัเดยีวกนั 
• งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้ำของรวมและงบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้ำของเฉพำะกิจกำรส ำหรับปีสิ้นสุด 

วนัเดยีวกนั  
• งบกระแสเงนิสดรวมและงบกระแสเงนิสดเฉพำะกจิกำรส ำหรบัปีสิ้นสุดวนัเดยีวกนั และ 
• หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรซึ่งประกอบด้วยนโยบำยกำรบัญชีที่ส ำคญัและหมำยเหตุ 

เรื่องอื่น ๆ 
 
เกณฑใ์นการแสดงความเหน็  
 

ขำ้พเจำ้ได้ปฏิบตัิงำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัช ีควำมรบัผดิชอบของขำ้พเจำ้ได้กล่ำวไวใ้นส่วนของควำมรบัผดิชอบ
ของผูส้อบบญัชตี่อกำรตรวจสอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกิจกำรในรำยงำนของขำ้พเจำ้ ขำ้พเจำ้มคีวำมเป็นอสิระจำก
กลุ่มกิจกำรและบรษิัทตำมประมวลจรรยำบรรณของผู้ประกอบวชิำชพีบญัช ีรวมถึงมำตรฐำนเรื่องควำมเป็นอิสระที่ก ำหนดโดย 
สภำวชิำชพีบญัชใีนส่วนที่เกี่ยวขอ้งกบักำรตรวจสอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร และข้ำพเจำ้ไดป้ฏบิตัิตำมควำม
รบัผดิชอบดำ้นจรรยำบรรณอื่น ๆ ตำมประมวลจรรยำบรรณดงักล่ำว ขำ้พเจำ้เชื่อว่ำหลกัฐำนกำรสอบบญัชทีีข่ำ้พเจำ้ไดร้บัเพยีงพอ
และเหมำะสมเพื่อใชเ้ป็นเกณฑใ์นกำรแสดงควำมเหน็ของขำ้พเจำ้ 



 

เรื่องส าคญัในการตรวจสอบ 
 

เรื่องส ำคญัในกำรตรวจสอบคอืเรื่องต่ำง ๆ ที่มนีัยส ำคญัที่สุดตำมดุลยพนิิจเยี่ยงผู้ประกอบวชิำชพีของข้ำพเจำ้ในกำรตรวจสอบ 
งบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำรส ำหรบังวดปัจจุบนั ข้ำพเจำ้ได้น ำเรื่องเหล่ำนี้มำพจิำรณำในบรบิทของกำรตรวจสอบ 
งบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกิจกำรโดยรวมและในกำรแสดงควำมเห็นของข้ำพเจ้ำ  ทัง้นี้ ข้ำพเจ้ำไม่ได้แสดงควำมเห็น 
แยกต่ำงหำกส ำหรบัเรื่องเหล่ำนี้  
 

เรื่องส าคญัในการตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบ 
 

การปันส่วนต้นทุนในการซ้ือเงินลงทุนในบริษทัร่วม 
 

 

อ้ำงอิงหมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะ
กจิกำรขอ้ 15.1 เรื่องเงนิลงทุนในบรษิทัร่วม 
 

ในระหว่ำงปี พ.ศ. 2564 บริษัทได้เข้ำซื้อหุ้นบริษัท เอ.ที.พี.
เฟรนด์ เซอร์วิส จ ำกัด (“Shipsmile”) ซึ่งด ำเนินธุรกิจบริกำร
จุดรับส่ง โดยเป็นกำรเข้ำซื้ อหุ้น 3 ครัง้ คือ เมื่ อวันที่  9 
มีนำคม พ.ศ. 2564 ในสัดส่วนร้อยละ 30.00  คิดเป็นเงิน 
106.20 ล้ำนบำท เมื่อวนัที่ 10 สงิหำคม พ.ศ. 2564 ในสดัส่วน
ร้อยละ 8.00 คิดเป็นเงิน 28.00 ล้ำนบำท และเมื่ อวันที่  1 
ธนัวำคม พ.ศ. 2564 ร้อยละ 5.00 คดิเป็นเงนิ 18.75 ล้ำนบำท 
รวมเป็นสัดส่วนกำรถือหุ้นทัง้หมดใน Shipsmile คือ ร้อยละ 
43 และมูลค่ำเงินลงทุนรวม 152.95 ล้ำนบำท บริษัทได้จัด
ประเภทเงนิลงทุนใน Shipsmile เป็นเงนิลงทุนในบรษิทัร่วม ณ 
วนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564 บริษัทอยู่ระหว่ำงกำรประเมิน
มลูค่ำยุตธิรรมของสนิทรพัย์สุทธทิีไ่ดม้ำเพื่อใชใ้นกำรปันส่วน
ตน้ทุนกำรรวมธุรกจิ  
 
ในไตรมำส 1 ปี พ.ศ. 2565 บริษัทได้ว่ำจ้ำงผู้เชี่ยวชำญ
ด้ำนกำรประเมินมูลค่ำภำยนอกเพื่อจัดท ำกำรปันส่วน
ตน้ทุนในกำรซื้อเงนิลงทุนใน Shipsmile โดยมลูค่ำยุตธิรรม
ของสินทรัพย์สุทธิที่ได้มำมีจ ำนวนรวม 33.14 ล้ำนบำท 
เมื่อเทยีบกบัมูลค่ำเงนิลงทุนจ ำนวน 152.95 ลำ้นบำท จงึมี
ค่ำควำมนิยมจ ำนวน 119.81 ล้ำนบำท แสดงรวมอยู่ในเงนิ
ลงทุนในบริษัทร่วม ทัง้นี้มูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพย์ที่
ไดม้ำดงักล่ำวมสีนิทรพัย์ไม่มตีวัตนที่เป็นสญัญำแฟรนไชส ์
จ ำนวน 20.31 ลำ้นบำท 
 
 

ข้ำพเจ้ำให้ควำมส ำคัญในเรื่องกำรปันส่วนต้นทุนในกำรซื้อ 
เงนิลงทุนในบรษิทัร่วมดงักล่ำว เนื่องจำกกำรวดัมลูค่ำยุตธิรรม
ของสนิทรพัย์สุทธทิีไ่ดม้ำ มคีวำมเกีย่วขอ้งกบักำรใชดุ้ลยพนิิจ
ที่ส ำคัญของผู้บริหำร โดยเฉพำะมูลค่ำยุติธรรมของสัญญำ 
แฟรนไชส์ ซึ่งค ำนวณจำกกระแสเงนิสดที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นใน
อนำคต โดยมขี้อสมมติฐำนหลกั ได้แก่ อตัรำรำยได้ต่อสญัญำ 
จ ำนวนปีทีใ่ชใ้นกำรค ำนวณ และอตัรำคดิลด 

ข้ำพเจ้ำได้ปฏิบัติงำนดังต่อไปนี้ เพื่อพิจำรณำกำรปันส่วนต้นทุน 
ในกำรซื้อเงนิลงทุนในบรษิทัร่วม  
 

- ประเมนิควำมรู ้ควำมสำมำรถ และประสบกำรณ์ของผู้เชีย่วชำญ
ดำ้นกำรประเมนิมลูค่ำภำยนอกทีบ่รษิทัว่ำจำ้ง 

- ประเมนิควำมเหมำะสมของขัน้ตอนกำรก ำหนดมูลค่ำยุติธรรม
ของสนิทรพัยส์ุทธทิีไ่ดม้ำในกำรซื้อเงนิลงทุนในบรษิทัร่วม 

-  อ่ำนรำยงำนของผู้เชี่ยวชำญด้ำนกำรประเมินมูลค่ำภำยนอก 
เพื่อพจิำรณำว่ำผูบ้รหิำรและผูเ้ชีย่วชำญดำ้นกำรประเมนิมลูค่ำ
ภำยนอกระบุสนิทรพัย์ที่ไดม้ำจำกกำรซื้อเงนิลงทุนในบรษิทัร่วม
อย่ำงเหมำะสม  

- ประเมินควำมเหมำะสมของกำรวัดมูลค่ ำยุติธรรมของ
สญัญำแฟรนไชส ์โดยด ำเนินกำรดงันี้ 

• เปรียบเทียบจ ำนวนสัญญำแฟรนไชส์ที่ ใช้ในกำร
ค ำนวณหำมูลค่ำยุตธิรรมกบัจ ำนวนสญัญำแฟรนไชส์ที่
มอียู่ของ Shipsmile  

• เปรยีบเทยีบอตัรำรำยไดต้่อสญัญำที่ใชใ้นกำรประมำณ
กำรรำยไดก้บัอตัรำรำยไดต้่อสญัญำทีเ่กดิขึน้จรงิในอดตี 

• เปรียบเทียบจ ำนวนปีที่ ใช้ ในกำรค ำนวณกับอำยุ
สญัญำแฟรนไชสท์ีเ่หลอือยู่ 

• ให้ผู้เชี่ยวชำญด้ำนกำรประเมินมูลค่ำในส ำนักงำนของ
ข้ำพเจ้ำประะเมินควำมเหมำะสมของเทคนิคกำรวัด
มลูค่ำยุตธิรรม และอตัรำคดิลดทีใ่ช ้

- ทดสอบกำรค ำนวณกำรปันส่วนต้นทุนในกำรซื้อเงนิลงทุนใน
บรษิทัร่วม และค่ำควำมนิยมทีเ่กดิจำกกำรรวมธุรกจิ  

 

จำกผลกำรปฏบิตังิำนดงักล่ำวข้ำงต้น ขำ้พเจำ้พบว่ำกำรวดัมูลค่ำ
ยุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิที่ได้มำเพื่อใช้ในกำรปันส่วนต้นทุน 
ในกำรซื้อเงนิลงทุนในบรษิทัร่วมมคีวำมสมเหตุสมผลตำมหลกัฐำน
สนับสนุน  

  



 

เรื่องส าคญัในการตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบ 
 

การปันส่วนต้นทุนในการซ้ือเงินลงทุนในการร่วมค้า 
 

 

อ้ำงอิงหมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะ
กจิกำรขอ้ 15.2 เรื่องกำรร่วมคำ้ 
 

ในระหว่ำงปี พ.ศ. 2564 กลุ่มกิจกำรได้ปรับโครงสร้ำงกลุ่ม
ธุรกิจขำยระวำงสินค้ำสำยกำรบิน (GSA)  โดยให้มีกำร
จ ำหน่ำยเงนิลงทุนในบรษิัทต่ำงๆ ในธุรกิจ GSA ที่บรษิัทเป็น
ผูถ้ือหุ้นทัง้ทำงตรงและทำงอ้อมใหก้บับรษิัท เอเชยี เน็ตเวริ์ค 
อินเตอร์เนชัน่แนล จ ำกัด (“ANI”) ซึ่งเป็นกิจกำรร่วมค้ำ ซึ่ง
บรษิัทได้รบัสิ่งตอบแทนจำกกำรขำยเงนิลงทุนดงักล่ำวด้วย
หุ้นของ ANI ที่ออกใหม่ มผีลให้มีกำรเปลี่ยนแปลงในสดัส่วน
ของส่วนได้เสยีรวมทัง้ทำงตรงและทำงอ้อมในแต่ละบรษิัทใน
กลุ่มธุรกิจ GSA มูลค่ำยุติธรรมของสดัส่วนในส่วนได้เสยีของ
บริษัทที่ลดลงมีจ ำนวน 55.76 ล้ำนบำท และส่วนได้เสียที่
เพิม่ขึ้นจะพิจำรณำว่ำเป็นกำรซื้อสดัส่วนเงนิลงทุนในกำรร่วม
ค้ำ ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2564 บริษัทอยู่ระหว่ำงกำร
ประเมนิมูลค่ำยุตธิรรมของสนิทรพัย์สุทธทิีไ่ดม้ำเพื่อใชใ้นกำร
ปันส่วนตน้ทุนกำรรวมธุรกจิ  
 

ในไตรมำส 3 ปี พ.ศ. 2565 บริษัทได้ว่ำจ้ำงผู้เชี่ยวชำญ
ด้ำนกำรประเมินมูลค่ำภำยนอกเพื่อจัดท ำกำรปันส่วน
ต้นทุนในกำรได้มำของเงนิลงทุนในกำรร่วมค้ำ โดยมูลค่ำ
ยุตธิรรมของสนิทรพัยส์ุทธทิีไ่ดม้ำมจี ำนวน 25.81 ลำ้นบำท 
เมื่อเทียบกับมูลค่ำยุติธรรมของสดัส่วนในส่วนได้เสยีของ
บริษัทที่ลดลงจ ำนวน 55.76 ล้ำนบำท จึงมีค่ำควำมนิยม
จ ำนวน 29.95 ล้ำนบำท แสดงรวมอยู่ในเงินลงทุนในกำร
ร่วมค้ำ ทัง้นี้มูลค่ำยุติธรรมของสนิทรพัย์ที่ได้มำดงักล่ำวมี
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่เป็นควำมสัมพันธ์กับสำยกำรบิน 
จ ำนวน 14.91 ลำ้นบำท 
 
 

ขำ้พเจำ้ใหค้วำมส ำคญัในเรื่องกำรปันส่วนต้นทุนในกำรซื้อ
เงินลงทุนในกำรร่วมค้ำดังกล่ำว เนื่องจำกกำรวัดมูลค่ำ
ยุตธิรรมของสนิทรพัย์สุทธทิีไ่ดม้ำ มคีวำมเกี่ยวขอ้งกบักำร
ใช้ดุลยพินิจที่ส ำคญัของผู้บริหำร โดยเฉพำะมูลค่ำยุติธรรม
ของควำมสมัพนัธ์กบัสำยกำรบนิ ซึ่งค ำนวณจำกกระแสเงนิสด
ที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นในอนำคต โดยมีข้อสมมติฐำนหลัก 
ไดแ้ก่ อตัรำกำรเตบิโตของรำยได ้อตัรำก ำไรขัน้ตน้ จ ำนวน
ปีทีใ่ชป้ระมำณกำร และอตัรำคดิลด 

ข้ำพเจ้ำได้ปฏิบัติงำนดังต่อไปนี้ เพื่อพิจำรณำกำรปันส่วนต้นทุน 
ในกำรซื้อเงนิลงทุนในกำรร่วมคำ้  
 

- ประเมนิควำมรู ้ควำมสำมำรถ และประสบกำรณ์ของผู้เชีย่วชำญ
ดำ้นกำรประเมนิมลูค่ำภำยนอกทีบ่รษิทัว่ำจำ้ง 

- ประเมนิควำมเหมำะสมของขัน้ตอนกำรก ำหนดมูลค่ำยุติธรรม
ของสนิทรพัยส์ุทธทิีไ่ดม้ำในกำรซื้อเงนิลงทุนในกำรร่วมคำ้ 

-  อ่ำนรำยงำนของผู้เชี่ยวชำญด้ำนกำรประเมินมูลค่ำภำยนอก 
เพื่อพจิำรณำว่ำผูบ้รหิำรและผูเ้ชีย่วชำญดำ้นกำรประเมนิมลูค่ำ
ภำยนอกระบุสนิทรพัย์ทีไ่ด้มำจำกกำรซื้อเงนิลงทุนในกำรร่วม
คำ้อย่ำงเหมำะสม  

- ประเมินควำมเหมำะสมของกำรวัดมูลค่ ำยุติธรรมของ
ควำมสมัพนัธก์บัสำยกำรบนิ โดยด ำเนินกำรดงันี้ 

•  เปรียบเทียบอัตรำกำรเพิ่มขึ้นของรำยได้ และอัตรำ
ก ำไรขัน้ต้นกับผลกำรด ำเนินงำนที่เกิดขึ้นจรงิในอดีต 
และข้ อมู ลป ระม ำณ กำรอัต รำก ำรเติ บ โตขอ ง
อุตสำหกรรม 

•  เปรยีบเทยีบจ ำนวนปีที่ใช้ในกำรประมำณกำรกบัสถิติ
ค่ำเฉลีย่ของอำยุสญัญำทีม่กีบัสำยกำรบนิในอดตี 

• ให้ผู้เชี่ยวชำญด้ำนกำรประเมินมูลค่ำในส ำนักงำนของ
ข้ำพเจ้ำประเมนิควำมสมเหตุสมผลของเทคนิคกำรวดั
มลูค่ำยุตธิรรม และอตัรำคดิลดทีใ่ช ้

- ทดสอบกำรค ำนวณกำรปันส่วนต้นทุนในกำรซื้อเงนิลงทุนใน
กำรร่วมคำ้ และค่ำควำมนิยมทีเ่กดิจำกกำรรวมธุรกจิ  

 

จำกผลกำรปฏบิตังิำนดงักล่ำวข้ำงต้น ขำ้พเจำ้พบว่ำกำรวดัมูลค่ำ
ยุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิที่ได้มำเพื่อใช้ในกำรปันส่วนต้นทุน 
ในกำรซื้อเงนิลงทุนในกำรร่วมคำ้มคีวำมสมเหตุสมผลตำมหลกัฐำน
สนับสนุน  

  

 



 

ข้อมูลอ่ืน 
 

กรรมกำรเป็นผูร้บัผดิชอบต่อขอ้มูลอื่น ขอ้มูลอื่นประกอบดว้ย ขอ้มูลซึ่งรวมอยู่ในรำยงำนประจ ำปี แต่ไม่รวมถงึงบกำรเงนิรวมและ
งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร และรำยงำนของผูส้อบบญัชทีีอ่ยู่ในรำยงำนนัน้ ขำ้พเจำ้คำดว่ำขำ้พเจำ้จะไดร้บัรำยงำนประจ ำปีภำยหลงั
วนัทีใ่นรำยงำนของผูส้อบบญัชนีี้  
 
ควำมเห็นของข้ำพเจ้ำต่องบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกิจกำรไม่ครอบคลุมถงึขอ้มูลอื่น และขำ้พเจ้ำไม่ได้ให้ควำมเชื่อมัน่ 
ต่อขอ้มลูอื่น 
 
ควำมรบัผดิชอบของข้ำพเจำ้ที่เกี่ยวเน่ืองกบักำรตรวจสอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกิจกำรคอื กำรอ่ำนและพจิำรณำว่ำ
ข้อมูลอื่นมคีวำมขดัแย้งที่มีสำระส ำคญักบังบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร หรอืกับควำมรู้ที่ได้รบัจำกกำรตรวจสอบ 
ของขำ้พเจำ้ หรอืปรำกฏว่ำขอ้มลูอื่นมกีำรแสดงขอ้มลูทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสำระส ำคญัหรอืไม่  
 
เมื่อขำ้พเจำ้ไดอ้่ำนรำยงำนประจ ำปี หำกขำ้พเจำ้สรุปไดว่้ำมกีำรแสดงขอ้มูลทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสำระส ำคญั ขำ้พเจำ้ตอ้งสื่อสำร
เรื่องดงักล่ำวกบัคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
 
ความรบัผิดชอบของกรรมการต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ  
 

กรรมกำรมีหน้ำที่รบัผิดชอบในกำรจัดท ำและน ำเสนองบกำรเงิน รวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรเหล่ำนี้ โดยถูกต้องตำม 
ที่ควรตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ และรบัผิดชอบเกี่ยวกับกำรควบคุมภำยในที่กรรมกำรพิจำรณำว่ำจ ำเป็น  เพื่อให้
สำมำรถจดัท ำงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกิจกำรที่ปรำศจำกกำรแสดงข้อมูลที่ขดัต่อข้อเท็จจรงิอนัเป็นสำระส ำคญัไม่ว่ำ 
จะเกดิจำกกำรทุจรติหรอืขอ้ผดิพลำด  
 
ในกำรจดัท ำงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร กรรมกำรรบัผิดชอบในกำรประเมินควำมสำมำรถของกลุ่มกิจกำรและ
บรษิทัในกำรด ำเนินงำนต่อเน่ือง เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวกบักำรด ำเนินงำนต่อเน่ือง (ตำมควำมเหมำะสม) และกำรใชเ้กณฑ์กำรบญัชี
ส ำหรบักำรด ำเนินงำนต่อเนื่อง เวน้แต่กรรมกำรมคีวำมตัง้ใจทีจ่ะเลกิกลุ่มกิจกำรและบรษิัท หรอืหยุดด ำเนินงำน หรอืไม่สำมำรถ
ด ำเนินงำนต่อเนื่องต่อไปได ้ 
 
คณะกรรมกำรตรวจสอบมหีน้ำที่ช่วยกรรมกำรในกำรก ำกับดูแลกระบวนกำรในกำรจดัท ำรำยงำนทำงกำรเงินของกลุ่มกิจกำร  
และบรษิทั 



 

ความรบัผิดชอบของผู้สอบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 

กำรตรวจสอบของข้ำพเจำ้มวีตัถุประสงค์เพื่อให้ได้ควำมเชื่อมัน่อย่ำงสมเหตุสมผลว่ำงบกำรเงนิ รวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร
โดยรวมปรำศจำกกำรแสดงข้อมูลที่ขดัต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสำระส ำคัญหรือไม่ ไม่ว่ำจะเกิดจำกกำรทุจริตหรือข้อผิดพลำด  
และเสนอรำยงำนของผูส้อบบญัชซีึ่งรวมควำมเหน็ของขำ้พเจำ้อยู่ดว้ย ควำมเชื่อมัน่อย่ำงสมเหตุสมผลคอืควำมเชื่อมัน่ในระดบัสูง  
แต่ไม่ได้เป็นกำรรบัประกนัว่ำกำรปฏิบตังิำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัชจีะสำมำรถตรวจพบข้อมูลที่ขดัต่อข้อเท็จจรงิ  
อนัเป็นสำระส ำคญัที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขดัต่อข้อเท็จจรงิอำจเกิดจำกกำรทุจริตหรือข้อผิดพลำด  และถือว่ำมีสำระส ำคัญ 
เมื่อคำดกำรณ์อย่ำงสมเหตุสมผลได้ว่ำรำยกำรที่ขดัต่อข้อเท็จจริงแต่ละรำยกำร หรอืทุกรำยกำรรวมกนัจะมผีลต่อกำรตัดสนิใจ 
ทำงเศรษฐกจิของผูใ้ชง้บกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำรเหล่ำนี้  
 
ในกำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้ตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัชี ขำ้พเจำ้ไดใ้ชดุ้ลยพนิิจเยีย่งผูป้ระกอบวชิำชพีและกำรสงัเกต และสงสยั
เยีย่งผูป้ระกอบวชิำชพีตลอดกำรตรวจสอบ กำรปฏบิตังิำนของขำ้พเจำ้รวมถงึ 
 
• ระบุและประเมนิควำมเสีย่งจำกกำรแสดงขอ้มลูทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสำระส ำคญัในงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะ

กจิกำร ไม่ว่ำจะเกดิจำกกำรทุจรติหรอืข้อผดิพลำด ออกแบบและปฏิบตังิำนตำมวธิกีำรตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อควำม
เสี่ยงเหล่ำนัน้ และได้หลักฐำนกำรสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมำะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในกำรแสดงควำมเห็นของข้ำพเจ้ำ 
ควำมเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขดัต่อข้อเท็จจรงิอนัเป็นสำระส ำคัญซึ่งเป็นผลมำจำกกำรทุจรติจะสูงกว่ำควำมเสี่ยงที่เกิดจำก
ขอ้ผดิพลำด เนื่องจำกกำรทุจรติอำจเกี่ยวกบักำรสมรูร้่วมคดิ กำรปลอมแปลงเอกสำรหลกัฐำน กำรตัง้ใจละเว้นกำรแสดง
ขอ้มลู กำรแสดงขอ้มลูทีไ่ม่ตรงตำมขอ้เทจ็จรงิหรอืกำรแทรกแซงกำรควบคุมภำยใน 

• ท ำควำมเข้ำใจในระบบกำรควบคุมภำยในที่เกี่ยวข้องกับกำรตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีกำรตรวจสอบที่เหมำะสมกับ
สถำนกำรณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงค์ในกำรแสดงควำมเห็นต่อควำมมปีระสทิธผิลของกำรควบคุมภำยในของกลุ่มกิจกำรและ
บรษิทั 

• ประเมินควำมเหมำะสมของนโยบำยกำรบัญชทีี่กรรมกำรใช้และควำมสมเหตุสมผลของประมำณกำรทำงบัญช ีและกำรเปิดเผย
ขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งซึง่จดัท ำขึน้โดยกรรมกำร  

• สรุปเกี่ยวกบัควำมเหมำะสมของกำรใช้เกณฑ์กำรบัญชีส ำหรบักำรด ำเนินงำนต่อเนื่องของกรรมกำรจำกหลกัฐำนกำรสอบบญัช ี
ที่ได้รบั และประเมินว่ำมีควำมไม่แน่นอนที่มีสำระส ำคญัที่เกี่ยวกับเหตุกำรณ์หรอืสถำนกำรณ์ที่อำจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัย 
อย่ำงมีนัยส ำคญัต่อควำมสำมำรถของกลุ่มกิจกำรและบรษิัทในกำรด ำเนินงำนต่อเนื่องหรอืไม่ ถ้ำข้ำพเจ้ำได้ข้อสรุปว่ำ 
มคีวำมไม่แน่นอนที่มสีำระส ำคญั ข้ำพเจำ้ต้องกล่ำวไวใ้นรำยงำนของผู้สอบบญัชขีองข้ำพเจำ้โดยให้ขอ้สงัเกตถึงกำรเปิดเผย
ขอ้มูลในงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกิจกำรที่เกี่ยวข้อง หรอืถ้ำกำรเปิดเผยดงักล่ำวไม่เพยีงพอ ควำมเหน็ของข้ำพเจำ้จะ
เปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้ำพเจ้ำขึ้นอยู่กับหลักฐำนกำรสอบบัญชีที่ได้รบัจนถึงวันที่ในรำยงำนของผู้สอบบัญชี 
ของข้ำพเจ้ำ อย่ำงไรก็ตำม เหตุกำรณ์หรอืสถำนกำรณ์ในอนำคตอำจเป็นเหตุให้กลุ่มกิจกำรและบรษิัทต้องหยุดกำรด ำเนินงำน
ต่อเน่ือง  

• ประเมนิกำรน ำเสนอ โครงสรำ้งและเน้ือหำของงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำรโดยรวม รวมถึงกำรเปิดเผยขอ้มูล
ว่ำงบกำรเงินรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกิจกำรแสดงรำยกำร และเหตุกำรณ์ในรูปแบบที่ท ำให้มีกำรน ำเสนอข้อมูลโดย
ถูกตอ้งตำมทีค่วรหรอืไม่ 

• ได้รบัหลกัฐำนกำรสอบบญัชทีี่เหมำะสมอย่ำงเพยีงพอเกี่ยวกบัขอ้มูลทำงกำรเงนิของกจิกำรภำยในกลุ่มหรอืกจิกรรมทำงธุรกิจ
ภำยในกลุ่มกิจกำรเพื่อแสดงควำมเหน็ต่องบกำรเงนิรวม ข้ำพเจ้ำรบัผดิชอบต่อกำรก ำหนดแนวทำง กำรควบคุมดูแลและ
กำรปฏบิตังิำนตรวจสอบกลุ่มกจิกำร ขำ้พเจำ้เป็นผูร้บัผดิชอบแต่เพยีงผูเ้ดยีวต่อควำมเหน็ของขำ้พเจำ้ 



 

ข้ำพเจ้ำได้สื่อสำรกับคณะกรรมกำรตรวจสอบในเรื่องต่ำง ๆ ที่ส ำคัญซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลำของ กำรตรวจสอบตำมที่ได้
วำงแผนไว้ ประเด็นที่มนีัยส ำคญัที่พบจำกกำรตรวจสอบ และข้อบกพร่องที่มนีัยส ำคญัในระบบกำรควบคุมภำยใน หำกข้ำพเจ้ำ 
ไดพ้บในระหว่ำงกำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้ 
 
ขำ้พเจำ้ไดใ้ห้ค ำรบัรองแก่คณะกรรมกำรตรวจสอบว่ำ ขำ้พเจำ้ไดป้ฏบิตัติำมขอ้ก ำหนดจรรยำบรรณทีเ่กี่ยวขอ้งกบัควำมเป็นอสิระ
และไดส้ื่อสำรกบัคณะกรรมกำรตรวจสอบเกี่ยวกบัควำมสมัพนัธ์ทัง้หมด ตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งข้ำพเจ้ำเชื่อว่ำมเีหตุผลที่บุคคลภำยนอก
อำจพจิำรณำว่ำกระทบต่อควำมเป็นอสิระของขำ้พเจำ้และมำตรกำรทีข่ำ้พเจำ้ใชเ้พื่อป้องกนัไม่ใหข้ำ้พเจำ้ขำดควำมเป็นอสิระ 
 
จำกเรื่องที่สื่อสำรกบัคณะกรรมกำรตรวจสอบ ขำ้พเจ้ำได้พจิำรณำเรื่องต่ำง ๆ ที่มนีัยส ำคญัที่สุดในกำรตรวจสอบงบกำรเงนิรวม
และงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรในงวดปัจจุบันและก ำหนดเป็นเรื่องส ำคญัในกำรตรวจสอบ ข้ำพเจ้ำได้อธิบำยเรื่องเหล่ำนี้ในรำยงำน 
ของผูส้อบบญัช ีเวน้แต่กฎหมำยหรอืขอ้บงัคบัไม่ใหเ้ปิดเผยต่อสำธำรณะเกีย่วกบัเรื่องดงักล่ำว หรอืในสถำนกำรณ์ทีย่ำกทีจ่ะเกดิขึน้ 
ขำ้พเจำ้พจิำรณำว่ำไม่ควรสื่อสำรเรื่องดงักล่ำวในรำยงำนของขำ้พเจำ้เพรำะกำรกระท ำดงักล่ำวสำมำรถคำดกำรณ์ไดอ้ย่ำงสมเหตุผลว่ำ
จะมผีลกระทบในทำงลบมำกกว่ำผลประโยชน์ต่อส่วนไดเ้สยีสำธำรณะจำกกำรสื่อสำรดงักล่ำว  
 
 
บรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮำสค์เูปอรส์ เอบเีอเอส จ ำกดั 
 
 
 
 
 
สุขมุาภรณ์  วงศอ์ริยาพร 
ผูส้อบบญัชรีบัอนุญำตเลขที ่4843 
กรุงเทพมหำนคร 
21 กุมภำพนัธ ์พ.ศ. 2566 
 



บริษทั ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส ์จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2565

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

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

สินทรพัย์

สินทรพัยห์มุนเวียน

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด 10 539,955,864 168,108,157 374,656,248 53,914,908

ลกูหนีการคา้และลกูหนีอนื - สุทธิ 11 517,860,367 801,356,595 276,183,829 328,401,689

เงนิใหกู้ย้มืระยะสนัแก่กจิการทเีกยีวขอ้งกนั - สุทธิ 36.5 25,000,000 14,450,000 148,500,000 195,450,000

สนิคา้คงเหลอื 1,717,886 1,372,071 - -

สนิทรพัยห์มุนเวยีนอนื 13 8,978,057 52,519,577 343,669 42,388,602

รวมสินทรพัยห์มุนเวียน 1,093,512,174 1,037,806,400 799,683,746 620,155,199

สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน

เงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย 14 - - 177,948,670 157,948,570

เงนิลงทุนในบรษิทัรว่ม 15.1 244,450,182 265,205,314 240,150,215 231,472,563

เงนิลงทุนในการรว่มคา้ - สุทธิ 15.2 1,916,275,857 1,185,098,991 1,484,006,646 1,185,431,646

สนิทรพัยท์างการเงนิทวีดัมลูคา่ดว้ย

มลูคา่ยุตธิรรมผา่นกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อนื 16 13,250 13,250 - -

อสงัหารมิทรพัยเ์พอืการลงทุน - สุทธิ 17 - - 70,805,221 73,138,069

ทดีนิ อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ 18 161,105,531 191,102,395 28,725,305 29,218,602

สนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้- สุทธิ 19 82,136,205 121,259,633 5,649,868 4,069,367

สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน - สุทธิ 20 10,654,037 14,841,470 16 211,199

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี 21 21,685,569 11,268,986 8,321,028 2,167,746

เงนิประกนัสญัญา 13,832,462 14,948,390 1,625,540 2,393,270

สนิทรพัยไ์มห่มุนเวยีนอนื 22 136,068,832 97,871,112 178,065,264 12,027,973

รวมสินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน 2,586,221,925 1,901,609,541 2,195,297,773 1,698,079,005

รวมสินทรพัย์ 3,679,734,099 2,939,415,941 2,994,981,519 2,318,234,204

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเป็นสว่นหนึงของงบการเงนินี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

กรรมการ  __________________________________________         กรรมการ  _________________________________________                                                                                                                                     

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

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2565

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

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

หนีสินและส่วนของเจ้าของ

หนีสินหมุนเวียน

เงนิกูย้มืระยะสนัจากสถาบนัการเงนิ 24.1 - 120,000,000 - 120,000,000

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอนื 23 256,176,996 488,319,582 63,257,176 68,072,884

สว่นของเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ

ทถีงึกําหนดชําระภายในหนึงปี 24.2 171,000,000 105,750,000 171,000,000 105,750,000

สว่นของหนีสนิตามสญัญาเช่า

ทถีงึกําหนดชําระภายในหนึงปี 19 39,093,852 52,212,118 1,609,779 1,922,355

หนีสนิอนุพนัธท์างการเงนิ 7 - 2,668 - 2,668

ภาษีเงนิไดค้า้งจา่ย 33,077,128 27,611,117 21,819,234 25,757,647

หนีสนิหมุนเวยีนอนื 25 31,494,770 35,723,930 4,501,798 10,824,651

รวมหนีสินหมุนเวียน 530,842,746 829,619,415 262,187,987 332,330,205

หนีสินไม่หมุนเวียน

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 24.2 398,250,000 269,250,000 398,250,000 269,250,000

หนีสนิตามสญัญาเช่า - สุทธิ 19 44,517,698 69,641,825 3,308,546 2,080,635

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 26 25,449,959 23,379,954 4,299,064 3,830,935

ประมาณการหนีสนิจากการรอืถอน 7,845,825 7,052,304 64,405 61,822

หนีสนิอนุพนัธท์างการเงนิ 7 739,839 4,640,029 739,839 4,640,029

หนีสนิไมห่มุนเวยีนอนื 399,500 1,168,000 703,879 843,379

รวมหนีสินไม่หมุนเวียน 477,202,821 375,132,112 407,365,733 280,706,800

รวมหนีสิน 1,008,045,567 1,204,751,527 669,553,720 613,037,005

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเป็นสว่นหนึงของงบการเงนินี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

กรรมการ  __________________________________________         กรรมการ  _________________________________________                                                                                                                                     

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

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2565

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

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

หนีสินและส่วนของเจ้าของ (ต่อ)

ส่วนของเจ้าของ

ทนุเรอืนหุน้ 27

ทนุจดทะเบยีน 

หุน้สามญั จาํนวน 812,410,253 หุน้

มลูคา่ทตีราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท

(พ.ศ. 2564: หุน้สามญั จาํนวน 761,634,719 หุน้

มลูคา่ทตีราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท) 406,205,127 380,817,360 406,205,127 380,817,360

ทนุทอีอกและชําระแลว้

หุน้สามญั จาํนวน 692,532,384 หุน้

มลูคา่ทชีําระแลว้หุน้ละ 0.50 บาท

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

มลูคา่ทชีําระแลว้หุน้ละ 0.50 บาท) 346,266,192 310,354,988 346,266,192 310,354,988

สว่นเกนิมลูคา่หุน้สามญั 27 1,166,374,676 771,351,427 1,166,374,676 771,351,427

สว่นเกนิทุนจากการควบรวมกจิการ

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

สว่นเกนิทุนจากการจา่ยโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 22,755,038 22,755,038 22,755,038 22,755,038

สว่นเกนิทุนหุน้ทุนซอืคนื 27 58,481,254 58,481,254 58,481,254 58,481,254

สว่นตาํกวา่ทุนจากการเปลยีนแปลง

สดัสว่นในบรษิทัยอ่ย (187,500) (187,500) - -

กําไรสะสม

จดัสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย 30 52,300,000 50,200,000 40,700,000 38,100,000

ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร 991,278,099 480,555,178 690,850,639 507,866,516

องคป์ระกอบอนืของสว่นของเจา้ของ 3,693,789 10,427,045 - (3,712,024)

สว่นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทั 2,671,688,532 1,734,664,414 2,325,427,799 1,705,197,199

สว่นไดเ้สยีทไีมม่อีํานาจควบคุม - - - -

รวมส่วนของเจ้าของ 2,671,688,532 1,734,664,414 2,325,427,799 1,705,197,199

รวมหนีสินและส่วนของเจ้าของ 3,679,734,099 2,939,415,941 2,994,981,519 2,318,234,204

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเป็นสว่นหนึงของงบการเงนินี

       (นายทพิย ์ ดาลาล)                                                            (นายวริชั  นอบน้อมธรรม)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

กรรมการ  __________________________________________         กรรมการ  _________________________________________                                                                                                                                     
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บริษทั ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส ์จาํกดั (มหาชน)

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็ 

สาํหรบัปีสินสดุวนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2565

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564
หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร 2,764,695,120 2,918,113,876 539,150,935 407,253,060

รายไดจ้ากการขาย 24,090,629 21,106,786 - -

ตน้ทนุการใหบ้รกิาร (2,170,599,756) (2,406,737,205) (375,497,995) (298,648,863)

ตน้ทนุขาย (6,662,665) (5,310,167) - -

กาํไรขนัต้น 611,523,328 527,173,290 163,652,940 108,604,197

เงนิปันผลรบั 36.1 - - 321,301,765 334,839,530

รายไดอ้นื 31 89,594,135 73,718,670 242,580,027 204,962,683

คา่ใชจ้่ายในการขาย (60,979,822) (84,905,743) (19,136,054) (16,267,869)

คา่ใชจ้่ายในการบรหิาร (347,115,880) (276,325,363) (177,706,511) (87,620,430)

กลบัรายการ (ขาดทนุ) จากการดอ้ยคา่ของสนิทรพัยท์างการเงนิ (29,959,396) (1,714,255) 540,756 (1,455,729)

กําไร (ขาดทนุ) อนื - สทุธิ 5,094,089 5,856,320 6,712,274 3,878,771

ตน้ทนุทางการเงนิ 32 (33,664,176) (28,034,522) (29,402,193) (20,167,758)

กาํไรก่อนส่วนแบง่กาํไรจากเงินลงทุน

ในบริษทัรว่มและการรว่มค้าและภาษีเงินได้ 234,492,278 215,768,397 508,543,004 526,773,395

สว่นแบง่กําไรจากเงนิลงทนุในบรษิทัรว่มและการรว่มคา้ 15.1 ,15.2 623,954,440 212,997,774 - -

กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 858,446,718 428,766,171 508,543,004 526,773,395

ภาษเีงนิได้ 34 (62,787,998) (61,811,731) (40,623,082) (40,175,227)

กาํไรสุทธิสาํหรบัปี 795,658,720 366,954,440 467,919,922 486,598,168

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็อนื:

รายการทจีะไมจ่ดัประเภทรายการใหม่

ไปยงักําไรหรอืขาดทนุในภายหลงั

การวดัมลูคา่ใหมข่องภาระผูกพนัผลประโยชน์

   หลงัออกจากงาน 26 - 6,362,061 - 1,872,936

สว่นแบง่กําไรขาดทนุเบด็เสรจ็อนืของบรษิทัรว่ม

   และการรว่มคา้ตามวธิสีว่นไดเ้สยี - 1,323,518 - -

ภาษเีงนิไดข้องรายการทจีะไมจ่ดัประเภทรายการใหม่

   ไปยงักําไรหรอืขาดทนุในภายหลงั - (1,272,412) - (374,587)

รวมรายการทีจะไม่จดัประเภทรายการใหม่ไปยงั

กาํไรหรอืขาดทุนในภายหลงั - 6,413,167 - 1,498,349

รายการทจีะจดัประเภทรายการใหม่

ไปยงักําไรหรอืขาดทนุในภายหลงั

กําไรจากการเปลยีนแปลงมลูคา่ยตุธิรรมของ

     เครอืงมอืป้องกนัความเสยีงกระแสเงนิสด 3,900,089 4,821,842 3,900,089 4,821,842

การจดัประเภทรายการใหมข่องกําไรจากการเปลยีนแปลงมลูคา่ยตุธิรรม

    ของเครอืงมอืป้องการความเสยีงกระแสเงนิสดไปกําไรขาดทนุ 739,939 - 739,939 -

ผลตา่งของอตัราแลกเปลยีนจากการแปลงคา่งบการเงนิ (96,606) 2,887,483 - -

สว่นแบง่กําไรขาดทนุเบด็เสรจ็อนืของบรษิทัรว่มและการรว่มคา้

    ตามวธิสีว่นไดเ้สยี (10,348,674) 17,589,046 - -

ภาษเีงนิไดข้องรายการทจีดัประเภทรายการใหม่

    ไปยงักําไรหรอืขาดทนุในภายหลงั (928,004) (964,368) (928,004) (964,368)

รวมรายการทีจะจดัประเภทรายการใหม่ไปยงั

    กาํไรหรอืขาดทุนในภายหลงั (6,733,256) 24,334,003 3,712,024 3,857,474

กําไรขาดทนุเบด็เสรจ็อนืสาํหรบัปี - สทุธจิากภาษี (6,733,256) 30,747,170 3,712,024 5,355,823

กาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวมสาํหรบัปี 788,925,464 397,701,610 471,631,946 491,953,991

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเป็นส่วนหนึงของงบการเงนินี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

กรรมการ  ____________________________________________   กรรมการ  ____________________________________________ 

                                 (นายทพิย ์ ดาลาล)                                                         (นายวริชั  นอบน้อมธรรม)

10



บริษทั ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส ์จาํกดั (มหาชน)

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็ (ต่อ)

สาํหรบัปีสินสดุวนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2565

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

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

การแบง่ปันกาํไร

สว่นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทั 795,658,720 366,954,440 467,919,922 486,598,168

สว่นของสว่นไดเ้สยีทไีมม่อีาํนาจควบคมุ - - - -

795,658,720 366,954,440 467,919,922 486,598,168

การแบง่ปันกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวม

สว่นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทั 788,925,464 397,701,610 471,631,946 491,953,991

สว่นของสว่นไดเ้สยีทไีมม่อีาํนาจควบคมุ - - - -

788,925,464 397,701,610 471,631,946 491,953,991

กาํไรต่อหุ้น

กําไรตอ่หุน้ขนัพนืฐาน 35.1 1.2499 0.6049 0.7351 0.8021

กําไรตอ่หุน้ปรบัลด 35.2 1.1212 0.5478 0.6594 0.7265

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเป็นส่วนหนึงของงบการเงนินี

กรรมการ  ____________________________________________   กรรมการ  ____________________________________________ 

                                 (นายทพิย ์ ดาลาล)                                                         (นายวริชั  นอบน้อมธรรม)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส ์จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของเจ้าของ

สาํหรบัปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2565

ส่วนเกินทุน กาํไร (ขาดทุน) จากการ

จากการควบรวม ส่วนเกินทุน ส่วนตาํกว่าทุน จดัสรรแล้ว จดัสรรแล้ว ผลต่างอตัราแลกเปลยีน ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุน เปลยีนแปลงมูลค่ายุติธรรม รวม

 ทุนทีออก ส่วนเกินทุน กิจการภายใต้การ จากการจ่ายโดย ส่วนเกินทุน จากการเปลยีนแปลง - สาํรอง - สาํรอง จากการแปลงคา่ เบด็เสรจ็อืน ของเครอืงมือป้องกนั ส่วนของผู้เป็น ส่วนได้เสียทีไม่มี รวม

และชาํระแล้ว มูลค่าหุ้นสามญั ควบคมุเดียวกนั ใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ หุ้นทุนซือคืน สดัส่วนในบริษัทย่อย ตามกฎหมาย หุ้นทุนซือคืน ยงัไม่ไดจ้ดัสรร หุ้นทุนซือคืน งบการเงิน ของการร่วมค้า ความเสียงกระแสเงินสด รวม เจ้าของของบริษัท อาํนาจควบคมุ 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) (3,442,371) (2,895,089) (7,569,498) (13,906,958) 1,291,038,609 - 1,291,038,609

การใชส้ทิธติามใบสําคญัแสดงสทิธซิอืหุน้สามญั 28 5,701,100 62,712,100 - - - - - - - - - - - - 68,413,200 - 68,413,200

การขายหุน้ทุนซอืคนื 27 - - - - 58,481,254 - - - - 40,089,186 - - - - 98,570,440 - 98,570,440

โอนสํารองหุน้ทุนซอืคนื 27 - - - - - - - (40,089,186) 40,089,186 - - - - - - - -

เงนิปันผลจ่าย 29 - - - - - - - - (121,059,445) - - - - - (121,059,445) - (121,059,445)

สํารองตามกฏหมาย 30 - - - - - - 9,200,000 - (9,200,000) - - - - - - - -

สํารองตามกฏหมายของบรษิทัยอ่ย 30 - - - - - - 2,000,000 - (2,000,000) - - - - - - - -

กําไรเบด็เสรจ็รวมสําหรบัปี - - - - - - - - 373,367,607 - 2,887,483 17,589,046 3,857,474 24,334,003 397,701,610 - 397,701,610

ยอดยกไป ณ วนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 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

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 15.3 - - - - - - - - (10,386,595) - - - - - (10,386,595) - (10,386,595)

ยอดยกมา ณ วนัที 1 มกราคม พ.ศ. 2565

- ตามทีปรบัปรุงใหม่ 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 28 35,911,204 395,023,249 - - - - - - - - - - - - 430,934,453 - 430,934,453

เงนิปันผลจ่าย 29 - - - - - - - - (282,335,799) - - - - - (282,335,799) - (282,335,799)

สํารองตามกฏหมาย 30 - - - - - - 2,600,000 - (2,600,000) - - - - - - - -

สํารองตามกฏหมายของบรษิทัยอ่ยทขีายระหวา่งปี - - - - - - (500,000) - - - - - - - (500,000) - (500,000)

กําไรเบด็เสรจ็รวมสําหรบัปี - - - - - - - - 795,658,720 - (96,606) (10,348,674) 3,712,024 (6,733,256) 788,925,464 - 788,925,464

ยอดยกไป ณ วนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2565 346,266,192 1,166,374,676 30,726,984 22,755,038 58,481,254 (187,500) 52,300,000 - 991,278,099 - (651,494) 4,345,283 - 3,693,789 2,671,688,532 - 2,671,688,532

       (นายทพิย ์ ดาลาล)                                                                                    (นายวริชั  นอบน้อมธรรม)

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเป็นส่วนหนงึของงบการเงนินี

งบการเงินรวม

กาํไรสะสม

กรรมการ                                                                                              กรรมการ                                                                                      .

กาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อืน

องคป์ระกอบอนื

ของส่วนของเจ้าของ
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บริษทั ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส ์จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของเจ้าของ (ต่อ)

สาํหรบัปีสินสดุวนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2565

กาํไร (ขาดทุน) จากการ

ส่วนเกิน ส่วนเกินทุนจาก เปลียนแปลงมลูค่ายติุธรรม

 ทุนทีออก มลูค่าหุ้น การจ่ายโดยใช้ ส่วนเกินทุน จดัสรรแล้ว จดัสรรแล้ว ของเครืองมือป้องกนั รวม

และชาํระแล้ว สามญั - สทุธิ หุ้นเป็นเกณฑ์ หุ้นทุนซือคืน - สาํรองตามกฎหมาย - สาํรองหุ้นทุนซือคืน ยงัไม่ได้จดัสรร หุ้นทุนซือคืน ความเสียงกระแสเงินสด รวม ส่วนของเจ้าของ

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

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

การใชส้ทิธติามใบสาํคญัแสดงสทิธิ

ซอืหุน้สามญั 28 5,701,100 62,712,100 - - - - - - - - 68,413,200

การขายหุน้ทุนซอืคนื 27 - - - 58,481,254 - - - 40,089,186 - - 98,570,440

โอนสาํรองหุน้ทุนซอืคนื 27 - - - - -  (40,089,186) 40,089,186 - - - -

เงนิปันผลจ่าย 29 - - - - - -  (121,059,445) - - -  (121,059,445)

สาํรองตามกฏหมาย 30 - - - - 9,200,000 -  (9,200,000) - - - -

กาํไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบัปี - หลงัปรบัใหม่ - - - - - - 488,096,517 - 3,857,474 3,857,474 491,953,991

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

ยอดยกมา ณ 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)  (3,712,024) 1,705,197,199

การใชส้ทิธติามใบสาํคญัแสดงสทิธิ

ซอืหุน้สามญั 28 35,911,204 395,023,249 - - - - - - - - 430,934,453

เงนิปันผลจ่าย 29 - - - - - -  (282,335,799) - - -  (282,335,799)

สาํรองตามกฏหมาย 30 - - - - 2,600,000 -  (2,600,000) - - - -

กาํไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบัปี - - - - - - 467,919,922 - 3,712,024 3,712,024 471,631,946

ยอดยกไป ณ วนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2565 346,266,192 1,166,374,676 22,755,038 58,481,254 40,700,000 - 690,850,639 - - - 2,325,427,799

                         (นายทพิย ์ ดาลาล)                                                                          (นายวริชั  นอบน้อมธรรม)

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเป็นสว่นหนึงของงบการเงนินี

งบการเงินเฉพาะกิจการ

กาํไรสะสม

กรรมการ                                                                                              กรรมการ                                                                                      .

องคป์ระกอบอืน

ของส่วนของเจ้าของ

กาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อืน
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บริษทั ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส ์จาํกดั (มหาชน)

งบกระแสเงินสด

สาํหรบัปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2565

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

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน

กาํไรกอ่นภาษเีงนิได้ 858,446,718 428,766,171 508,543,004 526,773,395

รายการปรบัปรงุ

คา่เสอืมราคาและคา่ตดัจําหน่าย 89,541,412 100,255,704 12,472,367 9,772,237

สว่นแบ่งกาํไรจากเงนิลงทนุในบรษิทัรว่มและการรว่มคา้ 15.1, 15.2 (623,954,440) (212,997,774) - -

ขาดทนุจากการดอ้ยคา่เงนิลงทนุในการรว่มคา้ 15.2 1,856,019 - 9,000,000 -

ขาดทนุจากการดอ้ยคา่เงนิใหกู้ย้มืระยะสนัแกก่จิการทเีกยีวขอ้งกนั 36.5 14,500,000 - 14,500,000 -

ขาดทนุจากการดอ้ยคา่เงนิมดัจํา 13 20,241,906 - 20,241,906 -

กาํไรจากการการขายเงนิลงทนุในบรษิทัย่อย บรษิทัรว่ม และการรว่มคา้ 31 (83,304,024) (52,077,997) (168,989,687) (136,318,022)

กาํไรจากการจําหน่ายและตดัจําหน่ายอุปกรณ์ (1,077,264) (2,024,253) (10,411) -

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 26 3,295,744 3,615,462 468,129 622,333

(กลบัรายการ) ผลขาดทนุจากการดอ้ยคา่ของสนิทรพัย์ทางการเงนิ 29,959,396 1,714,255 (540,756) 1,455,729

(กาํไร) ขาดทนุจากอตัราแลกเปลยีนเงนิตราต่างประเทศ (6,598,530) (5,657,548) (8,502,046) (4,361,381)

ขาดทนุจากการเปลยีนแปลงมลูคา่ยุตธิรรมของตราสารอนุพนัธ์ 737,171 2,668 737,171 2,668

กาํไรจากการยกเลกิและเปลยีนแปลงสญัญาเชา่ (880,970) (4,515,948) - -

รายไดด้อกเบยี 31 (1,179,454) (1,203,302) (9,698,821) (9,183,406)

รายไดเ้งนิปันผล - - (321,301,765) (334,839,530)

ตน้ทนุทางการเงนิ 32 33,664,176 28,034,522 29,402,193 20,167,758

กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปลียนแปลง

ของเงินทุนหมุนเวียน 335,247,860 283,911,960 86,321,284 74,091,781

การเปลียนแปลงของเงินทุนหมุนเวียน

สนิทรพัย์ดําเนนิงานลดลง (เพมิขนึ)

ลกูหนกีารคา้และลกูหนอีนื 275,142,272 (297,527,871) 151,574,293 (134,918,083)

สนิคา้คงเหลอื (345,815) 18,250 - -

สนิทรพัย์หมนุเวยีนอนื 23,382,232 (46,481,156) 21,803,027 (41,963,950)

เงนิประกนัสญัญา (4,578,707) (208,839) 767,730 (515,000)

สนิทรพัย์ไมห่มนุเวยีนอนื 41,448,590 21,863,125 1,956,098 1,124,336

หนสีนิดําเนนิงานเพมิขนึ (ลดลง)

เจา้หนกีารคา้และเจา้หนอีนื (225,400,275) 175,037,298 (3,396,350) 47,186,495

หนสีนิหมนุเวยีนอนื (4,147,446) 13,980,857 (6,322,852) 7,222,080

หนสีนิไมห่มนุเวยีนอนื (721,500) (1,446,084) (139,500) -

จ่ายผลประโยชน์พนกังาน 26 (870,319) (1,280,332) - -

กระแสเงินสดจากการดาํเนินงาน 439,156,892 147,867,208 252,563,730 (47,772,341)

จ่ายภาษเีงนิได้ (80,028,086) (36,685,038) (51,642,785) (9,707,163)

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดาํเนินงาน 359,128,806 111,182,170 200,920,945 (57,479,504)

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเป็นสว่นหนึงของงบการเงนินี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

กรรมการ                                                                               กรรมการ                                                                                                .

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

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สาํหรบัปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2565

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

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงนิสดรบัจากดอกเบยี 1,067,573 1,188,884 10,034,908 8,800,369

เงนิสดรบัจากการจําหน่ายอุปกรณ์ 22,351,238 1,806,173 26,187 -

เงนิสดรบัจากการจําหน่ายสนิทรพัย์ไมห่มนุเวยีน

ทถีอืไวเ้พอืขาย - 34,705,200 - -

เงนิสดจ่ายเพอืซอือุปกรณ์และสนิทรพัย์ไมม่ตีวัตน (26,625,049) (18,267,643) (7,009,919) (6,847,231)

เงนิสดรบัจากการจําหน่ายเงนิลงทนุในบรษิทัรว่มและการรว่มคา้ 15.1, 15.2 32,440,597 - 32,440,597 -

เงนิสดรบัจากการเลกิกจิการในการรว่มคา้ 15.2 - 1,430,616 - -

เงนิสดจ่ายจากการลงทนุในบรษิทัย่อย 14 - - (55,000,000) (5,000,000)

เงนิสดจ่ายจากการลงทนุในบรษิทัรว่มและการรว่มคา้ 15.1, 15.2 (302,075,000) (186,137,500) (302,075,000) (215,137,500)

เงนิสดลดลงจากการขายเงนิลงทนุในบรษิทัย่อย 14 (19,084,816) - - -

เงนิสดรบัคนืจากเงนิใหกู้ย้มืระยะสนั

แกก่จิการทเีกยีวขอ้งกนั 36.5 4,450,000 70,000,000 157,950,000 203,216,300

เงนิสดจ่ายใหกู้ย้มืระยะสนัแกก่จิการทเีกยีวขอ้งกนั 36.5 (4,500,000) (83,100,000) (125,500,000) (165,100,000)

เงนิสดรบัจากเงนิปันผลจากบรษิทัย่อย - - 56,500,000 81,230,061

เงนิสดรบัจากเงนิปันผลจากบรษิทัรว่มและการรว่มคา้ 167,157,057 190,204,214 162,028,593 178,509,912

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน  (124,818,400) 11,829,944  (70,604,634) 79,671,911

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเป็นสว่นหนึงของงบการเงนินี

กรรมการ                                                                               กรรมการ                                                                                                .

                                   (นายทพิย์  ดาลาล)                                                                  (นายวริชั  นอบน้อมธรรม)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส ์จาํกดั (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สาํหรบัปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2565

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

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน

เงนิสดจ่ายดอกเบยี (33,364,127) (27,743,489) (29,399,611) (20,165,176)

เงนิสดรบัจากเงนิกูย้มืระยะสนัจากสถาบนัการเงนิ 24.1 550,000,000 430,000,000 550,000,000 430,000,000

เงนิสดจ่ายคนืเงนิกูย้มืระยะสนัจากสถาบนัการเงนิ 24.1 (670,000,000) (440,000,000) (670,000,000) (440,000,000)

เงนิสดจ่ายหนสีนิตามสญัญาเชา่ (51,315,482) (62,410,107) (3,082,695) (3,090,956)

เงนิสดรบัจากเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 24.2 300,000,000 105,000,000 300,000,000 105,000,000

เงนิสดจ่ายคนืเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 24.2 (105,750,000) (120,000,000) (105,750,000) (120,000,000)

เงนิสดรบัจากการขายหุน้ทนุซอืคนื 27 - 98,570,440 - 98,570,440

เงนิสดรบัจากการใชส้ทิธติามใบสาํคญัแสดงสทิธซิอืหุน้สามญั 28 430,934,454 68,413,200 430,934,454 68,413,200

เงนิสดจ่ายเงนิปันผล (282,277,119) (121,026,255) (282,277,119) (121,026,255)

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจดัหาเงิน 138,227,726  (69,196,211) 190,425,029  (2,298,747)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิมขนึ - สุทธิ 372,538,132 53,815,903 320,741,340 19,893,660

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

กาํไร (ขาดทนุ) จากอตัราแลกเปลยีนของเงนิสด

และรายการเทยีบเทา่เงนิสด (690,425) 3,804,221 - -

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี 539,955,864 168,108,157 374,656,248 53,914,908

รายการทีไมใ่ช่เงินสด

การไดม้าของสนิทรพัย์สทิธกิารใชจ้ากสญัญาเชา่ 37 15,863,047 24,143,095 3,690,000 -

เงนิปันผลคา้งรบั 10 125,246,460 102,957,666 233,746,460 139,805,568

เงนิปันผลคา้งจ่าย 65,063 36,475 65,063 36,475

เงนิลงทนุในการรว่มคา้เพมิขนึ (ลดลง) สทุธจิากการแลกหุน้ 15.2 10,500,000 52,077,997 10,500,000 136,318,022

เงนิลงทนุในบรษิทัรว่มเพมิขนึ (ลดลง) สทุธจิากการแลกหุน้ 15.1  (1,808,187) - 9,650,000 -

ลกูหนคีา่ขายเงนิลงทนุในบรษิทัย่อย 14, 22 96,547,363 - 167,993,390 -

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเป็นสว่นหนึงของงบการเงนินี

                                   (นายทพิย์  ดาลาล)                                                                  (นายวริชั  นอบน้อมธรรม)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

กรรมการ                                                                               กรรมการ                                                                                                .
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บริษทั ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส ์จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2565 
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1 ข้อมูลทัว่ไป  

 
บรษิัท ทรพิเพลิ ไอ โลจสิติกส์ จ ำกดั (มหำชน) (“บรษิัท”) เป็นบรษิัทมหำชนจ ำกดั และเป็นบรษิัทจดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย์ 
แห่งประเทศไทย ซึง่จดัตัง้ขึน้ในประเทศไทยและมทีีอ่ยู่ตำมทีไ่ดจ้ดทะเบยีนดงันี้ 
 
เลขที ่628 ชัน้ 3 อำคำรทรพิเพลิไอ ซอยกลบัชม ถนนนนทร ีแขวงช่องนนทร ีเขตยำนำวำ กรุงเทพมหำนคร 10120 ประเทศไทย 
 
เพื่อวตัถุประสงคใ์นกำรรำยงำนขอ้มลูจงึรวมเรยีกบรษิทัและบรษิทัย่อยว่ำ “กลุ่มกจิกำร” 
 
กลุ่มกจิกำรด ำเนินธุรกจิหลกัเกีย่วกบักำรเป็นผูร้บัจดักำรขนส่งสนิคำ้ทัง้ในประเทศและระหว่ำงประเทศ และใหบ้รกิำรโลจสิตกิสค์รบวงจร 
 
งบกำรเงนิรวมจดัท ำขึน้โดยรวมบรษิทัย่อยดงัต่อไปนี้ 
 
    อตัรำร้อยละ 

ของหุ้นท่ีถือ  
  จดัตัง้ขึ้น พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 

ช่ือบริษทัย่อย ชนิดของธรุกิจ ในประเทศ ร้อยละ ร้อยละ 
     

บรษิทัย่อยทำงตรง     
บรษิทั เอเชยี กรำวด ์เซอรว์สิ จ ำกดั ตวัแทนขนส่งสนิคำ้ทำงอำกำศ ไทย 100.00 100.00 
บรษิทั ทรพิเพลิ ไอ แอร ์เอก็ซ์เพรส จ ำกดั ตวัแทนขนส่งสนิคำ้ทำงอำกำศ ไทย 100.00 100.00 
บรษิทั ทรพิเพลิ ไอ เอเชยี คำรโ์ก จ ำกดั ตวัแทนขนส่งสนิคำ้ทำงอำกำศ ไทย - 100.00 
บรษิทั ฮำซเคม โลจสิตกิส ์แมเนจเมนท ์จ ำกดั บรหิำรจดักำรขนส่งครบวงจร ไทย 100.00 100.00 
บรษิทั ทรพิเพลิ ไอ ซพัพลำยเชน จ ำกดั บรหิำรจดักำรขนส่งครบวงจร ไทย 100.00 100.00 
บรษิทั ทรพิเพลิ ไอ มำรไิทม ์เอเยนซสี ์จ ำกดั ตวัแทนขนส่งสนิคำ้ทำงทะเล ไทย 100.00 100.00 
บรษิทั ดจี ีแพคเกจจิง้ (ประเทศไทย) จ ำกดั จ ำหน่ำยและบรกิำรบรรจุสนิคำ้ ไทย 100.00 100.00 
บรษิทั ครอส บอรเ์ดอร ์เคอเรยีร ์จ ำกดั บรหิำรจดักำรขนส่งครบวงจร ไทย 100.00 100.00 
Triple i International Pte. Ltd. ตวัแทนขนส่งสนิคำ้ทำงอำกำศ สงิคโปร์ 100.00 100.00 
 
งบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำรไดร้บัอนุมตัจิำกคณะกรรมกำรบรษิทัเมื่อวนัที ่21 กุมภำพนัธ ์พ.ศ. 2566   



บริษทั ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส ์จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2565 
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2 เหตุกำรณ์ส ำคญัระหว่ำงปีท่ีรำยงำน 

 
2.1 กำรลงทุนเพ่ิมในบริษทั เอเชีย เน็ตเวิรค์ อินเตอรเ์นชัน่แนล จ ำกดั (“ANI”) - กิจกำรร่วมค้ำ 

 
ในเดอืนมกรำคม พ.ศ. 2565 บรษิัทได้เข้ำลงทุนในหุ้นสำมญัเพิม่ทุนของ ANI จ ำนวน 10.50 ล้ำนบำท โดยกำรน ำหุ้น GSA 
Cargo Network (Myanmar) Co., Ltd. (“GCN-MM”) ทีบ่รษิทัถอืหุน้อยู่สดัส่วนรอ้ยละ 50 ใหก้บั ANI ในมูลค่ำรวมทัง้สิ้น 10.50 
ล้ำนบำท เป็นกำรแลกเปลี่ยน นอกจำกนี้ บรษิัทยงัได้เข้ำลงทุนในหุ้นสำมญัเพิม่ทุนของ ANI อีกจ ำนวน 300.80 ล้ำนบำท  
โดยช ำระเป็นเงนิสด เพื่อให้ ANI ใชเ้ป็นแหล่งเงนิทุนในกำรเขำ้ซื้อ Asia GSA (M) Sdn. Bhd. ซึ่งเป็นกลุ่มกจิกำรประกอบธุรกิจ
ลงทุนในธุรกจิตวัแทนขำยระวำงสนิคำ้สำยกำรบนิ (“GSA”) ในประเทศมำเลเซยี สงิคโปร ์และเวยีดนำม (หมำยเหตุขอ้ 15.2) 
 

2.2 กำรปรบัโครงสร้ำงกำรถือหุ้นในธรุกิจบริกำรจุดรบัส่ง (Drop-off) 
 
ในเดอืนพฤษภำคม พ.ศ. 2565 บรษิทัไดท้ ำกำรปรบัโครงสรำ้งกลุ่มธุรกจิบรกิำรจุดรบัส่ง (Drop-off) โดยกำรขำยหุน้ของบรษิทั 
เอ.ท.ีพ.ีเฟรนดเ์ซอร์วสิ จ ำกดั (“Shipsmile”) จ ำนวนรอ้ยละ 43.00 ของทุนจดทะเบยีน ใหแ้ก่บรษิทั สบำย สปีด จ ำกดั (“SBS”) 
เป็นมูลค่ำ 180.60 ล้ำนบำท โดยได้รบัสิง่ตอบแทนเป็นเงนิสดมูลค่ำ 18.00 ล้ำนบำท และหุ้นสำมญัเพิม่ทุนของ SBS จ ำนวน 
7,309,756 หุน้ มูลค่ำหุน้ละ 22.24 บำท รวมมูลค่ำ 162.60 ล้ำนบำท คดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 18.00 ของทุนจดทะเบยีนทีช่ ำระแล้ว
ของ SBS (หมำยเหตุขอ้ 15.1) 

 
2.3 กำรปรบัโครงสร้ำงกำรถือหุ้นในธรุกิจตวัแทนขำยระวำงสินค้ำสำยกำรบินของบริษทั 

 
เมื่อวนัที ่28 ธนัวำคม พ.ศ. 2565 บรษิทัไดท้ ำกำรขำยหุ้นบรษิทั ทรพิเพลิ ไอ เอเชยี คำร์โก้ จ ำกดั (“TAC”) ทีถ่อือยู่ทัง้หมด
จ ำนวน 349,998 หุน้ หรอืคดิเป็น รอ้ยละ 99.99 ของทุนจดทะเบยีนช ำระแล้วทัง้หมดของ TAC ใหก้บั ANI ในมูลค่ำ 167.99 
ลำ้นบำท (หมำยเหตุขอ้ 14) 

 
3 เกณฑก์ำรจดัท ำงบกำรเงิน 

 
งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรได้จัดท ำขึ้นตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินของไทยและข้อก ำหนดภำยใต้
พระรำชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย์ 
 
งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรจัดท ำขึ้นโดยใช้เกณฑ์รำคำทุนเดิมในกำรวัดมูลค่ำขององค์ประกอบของงบกำรเงิน   
ยกเวน้สนิทรพัยท์ำงกำรเงนิทีว่ดัมูลค่ำดว้ยมลูค่ำยุตธิรรมผ่ำนก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่นและตรำสำรอนุพนัธ ์ซึง่ไดอ้ธบิำยไวใ้นนโยบำย
บญัชทีีเ่กีย่วขอ้ง 
 
กำรจดัท ำงบกำรเงินให้สอดคล้องกบัหลักกำรบัญชทีี่รบัรองทัว่ไปในประเทศไทยก ำหนดให้ใช้ประมำณกำรทำงบญัชีที่ส ำคัญและ  
กำรใชดุ้ลยพนิิจของผูบ้รหิำรตำมกระบวนกำรในกำรน ำนโยบำยกำรบญัชขีองกลุ่มกจิกำรไปถอืปฏบิตัิ กลุ่มกจิกำรเปิดเผยเรื่องกำรใช้
ดุลยพนิิจของผูบ้รหิำรหรอืรำยกำรทีม่คีวำมซบัซอ้น และรำยกำรเกีย่วกบัขอ้สมมตฐิำนและประมำณกำรทีม่นีัยส ำคญัต่องบกำรเงนิรวม
และงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำรในหมำยเหตุขอ้ 8 
 
งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรฉบับภำษำอังกฤษจัดท ำขึ้นจำกงบกำรเงินตำมกฎหมำยที่เป็นภำษำไทย ในกรณี  
ทีม่เีน้ือควำมขดัแยง้กนัหรอืมกีำรตคีวำมในสองภำษำแตกต่ำงกนัใหใ้ชง้บกำรเงนิตำมกฎหมำยฉบบัภำษำไทยเป็นหลกั 
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4 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรงุ  

 
4.1  มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัใหม่ทีม่ผีลบงัคบัใชส้ ำหรบัรอบระยะเวลำบญัชทีีเ่ริม่ในหรอืหลงัวนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2565 

ไม่มผีลกระทบทีม่นีัยส ำคญัต่อกลุ่มกจิกำร 
 

4.2 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัปรบัปรุงทีม่ผีลบงัคบัใชส้ ำหรบัรอบระยะเวลำบญัชใีนหรอืหลงัวนัที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2566 
ทีเ่กีย่วขอ้งกบักลุ่มกจิกำร ซึง่กลุ่มกจิกำรไม่ไดน้ ำมำถอืปฏบิตัก่ิอนวนับงัคบัใช ้ 
 
ก) กำรปรบัปรงุมำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 16 เรื่อง ท่ีดิน อำคำรและอปุกรณ์ ไดอ้ธบิำยใหช้ดัเจนโดยหำ้มกจิกำรน ำสิง่

ตอบแทนทีไ่ดร้บัจำกกำรขำยชิน้งำนทีผ่ลติในระหว่ำงกำรเตรยีมควำมพรอ้มของทีด่นิ อำคำรและอุปกรณ์ใหอ้ยู่ในสถำนที่
และสภำพทีพ่รอ้มจะใชง้ำนไดต้ำมควำมประสงคข์องฝ่ำยบรหิำรไปหกัต้นทุนของรำยกำรทีด่นิ อำคำรและอุปกรณ์   

ข) กำรปรบัปรงุมำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 37 เรื่อง ประมำณกำรหน้ีสิน หน้ีสินท่ีอำจเกิดขึ้น และสินทรพัยท่ี์อำจ
เกิดขึ้น ได้อธิบำยให้ชดัเจนว่ำในกำรพิจำรณำว่ำสญัญำเป็นสญัญำที่สร้ำงภำระ ต้นทุนกำรปฏิบัติครบตำมสญัญำ
ประกอบด้วยต้นทุนส่วนเพิม่ที่เกี่ยวข้องในกำรปฏิบตัิตำมสญัญำและกำรปันส่วนต้นทุนอื่นที่เกี่ยวข้องโดยตรงในกำร
ปฏิบตัิตำมสญัญำ  นอกจำกนี้กิจกำรต้องรบัรู้ผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำที่เกิดขึ้นจำกสนิทรพัย์ที่ใช้ในกำรปฏิบตัิตำม
สญัญำก่อนทีจ่ะตัง้ประมำณกำรหนี้สนิแยกต่ำงหำกส ำหรบัสญัญำทีส่รำ้งภำระ  

ค) กำรปรบัปรงุมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 3 เร่ืองกำรรวมธุรกิจ ได้อธิบำยให้ชดัเจนเก่ียวกบักำร
ปรบักำรอ้ำงองิกรอบแนวคดิรำยงำนทำงกำรเงนิใหเ้ป็นฉบบัปัจจุบนั และเพิม่กำรพจิำรณำกำรรบัรู้หนี้สนิและหนี้สินที่
อำจเกดิขึน้ทีร่บัมำจำกกำรรวมธุรกจิ และไม่รบัรูส้นิทรพัยท์ีอ่ำจเกดิขึน้ ณ วนัทีซ่ื้อ 

ง) กำรปรบัปรงุมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 9 เรื่อง เคร่ืองมือทำงกำรเงิน ไดอ้ธบิำยใหช้ดัเจนเกี่ยวกบั
กำรพจิำรณำกำรตดัรำยกำรหนี้สนิทำงกำรเงนิด้วยวธิีทดสอบรอ้ยละ 10 โดยใหร้วมเฉพำะค่ำธรรมเนียมทีเ่กดิระหว่ำง 
ผูกู้ย้มืและผูใ้หกู้ย้มื 

 
ผูบ้รหิำรของกลุ่มกจิกำรประเมนิว่ำกำรปรบัปรุงมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัเหล่ำนี้จะไม่มผีลกระทบทีม่นีัยส ำคญัต่อ
กลุ่มกจิกำร 

 
5 นโยบำยกำรบญัชี 

 
5.1 กำรบญัชีส ำหรบังบกำรเงินรวม 

 
ก) บรษิทัย่อย 

 
บรษิัทย่อยหมำยถึงกิจกำรทัง้หมดที่กลุ่มกิจกำรมอี ำนำจควบคุม กลุ่มกิจกำรมอี ำนำจควบคุมเมื่อกลุ่มกิจกำรรบัหรอื  
มสีทิธใินผลตอบแทนผนัแปรจำกกำรเกี่ยวขอ้งกบัผูไ้ดร้บักำรลงทุน และสำมำรถใชอ้ ำนำจเหนือผูไ้ดร้บักำรลงทุนเพื่อให้
ได้ผลตอบแทนผนัแปร กลุ่มกิจกำรรวมงบกำรเงนิของบรษิัทย่อยไว้ในงบกำรเงนิรวมตัง้แต่ วนัที่กลุ่มกิจกำรมอี ำนำจ 
ในกำรควบคุมบรษิทัย่อยจนถงึวนัทีก่ลุ่มกจิกำรสญูเสยีอ ำนำจควบคุมในบรษิทัย่อยนัน้  
 
ในงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร เงนิลงทุนในบรษิทัย่อยบนัทกึดว้ยวธิรีำคำทุน  
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ข)  บรษิทัร่วม 

 
บรษิัทร่วมเป็นกิจกำรที่กลุ่มกิจกำรมอีิทธิพลอย่ำงเป็นสำระส ำคญัแต่ไม่ถงึกบัมอี ำนำจควบคุมหรอืมกีำรควบคุมร่วม  
เงนิลงทุนในบรษิทัร่วมรบัรูโ้ดยใชว้ธิสี่วนไดเ้สยีในกำรแสดงในงบกำรเงนิรวม 
 
ในงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร เงนิลงทุนในบรษิทัร่วมบนัทกึดว้ยวธิรีำคำทุน 
 

ค) กำรร่วมกำรงำน 
 
เงินลงทุนในกำรร่วมกำรงำนจะถูกจัดประเภทเป็นกำรด ำเนินงำนร่วมกันหรือกำรร่วมค้ำ โดยขึ้นอยู่กับสิทธิและ  
ภำระผกูพนัตำมสญัญำของผูเ้ขำ้ร่วมกำรงำนนัน้มำกกว่ำโครงสรำ้งรปูแบบทำงกฎหมำยของกำรร่วมกำรงำน 
 
การด าเนินงานร่วมกนั 
 
กำรร่วมกำรงำนจดัประเภทเป็นกำรด ำเนินงำนร่วมกนัเมื่อกลุ่มกิจกำรมสีทิธิในสนิทรพัย์และมภีำระผูกพนัในหนี้สิน  
ที่เกี่ยวข้องกบักำรร่วมกำรงำนนัน้ โดยรบัรู้สทิธิโดยตรงในสนิทรพัย์ หนี้สนิ รำยได้และค่ำใช้จ่ำยของกำรด ำเนินงำน
ร่วมกนั และแบ่งส่วนสนิทรพัย์ หนี้สนิ รำยได ้และค่ำใชจ้่ำยทีร่่วมกนัถอืครองหรอืก่อขึ้น ซึ่งรำยกำรดงักล่ำวจะแสดงรวม
กบัรำยกำรแต่ละบรรทดัในงบกำรเงนิ 
 
การร่วมคา้ 
 
กำรร่วมกำรงำนจดัประเภทเป็นกำรร่วมค้ำเมื่อกลุ่มกิจกำรมสีทิธิในสนิทรพัย์สุทธิของกำรร่วมกำรงำนนัน้ เงนิลงทุน  
ในกำรร่วมคำ้รบัรูโ้ดยใชว้ธิสี่วนไดเ้สยี 
 
ในงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร เงนิลงทุนในกำรร่วมคำ้บนัทกึดว้ยวธิรีำคำทุน 
 

ง) กำรบนัทกึเงนิลงทุนตำมวธิสี่วนไดเ้สยี 
 
กลุ่มกจิกำรรบัรูเ้งนิลงทุนเมื่อเริม่แรกดว้ยรำคำทุน ซึง่ประกอบดว้ยเงนิทีจ่่ำยซื้อรวมกบัตน้ทุนทำงตรงของเงนิลงทุน 
 
กลุ่มกจิกำรจะรบัรูมู้ลค่ำภำยหลงัวนัที่ไดม้ำของเงนิลงทุนในบรษิทัร่วมและกำรร่วมคำ้ด้วยส่วนแบ่งก ำไรหรอืขำดทุน
ของผู้ได้รบักำรลงทุนตำมสดัส่วนที่ผู้ลงทุนมีส่วนได้เสียอยู่ในก ำไรขำดทุนและก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ผลสะสม  
ของกำรเปลีย่นแปลงภำยหลงักำรไดม้ำดงักล่ำวขำ้งต้นจะปรบัปรุงกบัรำคำตำมบญัชขีองเงนิลงทุน 
 
เมื่อส่วนแบ่งขำดทุนของกลุ่มกิจกำรในบริษัทร่วมและกำรร่วมค้ำมมีูลค่ำเท่ำกับหรือเกินกว่ำมูลค่ำส่วนได้เสียของ  
กลุ่มกิจกำรในบรษิัทร่วมและกำรร่วมค้ำนัน้ซึ่งรวมถึงส่วนได้เสยีระยะยำวอื่น กลุ่มกิจกำรจะไม่รบัรู้ส่วนแบ่งขำดทุน  
ทีเ่กนิกว่ำส่วนไดเ้สยีในบรษิทัร่วมและกำรร่วมคำ้นัน้ เวน้แต่กลุ่มกจิกำรมภีำระผูกพนัหรอืไดจ้่ำยเงนิเพื่อช ำระภำระผูกพนั
แทนบรษิทัร่วมหรอืกำรร่วมคำ้ 
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จ) กำรเปลีย่นแปลงสดัส่วนกำรถอืครองกจิกำร 

 
ในกรณีทีก่ลุ่มกจิกำรยงัคงมอี ำนำจควบคุมบรษิทัย่อย กลุ่มกจิกำรปฏบิตัติ่อรำยกำรกบัส่วนไดเ้สยีทีไ่ม่มอี ำนำจควบคุม
เช่นเดยีวกนักบัรำยกำรกบัผูเ้ป็นเจำ้ของของกลุ่มกจิกำร ผลต่ำงระหว่ำงรำคำจ่ำยซื้อหรอืรำคำขำยจำกกำรเปลีย่นแปลง
สัดส่วนในบริษัทย่อยกับรำคำตำมบัญชีของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ ำนำจควบคุมที่ลดลงหรือเพิ่มขึ้นตำมสัดส่วน 
ทีเ่ปลีย่นแปลงไปจะถูกรบัรูใ้นส่วนของเจำ้ของ 
 
ถ้ำสดัส่วนกำรถือครองในบรษิัทร่วมและกำรร่วมค้ำลดลง แต่กลุ่มกิจกำรยงัคงมอีิทธิพลอย่ำงมนีัยส ำคญัหรอืยงัคงมี 
กำรควบคุมร่วม ก ำไรหรอืขำดทุนที่เคยบนัทกึไว้ในก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่นเฉพำะส่วนทีล่ดลงจะถูกโอนไปยงัก ำไร
หรอืขำดทุน ก ำไรหรอืขำดทุนจำกกำรลดสดัส่วนกำรถอืครองในบรษิทัร่วมและกำรร่วมคำ้จะถูกรบัรูใ้นงบก ำไรขำดทุน 
 
เมื่อกลุ่มกจิกำรสูญเสยีอ ำนำจควบคุม กำรควบคุมร่วม หรอืกำรมอีทิธิพลอย่ำงมนีัยส ำคญัในเงนิลงทุนนัน้ เงนิลงทุน  
ทีเ่หลอือยู่จะถูกวดัมูลค่ำใหม่ดว้ยมลูค่ำยุตธิรรม ส่วนต่ำงทีเ่กดิขึน้จะถูกรบัรูใ้นก ำไรหรอืขำดทุน มลูค่ำยุตธิรรมของเงนิลงทุน
จะกลำยเป็นมลูค่ำเริม่แรกในกำรบนัทกึบญัชเีงนิลงทุนและจะจดัประเภทใหม่ตำมสดัส่วนกำรถอืครองทีเ่หลอือยู่เป็นเงนิลงทุน
ในบรษิทัร่วม, กำรร่วมคำ้ หรอืสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิ 
 

ฉ) รำยกำรระหว่ำงกนัในงบกำรเงนิรวม 
 
รำยกำร ยอดคงเหลอื และก ำไรทีย่งัไม่เกดิขึน้จรงิระหว่ำงกนัในกลุ่มกจิกำรจะถูกตดัออก ก ำไรทีย่งัไม่เกดิขึน้จรงิในรำยกำร
ระหว่ำงกลุ่มกจิกำรกบับรษิทัร่วมและกำรร่วมคำ้จะถูกตดัออกตำมสดัส่วนทีก่ลุ่มกจิกำรมสี่วนไดเ้สยีในบรษิทัร่วมและ
กำรร่วมค้ำ ขำดทุนที่ยงัไม่เกิดขึ้นจริงในรำยกำรระหว่ำงกลุ่มกิจกำรจะถูกตัดออกเช่นเดียวกัน ยกเว้นรำยกำรนัน้ 
จะมหีลกัฐำนว่ำเกดิจำกกำรดอ้ยค่ำของสนิทรพัยท์ีโ่อน 

 
5.2 กำรรวมธรุกิจ 

 
กลุ่มกิจกำรถือปฏิบตัิตำมวธิีซื้อส ำหรบักำรรวมธุรกิจที่ไม่ใช่กำรรวมธุรกิจภำยใต้กำรควบคุมเดยีวกนั สิง่ตอบแทนที่โอนให้
ส ำหรบักำรซื้อธุรกจิประกอบดว้ย 
 
- มลูค่ำยุตธิรรมของสนิทรพัยท์ีโ่อนไป 
- หนี้สนิทีก่่อขึน้เพื่อจ่ำยช ำระใหแ้ก่เจำ้ของเดมิ 
- ส่วนไดเ้สยีในส่วนของเจำ้ของทีอ่อกโดยกลุ่มกจิกำร 
 
สนิทรพัยท์ีร่ะบุไดท้ีไ่ดม้ำ หนี้สนิ และหนี้สนิทีอ่ำจเกดิขึน้จำกกำรรวมธุรกจิจะถูกวดัมลูค่ำเริม่แรกดว้ยมลูค่ำยุตธิรรม ณ วนัทีซ่ื้อ 
 
ในกำรรวมธุรกจิแต่ละครัง้ กลุ่มกจิกำรมทีำงเลอืกทีจ่ะวดัมูลค่ำของส่วนไดเ้สยีทีไ่ม่มอี ำนำจควบคุมในผูถู้กซื้อดว้ยมลูค่ำยุติธรรม
หรอืดว้ยมลูค่ำยุตธิรรมของสนิทรพัยส์ุทธขิองผูถู้กซื้อ 
 
ผลรวมของมลูค่ำสิง่ตอบแทนทีโ่อนใหแ้ละมลูค่ำของส่วนไดเ้สยีทีไ่ม่มอี ำนำจควบคุมในผูถู้กซื้อและมลูค่ำยุตธิรรม ของส่วนไดเ้สยี
ในผูไ้ดร้บักำรลงทุนซึง่ถอือยู่ก่อนกำรรวมธุรกจิ (ในกรณีทีเ่ป็นกำรรวมธุรกจิจำกกำรทยอยซื้อ) ในจ ำนวนทีเ่กนิกว่ำมลูค่ำยุตธิรรม
ของสนิทรพัย์สุทธทิีร่ะบุไดท้ีไ่ดม้ำต้องรบัรูเ้ป็นค่ำควำมนิยม แต่หำกน้อยกว่ำมูลค่ำยุตธิรรมของสนิทรพัย์สุทธทิีร่ะบุไดท้ีไ่ ดม้ำ 
จะรบัรูส้่วนต่ำงโดยตรงไปยงัก ำไรหรอืขำดทุน 
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ตน้ทุนทางตรงทีเ่กีย่วกบัการซื้อธุรกจิ 
 
ตน้ทุนทีเ่กีย่วกบักำรซื้อธุรกจิจะถูกรบัรูเ้ป็นค่ำใชจ้่ำยในก ำไรหรอืขำดทุนในงบกำรเงนิรวม 
 
การรวมธุรกจิทีด่ าเนินการส าเรจ็จากการทยอยซื้อ 
 
หำกกำรรวมธุรกจิด ำเนินกำรส ำเรจ็จำกกำรทยอยซื้อ มูลค่ำส่วนไดเ้สยีทีผู่ซ้ื้อถอือยู่ในผูไ้ดร้บักำรลงทุนก่อนหน้ำกำรรวมธุรกจิ
จะถูกวดัมลูค่ำใหม่ดว้ยมลูค่ำยุตธิรรม ณ วนัทีซ่ื้อ ก ำไรหรอืขำดทุนทีเ่กดิขึน้จำกกำรวดัมลูค่ำใหม่จะรบัรูใ้นก ำไรหรอืขำดทุน 
 
การเปลีย่นแปลงในมลูค่ายุตธิรรมของสิง่ตอบแทนทีค่าดว่าจะตอ้งจ่ายและ/หรอืไดร้บั 
 
กำรเปลี่ยนแปลงในมูลค่ำยุติธรรมในภำยหลงัของสิง่ตอบแทนที่คำดว่ำจะต้องจ่ำยและ/หรอืได้รบัที่รบัรู้ไว้เป็นสนิทรพัย์หรอื
หนี้สนิ จะรบัรูใ้นก ำไรหรอืขำดทุน สิง่ตอบแทนทีค่ำดว่ำจะตอ้งจ่ำยซึง่จดัประเภทเป็นส่วนของเจำ้ของจะไม่มกีำรวดัมลูค่ำใหม่  
 

5.3 กำรแปลงค่ำเงินตรำต่ำงประเทศ 
 

ก) สกุลเงนิทีใ่ชใ้นกำรด ำเนินงำนและสกุลเงนิทีใ่ชน้ ำเสนองบกำรเงนิ 
 
งบกำรเงนิแสดงในสกุลเงนิบำท ซึง่เป็นสกุลเงนิทีใ่ชใ้นกำรด ำเนินงำนและเป็นสกุลเงนิทีใ่ชน้ ำเสนองบกำรเงนิของบรษิทั 
 

ข) รำยกำรและยอดคงเหลอื 
 
รำยกำรทีเ่ป็นสกุลเงนิตรำต่ำงประเทศแปลงค่ำเป็นสกุลเงนิทีใ่ชใ้นกำรด ำเนินงำนโดยใชอ้ตัรำแลกเปลี่ยน ณ วนัทีเ่กดิ
รำยกำร 
 
รำยกำรก ำไรและรำยกำรขำดทุนทีเ่กดิจำกกำรรบัหรอืจ่ำยช ำระทีเ่ป็นเงนิตรำต่ำงประเทศ และทีเ่กดิจำกกำรแปลงค่ำ
สนิทรพัยแ์ละหนี้สนิทำงกำรเงนิไดบ้นัทกึไว้ในก ำไรหรอืขำดทุน 
 
เมื่อมกีำรรบัรู้รำยกำรก ำไรหรอืขำดทุนของรำยกำรที่ไม่เป็นตัวเงินไว้ในงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น องค์ประกอบ  
ของอตัรำแลกเปลีย่นทัง้หมดของก ำไรหรอืขำดทุนนัน้จะรบัรูไ้วใ้นก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่นดว้ย ในทำงตรงขำ้มกำรรบัรู้
ก ำไรหรอืขำดทุนของรำยกำรทีไ่ม่เป็นตวัเงนิไวใ้นก ำไรหรอืขำดทุน องคป์ระกอบของอตัรำแลกเปลี่ยนทัง้หมดของก ำไร
หรอืขำดทุนนัน้จะรบัรูไ้วใ้นก ำไรขำดทุนดว้ย 
 

ค) กลุ่มกจิกำร 
 
กำรแปลงค่ำผลกำรด ำเนินงำนและฐำนะกำรเงนิของบรษิทัในกลุ่มกจิกำร (ทีม่ใิช่สกุลเงนิของเศรษฐกจิทีม่ภีำวะเงนิเฟ้อ
รุนแรง) ซึ่งมสีกุลเงนิทีใ่ชใ้นกำรด ำเนินงำนแตกต่ำงจำกสกุลเงนิทีใ่ชน้ ำเสนองบกำรเงนิไดถู้กแปลงค่ำเป็นสกุลเงนิทีใ่ช้
น ำเสนองบกำรเงนิดงันี้ 
 
- สนิทรพัยแ์ละหนี้สนิทีแ่สดงอยู่ในงบแสดงฐำนะกำรเงนิแปลงค่ำดว้ยอตัรำปิด ณ วนัทีใ่นงบแสดงฐำนะกำรเงนิ 
- รำยไดแ้ละค่ำใชจ้่ำยในงบก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็แปลงค่ำดว้ยอตัรำถวัเฉลี่ย และ 
- ผลต่ำงของอตัรำแลกเปลีย่นทัง้หมดรบัรูใ้นก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น 
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5.4 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 

 
เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสดรวมถงึเงนิสดในมอื เงนิฝำกธนำคำรประเภทจ่ำยคนืเมื่อทวงถำม  เงนิลงทุนระยะสัน้อื่นทีม่ ี
สภำพคล่องสงูซึง่มอีำยุไม่เกนิสำมเดอืนนับจำกวนัทีไ่ดม้ำ  
 

5.5 ลูกหน้ีกำรค้ำ 
 
ลูกหนี้กำรคำ้แสดงถงึจ ำนวนเงนิทีลู่กคำ้จะตอ้งช ำระซึง่เกดิจำกกำรขำยสนิคำ้และ/หรอืใหบ้รกิำรตำมปกตขิองธุรกจิ  
 
กลุ่มกจิกำรรบัรูลู้กหนี้กำรคำ้เมื่อเริม่แรกดว้ยจ ำนวนเงนิของสิง่ตอบแทนทีป่รำศจำกเงื่อนไขในกำรไดร้บัช ำระ ยกเวน้ในกรณีที่
เป็นรำยกำรทีม่อีงค์ประกอบดำ้นกำรจดัหำเงนิทีม่นีัยส ำคญั กลุ่มกจิกำรจะรบัรูลู้กหนี้ดว้ยมูลค่ำปัจจุบนัของสิง่ตอบแทน และ  
จะวดัมลูค่ำในภำยหลงัดว้ยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำยเนื่องจำกกลุ่มกจิกำรตัง้ใจทีจ่ะรบัช ำระกระแสเงนิสดตำมสญัญำ  
 
ทัง้นี้ กำรพจิำรณำกำรดอ้ยค่ำของลูกหนี้กำรคำ้ไดเ้ปิดเผยในหมำยเหตุขอ้ 5.7(ฉ) 
 

5.6 สินค้ำคงเหลือ 
 
สนิคำ้คงเหลอืแสดงดว้ยรำคำทุนหรอืมลูค่ำสุทธทิีจ่ะไดร้บัแลว้แต่รำคำใดจะต ่ำกว่ำ 
 
รำคำทุนของสนิคำ้ค ำนวณโดยวธิเีขำ้ก่อนออกก่อน ต้นทุนของวตัถุดบิประกอบดว้ยรำคำซื้อและค่ำใชจ้่ำยทีเ่กี่ยวขอ้งโดยตรง
กบักำรซื้อ หกัดว้ยส่วนลดทีเ่กี่ยวขอ้งทัง้หมด ตน้ทุนของสนิคำ้ส ำเรจ็รปูและงำนระหว่ำงท ำประกอบดว้ยค่ำวตัถุดบิ ค่ำแรงทำงตรง 
ค่ำใชจ้่ำยอื่นทำงตรง ค่ำโสหุย้ในกำรผลติ และค่ำใชจ้่ำยทีเ่กี่ยวขอ้งโดยตรงเพื่อใหส้นิคำ้นัน้อยู่ในสภำพและสถำนทีปั่จจุบนั 
 

5.7 สินทรพัยท์ำงกำรเงิน 
 
ก) กำรจดัประเภท 

 
กลุ่มกจิกำรจดัประเภทสนิทรพัย์ทำงกำรเงนิประเภทตรำสำรหนี้ตำมลกัษณะกำรวดัมูลค่ำ โดยพจิำรณำจำก ก) โมเดลธุรกจิ
ในกำรบรหิำรสนิทรพัย์ดงักล่ำว และ ข) ลกัษณะกระแสเงนิสดตำมสญัญำว่ำเขำ้เงื่อนไขของกำรเป็นเงนิต้นและดอกเบี้ย 
(SPPI) หรอืไม่ ดงันี้ 
 
• รำยกำรทีว่ดัมลูค่ำภำยหลงัดว้ยมลูค่ำยุตธิรรม (ผ่ำนก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่นหรอืผ่ำนก ำไรหรอืขำดทุน) และ 
• รำยกำรทีว่ดัมลูค่ำดว้ยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย 
 
กลุ่มกจิกำรจะสำมำรถจดัประเภทเงนิลงทุนในตรำสำรหนี้ใหม่กต็่อเมื่อมกีำรเปลี่ยนแปลงในโมเดลธุรกจิในกำรบริหำร
สนิทรพัยเ์ท่ำนัน้ 
 
ส ำหรบัเงินลงทุนในตรำสำรทุน กลุ่มกิจกำรสำมำรถเลือก (ซึ่งไม่สำมำรถเปลี่ยนแปลงได้) ที่จะวดัมูลค่ำเงินลงทุน 
ในตรำสำรทุน ณ วนัที่รบัรู้เริ่มแรกด้วยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรขำดทุน (FVPL) หรือด้วยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไร
ขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น (FVOCI) ยกเวน้เงนิลงทุนในตรำสำรทุนทีถ่อืไวเ้พื่อคำ้จะวดัมลูค่ำดว้ย FVPL เท่ำนัน้  
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ข) กำรรบัรูร้ำยกำรและกำรตดัรำยกำร 

 
ในกำรซื้อหรือได้มำหรือขำยสินทรัพย์ทำงกำรเงินโดยปกติ  กลุ่มกิจกำรจะรับรู้รำยกำร  ณ วันที่ท ำรำยกำรค้ำ  
ซึง่เป็นวนัทีก่ลุ่มกจิกำรเขำ้ท ำรำยกำรซื้อหรอืขำยสนิทรพัยน์ัน้  โดยกลุ่มกจิกำรจะตดัรำยกำรสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิออก
เมื่อสทิธิในกำรได้รบักระแสเงนิสดจำกสนิทรพัย์นัน้สิ้นสุดลงหรอืได้ถูกโอนไปและกลุ่มกิจกำรได้โอนควำมเสี่ยงและ
ผลประโยชน์ทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรเป็นเจำ้ของสนิทรพัยอ์อกไป 
 

ค) กำรวดัมลูค่ำ 
 
ในกำรรับรู้รำยกำรเมื่อเริ่มแรก กลุ่มกิจกำรวัดมูลค่ำของสินทรัพย์ทำงกำรเงินด้วยมูลค่ำยุติธรรมบวกต้นทุน  
กำรท ำรำยกำรซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกบักำรได้มำซึ่งสนิทรพัย์นัน้ ส ำหรบัสนิทรพัย์ทำงกำรเงนิที่วดัมูลค่ำด้วย FVPL  
กลุ่มกจิกำรจะรบัรูต้น้ทุนกำรท ำรำยกำรทีเ่กี่ยวขอ้งเป็นค่ำใชจ้่ำยในก ำไรหรอืขำดทุน 
 
กลุ่มกิจกำรจะพิจำรณำสินทรัพย์ทำงกำรเงินซึ่งมีอนุพนัธ์แฝงในภำพรวมว่ำลักษณะกระแสเงินสดตำมสัญญำว่ำ  
เขำ้เงื่อนไขของกำรเป็นเงนิตน้และดอกเบีย้ (SPPI) หรอืไม่ 
 

ง) ตรำสำรหนี้ 
 
กำรวดัมูลค่ำในภำยหลงัของตรำสำรหนี้ขึน้อยู่กบัโมเดลธุรกจิของกลุ่มกจิกำรในกำรจดักำรสนิทรพัย์ทำงกำรเงนิ  และ
ลกัษณะของกระแสเงนิสดตำมสญัญำของสนิทรพัย์ทำงกำรเงนิ กำรวดัมูลค่ำสนิทรพัย์ทำงกำรเงนิประเภทตรำสำรหนี้
สำมำรถแบ่งไดเ้ป็น 3 ประเภทดงันี้ 
 
• รำคำทุนตัดจ ำหน่ำย  - สินทรัพย์ทำงกำรเงินที่กลุ่มกิจกำรถือไว้เพื่อรับช ำระกระแสเงินสดตำมสัญญำ  

ซึ่งประกอบด้วยเงินต้นและดอกเบี้ยเท่ำนัน้ จะวดัมูลค่ำด้วยรำคำทุนตัดจ ำหน่ำย และรบัรู้รำยได้ดอกเบี้ยจำก
สนิทรพัย์ทำงกำรเงินดงักล่ำวตำมวิธีอตัรำดอกเบี้ยที่แท้จรงิและแสดงในรำยได้ทำงกำรเงิน ก ำไรหรอืขำดทุน 
ทีเ่กดิขึน้จำกกำรตดัรำยกำรจะรบัรูโ้ดยตรงในก ำไรหรอืขำดทุน และแสดงรำยกำรในก ำไร (ขำดทุน) อื่นพรอ้มกบั
ก ำไร/ขำดทุนจำกอตัรำแลกเปลี่ยน รำยกำรขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำแสดงเป็นรำยกำรแยกต่ำงหำกในงบก ำไร
ขำดทุนเบด็เสรจ็ 

 
• มูลค่ำยุตธิรรมผ่ำนก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น (FVOCI) - สนิทรพัย์ทำงกำรเงนิทีก่ลุ่มกจิกำรถอืไวเ้พื่อ ก) รบัช ำระ

กระแสเงนิสดตำมสญัญำซึ่งประกอบด้วยเงนิต้นและดอกเบี้ยเท่ำนัน้ และ ข) เพื่อขำย จะวดัมูลค่ำด้วย FVOCI 
และรบัรู้กำรเปลี่ยนแปลงในมูลค่ำของสนิทรพัย์ทำงกำรเงนิผ่ำนก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ยกเว้น 1) รำยกำร
ขำดทุน/ก ำไรจำกกำรด้อยค่ำ 2) รำยได้ดอกเบี้ยที่ค ำนวณตำมวธิีอตัรำดอกเบี้ยที่แท้จรงิ และ 3) ก ำไรขำดทุน 
จำกอัตรำแลกเปลี่ยน จะรบัรู้ในก ำไรหรือขำดทุน เมื่อกลุ่มกิจกำรตัดรำยกำรสินทรัพย์ทำงกำรเงินดังกล่ำว  
ก ำไรหรอืขำดทุนที่รบัรู้สะสมไว้ในก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่นจะถูกโอนจัดประเภทใหม่เข้ำก ำไรหรอืขำดทุนและ
แสดงในรำยกำรก ำไร (ขำดทุน) อื่น รำยไดด้อกเบีย้จะแสดงในรำยไดท้ำงกำรเงนิ  รำยกำรขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำ
แสดงเป็นรำยกำรแยกต่ำงหำกในงบก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็ 

 
• มลูค่ำยุตธิรรมผ่ำนก ำไรหรอืขำดทุน (FVPL) - กลุ่มกจิกำรจะวดัมลูค่ำสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิอื่นทีไ่ม่เขำ้เงื่อนไขกำร

วัดมูลค่ำด้วยรำคำทุนตัดจ ำหน่ำยหรือ FVOCI ข้ำงต้น ด้วย FVPL โดยก ำไรหรือขำดทุนที่เกิดจำกกำร 
วดัมูลค่ำยุติธรรมจะรบัรู้ในก ำไรหรอืขำดทุนและแสดงเป็นรำยกำรสุทธใินก ำไร (ขำดทุน) อื่นในรอบระยะเวลำที่
เกดิรำยกำร  
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จ) ตรำสำรทุน 
 

กลุ่มกิจกำรวดัมูลค่ำตรำสำรทุนด้วยมูลค่ำยุติธรรม ในกรณีที่กลุ่มกิจกำรเลือกรบัรู้ก ำไร/ขำดทุนจำกมูลค่ำยุติธรรม  
ในก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น (FVOCI) กลุ่มกจิกำรจะไม่โอนจดัประเภทก ำไร/ขำดทุนทีร่บัรูส้ะสมดงักล่ำวไปยงัก ำไรหรอื
ขำดทุนเมื่อมีกำรตัดรำยกำรเงินลงทุนในตรำสำรทุนดงักล่ำวออกไป ทัง้นี้ เงินปันผลจำกเงินลงทุนในตรำสำรทุน
ดงักล่ำวจะรบัรูใ้นก ำไรหรอืขำดทุน และแสดงในรำยกำรรำยไดอ้ื่น เมื่อกลุ่มกจิกำรมสีทิธไิดร้บัเงนิปันผลนัน้ 

 

ฉ) กำรดอ้ยค่ำ 
 

กลุ่มกจิกำรใชว้ธิอีย่ำงง่ำย (Simplified approach) ตำม TFRS 9 ในกำรรบัรูก้ำรดอ้ยค่ำของลูกหนี้กำรคำ้และรำยไดค้ำ้ง
รบั ตำมประมำณกำรผลขำดทุนดำ้นเครดติตลอดอำยุของลูกหนี้กำรคำ้ ตัง้แต่วนัทีก่ลุ่มกจิกำรเริม่รบัรูลู้กหนี้กำรคำ้  

 

ส ำหรบัสนิทรพัย์ทำงกำรเงนิอื่นทีว่ดัมูลค่ำดว้ยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย และ FVOCI กลุ่มกจิกำรใชว้ธิกีำรทัว่ไป (General 
approach) ตำม TFRS 9 ในกำรวดัมูลค่ำผลขำดทุนด้ำนเครดติที่คำดว่ำจะเกิดขึ้น ซึ่งก ำหนดให้พจิำรณำผลขำดทุน  
ทีค่ำดว่ำจะเกดิขึน้ภำยใน 12 เดอืนหรอืตลอดอำยุสนิทรพัย ์ขึน้อยู่กบัว่ำมกีำรเพิม่ขึน้ของควำมเสีย่งดำ้นเครดติอย่ำงมี
นัยส ำคญัหรอืไม่ และรบัรูผ้ลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำตัง้แต่เริม่รบัรู้สนิทรพัยท์ำงกำรเงนิดงักล่ำว 

 

กลุ่มกิจกำรประเมนิควำมเสี่ยงด้ำนเครดติของสินทรพัย์ทำงกำรเงนิดงักล่ำว ณ ทุกสิ้นรอบระยะเวลำรำยงำน ว่ำมี      
กำรเพิม่ขึ้นอย่ำงมนีัยส ำคญันับตัง้แต่กำรรบัรู้รำยกำรเมื่อแรกเริม่หรอืไม่ (เปรยีบเทยีบควำมเสีย่งของกำรผดิสญัญำ  
ทีจ่ะเกดิขึน้ ณ วนัทีร่ำยงำน กบัควำมเสีย่งของกำรผดิสญัญำทีจ่ะเกดิขึน้ ณ วนัทีร่บัรูร้ำยกำรเริม่แรก)  

 

ผลขำดทุนและกำรกลบัรำยกำรผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำบนัทกึในก ำไรหรอืขำดทุนเป็นรำยกำรแยกต่ำงหำก 
 

5.8 อสงัหำริมทรพัยเ์พ่ือกำรลงทุน 
 

อสงัหำรมิทรพัย์ทีถ่อืครองโดยกลุ่มกจิกำรเพื่อหำประโยชน์จำกรำยไดค้่ำเช่ำ หรอืจำกกำรเพิม่ขึน้ของมูลค่ำของสนิทรพัย์หรอื
ทัง้สองอย่ำง และไม่ได้มีไว้ใช้งำนโดยกิจกำรในกลุ่มกิจกำร จะถูกจดัประเภทเป็น อสงัหำริมทรพัย์เพื่อกำรลงทุน รวมถึง
อสงัหำรมิทรพัยท์ีอ่ยู่ระหว่ำงก่อสรำ้งหรอืพฒันำเพื่อเป็นอสงัหำรมิทรพัย์เพื่อกำรลงทุนในอนำคต 
 

อสงัหำรมิทรพัย์เพื่อกำรลงทุนรบัรูร้ำยกำรเริม่แรกดว้ยรำคำทุน รวมถงึตน้ทุนในกำรท ำรำยกำรและต้นทุนในกำรกูย้มื 
 

หลงัจำกกำรรบัรูเ้มื่อเริม่แรก อสงัหำรมิทรพัยเ์พื่อกำรลงทุนจะบนัทกึดว้ยวธิรีำคำทุนหกัค่ำเสื่อมรำคำสะสม และค่ำเผื่อผลขำดทุน
จำกกำรดอ้ยค่ำ 
 

กลุ่มกิจกำรรวมรำยจ่ำยในภำยหลังเป็นส่วนหนึ่งของมูลค่ำตำมบัญชีของสินทรพัย์ก็ต่อเมื่อมีควำมเป็นไปได้ค่อนข้ำงแน่ที่ 
กลุ่มกิจกำรจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนำคตในรำยจ่ำยนัน้ เมื่อมีกำรเปลี่ยนแทนชิ้นส่วนของอสังหำริมทรพัย์  
เพื่อกำรลงทุน กลุ่มกจิกำรจะตดัมลูค่ำตำมบญัชขีองส่วนทีถู่กเปลีย่นแทนออก 
 

ทีด่นิไม่มกีำรหกัค่ำเสื่อมรำคำ ค่ำเสื่อมรำคำของอสงัหำรมิทรพัย์เพื่อกำรลงทุนอื่น ๆ จะค ำนวณตำมวธิเีสน้ตรง เพื่อทีปั่นส่วน
รำคำทุนตลอดประมำณกำรอำยุกำรใหป้ระโยชน์ดงันี้ 
 

อำคำร 20 ปี 
ส่วนปรบัปรุงอำคำร  5 ปี และ 15 ปี 
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5.9 ท่ีดิน อำคำรและอปุกรณ์ 

 

ทีด่นิ วดัมูลค่ำดว้ยรำคำทุนหกัดว้ยผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำสะสม (ถ้ำม)ี อำคำรและอุปกรณ์ วดัมูลค่ำดว้ยรำคำทุนหกัด้วย 
ค่ำเสื่อมรำคำสะสมและผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำสะสม (ถ้ำม)ี ต้นทุนเริม่แรกจะรวมต้นทุนทำงตรงอื่นๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งโดยตรง 
กบักำรซื้อสนิทรพัยน์ัน้ 
 

ต้นทุนที่เกิดขึ้นภำยหลงัจะรวมอยู่ในมูลค่ำตำมบญัชขีองสนิทรพัย์ เมื่อต้นทุนนัน้คำดว่ำจะก่อให้เกิดประโยชน์เชงิเศรษฐกจิ  
ในอนำคต มลูค่ำตำมบญัชขีองชิน้ส่วนทีถู่กเปลีย่นแทนจะถูกตดัรำยกำรออกไป 
 

กลุ่มกจิกำรจะรบัรูต้น้ทุนค่ำซ่อมแซมและบ ำรุงรกัษำอื่น ๆ เป็นค่ำใชจ้่ำยในก ำไรขำดทุนเมื่อเกดิขึน้ 
 

ที่ดินไม่มีกำรคิดค่ำเสื่อมรำคำ ค่ำเสื่อมรำคำของสินทรพัย์อื่นค ำนวณโดยใช้วิธีเส้นตรงเพื่อลดรำคำทุนตลอดอำยุกำรให้
ประโยชน์ทีป่ระมำณกำรไวข้องสนิทรพัย์ดงัต่อไปนี้ 
 

อำคำร 20 ปี 
ส่วนปรบัปรุงอำคำร 5, 6 และ 10 ปี 
เครื่องมอืและอุปกรณ์ 5 และ 10 ปี 
รถยนตแ์ละอุปกรณ์ 5 และ 10 ปี 
เครื่องตกแต่งส ำนักงำน 5 และ 10 ปี 
เครื่องใชส้ ำนักงำน 5 และ 10 ปี 
 

กลุ่มกจิกำรไดม้กีำรทบทวนและปรบัปรุงมลูค่ำคงเหลอืและอำยุกำรใหป้ระโยชน์ของสนิทรพัยใ์หเ้หมำะสมทุกสิน้รอบระยะเวลำรำยงำน 
 

ผลก ำไรหรอืขำดทุนที่เกิดจำกกำรจ ำหน่ำยที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ ค ำนวณโดยเปรยีบเทียบสิง่ตอบแทนสุทธิที่ได้รบัจำก  
กำรจ ำหน่ำยสนิทรพัยก์บัมลูค่ำตำมบญัชขีองสนิทรพัย์และจะรบัรูใ้นก ำไรหรอืขำดทุน 
 

5.10 สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน 
 

สทิธกิำรใชโ้ปรแกรมคอมพวิเตอร์โดยทีซ่ื้อมำจะถูกบนัทกึเป็นสนิทรพัย์โดยค ำนวณจำกต้นทุนในกำรไดม้ำและกำรด ำเนินกำร  
ให้โปรแกรมคอมพวิเตอร์นัน้สำมำรถน ำมำใชง้ำนได้ตำมประสงค์ โดยจะตดัจ ำหน่ำยตำมวธิีเส้นตรงตลอดอำยุประมำณกำร  
ใหป้ระโยชน์ภำยในระยะเวลำไม่เกนิ 5 ปี 
 

ตน้ทุนทีใ่ชใ้นกำรบ ำรุงรกัษำโปรแกรมคอมพวิเตอรใ์หบ้นัทกึเป็นค่ำใชจ้่ำยเมื่อเกดิขึน้ 
 

5.11 กำรด้อยค่ำของสินทรพัย ์
 

กลุ่มกจิกำรทดสอบกำรดอ้ยค่ำของสนิทรพัยท์ีม่อีำยุกำรใหป้ระโยชน์ที่ไม่ทรำบไดแ้น่นอนเป็นประจ ำทุกปี และเมื่อมเีหตุกำรณ์
หรือสถำนกำรณ์ที่บ่งชี้ว่ำสินทรัพย์ดงักล่ำวอำจมีกำรด้อยค่ำ ส ำหรบัสินทรพัย์อื่น กลุ่มกิจกำรจะทดสอบกำรด้อยค่ำเมื่อ  
มเีหตุกำรณ์หรือสถำนกำรณ์ที่บ่งชี้ว่ำสนิทรพัย์ดงักล่ำวอำจมีกำรด้อยค่ำ รำยกำรขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำจะรบัรู้เมื่อมูลค่ำ  
ตำมบญัชขีองสนิทรพัย์สูงกว่ำมูลค่ำทีค่ำดว่ำจะไดร้บัคนื โดยมูลค่ำทีค่ำดว่ำจะไดร้บัคนืหมำยถงึจ ำนวนทีสู่งกว่ำระหว่ำงมูลค่ำ
ยุติธรรมหกัต้นทุนในกำรจ ำหน่ำยและมูลค่ำจำกกำรใช้ เมื่อมเีหตุให้เชื่อว่ำสำเหตุที่ท ำให้เกิดกำรด้อยค่ำในอดตีได้หมดไป  
กลุ่มกจิกำรจะกลบัรำยกำรขำดทุนจำกดอ้ยค่ำ 
 

ค่ำควำมนิยมที่แสดงรวมอยู่ในเงนิลงทุนในบรษิทัร่วมและกำรร่วมคำ้ถอืเป็นส่วนหนึ่งของเงนิลงทุนจงึไม่มกีำรทดสอบควำม
ดอ้ยค่ำของค่ำควำมนิยมนี้แยกต่ำงหำก แต่จะทดสอบกำรดอ้ยค่ำเมื่อมขีอ้บ่งชีข้องกำรดอ้ยค่ำของเงนิลงทุน 
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5.12 สญัญำเช่ำ 

 
สญัญำเช่ำ - กรณีท่ีกลุ่มกิจกำรเป็นผู้เช่ำ 
 
กลุ่มกิจกำรรับรู้ส ัญญำเช่ำเมื่อกลุ่มกิจกำรสำมำรถเข้ำถึงสินทรัพย์ตำมสัญญำเช่ำ เป็นสินทรัพย์สิทธิกำรใช้และหนี้สิน  
ตำมสญัญำเช่ำ โดยค่ำเช่ำที่ช ำระจะปันส่วนเป็นกำรจ่ำยช ำระหนี้สินและต้นทุนทำงกำรเงิน โดยต้นทุนทำงกำรเงินจะรับรู้  
ในก ำไรหรอืขำดทุนตลอดระยะเวลำสญัญำเช่ำดว้ยอตัรำดอกเบี้ยคงทีจ่ำกยอดหนี้สนิตำมสญัญำเช่ำทีค่งเหลอือยู่ กลุ่มกจิกำร
คดิค่ำเสื่อมรำคำสนิทรพัยส์ทิธกิำรใชต้ำมวธิเีสน้ตรงตำมอำยุทีส่ ัน้กว่ำระหว่ำงอำยุสนิทรพัยแ์ละระยะเวลำกำรเช่ำ 
 
กลุ่มกจิกำรปันส่วนสิง่ตอบแทนในสญัญำไปยงัส่วนประกอบของสญัญำทีเ่ป็นกำรเช่ำและส่วนประกอบของสญัญำทีไ่ม่เป็นกำรเช่ำ
ตำมรำคำเอกเทศเปรยีบเทยีบของแต่ละส่วนประกอบ ส ำหรบัสญัญำทีป่ระกอบดว้ยส่วนประกอบของสญัญำที่ เป็นกำรเช่ำและ
ส่วนประกอบของสญัญำทีไ่ม่เป็นกำรเช่ำ ยกเวน้สญัญำเช่ำอสงัหำรมิทรพัย์ซึ่งกลุ่มกจิกำรเป็นผูเ้ช่ำ โดยกลุ่มกจิกำรเลอืกทีจ่ะ
ไม่แยกส่วนประกอบของสญัญำ และรวมแต่ละส่วนประกอบเป็นส่วนประกอบทีเ่ป็นกำรเช่ำเท่ำนัน้  
 
สนิทรพัยแ์ละหนี้สนิตำมสญัญำเช่ำรบัรูเ้ริม่แรกดว้ยมูลค่ำปัจจุบนั หนี้สนิตำมสญัญำเช่ำประกอบดว้ยมูลค่ำปัจจุบนัของกำรจ่ำย
ช ำระตำมสญัญำเช่ำ ดงันี้ 
 
• ค่ำเช่ำคงที ่(รวมถงึกำรจ่ำยช ำระคงทีโ่ดยเน้ือหำ) สุทธดิว้ยเงนิจูงใจคำ้งรบั 
• ค่ำเช่ำผนัแปรทีอ่ำ้งองิจำกอตัรำหรอืดชันี  
• มลูค่ำทีค่ำดว่ำจะตอ้งจ่ำยจำกกำรรบัประกนัมลูค่ำคงเหลอื 
• รำคำสทิธเิลอืกซื้อหำกมคีวำมแน่นอนอย่ำงสมเหตุสมผลทีก่ลุ่มกจิกำรจะใชส้ทิธ ิและ 
• ค่ำปรบัจำกกำรยกเลกิสญัญำ หำกอำยุของสญัญำเช่ำสะทอ้นถงึกำรทีก่ลุ่มกจิกำรคำดว่ำจะยกเลกิสญัญำนัน้ 
 
กำรจ่ำยช ำระตำมสญัญำเช่ำในช่วงกำรต่ออำยุสญัญำเช่ำไดร้วมอยู่ในกำรค ำนวณหนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ หำกกลุ่มกจิกำรมคีวำม
แน่นอนอย่ำงสมเหตุสมผลในกำรใชส้ทิธติ่ออำยุสญัญำเช่ำ  
 
กลุ่มกิจกำรจะคิดลดค่ำเช่ำจ่ำยข้ำงต้นด้วยอัตรำดอกเบี้ยโดยนัยตำมสญัญำ หำกไม่สำมำรถหำอัตรำดอกเบี้ยโดยนัยได้  
กลุ่มกจิกำรจะคดิลดดว้ยอตัรำกำรกู้ยมืส่วนเพิม่ของผูเ้ช่ำ ซึ่งกค็อือตัรำทีส่ะทอ้นถงึกำรกู้ยมืเพื่อใหไ้ดม้ำซึ่งสนิทรพัย์ทีม่มีลู ค่ำ
ใกลเ้คยีงกนั ในสภำวะเศรษฐกจิ อำยุสญัญำ และเงื่อนไขทีใ่กลเ้คยีงกนั 
 
สนิทรพัยส์ทิธกิำรใชจ้ะรบัรูด้ว้ยรำคำทุน ซึง่ประกอบดว้ย 
 
• จ ำนวนทีร่บัรูเ้ริม่แรกของหนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ  
• ค่ำเช่ำจ่ำยทีไ่ดช้ ำระก่อนเริม่ หรอื ณ วนัท ำสญัญำ สุทธจิำกเงนิจูงใจทีไ่ดร้บัตำมสญัญำเช่ำ  
• ตน้ทุนทำงตรงเริม่แรก  
• ตน้ทุนกำรปรบัสภำพสนิทรพัย ์ 
 
ค่ำเช่ำทีจ่่ำยตำมสญัญำเช่ำระยะสัน้และสญัญำเช่ำสนิทรพัยท์ีม่มีลูค่ำต ่ำจะรบัรูเ้ป็นค่ำใชจ้่ำยตำมวธิเีสน้ตรง สญัญำเช่ำระยะสัน้
คอืสญัญำเช่ำทีม่อีำยุสญัญำเช่ำน้อยกว่ำหรอืเท่ำกบั 12 เดอืน สนิทรพัยท์ีม่มีลูค่ำต ่ำประกอบดว้ย เครื่องถ่ำยเอกสำร 
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สญัญำเช่ำ - กรณีท่ีกลุ่มกิจกำรเป็นผู้ให้เช่ำ 
 
สนิทรพัย์ทีใ่หเ้ช่ำตำมสญัญำเช่ำเงนิทุนบนัทกึเป็นลูกหนี้สญัญำเช่ำเงนิทุนด้วยมูลค่ำปัจจุบนัของจ ำนวนเงนิทีจ่่ำยตำมสญัญำเช่ำ 
ผลต่ำงระหว่ำงยอดรวมของลูกหนี้ทีย่งัไม่ได้คดิลดกบัมูลค่ำปัจจุบนัของลูกหนี้จะทยอยรบัรู้เป็นรำยได้ทำงกำรเงนิโดยใชว้ธิี  
เงนิลงทุนสุทธซิึง่สะทอ้นอตัรำผลตอบแทนคงที ่ตน้ทุนทำงตรงเริม่แรกทีร่วมอยู่ในกำรวดัมูลค่ำลูกหนี้สญัญำเช่ำเงนิทุนเริม่แรก
และจะทยอยรบัรูโ้ดยลดจำกรำยไดต้ลอดอำยุของสญัญำเช่ำ 
 
รำยได้ค่ำเช่ำตำมสญัญำเช่ำด ำเนินงำน (สุทธิจำกสิง่ตอบแทนจูงใจที่ได้จ่ำยให้แก่ผู้เช่ำ) รบัรู้ด้วยวธิีเส้นตรงตลอดช่วงเวลำ  
กำรให้เช่ำ กลุ่มกิจกำรต้องรวมต้นทุนทำงตรงเริ่มแรกที่เกิดขึ้นจำกกำรได้มำซึ่งสญัญำเช่ำด ำเนินงำนในมูลค่ำตำมบัญชี  
ของสนิทรพัย์อ้ำงองิ และรบัรูต้้นทุนดงักล่ำวเป็นค่ำใชจ้่ำยตลอดอำยุสญัญำเช่ำ โดยใชเ้กณฑ์เดยีวกนักบัรำยไดจ้ำกสญัญำเช่ำ 
สนิทรพัยท์ีใ่หเ้ช่ำไดร้วมอยู่ในงบแสดงฐำนะกำรเงนิตำมลกัษณะของสนิทรพัย์ 
 

5.13 หน้ีสินทำงกำรเงิน 
 
ก) กำรจดัประเภท 
 

กลุ่มกจิกำรจะพจิำรณำจดัประเภทเครื่องมอืทำงกำรเงนิทีก่ลุ่มกจิกำรเป็นผูอ้อกเป็นหนี้สนิทำงกำรเงนิหรอืตรำสำรทุน
โดยพจิำรณำภำระผกูพนัตำมสญัญำ ดงันี้ 

 
• หำกกลุ่มกิจกำรมีภำระผูกพนัตำมสญัญำที่จะต้องส่งมอบเงินสดหรอืสนิทรพัย์ทำงกำรเงินอื่นให้กับกิจกำรอื่น  

โดยไม่สำมำรถปฏเิสธกำรช ำระหรอืเลื่อนกำรช ำระออกไปอย่ำงไม่มกี ำหนดไดน้ัน้ เครื่องมอืทำงกำรเงนินัน้จะจดั
ประเภทเป็นหนี้สินทำงกำรเงิน เว้นแต่ว่ำกำรช ำระนัน้สำมำรถช ำระโดยกำรออกตรำสำรทุนของกลุ่มกิจกำร  
เองดว้ยจ ำนวนตรำสำรทุนทีค่งที ่เพื่อแลกเปลีย่นกบัจ ำนวนเงนิทีค่งที ่

• หำกกลุ่มกิจกำรไม่มภีำระผูกพนัตำมสญัญำหรอืสำมำรถเลื่อนกำรช ำระภำระผูกพนัตำมสญัญำไปได้ เครื่องมอื  
ทำงกำรเงนิดงักล่ำวจะจดัประเภทเป็นตรำสำรทุน 

 
เงินกู้ยืมจดัประเภทเป็นหนี้สินหมุนเวียนเมื่อกลุ่มกิจกำรไม่มสีิทธิอันปรำศจำกเงื่อนไขให้เลื่อนช ำระหนี้ออกไปอีก  
เป็นเวลำไม่น้อยกว่ำ 12 เดอืน นับจำกวนัสิน้รอบระยะเวลำรำยงำน 

 
ข) กำรวดัมลูค่ำ 
 

ในกำรรบัรู้รำยกำรเมื่อเริ่มแรกกลุ่มกิจกำรต้องวดัมูลค่ำหนี้สินทำงกำรเงนิด้วยมูลค่ำยุติธรรม และวดัมูลค่ำหนี้สิน  
ทำงกำรเงนิทัง้หมดภำยหลงักำรรบัรูร้ำยกำรดว้ยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย 
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ค) กำรตดัรำยกำรและกำรเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของสญัญำ 

 

กลุ่มกจิกำรตดัรำยกำรหนี้สนิทำงกำรเงนิเมื่อภำระผูกพนัทีร่ะบุในสญัญำไดม้กีำรปฏบิตัติำมแล้ว หรอืไดม้กีำรยกเลิกไป 
หรอืสิน้สุดลงแลว้ 
 

หำกกลุ่มกิจกำรมีกำรเจรจำต่อรองหรอืเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของหนี้สนิทำงกำรเงนิ กลุ่มกิจกำรจะต้องพิจำรณำว่ำ
รำยกำรดงักล่ำวเข้ำเงื่อนไขของกำรตดัรำยกำรหรอืไม่ หำกเข้ำเงื่อนไขของกำรตัดรำยกำร กลุ่มกิจกำรจะต้องรบัรู้
หนี้สนิทำงกำรเงนิใหม่ดว้ยมูลค่ำยุตธิรรมของหนี้สนิใหม่นัน้ และตดัรำยกำรหนี้สนิทำงกำรเงนินัน้ดว้ยมูลค่ำตำมบญัชี  
ทีเ่หลอือยู่ และรบัรูส้่วนต่ำงในรำยกำรก ำไร (ขำดทุน) อื่นในก ำไรหรอืขำดทุน  
 

หำกกลุ่มกจิกำรพจิำรณำแล้วว่ำกำรต่อรองเงื่อนไขดงักล่ำวไม่เข้ำเงื่อนไขของกำรตดัรำยกำร กลุ่มกจิกำรจะปรบัปรุง
มูลค่ำของหนี้สินทำงกำรเงินโดยกำรคิดลดกระแสเงินสดใหม่ตำมสญัญำด้วยอัตรำดอกเบี้ยที่แท้จริงเดิม (Original 
effective interest rate) ของหนี้สนิทำงกำรเงนินัน้ และรบัรูส้่วนต่ำงในรำยกำรก ำไร (ขำดทุน) อื่นในก ำไรหรอืขำดทุน 

 

5.14 ต้นทุนกำรกู้ยืม 
 

ต้นทุนกำรกู้ยืมของเงินกู้ยืมที่กู้มำโดยทัว่ไปและที่กู้มำเป็นกำรเฉพำะที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับกำรได้มำ กำรก่อสร้ำง หรือ  
กำรผลิตสินทรัพย์ที่เข้ำเงื่อนไข (สินทรัพย์ที่ต้องใช้ระยะเวลำนำนในกำรท ำให้พร้อมใช้หรือพร้อมขำยได้ตำมประสงค์)   
ต้องน ำมำรวมเป็นส่วนหนึ่งของรำคำทุนของสนิทรพัย์ หกัดว้ยรำยไดจ้ำกกำรลงทุนทีเ่กดิจำกกำรน ำเงนิกู้ยมืทีกู่้มำโดยเฉพำะ 
กำรรวมต้นทุนกำรกู้ยมืเป็นรำคำทุนของสนิทรพัย์สิ้นสุดลงเมื่อกำรด ำเนินกำรที่จ ำเป็นในกำรเตรยีมสนิทรพัย์ที่เข้ำเงื่อนไข  
ใหอ้ยู่ในสภำพพรอ้มทีจ่ะใชไ้ดต้ำมประสงค์หรอืพรอ้มทีจ่ะขำยไดเ้สรจ็สิ้นลง  
 

ตน้ทุนกำรกูย้มือื่น ๆ รบัรูเ้ป็นค่ำใชจ้่ำยในงวดทีเ่กดิขึน้ 
 

5.15 ภำษีเงินได้งวดปัจจบุนัและภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี 
 

ค่ำใชจ้่ำยภำษีเงนิไดส้ ำหรบังวดประกอบดว้ยภำษีเงนิไดข้องงวดปัจจุบนัและภำษีเงนิไดร้อกำรตดับญัช ีภำษีเงนิไดจ้ะรบัรู้ใน    
งบก ำไรขำดทุน ยกเวน้ส่วนภำษีเงนิไดท้ีเ่กี่ยวขอ้งกบัรำยกำรทีร่บัรูใ้นก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่นหรอืรำยกำรทีร่บัรูโ้ดยตรงไปยงั
ส่วนของเจำ้ของ  
 

ภาษเีงนิไดข้องงวดปัจจุบนั 
 

ภำษเีงนิไดข้องงวดปัจจุบนัค ำนวณจำกอตัรำภำษตีำมกฎหมำยภำษทีีม่ผีลบงัคบัใชอ้ยู่หรอืทีค่ำดไดค้่อนขำ้งแน่ว่ำจะมผีลบงัคบั
ใชภ้ำยในสิน้รอบระยะเวลำทีร่ำยงำน ผูบ้รหิำรจะประเมนิสถำนะของกำรยื่นแบบแสดงรำยกำรภำษเีป็นงวด ๆ ในกรณีทีก่ำรน ำ
กฎหมำยภำษีไปปฏิบตัิขึ้นอยู่กับกำรตีควำม กลุ่มกิจกำรจะตัง้ประมำณกำรค่ำใช้จ่ำยภำษีที่เหมำะสมจำกจ ำนวนที่คำดว่ำ
จะตอ้งจ่ำยช ำระแก่หน่วยงำนจดัเกบ็ภำษี 
 

ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี
 

ภำษีเงนิไดร้อกำรตดับญัชรีบัรูเ้มื่อเกดิผลต่ำงชัว่ครำวระหว่ำงฐำนภำษีของสนิทรพัย์และหนี้สนิ และรำคำตำมบญัชทีีแ่สดงอยู่
ในงบกำรเงนิ อย่ำงไรกต็ำมกลุ่มกจิกำรจะไม่รบัรูภ้ำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัชสี ำหรบัผลต่ำงชัว่ครำวทีเ่กดิจำกเหตุกำรณ์ต่อไปนี้ 
 

- กำรรบัรู้เริ่มแรกของรำยกำรสินทรพัย์หรือรำยกำรหนี้สินที่เกิดจำกรำยกำรที่ไม่ใช่กำรรวมธุรกิจ และไม่มีผลกระทบ  
ต่อก ำไรหรอืขำดทุนทัง้ทำงบญัชแีละทำงภำษ ี 

- ผลต่ำงชัว่ครำวของเงนิลงทุนในบรษิทัย่อย บรษิทัร่วม และส่วนไดเ้สยีในกำรร่วมคำ้ทีก่ลุ่มกจิกำรสำมำรถควบคุมจงัหวะ
เวลำของกำรกลบัรำยกำรผลต่ำงชัว่ครำวและกำรกลบัรำยกำรผลต่ำงชัว่ครำวมคีวำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่ว่ำจะไม่เกิดขึน้
ภำยในระยะเวลำทีค่ำดกำรณ์ไดใ้นอนำคต  
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ภำษีเงนิไดร้อกำรตดับญัชคี ำนวณจำกอตัรำภำษีทีม่ผีลบงัคบัใชอ้ยู่หรอืทีค่ำดได้ค่อนขำ้งแน่ว่ำจะมผีลบงัคบัใชภ้ำยในสิ้นรอบ
ระยะเวลำทีร่ำยงำน และคำดว่ำอตัรำภำษีดงักล่ำวจะน ำไปใชเ้มื่อสนิทรพัยภ์ำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัชทีีเ่กีย่วขอ้งไดใ้ชป้ระโยชน์ 
หรอืหนี้สนิภำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัชไีดม้กีำรจ่ำยช ำระ 
 
สนิทรพัย์ภำษีเงนิไดร้อกำรตดับญัชจีะรบัรูห้ำกมคีวำมเป็นไปไดค้่อนข้ำงแน่ว่ำกลุ่มกิจกำรจะมกี ำไรทำงภำษีเพยีงพอที่จะน ำ
จ ำนวนผลต่ำงชัว่ครำวนัน้มำใชป้ระโยชน์  
 
สินทรพัย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีและหนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีจะแสดงหักกลบกันก็ต่อเมื่อกิจกำรมีสิทธิตำม
กฎหมำยที่จะน ำสนิทรพัย์ภำษีเงนิได้ของงวดปัจจุบนัมำหกักลบกบัหนี้สนิภำษีเงนิได้ของงวดปัจจุบนั และทัง้สนิทรพัย์ และ
หนี้สนิภำษเีงนิไดข้องงวดปัจจุบนัเกีย่วขอ้งกบัภำษีเงนิไดท้ีป่ระเมนิโดยหน่วยงำนจดัเกบ็ภำษีหน่วยงำนเดยีวกนัซึง่ตัง้ใจจะจ่ำย
หนี้สนิและสนิทรพัยภ์ำษเีงนิไดข้องงวดปัจจุบนัดว้ยยอดสุทธิ 
 

5.16 ผลประโยชน์พนักงำน 
 
ก) ผลประโยชน์พนักงำนระยะสัน้ 

 
ผลประโยชน์พนักงำนระยะสัน้ คอื ผลประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะตอ้งจ่ำยช ำระภำยใน 12 เดอืนหลงัจำกวนัสิ้นรอบระยะเวลำ
บญัช ีเช่น ค่ำจำ้ง เงนิเดอืน และโบนัส ของพนักงำนปัจจุบนั โดยรบัรูต้ำมช่วงเวลำกำรใหบ้รกิำรของพนักงำนไปจนถงึ
วนัสิน้สุดรอบระยะเวลำรำยงำน กลุ่มกจิกำรจะบนัทกึหนี้สนิดว้ยจ ำนวนทีค่ำดว่ำจะตอ้งจ่ำย 
 

ข) โครงกำรสมทบเงนิ 
 
กลุ่มกจิกำรจะจ่ำยสมทบใหก้บักองทุนส ำรองเลีย้งชพีตำมเกณฑ์และขอ้ก ำหนดของพระรำชบญัญตักิองทุนส ำรองเลี้ยงชพี  
กลุ่มกิจกำรไม่มีภำระผูกพนัที่ต้องจ่ำยช ำระเพิ่มเติมเมื่อได้จ่ำยเงินสมทบแล้ว เงินสมทบจะถูกรบัรู้เป็นค่ำใช้จ่ำย
ผลประโยชน์พนักงำนเมื่อถงึก ำหนดช ำระ  
 

ค) ผลประโยชน์เมื่อเกษยีณอำยุ 
 
โครงกำรผลประโยชน์เมื่อเกษยีณอำยุ ก ำหนดจ ำนวนเงนิผลประโยชน์ทีพ่นักงำนจะไดร้บัเมื่อเกษียณอำยุ โดยมกัขึน้อยู่กบั
ปัจจยัหลำยประกำร เช่น อำยุ จ ำนวนปีทีใ่หบ้รกิำร และค่ำตอบแทนเมื่อเกษยีณอำยุ 
 
ภำระผูกพนัผลประโยชน์นี้ค ำนวณโดยนักคณิตศำสตร์ประกันภยัอิสระด้วยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมำณกำรไว้  
ซึ่งมูลค่ำปัจจุบันของโครงกำรผลประโยชน์จะประมำณโดยกำรคิดลดกระแสเงินสดจ่ำยในอนำคต โดยใช้อัตรำ
ผลตอบแทนในตลำดของพนัธบัตรรฐับำลซึ่งเป็นสกุลเงินเดียวกับสกุลเงินประมำณกำรกระแสเงนิสด และวนัครบ
ก ำหนดของหุน้กูใ้กลเ้คยีงกบัระยะเวลำทีต่อ้งช ำระภำระผูกพนัโครงกำรผลประโยชน์เมื่อเกษยีณอำยุ 
 
ก ำไรและขำดทุนจำกกำรวดัมูลค่ำใหม่จะรบัรู้ในส่วนของเจ้ำของผ่ำนก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในงวดที่เกิดขึ้น และ
รวมอยู่ในก ำไรสะสมในงบแสดงกำรเปลีย่นแปลงในส่วนของเจำ้ของ 
 
ตน้ทุนบรกิำรในอดตีจะถูกรบัรูท้นัทใีนก ำไรหรอืขำดทุน 
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ง) ผลประโยชน์ระยะยำวอื่น 

 
กลุ่มกิจกำรให้เงินเป็นรำงวัลแก่พนักงำน เมื่อพนักงำนท ำงำนให้กลุ่มกิจกำรครบตำมที่ก ำหนดในนโยบำยของ 
กลุ่มกจิกำร 
 
หนี้สนิผลประโยชน์พนักงำนจะถูกบนัทกึเช่นเดยีวกบัผลประโยชน์เมื่อเกษียณอำยุ ยกเว้นกำรรบัรู้ก ำไรและขำดทุน  
จำกกำรวดัมลูค่ำใหม่ทีบ่นัทกึในก ำไรหรอืขำดทุน 
 

จ) ผลประโยชน์เมื่อเลกิจำ้ง 
 
กลุ่มกจิกำรจะรบัรูผ้ลประโยชน์เมื่อเลกิจำ้งก่อนถงึก ำหนดเมื่อ 1) กลุ่มกจิกำรไม่สำมำรถยกเลกิขอ้เสนอใหผ้ลประโยชน์ 
และ 2) กลุ่มกจิกำรรบัรูต้น้ทุนส ำหรบักำรปรบัโครงสรำ้งทีเ่กีย่วขอ้ง โดยผลประโยชน์ทีม่กี ำหนดช ำระเกนิกว่ำ 12 เดอืน
ภำยหลงัรอบระยะเวลำรำยงำน ตอ้งคดิลดเป็นมลูค่ำปัจจุบนั 
 

5.17 กำรจ่ำยโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 
 
บริษัทด ำเนินโครงกำรผลตอบแทนแก่ผู้บริหำร โดยออกหุ้นให้แก่ผู้บริหำรที่ช ำระด้วยตรำสำรทุน เพื่อเป็นกำรตอบแทน  
กำรบรหิำรงำนของผูบ้รหิำรแก่กลุ่มกจิกำรในอดตี ซึ่งกำรออกหุน้นี้เป็นส่วนหนึ่งของกำรจดัโครงสรำ้งกำรถอืหุน้ของผูบ้ริหำร 
ในกลุ่มกจิกำร จ ำนวนหุน้ทีอ่อกใหแ้ก่ผู้บรหิำรแต่ละคนสะทอ้นถงึผลกำรปฏบิตังิำนของผูบ้รหิำรในอดตี จ ำนวนรวมที่บันทกึ
เป็นค่ำใชจ้่ำยจะอำ้งองิจำกมลูค่ำของยุตธิรรมของหุน้ทีอ่อกใหโ้ดย 
 
• รวมเงื่อนไขทำงกำรตลำด  
• ไม่รวมผลกระทบของกำรบรกิำรและเงื่อนไขกำรไดร้บัสทิธทิีไ่ม่ใช่เงื่อนไขกำรตลำดและ 
• ไม่รวมผลกระทบของเงื่อนไขกำรไดร้บัสทิธทิีไ่ม่ใช่เงื่อนไขกำรบรกิำรหรอืผลงำน 
 
เงื่อนไขผลงำนทีไ่ม่ใช่เงื่อนไขทำงตลำดและเงื่อนไขกำรบรกิำรจะรวมอยู่ในขอ้สมมติฐำนเกี่ยวกบัจ ำนวนหุน้ทีอ่อก ค่ำใชจ้่ำย
ทัง้หมดจะรบัรูต้ลอดระยะเวลำไดร้บัสทิธ ิซึ่งเป็นไปตำมเงื่อนไขกำรไดร้บัสทิธทิีก่ ำหนดไว ้กลุ่มกจิกำรจะทบทวนกำรประเมนิ
จ ำนวนของสทิธิซื้อหุ้นที่คำดว่ำจะได้รบัสทิธิ ซึ่งขึ้นกบัเงื่อนไขกำรได้รบัสทิธิทีไ่ม่ใช่เงื่อนไขกำรตลำด และจะรบัรู้ผลกระทบ  
ของกำรปรบัปรุงประมำณกำรเริม่แรกในก ำไรหรอืขำดทุนพรอ้มกบักำรปรบัปรุงรำยกำรไปยงัส่วนของเจำ้ของ ณ วนัทีส่ิ้นรอบ
ระยะเวลำกำรรำยงำน 
 
เมื่อมกีำรใชส้ทิธ ิบรษิทัจะออกหุน้ใหม่ สิง่ตอบแทนทีไ่ดร้บัสุทธดิว้ยตน้ทุนในกำรท ำรำยกำรทำงตรงจะบนัทกึไปยงัทุนเรอืนหุน้
(มลูค่ำตำมบญัช)ี และ ส่วนเกนิมลูค่ำหุน้ 
 
กรณีที่กลุ่มกิจกำรให้สิทธิซื้อตรำสำรทุนแก่พนักงำนของบริษัทย่อยในกลุ่มกิจกำร จะปฏิบัติเหมือนกำรเพิ่มทุนอย่ำงหนึ่ง  
กลุ่มกิจกำรต้องวดัมูลค่ำยุติธรรมของบรกิำรของผู้บริหำร โดยอ้ำงอิงกบัมูลค่ำยุติธรรมของตรำสำรทุนที่ออกให้ มูลค่ำของ  
ตรำสำรทุนเหล่ำนัน้ต้องวดั ณ วนัทีใ่หส้ทิธ ิซึ่งจะรบัรูต้ลอดระยะเวลำทีไ่ดร้บัสทิธ ิในงบเฉพำะของกจิกำรจะบนัทกึเสมอืนกบั
เป็นกำรเพิม่ขึน้ของเงนิลงทุนในบรษิทัย่อยและเพิม่ส่วนของเจำ้ของ 
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5.18 ประมำณกำรหน้ีสิน 

 
กลุ่มกิจกำรมภีำระผูกพนัในปัจจุบันตำมกฎหมำยหรอืตำมข้อตกลงที่จดัท ำไว้ อนัเป็นผลสบืเนื่องมำจำกเหตุกำรณ์ในอดีต  
ซึ่งกำรช ำระภำระผูกพนันัน้มคีวำมเป็นไปได้ค่อนข้ำงแน่ว่ำจะส่งผลให้บรษิทัต้องสูญเสยีทรพัยำกรออกไป และประมำณกำร
จ ำนวนทีต่อ้งจ่ำยได ้
 
กลุ่มกจิกำรจะวดัมูลค่ำของจ ำนวนประมำณกำรหนี้สนิโดยใชมู้ลค่ำปัจจุบนัของรำยจ่ำยทีค่ำดว่ำจะต้องน ำมำจ่ำยช ำระภำระผูกพนั 
กำรเพิม่ขึน้ของประมำณกำรหนี้สนิเน่ืองจำกมลูค่ำของเงนิตำมเวลำจะรบัรูเ้ป็นดอกเบีย้จ่ำย 
 

5.19 ทุนเรือนหุ้น 
 
หุน้สำมญัทีก่จิกำรสำมำรถก ำหนดกำรจ่ำยเงนิปันผลไดอ้ย่ำงอสิระจะจดัประเภทไวเ้ป็นส่วนของเจำ้ของ   
 
ต้นทุนส่วนเพิม่ทีเ่กี่ยวข้องกบักำรออกหุ้นใหม่หรอืกำรออกสทิธใินกำรซื้อหุ้นซึ่งสุทธิจำกภำษีจะถูกแสดงเป็นยอดหกัในส่วน
ของเจำ้ของ 
 
หุน้ทุนซื้อคนื 
 
กรณีที่บรษิัทในกลุ่มกิจกำรซื้อหุ้นสำมญัของบริษัทกลบัคนื สิง่ตอบแทนที่จ่ำยไปรวมถึงต้นทุนเพิม่เติมที่เกี่ยวข้องโดยตรง 
(สุทธิจำกภำษีเงินได้) จะรบัรู้เป็นหุ้นทุนซื้อคืนและแสดงเป็นรำยกำรหกัจำกส่วนของผู้ถือหุ้นโดยแสดงต่อจำกก ำไรสะสม
จนกว่ำหุน้ทุนซื้อคนืดงักล่ำวจะถูกยกเลกิไปหรอืจ ำหน่ำยออกไปใหม่ เมื่อมกีำรจ ำหน่ำยหุน้ทุนซื้อคนืออกไปใหม่ สิง่ตอบแทน
ใดๆ ที่ได้รบัจำกกำรน ำหุ้นทุนซื้อคืนออกจ ำหน่ำยใหม่สุทธิจำกต้นทุนเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องโดยตรงสุทธิจำกภำษีเงินได้ที่
เกีย่วขอ้งจะแสดงรวมไวใ้นส่วนของเจำ้ของ 

 
5.20 กำรรบัรู้รำยได้  

 
รำยไดห้ลกัรวมถงึรำยไดท้ี่เกิดจำกกิจกรรมปกตทิำงธุรกิจทุกประเภท รวมถงึรำยไดอ้ื่น ๆ ทีก่ลุ่มกจิกำรไดร้บัจำกกำรขนส่ง
สนิคำ้และใหบ้รกิำรในกจิกรรมตำมปกตธิุรกจิ 
 
กลุ่มกจิกำรรบัรูร้ำยไดเ้มื่อคำดว่ำมคีวำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่ทีจ่ะไดร้บัช ำระเมื่อส่งมอบสนิคำ้หรอืใหบ้รกิำร 
 
ส ำหรบัสญัญำทีม่หีลำยองค์ประกอบที่กลุ่มกิจกำรจะต้องส่งมอบสนิคำ้หรอืใหบ้รกิำรหลำยประเภท กลุ่มกจิกำรต้องแยกเป็น  
แต่ละภำระที่ต้องปฏิบตัิที่แยกต่ำงหำกจำกกนั และต้องปันส่วนรำคำของรำยกำรของสญัญำดงักล่ำวไปยงัแต่ละภำระที่ต้อง
ปฏบิตัติำมสดัส่วนของรำคำขำยแบบเอกเทศหรอืประมำณกำรรำคำขำยแบบเอกเทศ กลุ่มกจิกำรจะรบัรูร้ำยไดข้องแต่ละภำระ
ทีต่อ้งปฏบิตัแิยกต่ำงหำกจำกกนัเมื่อกลุ่มกจิกำรไดป้ฏบิตัติำมภำระนัน้แล้ว 
 
รำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำรบรหิำรจดักำรโลจสิตกิส์ 
 
กลุ่มกจิกำรรบัรูร้ำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำรบรหิำรจดักำรโลจสิตกิส์เมื่อกำรควบคุมในบรกิำรไดโ้อนไปยงัลูกคำ้แลว้ และรบัรูร้ำยได้
จำกกำรใหบ้รกิำรคลงัสนิคำ้ตลอดช่วงเวลำตำมภำระทีต่อ้งปฏบิตัติำมสญัญำ 

  



บริษทั ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส ์จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2565 

33 

 
รำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำรขนส่งสนิคำ้ 
 
กลุ่มกจิกำรรบัรูร้ำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำรขนส่งสนิคำ้ตลอดช่วงเวลำตำมภำระทีต่อ้งปฏบิตัติำมสญัญำ 
 
รำยไดจ้ำกกำรขำยสนิคำ้ 
 
กลุ่มกจิกำรรบัรูร้ำยไดจ้ำกกำรขำยสนิคำ้เมื่อกำรควบคุมในสนิคำ้ไดโ้อนไปยงัลูกคำ้แลว้ 
 
รำยไดอ้ื่น 
 
รำยไดด้อกเบีย้ รบัรูด้ว้ยวธิอีตัรำดอกเบี้ยทีแ่ทจ้รงิ และรำยไดอ้ื่นรบัรูต้ำมเกณฑค์งคำ้ง ซึง่เป็นไปตำมเน้ือหำและขอ้เทจ็จรงิเชงิ
เศรษฐกจิและขอ้ตกลงทีเ่กีย่วขอ้ง 
 
รำยไดเ้งนิปันผลรบัรูเ้มื่อสทิธทิีจ่ะไดร้บัปันผลนัน้เกดิขึน้ 
 

5.21 กำรจ่ำยเงินปันผล 
 
เงนิปันผลทีจ่่ำยไปยงัผูถ้อืหุน้ของบรษิทัจะรบัรูเ้ป็นหนี้สนิในงบกำรเงนิเมื่อกำรจ่ำยเงนิปันผลระหว่ำงกำลไดร้บักำรอนุมตัจิำก  
ทีป่ระชุมคณะกรรมกำรบรษิทั และกำรจ่ำยเงนิปันผลประจ ำปีไดร้บัอนุมตัจิำกทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทั 
 

5.22 อนุพนัธแ์ละกิจกรรมป้องกนัควำมเส่ียง 
 

ก) อนุพนัธท์ีไ่ม่เขำ้เงื่อนไขของกำรบญัชป้ีองกนัควำมเสีย่ง 
 
อนุพนัธ์ทีไ่ม่เขำ้เงื่อนไขของกำรบญัชป้ีองกนัควำมเสีย่งจะรบัรูเ้ริม่แรกดว้ยมูลค่ำยุตธิรรม และจะรบัรูก้ำรเปลี่ยนแปลง
ในมลูค่ำยุตธิรรมในก ำไรหรอืขำดทุนอื่น 
 
กลุ่มกจิกำรแสดงมลูค่ำยุตธิรรมของอนุพนัธเ์ป็นรำยกำรหมุนเวยีนหรอืไม่หมุนเวยีนตำมวนัครบก ำหนดของอนุพนัธ์นัน้ 
 

ข) สญัญำแลกเปลีย่นอตัรำดอกเบีย้และกำรบญัชป้ีองกนัควำมเสีย่ง 
 
กลุ่มกิจกำรรบัรู้รำยกำรสญัญำอนุพนัธ์เมื่อเริ่มแรกด้วยมูลค่ำยุติธรรม ณ วนัที่เข้ำท ำสญัญำและวดัมูลค่ำต่อมำใน
ภำยหลงัด้วยมูลค่ำยุติธรรม ณ วนัสิ้นรอบระยะเวลำรำยงำน กำรบญัชสี ำหรบักำรเปลี่ยนแปลงของมูลค่ำยุติธรรมใน
ภำยหลังขึ้นอยู่กับว่ำกลุ่มกิจกำรได้ก ำหนดให้สญัญำอนุพนัธ์ดงักล่ำวเป็นเครื่องมือที่ใช้ป้องกันควำมเสี่ยงหรือไม่ 
รวมทัง้ ลกัษณะของรำยกำรทีม่กีำรป้องกนัควำมเสีย่ง กลุ่มกจิกำรก ำหนดใหส้ญัญำอนุพนัธส์่วนหนึ่งเป็นเครื่องมอืทีใ่ช้
ป้องกนัควำมเสีย่ง ดงัต่อไปนี้ 
 
• กำรป้องกนัควำมเสีย่งส่วนทีเ่กี่ยวข้องกบักระแสเงนิสดของรำยกำรสนิทรพัย์หรอืหนี้สนิทีร่บัรู้รำยกำรแล้ว หรอื

รำยกำรทีค่ำดกำรณ์ทีม่คีวำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่ในระดบัสงูมำก (กำรป้องกนัควำมเสีย่งในกระแสเงนิสด) 
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ณ วนัที่รบัรู้ควำมสมัพนัธ์ในกำรป้องกนัควำมเสีย่ง กลุ่มกิจกำรมกีำรจดัท ำเอกสำรทีร่ะบุควำมสมัพนัธ์ทำงเศรษฐกจิ
ระหว่ำงเครื่องมอืทีใ่ชป้้องกนัควำมเสีย่งและรำยกำรทีม่กีำรป้องกนัควำมเสีย่ง ซึ่งรวมถงึกำรเปลี่ยนแปลงในกระแสเงนิสด
ของเครื่องมอืที่ใช้ป้องกนัควำมเสี่ยงที่คำดว่ำจะชดเชยกำรเปลี่ยนแปลงในกระแสเงนิสดของรำยกำรที่มกีำรป้องกัน
ควำมเสีย่ง กลุ่มกจิกำรจดัท ำเอกสำรเกีย่วกบัวตัถุประสงคข์องกำรบรหิำรควำมเสีย่งและกลยุทธท์ีน่ ำมำใชใ้นกำรจดักำร
กบัรำยกำรที่มคีวำมเสีย่ง มูลค่ำยุติธรรมของสญัญำอนุพนัธ์ที่ใช้ป้องกนัควำมเสีย่งได้มกีำรจดัประเภทเป็นสนิทรพัย์     
ไม่หมุนเวยีนหรอืหนี้สนิไม่หมุนเวยีนเมื่อระยะเวลำจนถงึวนัครบก ำหนดของรำยกำรทีม่กีำรป้องกนัควำมเสีย่งมจี ำนวน
มำกกว่ำ 12 เดอืน และจดัประเภทเป็นสนิทรพัย์หมุนเวยีนหรอืหนี้สนิหมุนเวยีนเมื่อระยะเวลำจนถงึวนัครบก ำหนดของ
รำยกำรทีม่กีำรป้องกนัควำมเสีย่งมจี ำนวนไม่เกนิ 12 เดอืน 
 
กลุ่มกิจกำรรบัรู้ส่วนที่มีประสิทธิผลของกำรเปลี่ยนแปลงในมูลค่ำยุติธรรมของสญัญำอนุพนัธ์ซึ่งมีกำรก ำหนดและ  
เขำ้เงื่อนไขของกำรป้องกนัควำมเสีย่งในกระแสเงนิสดในส ำรองกำรป้องกนัควำมเสีย่งในกระแสเงนิสดในก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอื่น
และรบัรูก้ ำไรหรอืขำดทุนทีเ่กีย่วขอ้งกบัส่วนทีไ่ม่มปีระสทิธผิลในก ำไรหรอืขำดทุนทนัททีีเ่กดิขึน้ 
 
จ ำนวนทีส่ะสมในส่วนของเจำ้ของจะมกีำรจดัประเภทรำยกำรเป็นก ำไรหรอืขำดทุนในงวดทีก่ลุ่มกจิกำรรบัรูร้ำยกำรทีม่ี
กำรป้องกนัควำมเสีย่งเป็นก ำไรหรอืขำดทุน 
 
เมื่อเครื่องมอืทีใ่ชป้้องกนัควำมเสีย่งนัน้สิน้สุดอำยุ มกีำรจ ำหน่ำยหรอืยกเลกิ หรอืเมื่อกำรป้องกนัควำมเสีย่งดงักล่ำวไม่
เขำ้เงื่อนไขของกำรบญัชป้ีองกนัควำมเสีย่ง กลุ่มกจิกำรจะจดัประเภทรำยกำรก ำไรหรอืขำดทุนและต้นทุนในกำรป้องกนั
ควำมเสี่ยงที่สะสมและเคยแสดงรวมไว้ในส่วนของเจ้ำของจนกระทัง่เกิดรำยกำรที่คำดกำรณ์ หรือเมื่อรำย กำรที่
คำดกำรณ์ไม่คำดว่ำจะเกดิอกีต่อไป กลุ่มกจิกำรจะจดัประเภทรำยกำรก ำไรหรอืขำดทุนและต้นทุนในกำรป้องกนัควำมเสี่ยง
ทีส่ะสมและเคยแสดงรวมไวใ้นส่วนของเจำ้ของเป็นก ำไรหรอืขำดทุนทนัท ี
 
มลูค่ำยุตธิรรมของตรำสำรอนุพนัธท์ีอ่ยู่ในควำมสมัพนัธข์องกำรป้องกนัควำมเสีย่งไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมำยเหตุขอ้ 7 
 
กลุ่มกจิกำรไม่ไดใ้ชก้ำรบญัชป้ีองกนัควำมเสีย่งในมลูค่ำยุตธิรรมและเงนิลงทุนสุทธิ 
 

5.23 สญัญำค ำ้ประกนัทำงกำรเงิน 
 
กลุ่มกจิกำรรบัรู้หนี้สนิทำงกำรเงนิจำกสญัญำค ้ำประกนัเมื่อกลุ่มกิจกำรใหก้ำรค ้ำประกนัทำงกำรเงนิทีมู่ลค่ำยุตธิรรม ณ วนัที่
รบัรูเ้ริม่แรก และรบัรูม้ลูค่ำในภำยหลงัดว้ยจ ำนวนทีส่งูกว่ำระหว่ำง 
 
• จ ำนวนผลขำดทุนดำ้นเครดติทีค่ำดว่ำจะเกดิขึน้ทีค่ ำนวณตำมขอ้ก ำหนดของ TFRS 9 และ 
• จ ำนวนทีร่บัรูเ้ริม่แรกหกัดว้ยรำยไดท้ีร่บัรูต้ำมกำรรบัรูร้ำยไดภ้ำยใต ้TFRS 15 
 
มลูค่ำยุตธิรรมของสญัญำค ้ำประกนัทำงกำรเงนิก ำหนดจำกมูลค่ำปัจจุบนัของผลต่ำงในกระแสเงนิสดระหว่ำง ก) กระแสเงนิสด
ตำมสญัญำของหนี้สนิทีเ่กีย่วขอ้ง และ ข) กระแสเงนิสดทีจ่ะตอ้งจ่ำยช ำระในกรณีทีไ่ม่มกีำรค ้ำประกนัดงักล่ำวหรอืกำรประมำณ
จ ำนวนเงนิทีต่อ้งจ่ำยใหแ้ก่บุคคลภำยนอกส ำหรบัเพื่อโอนภำระผูกพนัดงักล่ำวออกไป 
 
สญัญำค ้ำประกนัทีเ่กี่ยวขอ้งกบัเงนิกูย้มืหรอืค่ำใชจ้่ำยคำ้งจ่ำยอื่นๆ ทีไ่ม่ไดร้บัผลตอบแทน มลูค่ำยุตธิรรมจะแสดงรวมเป็นส่วนหนึ่ง
ของตน้ทุนของเงนิลงทุน 
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6 กำรจดักำรควำมเส่ียงทำงกำรเงิน 

 
6.1 ปัจจยัควำมเส่ียงทำงกำรเงิน 

 
กจิกรรมของกลุ่มกจิกำรย่อมมคีวำมเสีย่งทำงกำรเงนิทีห่ลำกหลำยซึ่งไดแ้ก่ ควำมเสีย่งจำกตลำด (รวมถงึควำมเสีย่งจำกอตัรำ
แลกเปลี่ยน ควำมเสีย่งจำกอตัรำดอกเบี้ย และควำมเสีย่งดำ้นรำคำ) ควำมเสีย่งดำ้นกำรใหส้นิเชื่อ และควำมเสีย่งดำ้นสภำพคล่อง 
แผนกำรจดักำรควำมเสีย่งของกลุ่มกจิกำรจงึมุ่งเน้นไปยงัควำมผนัผวนของตลำดกำรเงนิและบรหิำรจดักำรเพื่อลดผลกระทบต่อ
ผลกำรด ำเนินงำนใหอ้ยู่ในระดบัทีย่อมรบัได ้กลุ่มกจิกำรจงึใชอ้นุพนัธเ์พื่อป้องกนัควำมเสีย่งบำงประกำรทีจ่ะเกดิขึน้ 
 
กลุ่มกิจกำรมีส่วนงำนบริหำรกำรเงินในกำรจัดกำรควำมเสี่ยง โดยนโยบำยของกลุ่มกิจกำรรวมถึงนโยบำยควำมเสี่ยง  
ในดำ้นต่ำงๆ ไดแ้ก่ ควำมเสีย่งจำกอตัรำแลกเปลี่ยนเงนิตรำต่ำงประเทศ ควำมเสีย่งจำกอตัรำดอกเบี้ย ควำมเสีย่งจำกรำคำ
ควำมเสีย่งดำ้นกำรใหส้นิเชื่อ และควำมเสีย่งดำ้นสภำพคล่อง ทัง้นี้ หลกักำรในกำรป้องกนัควำมเสีย่งจะเป็นไปตำมนโยบำยที่
คณะกรรมกำรบรษิทัอนุมตั ิเพื่อสื่อสำรและใชเ้ป็นเครื่องมอืในกำรควบคุมส่วนงำนบรหิำรกำรเงนิในทุกกจิกำรของกลุ่มกจิกำร 
 
6.1.1 ควำมเส่ียงจำกตลำด 

 
ก) ควำมเส่ียงจำกอตัรำแลกเปล่ียน 

 
กลุ่มกจิกำรมคีวำมเสีย่งจำกอตัรำแลกเปลี่ยนจำกธุรกรรมกำรค้ำในอนำคต และสนิทรพัย์และหนี้สนิสุทธซิึ่งเป็นสกุลเงนิที่
ไม่ใช่สกุลเงนิที่ใช้ในกำรด ำเนินงำนของแต่ละบรษิัทในกลุ่มกิจกำร กลุ่มกจิกำรมแีนวทำงบรหิำรควำมเสี่ยงโดยพจิำรณำ   
กำรเขำ้ท ำสญัญำแลกเปลีย่นเงนิตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำตำมควำมเหมำะสม 
 
ความเสีย่ง 
 
กลุ่มกจิกำรและบรษิทัมคีวำมเสีย่งจำกอตัรำแลกเปลี่ยน ณ วนัสิน้รอบระยะเวลำรำยงำน ซึง่สรุปเป็นสกุลเงนิบำท ดงันี้ 
 
 งบกำรเงินรวม 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 ดอลลำห์สหรฐั ดอลลำร์

สิงคโปร ์
ดอลลำห์สหรฐั ดอลลำร์

สิงคโปร ์
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     
เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด  1,870   -   111   -    
ลูกหนี้กำรคำ้และลูกหนี้อื่น - สุทธ ิ  1,809   -   81   -  
เจำ้หนี้กำรคำ้และเจำ้หนี้อื่น  (127)  -   (9)  (1) 
สญัญำซื้อขำยเงนิตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ     
- ซื้อเงนิตรำต่ำงประเทศ - ป้องกนัควำมเสีย่ง
กระแสเงนิสด - - (1) - 
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 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 ดอลลำห์สหรฐั 

พนับำท 
ดอลลำห์สหรฐั 

พนับำท 
   
เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด 127  1  
ลูกหนี้กำรคำ้และลูกหนี้อื่น - สุทธ ิ 99  5  
เจำ้หนี้กำรคำ้และเจำ้หนี้อื่น  (55)  (5) 
สญัญำซื้อขำยเงนิตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ   
- ซื้อเงนิตรำต่ำงประเทศ - ป้องกนัควำมเสีย่งกระแสเงนิสด -  (1) 
 
กำรเปลีย่นแปลงของอตัรำแลกเปลี่ยนไม่ไดส้่งผลกระทบต่อก ำไรสุทธขิองกลุ่มกจิกำรอย่ำงมสีำระส ำคญั 
 

ข) ควำมเส่ียงจำกอตัรำดอกเบีย้ 
 
กลุ่มกจิกำรมคีวำมเสีย่งจำกอตัรำดอกเบีย้ทีเ่กดิจำกกำรเปลีย่นแปลงของอตัรำดอกเบี้ยในหนี้สนิและสนิทรพัยท์ีม่ภีำระ
ดอกเบี้ย ซึ่งกลุ่มกจิกำรไดบ้รหิำรควำมเสีย่งบำงส่วนโดยกำรบรหิำรรำยรบักบัรำยจ่ำยทีม่ภีำระดอกเบี้ยใกล้เคียงกนั  
ใหส้อดคลอ้งกนั และบรหิำรโดยเขำ้ท ำสญัญำอนุพนัธเ์พื่อป้องกนัควำมเสีย่ง เช่น สญัญำแลกเปลีย่นอตัรำดอกเบีย้ ทัง้นี้ 
ผูบ้รหิำรไดพ้จิำรณำควำมเสีย่งจำกอตัรำดอกเบี้ยเป็นรำยเดอืนตำมสกุลเงนิและหน่วยธุรกจิ โดยค ำนึงถงึกำรจดัหำเงนิทุน
ประกอบกบักำรป้องกนัควำมเสีย่ง   
 
ควำมเสี่ยงจำกกระแสเงนิสดของอตัรำดอกเบี้ยคือควำมเสี่ยงที่กำรเปลี่ยนแปลงของอตัรำดอกเบี้ยในตลำดจะส่งผล
กระทบต่อกระแสเงินสดที่เกิดจำกสนิทรพัย์หรอืหนี้สินที่มอีตัรำดอกเบี้ยผนัแปร ดงันัน้กำรกู้ยมืด้วยอตัรำดอกเบี้ย  
ผนัแปรจงึท ำใหก้ลุ่มกจิกำรมคีวำมเสีย่งจำกกระแสเงนิสดของอตัรำดอกเบีย้ กลุ่มกจิกำรบรหิำรควำมเสี่ยงนี้โดยกำรใช้
สญัญำแลกเปลีย่นอตัรำดอกเบีย้ใหเ้ป็นอตัรำดอกเบีย้คงทีด่งัทีก่ล่ำวขำ้งต้น 
 
ควำมเสีย่งจำกมูลค่ำยุตธิรรมของอตัรำดอกเบี้ยคอืควำมเสีย่งทีมู่ลค่ำของสนิทรพัย์หรอืหนี้สนิทำงกำรเงนิจะเปลี่ยนแปลง
ไปเนื่องจำกกำรเปลี่ยนแปลงของอตัรำดอกเบี้ยในตลำด กลุ่มกจิกำรไดบ้รหิำรควำมเสีย่งจำกมูลค่ำยุติธรรมของอตัรำ
ดอกเบี้ยโดยกำรท ำสญัญำแลกเปลี่ยนอตัรำดอกเบี้ยจำกอตัรำดอกเบี้ยคงที่เป็นอตัรำดอกเบี้ยลอยตวัเพื่อรกัษำอตัรำ
ดอกเบีย้คงทีใ่หเ้ป็นไปตำมนโยบำยกำรบรหิำรควำมเสีย่งของกลุ่มกจิกำรดงัทีก่ล่ำวขำ้งตน้ 
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รำยกำรกระทบยอดก ำไร (ขำดทุน) จำกกำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำยุติธรรมของเครื่องมอืป้องกนัควำมเสี่ยงกระแสเงินสดที่
แสดงอยู่ในองคป์ระกอบอื่นของส่วนของเจำ้ของ ส ำหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม มดีงันี้ 
 

 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2565 

พนับำท 
พ.ศ. 2564 
พนับำท 

   
รำคำตำมบญัชตีน้งวด ณ วนัที ่1 มกรำคม   (3,712)  (7,570) 
หกั:  กำรเปลี่ยนแปลงของมลูค่ำยุตธิรรมของเครื่องมอืทีใ่ชป้้องกนั 
         ควำมเสีย่งรบัรูเ้ขำ้ก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น  

 
 3,900  

 
4,822 

บวก: กำรจดัประเภทจำกก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่นไปก ำไรขำดทุน 740 - 
บวก: ภำษีเงนิไดร้อกำรตดับญัช ี  (928)  (964) 
รำคำตำมบญัชีปลำยงวด ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม  - (3,712) 
 
สนิทรพัยแ์ละหนี้สนิทำงกำรเงนิทีส่ ำคญัสำมำรถจดัตำมประเภทของอตัรำดอกเบีย้และวนัครบก ำหนด ไดด้งันี้  
 

 งบกำรเงินรวม 
 อตัรำดอกเบี้ยคงท่ี อตัรำดอกเบี้ยลอยตวั    

 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2565 

ภำยใน  
1 ปี 

พนับำท 
1 - 5 ปี 

พนับำท 

มำกกว่ำ  
5 ปี 

พนับำท 

ภำยใน  
1 ปี 

พนับำท 
1 - 5 ปี 

พนับำท 

มำกกว่ำ  
5 ปี 

พนับำท 

ไม่มีอตัรำ
ดอกเบี้ย 
พนับำท 

รวม 
พนับำท 

ดอกเบี้ย
(ร้อยละ 
ต่อปี) 

          
สินทรพัยท์ำงกำรเงิน          
เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด  -     -     -     535,958   -     -     3,998   539,956   0.05 - 0.50  
เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่กจิกำรที ่
   เกีย่วขอ้งกนั 

 
25,000 

 
 -    

 
 -    

 
- 

 
 -    

 
 -    

 
 -    

 
 25,000  

 
 4.60 - 5.47  

 25,000     -     -    535,958  -     -     3,998  564,956   
          
หน้ีสินทำงกำรเงิน          
เงนิกูย้มืระยะยำวจำก 
   สถำบนักำรเงนิ 

 
60,000 

 
60,000 

 
 -    

 
 96,000  

 
 353,250  

 
 -    

 
 -    

 
569,250 

 
4.10 - 4.42 

หนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ  -     -     -     39,094   44,518   -     -     83,612  4.10 - 4.17 
 60,000 60,000  -     135,094   397,768   -     -    652,862  
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 งบกำรเงินรวม 
 อตัรำดอกเบี้ยคงท่ี อตัรำดอกเบี้ยลอยตวั    

 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564 

ภำยใน  
1 ปี 

พนับำท 
1 - 5 ปี 

พนับำท 

มำกกว่ำ  
5 ปี 

พนับำท 

ภำยใน  
1 ปี 

พนับำท 
1 - 5 ปี 

พนับำท 

มำกกว่ำ  
5 ปี 

พนับำท 

ไม่มีอตัรำ
ดอกเบี้ย 
พนับำท 

รวม 
พนับำท 

ดอกเบี้ย
(ร้อยละ 
ต่อปี) 

          
สินทรพัยท์ำงกำรเงิน          
เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด  -     -     -     159,808   -     -     8,300   168,108  0.05 - 0.50 
เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่กจิกำรที ่
   เกีย่วขอ้งกนั  -     -     -     14,450   -     -     -     14,450  5.47 
  -     -     -    174,258  -     -    8,300  182,558   
          
หน้ีสินทำงกำรเงิน          
เงนิกูย้มืระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงนิ  -     -     -     120,000   -     -     -     120,000  2.33 - 2.35 
เงนิกูย้มืระยะยำวจำก 
   สถำบนักำรเงนิ  60,000  120,000  -     45,750   149,250   -     -    375,000 4.10 - 4.13 
หนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ  44,324   77,530   -    - -  -     -     121,854  4.10 
  104,324  197,530  -     165,750   149,250   -     -    616,854  

 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 อตัรำดอกเบี้ยคงท่ี อตัรำดอกเบี้ยลอยตวั    
 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2565 

ภำยใน  
1 ปี 

พนับำท 
1 - 5 ปี 

พนับำท 

มำกกว่ำ  
5 ปี 

พนับำท 

ภำยใน  
1 ปี 

พนับำท 
1 - 5 ปี 

พนับำท 

มำกกว่ำ  
5 ปี 

พนับำท 

ไม่มีอตัรำ
ดอกเบี้ย 
พนับำท 

รวม 
พนับำท 

ดอกเบี้ย
(ร้อยละ 
ต่อปี) 

          

สินทรพัยท์ำงกำรเงิน          
เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด  -     -     -     374,656   -     -     -     374,656  0.10 - 0.25 
เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่กจิกำรที ่
   เกีย่วขอ้งกนั 

  
148,500  

 
 -    

 
 -    

 
 -    

 
 -    

 
 -    

 
 -    

 
 148,500  

 
4.60 - 5.47 

  148,500   -     -     374,656   -     -     -     523,156   
          
หน้ีสินทำงกำรเงิน          
เงนิกูย้มืระยะยำวจำก 
   สถำบนักำรเงนิ 

  
60,000  

 
 60,000  

 
 -    

 
 96,000  

 
 353,250  

 
 -    

 
 -    

 
 569,250  

 
4.10 - 4.42 

หนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ  -     -     -     1,610   3,309   -     -     4,919  4.10 
  60,000   60,000   -     97,610   356,559   -     -     574,169   
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 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 อตัรำดอกเบี้ยคงท่ี อตัรำดอกเบี้ยลอยตวั    
 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564 

ภำยใน  
1 ปี 

พนับำท 
1 - 5 ปี 

พนับำท 

มำกกว่ำ  
5 ปี 

พนับำท 

ภำยใน  
1 ปี 

พนับำท 
1 - 5 ปี 

พนับำท 

มำกกว่ำ  
5 ปี 

พนับำท 

ไม่มีอตัรำ
ดอกเบี้ย 
พนับำท 

รวม 
พนับำท 

ดอกเบี้ย
(ร้อยละ 
ต่อปี) 

          

สินทรพัยท์ำงกำรเงิน          
เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด - - - 53,915 - - - 53,915 0.05 - 0.10 
เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่กจิกำรที ่
   เกีย่วขอ้งกนั 181,000 - - 14,450 - - - 195,450 4.10 - 5.47 
 181,000 - - 68,365 - - - 249,365  
          
หน้ีสินทำงกำรเงิน          
เงนิกูย้มืระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงนิ - - - 120,000 - - - 120,000 2.33 - 2.35 
เงนิกูย้มืระยะยำวจำก 
   สถำบนักำรเงนิ 60,000 120,000 - 45,750 149,250 - - 375,000 4.10 - 4.13 
หนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ 1,012 2,991 - - - - - 4,003 4.10 
 61,012 122,991 - 165,750 149,250 - - 499,003  

 
การวเิคราะหค์วามอ่อนไหว 
 
รำยกำรก ำไรหรอืขำดทุนจะมคีวำมอ่อนไหวจำกกำรเปลีย่นแปลงในอตัรำดอกเบีย้ ดงันี้ 
 
 ผลกระทบต่อก ำไรสุทธิ 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2565 

พนับำท 
พ.ศ. 2564 
พนับำท 

พ.ศ. 2565 
พนับำท 

พ.ศ. 2564 
พนับำท 

     

อตัรำดอกเบีย้ - เพิม่ขึน้รอ้ยละ 1* 3,261 2,986  3,938 3,578 
อตัรำดอกเบีย้ - ลดลงรอ้ยละ 1* (3,261) (2,986) (3,938) (3,578) 

  * โดยก ำหนดใหปั้จจยัอื่นคงที่ 
 

ค) ควำมเส่ียงด้ำนรำคำ 
 
กลุ่มกิจกำรมคีวำมเสี่ยงด้ำนรำคำจำกกำรผนัผวนของค่ำระวำงซึ่งเป็นต้นทุนหลกัในกำรให้บรกิำร ส ำหรบัธุรกิจกำร
ขนส่งสนิค้ำทำงอำกำศ รำคำต้นทุนค่ำระวำงส่วนใหญ่เป็นต้นทุนคงที่ โดยเป็นกำรจ่ำยค่ำระวำงแบบเหมำจ่ำยใหแ้ก่ 
สำยกำรบนิ ในกรณีทีต่้นทุนค่ำระวำงมกีำรผนัแปรตำมรำคำตลำด กลุ่มกจิกำรจะก ำหนดรำคำใหบ้รกิำรในรำคำตน้ทุน
บวกก ำไรขัน้ต ่ำ จงึสำมำรถผลกัควำมผนัผวนดำ้นรำคำนี้ไปยงัลูกคำ้ไดส้่วนหนึ่ง ส ำหรบัธุรกจิกำรใหบ้รกิำรขนส่งสนิคำ้
ระหว่ำงประเทศทำงเรอื กลุ่มกจิกำรมกีำรคำดกำรณ์ปรมิำณควำมต้องกำรขนส่งของลูกคำ้และจองระวำงเป็นปรมิำณ
มำกในครำวเดียวกันเพื่อเพิ่มอ ำนำจกำรต่อรองรำคำ กลุ่มกิจกำรจะมีกำรติดตำมรำคำค่ำระวำงอย่ำงใกล้ชิดเพื่อ
คำดกำรณ์สถำนกำรณ์และแนวโน้มรำคำค่ำระวำง เพื่อใหส้ำมำรถก ำหนดรำคำใหบ้รกิำรใหม้สี่วนต่ำงก ำไรทีส่ำมำรถ
รองรบักำรเปลีย่นแปลงของรำคำได ้
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6.1.2 ควำมเส่ียงด้ำนเครดิต 

 
ควำมเสีย่งดำ้นเครดติโดยส่วนใหญ่เกิดจำกรำยกำรเงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด กระแสเงนิสดตำมสญัญำของ
เงนิลงทุนในตรำสำรหนี้ทีว่ดัมูลค่ำด้วยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย สนิทรพัย์อนุพนัธ์ รวมถงึควำมเสีย่งดำ้นกำรใหส้นิเชื่อแก่
ลูกคำ้และลูกหนี้คงคำ้ง 
 

ก) กำรบรหิำรควำมเสีย่ง 
 
กลุ่มกิจกำรบรหิำรควำมเสี่ยงด้ำนเครดติโดยกำรจดักลุ่มของควำมเสีย่ง ส ำหรบัเงนิฝำกธนำคำรและสถำบนักำรเงนิ 
กลุ่มกจิกำรจะเลอืกท ำรำยกำรกบัสถำบนักำรเงนิทีม่คีวำมน่ำเชื่อถอืระดบัสงู  
 
ส ำหรบักำรท ำธุรกรรมกบัลูกคำ้ กลุ่มกจิกำรจะประเมนิควำมเสีย่งจำกคุณภำพเครดติของลูกคำ้ โดยพจิำรณำจำกฐำนะ
ทำงกำรเงนิ ประสบกำรณ์ที่ผ่ำนมำ และปัจจยัอื่นๆ และก ำหนดกำรให้วงเงนิสนิเชื่อจำกผลกำรประเมนิดงักล่ำวซึ่ง
เป็นไปตำมขอ้ก ำหนดของคณะกรรมกำรบรษิทั ทัง้นี้ ผูบ้รหิำรในสำยงำนทีเ่กีย่วขอ้งจะท ำกำรตรวจสอบกำรปฏบิตัติำม
ขอ้ก ำหนดดำ้นวงเงนิเครดติของลูกคำ้อย่ำงสม ่ำเสมอ 

 
ข) กำรดอ้ยค่ำของสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิ 

 
กลุ่มกจิกำรและบรษิทัมสีนิทรพัย์ทำงกำรเงนิทีต่้องมกีำรพจิำรณำตำมโมเดลกำรวดัมูลค่ำผลขำดทุนดำ้นเครดติทีค่ำดว่ำ
จะเกดิขึน้ 
 
• ลูกหนี้กำรคำ้และลูกหนี้อื่น 
• เงนิใหกู้ย้มืแก่กจิกำรทีเ่กี่ยวขอ้งกนั 
• เงนิประกนัสญัญำ 
 
แมว่้ำกลุ่มกจิกำรจะมรีำยกำรเงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสดซึง่เขำ้เงื่อนไขกำรพจิำรณำกำรดอ้ยค่ำภำยใต ้TFRS 9 
แตผู่บ้รหิำรพจิำรณำว่ำรำยกำรดงักล่ำวไม่มคีวำมเสีย่งดำ้นเครดติทีม่นีัยส ำคญั 
 
กลุ่มกจิกำรและบรษิทัจะตดัจ ำหน่ำยลูกหนี้กำรคำ้เมื่อคำดว่ำจะไม่ได้รบัช ำระคนื ขอ้บ่งชี้ทีค่ำดว่ำจะไม่ไดร้บัช ำระคนื 
เช่น กำรไม่ยอมปฏบิตัติำมแผนกำรช ำระหนี้หรอืทยอยช ำระหนี้ ไม่มกีำรช ำระเงนิตำมสญัญำหรอืไม่สำมำรถตดิต่อได้
เป็นระยะเวลำนำน 
 
ผลขำดทุนด้ำนเครดติที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นของลูกหนี้กำรค้ำจะแสดงเป็นผลขำดทุนด้ำนเครดติที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นสุทธ ิ
ในก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน กำรได้รบัช ำระหนี้คนืจำกจ ำนวนที่ได้ตดัจ ำหน่ำยไปจะถูกบนัทกึกลบัรำยกำรในรำยกำร
เดยีวกนักบัทีไ่ดบ้นัทกึผลขำดทุนไป 
 
กำรรบัรูผ้ลขำดทุนดำ้นเครดติไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมำยเหตุขอ้ 11  
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6.1.3 ควำมเส่ียงด้ำนสภำพคล่อง 

 
กำรจดักำรควำมเสีย่งดำ้นสภำพคล่องอย่ำงรอบคอบคอืกำรมจี ำนวนเงนิสด และกำรมแีหล่งเงนิทุนทีส่ำมำรถเบกิใชไ้ด้
จำกวงเงนิดำ้นสนิเชื่อทีเ่พยีงพอต่อกำรช ำระภำระผูกพนัเมื่อถึงก ำหนดช ำระ  เพื่อวตัถุประสงค์ในกำรบรหิำรสภำพคล่อง
ของกลุ่มกิจกำร จำกลกัษณะของกำรด ำเนินธุรกิจของกลุ่มกิจกำรซึ่งเป็นธุรกิจที่มคีวำมยดืหยุ่นและเปลี่ยนแปลงอยู่
ตลอดเวลำ ส่วนงำนบริหำรกำรเงินของกลุ่มกิจกำรได้คงไว้ซึ่งควำมยืดหยุ่นในแหล่งเงินทุนโดยกำรคงไว้ซึ่งวงเงิน
สนิเชื่อทีเ่พยีงพอ ณ วนัสิน้รอบระยะเวลำบญัช ี 
 

ก) กำรจดักำรดำ้นกำรจดัหำเงนิ 
 
กลุ่มกจิกำรมวีงเงนิกูท้ีย่งัไม่ไดเ้บกิใช ้ณ วนัที ่31 ธนัวำคมมดีงัต่อไปนี้ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
อตัรำดอกเบีย้ลอยตวั     
หมดอำยุภำยในหนึ่งปี     
   - วงเงนิเบกิเกนิบญัช ี 74,000 47,000 35,000 5,000 
   - ตัว๋สญัญำใชเ้งนิ 740,000 320,000 740,000 320,000 
 814,000 367,000 775,000 325,000 
 

ข) วนัครบก ำหนดของหนี้สนิทำงกำรเงนิ 
 
ตำรำงต่อไปนี้แสดงใหเ้หน็ถงึหนี้สนิทำงกำรเงนิทีจ่ดัประเภทตำมระยะเวลำกำรครบก ำหนดตำมสญัญำของ 
ก) หนี้สนิทำงกำรเงนิทีไ่ม่ใช่สญัญำอนุพนัธ์ และ 
ข) สญัญำอนุพนัธ์ที่มีกำรช ำระเป็นยอดสุทธิและยอดขัน้ต้น ซึ่งระยะเวลำครบก ำหนดตำมสญัญำมีควำมส ำคญัต่อ 

ควำมเขำ้ใจในระยะเวลำของกระแสเงนิสดของรำยกำร 
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จ ำนวนเงนิในตำรำงแสดงดว้ยจ ำนวนเงนิตำมสญัญำทีไ่ม่ไดม้กีำรคดิลด ทัง้นี้ ยอดคงเหลอืทีค่รบก ำหนดภำยในระยะเวลำ 
12 เดอืนจะเท่ำกบัมลูค่ำตำมบญัชเีนื่องจำกกำรคดิลดไม่มนีัยส ำคญั 
 
 งบกำรเงินรวม 
 
 
วนัครบก ำหนดของหน้ีสินทำงกำรเงิน  

ภำยใน 1 ปี 
พนับำท 

1 - 5 ปี 
พนับำท 

มำกกว่ำ 5 ปี 
พนับำท 

รวม 
พนับำท 

มูลค่ำ 
ตำมบญัชี 
พนับำท 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2565      
รำยกำรท่ีมิใช่อนุพนัธ์      
เจำ้หนี้กำรคำ้และเจำ้หนี้อื่น 256,177 -  -   256,177   256,177  
หนี้สนิหมุนเวยีนอื่น  7,327   -   -   7,327   7,327  
หนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ  43,031  45,562   -   88,593   83,612  
เงนิกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิ   179,537  448,044   -   627,581   569,250  
หนี้สนิไม่หมุนเวยีนอื่น  -   -   400   400   400  
รวมรำยกำรท่ีมิใช่อนุพนัธ์  486,072   493,606   400   980,078   916,766  
      
อนุพนัธ ์      
สญัญำแลกเปลีย่นอตัรำดอกเบีย้  570 179 - 749  740  
รวม  486,642   493,785   400   980,827   917,506  

 
 งบกำรเงินรวม 
 
 
วนัครบก ำหนดของหน้ีสินทำงกำรเงิน  

ภำยใน 1 ปี 
พนับำท 

1 - 5 ปี 
พนับำท 

มำกกว่ำ 5 ปี 
พนับำท 

รวม 
พนับำท 

มูลค่ำ 
ตำมบญัชี 
พนับำท 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564      
รำยกำรท่ีมิใช่อนุพนัธ์      
เงนิกูย้มืระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงนิ 120,000 - - 120,000 120,000 
เจำ้หนี้กำรคำ้และเจำ้หนี้อื่น 488,320 - - 488,320 488,320 
หนี้สนิหมุนเวยีนอื่น 3,683 - - 3,683 3,683 
หนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ 47,870 81,508 - 129,378 121,854 
เงนิกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิ  118,953 284,164 - 403,117 375,000 
หนี้สนิไม่หมุนเวยีนอื่น - - 1,168 1,168 1,168 
รวมรำยกำรท่ีมิใช่อนุพนัธ์ 778,826 365,672 1,168 1,145,666 1,110,025 
      
อนุพนัธ ์      
สญัญำแลกเปลีย่นอตัรำดอกเบีย้  3,135 2,445 - 5,580 4,640 
รวม 781,961 368,117 1,168 1,151,246 1,114,665 
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 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 
 
วนัครบก ำหนดของหน้ีสินทำงกำรเงิน 

 
ภำยใน 1 ปี 

พนับำท 

 
1 - 5 ปี 

พนับำท 

มำกกว่ำ 
 5 ปี 

พนับำท 

 
รวม 

พนับำท 

มูลค่ำ 
ตำมบญัชี 
พนับำท 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2565      
รำยกำรท่ีมิใช่อนุพนัธ์      
เจำ้หนี้กำรคำ้และเจำ้หนี้อื่น 63,257   -   -  63,257  63,257  
หนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ  1,840   3,583   -   5,423   4,918  
เงนิกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิ  179,537  448,044  -  627,581  569,250  
หนี้สนิไม่หมุนเวยีนอื่น  -   -   704   704   704  
รวมรำยกำรท่ีมิใช่อนุพนัธ์  244,634   451,627   704   696,965   638,129  
อนุพนัธ ์      
สญัญำแลกเปลีย่นอตัรำดอกเบีย้  570 179  -  749  740  
รวม  245,204   451,806   704   697,714   638,869  

 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 
 
วนัครบก ำหนดของหน้ีสินทำงกำรเงิน 

 
ภำยใน 1 ปี 

พนับำท 

 
1 - 5 ปี 

พนับำท 

มำกกว่ำ 
 5 ปี 

พนับำท 

 
รวม 

พนับำท 

มูลค่ำตำม
บญัชี 

พนับำท 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564      
รำยกำรท่ีมิใช่อนุพนัธ์      
เงนิกูย้มืระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงนิ 120,000 - - 120,000 120,000 
เจำ้หนี้กำรคำ้และเจำ้หนี้อื่น 68,073 - - 68,073 68,073 
หนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ 2,048 2,186 - 4,234 4,003 
เงนิกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิ 118,953 284,164 - 403,117 375,000 
หนี้สนิไม่หมุนเวยีนอื่น - - 843 843 843 
รวมรำยกำรท่ีมิใช่อนุพนัธ์ 309,074 286,350 843 596,267 567,919 
อนุพนัธ ์      
สญัญำแลกเปลีย่นอตัรำดอกเบีย้  3,135 2,445 - 5,580 4,640 
รวม 312,209 288,795 843 601,847 572,559 

 
6.2 กำรบริหำรส่วนของเงินทุน 

 
กำรบริหำรควำมเส่ียง 
 
วต้ถุประสงคข์องกำรบรหิำรส่วนของทุน คอื 
 
• กำรรกัษำไวซ้ึ่งกำรด ำเนินงำนต่อเนื่อง เพื่อทีจ่ะสำมำรถก่อใหเ้กดิผลตอบแทนแก่ผูถ้อืหุน้และก่อใหเ้กดิประโยชน์ใหแ้ก่ผูม้ ี

ส่วนไดเ้สยีอื่นๆ และ 
• กำรรกัษำโครงสรำ้งเงนิทุนไวใ้หอ้ยู่ในระดบัทีก่่อใหเ้กดิประโยชน์สงูสุดเพื่อลดตน้ทุนเงนิทุน 
 
กำรทีจ่ะรกัษำหรอืปรบัระดบัโครงสรำ้งของเงนิทุนนัน้ กลุ่มกจิกำรอำจตอ้งปรบัจ ำนวนเงนิปันผลจ่ำย ปรบักำรคนืทุนใหแ้ก่ผู้ถอืหุ้น 
กำรออกหุน้ใหม่ หรอืกำรขำยสนิทรพัยเ์พื่อลดภำระหนี้สนิ 
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การคงไว้ซึง่อตัราส่วนตามสญัญาเงินกู้ (Loan covenants) 
 
ภำยใต้เงื่อนไขของวงเงนิกู้หลกัของกลุ่มกิจกำร กลุ่มกิจกำรจะต้องคงไว้ซึ่งอตัรำส่วนทำงกำรเงนิเกี่ยวกบักำรด ำรงอตัรำส่วน
ควำมสำมำรถในกำรช ำระหนี้ (DSCR : Debt Service Coverage Ratio) ตำมงบกำรเงนิรวมในอตัรำส่วนไม่น้อยกว่ำ 1.25 เท่ำ 
และกำรด ำรงอตัรำส่วนหนี้สนิที่มดีอกเบี้ย ต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (IBDE : Interest Bearing Debt to Equity) ตำมงบกำรเงนิรวม 
ในอตัรำส่วนไม่เกนิ 1.25 เท่ำ ทัง้นี้กลุ่มกจิกำรสำมำรถปฎบิตัติำมเงื่อนไขดงักล่ำวขำ้งตน้ได ้

 
7 มูลค่ำยุติธรรม 

 
มลูค่ำยุตธิรรมแบ่งออกเป็นล ำดบัชัน้ตำมขอ้มลูทีใ่ชด้งันี้ 
 
ขอ้มลูระดบั 1 :  มลูค่ำยุตธิรรมของสนิทรพัยห์รอืหนี้ทีอ่ำ้งองิจำกรำคำเสนอซื้อปัจจุบนั ทีอ่ำ้งองิจำกตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
ขอ้มลูระดบั 2 :  มูลค่ำยุติธรรมของสนิทรพัย์หรอืหนี้วดัมูลค่ำโดยใช้เทคนิคกำรประเมนิมูลค่ำซึ่งใช้ข้อมูลที่สำมำรถสงัเกตได้อย่ำง  

มนีัยส ำคญัและอำ้งองิจำกประมำณกำรของกจิกำรเองมำใชน้้อยทีสุ่ดเท่ำทีเ่ป็นไปได้ 
ขอ้มลูระดบั 3 :  มลูค่ำยุตธิรรมของสนิทรพัยห์รอืหนี้วดัมลูค่ำโดยใชเ้ทคนิคกำรประเมนิมลูค่ำซึง่ไม่ไดม้ำจำกขอ้มลูทีส่งัเกตไดใ้นตลำด 
 
ตำรำงต่อไปนี้แสดงสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิทำงกำรเงนิทีว่ดัมลูค่ำดว้ยมลูค่ำยุตธิรรมในแต่ละระดบั 
 
  งบกำรเงินรวม     
 ข้อมูลระดบัท่ี 1 ข้อมูลระดบัท่ี 2 ข้อมูลระดบัท่ี 3 
 พ.ศ. 2565 

บำท 
พ.ศ. 2564 

บำท 
พ.ศ. 2565 

บำท 
พ.ศ. 2564 

บำท 
พ.ศ. 2565 

บำท 
พ.ศ. 2564 

บำท 
สินทรพัย ์       
สนิทรพัยท์ำงกำรเงนิทีว่ดัมลูค่ำดว้ยมลูค่ำ       
   ยุตธิรรมผ่ำนก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น - - - - 13,250 13,250 
       
หน้ีสิน       
สญัญำซื้อขำยเงนิตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ - - - 2,668 - - 
สญัญำแลกเปลี่ยนอตัรำดอกเบี้ย - - 739,839 4,640,029 - - 
 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ข้อมูลระดบัท่ี 1 ข้อมูลระดบัท่ี 2 ข้อมูลระดบัท่ี 3 
 พ.ศ. 2565 

บำท 
พ.ศ. 2564 

บำท 
พ.ศ. 2565

บำท 
พ.ศ. 2564 

บำท 
พ.ศ. 2565 

บำท 
พ.ศ. 2564 

บำท 
หน้ีสิน       
สญัญำซื้อขำยเงนิตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ - - - 2,668 - - 
สญัญำแลกเปลี่ยนอตัรำดอกเบี้ย - - 739,839 4,640,029 - - 
 
ไม่มกีำรโอนระหว่ำงล ำดบัชัน้มลูค่ำยุตธิรรมในระหว่ำงปี 
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เทคนิคกำรประเมินมูลค่ำส ำหรบักำรวดัมูลค่ำยุติธรรมระดบัท่ี 2  
 
มลูค่ำยุตธิรรมของสญัญำซื้อขำยเงนิตรำต่ำงประเทศค ำนวณโดยใชอ้ตัรำแลกเปลีย่นล่วงหน้ำทีก่ ำหนดไวใ้นตลำดทีม่กีำรซื้อขำยคล่อง 
มูลค่ำยุตธิรรมของสญัญำแลกเปลี่ยนอตัรำดอกเบี้ยถูกก ำหนดจำกอตัรำดอกเบี้ยล่วงหน้ำซึ่งอ้ำงอิงจำกเส้นอตัรำผลตอบแทนทีส่งัเกตได้ 
(observable yield curve) ผลกระทบของกำรคดิลดรำคำส ำหรบัตรำสำรอนุพนัธ์ซึง่มมีลูค่ำยุตธิรรมอยู่ในระดบั 2 ไม่มสีำระส ำคญั 
 
เทคนิคกำรประเมินมูลค่ำส ำหรบักำรวดัมูลค่ำยุติธรรมระดบัท่ี 3 
 
กลุ่มกิจกำรวัดมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพย์ทำงกำรเงินที่วัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่นซึ่งเป็นเงินลงทุน 
ในตรำสำรทุนโดยอำ้งองิกบัรำคำตำมบญัชขีองเงนิลงทุน ซึง่ผูบ้รหิำรพจิำรณำว่ำใกล้เคยีงกบัมลูค่ำยุตธิรรม 
 
กลุ่มกจิกำรเปิดเผยขอ้มลูมลูค่ำยุตธิรรมของอสงัหำรมิทรพัยเ์พื่อกำรลงทุนในหมำยเหตุขอ้ 17 
 
มูลค่ำยุตธิรรมของรำยกำรสนิทรพัย์ทำงกำรเงนิและหนี้สนิทำงกำรเงนิของกลุ่มกจิกำรมมีูลค่ำใกล้เคยีงกบัมูลค่ำตำมบญัช ีเนื่องจำก
ส่วนใหญ่เป็นเครื่องมอืทำงกำรเงนิระยะสัน้ และเงนิกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิมอีตัรำดอกเบี้ยลอยตวัทีใ่กล้เคยีงกบัอตัรำตลำด 
 

8 ประมำณกำรทำงบญัชีท่ีส ำคญั และกำรใช้ดลุยพินิจ 
 
กำรประมำณกำร ขอ้สมมตฐิำนและกำรใชดุ้ลยพนิิจ ไดม้กีำรประเมนิทบทวนอย่ำงต่อเนื่อง และอยู่บนพืน้ฐำนของประสบกำรณ์ในอดตี
และปัจจยัอื่น ๆ ซึง่รวมถงึกำรคำดกำรณ์ถงึเหตุกำรณ์ในอนำคตทีเ่ชื่อว่ำมเีหตุผลในสถำนกำรณ์ขณะนัน้ 
 
กลุ่มกิจกำรมกีำรประมำณกำรทำงบญัช ีและใช้ข้อสมมติฐำนทีเ่กี่ยวข้องกบัเหตุกำรณ์ในอนำคต ผลของประมำณกำรทำงบญัชอีำจ 
ไม่ตรงกบัผลทีเ่กดิขึน้จรงิ ประมำณทำงกำรบญัชทีีส่ ำคญัและขอ้สมมตฐิำนทีม่คีวำมเสีย่งอย่ำงเป็นสำระส ำคญัทีอ่ำจเป็นเหตุใหเ้กิดกำร
ปรบัปรุงยอดคงเหลอืของสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิในรอบระยะเวลำบญัชหีน้ำ มดีงันี้ 
 
(ก) กำรรบัรูส้นิทรพัยภ์ำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัช ี

 
กำรรบัรู้สนิทรพัย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชขีึ้นอยู่กบัควำมเป็นไปได้ค่อนข้ำงแน่ที่จะมกี ำไรทำงภำษีในอนำคตเพียงพอที่จะน ำ 
ผลแตกต่ำงชัว่ครำวมำใช้หักภำษีได้ ในกำรพิจำรณำก ำไรทำงภำษีในอนำคต กลุ่มกิจกำรได้มีกำรพิจำรณำถึงกำรคำดกำรณ์  
ผลประกอบกำรล่ำสุดทีม่อียู่ ดงันัน้ กำรรบัรูส้นิทรพัย์ภำษีเงนิได้รอกำรตดับญัชจีงึมำจำกกำรใชส้มมติฐำนเกี่ยวกบัผลประกอบกำร 
ในอนำคตของกลุ่มกจิกำร 
 

(ข) ภำระผกูพนัผลประโยชน์เมื่อเกษียณอำยุ 
 
มูลค่ำปัจจุบนัของภำระผูกพนัผลประโยชน์เมื่อเกษียณอำยุขึ้นอยู่กบัข้อสมมติฐำนหลำยข้อ ข้อสมมติฐำนที่ใช้และผลกระทบจำก 
กำรเปลีย่นแปลงทีเ่ป็นไปไดข้องขอ้สมมตฐิำนไดเ้ปิดเผยขอ้มลูอยู่ในหมำยเหตุขอ้ 26 
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(ค) กำรประมำณกำรทีเ่กีย่วกบักำรวดัมลูค่ำยุตธิรรมของสนิทรพัยส์ุทธทิีร่ะบุไดท้ีไ่ดม้ำจำกกำรซื้อเงนิลงทุนในบรษิทัร่วมและกำรร่วมคำ้ 

 
กลุ่มกิจกำรบนัทกึเงนิลงทุนในบรษิัทร่วมและกำรร่วมค้ำโดยวดัมูลค่ำยุติธรรมของสนิทรพัย์สุทธิที่ระบุได้ที่ได้มำจำกกำรซื้อ 
เงนิลงทุน และพจิำรณำกำรปันส่วนตน้ทุนกำรซื้อเงนิลงทุนตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัที ่3 เรื่องกำรรวมธุรกจิ 
 
กำรประเมนิมูลค่ำยุตธิรรมของสนิทรพัย์สุทธทิีร่ะบุไดอ้ำศยัวธิกีำรประเมนิมูลค่ำยุตธิรรม และขอ้สมมตฐิำนเกี่ยวขอ้งกบักำรใช้
ดุลยพนิิจและขอ้สมมตฐิำนทีส่ ำคญัของผูบ้รหิำรในกำรประเมนิมลูค่ำ 

 
(ง)  กำรก ำหนดอำยุสญัญำเช่ำ 

 
กลุ่มกจิกำรพจิำรณำข้อเท็จจรงิและสภำพแวดล้อมที่เกี่ยวขอ้งทัง้หมดทีท่ ำให้เกิดสิง่จูงใจทำงเศรษฐกิจส ำหรบัผู้เช่ำ ในกำรใช้สิทธิ
ขยำยอำยุสญัญำเช่ำหรอืไม่ใชส้ทิธใินกำรยกเลกิสญัญำเช่ำเพื่อก ำหนดอำยุสญัญำเช่ำ กลุ่มกจิกำรพจิำรณำกำรก ำหนดอำยุสญัญำเช่ำ 
กต็่อเมื่อสญัญำเช่ำนัน้มคีวำมแน่นอนอย่ำงสมเหตุสมผลทีร่ะยะเวลำกำรเช่ำจะถูกขยำยหรอืถูกยกเลกิ  
 
ส ำหรบักำรเช่ำอสงัหำรมิทรพัย ์ปัจจยัหลกัทีเ่กีย่วขอ้งมำกทีสุ่ดคอืระยะสญัญำเช่ำในอดตี ค่ำใชจ้่ำย และสภำพของสนิทรพัยท์ีเ่ช่ำ 
 
สทิธิขยำยอำยุสญัญำเช่ำส่วนใหญ่ในสญัญำเช่ำอำคำรส ำนักงำนและยำนพำหนะไม่ได้ถูกรวมอยู่ในหนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ เนื่องจำก  
กลุ่มกจิกำรพจิำรณำ ก) สภำพของสนิทรพัยท์ีเ่ช่ำ และ/หรอื ข) กำรเปลีย่นแทนสนิทรพัยจ์ะไม่ก่อใหเ้กดิต้นทุนอย่ำงมสีำระส ำคญั 
 
อำยุสญัญำเช่ำจะถูกประเมินใหม่เมื่อกลุ่มกิจกำรใช้ (หรือไม่ใช้) สิทธิหรือกลุ่มกิจกำรมีภำระผูกพันในกำรใช้ (หรือไม่ใช้สิทธิ)  
กำรประเมนิควำมแน่นอนอย่ำงสมเหตุสมผลจะเกิดขึ้นเมื่อเกิดเหตุกำรณ์ทีม่นีัยส ำคญัหรอืกำรเปลี่ยนแปลงของสภำพแวดล้อมที่มี
นัยส ำคญั ซึง่มผีลกระทบต่อกำรประเมนิอำยุสญัญำเช่ำและอยู่ภำยใตก้ำรควบคุมของกลุ่มกจิกำร  
 

(จ) กำรดอ้ยค่ำของสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิ 
 
ผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำของสินทรพัย์ทำงกำรเงินอ้ำงอิงจำกสมมติฐำนที่เกี่ยวกับควำมเสี่ยงในกำรผิดนัดช ำระหนี้และ  
อตัรำกำรขำดทุนทีค่ำดว่ำจะเกดิ กลุ่มกจิกำรใชดุ้ลยพนิิจในกำรประเมนิขอ้สมมตฐิำนเหล่ำนี้ และพจิำรณำเลอืกปัจจยัทีส่่งผล
ต่อกำรค ำนวณกำรดอ้ยค่ำบนพื้นฐำนของขอ้มูลในอดตีของกลุ่มกิจกำรและสภำวะแวดล้อมทำงตลำดทีเ่กิดขึ้น ณ ทุกสิ้นรอบ
ระยะเวลำรำยงำน 
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9 ข้อมูลจ ำแนกตำมส่วนงำน 

 
ข้อมูลจ ำแนกตำมส่วนงำน แบ่งตำมส่วนงำนที่น ำเสนอและได้รบักำรสอบทำนโดยผู้มีอ ำนำจตัดสินใจสูงสุดด้ำนกำรด ำเนินงำน  
คอืคณะกรรมกำรบรษิทั โดยรวมส่วนงำนทีม่ลีกัษณะที่คล้ำยคลึงกนัเข้ำด้วยกนั ผูม้อี ำนำจตดัสนิใจสูงสุดด้ำนกำรด ำเนินงำน วดัผล  
กำรด ำเนินงำนของแต่ละส่วนงำนโดยใชก้ ำไรขัน้ต้น ส่วนงำนทีน่ ำเสนอประกอบไปดว้ยธุรกจิขนส่งสนิคำ้ทำงอำกำศ ธุรกจิขนส่งสนิคำ้
ทำงทะเลและทำงบก ธุรกจิกำรบรหิำรจดักำรโลจสิตกิส ์ธุรกจิโลจสิตกิสส์ ำหรบัเคมภีณัฑแ์ละสนิคำ้อนัตรำยและบรหิำรจดักำรอื่นๆ 
 
ธุรกจิขนส่งสนิคำ้ทำงอำกำศ ประกอบธุรกจิหลกัในกำรเป็นตวัแทนใหบ้รกิำรขำยระวำงขนส่งและ ขนถ่ำย

สนิคำ้ทำงอำกำศ ทัง้ภำยในและต่ำงประเทศใหก้บัสำยกำรบนิ รวมถงึบรกิำร
อื่นทีเ่กีย่วขอ้งและใหบ้รกิำรจดักำรคลงัสนิคำ้ในท่ำอำกำศยำน 

ธุรกจิขนส่งสนิคำ้ทำงทะเลและทำงบก ประกอบธุรกจิหลกัในกำรเป็นตวัแทนใหบ้รกิำรขำยระวำงขนส่งและขนถ่ำย
สนิคำ้ทำงทะเลและทำงบกทัง้ภำยในและต่ำงประเทศ 

ธุรกจิกำรบรหิำรจดักำรโลจสิตกิส์ ประกอบธุรกจิหลกัในกำรเป็นผูใ้หบ้รกิำรขนส่งแบบบูรณำกำรครบวงจร โดย
รบัจดักำรขนส่งสนิคำ้ทำงทะเล และทำงอำกำศทัง้ในและต่ำงประเทศ 

ธุรกจิโลจสิตกิสส์ ำหรบัเคมภีณัฑ์และสนิคำ้อนัตรำย ประกอบธุรกจิรบัจดักำรขนส่งสนิคำ้ทำงทะเล ทำงอำกำศ ทำงรำง และทำง
ถนน ทัง้ในประเทศและระหว่ำงประเทศ รวมถงึบรหิำรจดักำรคลงัสนิคำ้
และกระจำยสนิคำ้ส ำหรบัสนิคำ้ประเภทสำรเคม ีและสนิคำ้อนัตรำย 

บรหิำรจดักำรอื่นๆ ใหบ้รกิำรเช่ำอำคำร และบรหิำรจดักำรอื่นๆ 
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 งบกำรเงินรวม 
 พ.ศ. 2565 

 
ธรุกิจขนส่งสินค้ำ 

ทำงอำกำศ 
ธรุกิจขนส่งสินค้ำ 

ทำงทะเลและทำงบก 
ธรุกิจกำรบริหำร
จดักำรโลจิสติกส ์

ธรุกิจโลจิสติกส์
ส ำหรบัเคมีภณัฑ์

และสินค้ำอนัตรำย 
บริหำร 

จดักำรอ่ืนๆ 
รวมกอ่นรำยกำร

ระหว่ำงกนั 
ตดัรำยกำร
ระหว่ำงกนั 

รวมหลงัตดัรำยกำร 
ระหว่ำงกนั 

 พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท 

         
รำยไดจ้ำกกำรขำยและบรกิำร  1,428,850   115,828   629,693   737,905   13,148   2,925,424   (136,638)  2,788,786  
ตน้ทุนขำยและบรกิำร  (1,237,780)  (89,638)  (458,960)  (518,676) (11,576)  (2,316,630)  139,368   (2,177,262) 
ก ำไรขัน้ต้น  191,070   26,190   170,733   219,229   1,572  608,794   2,730   611,524  
รำยไดอ้ื่น         89,594  
ค่ำใชจ้่ำยในกำรขำย         (60,980) 
ค่ำใชจ้่ำยในกำรบรหิำร        (347,116) 
ขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำของสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิ        (29,959) 
ก ำไร (ขำดทุน) อื่น - สุทธ ิ         5,094  
ตน้ทุนทำงกำรเงนิ         (33,664) 
ส่วนแบง่ก ำไรจำกเงนิลงทุนในบรษิทัรว่มและกำรร่วมคำ้         623,954  
ก ำไรกอ่นภำษีเงินได้        858,447 
ภำษเีงนิได ้         (62,788) 
ก ำไรส ำหรบัปี        795,659 
         
จงัหวะเวลำกำรรบัรู้รำยได้         
เมื่อปฏบิตัติำมภำระทีต่อ้งปฏบิตัเิสรจ็สิน้ (point in time)  -     -     73,601   37,466   -     111,067   (2,056)  109,011  
ตลอดช่วงเวลำทีป่ฏบิตัติำมภำระทีต่อ้งปฏบิตั ิ(over time)  1,428,850   115,828   556,092   700,439   13,148   2,814,357   (134,582)  2,679,775  
รวมรำยได ้  1,428,850   115,828   629,693   737,905   13,148   2,925,424   (136,638)  2,788,786  

 
กลุ่มกจิกำรมรีำยไดจ้ำกส่วนงำนในต่ำงประเทศจำกกจิกำรในประเทศสงิคโปร ์จ ำนวน 102.01 ลำ้นบำท (พ.ศ. 2564 : 47.32 ลำ้นบำท) 
 

ลูกค้ำรำยใหญ่ของกลุ่มกิจกำร 
 

ในระหว่ำงปี พ.ศ. 2565 และ พ.ศ. 2564 กลุ่มกจิกำรไม่มรีำยไดจ้ำกลูกคำ้ภำยนอกรำยใดรำยหนึ่งทีม่ำกกว่ำรอ้ยละ 10 ของรำยไดร้วมของกลุ่มกจิกำร จงึมไิดเ้ปิดเผยขอ้มลูเกีย่วกบัลูกคำ้รำยใหญ่ 
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 งบกำรเงินรวม 
 พ.ศ. 2564 

 
ธรุกิจขนส่งสินค้ำ 

ทำงอำกำศ 
ธรุกิจขนส่งสินค้ำ 

ทำงทะเลและทำงบก 
ธรุกิจกำรบริหำร
จดักำรโลจิสติกส ์

ธรุกิจโลจิสติกส์
ส ำหรบัเคมีภณัฑ์

และสินค้ำอนัตรำย 
บริหำร 

จดักำรอ่ืนๆ 
รวมกอ่นรำยกำร

ระหว่ำงกนั 
ตดัรำยกำร
ระหว่ำงกนั 

รวมหลงัตดัรำยกำร 
ระหว่ำงกนั 

 พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท 

         
รำยไดจ้ำกกำรขำยและบรกิำร  1,639,897   106,547   485,392   766,032   14,950   3,012,818   (73,597)  2,939,221  
ตน้ทุนขำยและบรกิำร  (1,447,012)  (77,564)  (365,148)  (568,918)  (11,053)  (2,469,695)  57,647   (2,412,048) 
ก ำไรขัน้ต้น  192,885   28,983   120,244   197,114   3,897   543,123   (15,950)  527,173  
รำยไดอ้ื่น         73,719  
ค่ำใชจ้่ำยในกำรขำย         (84,906) 
ค่ำใชจ้่ำยในกำรบรหิำร         (276,325) 
ขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำของสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิ         (1,714) 
ก ำไร (ขำดทุน) อื่น - สุทธ ิ         5,856  
ตน้ทุนทำงกำรเงนิ         (28,035) 
ส่วนแบง่ก ำไรจำกเงนิลงทุนในบรษิทัรว่มและกำรร่วมคำ้         212,998  
ก ำไรกอ่นภำษีเงินได้         428,766  
ภำษเีงนิได ้         (61,812) 
ก ำไรส ำหรบัปี         366,954  
         
จงัหวะเวลำกำรรบัรู้รำยได้         
เมื่อปฏบิตัติำมภำระทีต่อ้งปฏบิตัเิสรจ็สิน้ (point in time)  -   -   70,596   35,354   -   105,950   (2,134)  103,816  
ตลอดช่วงเวลำทีป่ฏบิตัติำมภำระทีต่อ้งปฏบิตั ิ(over time)  1,639,897   106,547   414,796   730,678   14,950   2,906,868   (71,463)  2,835,405  
รวมรำยได้  1,639,897   106,547   485,392   766,032   14,950   3,012,818   (73,597)  2,939,221  
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10 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 

 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     

เงนิสดในมอื  224   225   -     -    
เชค็ในมอื  3,774   8,075   -     -    
เงนิฝำกสถำบนักำรเงนิ - ประเภทกระแสรำยวนั  70,994   15,814   518   507  
 - ประเภทออมทรพัย์  464,964   143,994   374,138   53,408  
  539,956   168,108   374,656   53,915  
 
 

11 ลูกหน้ีกำรค้ำและลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 
 
11.1  ลูกหน้ีกำรค้ำและลูกหน้ีอ่ืน 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     

ลูกหนี้กำรคำ้ - กจิกำรอื่น  322,073   551,455   19,998   102,776  
หกั  ค่ำเผื่อผลขำดทุนทีค่ำดว่ำจะเกดิขึน้  (41,700)  (15,020)  (1,824)  (2,365) 
ลูกหนี้กำรคำ้ - กจิกำรอื่น - สุทธ ิ  280,373   536,435   18,174   100,411  
ลูกหนี้กำรคำ้ - กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั      
   (หมำยเหตุขอ้ 36.3)  22,081   20,324   2,748   12,868  
ลูกหนี้อื่น - กจิกำรอื่น  3,636   5,045   2,938   -    
ลูกหนี้อื่น - กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั     
   (หมำยเหตุขอ้ 36.3) 1,585  24,572  11,997  40,535  
รำยไดค้ำ้งรบั  60,426   67,347   3,588   4,042  
ค่ำใชจ้่ำยจ่ำยล่วงหน้ำ  10,073   36,941   2,281   28,791  
เงนิทดรองจ่ำย  14,440   7,735   712   1,949  
เงนิปันผลคำ้งรบั - กจิกำรทีเ่กี่ยวขอ้งกนั     
   (หมำยเหตุขอ้ 36.4)  125,246   102,958   233,746   139,806  

  517,860   801,357   276,184   328,402  
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ลูกหนี้กำรคำ้ ณ วนัที ่31 ธนัวำคม สำมำรถวเิครำะห์ตำมอำยุหนี้ทีค่ำ้งช ำระไดด้งันี้ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
ลูกหนี้กำรคำ้ - กจิกำรอื่น     
ยงัไม่ครบก ำหนดช ำระ  222,816   391,541   10,081   56,436  
เกนิก ำหนดช ำระ:     
  ไม่เกนิ 3 เดอืน  60,607   108,550   8,537   43,073  
  3 - 6 เดอืน  1,987   18,860   480   2,446  
  6 - 12 เดอืน  1,983   21,852   79   -    
  เกนิกว่ำ 12 เดอืน  34,680   10,652   821   821  
  322,073   551,455   19,998   102,776  
หกั  ค่ำเผื่อผลขำดทุนทีค่ำดว่ำจะเกดิขึน้  (41,700)  (15,020)  (1,824)  (2,365) 
  280,373   536,435   18,174   100,411  
     
ลูกหนี้กำรคำ้ - กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั      
ยงัไม่ครบก ำหนดช ำระ  20,341   18,879   2,748   12,823  
เกนิก ำหนดช ำระ:     
  ไม่เกนิ 3 เดอืน  1,053   1,407   -     45  
  3 - 6 เดอืน  593   38   -     -    
  6 - 12 เดอืน  94   -     -     -    
  22,081   20,324   2,748   12,868  

 
11.2  กำรด้อยค่ำของลูกหน้ีกำรค้ำ 

 
ค่ำเผื่อผลขำดทุนของลูกหนี้กำรคำ้ มรีำยละเอยีดดงันี้ 
 
 งบกำรเงินรวม 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2565 

ยงัไม่ถึง 
ก ำหนดช ำระ 

พนับำท 
ไม่เกิน 3 เดือน 

พนับำท 
3 - 6 เดือน 

พนับำท 
6 - 12 เดือน 

พนับำท 

เกินกว่ำ  
12 เดือน 
พนับำท 

รวม 
พนับำท 

       

มลูค่ำตำมบญัชขีัน้ตน้       
   - ลูกหนี้กำรคำ้ - กจิกำรอื่น  222,816   60,607   1,987   1,983   34,680   322,073  
ค่ำเผื่อผลขำดทุน  2,315   2,723   253   1,729   34,680   41,700  
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 งบกำรเงินรวม 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564 

ยงัไม่ถึง 
ก ำหนดช ำระ 

พนับำท 
ไม่เกิน 3 เดือน 

พนับำท 
3 - 6 เดือน 

พนับำท 
6 - 12 เดือน 

พนับำท 

เกินกว่ำ  
12 เดือน 
พนับำท 

รวม 
พนับำท 

       

มลูค่ำตำมบญัชขีัน้ตน้       
   - ลูกหนี้กำรคำ้ - กจิกำรอื่น  391,541   108,550   18,860   21,852   10,652   551,455  
ค่ำเผื่อผลขำดทุน  1,258   1,046   264   1,800   10,652   15,020  

 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2565 

ยงัไม่ถึง 
ก ำหนดช ำระ 

พนับำท 
ไม่เกิน 3 เดือน 

พนับำท 
3 - 6 เดือน 

พนับำท 
6 - 12 เดือน 

พนับำท 

เกินกว่ำ  
12 เดือน 
พนับำท 

รวม 
พนับำท 

       

มลูค่ำตำมบญัชขีัน้ตน้       
   - ลูกหนี้กำรคำ้ - กจิกำรอื่น  10,081   8,537   480   79   821   19,998  
ค่ำเผื่อผลขำดทุน  66   612   246   79   821   1,824  

 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564 

ยงัไม่ถึง 
ก ำหนดช ำระ 

พนับำท 
ไม่เกิน 3 เดือน 

พนับำท 
3 - 6 เดือน 

พนับำท 
6 - 12 เดือน 

พนับำท 

เกินกว่ำ  
12 เดือน 
พนับำท 

รวม 
พนับำท 

       

มลูค่ำตำมบญัชขีัน้ตน้       
   - ลูกหนี้กำรคำ้ - กจิกำรอื่น  56,436   43,073   2,446   -     821   102,776  
ค่ำเผื่อผลขำดทุน  646   726   172   -     821   2,365  

 
รำยกำรกระทบยอดค่ำเผื่อผลขำดทุน ส ำหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม มดีงันี้ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ลูกหน้ีกำรค้ำ ลูกหน้ีกำรค้ำ 

 

พ.ศ. 2565 
พนับำท 

พ.ศ. 2564 
พนับำท 

พ.ศ. 2565 
พนับำท 

พ.ศ. 2564 
พนับำท 

     

ค่ำเผื่อผลขำดทุน ณ วนัที ่1 มกรำคม 
                     

15,020  
                     

15,155  
                       

2,365  
                         

909  
รบัรูค้่ำเผื่อผลขำดทุนดำ้นเครดติ (กลบัรำยกำร) ในก ำไร 
   หรอืขำดทุนในระหว่ำงปี 

 
 29,959  

 
 1,714  

 
 (541) 

                       
1,456  

ตดัจ ำหน่ำยลูกหนี้ในระหว่ำงปี (2,522)  (1,849)  -    -    
ลดลงจำกกำรจ ำหน่ำยบรษิทัย่อย (757) - - - 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม  41,700   15,020   1,824  2,365  

  



บริษทั ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส ์จ ำกดั (มหำชน) 
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12 สินทรพัยท์ำงกำรเงินและหน้ีสินทำงกำรเงิน 

 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม กลุ่มกจิกำรไดจ้ดัประเภทสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิทำงเงนิ ดงัต่อไปนี้ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 

 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
สินทรพัยท์ำงกำรเงิน         
สนิทรพัยท์ำงกำรเงนิทีว่ดัดว้ยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย     
- เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด  539,956   168,108   374,656   53,915  
- ลูกหนี้กำรคำ้และลูกหนี้อื่น - สุทธ ิ  604,334   764,415   441,896   299,610  

- เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั   25,000   14,450   148,500   195,450  
- เงนิมดัจ ำ  -     40,000   -     40,000  
- เงนิประกนัสญัญำ  13,832   14,948   1,626   2,393  

- สนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนอื่น  -     30,206   -     -    
สนิทรพัยท์ำงกำรเงนิทีว่ดัมลูค่ำดว้ยมลูค่ำยุตธิรรม 
   ผ่ำนก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น (FVOCI) 

 
 13  

 
 13  

 
 -    

 
 -    

 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 

 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
หน้ีสินทำงกำรเงิน         
หนี้สนิทำงกำรเงนิทีว่ดัดว้ยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย     
- เงนิกูย้มืระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงนิ  -     120,000   -     120,000  
- เจำ้หนี้กำรคำ้และเจำ้หนี้อื่น  256,177   488,320   63,257   68,073  

- หนี้สนิหมุนเวยีนอื่น  7,313   2,645   -     -    
- เงนิกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิ  569,250   375,000   569,250   375,000  
- หนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ - สุทธ ิ  83,612   121,854   4,918   4,003  

- หนี้สนิไม่หมุนเวยีนอื่น  400   1,168   704   843  
หนี้สนิอนุพนัธท์ำงกำรเงนิ     
- สญัญำซื้อขำยเงนิตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ  -    3  -    3 
- สญัญำแลกเปลีย่นอตัรำดอกเบี้ย 740  4,640  740  4,640  

  



บริษทั ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส ์จ ำกดั (มหำชน) 
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13 สินทรพัยห์มุนเวียนอ่ืน 

 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     
ภำษซีื้อทีย่งัไม่ถงึก ำหนด  2,002   5,749   344   1,510  
ภำษมีลูค่ำเพิม่รอขอคนื  805   1,191   -     879  
เงนิมดัจ ำ  20,242   40,000   20,242   40,000  
อื่นๆ  6,171   5,579   -     -    
  29,220   52,519   20,586   42,389  
หกั  ค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำของเงนิมดัจ ำ  (20,242)  -     (20,242)  -    
  8,978   52,519   344   42,389  
 

14 เงินลงทุนในบริษทัย่อย 
 
รำยละเอยีดเกีย่วกบับรษิทัย่อย ณ วนัที ่31 ธนัวำคม มดีงัต่อไปนี้ 
 
   อตัรำรอ้ยละของหุ้นท่ีถือ งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
   ทัง้ทำงตรงและทำงอ้อม รำคำทนุ  

 ประเภทของธรุกิจ 
จดัตัง้ขึ้น 
ในประเทศ 

พ.ศ. 2565 
ร้อยละ 

  
พ.ศ. 2564 

ร้อยละ 

 
พ.ศ. 2565 
พนับำท 

  
พ.ศ. 2564 
พนับำท 

       

บรษิทัย่อยทำงตรง       
บรษิทั เอเชยี กรำวด ์เซอรว์สิ จ ำกดั ตวัแทนขนสง่สนิคำ้ทำงอำกำศ ไทย 100.00 100.00  50,000   25,000  
บรษิทั ทรพิเพลิ ไอ แอร ์เอก็ซ์เพรส จ ำกดั ตวัแทนขนสง่สนิคำ้ทำงอำกำศ ไทย 100.00 100.00  50,500   50,500  
บรษิทั ทรพิเพลิ ไอ เอเชยี คำรโ์ก จ ำกดั ตวัแทนขนสง่สนิคำ้ทำงอำกำศ ไทย - 100.00  -     5,000  
บรษิทั ฮำซเคม โลจสิตกิส ์ บรหิำรจดักำรขนสง่ครบวงจร ไทย 100.00 100.00  50,500   50,500  
   แมเนจเมนท ์จ ำกดั       
บรษิทั ทรพิเพลิ ไอ ซพัพลำยเชน จ ำกดั บรหิำรจดักำรขนสง่ครบวงจร ไทย 100.00 100.00  10,000   10,000  
บรษิทั ทรพิเพลิ ไอ มำรไิทม ์ ตวัแทนขนสง่สนิคำ้ทำงทะเล ไทย 100.00 100.00  10,299   10,299  
   เอเยนซสี ์จ ำกดั       
บรษิทั ดจี ีแพคเกจจิง้ (ประเทศไทย) จ ำกดั จ ำหน่ำยและบรกิำรบรรจสุนิคำ้ ไทย 100.00 100.00  1,100   1,100  
บรษิทั ครอส บอรเ์ดอร ์เคอเรยีร ์จ ำกดั บรหิำรจดักำรขนสง่ครบวงจร ไทย 100.00 100.00  3,000   3,000  
Triple i International Pte. Ltd. ตวัแทนขนสง่สนิคำ้ทำงอำกำศ สงิคโปร ์ 100.00 100.00  2,550   2,550  
      177,949   157,949  
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กำรเปล่ียนแปลงของเงินลงทุนในบริษทัย่อยในระหว่ำงปีมีดงัน้ี 
 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 พนับำท พนับำท 
   
รำคำตำมบญัช ีณ วนัที ่1 มกรำคม  157,950   152,950  
ลงทุนเพิม่  55,000   5,000  
จ ำหน่ำยเงนิลงทุน (35,000) - 
รำคำตำมบญัช ีณ วนัที ่31 ธนัวำคม  177,950   157,950  
 
กำรลงทุนเพ่ิม 
 
เมื่อวนัที ่23 ธนัวำคม พ.ศ. 2565 บรษิทัไดล้งทุนเพิม่ใน บรษิทั ทรพิเพลิ ไอ เอเชยี คำร์โก จ ำกดั ซึ่งเป็นบรษิทัย่อยทีอ่อกหุน้สำมญั
เพิม่ทุนจ ำนวน 300,000 หุน้ มูลค่ำทีต่รำไวหุ้น้ละ 100 บำท บรษิทัไดจ้่ำยช ำระค่ำหุ้นเพิม่ทุนดงักล่ำวแล้วเตม็จ ำนวน เป็นเงนิ 30.00 ล้ำนบำท 
ทัง้นี้สดัส่วนกำรถอืหุน้ของบรษิทัในบรษิทัย่อยไม่มกีำรเปลีย่นแปลง 
 
เมื่อวนัที่ 23 ธนัวำคม พ.ศ. 2565 บรษิัทได้ลงทุนเพิม่ใน บรษิัท เอเชยี กรำวด์ เซอร์วสิ จ ำกดั ซึ่งเป็นบรษิัทย่อยที่ออกหุ้นสำมญั 
เพิม่ทุนจ ำนวน 250,000 หุน้ มูลค่ำทีต่รำไวหุ้น้ละ 100 บำท บรษิทัไดจ้่ำยช ำระค่ำหุ้นเพิม่ทุนดงักล่ำวแล้วเตม็จ ำนวน เป็นเงนิ 25.00 ล้ำนบำท 
ทัง้นี้สดัส่วนกำรถอืหุน้ของบรษิทัในบรษิทัย่อยไม่มกีำรเปลีย่นแปลง 
 
กำรจ ำหน่ำยเงินลงทุน  
 
เมื่อวนัที ่12 ตุลำคม พ.ศ. 2565 ทีป่ระชุมคณะกรรมกำรบรษิทัครัง้ที ่6/2565 ไดม้มีตอินุมตัแิละเสนอต่อทีป่ระชุมวสิำมญัผูถ้อืหุน้ของ
บรษิทั เพื่อพจิำรณำอนุมตัจิ ำหน่ำยเงนิลงทุนในบรษิทั ทรพิเพลิ ไอ เอเชยี คำร์โก จ ำกดั (“TAC”) ทีบ่รษิทัถอืหุน้ทัง้หมดในสดัส่วนรอ้ยละ 
99.99 ใหก้บั ANI ในมูลค่ำ 168 ล้ำนบำท โดยบรษิทัจะไดร้บัช ำระเป็นหุน้สำมญัเพิม่ทุนของ ANI จ ำนวน 550,798 หุน้ ในรำคำหุน้ละ 
305 บำท (มลูค่ำทีต่รำไวหุ้น้ละ 25 บำท) รวมเป็นมลูค่ำสิง่ตอบแทน 168 ลำ้นบำท บรษิทัไดข้ำยเงนิลงทุน และสญูเสยีอ ำนำจควบคุม
ใน TAC เมื่อวนัที ่28 ธนัวำคม พ.ศ. 2565 TAC ไดเ้ปลี่ยนสถำนะเงนิลงทุนจำกเงนิลงทุนในบรษิทัย่อย เป็นเงนิลงทุนในกำรร่วมค้ำ
ผ่ำนกำรถอืหุน้ใน ANI รอ้ยละ 52 
 
รำยละเอยีดกำรขำยเงนิลงทุนใน TAC ในงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำรแสดงไดด้งันี้ 
 

  
งบกำรเงินเฉพำะ

กิจกำร 
  พนับำท 
   

รำคำทีต่กลงขำยเงนิลงทุน  167,993 
มลูค่ำเงนิลงทุนในบรษิทั TAC ตำมวธิรีำคำทุน  (35,000) 
ก ำไรจำกกำรขำยเงนิลงทุน (แสดงรวมอยู่ในรำยไดอ้ื่น)  132,993 
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ในงบกำรเงนิรวม บรษิทัมกีำรสูญเสยีส่วนได้เสยีใน TAC รอ้ยละ 48 โดยส่วนไดเ้สยีทีเ่หลอืใน TAC รอ้ยละ 52 ไดเ้ปลี่ยนจำกกำรถือ
หุน้ทำงตรงเป็นกำรถอืหุน้ทำงออ้มผ่ำน ANI  โดยมรีำยละเอยีด ดงัต่อไปนี้ 
 
  งบกำรเงินรวม 
  พนับำท 
สิง่ตอบแทนทีไ่ดร้บั    
   มลูค่ำตำมบญัชขีองส่วนไดเ้สยีใน TAC รอ้ยละ 52 ทีย่งัถอือยู่ทำงออ้ม  50,204 
   มลูค่ำยุตธิรรมของส่วนไดเ้สยีใน TAC รอ้ยละ 48 ทีข่ำยออกไป  46,343 
รวม  96,547 
หกั สนิทรพัยส์ุทธขิอง TAC ณ วนัทีส่ญูเสยีอ ำนำจควบคุม  (30,160) 
ก ำไรจำกกำรขำยเงนิลงทุน (แสดงรวมอยู่ในรำยไดอ้ื่น)  66,387 
 
รำยละเอยีดของสนิทรพัยส์ุทธทิีล่ดลงจำกกำรจ ำหน่ำย TAC มรีำยละเอยีดดงันี้ 
 

 

วนัท่ี 28 ธนัวำคม  
พ.ศ. 2565 
พนับำท 

  

เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด  19,085  
ลูกหนี้กำรคำ้และลูกหนี้อื่น - สุทธ ิ 6,360 
ทีด่นิ อำคำร และอุปกรณ์ - สุทธ ิ 2,077 
สนิทรพัยส์ทิธกิำรใช ้ 1,452 
สนิทรพัย์ไม่มตีวัตน - สุทธ ิ 1,054 
สนิทรพัยภ์ำษเีงนิไดร้อตดับญัช ี 1,186 
สนิทรพัยอ์ื่น 31,844 
เจำ้หนี้กำรคำ้และเจำ้หนี้อื่น (5,962) 
หนี้สนิอื่น (26,936) 
รวมสนิทรพัยส์ุทธ ิ 30,160 
 
ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2565 ANI ยงัไม่ได้ออกหุ้นเพิม่ทุนเพื่อมำช ำระค่ำซื้อเงนิลงทุนใน TAC ดงักล่ำว บรษิัทจงึแสดงสิง่ตอบ
แทนทีจ่ะไดร้บัจำกกำรขำยเงนิลงทุนนี้เป็นลูกหนี้ค่ำขำยเงนิลงทุน แสดงเป็นสนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนอื่น (หมำยเหตุขอ้ 22) 
 
กำรจ่ำยเงินปันผล 
 
ทีป่ระชุมคณะกรรมกำรครัง้ที ่1/2565 เมื่อวนัที ่31 มนีำคม พ.ศ. 2565 ของ Triple i International Pte. Ltd. ไดอ้นุมตัจิ่ำยเงนิปันผล
ระหว่ำงกำลแก่ผูถ้อืหุน้สำมญัในอตัรำหุน้ละ 4.55 ดอลลำรส์หรฐั จ ำนวน 100,000 หุน้ คดิเป็นจ ำนวนเงนิ 455,000 ดอลลำรส์หรฐั หรอื
ประมำณ 15.00 ลำ้นบำท โดยบรษิทัย่อยไดจ้่ำยเงนิปันผลจ ำนวน 10.50 ลำ้นบำท เมื่อวนัที ่31 มนีำคม พ.ศ. 2565 และจ่ำยเงนิปันผล
อกีจ ำนวน 4.50 ลำ้นบำท เมื่อวนัที ่24 มถิุนำยน พ.ศ. 2565 
 
ที่ประชุมคณะกรรมกำรครัง้ที่ 1/2565 เมื่อวนัที่ 22 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2565 ของบริษัท ฮำซเคม โลจิสติกส์  แมเนจเมนท์ จ ำกัด  
ไดอ้นุมตัจิ่ำยเงนิปันผลระหว่ำงกำลแก่ผูถ้อืหุน้สำมญัในอตัรำหุน้ละ 100 บำท จ ำนวน 500,000 หุน้ คดิเป็นจ ำนวนเงนิ 50.00 ลำ้นบำท  
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โดยบรษิัทย่อยจ่ำยเงนิปันผลจ ำนวน 10.00 ล้ำนบำทในวนัที่ 31 มกรำคม พ.ศ. 2566 และจะจ่ำยเงนิปันผลในส่วนที่เหลือจ ำนวน 
40.00 ล้ำนบำทภำยในปี พ.ศ. 2566 
 
ทีป่ระชุมคณะกรรมกำรครัง้ที ่1/2565 เมื่อวนัที ่22 พฤศจกิำยน พ.ศ. 2565 ของบรษิทั ดจี ีแพคเกจจิง้ (ประเทศไทย) จ ำกดั ไดอ้นุมตัิ 
จ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำลแก่ผู้ถือหุ้นสำมัญในอัตรำหุ้นละ 400 บำท จ ำนวน 10,000 หุ้น คิดเป็นจ ำนวนเงิน 2.00 ล้ำนบำท  
โดยบรษิทัย่อยจะจ่ำยเงนิปันผลดงักล่ำวภำยในปี พ.ศ. 2566  
 
ที่ประชุมคณะกรรมกำรครัง้ที่ 2/2565 เมื่อวนัที่ 22 พฤศจกิำยน พ.ศ. 2565 ของบรษิัท ทรพิเพลิ ไอ มำรไิทม์ เอเยนซีส์ จ ำกดั ได้
อนุมตัิจ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำลแก่ผู้ถือหุ้นสำมญัในอตัรำหุ้นละ 25 บำท จ ำนวน 10,000 หุ้น คิดเป็นจ ำนวนเงิน 2.50 ล้ำนบำท  
โดยบรษิทัย่อยจะจ่ำยเงนิปันผลดงักล่ำวภำยในปี พ.ศ. 2566  
 
ที่ประชุมคณะกรรมกำรครัง้ที่ 3/2566 เมื่อวนัที่ 22 ธนัวำคม พ.ศ. 2565 ของบรษิัท ทรพิเพลิ ไอ แอร์ เอ็กซ์เพรส จ ำกดั ได้อนุมตัิ
จ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำลแก่ผู้ถือหุ้นสำมัญในอัตรำหุ้นละ 20 บำท จ ำนวน 500,000 หุ้น คิดเป็นจ ำนวนเงิน 10.00 ล้ำนบำท  
โดยบรษิทัย่อยจะจ่ำยเงนิปันผลดงักล่ำวทีเ่หลอืภำยในปี พ.ศ. 2566 
 
ทีป่ระชุมคณะกรรมกำรครัง้ที ่2/2566 เมื่อวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2565 ของ Triple i International Pte. Ltd. ไดอ้นุมตัจิ่ำยเงนิปันผล
ระหว่ำงกำลแก่ผูถ้อืหุน้สำมญัในอตัรำหุน้ละ 15.92 ดอลลำร์สหรฐั จ ำนวน 100,000 หุน้ คดิเป็นจ ำนวนเงนิ 1,591,500 ดอลลำร์สหรฐั 
หรอืประมำณ 55.00 ลำ้นบำท โดยบรษิทัย่อยจะจ่ำยเงนิปันผลดงักล่ำวภำยในปี พ.ศ. 2566 
 

15 เงินลงทุนในบริษทัร่วมและกำรร่วมค้ำ 
 
จ ำนวนทีร่บัรูใ้นงบแสดงฐำนะกำรเงนิมดีงันี้ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     

บรษิทัร่วม  244,450   265,205   240,150   231,472  
กำรร่วมคำ้  1,916,276   1,185,099   1,484,007   1,185,432  
  2,160,726   1,450,304   1,724,157   1,416,904  
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จ ำนวนทีร่บัรูใ้นงบก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็มดีงันี้ 
 
ส่วนแบ่งก ำไร (ขำดทุน) จำกเงนิลงทุนในบรษิทัร่วมและกำรร่วมคำ้ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     

บรษิทัร่วม  22,274   37,696   -   -  
กำรร่วมคำ้  601,681   175,302   -   -  
  623,955   212,998   -   -  
 
ส่วนแบ่งก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่นจำกเงนิลงทุนในบรษิทัร่วมและกำรร่วมคำ้ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     

บรษิทัร่วม  (4)  589   -   -  
กำรร่วมคำ้  (10,345)  17,001   -   -  
  (10,349)  17,590   -   -  
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15.1 บริษทัร่วม 

 
     งบกำรเงิน 
   อตัรำร้อยละของหุ้นท่ีถือ งบกำรเงินรวม เฉพำะกิจกำร 
   ทัง้ทำงตรงและทำงอ้อม มูลค่ำตำมวิธีส่วนได้เสีย รำคำทุน (ถือทำงตรง) 

 ประเภทของธรุกิจ 
จดัตัง้ข้ึน 
ในประเทศ 

พ.ศ. 2565 
ร้อยละ 

พ.ศ. 2564 
ร้อยละ 

พ.ศ. 2565 
พนับำท 

 
พ.ศ. 2564 
พนับำท 

พ.ศ. 2565 
พนับำท 

พ.ศ. 2564 
พนับำท 

บรษิทัร่วมทำงตรง         
บรษิทั ซเีค ไลน์ (ประเทศไทย) จ ำกดั ตวัแทนบรษิทัเดนิเรอืระหว่ำงประเทศ ไทย 42.00 42.00  10,635   14,368   2,100   2,100  
บรษิทั เอก็คู่ เวลิดไ์วด ์(ประเทศไทย) จ ำกดั ตวัแทนขนส่งสนิคำ้ระหว่ำงประเทศ ไทย 43.00 43.00  10,033   15,117   2,365   2,365  
Excel Air (Cambodia) Limited ตวัแทนขนส่งสนิคำ้ทำงอำกำศ กมัพชูำ - 32.00  -   2,154   -   972  
บรษิทั แกเลค็ซี ่เวนเจอรส์ จ ำกดั ลงทุนในบรษิทัอื่น ไทย 30.00 30.00  70,499   71,425   73,085   73,085  
บรษิทั เอ.ท.ีพ.ีเฟรนด ์เซอรว์สิ จ ำกดั บรกิำรจุดรบัส่ง และขนส่งสนิคำ้ภำยในประเทศ ไทย - 43.00  -  162,141  -   152,950  
บรษิทั สบำย สปีด จ ำกดั บรกิำรจุดรบัส่ง และขนส่งสนิคำ้ภำยในประเทศ ไทย 18.00 -  153,283   -   162,600   -  
      244,450  265,205  240,150   231,472  
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กำรเปลีย่นแปลงของเงนิลงทุนในบรษิทัร่วม มดีงัต่อไปนี้ 
 

  
งบกำรเงินรวม 

เงินลงทุนตำมวิธีส่วนได้เสีย 
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
เงินลงทุนตำมวิธีรำคำทุน 

  
พ.ศ. 2565 
พนับำท 

พ.ศ. 2564 
พนับำท 

พ.ศ. 2565 
พนับำท 

พ.ศ. 2654 
พนับำท 

      
รำคำตำมบญัชตี้นงวด - ตำมทีร่ำยงำนไวเ้ดมิ  268,509 87,001 231,473 75,522 
กำรปันส่วนต้นทุนในกำรซื้อเงนิลงทุนในบรษิทัร่วม ก) (3,304) - - - 
รำคำตำมบญัชตี้นงวด - ตำมทีป่รบัปรุงใหม่  265,205 87,001 231,473 75,522 
กำรเปลีย่นประเภทเงนิลงทุนจำกกำรปรบัโครงสรำ้งกลุ่ม     
   ธุรกจิขำยระวำงสนิคำ้สำยกำรบนิ  - (3,649) - - 
กำรลงทุนในบรษิทัร่วม  - 155,950 - 155,950 
กำรเปลีย่นแปลงจำกกำรปรบัโครงสรำ้ง 
   กำรถอืหุน้ในธุรกจิบรกิำรจุดรบัส่ง (Drop-off) ข)    - 
- กำรไดม้ำของส่วนไดเ้สยีในเงนิลงทุน  150,839  162,600 - 
- กำรลดลงของส่วนไดเ้สยีในเงนิลงทุน  (152,647) - (152,950) - 
ส่วนแบ่งก ำไรจำกบรษิทัร่วม  22,274 41,000 - - 
ส่วนแบ่งก ำไรเบด็เสรจ็อื่น  (4) 853 - - 
กำรขำยเงนิลงทุน ค) (2,717) - (973) - 
เงนิปันผลรบั ง)  (38,500) (12,646) - - 
รำคำตำมบญัชปีลำยงวด   244,450  268,509 240,150 231,473 
 
รำยละเอยีดกำรเปลีย่นแปลงของปี พ.ศ. 2565 มดีงัต่อไปนี้ 

 
ก) กำรปันส่วนตน้ทุนในกำรซื้อเงนิลงทุนในบรษิทัร่วม - บรษิทั เอ.ท.ีพ.ีเฟรนด ์เซอรว์สิ จ ำกดั (“Shipsmile”) 

 
เมื่อวนัที ่9 มนีำคม พ.ศ. 2564 ทีป่ระชุมคณะกรรมกำรบรษิทัครัง้ที ่3/2564 ไดอ้นุมตักิำรเขำ้ซื้อหุน้บรษิทั เอ.ท.ีพ.ีเฟรนด์ เซอรว์สิ 
จ ำกัด (“Shipsmile”) ซึ่งประกอบธุรกิจภำยใต้แบรนด์ Shipsmile จำกผู้ถือหุ้นเดิม จ ำนวน 10,200 หุ้น คิดเป็นสัดส่วน 
รอ้ยละ 30.00 ของทุนจดทะเบยีนทีอ่อกจ ำหน่ำยและช ำระแล้ว โดยเมื่อวนัที ่8 เมษำยน พ.ศ. 2564 บรษิทัไดช้ ำระเงนิจ ำนวน 105 
ล้ำนบำท และไดร้บักำรโอนหุน้รอ้ยละ 30.00 ของหุน้ทัง้หมดแล้ว โดยมตี้นทุนในกำรไดม้ำซึ่งบรษิทัร่วมจ ำนวน 1.20 ล้ำนบำท 
แสดงรวมในรำคำทุน 
 
เมื่อวนัที ่10 สงิหำคม พ.ศ. 2564 ทีป่ระชุมคณะกรรมกำรของบรษิทัครัง้ที ่7/2564 มมีตใิหล้งทุนเพิม่เตมิในกำรเขำ้ซื้อหุ้นของ 
Shipsmile จำกผูถ้อืหุ้นเดมิ จ ำนวน 2,720 หุน้ คดิเป็นเงนิจ ำนวน 28.00 ล้ำนบำท กำรลงทุนดงักล่ำวส่งผลใหบ้รษิทัมสีดัส่วน 
กำรถอืหุน้เพิม่ขึน้จำกรอ้ยละ 30.00 เป็นรอ้ยละ 38.00 ของทุนจดทะเบยีน โดยเมื่อวนัที ่1 กนัยำยน พ.ศ. 2564 บรษิทัไดช้ ำระ
เงนิจ ำนวน 28.00 ลำ้นบำท และไดร้บักำรโอนหุน้รอ้ยละ 8.00 ของหุน้ทัง้หมดแลว้ 

  



บริษทั ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส ์จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2565 

61 

 
เมื่อวนัที ่1 ธนัวำคม พ.ศ. 2564 ทีป่ระชุมคณะกรรมกำรของบรษิทัครัง้ที ่9/2564  มมีตใิหล้งทุนเพิม่เตมิในกำรเขำ้ซื้อหุน้
ของ Shipsmile จำกผูถ้อืหุน้เดมิ จ ำนวน 1,700 หุน้ คดิเป็นเงนิจ ำนวน 18.75 ลำ้นบำท กำรลงทุนดงักล่ำวส่งผลให้บรษิทั
มสีดัส่วนกำรถอืหุ้นเพิม่ขึ้นจำกรอ้ยละ 38.00 เป็นรอ้ยละ 43.00 ของทุนจดทะเบียน โดยเมื่อวนัที ่1 ธนัวำคม พ.ศ. 2564  
บรษิทัไดช้ ำระเงนิจ ำนวน 18.75 ลำ้นบำท และไดร้บักำรโอนหุน้รอ้ยละ 5.00 ของหุน้ทัง้หมดแล้ว 
 
ในไตรมำส 1 พ.ศ. 2565 บริษัทได้จัดท ำกำรปันส่วนต้นทุนกำรรวมธุรกิจของเงินลงทุนใน Shipsmile เสร็จสิ้นแล้ว โดย 
มรีำยละเอยีดดงันี้ 
 
มลูค่ำยุตธิรรมของสนิทรพัยท์ีร่บัรูแ้ละหนี้สนิทีไ่ดม้ำจำกกำรลงทุนของบรษิทั ณ วนัทีซ่ื้อเงนิลงทุนมดีงัต่อไปนี้ 
 

 
8 เมษำยน 
พ.ศ. 2564 

1 กนัยำยน 
พ.ศ. 2564 

1 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2564 

 (ร้อยละ 30.00) (ร้อยละ 8.00) (ร้อยละ 5.00) 
 พนับำท พนับำท พนับำท 
    

เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด  26,510 4,356 7,221 
ลูกหนี้กำรคำ้และลูกหนี้อื่น 4,244 1,679 1,093 
สนิทรพัย์ไม่มตีวัตน - สญัญำแฟรนไชส์ 14,170 3,779 2,362 
สนิทรพัยอ์ื่น 1,088 1,347 799 
เจำ้หนี้กำรคำ้และเจำ้หนี้อื่น (20,474) (1,795) (1,582) 
หนี้สนิอื่น (2,036) (1,284) (4,276) 
หนี้สนิภำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัช ี (2,833) (756) (472) 
มลูค่ำยุตธิรรมของสนิทรพัยส์ุทธทิีไ่ดม้ำ  20,669 7,326 5,145 
สิง่ตอบแทนในกำรซื้อเงนิลงทุน ประกอบดว้ย    
   มลูค่ำช ำระ ณ วนัซื้อเงนิลงทุน 105,000 28,000 18,750 
   ตน้ทุนในกำรไดม้ำซึง่เงนิลงทุน 1,200 - - 
   รวม 106,200 28,000 18,750 
ค่ำควำมนิยม (แสดงรวมอยู่ในเงนิลงทุนในบรษิทัร่วม) 85,531 20,674 13,605 
 
ตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัที ่3 เรื่องกำรรวมธุรกจิ ผลกระทบจำกกำรปันส่วนต้นทุนกำรรวมธุรกจิจะถูกปรบัปรุง
ยอ้นหลงัไป ณ วนัทีซ่ื้อเงนิลงทุน จำกกำรปันส่วนต้นทุนกำรรวมธุรกจิ บรษิทัมสีนิทรพัยไ์ม่มตีวัตนทีส่ำมำรถระบุไดจ้ำกกำรซื้อ
เงนิลงทุน คอื สญัญำแฟรนไชส ์รวมจ ำนวน 20.31 ลำ้นบำท ซึง่จะถูกตดัจ ำหน่ำยตำมอำยุกำรใหป้ระโยชน์ทีเ่หลอือยู่ของสญัญำ
เฉลี่ยประมำณ 3 ปี ผลกระทบดงักล่ำวถูกปรบัปรุงยอ้นหลงั ท ำใหส้่วนแบ่งก ำไรจำกบรษิทัร่วมที่เคยรบัรู้ในปีก่อนลดลง 3.30 
ลำ้นบำท 
 
รำยละเอยีดผลกระทบจำกกำรปันส่วนตน้ทุนในกำรรวมธุรกจิไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมำยเหตุขอ้ 15.3 
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ข)  กำรปรบัโครงสรำ้งกำรถอืหุน้ในธุรกจิบรกิำรจุดรบัส่ง (Drop-off) 

 
เมื่อวนัที ่10 พฤษภำคม พ.ศ. 2565 ทีป่ระชุมคณะกรรมกำรบรษิทัครัง้ที ่3/2565 ไดม้มีตอินุมตักิำรปรบัโครงสรำ้งกลุ่มธุรกจิ 
Drop-off โดยกำรขำยหุน้ของ Shipsmile จ ำนวนรอ้ยละ 43.00 ของทุนจดทะเบยีน ใหแ้ก่บรษิทั สบำย สปีด จ ำกดั (“SBS”) เป็น
มูลค่ำ 180.60 ล้ำนบำท โดยได้รับสิ่งตอบแทนเป็นเงินสดมูลค่ำ 18.00 ล้ำนบำท และหุ้นสำมัญเพิ่มทุนของ SBS จ ำนวน 
7,309,756 หุน้ มลูค่ำหุน้ละ 22.24 บำท รวมมลูค่ำ 162.60 ลำ้นบำท คดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 18.00 ของทุนจดทะเบยีนทีช่ ำระแล้ว
ของ SBS โดยบรษิทัไดท้ ำรำยกำรดงักล่ำวแล้วเสรจ็เมื่อวนัที ่1 มถิุนำยน พ.ศ. 2565 ภำยหลงักำรท ำรำยกำรดงักล่ำว สดัส่วนกำร
ถือหุ้นของ SBS ใน Shipsmile เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 100.00 ส่งผลให้บริษัทยังคงมีส่วนได้เสียใน Shipsmile เหลืออยู่
ทำงออ้มรอ้ยละ 18.00 
 
ในงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร บรษิทัมกี ำไรจ ำนวน 27.65 ลำ้นบำทแสดงเป็นส่วนหนึ่งในรำยไดอ้ื่น ตำมรำยละเอยีดดงันี้ 
 

 
งบกำรเงินเฉพำะ

กิจกำร 
 พนับำท 
สิง่ตอบแทนทีไ่ดม้ำ  
   เงนิสด 18,000 
   มลูค่ำหุน้สำมญัของบรษิทั SBS 162,600  
รวม 180,600 
มลูค่ำตำมบญัชขีองเงนิลงทุนใน Shipsmile ตำมวธิรีำคำทุน  152,950  
ก ำไรจำกกำรขำยเงนิลงทุน (แสดงรวมอยู่ในรำยไดอ้ื่น)  27,650  
 
ในงบกำรเงนิรวม บรษิทัมกีำรสูญเสยีส่วนได้เสยีทำงตรงใน Shipsmile รอ้ยละ 43.00 โดยไดร้บัสิง่ตอบแทนเป็นเงินสด 
และหุน้สำมญัของ SBS รอ้ยละ 18.00 ซึ่งประกอบดว้ยส่วนไดเ้สยีใน Shipsmile รอ้ยละ 18.00 ทีบ่รษิทัถอืทำงอ้อม และ
ส่วนไดเ้สยีในบรษิทัอื่นๆ ในกลุ่มบรษิทั SBS ทีไ่ดม้ำเพิม่ ตำมรำยละเอยีดดงันี้ 
 
 งบกำรเงินรวม 
 พนับำท 
สิง่ตอบแทนทีไ่ดม้ำ    
   เงนิสด 18,000 
   ส่วนไดเ้สยีใน Shipsmile รอ้ยละ 18.00 ทีบ่รษิทัเคยถอือยู่เดมิตำมวธิสี่วนไดเ้สยี 63,899 
   ส่วนไดเ้สยีในบรษิทัอื่นๆ ในกลุ่มบรษิทั SBS รอ้ยละ 18.00 86,940 
รวม 168,839 
มลูค่ำตำมบญัชขีองเงนิลงทุนใน Shipsmile ตำมวธิสี่วนไดเ้สยี 152,647 
ก ำไรจำกกำรขำยเงนิลงทุน (แสดงรวมอยู่ในรำยไดอ้ื่น) 16,192 
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มลูค่ำตำมบญัชขีองสนิทรพัยส์ุทธขิอง SBS ทีไ่ม่รวม Shipsmile ทีไ่ดร้บัมำตำมสดัส่วนกำรลงทุน (รอ้ยละ 18.00) ณ วนัที่
ซื้อเงนิลงทุนมดีงันี้ 

 

 มูลค่ำ ณ วนัท่ีซ้ือเงินลงทุน 
 พนับำท 
  
เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด 9,510 
ลูกหนี้กำรคำ้และลูกหนี้อื่น 5,442 
สนิทรพัย์หมุนเวยีนอื่น 570 
สนิทรพัย์ไม่หมุนเวยีนอื่น 462 
เจำ้หนี้กำรคำ้และเจำ้หนี้อื่น (9,611) 
หนี้สนิหมุนเวยีนอื่น (729) 
มลูค่ำตำมบญัชขีองสนิทรพัยส์ุทธิ 5,644 
หกั ส่วนไดเ้สยีทีไ่ม่มอี ำนำจควบคุม (1,525) 
มลูค่ำตำมบญัชขีองสนิทรพัยส์ุทธทิีไ่ดม้ำ 4,119 
สิง่ตอบแทน ประกอบดว้ย  
   มลูค่ำยุตธิรรมของเงนิลงทุนใน Shipsmile รอ้ยละ 25.00 ทีส่ญูเสยีไป 104,940 
   หกั  เงนิสดทีไ่ดร้บัมำ (18,000) 
รวม 86,940 
ค่ำควำมนิยม (ประมำณกำร) - แสดงเป็นส่วนหนึ่งของเงนิลงทุนในบรษิทัร่วม 82,821 

 

ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2565 บรษิทัอยู่ระหว่ำงกำรประเมนิมลูค่ำยุตธิรรมของสนิทรพัย์สุทธทิีไ่ดม้ำและก ำลงัพจิำรณำ
กำรปันส่วนต้นทุนจำกกำรซื้อเงนิลงทุนดงักล่ำวข้ำงต้น โดยคำดกำรณ์ว่ำจะแล้วเสร็จภำยใน 12 เดอืนนับตัง้แต่วนัซื้อ 
เงนิลงทุน 

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

 
เมื่อวนัที ่1 เมษำยน พ.ศ. 2565 บรษิทัไดท้ ำสญัญำขำยหุน้ทัง้หมดใน ECA-KP จ ำนวนรอ้ยละ 32.00 ใหแ้ก่บรษิทัเอกชนแห่งหนึ่ง 
(“ผูซ้ื้อ”) เป็นจ ำนวน 32,000 เหรยีญดอลลำร์สหรฐั กลุ่มกจิกำรได้หยุดน ำขอ้มูลทำงกำรเงนิของ ECA-KP มำรบัรูส้่วนได้เสยี
ตัง้แต่วนัที ่1 เมษำยน พ.ศ. 2565  
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รำยละเอยีดกำรขำยเงนิลงทุนใน ECA-KP แสดงไดด้งันี้ 
 งบกำรเงินรวม 
 พนับำท 
  
รำคำทีต่กลงขำยเงนิลงทุน 973 
มลูค่ำตำมบญัชขีองเงนิลงทุนใน ECA-KP ตำมวธิสี่วนไดเ้สยี 2,717 
ขำดทุนจำกกำรขำยเงนิลงทุน  (1,744) 

 

 
งบกำรเงินเฉพำะ

กิจกำร 
 พนับำท 
  
รำคำทีต่กลงขำยเงนิลงทุน 973 
มลูค่ำตำมบญัชขีองเงนิลงทุนใน ECA-KP ตำมวธิรีำคำทุน 973 
ก ำไรจำกกำรขำยเงนิลงทุน - 

 
ง) กำรรบัเงนิปันผลจำกบรษิทัร่วม 

 
เมื่อวนัที่ 18 พฤษภำคม พ.ศ. 2565 ที่ประชุมคณะกรรมกำรครัง้ที่ 1/2565 ของบรษิัท เอ็กคู่ เวลิด์ไวด์ (ประเทศไทย) 
จ ำกดั ไดอ้นุมตักิำรจ่ำยเงนิปันผลระหว่ำงกำลแก่ผูถ้อืหุ้นสำมญั ในอตัรำหุน้ละ 600 บำท จ ำนวน 50,000 หุน้ คดิเป็นจ ำนวนเงนิ 
30.00 ล้ำนบำท โดยบรษิัทได้รบัเงนิปันผลดงักล่ำวตำมสดัส่วนกำรถือหุ้นร้อยละ 43.00 เป็นจ ำนวน 12.90 ล้ำนบำท เมื่อวนัที่  
30 พฤษภำคม พ.ศ. 2565 
 
เมื่อวนัที่ 29 พฤษภำคม พ.ศ. 2565 ที่ประชุมวสิำมญัผู้ถอืหุ้นครัง้ที ่1/2565 ของบรษิัท ซีเค ไลน์ (ประเทศไทย) จ ำกดั  
ได้อนุมตัิกำรจ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำลแก่ผู้ถือหุ้นสำมญั ในอตัรำหุ้นละ 400 บำท จ ำนวน 50,000 หุ้น คดิเป็นจ ำนวนเงิน  
20.00 ล้ำนบำท โดยบรษิทัได้รบัเงนิปันผลดงักล่ำวตำมสดัส่วนกำรถอืหุ้นร้อยละ 42.00 เป็นจ ำนวน 8.40 ล้ำนบำท เมื่อวนัที่  
31 พฤษภำคม พ.ศ. 2565 
 
เมื่อวนัที ่1 ธนัวำคม พ.ศ. 2565 ทีป่ระชุมคณะกรรมกำรครัง้ที่ 2/2565 ของบรษิทั เอก็คู่ เวลิด์ไวด์ (ประเทศไทย) จ ำกดั 
ได้อนุมตัิกำรจ่ำยเงนิปันผลระหว่ำงกำลแก่ผู้ถือหุ้นสำมญั ในอตัรำหุ้นละ 800 บำท จ ำนวน 50,000 หุ้น คดิเป็นจ ำนวนเงนิ 40.00 
ล้ำนบำท โดยบรษิทัไดร้บัเงนิปันผลดงักล่ำวตำมสดัส่วนกำรถอืหุน้รอ้ยละ 43.00 เป็นจ ำนวน 17.20 ล้ำนบำท ซึ่งบรษิทัจะไดร้บั
เงนิปันผลภำยในปี พ.ศ. 2566     
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ข้อมูลทำงกำรเงินโดยสรปุส ำหรบับริษทัร่วมท่ีส ำคญั 
 

ขอ้มลูทำงกำรเงนิส ำหรบับรษิทัร่วมทีส่ ำคญั ซึง่ปฏบิตัติำมวธิสี่วนไดเ้สยี แสดงดงัต่อไปนี้  
 

งบแสดงฐำนะกำรเงินโดยสรปุ 
 

 
บริษทั เอก็คู่ เวิลด์ไวด ์ 
(ประเทศไทย) จ ำกดั 

บริษทั แกแลค็ซ่ี 
 เวนเจอรส์ จ ำกดั  

บริษทั เอ.ที.พี.เฟรนด ์ 
เซอรวิ์ส จ ำกดั 

บริษทั สบำย สปีด จ ำกดั 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
ส่วนท่ีหมุนเวียน         
เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด  83,432   978   8,312   12,434  -  149,536   30,664  - 
สนิทรพัย์หมุนเวยีนอื่น (ไม่รวมเงนิสด)  85,797   353,747   599   -  -  25,645   131,412  - 
สนิทรพัย์หมุนเวยีนรวม  169,229   354,725   8,911   12,434   -   175,181   162,076   -  
         
หนี้สนิหมุนเวยีน  140,935   316,942   114   76  -  116,807  131,993  - 
         
ส่วนท่ีไม่หมุนเวียน         
เงนิลงทุนในบรษิทัร่วมและกำรร่วมคำ้  -   -  226,278   224,416   -   -   -   -  
สนิทรพัย์ไม่หมุนเวยีน  7,333   8,705   12   4,666   -  46,198    63,998   -  
สนิทรพัย์ไม่หมุนเวยีนรวม  7,333   8,705   226,290   229,082   -   46,198   63,998   -  
         
หนี้สนิไม่หมุนเวยีน  12,294   11,332   223   3,492   -   6,130  2,842  -  
         
สินทรพัยส์ุทธิ  23,333   35,155   234,864   237,948   -  98,441 91,309  -  
หกั ส่วนไดเ้สยีทีไ่ม่มอี ำนำจควบคุม - - - - - - 3,569 - 
สนิทรพัยส์ุทธสิ่วนของบรษิทัใหญ่  23,333   35,155   234,864   237,948   -  98,441 87,740 - 
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งบก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็โดยสรปุ 
 

 
บริษทั เอก็คู่ เวิลด์ไวด์ 
(ประเทศไทย) จ ำกดั 

บริษทั แกแลค็ซ่ี 
เวนเจอรส์ จ ำกดั  

บริษทั เอ.ที.พี.เฟรนด ์ 
เซอรวิ์ส จ ำกดั 

บริษทั สบำย สปีด จ ำกดั 
 

ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565** พ.ศ. 2564* พ.ศ. 2565*** พ.ศ. 2564 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
         
รำยได ้  1,294,814   1,226,805   -   -   250,983   735,196   551,855   -  
ก ำไร (ขำดทุน) สุทธสิ ำหรบัปี  58,178   44,462   (3,084)  (9,435)  (22,080) 29,842  13,577   -  
ก ำไร (ขำดทุน) เบด็เสรจ็อื่น  -   328   -   -   -   -   -   -  
ก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็รวม  58,178   44,790   (3,084)  (9,435)  (22,080) 29,842  13,577   -  
เงนิปันผลรบั  30,100   8,600   -   -   -   -   -   -  
 
* ส ำหรบับรษิัท เอ.ท.ีพ.ีเฟรนด์ เซอร์วสิ จ ำกดั งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จโดยสรุปส ำหรบัปี  พ.ศ. 2564 แสดงรำยกำรตัง้แต่วนัที่ 8 เมษำยน พ.ศ. 2564 (วนัที่ซื้อบรษิัทร่วม) ถึงวนัที่ 31 ธนัวำคม  

พ.ศ. 2564 
** ส ำหรบับรษิทั เอ.ท.ีพ.ีเฟรนด ์เซอรว์สิ จ ำกดั งบก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็โดยสรุปส ำหรบัปี พ.ศ. 2565 แสดงรำยกำรตัง้แต่วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2565 ถงึวนัที ่1 มถิุนำยน พ.ศ. 2565 (วนัทีข่ำยบรษิทัร่วม) 
*** ส ำหรบับรษิทั สบำย สปีด จ ำกดั งบก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็โดยสรุปส ำหรบัปี พ.ศ. 2565 แสดงรำยกำรตัง้แต่วนัที1่ มถิุนำยน พ.ศ. 2565 (วนัทีซ่ื้อบรษิทัร่วม) ถงึวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2565 
 
ขอ้มลูขำ้งตน้เป็นจ ำนวนทีร่วมอยู่ในงบกำรเงนิของบรษิทัร่วม (ซึง่ไม่ใช่เพยีงแค่ส่วนแบ่งของกลุ่มกจิกำรในบรษิทัร่วมดงักล่ำว) และปรบัปรุงเกีย่วกบัควำมแตกต่ำงของนโยบำยกำรบญัชขีองกลุ่มกจิกำรและ
บรษิทัร่วม
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กำรกระทบยอดรำยกำรข้อมูลทำงกำรเงินโดยสรปุ 
 
กำรกระทบยอดรำยกำรระหว่ำงขอ้มลูทำงกำรเงนิโดยสรุปกบัมลูค่ำตำมบญัชขีองส่วนไดเ้สยีของกจิกำรในบรษิทัร่วม 
 
 บริษทั เอก็คู่ เวิลดไ์วด ์ 

(ประเทศไทย) จ ำกดั 
บริษทั แกเเลค็ซ่ี  
เวนเจอรส์ จ ำกดั 

บริษทั เอ.ที.พี.เฟรนด ์ 
เซอรวิ์ส จ ำกดั 

บริษทั สบำย สปีด จ ำกดั 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564* พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 

 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 

         

สนิทรพัยส์ุทธติน้ปี  35,155   10,364   237,948   237,383  98,441   68,599 74,162 - 
ก ำไร (ขำดทุน) สุทธสิ ำหรบัปี  58,178   44,463   (3,084)  (9,435)  (22,080)  29,842  13,577 - 
ก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น  -   328   -   -   -   -  - - 
เงนิปันผลจ่ำย  (70,000)  (20,000)  -   -   -   -  - - 
เพิม่ทุน  -   -   -   10,000   -   -  - - 
สนิทรพัยส์ุทธ ิณ วนัสิน้ปี  23,333   35,155   234,864   237,948   76,361   98,441  87,740 - 

ส่วนไดเ้สยีในบรษิทัร่วม (รอ้ยละ) 43 43 30 30 43 43 18  
มลูค่ำตำมบญัช ี  10,033   15,117   70,459   71,385   32,835   64,078   15,793  - 
ค่ำควำมนิยมจำกกำรซื้อเงนิลงทุน   -   -   40   40   119,970   119,812  82,821   - 
กำรปรบัโครงสรำ้งกำรถอืหุน้ในธุรกจิบรกิำรจุดรบัส่ง (Drop-off)  -   -   -   -   (152,647)  -   54,668  - 
รวม   10,033   15,117   70,499   71,425   -   183,890   153,283  - 

 
* ส ำหรบับรษิทั เอ.ท.ีพ.ีเฟรนด ์เซอรว์สิ จ ำกดั สนิทรพัยส์ุทธติน้ปี พ.ศ. 2564 แสดงรำยกำร ณ วนัที ่8 เมษำยน พ.ศ. 2564 
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บริษทัร่วมท่ีแต่ละรำยไม่มีสำระส ำคญั 
 
นอกเหนือจำกส่วนได้เสียในบริษัทร่วมดังกล่ำวข้ำงต้น กลุ่มกิจกำรยงัมีส่วนได้เสียในบริษัทร่วมที่แต่ละรำยไม่มีสำระส ำคัญ 
อกีจ ำนวนหนึ่ง ซึง่ไดบ้นัทกึเงนิลงทุนโดยใชว้ธิสี่วนไดเ้สยี 
 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 พนับำท พนับำท 
   

มลูค่ำตำมบญัชโีดยรวมของส่วนไดเ้สยีในบรษิทัร่วมทีแ่ต่ละรำยไม่มสีำระส ำคญั 
   ส่วนแบ่งของกลุ่มกจิกำรในบรษิทัร่วม: 

 
 10,635  

 
 16,523  

      ก ำไรสุทธ ิ  12,881   12,481  
      ก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น  (12)  448  
      ก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็รวม  12,869   12,929  
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15.2 กำรร่วมค้ำ 

   อตัรำร้อยละของหุ้น งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
   ท่ีถือทัง้ทำงตรงและทำงอ้อม มูลค่ำตำมวิธีส่วนได้เสีย รำคำทุน (ถือทำงตรง) 

 ประเภทของธรุกิจ 
จดัตัง้ขึ้น 
ในประเทศ 

พ.ศ. 2565 
ร้อยละ 

พ.ศ. 2564 
ร้อยละ 

พ.ศ. 2565 
พนับำท 

พ.ศ. 2564 
พนับำท 

พ.ศ. 2565 
พนับำท 

พ.ศ. 2564 
พนับำท 

กำรร่วมคำ้ทำงตรง         
บรษิทั เอเชยี เน็ตเวริค์ อนิเตอร์เนชัน่แนล จ ำกดั ตวัแทนขนส่งสนิคำ้ระหว่ำงประเทศ ไทย 50.35 55.24  1,406,853   690,812   1,016,471   705,171  
DG Packaging Pte. Ltd. จ ำหน่ำยและบรกิำรบรรจุสนิคำ้ สงิคโปร ์ 50.00 50.00  281,833   274,665   271,198   271,198  
บรษิทั เทเลพอร์ต (ประเทศไทย) จ ำกดั ตวัแทนขนส่งสนิคำ้ทำงอำกำศ ไทย - 50.00  -   13,340   -   5,000  
บรษิทั เอสเอแอล กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จ ำกดั ลงทุนในบรษิทัอื่น ไทย 22.50 25.00  217,042   191,036   195,063   195,063  
บรษิทั เมคเซนต์ เอก็ซ์เพรส จ ำกดั บรกิำรกำรขนส่งและขนถ่ำยสนิคำ้ภำยในประเทศ ไทย 30.00 30.00  1,856   3,359   9,000   9,000  
บรษิทั ทเีอสแอล โลจสิติกส์ จ ำกดั บรกิำรส่งออกและน ำเขำ้ในดำ้นรถไฟระหว่ำงประเทศ ไทย 51.00 -  1,134   -   1,275   -  
         
กำรร่วมคำ้ทำงออ้ม         
บรษิทั ฮำซเคม ทรำนส์แมเนจเมนท์ จ ำกดั ตวัแทนจดักำรรบัขนส่งสนิคำ้ ไทย 60.00 60.00  5,454   4,527   -   -  
   (ถือหุน้โดย บรษิทั ฮำซเคม โลจสิติกส์ แมเนจเมนท์ จ ำกดั) ภำยในประเทศ        
GSA Cargo Network (Myanmar) Co., Ltd.  ตวัแทนขนส่งสนิคำ้ทำงอำกำศ เมยีนมำร ์ - 50.00 - 3,947 - - 
   (ถือหุน้โดย Triple i International Pte. Ltd.)         
Hazchem Logistics Management Pte. Ltd. ตวัแทนขนส่งและขนถ่ำยสนิคำ้ทัง้ภำยใน สงิคโปร ์ 55.00 55.00 3,960 3,413 - - 
   (ถือหุน้โดย ฮำซเคม โลจสิติกส์ แมเนจเมนท์ จ ำกดั) และภำยนอกประเทศเกีย่วกบัสำรเคม ี        
      1,918,132   1,185,099   1,493,007   1,185,432  
หกั  ค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำของเงนิลงทุนในกำรร่วมคำ้      (1,856)  -   (9,000)  -  
รวมเงนิลงทุนในกำรร่วมค้ำ - สุทธ ิ      1,916,276  1,185,099   1,484,007   1,185,432  

 
ค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำของเงนิลงทุนในกำรร่วมคำ้เป็นของบรษิทั เมคเซนต ์เอก็ซ์เพรส จ ำกดั 
 
กลุ่มกจิกำรมสีดัส่วนกำรถอืหุน้ในกำรร่วมคำ้บำงแห่งเกนิกว่ำรอ้ยละ 50.00 แต่กลุ่มกจิกำรมไิดม้อี ำนำจควบคุมกำรร่วมคำ้เพยีงผูเ้ดยีว เนื่องจำกเป็นกำรควบคุมร่วมซึง่ระบุในขอ้ตกลงกจิกำรร่วมคำ้ 
 
กลุ่มกจิกำรมสีดัส่วนกำรถอืหุน้ในกำรร่วมคำ้บำงแห่งน้อยกว่ำรอ้ยละ 50.00 แต่กลุ่มกจิกำรมสีทิธใินกำรออกเสยีงและอ ำนำจควบคุมร่วม ซึง่ระบุในขอ้ตกลงกจิกำรร่วมคำ้ 
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กำรเปลีย่นแปลงของเงนิลงทุนในกำรร่วมคำ้ มดีงัต่อไปนี้ 
 

  งบกำรเงินรวม 
เงินลงทุนตำมวิธีส่วนได้เสีย 

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
เงินลงทุนตำมวิธีรำคำทุน 

  พ.ศ. 2565 
พนับำท 

พ.ศ. 2564 
พนับำท 

พ.ศ. 2565 
พนับำท 

พ.ศ. 2564 
พนับำท 

      
รำคำตำมบญัชตีน้งวด  1,192,181 1,151,462 1,185,432 989,926 
กำรปันส่วนต้นทุนในกำรซื้อเงนิลงทุนในกำรร่วมคำ้ ก) (7,082) - - - 
รำคำตำมบญัชตีน้งวด - ตำมทีป่รบัปรุงใหม่  1,185,099 1,151,462 1,185,432 989,926 
ลงทุนเพิม่ ข)  304,984  30,188  312,575  30,188 
กำรเปลีย่นแปลงจำกกำรปรบัโครงสรำ้งกลุ่มธุรกจิ 
   ขำยระวำงสนิคำ้สำยกำรบนิ 

     

- ซื้อเงนิลงทุนจำกบรษิทัย่อย  - - - 29,000 
- กำรเปลีย่นประเภทเงนิลงทุน  - 3,649 - - 
- กำรลดลงของส่วนไดเ้สยีในเงนิลงทุน  - (3,682) - (568,103) 
- กำรไดม้ำของส่วนไดเ้สยีในกำรลงทุน  - 55,760 - 704,421 
ส่วนแบ่งก ำไรจำกกำรร่วมคำ้   601,681  182,384  -    - 
ส่วนแบ่งก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น  (10,345) 18,059 - - 
กำรขำยเงนิลงทุน ค)  (13,795) -  (5,000) -- 
กำรลดลงของสดัส่วนกำรถอืหุน้ ง)  (190) -  -    - 
เงนิปันผลรบั จ)  (149,302) (244,208)  -    - 
กำรดอ้ยค่ำของเงนิลงทุน ฉ)  (1,856) -  (9,000) - 
กำรเลกิกจิกำร  - (1,431) - - 
รำคำตำมบญัชปีลำยงวด   1,916,276  1,192181  1,484,007  1,185,432 

 
กำรเปลีย่นแปลงของเงนิลงทุนในปี พ.ศ. 2565 มดีงัต่อไปนี้ 
 
ก) กำรปันส่วนตน้ทุนในกำรซื้อเงนิลงทุนในกำรร่วมคำ้ - กลุ่มธุรกจิขำยระวำงสนิคำ้สำยกำรบนิ (GSA) 

 
เมื่อวนัที่ 1 กนัยำยน พ.ศ. 2564 บรษิัทมกีำรเข้ำซื้อกลุ่มธุรกิจขำยระวำงสินค้ำสำยกำรบิน (GSA) (“กำรเข้ำซื้อกลุ่มธุรกิจ 
GSA”) โดยพจิำรณำให้บรษิทั เอเชยี เน็ตเวริ์ค อนิเตอร์เนชัน่แนล จ ำกดั (“ANI”) ซึ่งเป็นบรษิทัทีบ่รษิัทถอืหุ้นในสดัส่วน
ร้อยละ 60 ของทุนจดทะเบียนที่ช ำระแล้ว เข้ำถือหุ้นในบริษัทในกลุ่มธุรกิจ GSA ซึ่งท ำให้ ANI ท ำหน้ำที่เป็น Operating 
Holding ส ำหรบักลุ่มธุรกิจ GSA ของบรษิัท เพื่อให้สอดรบักบัวสิยัทศัน์และกลยุทธ์ของบริษัทในกำรเป็นผู้น ำด้ำนกำร
ใหบ้รกิำรโลจสิตกิส์ครบวงจรในภูมภิำค โดยไดต้กลงร่วมกนักบัพนัธมติรทำงธุรกิจ เพื่อด ำเนินกำรปรบัโครงสร้ำงดงักล่ำว 
โดย ANI ยงัคงมสีถำนะเป็นกจิกำรร่วมคำ้ 

  



บริษทั ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส ์จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2565 

71 

 
ในกำรนี้ บรษิทัไดเ้ขำ้ท ำรำยกำรเขำ้ซื้อกลุ่ม GSA โดยใหม้กีำรจ ำหน่ำยเงนิลงทุนในบรษิทัต่ำงๆ ในธุรกจิ GSA ทีบ่รษิทั
เป็นผูถ้อืหุน้ทัง้ทำงตรงและทำงออ้มใหก้บั ANI โดยบรษิทัไดร้บัสิง่ตอบแทนจำกกำรขำยเงนิลงทุนดงักล่ำวดว้ยหุน้ของ 
ANI นอกจำกนี้ ANI ไดด้ ำเนินกำรเขำ้ซื้อเงนิลงทุนจำกพนัธมติรทำงธุรกิจของบรษิทัทีถ่อืหุน้ร่วมกนัในบรษิทัต่ำง ๆ ใน
กลุ่มธุรกจิ GSA โดยไดช้ ำระสิง่ตอบแทนเป็นหุน้ของ ANI เช่นเดยีวกนั ทัง้นี้บรษิทัและพนัธมติรทำงธุรกจิไดต้กลงรำคำ
เขำ้ท ำรำยกำรร่วมกนัตำมมูลค่ำยุตธิรรม ซึ่งมูลค่ำหุน้ของ ANI ทีใ่ชเ้ป็นสิง่ตอบแทนไดก้ ำหนดทีมู่ลค่ำหุน้ละ 100 บำท 
(มูลค่ำทีต่รำไวหุ้น้ละ 25 บำท)  
 
ในไตรมำส 3 พ.ศ. 2565 บรษิัทได้จดัท ำกำรปันส่วนต้นทุนกำรรวมธุรกิจของกำรเข้ำซื้อกลุ่มธุรกิจ GSA เสร็จสิ้นแล้ว โดย 
มรีำยละเอยีดดงันี้ 
 
มลูค่ำยุตธิรรมของสนิทรพัยท์ีร่บัรูแ้ละหนี้สนิทีไ่ดม้ำจำกกำรลงทุนของบรษิทั ณ วนัทีซ่ื้อเงนิลงทุนมดีงัต่อไปนี้ 
 
  1 กนัยำยน  

พ.ศ. 2564 
  พนับำท 
   
   
เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด  15,395 
ลูกหนี้กำรคำ้และลูกหนี้อื่น  21,132 
สนิทรพัย์หมุนเวยีนอื่น  2,956 
สนิทรพัย์ไม่หมุนเวยีนอื่น  2,001 
สนิทรพัย์ไม่มตีวัตน   14,910 
เจำ้หนี้กำรคำ้และเจำ้หนี้อื่น    (17,636) 
หนี้สนิหมุนเวยีนอื่น    (10,945) 
หนี้สนิภำษเีงนิไดร้อตดับญัช ี  (2,005) 
มลูค่ำยุตธิรรมของสนิทรพัยส์ุทธทิีไ่ดม้ำ   25,808 
สิง่ตอบแทน ประกอบดว้ย   
    มลูค่ำยุตธิรรมของสดัส่วนในส่วนไดเ้สยีของบรษิทัทีล่ดลง   55,760 
ค่ำควำมนิยม (แสดงรวมอยู่ในเงนิลงทุนในกำรร่วมคำ้)  29,952 
 
ตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัที ่3 เรื่องกำรรวมธุรกจิ ผลกระทบจำกกำรปันส่วนต้นทุนกำรรวมธุรกจิจะถูกปรบัปรุง
ยอ้นหลงัไป ณ วนัทีซ่ื้อเงนิลงทุน จำกกำรปันส่วนต้นทุนกำรรวมธุรกจิ บรษิทัมสีนิทรพัย์ไม่มตีวัตนทีส่ำมำรถระบุไดจ้ำกกำรซื้อ
เงินลงทุน คือ ควำมสมัพันธ์กับสำยกำรบิน รวมจ ำนวน 14.91 ล้ำนบำท ซึ่งจะถูกตัดจ ำหน่ำยตำมประมำณกำรอำยุของ
ควำมสมัพนัธก์บัสำยกำรบนิเฉลี่ยประมำณ 4.5 ปี ผลกระทบดงักล่ำวถูกปรบัปรุงยอ้นหลงัท ำใหส้่วนแบ่งก ำไรจำกกำรร่วมคำ้
ทีเ่คยรบัรูใ้นปีก่อนลดลง 0.92 ลำ้นบำท 
 
ผลกระทบจำกกลุ่ม ANI ทีเ่กดิจำกกำรปันส่วนต้นทุนกำรรวมธุรกิจเสร็จสิ้น มผีลต่อกำรปรบัปรุงยอ้นหลงั ท ำใหส้่วนแบ่ง
ก ำไรจำกกำรร่วมคำ้ทีเ่คยรบัรูใ้นอดตีลดลง 6.16 ลำ้นบำท 
 
รำยละเอยีดผลกระทบจำกกำรปันส่วนตน้ทุนในกำรรวมธุรกจิไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมำยเหตุขอ้ 15.3 
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ข) กำรลงทุนเพิม่ในกำรร่วมคำ้ 

 
บรษิทั เอเชยี เน็ตเวริ์ค อนิเตอร์เนชัน่แนล จ ำกดั (“ANI”) 
 
จำกกำรปรบัโครงสร้ำงกลุ่มธุรกจิตวัแทนขำยระวำงสนิคำ้สำยกำรบิน (“GSA”) เมื่อวนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2565 บรษิทัได้
ขำยหุ้น GSA Cargo Network (Myanmar) Co., Ltd. (“GCN-MM”) ที่บริษัทถือหุ้นอยู่ส ัดส่วนร้อยละ 50 ไปให้ ANI  
โดย ANI ไดอ้อกหุน้สำมญัเพิม่ทุนจ ำนวน 105,000 หุน้ ในมลูค่ำยุตธิรรมหุน้ละ 100 บำท คดิเป็นเงนิจ ำนวน 10.50 ลำ้นบำท 
เป็นกำรแลกเปลี่ยน รำยกำรดงักล่ำวมีผลท ำให้เกิดก ำไรในข้อมูลทำงกำรเงินรวมจ ำนวน 2.91 ล้ำนบำท ซึ่งเป็นผลต่ำง
ระหว่ำงมูลค่ำยุติธรรมกบัรำคำตำมบญัชขีองส่วนได้เสยีใน GCN-MM ที่ขำยไป และท ำให้บรษิัทมสีดัส่วนกำรถือหุ้นใน ANI 
เพิม่ขึน้รอ้ยละ 0.37 จำก รอ้ยละ 55.24 เป็นรอ้ยละ 55.61 
 
เมื่อวนัที ่11 มกรำคม พ.ศ. 2565 ANI ไดอ้อกหุน้สำมญัเพิม่ทุนจ ำนวน 7,322,246 หุน้ โดยก ำหนดรำคำทีมู่ลค่ำยุตธิรรม
หุ้นละ 100 บำท รวมเป็นจ ำนวนเงนิ 732.22 ล้ำนบำท โดยจดัสรรให้บรษิัทจ ำนวน 3,008,000 หุ้น คดิเป็นเงนิ 300.80 
ล้ำนบำท และจดัสรรให้ผู้ร่วมค้ำจ ำนวน 4,314,246 หุ้น คิดเป็นเงิน 431.42 ล้ำนบำท บริษัทได้ช ำระรำคำหุ้นเพิม่ทุน
ดงักล่ำวเป็นเงนิสด ส่วนผูร้่วมคำ้ไดแ้ลกเปลี่ยนกบัสดัส่วนเงนิลงทุนของผูร้่วมคำ้ใน Superior GSA Pte. Ltd. (บรษิทัย่อย
ของ ANI) จำกกำรท ำรำยกำรดงักล่ำวบรษิทัมสีดัส่วนกำรถอืหุน้ลดลงรอ้ยละ 5.26 จำกรอ้ยละ 55.61 เป็นรอ้ยละ 50.35 
 
ทัง้นี้ เงนิเพิม่ทุนใน ANI จ ำนวน 300.80 ล้ำนบำท ANI ไดใ้ห ้Superior GSA Pte. Ltd. กู้เพื่อใชเ้ป็นแหล่งเงนิทุนในกำรเขำ้
ซื้อกิจกำร Asia GSA (M) Sdn. Bhd. โดย Superior GSA Pte. Ltd. ได้จ่ำยซื้อเป็นเงินสดจ ำนวน 300.80 ล้ำนบำท และ 
Superior GSA Pte. Ltd.ได้ออกหุ้นสำมญัเพิ่มทุนในมูลค่ำยุติธรรม 432.87 ล้ำนบำท ให้แก่ผู้ถือหุ้นของ Asia GSA (M) 
Sdn. Bhd. ซึง่เป็น ผูร้่วมคำ้ของ ANI เพื่อแลกกบัสดัส่วนเงนิลงทุนใน Asia GSA (M) Sdn. Bhd. ทีน่ ำมำให ้Superior GSA 
Pte. Ltd. 

 
บรษิทั ทเีอสแอล โลจสิตกิส ์จ ำกดั (“TSL”) 
 
เมื่อวนัที่ 2 สิงหำคม พ.ศ. 2565 บริษัทได้ด ำเนินกำรจัดตัง้ บริษัท ทีเอสแอล โลจิสติกส์ จ ำกัด ซึ่งมีทุนจดทะเบียน  
10 ล้ำนบำท บรษิัทถือหุ้นร้อยละ 51.00 ของทุนจดทะเบียน เพื่อด ำเนินธุรกิจตวัแทนผู้ส่งออกและน ำเข้ำในด้ำนรถไฟ
ระหว่ำงประเทศ TSL ไดเ้รยีกช ำระค่ำหุน้สำมญัรอ้ยละ 25.00 เมื่อวนัที ่5 ตุลำคม พ.ศ. 2565 บรษิทัจ่ำยค่ำหุน้ไปเมื่อวนัที ่
11 ตุลำคม พ.ศ. 2565 
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ค) กำรขำยเงนิลงทุนในบรษิทั เทเลพอรต์ (ประเทศไทย) จ ำกดั (“TLP”) 

 

เมื่อวนัที ่28 กุมภำพนัธ์ พ.ศ. 2565 บรษิทัไดท้ ำสญัญำขำยหุน้ทัง้หมดใน TLP จ ำนวนรอ้ยละ 50.00 ใหแ้ก่บรษิทัเอกชน 
แห่งหนึ่ง (“ผู้ซื้อ”) เป็นจ ำนวน 13.35 ล้ำนบำท กลุ่มกิจกำรได้ยุติกำรน ำข้อมูลทำงกำรเงนิของ TLP มำรบัรู้ส่วนได้เสยี
ตัง้แต่วนัที ่28 กุมภำพนัธ ์พ.ศ. 2565  
 

รำยละเอยีดกำรขำยเงนิลงทุนใน TLP แสดงไดด้งันี้ 
 งบกำรเงินรวม 
 พนับำท 
  

รำคำทีต่กลงขำยเงนิลงทุน 13,346 
มลูค่ำตำมบญัชขีองเงนิลงทุนใน TLP ตำมวธิสี่วนไดเ้สยี 13,795 
ขำดทุนจำกกำรขำยเงนิลงทุน (449) 

 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พนับำท 
  

รำคำทีต่กลงขำยเงนิลงทุน 13,346 
มลูค่ำตำมบญัชขีองเงนิลงทุนใน TLP ตำมวธิรีำคำทุน 5,000 
ก ำไรจำกกำรขำยเงนิลงทุน 8,346 

 

ง) กำรลดลงของสดัส่วนกำรถอืหุน้ในบรษิทั เอสเอแอล กรุ๊ป (ไทยแลนด)์ จ ำกดั 
 

เมื่อวนัที่ 31 สงิหำคม พ.ศ. 2565  บรษิัท เอสเอแอล กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จ ำกดั (“SAL”) ได้เพิม่ทุนจดทะเบียนจำกเดิม 
605.00 ล้ำนบำท เป็น 672.20 ล้ำนบำท โดยออกจ ำหน่ำยหุ้นสำมญัเพิม่จ ำนวน 672,000 หุ้น ซึ่งมมีูลค่ำทีต่รำไว้หุน้ละ 
100 บำท ในรำคำหุ้นละ 130 บำท ใหแ้ก่ผูถ้ือหุ้นเดมิของบรษิทัตำมสดัส่วนกำรถอืหุ้นของผู้ถอืหุ้นแต่ละรำย อย่ำงไรก็ตำม 
บรษิทัไม่ไดใ้ชส้ทิธซิื้อหุน้ดงักล่ำว ส่งผลใหบ้รษิทัมสีดัส่วนกำรถอืหุน้ใน SAL ลดลงจำกรอ้ยละ 25.00 เป็นรอ้ยละ 22.50 
กลุ่มกจิกำรมผีลขำดทุนจำกกำรลดสดัส่วนกำรถอืหุน้ในกำรร่วมคำ้จ ำนวน 0.19 ลำ้นบำท และไดแ้สดงไวใ้นก ำไรขำดทุน 

 

จ) กำรรบัเงนิปันผลจำกกำรร่วมคำ้ 
 

DG Packaging Pte. Ltd. 
 
เมื่อวนัที ่1 เมษำยน พ.ศ. 2565 ทีป่ระชุมวสิำมญัผูถ้อืหุน้ของ DG Packaging Pte. Ltd. ไดอ้นุมตัจิ่ำยเงนิปันผลระหว่ำงกำล
แก่ผูถ้อืหุน้สำมญัในอตัรำหุน้ละ 2.25 ดอลลำรส์งิคโปร ์จ ำนวน 200,000 หุน้ คดิเป็นจ ำนวนเงนิ 450,000 ดอลลำรส์งิคโปร์ 
โดยเงนิปันผลดงักล่ำวเป็นส่วนของบรษิัทตำมสดัส่วนกำรถือหุ้นร้อยละ 50.00 จ ำนวน 225,000 ดอลลำร์สงิคโปร์ หรอื 
5.47 ลำ้นบำท บรษิทัไดร้บัเงนิปันผลดงักล่ำวแล้วเมื่อวนัที ่5 พฤษภำคม พ.ศ. 2565 
 

เมื่อวนัที ่1 กรกฎำคม พ.ศ. 2565 ทีป่ระชุมวสิำมญัผูถ้อืหุน้ของ DG Packaging Pte. Ltd. ไดอ้นุมตัจิ่ำยเงนิปันผลระหว่ำงกำล
แก่ผู้ถือหุ้นสำมญัในอัตรำหุ้นละ 2.25 ดอลลำร์สิงคโปร์ จ ำนวน 200,000 หุ้น คดิเป็นจ ำนวนเงิน 450,000 ดอลลำร์สิงคโปร์  
เงนิปันผลดงักล่ำวเป็นของบรษิทัตำมสดัส่วนกำรถอืหุน้รอ้ยละ 50.00 เป็นจ ำนวน 225,000 ดอลลำรส์งิคโปร ์หรอืประมำณ 5.67 
ลำ้นบำท บรษิทัไดร้บัเงนิปันผลดงักล่ำวแล้วเมื่อวนัที ่1 สงิหำคม พ.ศ. 2565 

  



บริษทั ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส ์จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2565 
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เมื่อวนัที ่1 ตุลำคม พ.ศ. 2565 ทีป่ระชุมวสิำมญัผูถ้ือหุ้นของ DG Packaging Pte. Ltd. ไดอ้นุมตัจิ่ำยเงนิปันผลระหว่ำงกำล 
แก่ผู้ถือหุ้นสำมญัในอตัรำหุ้นละ 2.25 ดอลลำร์สงิคโปร์ จ ำนวน 200,000 หุ้น คดิเป็นจ ำนวนเงนิ 450,000 ดอลลำร์สงิคโปร์ 
เงนิปันผลดงักล่ำวเป็นของบรษิทัตำมสดัส่วนกำรถือหุ้นร้อยละ 50.00 เป็นจ ำนวน 225,000 ดอลลำร์สงิคโปร์ หรอืประมำณ 
5.90 ลำ้นบำท บรษิทัไดร้บัเงนิปันผลดงักล่ำวแล้วเมื่อวนัที ่1 พฤศจกิำยน พ.ศ. 2565 
 
เมื่อวนัที ่1 ธนัวำคม พ.ศ. 2565 ทีป่ระชุมวสิำมญัผูถ้อืหุน้ของ DG Packaging Pte. Ltd. ไดอ้นุมตัจิ่ำยเงนิปันผลระหว่ำงกำล
แก่ผู้ถือหุ้นสำมญัในอัตรำหุ้นละ 2.25 ดอลลำร์สิงคโปร์ จ ำนวน 200,000 หุ้น คดิเป็นจ ำนวนเงิน 450,000 ดอลลำร์สิงคโปร์  
เงนิปันผลดงักล่ำวเป็นของบรษิทัตำมสดัส่วนกำรถอืหุน้รอ้ยละ 50.00 เป็นจ ำนวน 225,000 ดอลลำรส์งิคโปร ์หรอืประมำณ 5.74 
ลำ้นบำท บรษิทัไดร้บัเงนิปันผลดงักล่ำวแล้วเมื่อวนัที ่27 ธนัวำคม พ.ศ. 2565 
 
เมื่อวนัที ่23 ธนัวำคม พ.ศ. 2565 ทีป่ระชุมวสิำมญัผูถ้อืหุน้ของ DG Packaging Pte. Ltd. ไดอ้นุมตัจิ่ำยเงนิปันผลระหว่ำงกำล
แก่ผู้ถือหุ้นสำมญัในอัตรำหุ้นละ 0.50 ดอลลำร์สิงคโปร์ จ ำนวน 200,000 หุ้น คดิเป็นจ ำนวนเงิน 100,000 ดอลลำร์สิงคโปร์  
เงนิปันผลดงักล่ำวเป็นของบรษิทัตำมสดัส่วนกำรถอืหุน้รอ้ยละ 50.00 เป็นจ ำนวน 50,000 ดอลลำร์สงิคโปร์ หรอืประมำณ 1.28
ลำ้นบำท บรษิทัไดร้บัเงนิปันผลดงักล่ำวแล้วเมื่อวนัที ่28 ธนัวำคม พ.ศ. 2565 
 
บรษิทั ฮำซเคม ทรำนสแ์มเนจเมนท ์จ ำกดั 

 
ทีป่ระชุมคณะกรรมกำรครัง้ที ่1/2565 เมื่อวนัที ่22 พฤศจกิำยน พ.ศ. 2565 ของบรษิทั ฮำซเคม ทรำนส์แมเนจเมนท์ จ ำกดั 
อนุมตักิำรจ่ำยเงนิปันผลระหว่ำงกำลแก่ผู้ถอืหุ้นสำมญั ในอตัรำหุ้นละ 100 บำท จ ำนวน 50,000 หุน้ คดิเป็นจ ำนวนเงนิ 5.00 
ลำ้นบำท โดยบรษิทัจะไดร้บัเงนิปันผลดงักล่ำวตำมสดัส่วนกำรถอืหุน้รอ้ยละ 60 เป็นจ ำนวน 3.00 ลำ้นบำท ภำยในปี พ.ศ. 2566  
 
บรษิทั เอเชยี เน็ตเวริค์ อนิเตอรเ์นชัน่แนล จ ำกดั 
 
ทีป่ระชุมคณะกรรมกำรครัง้ที ่7/2565 เมื่อวนัที ่27 ธนัวำคม พ.ศ. 2565 ของบรษิทั เอเชยี เน็ตเวริ์ค อนิเตอรเ์นชัน่แนล จ ำกดั 
อนุมตัิกำรจ่ำยเงนิปันผลระหว่ำงกำลแก่ผู้ถอืหุ้นสำมญั ในอตัรำหุ้นละ 12 บำท จ ำนวน 20,232,556 หุน้ คดิเป็นจ ำนวนเงิน 
242.79 ล้ำนบำท โดยบรษิัทจะได้รบัเงินปันผลดงักล่ำวตำมสดัส่วนกำรถือหุ้นร้อยละ 50.35 เป็นจ ำนวน 122.25 ล้ำนบำท  
บรษิทัไดร้บัเงนิปันผลดงักล่ำวแล้วเมื่อวนัที ่26 มกรำคม พ.ศ. 2566 
 

ฉ) กำรดอ้ยค่ำเงนิลงทุนในบรษิทั เมคเซนต ์เอก็ซ์เพรส จ ำกดั 
 
เงนิลงทุนของบรษิทั เมคเซนต์ เอก็ซ์เพรส จ ำกดั มมีูลค่ำทีค่ำดว่ำจะไดร้บัคนืต ่ำกว่ำมูลค่ำตำมบญัชขีองเงนิลงทุนเนื่องจำก
กำรลดลงของผลกำรด ำเนินงำนของบรษิัท บรษิัทได้มกีำรค ำนวณมูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รบัคืนโดยกำรใช้มูลค่ำปัจจุบันของ
กระแสเงนิสดในอนำคต โดยพจิำรณำจำกผลขำดทุนจำกกำรด ำเนินงำนทีผ่่ำนมำและทีค่ำดว่ำจะเกิดขึน้ในอนำคต และกำรคดิ
ลดกระแสเงนิสด ซึง่มลูค่ำทีค่ำดว่ำจะไดร้บัคนืต ่ำกว่ำมูลค่ำตำมบญัชขีองเงนิลงทุน ดงันัน้บรษิทัจงึรบัรูผ้ลขำดทุนจำกกำร
ด้อยค่ำเงินลงทุนในกำรร่วมค้ำเต็มจ ำนวนในงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรในไตรมำส 2 ปี พ.ศ. 2565 
จ ำนวน 1.86 ลำ้นบำท และ 9.00 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั ซึง่แสดงรวมอยู่ในค่ำใชจ้่ำยในกำรบรหิำร 
 

  



บริษทั ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส ์จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2565 
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ขอ้มลูทำงกำรเงนิโดยสรุปส ำหรบักำรร่วมคำ้ทีส่ ำคญั ซึง่ปฏบิตัติำมวธิสี่วนไดเ้สยี แสดงดงัต่อไปนี้ 
 
งบแสดงฐำนะกำรเงินโดยสรปุ 
 

 
บริษทั เอเชีย เน็ตเวิรค์ อินเตอร์

เนชัน่แนล จ ำกดั  
DG Packaging Pte. Ltd. บริษทั เอสเอแอล กรุป๊  

(ไทยแลนด)์ จ ำกดั 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
ส่วนท่ีหมุนเวียน       
เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด  1,352,699   605,943   38,951   32,617   102,803   17,245  
สนิทรพัยห์มุนเวยีนอื่น (ไม่รวมเงนิสด)  690,013   677,771     62,268   63,195     2,863   1,841    
สนิทรพัยห์มุนเวยีนรวม  2,042,712   1,283,714   101,219   95,812   105,666   19,086  
หนี้สนิหมุนเวยีนรวม  7,204,505   1,026,174   48,515   71,359   1,072   188  
       
ส่วนท่ีไม่หมุนเวียน       
สนิทรพัย์ไม่หมุนเวยีน  8,238,955  1,414,188  89,428   94,016   655,068   558,518  
หนี้สนิไม่หมุนเวยีน  45,426   48,754   57,159   47,833   -   17,766  
สินทรพัยส์ุทธิ  3,031,736  1,622,975  84,972   70,636   759,662   559,650  
หกั ส่วนไดเ้สยีที่ไม่มอี ำนำจควบคุม  (61,929)  51,519   -   -   2,986   3,460  
สินทรพัยส์ุทธิส่วนของบริษัทใหญ่  3,093,665  1,544,840 84,972   70,636  756,676   556,190  

 
งบก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็โดยสรปุ 
 

 
บริษทั เอเชีย เน็ตเวิรค์ อินเตอร์

เนชัน่แนล จ ำกดั 
DG Packaging Pte. Ltd. บริษทั เอสเอแอล กรุป๊ 

(ไทยแลนด)์ จ ำกดั 
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564* 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
       

รำยได ้  5,347,205   2,268,145   351,155   398,326   79   -    
ค่ำเสื่อมรำคำและค่ำตดัจ ำหน่ำย  (58,647) (15,244)  (5,625)  (4,905)  -     (2,202) 
รำยไดด้อกเบีย้  5,377   244   -     -     -     26  
ค่ำใชจ้่ำยดอกเบีย้  (810)  (614)  (73)  (768)  -     -    
ก ำไรกอ่นภำษีเงินได้  1,165,517  211,797  72,236   67,832   112,651   (66,474) 
ค่ำใชจ้่ำยภำษเีงนิได ้  (77,931)  (64,971)  (11,552)  (11,688)  -     -    
ก ำไรสทุธิส ำหรบัปี  1,087,586  146,826  60,684   56,145   112,651   (66,475) 
ก ำไรเบด็เสรจ็รวม  1,038,120  143,824  62,446   59,214   113,125   (66,475) 
ก ำไรสทุธิส ำหรบัปี 
   ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ ่

  
1,071,469  

 
109,987 

 
 60,684  

 
 56,145  

 
 113,125  

 
 (65,957) 

ก ำไร (ขำดทนุ) เบด็เสรจ็อ่ืน 
   ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ ่

 
(22,576) 

 
1,987 

 
1,762 

 
3,069 

 
- 

 
- 

ก ำไรเบด็เสรจ็รวม 
   ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ ่

                
1,048,893  

 
111,974 

                     
62,446  

                     
59,214  

                   
113,125  

                    
(65,957) 

เงินปันผลรบัจำกกำรร่วมค้ำ 122,246  -    24,055  26,665  -    -    

 
* ส ำหรบั Around Logistics Management Co., Ltd. งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จโดยสรุปส ำหรบัปี พ.ศ. 2564 แสดงรำยกำร

ระหว่ำงงวดตัง้แต่วนัที ่1 มกรำคม ถงึวนัที ่31 สงิหำคม พ.ศ. 2564 
  



บริษทั ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส ์จ ำกดั (มหำชน) 
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ขอ้มูลขำ้งต้นเป็นจ ำนวนที่รวมอยู่ในงบกำรเงนิของกำรร่วมค้ำ (ซึ่งไม่ใช่เพยีงแค่ส่วนแบ่งของกลุ่มกิจกำรในกำรร่วมค้ำดงักล่ำว) 
และปรบัปรุงเกีย่วกบัควำมแตกต่ำงของนโยบำยกำรบญัชขีองกลุ่มกจิกำรและกำรร่วมคำ้ 
 
กำรกระทบยอดรำยกำรขอ้มลูทำงกำรเงนิโดยสรุป 
 

 
บริษทั เอเชีย เน็ตเวิรค์ อินเตอร์

เนชัน่แนล จ ำกดั 
 

DG Packaging Pte. Ltd. 
บริษทั เอสเอแอล กรุป๊ (ไทย

แลนด)์ จ ำกดั 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564* 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
       
สนิทรพัยส์ุทธติน้ปี 1,544,840  175,250   70,636   64,752   556,190   539,647  
ก ำไรสุทธสิ ำหรบัปี  1,071,469  109,987  60,684   56,145   113,125   (65,957) 
ก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น (22,576)     1,987  1,762     3,069   -     -  
เงนิปันผลจ่ำย  (242,793)  -   (48,111)  (53,330)  -     -  
เพิม่ทุน  742,725   1,257,615   -     -   87,360     82,500  
ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงนิ -  -   -   -   -     -  
สนิทรพัยส์ุทธ ิณ วนัสิน้ปี  3,093,665  1,544,840  84,971   70,636   756,675   556,190  
ส่วนไดเ้สยีในกำรรว่มคำ้ (รอ้ยละ) 50.35 55.24 50.00 50.00 22.25 25.00 
มูลค่ำตำมบญัชี  1,482,615   773,690   42,486   35,318   170,252   139,047  
ค่ำควำมนยิมจำกกำรซื้อเงนิลงทุน  29,952    29,952   239,347   239,347  46,790     51,989  
ผลกระทบจำกกำรปรบัโครงสรำ้ง  (105,714)  (112,830)  -     -   -   -  
รวม  1,406,853  690,812  281,833   274,665   217,042   191,036  

 

* จำกกำรปรบัโครงสรำ้งกลุ่มธุรกจิ GSA ท ำใหบ้รษิทัไม่ได้ถอืหุน้ทำงตรงใน Around Logistics Management Co., Ltd.(“AROUND”) 
บรษิทัจงึไม่ไดแ้สดงขอ้มลูทำงกำรเงนิของ AROUND ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564 

 
กำรร่วมค้ำทีแ่ต่ละรำยไม่มสีำระส ำคญันอกเหนือจำกส่วนได้เสยีในกำรร่วมค้ำดงักล่ำวข้ำงต้น กลุ่มกจิกำรยงัมสี่วนได้เสยีใน 
กำรร่วมคำ้ทีแ่ต่ละรำยไม่มสีำระส ำคญัอกีจ ำนวนหนึ่ง ซึง่ไดบ้นัทกึเงนิลงทุนโดยใชว้ธิสี่วนไดเ้สยี 
 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 พนับำท พนับำท 
   

มลูค่ำตำมบญัชโีดยรวมของส่วนไดเ้สยีในกำรร่วมคำ้ทีแ่ต่ละรำยไม่มสีำระส ำคญั  10,548   28,587  
ส่วนแบ่งของกลุ่มกจิกำรในกำรร่วมคำ้:   
   ก ำไรสุทธ ิ  2,905   29,039  
   ก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น  (15,387)  2,324  
   ก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็รวม  (12,482)  31,363  
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15.3 ผลกระทบจำกกำรปันส่วนต้นทุนในกำรรวมธรุกิจของบริษทัร่วมและกิจกำรร่วมค้ำ 

 
ในระหว่ำงงวดเก้ำเดอืนสิ้นสุดวนัที ่30 กนัยำยน พ.ศ. 2565 กลุ่มกจิกำรไดจ้ดัท ำกำรปันส่วนตน้ทุนกำรรวมธุรกจิของเงนิลงทุน
ในบรษิทัร่วม - บรษิทั เอ.ท.ีพ.ีเฟรนด์ เซอร์วสิ จ ำกดั (หมำยเหตุขอ้ 15.1) และเงนิลงทุนในกำรร่วมคำ้ - กลุ่มธุรกจิขำยระวำง
สนิค้ำสำยกำรบิน (หมำยเหตุข้อ 15.2) แล้วเสร็จ กลุ่มกิจกำรจงึได้ปรบัปรุงผลกระทบจำกกำรปันส่วนต้นทุนกำรรวมธุรกิจ
ดงักล่ำวยอ้นหลงัไป ณ วนัทีซ่ื้อเงนิลงทุน 
 
ผลกระทบจำกกำรปันส่วนต้นทุนในกำรรวมธุรกิจที่มีต่องบแสดงฐำนะกำรเงินรวม ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564 และ 
งบก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็รวมส ำหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564 สรุปไดด้งันี้ 
 

 ตำมท่ีเคย  ตำมท่ี 
 รำยงำนไว้เดิม รำยกำรปรบัปรงุ ปรบัปรงุใหม่ 
 พนับำท พนับำท พนับำท 
รำยกำรในงบแสดงฐำนะกำรเงินรวม    
   ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564    
เงนิลงทุนในบรษิทัร่วม (หมำยเหตุขอ้ 15.1) 268,509 (3,304) 265,205 
เงนิลงทุนในกำรร่วมคำ้ (หมำยเหตุขอ้ 15.2) 1,192,181 (7,082) 1,185,099 
ก ำไรสะสมยงัไม่จดัสรร  490,942 (10,387) 480,555 
    

รำยกำรในงบก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็รวม  
   ส ำหรบัปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564    
ส่วนแบ่งก ำไรจำกเงนิลงทุนในบรษิทัร่วมและกำรร่วมคำ้  223,385   (10,387) 212,998 
ก ำไรเบด้เสรจ็รวมส ำหรบัปี 408,088 (10,387) 397,701 
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16 สินทรพัยท์ำงกำรเงินท่ีวดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อ่ืน  

 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม สนิทรพัยท์ำงกำรเงนิทีว่ดัมลูค่ำดว้ยมลูค่ำยุตธิรรมผ่ำนก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น มดีงันี้  
 
   อตัรำร้อยละของหุ้น  
   ท่ีถือทัง้ทำงตรงและทำงอ้อม งบกำรเงินรวม 
 

ประเภทของธรุกิจ 
จดัตัง้ขึ้นใน
ประเทศ 

พ.ศ. 2565 
ร้อยละ 

พ.ศ. 2564 
ร้อยละ 

พ.ศ. 2565 
พนับำท 

พ.ศ. 2564 
พนับำท 

เงนิลงทุนทีถ่อืทำงออ้ม       
บรษิทั ทฟิฟ่ำ โลจสิตกิส ์(2008) จ ำกดั 
   (ถอืหุน้โดย ฮำซเคม โลจสิตกิส ์แมเนจเมนท ์จ ำกดั) 

ประกอบกจิกำรใหโ้รงพกัสนิคำ้ 
พรอ้มกำรบรรจุสนิคำ้ 

 
ไทย 

 
0.27 

 
0.27 

 
13 

 
13    

     13 13  
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17 อสงัหำริมทรพัยเ์พ่ือกำรลงทุน - สุทธิ 

 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

  ส่วนปรบัปรุง   
 ท่ีดิน อำคำร อำคำร รวม 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2564     
รำคำทุน  32,517   51,671   15,786   99,974  
หกั  ค่ำเสื่อมรำคำสะสม  -     (18,238)  (4,279)  (22,517) 
รำคำตำมบญัช ี- สุทธ ิ  32,517   33,433   11,507   77,457  
     
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564     
รำคำตำมบญัชตีน้ปี - สุทธ ิ  32,517   33,433   11,507   77,457  
ค่ำเสื่อมรำคำ   -     (3,332)  (987)  (4,319) 
รำคำตำมบญัชปีลำยปี - สุทธ ิ  32,517   30,101   10,520   73,138  
     
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564     
รำคำทุน  32,517   51,671   15,786   99,974  
หกั  ค่ำเสื่อมรำคำสะสม  -     (21,570)  (5,266)  (26,836) 
รำคำตำมบญัช ี- สุทธ ิ  32,517   30,101   10,520   73,138  
     
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2565     
รำคำตำมบญัชตีน้ปี - สุทธ ิ  32,517   30,101   10,520   73,138  
ซื้อเพิม่  -     2,033   -     2,033  
ค่ำเสื่อมรำคำ   -     (3,379)  (986)  (4,365) 
รำคำตำมบญัชปีลำยปี - สุทธ ิ  32,517   28,755   9,534   70,806  
     
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2565     
รำคำทุน  32,517   53,704   15,786   102,006  
หกั  ค่ำเสื่อมรำคำสะสม  -     (24,949)  (6,252)  (31,200) 
รำคำตำมบญัช ี- สุทธ ิ  32,517   28,755   9,534   70,806  
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ณ วนัที ่31 ธนัวำคม มลูค่ำยุตธิรรมของอสงัหำรมิทรพัยเ์พื่อกำรลงทุน แสดงไดด้งันี้ 
 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 พนับำท พนับำท 
   

ทีด่นิและอำคำร 131,863 131,863 
 
บรษิทัไดจ้ดัใหม้กีำรประเมนิมูลค่ำอสงัหำรมิทรพัย์เพื่อกำรลงทุนโดยผู้ประเมนิมูลค่ำอสิระ ซึ่งผูป้ระเมนิมูลค่ำอสิระเป็นผูท้ีไ่ดร้บักำรรบัรอง
ตำมมำตรฐำนวิชำชีพและเป็นผู้มปีระสบกำรณ์ในกำรประเมินมูลค่ำในอสงัหำรมิทรพัย์ประเภทเดียวกันและอยู่ในท ำเลที่ตัง้เดยีวกับหรือ
ใกล้เคยีงกบัอสงัหำรมิทรพัย์เพื่อกำรลงทุนที่ไดร้บักำรประเมนิมูลค่ำดงักล่ำว มูลค่ำยุตธิรรมของที่ดินใช้วธิีเทยีบเคยีงรำคำตลำด ซึ่งอยู่ใน
ข้อมูลระดบั 2 ของล ำดบัชัน้มูลค่ำยุติธรรม และอำคำรประเมินโดยใช้วิธีต้นทุนเปลี่ยนแทน ซึ่งอยู่ในข้อมูลระดบั 3 ของล ำดบัชัน้มูลค่ำ
ยุตธิรรม 
 
จ ำนวนเงนิทีเ่กีย่วขอ้งกบัอสงัหำรมิทรพัยเ์พื่อกำรลงทุน ทีไ่ดร้บัรูใ้นก ำไรหรอืขำดทุน ไดแ้ก่ 
 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 พนับำท พนับำท 
   
รำยไดค้่ำเช่ำ 3,986 4,535 
ค่ำใชจ้่ำยในกำรด ำเนินงำนโดยตรงทีเ่กดิจำก   
   อสงัหำรมิทรพัยเ์พื่อกำรลงทุนซึ่งก่อใหเ้กดิรำยไดค้่ำเช่ำ 4,943 4,624 
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18 ท่ีดิน อำคำร และอปุกรณ์ - สุทธิ 

 

 งบกำรเงินรวม 
   ส่วนปรบัปรงุ เครื่องมอืและ รถยนต์และ เครื่องตกแต่ง เครื่องใช้ งำนระหวำ่ง  
 ท่ีดิน อำคำร อำคำร อปุกรณ์ อปุกรณ์ ส ำนกังำน ส ำนกังำน ก่อสรำ้ง รวม 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2564          
รำคำทุน  33,432   26,871   69,036   59,058   57,187   29,252   86,235   41,834   402,905  
หกั  ค่ำเสื่อมรำคำสะสม  -     (7,787)  (30,567)  (38,564)  (38,007)  (23,647)  (61,497)  -     (200,069) 
รำคำตำมบญัช ี- สุทธ ิ  33,432   19,084   38,469   20,494   19,180   5,605   24,738   41,834   202,836  
          
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564          
รำคำตำมบญัชตีน้ปี  33,432   19,084   38,469   20,494   19,180   5,605   24,738   41,834   202,836  
ซื้อเพิม่   -     -     -     1,113   -     302   4,804   6,280   12,499  
จดัประเภทจำกสนิทรพัยส์ทิธกิำรใช ้- สทุธ ิ  -     -     -     4,339   -     -     3,911   -     8,250  
จ ำหน่ำย - สุทธ ิ  -     -     -     -     (1,615)  (2)  (104)  -     (1,721) 
ตดัจ ำหน่ำย - สุทธ ิ  -     -     -     (2)  -     (6)  (4)  -     (12) 
ค่ำเสื่อมรำคำ  -     (1,540)  (4,734)  (9,145)  (4,337)  (2,310)  (8,683)  -     (30,749) 
โอนเขำ้ (ออก)  -     -     198   19,043   -     -     3,620   (22,861)  -    
รำคำตำมบญัชปีลำยปี - สุทธ ิ  33,432   17,544   33,933   35,842   13,228   3,589   28,282   25,253   191,103  
          
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564          
รำคำทุน  33,432   26,871   69,203   87,768   54,405   29,354   99,634   25,253   425,920  
หกั  ค่ำเสื่อมรำคำสะสม  -     (9,327)  (35,270)  (51,926)  (41,177)  (25,765)  (71,352)  -     (234,817) 
รำคำตำมบญัช ี- สุทธ ิ  33,432   17,544   33,933   35,842   13,228   3,589   28,282   25,253   191,103  
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 งบกำรเงินรวม 
   ส่วนปรบัปรงุ เครื่องมอืและ รถยนต์และ เครื่องตกแต่ง เครื่องใช้ งำนระหวำ่ง  
 ท่ีดิน อำคำร อำคำร อปุกรณ์ อปุกรณ์ ส ำนกังำน ส ำนกังำน ก่อสรำ้ง รวม 

 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
          

ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2565          
รำคำตำมบญัชตีน้ปี - สุทธ ิ  33,432   17,544   33,933   35,842   13,228   3,589   28,282   25,253   191,103  
ซื้อเพิม่   -     -     2,032   11,625   7,000   2,194   1,591   1,035   25,477  
จ ำหน่ำย - สุทธ ิ  -     -     -     (17,857)  (3,114)  (17)  (335)  -     (21,323) 
ตดัจ ำหน่ำย - สุทธ ิ  -     -     -     -     -     -     (7)  -     (7) 
ค่ำเสื่อมรำคำ  -     (1,540) (7,892)  (9,657)  (3,224)  (1,861)  (7,893)  -    (32,067) 
ลดลงจำกกำรจ ำหน่ำยบรษิทัย่อย (หมำยเหตุขอ้ 14)  -     -     -     (1,854)  22   (171)  (74)  -     (2,077) 
โอนเขำ้ (ออก)  -     -     25,253   980   -     -     -     (26,233)  -    
รำคำตำมบญัชปีลำยปี - สุทธ ิ  33,432   16,004   53,326   19,079   13,912   3,734   21,564   55   161,106  
          
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2565          
รำคำทุน  33,432   26,871   93,937   73,247   45,546   28,482   65,730   55   367,300  
หกั  ค่ำเสื่อมรำคำสะสม  -     (10,867)  (40,611)  (54,168)  (31,634)  (24,748)  (44,166)  -     (206,194) 
รำคำตำมบญัช ี- สุทธ ิ  33,432   16,004   53,326   19,079   13,912   3,734   21,564   55   161,106  
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 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 
ส่วนปรบัปรุง 

อำคำร 
เครื่องใช้ 
ส ำนักงำน 

เครื่องตกแต่ง
ส ำนักงำน รถยนต์ 

งำนระหว่ำง 
ก่อสร้ำง รวม 

 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2564       
รำคำทุน  -     5,378   4,379   51   19,295   29,103  
หกั  ค่ำเสื่อมรำคำสะสม  -     (3,341)  (3,634)  (29)  -     (7,004) 
รำคำตำมบญัช ี- สุทธ ิ  -     2,037   745   22   19,295   22,099  
       
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564       
รำคำตำมบญัชตีน้ปี   -     2,037   745   22   19,295   22,099  
ซื้อเพิม่  -     1,823   174   -     3,250   5,247  
จดัประเภทจำกสนิทรพัยส์ทิธกิำรใช้ - สุทธ ิ  -     3,911   -     -     -     3,911  
ค่ำเสื่อมรำคำ   -     (1,677)  (351)  (10)  -     (2,038) 
รำคำตำมบญัชปีลำยปี - สุทธ ิ  -     6,094   568   12   22,545   29,219  
       
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564       
รำคำทุน  -     13,878   4,553   51   22,545   41,027  
หกั  ค่ำเสื่อมรำคำสะสม  -     (7,784)  (3,985)  (39)  -     (11,808) 
รำคำตำมบญัช ี- สุทธ ิ  -     6,094   568   12   22,545   29,219  
       
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2565       
รำคำตำมบญัชตีน้ปี - สุทธ ิ  -     6,094   568   12   22,545   29,219  
ซื้อเพิม่  -     366   2,136   2,500   -     5,002  
ตดัจ ำหน่ำย  -     -     (16)  -     -     (16) 
โอนเขำ้ (ออก)  22,545   -     -     -     (22,545)     -    
ค่ำเสื่อมรำคำ   (3,147)  (1,667)  (446)  (220)  -     (5,480) 
รำคำตำมบญัชปีลำยปี - สุทธ ิ  19,398   4,793   2,242   2,292  -  28,725  
       
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2565       
รำคำทุน  22,545   14,244   6,315   2,551  -   45,655  
หกั  ค่ำเสื่อมรำคำสะสม  (3,147)  (9,451)  (4,073)  (259)  -     (16,930) 
รำคำตำมบญัช ี- สุทธ ิ  19,398   4,793   2,242   2,292   -   28,725  
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19 สินทรพัยสิ์ทธิกำรใช้ - สุทธิ และหน้ีสินตำมสญัญำเช่ำ 

 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม งบแสดงฐำนะกำรเงนิมรีำยกำรทีเ่กีย่วขอ้งกบัสญัญำเช่ำ ดงันี้ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
สินทรพัยสิ์ทธิกำรใช้     
ทีด่นิ  2,374   4,079   2,374   3,146  
คลงัสนิคำ้  45,763   73,337   -     -    
เครื่องจกัรและอุปกรณ์  26,004   30,973   -     -    
ยำนพำหนะ  7,257   11,416   3,276   923  
อื่น ๆ  738   1,455   -     -    
รวม  82,136   121,260   5,650   4,069  
 

    

หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำ     
ส่วนทีห่มุนเวยีน  39,094   52,212   1,610   1,922  
ส่วนทีไ่ม่หมุนเวยีน  44,518   69,642   3,309   2,081  
รวม  83,612   121,854   4,919   4,003  
 
ส ำหรบัปีสิ้นสุดวนัที ่31 ธนัวำคม รำยกำรทีร่บัรูใ้นก ำไรหรอืขำดทุนและกระแสเงนิสดที่เกี่ยวขอ้งกบัสญัญำเช่ำประกอบด้วยรำยกำร
ดงัต่อไปนี้ 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
ค่ำเสื่อมรำคำส ำหรบัสนิทรพัยส์ทิธกิำรใช้     
ทีด่นิ  1,455   1,672   1,080   994  
คลงัสนิคำ้  33,412   40,292   -     -    
เครื่องจกัรและอุปกรณ์  11,403   14,927   -     -    
ยำนพำหนะ  7,152   8,577   1,337   2,037  
อื่น ๆ  851   890   -     -    
รวม  54,273   66,358   2,417   3,031  
     

กำรเพิม่ขึน้ของสนิทรพัยส์ทิธกิำรใชร้ะหว่ำงปี 12,666  24,143  -    -    
กำรลดลงจำกกำรจ ำหน่ำยบรษิทัย่อย (หมำยเหตุขอ้ 14)  1,452   -     -     -    
     

กระแสเงนิสดจ่ำยทัง้หมดของสญัญำเช่ำ 61,082  73,551  3,344   3,368  
     

ดอกเบีย้จ่ำย (รวมอยู่ในต้นทุนทำงกำรเงนิ) 4,162  7,803   222   236  
ค่ำใชจ้่ำยทีเ่กีย่วกบัสญัญำเช่ำระยะสัน้  2,371   2,067   -     -    
ค่ำใชจ้่ำยทีเ่กีย่วกบัสญัญำเช่ำซึง่สนิทรพัยม์มีลูค่ำต ่ำ  3,234   1,271   39   41  
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20 สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน - สุทธิ 

 
 งบกำรเงินรวม 
 โปรแกรม งำนระหว่ำง  
 คอมพิวเตอร ์ ติดตัง้ รวม 
 พนับำท พนับำท พนับำท 
    
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2564    
รำคำทุน  25,373   3,249   28,622  
หกั  ค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสม  (14,693)  -     (14,693) 
รำคำตำมบญัช ี- สุทธ ิ  10,680   3,249   13,929  
    
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564    
รำคำตำมบญัชตีน้ปี - สุทธ ิ  10,680   3,249   13,929  
ซื้อเพิม่  441   3,619   4,060  
ค่ำตดัจ ำหน่ำย  (3,148)  -     (3,148) 
โอนเขำ้ (ออก)  1,736   (1,736)  -    
รำคำตำมบญัชปีลำยปี - สุทธ ิ  9,709   5,132   14,841  
    
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564    
รำคำทุน  27,550   5,132   32,682  
หกั  ค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสม  (17,841)  -     (17,841) 
รำคำตำมบญัช ี- สุทธ ิ  9,709   5,132   14,841  
    
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2565    
รำคำตำมบญัชตีน้ปี - สุทธ ิ  9,709   5,132   14,841  
ซื้อเพิม่   33   170   203  
ค่ำตดัจ ำหน่ำย   (3,204)  -     (3,204) 
ลดลงจำกกำรจ ำหน่ำยบรษิทัย่อย (หมำยเหตุขอ้ 14)  (1,186)  -     (1,186) 
โอนเขำ้ (ออก)   2,388   (2,388) - 
รำคำตำมบญัชปีลำยปี - สุทธ ิ  7,740   2,914   10,654  
    
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2565    
รำคำทุน  24,855   2,914   27,769  
หกั  ค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสม  (17,115)  -     (17,115) 
รำคำตำมบญัช ี- สุทธ ิ  7,740   2,914   10,654  
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งบกำรเงินเฉพำะ

กิจกำร 
 โปรแกรม 
 คอมพิวเตอร ์
 พนับำท 
  

ณ วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2564  
รำคำทุน  1,953  
หกั  ค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสม  (1,358) 
รำคำตำมบญัช ี- สุทธ ิ  595  
  
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564  
รำคำตำมบญัชตีน้ปี - สุทธ ิ  595  
ตดัจ ำหน่ำย  (384) 
รำคำตำมบญัชปีลำยปี - สุทธ ิ  211  
  
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564  
รำคำทุน  1,953  
หกั  ค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสม  (1,742) 
รำคำตำมบญัช ี- สุทธ ิ  211  
  
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2565  
รำคำตำมบญัชตีน้ปี  - สุทธ ิ  211  
ตดัจ ำหน่ำย  (211) 
รำคำตำมบญัชปีลำยปี  - สุทธ ิ  -    
  
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2565  
รำคำทุน  1,953  
หกั  ค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสม  (1,953) 
รำคำตำมบญัช ี- สุทธ ิ  -    
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21 สินทรพัยภ์ำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี 

 
สนิทรพัยภ์ำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัชสีำมำรถวเิครำะห์ไดด้งันี้ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     
สนิทรพัยภ์ำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัช ี  21,686   11,269   8,321   2,168  
  21,686   11,269   8,321   2,168  

 
รำยกำรเคลื่อนไหวของภำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัชมีดีงันี้ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     
ณ วนัที ่1 มกรำคม  11,269   18,651   2,168   8,218  
รบัรูใ้นก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น  (928)  (2,236)  (928)  (1,339) 
รบัรูใ้นก ำไรขำดทุน (หมำยเหตุขอ้ 34) 12,399  (5,146) 7,081  (4,711) 
ลดลงจำกกำรจ ำหน่ำยบรษิทัย่อย (หมำยเหตุขอ้ 14)  (1,054)  -     -     -    
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม   21,686   11,269   8,321   2,168  
 
รำยกำรเคลื่อนไหวของสนิทรพัยภ์ำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัชมีดีงันี้ 
 

 งบกำรเงินรวม 

 

ณ วนัท่ี 
1 มกรำคม 
พ.ศ. 2565 

รำยกำรท่ีรบัรู ้
ในก ำไรขำดทุน

เบด็เสรจ็อ่ืน 
รำยกำรท่ีรบัรู ้

ในก ำไรขำดทุน 

ลดลงจำกกำร
จ ำหน่ำยบริษทั

ย่อย 

ณ วนัท่ี 
31 ธนัวำคม  
พ.ศ. 2565 

 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
      
สินทรพัยภ์ำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี      
ค่ำเผื่อหนี้สงสยัจะสญู  2,970   -    5,431  (151) 8,250 
ผลประโยชน์พนักงำน  4,676   -     485   (71)  5,090  
ขำดทุนสะสมทำงภำษ ี  2,694   -     (613)  (832)  1,249  
สญัญำอนุพนัธท์ำงกำรเงนิ   929   (928)  147   -     148  
ค่ำเผื่อดอ้ยค่ำเงนิใหกู้ย้มืบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั - - 2,900 - 2,900 
ค่ำเผื่อกำรดอ้ยคำ่ของเงนิประกนั  -     -    4,048   -    4,048  
รวม  11,269   (928)  12,398   (1,054)  21,685  
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 งบกำรเงินรวม 

 

ณ วนัท่ี 
1 มกรำคม 
พ.ศ. 2564 

รำยกำรท่ีรบัรู ้
ในก ำไรขำดทุน

เบด็เสรจ็อ่ืน 
รำยกำรท่ีรบัรู ้

ในก ำไรขำดทุน 

ณ วนัท่ี 
31 ธนัวำคม  
พ.ศ. 2564 

 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     

สินทรพัยภ์ำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี     
ค่ำเผื่อหนี้สงสยัจะสญู  2,990   -     (20)  2,970  
ผลประโยชน์พนักงำน  5,481   (1,272)  467   4,676  
ขำดทุนสะสมทำงภำษ ี  6,922   -     (4,228)  2,694  
สญัญำอนุพนัธท์ำงกำรเงนิ   1,892   (964)  1   929  
กำรวดัมลูคำ่ยุตธิรรมของเงนิลงทุน  1,366   -     (1,366)  -    
รวม  18,651   (2,236)  (5,146)  11,269  

 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 

ณ วนัท่ี 
1 มกรำคม 
พ.ศ. 2565 

รำยกำรท่ีรบัรู ้
ในก ำไรขำดทุน

เบด็เสรจ็อ่ืน 
รำยกำรท่ีรบัรู ้

ในก ำไรขำดทุน 

ณ วนัท่ี 
31 ธนัวำคม  
พ.ศ. 2565 

 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     

สินทรพัยภ์ำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี     
ค่ำเผื่อหนี้สงสยัจะสญู  473   -     (108)  365  
ผลประโยชน์พนักงำน  765   -     94   860  
สญัญำอนุพนัธท์ำงกำรเงนิ   929   (928)  147   148  
ค่ำเผื่อดอ้ยค่ำเงนิใหกู้ย้มืบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั  -     -    2,900 2,900 
ค่ำเผื่อกำรดอ้ยคำ่ของเงนิประกนั - - 4,048 4,048 
รวม  2,167   (928) 7,081    8,321  

 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 

ณ วนัท่ี 
1 มกรำคม 
พ.ศ. 2564 

รำยกำรท่ีรบัรู ้
ในก ำไรขำดทุน

เบด็เสรจ็อ่ืน 
รำยกำรท่ีรบัรู ้

ในก ำไรขำดทุน 

ณ วนัท่ี 
31 ธนัวำคม  
พ.ศ. 2564 

 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     

สินทรพัยภ์ำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี     
ค่ำเผื่อหนี้สงสยัจะสญู  182   -     291   473  
ผลประโยชน์พนักงำน  1,016   (375)  124   765  
ขำดทุนสะสมทำงภำษ ี  3,761   -     (3,761)  -    
สญัญำอนุพนัธท์ำงกำรเงนิ   1,892   (964)  1   929  
กำรวดัมลูคำ่ยุตธิรรมของเงนิลงทุน  1,366   -     (1,366)  -    
รวม  8,217   (1,339)  (4,711)  2,167  

 
สนิทรพัยภ์ำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัชสี ำหรบัรำยกำรขำดทุนทำงภำษทีีย่งัไม่ไดใ้ชย้กไปจะรบัรูไ้ม่เกนิจ ำนวนทีเ่ป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่ว่ำจะ
มกี ำไรทำงภำษีในอนำคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์ทำงภำษีนัน้ บรษิัทย่อยบำงแห่งไม่ได้รบัรู้สนิทรพัย์ภำษีเงนิได้รอกำรตัดบัญชี
จ ำนวน 9.69 ล้ำนบำท (พ.ศ. 2564 : 12.06 ล้ำนบำท) ที่เกิดจำกรำยกำรขำดทุนจ ำนวน 48.47 ล้ำนบำท (พ.ศ. 2564 : 60.28 ล้ำนบำท)  
ทีส่ำมำรถยกไปเพื่อหกักลบกบัก ำไรทำงภำษีในอนำคต  
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วนัหมดสทิธขิองรำยกำรขำดทุนทำงภำษแีสดงไดด้งันี้ 
 

 งบกำรเงินรวม 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 พนับำท พนับำท 
   
หมดสทิธใินปี พ.ศ. 2565  -     9,147  
หมดสทิธใินปี พ.ศ. 2566  109   109  
หมดสทิธใินปี พ.ศ. 2567  54   54  
หมดสทิธใินปี พ.ศ. 2568  30,212   37,705  
หมดสทิธใินปี พ.ศ. 2569  26   13,261  
หมดสทิธใินปี พ.ศ. 2570  18,065   -    
  48,466   60,276  

 
22 สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 

 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     

ลูกหนี้ค่ำขำยเงนิลงทุน - กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั     
   (หมำยเหตุขอ้ 36.3) 96,547 - 167,993 - 
ภำษเีงนิไดน้ิตบิุคคลถูกหกั ณ ทีจ่่ำย  39,521   41,900   10,072   12,028  
ภำษมีลูค่ำเพิม่รอรบัคนื  -     25,766   -     -    
เงนิทดรองจ่ำยอื่น   -     30,206   -     -    
  136,068   97,872   178,065   12,028  

 
23 เจ้ำหน้ีกำรค้ำและเจ้ำหน้ีอ่ืน 

 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     

เจำ้หนี้กำรคำ้ - กจิกำรอื่น  94,169   229,172   3,936   2,314  
 - กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั (หมำยเหตุขอ้ 36.3)  14,267   69,790   2,163   22,101  
เจำ้หนี้อื่น - กจิกำรอื่น  15,535   12,121   8,998   126  
 - กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั (หมำยเหตุขอ้ 36.3)  40   -     -     250  
ค่ำใชจ้่ำยคำ้งจ่ำย - กจิกำรอื่น  131,716   176,472   47,633   41,826  
 - กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั (หมำยเหตุขอ้ 36.3)  450   764   527   1,456  
  256,177   488,319   63,257   68,073  
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24 เงินกู้ยืม 

 
24.1 เงินกู้ยืมระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงิน 

 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564 บรษิทัมเีงนิกู้ยมืระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงนิ จ ำนวน 120 ล้ำนบำท โดยเป็นตัว๋สญัญำใช้เงินใน
สกุลเงนิบำททีไ่ม่มหีลกัทรพัย์ค ้ำประกนั มกี ำหนดช ำระคนืภำยใน 3 เดอืน และมอีตัรำดอกเบี้ยรอ้ยละ 2.33 - 2.35 ต่อปี 
 

24.2 เงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน 
 
เงนิกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิ ณ วนัที ่31 ธนัวำคม ประกอบดว้ยรำยละเอยีดดงันี้ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     
เงนิกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิ     
   ทีถ่งึก ำหนดช ำระภำยใน 1 ปี  171,000   105,750   171,000   105,750  
เงนิกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิ     
   ทีถ่งึก ำหนดช ำระเกนิกว่ำ 1 ปี  398,250   269,250   398,250   269,250  
รวม  569,250   375,000   569,250   375,000  
 
กำรเปลีย่นแปลงของเงนิกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิส ำหรบัปีสิ้นสุดวนัที ่31 ธนัวำคม ประกอบดว้ยรำยละเอยีดดงันี้ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     
ณ วนัที ่1 มกรำคม  375,000   390,000   375,000   390,000  
เพิม่ขึน้ระหว่ำงปี  300,000   105,000   300,000   105,000  
จ่ำยช ำระคนืระหว่ำงปี  (105,750)  (120,000)  (105,750)  (120,000) 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม  569,250   375,000   569,250   375,000  
 
เงนิกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิเป็นเงนิกูย้มืในสกุลเงนิบำท มอีตัรำดอกเบี้ยลอยตวั ดงันัน้มลูค่ำยุตธิรรมจงึใกล้เคยีงกบัรำคำ
ตำมบญัช ี
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เงนิกูย้มืระยะยำวส ำหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม ประกอบดว้ยรำยละเอยีดดงันี้ 
 

 วงเงิน  พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564  กำรช ำระเงินกู ้
 พนับำท วตัถปุระสงค ์ พนับำท พนับำท อตัรำดอกเบ้ีย ก ำหนดช ำระคืนเงินต้น ก ำหนดช ำระคืนดอกเบ้ีย 

        
วงเงนิที ่1 300,000 เพื่อซื้อหุน้ในกจิกำรอื่น 120,000 180,000 THBFIX6M บวก

อตัรำส่วนเพิม่ 
ผ่อนช ำระเงนิตน้จ ำนวน 20 งวด (ทุกงวดรำย 3 เดอืน) 
เริม่ช ำระงวดแรกเดอืนมกรำคม พ.ศ. 2563 

ก ำหนดจำ่ยเป็นรำยเดอืน 

วงเงนิที ่2 150,000 เพื่อซื้อหุน้ในกจิกำรอื่น 60,000 90,000  MLR-1.40%  ผ่อนช ำระเงนิตน้จ ำนวน 20 งวด (ทุกงวดรำย 3 เดอืน) 
เริม่ช ำระงวดแรกเดอืนกุมภำพนัธ ์2564 

ก ำหนดจำ่ยเป็นรำยเดอืน  

วงเงนิที ่3 105,000 เพื่อซื้อหุน้ในกจิกำรอื่น 89,250 105,000 MLR-2.40% ผ่อนช ำระเงนิตน้จ ำนวน 20 งวด (ทุกงวดรำย 3 เดอืน) 
เริม่ช ำระงวดแรกเดอืนเมษำยน 2565 

ก ำหนดจำ่ยเป็นรำยเดอืน 

วงเงนิที ่4 105,000 เพื่อซื้อหุน้ในกจิกำรอื่น 300,000 - MLR-1.30% ผ่อนช ำระเงนิตน้จ ำนวน 20 งวด (ทุกงวดรำย 3 เดอืน) 
เริม่ช ำระงวดแรกเดอืนเมษำยน 2566 

ก ำหนดจำ่ยเป็นรำยเดอืน 

   569,250 375,000    

 
วงเงนิกูย้มืระยะยำวของบรษิทัทัง้หมดเป็นเงนิกูไ้ม่มหีลกัประกนั แต่ตอ้งคงไวซ้ึง่อตัรำส่วนทำงกำรเงนิตำมทีก่ ำหนดไวใ้นสญัญำเงนิกูต้ำมทีเ่ปิดเผยไวใ้นหมำยเหตุขอ้ 6.2 
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25 หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 

 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     
ภำษหีกั ณ ทีจ่่ำยคำ้งจ่ำย  4,737   5,432   1,060   1,780  
ภำษมีลูค่ำเพิม่คำ้งจ่ำย  6,424   4,575   1,958   -    
ภำษขีำยทีย่งัไม่ถงึก ำหนด  13,006   22,035   1,484   9,045  
เงนิค ้ำประกนัรบั  7,314   2,645   -     -    
อื่นๆ  14   1,037   -     -    
  31,495   35,724   4,502   10,825  
 

26 ภำระผกูพนัผลประโยชน์พนักงำน 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
หนี้สนิในงบแสดงฐำนะกำรเงนิ:     
   ผลประโยชน์เมื่อเกษยีณอำยุ  23,357   21,364   4,299   3,831  
   ผลประโยชน์ระยะยำวอื่น  2,093   2,016   -     -    
  25,450   23,380   4,299   3,831  
     
ก ำไรหรอืขำดทุน:     
   ผลประโยชน์เมื่อเกษยีณอำยุ  2,998   3,307   468   622  
   ผลประโยชน์ระยะยำวอื่น  298   309   -     -    
  3,296   3,616   468   622  
     
ก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น:     
   กำรวดัมลูค่ำใหม่ของผลประโยชน์เมื่อเกษียณอำยุ  -     6,362   -     1,873  
  



บริษทั ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส ์จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2565 

93 

 
26.1 ผลประโยชน์เม่ือเกษียณอำยุ 

 
โครงกำรผลประโยชน์เมื่อเกษียณอำยุเป็นโครงกำรจ่ำยผลตอบแทนงวดสุดทำ้ยใหแ้ก่พนักงำน โดยผลประโยชน์ทีพ่นักงำนจะ
ไดร้บัขึน้อยู่กบัระยะเวลำกำรท ำงำนและเงนิเดอืนในปีสุดทำ้ยก่อนทีจ่ะเกษยีณอำยุ 
 
จ ำนวนทีร่บัรูใ้นงบแสดงฐำนะกำรเงนิ มดีงันี้ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     
มลูค่ำปัจจุบนัของภำระผูกพนัโครงกำรผลประโยชน์  23,357   21,364   4,299   3,831  
หนี้สนิทีร่บัรูใ้นงบแสดงฐำนะกำรเงนิ  23,357   21,364   4,299   3,831  

 
รำยกำรเคลื่อนไหวของภำระผกูพนัผลประโยชน์พนักงำนระหว่ำงปีมดีงันี้ 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     
ณ วนัที ่1 มกรำคม  21,364   25,545   3,831   5,082  
ตน้ทุนบรกิำรปัจจุบนั  2,579   3,130   392   541  
ตน้ทุนบรกิำรในอดตี  -     (249)  -     -    
ค่ำใชจ้่ำยดอกเบีย้  419   426   76   81  
ลดลงจำกกำรจ ำหน่ำยบรษิทัย่อย (289) - - - 
  2,709   3,307   468   622  
กำรวดัมลูค่ำใหม่     
ก ำไรทีเ่กดิจำกกำรเปลีย่นแปลง 
   ขอ้สมมตทิำงกำรเงนิ 

 -     (5,483)  -     (760) 

ก ำไรทีเ่กดิจำกประสบกำรณ์  -     (879)  -     (1,113) 
  -     (6,362)  -     (1,873) 
กำรจ่ำยช ำระผลประโยชน์  (715)  (1,125)  -     -    
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม  23,358   21,365   4,299   3,831  
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ขอ้สมมตฐิำนจำกกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยัทีส่ ำคญั ณ วนัทีใ่นงบแสดงฐำนะกำรเงนิรวมและงบแสดงฐำนะ
กำรเงนิเฉพำะกจิกำร มดีงัต่อไปนี้ 
 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
   

อตัรำคดิลด   รอ้ยละ 0.51 ถงึ 3.59   รอ้ยละ 0.51 ถงึ 3.59  
อตัรำกำรขึน้เงนิเดอืน  รอ้ยละ 5.00 ถงึ 6.00   รอ้ยละ 5.00 ถงึ 6.00  
อตัรำกำรลำออก   
- อำยุน้อยกว่ำ 30 ปี   รอ้ยละ 20.00     รอ้ยละ 20.00   
- ตัง้แต่ 30 ปี ถงึน้อยกว่ำ 40 ปี   รอ้ยละ 15.00     รอ้ยละ 15.00   
- ตัง้แต่ 40 ปี ถงึน้อยกว่ำ 55 ปี   รอ้ยละ 9.00     รอ้ยละ 9.00   
- อำยุ 55 ปี ขึน้ไป   รอ้ยละ 0.00     รอ้ยละ 0.00   
 
กำรวเิครำะหค์วำมอ่อนไหวของขอ้สมมตหิลกัในกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตรป์ระกนัภยัเป็นดงันี้ 
 

   งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

   ผลกระทบต่อภำระผกูพนัโครงกำร 
ผลกระทบต่อภำระผกูพนั

โครงกำร 
   ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำน ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำน 

 กำรเปลี่ยนแปลงในข้อสมมติ กำรเพ่ิมขึ้น (ลดลง) ของภำระผกูพนั 
กำรเพ่ิมขึ้น (ลดลง) ของภำระ

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

   พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 

       
อตัรำคดิลด  เพิม่ขึน้รอ้ยละ 1   เพิม่ขึน้รอ้ยละ 1   (2,233)  (2,160)  (389)  (373) 
  ลดลงรอ้ยละ 1   ลดลงรอ้ยละ 1   2,623   2,529   446   429  
อตัรำกำรเพิม่ขึน้ของเงนิเดอืน  เพิม่ขึน้รอ้ยละ 1   เพิม่ขึน้รอ้ยละ 1   2,759   2,450   478   417  
  ลดลงรอ้ยละ 1   ลดลงรอ้ยละ 1   (2,383)  (2,122)  (421)  (368) 
อตัรำกำรลำออกของพนักงำน  เพิม่ขึน้รอ้ยละ 20   เพิม่ขึน้รอ้ยละ 20   (3,044)  (2,676)  (489)  (422) 
  ลดลงรอ้ยละ 20   ลดลงรอ้ยละ 20   4,089   3,573   613   526  

 
กำรวเิครำะหค์วำมอ่อนไหวขำ้งต้นน้ีอ้ำงองิจำกกำรเปลีย่นแปลงขอ้สมมต ิขณะทีใ่หข้อ้สมมตอิื่นคงที ่ในทำงปฏบิตัสิถำนกำรณ์
ดงักล่ำวยำกทีจ่ะเกิดขึ้น และกำรเปลี่ยนแปลงในข้อสมมติอำจมคีวำมสมัพนัธ์กนั ในกำรค ำนวณกำรวเิครำะห์ควำมอ่อนไหว
ของภำระผูกพนัผลประโยชน์ที่ก ำหนดไว้ที่มตี่อกำรเปลี่ยนแปลงในข้อสมมติหลกัได้ใช้วธิีเดยีวกบั (มูลค่ำปัจจุบนัของภำระ
ผูกพนัโครงกำรผลประโยชน์ทีก่ ำหนดไวค้ ำนวณดว้ยวธิคีดิลดแต่ละหน่วยทีป่ระมำณกำรไว ้(Projected Unit Credit Method) 
ณ วนัสิน้รอบระยะเวลำรำยงำน) ในกำรค ำนวณหนี้สนิภำระผูกพนัผลประโยชน์พนักงำนทีร่บัรูใ้นงบแสดงฐำนะกำรเงนิ 
 
วธิกีำรและประเภทของขอ้สมมตทิีใ่ชใ้นกำรจดัท ำกำรวเิครำะหค์วำมอ่อนไหวไม่ไดเ้ปลีย่นแปลงจำกปีก่อน 
 
ระยะเวลำถัวเฉลี่ยถ่วงน ้ำหนักของภำระผูกพนัตำมโครงกำรผลประโยชน์ในงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
คอื 15.1 ปี (พ.ศ. 2564 : 15.1 ปี) 
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กำรวเิครำะหก์ำรครบก ำหนดของกำรจ่ำยช ำระผลประโยชน์พนักงำนทีไ่ม่มกีำรคดิลด มดีงันี้ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     

ครบก ำหนดช ำระภำยใน     
น้อยกว่ำ 1 ปี  1,873   2,007   -     -    
เกนิกว่ำ 1 ปี แต่ไม่เกนิ 2 ปี  1,105   2,103   848   -    
เกนิกว่ำ 2 ปี แต่ไม่เกนิ 5 ปี  5,000   3,015   -     848  
เกนิกว่ำ 5 ปี  63,168   66,678   11,647   11,647  
  71,146   73,803   12,495   12,495  

 
26.2 ผลประโยชน์ระยะยำวอ่ืน 

 
จ ำนวนทีร่บัรูใ้นงบแสดงฐำนะกำรเงนิ มดีงันี้ 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     

มลูค่ำปัจจุบนัของภำระผูกพนัผลประโยชน์     
   ระยะยำวอื่น  2,093   2,016   -     -    
หนี้สนิทีร่บัรูใ้นงบแสดงฐำนะกำรเงนิ  2,093   2,016   -     -    

 
รำยกำรเคลื่อนไหวของภำระผกูพนัผลประโยชน์ระยะยำวอื่นระหว่ำงปีมดีงันี้ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     

ณ วนัที ่1 มกรำคม  2,016   1,862   -     -    
ตน้ทุนบรกิำรปัจจุบนั  276   377   -     -    
ค่ำใชจ้่ำยดอกเบีย้  22   26   -     -    
ลดลงจำกกำรจ ำหน่ำยบรษิทัย่อย  (67)  -     -     -    
กำรวดัมลูค่ำใหม่     
   ก ำไรทีเ่กดิจำกกำรเปลีย่นแปลง 
        ขอ้สมมตทิำงกำรเงนิ 

 
 -    

 
 (23) 

 
 -    

 
 -    

   ก ำไรทีเ่กดิจำกประสบกำรณ์  -     (71)  -     -    
  231   309   -     -    
     
กำรจ่ำยช ำระผลประโยชน์  (155)  (155)  -     -    
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม  2,092   2,016   -     -    
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ขอ้สมมตฐิำนจำกกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยัทีส่ ำคญั ณ วนัทีใ่นงบแสดงฐำนะกำรเงนิรวมและงบแสดงฐำนะ
กำรเงนิเฉพำะกจิกำร มดีงัต่อไปนี้ 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
   

อตัรำคดิลด   รอ้ยละ 0.51 ถงึ 3.59   รอ้ยละ 0.51 ถงึ 3.59  
อตัรำกำรลำออก   
- อำยุน้อยกว่ำ 30 ปี   รอ้ยละ 20.00     รอ้ยละ 20.00   
- ตัง้แต่ 30 ปี ถงึน้อยกว่ำ 40 ปี   รอ้ยละ 15.00     รอ้ยละ 15.00   
- ตัง้แต่ 40 ปี ถงึน้อยกว่ำ 55 ปี   รอ้ยละ 9.00     รอ้ยละ 9.00   
- อำยุ 55 ปี ขึน้ไป   รอ้ยละ 0.00     รอ้ยละ 0.00   

 
กำรวเิครำะห์ควำมอ่อนไหวของขอ้สมมตหิลกัในกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยัเป็นดงันี้ 
 

 งบกำรเงินรวม 
   ผลกระทบต่อภำระผกูพนัโครงกำร 
   ผลประโยชน์ระยะยำวอ่ืน 
 กำรเปล่ียนแปลงในข้อสมมติ กำรเพ่ิมขึ้น (ลดลง) ของภำระผกูพนั 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
   พนับำท พนับำท 
     

อตัรำคดิลด เพิม่ขึน้รอ้ยละ 1 เพิม่ขึน้รอ้ยละ 1  (80)  (86) 
 ลดลงรอ้ยละ 1 ลดลงรอ้ยละ 1  85   90  
อตัรำกำรลำออกของพนักงำน เพิม่ขึน้รอ้ยละ 20 เพิม่ขึน้รอ้ยละ 20  (262)  (225) 
 ลดลงรอ้ยละ 20 ลดลงรอ้ยละ 20  322   274  

 

27 ทุนเรือนหุ้น 
 

กำรเปลี่ยนแปลงของทุนเรอืนหุน้ส ำหรบัปีสิ้นสุดวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2565 และ 2564 มดีงันี้ 
 

 

ทุนจดทะเบียน ทุนท่ีออกและช ำระแล้ว 
ส่วนเกิน

มูลค่ำ 

 
ส่วนเกินทุน 

 

 จ ำนวนหุ้น มูลค่ำหุ้น จ ำนวนหุ้น มูลค่ำหุ้น หุ้นสำมญั หุ้นทุนซือ้คืน หุ้นทุนซือ้คืน 
 หุ้น บำท หุ้น บำท บำท บำท บำท 
        

ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2564 767,326,944 383,663,472 609,307,775 304,653,888 708,639,327 - (40,089,186) 
ลดทุนจดทะเบยีน (5,692,225) (2,846,112) - - - - - 
กำรใชส้ทิธติำมใบส ำคญัแสดงสทิธ ิ        
    ซื้อหุน้สำมญั (หมำยเหตุขอ้ 28)   -     -     11,402,200   5,701,100   62,712,100   -     -    
กำรขำยหุน้ทุนซื้อคนื - - - - - 58,481,254 40,089,186 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564 761,634,719 380,817,360 620,709,975 310,354,988 771,351,427 58,481,254 - 
ลดทุนจดทะเบยีน  (107)  (54)  -     -     -     -     -    
เพิม่ทุนจดทะเบยีน  50,775,641   25,387,821   -     -     -     -     -    
กำรใชส้ทิธติำมใบส ำคญัแสดงสทิธ ิ        
    ซื้อหุน้สำมญั (หมำยเหตุขอ้ 28)   -     -     71,822,409   35,911,204   395,023,249   -     -    
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2565  812,410,253   406,205,127   692,532,384   346,266,192   1,166,374,676   58,481,254   -    
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พ.ศ. 2565 
 
เมื่อวนัที ่29 พฤศจกิำยน พ.ศ. 2565 ทีป่ระชุมวสิำมญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่1/2565 ไดม้มีตอินุมตัลิดทุนจดทะเบยีนลงจ ำนวน 54 บำท จำกทุน
จดทะเบยีนเดมิจ ำนวน 380,817,360 บำท เป็นทุนจดทะเบียนจ ำนวน 380,817,306 บำท โดยกำรตดัหุน้สำมญัที่ยงัไม่ไดอ้อกจ ำหน่ำย
จ ำนวน 107 หุน้ มลูค่ำหุน้ทีต่รำไวหุ้น้ละ 0.50 บำท พรอ้มทัง้เพิม่ทุนจดทะเบยีนจ ำนวน 25,387,821 บำท จำกเดมิทุนจดทะเบยีนจ ำนวน 
380,817,306 บำท เป็นทุนจดทะเบยีนจ ำนวน 406,205,127 บำท โดยกำรออกหุน้สำมญัใหม่จ ำนวน 50,775,641 หุน้ มูลค่ำทีต่รำไวหุ้น้ละ 
0.50 บำท เพื่อรองรบักำรจดัสรรหุ้นสำมญัเพิม่ทุนให้แก่ผู้ถอืหุ้นเดมิตำมสดัส่วนในอตัรำส่วน 15 หุน้เดมิต่อ 1 หุน้สำมญัใหม่ ในรำคำ
เสนอขำยหุน้ละ 12.00 บำท โดยบรษิทัไดจ้ดทะเบยีนกำรเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบยีนดงักล่ำวกบักระทรวงพำณิชยใ์นวนัที ่13 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2565 
 
พ.ศ. 2564 
 
เมื่อวนัที ่20 เมษำยน พ.ศ. 2564 ทีป่ระชุมสำมญัผูถ้อืหุน้ประจ ำปี พ.ศ. 2564 ไดอ้นุมตักิำรลดทุนจดทะเบียนจ ำนวน 2.85 ล้ำนบำท  
จำกทุนจดทะเบยีนเดมิจ ำนวน 383.66 ลำ้นบำท เป็นทุนจดทะเบยีนใหม่ จ ำนวน 380.82 ลำ้นบำท เนื่องจำกไดส้ิน้สุดโครงกำรออกและ
เสนอขำยใบส ำคญัแสดงสทิธใิหแ้ก่พนักงำน (Employee Stock Option Program: ESOP) ครัง้สุดทำ้ยในวนัที ่1 กนัยำยน พ.ศ. 2563 โดย
มีจ ำนวนหุ้นรองรับที่ไม่ได้มีกำรใช้สิทธิ (ไม่ได้ออกจ ำหน่ ำย) คงเหลือจ ำนวนทัง้สิ้น 5,692,225 หุ้น หรือคิดเป็นจ ำนวนทุน 
จดทะเบยีน จ ำนวน 2.85 ลำ้นบำท โดยบรษิทัไดจ้ดทะเบยีนลดทุนกบักระทรวงพำณิชยใ์นวนัที ่23 เมษำยน พ.ศ. 2564 
 
เมื่อวนัที ่11 พฤษภำคม พ.ศ. 2564 ทีป่ระชุมคณะกรรมกำรบรษิทั อนุมตักิำรจ ำหน่ำยหุน้ทุนซื้อคนืจ ำนวน 8,000,000 หุน้ ซึง่มรีำคำทุน
ในกำรซื้อคนืจ ำนวน 40.09 ล้ำนบำท โดยมกี ำหนดระยะเวลำกำรจ ำหน่ำยหุ้นทุนซื้อคนืตัง้แต่วนัที ่26 พฤษภำคม พ.ศ. 2564 ถึงวนัที่  
25 พฤษภำคม พ.ศ. 2566 โดยบรษิทัจ ำหน่ำยหุน้ทุนซื้อคนืทัง้หมดเมื่อวนัที ่1 มถิุนำยน พ.ศ. 2564 ไดเ้งนิทัง้สิ้นจ ำนวน 98.57 ล้ำนบำท 
ทัง้นี้บรษิทัไดบ้นัทกึส่วนเกนิทุนหุน้ทุนซื้อคนืจ ำนวน 58.48 ล้ำนบำท และมกีำรโอนส ำรองหุน้ทุนซื้อคนืทีต่ัง้ส ำรองไวไ้ปยงัก ำไรสะสม
ทัง้จ ำนวน 
 

28 ใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสำมญั 
 
เมื่อวนัที ่28 พฤษภำคม พ.ศ. 2563 บรษิทัไดอ้อกใบส ำคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซื้อหุน้สำมญั (III-W1) เพื่อเสนอขำยใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิของ
บรษิทั โดยมรีำยละเอยีดดงัต่อไปนี้ 
 
ประเภทใบส ำคญัแสดงสทิธ ิ : ชนิดระบุชื่อผูถ้อื และสำมำรถโอนเปลีย่นมอืได ้  
อำยุของใบส ำคญัแสดงสทิธ ิ : 3 ปี นับแต่วนัทีอ่อกใบส ำคญัแสดงสทิธ ิ
จ ำนวน   : 152,326,837 หน่วย 
สดัส่วนเสนอขำย  : ใบส ำคญัแสดงสทิธ ิ1 หน่วยต่อ 1 หุน้สำมญัเพิม่ทุนทีไ่ดร้บักำรจดัสรร 
รำคำเสนอขำย  : 0.00 บำทต่อหน่วย (ไม่คดิมลูค่ำ) 
อตัรำกำรใชส้ทิธซิื้อหุน้สำมญั : ใบส ำคญัแสดงสทิธ ิ1 หน่วย มสีทิธใินกำรซื้อหุน้สำมญัของบรษิทัได ้1 หุน้ 
รำคำใชส้ทิธ ิ  : 6.00 บำทต่อ 1 หุน้สำมญัใหม่ 
วนัก ำหนดกำรใชส้ทิธ ิ : วนัท ำกำรสุดท้ำยของทุก 6 เดอืน นับจำกวนัที่ออกใบส ำคญัแสดงสทิธิ (เดอืนพฤศจกิำยน 

และเดอืนพฤษภำคม)ของแต่ละปี ตลอดอำยุใบส ำคญัแสดงสทิธ ิ
วนัแรกของกำรใชส้ทิธ ิ : วนัที ่30 พฤศจกิำยน พ.ศ. 2563 
วนัสุดทำ้ยของกำรใชส้ทิธ ิ : วนัที ่13 พฤษภำคม พ.ศ. 2566 
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พ.ศ. 2565 
 
ในระหว่ำงปีสิ้นสุดวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2565 มผีูแ้สดงควำมจ ำนงในกำรใชส้ทิธใิบส ำคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซื้อหุน้สำมญั 71,822,409 สทิธ ิ
เพื่อซื้อหุน้สำมญัจ ำนวน 71,822,409 หุน้ รำคำใชส้ทิธหิน่วยละ 6.00 บำท รวมเป็นจ ำนวนทัง้สิ้น 430,934,454 บำท ซึ่งบรษิทัได้รบั
ช ำระเงนิเต็มจ ำนวนแล้ว ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ.2565 มสีทิธซิื้อหุน้คงเหลอืจ ำนวน  69,102,228 สทิธ ิซึ่งจะครบอำยุกำรใช้สทิธิ 
ในปี พ.ศ. 2566 
 
พ.ศ. 2564 
 
ในระหว่ำงปีสิ้นสุดวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564 มผีูแ้สดงควำมจ ำนงในกำรใชส้ทิธใิบส ำคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซื้อหุ้นสำมญั 11,402,200 สทิธิ
เพื่อซื้อหุน้สำมญัจ ำนวน 11,402,200 หุน้ รำคำใชส้ทิธหิน่วยละ 6.00 บำท รวมเป็นจ ำนวนทัง้สิน้ 68,413,200 บำท ซึ่งบรษิทัไดร้บั
ช ำระเงนิเตม็จ ำนวนแล้ว ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ.2564 มสีทิธซิื้อหุน้คงเหลอืจ ำนวน 140,924,637 สทิธซิึ่งจะครบอำยุกำรใชส้ทิธิ
ในปี พ.ศ. 2566 
 

29 เงินปันผลจ่ำย 
 
พ.ศ. 2565 
 
เมื่อวนัที ่19 เมษำยน พ.ศ. 2565 ทีป่ระชุมสำมญัผูถ้อืหุน้ประจ ำปี 2565 ไดอ้นุมตัจิ่ำยเงนิปันผลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้สำมญั ในอตัรำหุน้ละ 0.40 บำท 
รวมเป็นเงนิทัง้สิ้น 247.15 ล้ำนบำท ทัง้นี้บรษิทัไดจ้่ำยเงนิปันผลระหว่ำงกำลไปแล้วเมื่อวนัที ่21 ตุลำคม พ.ศ. 2564 ในอตัรำหุน้ละ 0.10 บำท 
บรษิทัไดจ้่ำยเงนิปันผลทีเ่หลอือกีในอตัรำหุน้ละ 0.30 บำท รวมเป็นเงนิทัง้สิน้ 186.21 ลำ้นบำท เมื่อวนัที ่17 พฤษภำคม พ.ศ. 2565 
 
เมื่อวนัที ่9 สงิหำคม พ.ศ. 2565 ทีป่ระชุมคณะกรรมกำรบรษิทัครัง้ที ่5/2565 ไดอ้นุมตัจิ่ำยเงนิปันผลระหว่ำงกำลในอตัรำหุน้ละ 0.15 บำท
ต่อหุ้น ส ำหรบัผลกำรด ำเนินงำนวนัที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2565 ถึง 30 มถิุนำยน พ.ศ. 2565 ให้แก่ผู้ถือหุ้นสำมญั รวมเป็นเงนิทัง้สิ้น 
96.13 ลำ้นบำท โดยบรษิทัไดจ้่ำยเงนิปันผลในวนัที ่9 กนัยำยน พ.ศ. 2565 
 
พ.ศ. 2564 
 
เมื่อวนัที ่20 เมษำยน พ.ศ. 2564 ทีป่ระชุมสำมญัผูถ้อืหุน้ประจ ำปี พ.ศ. 2564 ไดอ้นุมตักิำรจ่ำยเงนิปันผลในอตัรำหุน้ละ 0.10 บำทต่อหุน้ 
ส ำหรบัรอบระยะเวลำบญัชสีิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 ให้แก่ผู้ถือหุ้นสำมญัทัง้หมดจ ำนวน 601,238,375 หุ้น รวมเป็นเงนิ
ทัง้สิน้ 60.12 ลำ้นบำท บรษิทัไดจ้่ำยเงนิปันผลในวนัที ่18 พฤษภำคม พ.ศ. 2564 
 
เมื่อวนัที ่21 กนัยำยน พ.ศ. 2564 ทีป่ระชุมคณะกรรมกำรบรษิทัครัง้ที ่8/2564 ไดอ้นุมตักิำรจ่ำยเงนิปันผลระหว่ำงกำลในอตัรำหุน้ละ 
0.10 บำทต่อหุ้น ส ำหรบัผลกำรด ำเนินงำนวนัที่ 1  มกรำคม พ.ศ. 2564 ถึง 30 มถิุนำยน พ.ศ. 2564 ให้แก่ผู้ถือหุ้นสำมญัทัง้หมด
จ ำนวน 609,407,775 หุน้ รวมเป็นเงนิทัง้สิน้ 60.94 ลำ้นบำท โดยบรษิทัไดจ้่ำยเงนิปันผลในวนัที ่21 ตุลำคม พ.ศ. 2564 
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30 ส ำรองตำมกฎหมำย 

 
ตำมพระรำชบญัญตับิรษิทัมหำชนจ ำกดั พ.ศ. 2535 บรษิทัต้องจดัสรรส ำรองตำมกฎหมำยอย่ำงน้อยรอ้ยละ 5 ของก ำไรสุทธหิลกัหกัส่วน
ของขำดทุนสะสมยกมำ (ถ้ำม)ี จนกว่ำทุนส ำรองนี้จะมมีูลค่ำไม่น้อยกว่ำรอ้ยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ทุนส ำรองนี้ไม่สำมำรถน ำไปจ่ำย 
เงนิปันผลได ้
 

31 รำยได้อ่ืน 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     
รำยไดค้่ำเช่ำ  116   486   -     -    
รำยไดด้อกเบีย้  1,179   1,203   9,699   9,183  
รำยไดค้่ำบรหิำรจดักำร  3,100   4,584   56,000   56,000  
ก ำไรจำกกำรจ ำหน่ำยสนิทรพัย ์  1,658   2,037   10   -    
ก ำไรจำกกำรปรบัโครงสรำ้ง และขำยเงนิลงทุน  
(หมำยเหตุขอ้ 14, 15.1, 15.2) 

  
83,304  

 
 52,078  

  
168,990  

 
 136,318  

รำยไดอ้ื่น  237   13,331   7,881   3,462   
 89,594   73,719   242,580   204,963  

 
32 ต้นทุนทำงกำรเงิน 

 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     
ดอกเบีย้เงนิกูย้มืจำกสถำบนักำรเงนิ  29,202   19,940   29,177   19,929  
ดอกเบีย้สญัญำเช่ำ  4,162   7,803   222   236  
ดอกเบีย้จ่ำยอื่นๆ  300   292   3   3  

  33,664   28,035   29,402   20,168  
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33 ค่ำใช้จ่ำยตำมลกัษณะ 

 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     

ค่ำระวำง  1,654,494   1,935,023   266,616   222,183  
ค่ำใชจ้่ำยผลประโยชน์พนักงำน  325,450   329,629   80,578   65,088  
ค่ำเสื่อมรำคำและค่ำตดัจ ำหน่ำย   89,541   100,256   12,472   9,772  
ขำดทุนจำกกำรตดัจ ำหน่ำยทรพัยส์นิ (หมำยเหตุขอ้ 18)  21   12   -     -    
ขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำของสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิ (หมำยเหตุขอ้ 11) 29,959  1,714  (541)  1,456  
ค่ำใชจ้่ำยตำมสญัญำเช่ำ  19,632   15,722   122   68  
ค่ำสำธำรณูปโภค  30,500   30,968   11,354   10,173  
ค่ำธรรมเนียมวชิำชพี และค่ำธรรมเนียมอื่น  69,789   54,089   52,639   27,418  
ค่ำซ่อมแซมและบ ำรุงรกัษำ  12,941   13,901   2,570   2,153  
 

34 ภำษีเงินได้ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     
ภำษเีงนิไดใ้นปีปัจจุบนั  75,187   56,666   47,704   35,466  
ภำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัช ี(หมำยเหตุขอ้ 21)  (12,399)  5,146   (7,081)  4,711  
  62,788   61,812   40,623   40,175  
 
ภำษีเงนิได้ที่แสดงในงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมค ำนวณจำกก ำไรสุทธิทำงภำษีของบรษิัทในอตัรำร้อยละ  20 และของบรษิัทย่อย 
ในอตัรำรอ้ยละ 17 หรอื 20  
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ภำษีเงินได้ส ำหรับก ำไรก่อนภำษีเงินได้ของกลุ่มกิจกำรมียอดจ ำนวนที่แตกต่ำงจำกกำรค ำนวณก ำไรทำงบัญชีคูณกับอัตรำภำษี   
โดยมรีำยละเอยีดดงันี้ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     
ก ำไรก่อนภำษ ี  858,447   428,766   508,543   526,773  
     
ภำษีค ำนวณจำกอตัรำภำษรีอ้ยละ 17 หรอื 20  187,176   119,052   101,709   105,355  
   (พ.ศ. 2564 : รอ้ยละ 17 หรอื 20)     
ผลกระทบ:     
   ส่วนแบ่งก ำไรจำกเงนิลงทุนในบรษิทัร่วมและกำรร่วมคำ้ (124,791)  (44,677)  -     -    
   รำยไดท้ีไ่ดร้บัยกเวน้ภำษีเงนิได้  -     (14,746)  (64,260)  (66,968) 
   รำยจ่ำยทีถ่อืเป็นรำยจ่ำยทำงภำษไีดเ้พิม่ (2,962)  (3,506) (19)  (383) 
   ค่ำใชจ้่ำยทีไ่ม่สำมำรถหกัภำษี  5,308   4,211   3,193   2,171  
   กำรใชผ้ลขำดทุนทำงภำษงีวดก่อนทีไ่ม่ไดร้บัรู้     
       เป็นสนิทรพัยภ์ำษีเงนิไดร้อกำรตดับญัช ี  (3,347)  (1,641)  -     -    
   ผลขำดทุนทำงภำษีในงวดปัจจุบนัทีไ่ม่ไดร้บัรู้     
       เป็นสนิทรพัยภ์ำษีเงนิไดร้อกำรตดับญัช ี  4   2,652   -     -    
   กำรกลบัรำยกำรผลขำดทุนทำงภำษีในงวด     
       ก่อนทีบ่นัทกึเป็นสนิทรพัยภ์ำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัช ี  1,400   467   -     -    
ภำษีเงนิได ้  62,788   61,812   40,623   40,175  
 
อตัรำภำษเีงนิไดถ้วัเฉลีย่ส ำหรบัปีสิ้นสุดวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2565 ส ำหรบังบกำรเงนิรวม คอื อตัรำรอ้ยละ 7.31 (พ.ศ. 2564: อตัรำ
รอ้ยละ 14.42) และงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร คอื อตัรำรอ้ยละ 7.99 (พ.ศ. 2564: อตัรำรอ้ยละ 7.63) อตัรำภำษเีงนิไดข้องงบกำรเงนิรวม
และงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำรเปลี่ยนแปลงจำกงวดก่อนเนื่องจำกรำยกำรปรบัปรุงก ำไรทำงภำษทีีเ่กดิขึน้ไม่สม ่ำเสมอ 
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35 ก ำไรต่อหุ้น 

 
35.1) ก ำไรต่อหุ้นขัน้พื้นฐำน 

 
ก ำไรต่อหุ้นขัน้พื้นฐำนค ำนวณโดยกำรหำรก ำไรสุทธิที่เป็นของผู้ถือหุ้นสำมญัด้วยจ ำนวนหุ้นสำมญัถัวเฉลี่ยถ่วงน ้ ำหนัก  
ตำมระยะเวลำทีอ่อกอยู่ในระหว่ำงปี 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
     
ก ำไรทีเ่ป็นของบรษิทั (พนับำท) 795,659  366,954  467,920  486,598  
     
จ ำนวนหุน้สำมญัถวัเฉลีย่ถ่วงน ้ำหนัก (พนัหุน้)  636,571   606,644   636,571   606,644  
ก ำไรต่อหุน้ขัน้พื้นฐำน (บำทต่อหุน้) 1.2499  0.6049  0.7351  0.8021  

 
35.2) ก ำไรต่อหุ้นปรบัลด 
 

ก ำไรต่อหุน้ปรบัลดค ำนวณโดยกำรหำรก ำไรสุทธทิีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้สำมญัดว้ย จ ำนวนหุน้สำมญัส ำหรบักำรค ำนวณก ำไรต่อหุน้ 
ขัน้พืน้ฐำน ปรบัเพิม่ดว้ยจ ำนวนหุน้สำมญัทีต่อ้งออกเสมอืนว่ำมกีำรใชส้ทิธซิื้อหุน้สำมญัถวัเฉลีย่ถ่วงน ้ำหนัก 
 
กลุ่มกจิกำรค ำนวณก ำไรต่อหุน้ปรบัลดเพื่อสะทอ้นกำรใชส้ทิธทิีจ่ะซื้อหุน้สำมญัของใบส ำคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซื้อหุน้สำมญัทีอ่อก
ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ ตำมรำยละเอยีดในหมำยเหตุขอ้ 28 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
     
ก ำไรทีเ่ป็นของบรษิทั (พนับำท) 795,659  366,954  467,920  486,598  
     
จ ำนวนหุน้ส ำหรบักำรค ำนวณ     

     ก ำไรต่อหุน้ข ัน้พืน้ฐำน (พนัหุน้)  636,571   606,644   636,571   606,644  
จ ำนวนหุน้สำมญัทีอ่อกเพิม่เสมอืนว่ำมกีำรใชส้ทิธิ     

     ซื้อหุน้สำมญัถวัเฉลี่ยถ่วงน ้ำหนัก (พนัหุน้)  73,082   63,168   73,082   63,168  
จ ำนวนหุน้ส ำหรบักำรค ำนวณ     
       ก ำไรต่อหุน้ปรบัลด (พนัหุน้)  709,653   669,812   709,653   669,812  
ก ำไรต่อหุน้ปรบัลด (บำทต่อหุน้) 1.1212  0.5478  0.6594  0.7265  
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36 รำยกำรกบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั 

 
บรษิทัมผีูถ้อืหุน้รำยใหญ่ 2 ท่ำน ซึง่เป็นกรรมกำรของบรษิทัและถอืหุน้ในบรษิทัรวมกนัรอ้ยละ 30.19 (พ.ศ. 2564 : รอ้ยละ 33.73) 
 
รำยกำรต่อไปนี้เป็นรำยกำรกบับุคคลหรอืกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 
 
36.1 รำยได้จำกกำรให้บริกำร 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
รำยได้จำกกำรให้บริกำร     
บรษิทัย่อย  -     -     13,500   9,040  
บรษิทัร่วม  148,987   91,174   117,144   64,017  
กำรร่วมคำ้  25,973   16,455   5,491   621  
  174,960   107,629   136,135   73,678  

 
  งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     
รำยได้จำกกำรให้เช่ำและกำรบริกำรท่ีเก่ียวข้องกนั     
บรษิทัย่อย  -     -     6,615   6,287  
บรษิทัร่วม  6,108   6,081   6,108   6,081  
กำรร่วมคำ้  244   2,142   244   2,142  
  6,352   8,223   12,967   14,510  

 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
รำยได้ค่ำบริหำรจดักำร     
บรษิทัย่อย  -     -     56,000   56,000  
บรษิทัร่วม  2,100   2,160   -     -    
กำรร่วมคำ้  1,000   2,424   -     -    
  3,100   4,584   56,000   56,000  
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 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
เงินปันผลรบั     
บรษิทัย่อย  -     -     136,500   92,000  
บรษิทัร่วม  -     -     38,500   10,700  
กำรร่วมคำ้  -     -     146,302   232,140  
  -     -     321,302   334,840  

 

36.2 กำรรบับริกำร 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     
กำรรบับริกำรจำก     
บรษิทัย่อย  -     -     29,565   9,515  
บรษิทัร่วม  168,451   132,339   167,750   130,166  
กำรร่วมคำ้  93,623   399,259   -     -    
  262,074   531,598   197,315   139,681  

 

36.3 ยอดค้ำงช ำระท่ีเกิดจำกกำรให้และรบับริกำร 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     
ลูกหน้ีกำรค้ำ     
บรษิทัย่อย  -     -     197   81  
บรษิทัร่วม  3,350   17,426   2,551   12,787  
กำรร่วมคำ้  18,731   2,898   -     -    
  22,081   20,324   2,748   12,868  
     
ลูกหน้ีอ่ืน     
บรษิทัย่อย  -     -     10,412   16,980  
บรษิทัร่วม  738   23,519   738   23,519  
กำรร่วมคำ้  847   1,053   817   36  
  1,585   24,572   11,997   40,535  
     
ลูกหน้ีค่ำขำยเงินลงทุน     
กำรร่วมคำ้ 96,547 - 167,993 - 
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 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     
เจ้ำหน้ีกำรค้ำ     
บรษิทัย่อย  -     -     977   3,689  
บรษิทัร่วม  1,187   18,599   1,186   18,412  
กำรร่วมคำ้  13,080   51,191   -     -    
  14,267   69,790   2,163   22,101  
     
เจ้ำหน้ีอ่ืน     
บรษิทัย่อย - - - 250 
บรษิทัร่วม 40 - - - 
 40 - - 250 
     
ค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำย     
บรษิทัย่อย  -     -     527   1,456  
กำรร่วมคำ้  450   764   -     -    
  450   764   527   1,456  

 

36.4 เงินปันผลค้ำงรบั 
 

  งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     

บรษิทัย่อย  -     -     111,500   42,000  
บรษิทัร่วม  -     4,300   -     4,300  
กำรร่วมคำ้  125,246   98,658   122,246   93,506  
  125,246   102,958   233,746   139,806  

 

36.5 เงินให้กู้ยืมระยะสัน้แก่กิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     

บรษิทัย่อย  -     -     123,500   181,000  
กำรร่วมคำ้  39,500   14,450   39,500   14,450  
  39,500   14,450   163,000   195,450  
หกั ค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำของเงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้     
    แก่กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั (14,500) - (14,500) - 
  25,000   14,450   148,500   195,450  
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เงนิให้กู้ยมืระยะสัน้แก่กิจกำรที่เกี่ยวข้องกนั มอีตัรำดอกเบี้ยร้อยละ 4.10 - 5.47 ต่อปี (พ.ศ. 2564 : ร้อยละ 4.10 - 5.47 ต่อปี) และ 
มกี ำหนดจ่ำยช ำระคนืเมื่อทวงถำม 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     
ณ วนัที ่1 มกรำคม  14,450   1,350   195,450   233,566  
เพิม่ขึน้ระหว่ำงปี  4,500   83,100   125,500   165,100  
รบัช ำระคนืระหว่ำงปี  (4,450)  (70,000)  (157,950)  (203,216) 
เพิม่ขึน้จำกกำรเปลีย่นสถำนะเงนิใหกู้ย้มื 
    แก่บรษิทัย่อยเป็นเงนิใหกู้ย้มืแก่กจิกำรร่วมคำ้ 

   
25,000  

  
-    

  
-    

  
-    

หกั ค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำ (14,500) - (14,500) - 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม  25,000   14,450   148,500   195,450  
 

36.6 ค่ำตอบแทนผู้บริหำรส ำคญั 
 
ผู้บริหำรส ำคญัของบริษัท รวมถึงกรรมกำร (ไม่ว่ำจะท ำหน้ำที่ในระดบับริหำรหรือไม่) คณะผู้บริหำรระดบัสูง เลขำนุกำรบริษัท  
และหวัหน้ำหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน ค่ำตอบแทนส ำหรบัผูบ้รหิำรส ำคญัมดีงันี้ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     
เงนิเดอืนและผลประโยชน์ระยะสัน้อื่น  68,208   68,534   33,209   23,111  
  68,208   68,534   33,209   23,111  

 
36.7 กำรค ำ้ประกนั 

 
บริษัทได้ท ำหนังสือค ้ำประกันที่ออกโดยธนำคำรให้แก่กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน จ ำนวน  457.02 ล้ำนบำท (หมำยเหตุข้อ 38.1)  
(พ.ศ. 2564 : 400.07 ลำ้นบำท) 
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37 กำรเปล่ียนแปลงในหน้ีสินท่ีเกิดจำกกิจกรรมจดัหำเงิน 

 
กำรเปลีย่นแปลงในหนี้สนิจำกกจิกรรมจดัหำเงนิสำมำรถแสดงไดด้งันี้ 
 
   รำยกำรเปล่ียนแปลงท่ีไม่ใช่เงินสด  
    กำรยกเลิก  
 1 มกรำคม กระแสเงินสด  และกำรเปล่ียน 31 ธนัวำคม 
 พ.ศ. 2565 สุทธิ กำรเพ่ิมข้ึน แปลงสญัญำเช่ำ พ.ศ. 2565 

 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
      

งบกำรเงินรวม      
      

เงนิกูย้มืระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงนิ  120,000   (120,000) -   -     -    
เงนิกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิ  375,000   194,250 -   -     569,250  
หนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ  121,854   15,863   (51,315)  (2,790)  83,612  
      
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร      
      

เงนิกูย้มืระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงนิ  120,000   (120,000)  -   -     -    
เงนิกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิ  375,000   194,250 -  -     569,250  
หนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ  4,003   (3,083)  3,690   309   4,919  
 
   รำยกำรเปล่ียนแปลงท่ีไม่ใช่เงินสด  
    กำรยกเลิก  
 1 มกรำคม กระแสเงินสด  และกำรเปล่ียน 31 ธนัวำคม 
 พ.ศ. 2564 สุทธิ กำรเพ่ิมข้ึน แปลงสญัญำเช่ำ พ.ศ. 2564 

 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
      

งบกำรเงินรวม      
      

เงนิกูย้มืระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงนิ  130,000   (10,000)  -     -     120,000  
เงนิกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิ  390,000   (15,000)  -     -     375,000  
หนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ  212,689   (62,410)  24,143   (52,568)  121,854  
      
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร      
      

เงนิกูย้มืระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงนิ  130,000   (10,000)  -     -     120,000  
เงนิกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิ  390,000   (15,000)  -     -     375,000  
หนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ  7,094   (3,091)  -     -     4,003  
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38 ภำระผกูพนั 

 
38.1 หนังสือค ำ้ประกนัธนำคำร 

 
ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2565 กลุ่มกิจกำรและบริษัทมีหนังสือค ้ำประกันที่ออกโดยธนำคำรเพื่อเป็นหลักประกันในกำร
ให้บริกำร ในงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร จ ำนวน 457.02 ล้ำนบำท และ 98.93 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ  
(31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564 : จ ำนวน 400.07 ลำ้นบำท และ 311.46 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั) 
 

38.2 เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
 
38.2.1 สญัญำซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ 

 
สญัญำซื้อขำยเงนิตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำเป็นสญัญำที่ช่วยในกำรบริหำรควำมเสี่ยงที่เกิดจำกควำมผนัผวนอัตรำ
แลกเปลีย่นเงนิตรำต่ำงประเทศ กลุ่มกจิกำรไม่มสีญัญำซื้อขำยเงนิตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2565 
 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2565 วนัครบก ำหนดช ำระเงนิของสญัญำซื้อขำยเงนิตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำที่เปิดสถำนะไว้ 
มกี ำหนดช ำระเงนิภำยใน 1 ปี มลูค่ำยุตธิรรมของสญัญำซื้อขำยเงนิตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมำยเหตุขอ้ 7 
 

38.2.2 สญัญำแลกเปล่ียนอตัรำดอกเบีย้ 
 
สญัญำแลกเปลีย่นอตัรำดอกเบีย้เป็นสญัญำทีช่่วยในกำรบรหิำรควำมเสีย่งทีเ่กดิจำกควำมผนัผวนของอตัรำดอกเบีย้ 
 
รำยละเอยีดของสญัญำแลกเปลีย่นอตัรำดอกเบีย้ ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2565 มดีงันี้ 
 

 
จ ำนวนเงินต้น 

 
อตัรำดอกเบ้ียรบัตำมสญัญำแลกเปลีย่น 

อตัรำดอกเบ้ียจำ่ย 
ตำมสญัญำแลกเปลีย่น 

 
วนัส้ินสุดสญัญำ 

 
135,000,000 บำท 

อตัรำดอกเบีย้รบัตำมสญัญำแลกเปลีย่น 
อตัรำดอกเบีย้ลอยตวั THB-THBFIX 6 เดอืน 
   บวกดว้ยอตัรำรอ้ยละ 1.6 
 
อตัรำดอกเบีย้จ่ำยตำมสญัญำแลกเปลีย่น 
อตัรำดอกเบีย้ลอยตวั THB-THBFIX 6 เดอืน 
   บวกด้วยอัตรำร้อยละ 1.6 (offsetting 
deal) 

 
อัตรำดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.1 
ต่อปี 

 
31 ตุลำคม พ.ศ. 2567 

 
มลูค่ำยุตธิรรมของสญัญำแลกเปลีย่นอตัรำดอกเบีย้ไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมำยเหตุขอ้ 7 
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39 เหตุกำรณ์ภำยหลงัวนัท่ีในงบกำรเงิน 

 
1) กำรเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทั 
 

ตำมทีท่ีป่ระชุมวสิำมญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่1/2565 เมื่อวนัที ่29 พฤศจกิำยน พ.ศ. 2565 ไดม้มีตอินุมตักิำรเพิม่ทุนจดทะเบยีนของบรษิทั
จ ำนวน 25.39 ล้ำนบำท จำกทุนจดทะเบียนเดิม 380.82 ล้ำนบำท เป็น 406.21 ล้ำนบำท มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 0.50 บำท  
โดยจดัสรรหุน้สำมญัเพิม่ทุนใหก้บัผูถ้อืหุน้เดมิตำมสดัส่วน จ ำนวน 50,775,641 หุน้ ในรำคำเสนอขำยหุน้ละ 12 บำท กำรจองซื้อ
หุน้สำมญัเพิม่ทุนเกดิขึน้ระหว่ำงวนัที ่26 - 30 ธนัวำคม พ.ศ. 2565 ภำยหลงักำรจองซื้อหุน้สำมญัเพิม่ทุน บรษิทัสำมำรถจดัสรร
เงนิหุ้นสำมญัเพิ่มทุนให้กับผู้ถือหุ้นได้ทัง้หมดจ ำนวน 46,165,510 หุ้น โดยบรษิัทได้ด ำเนินกำรจดทะเบียนเพิม่ทุนส ำหรับหุ้น 
46,165,510 หุ้น หุ้นละ 0.50 บำท จ ำนวน 23.08 ล้ำนบำท กบักระทรวงพำณิชย์เรยีบร้อยแล้วเมื่อวนัที่ 4 มกรำคม พ.ศ. 2566   
บรษิทัไดร้บัช ำระเงนิเพิม่ทุนเตม็จ ำนวน เมื่อวนัที ่4 มกรำคม พ.ศ. 2566 

 
2) กำรลงทุนเพ่ิมเติมในบริษทั เอเชีย เน็ตเวิรค์ อินเตอรเ์นชัน่แนล จ ำกดั (“ANI”) 
 

เมื่อวนัที ่6 มกรำคม พ.ศ. 2565 บรษิทัไดเ้ขำ้ลงทุนในหุน้สำมญัเพิม่ทุนของ ANI จ ำนวน 2,622,950 หุน้ ในรำคำเสนอขำยหุ้นละ 
305 บำท โดยช ำระเป็นเงนิสดจ ำนวนทัง้สิ้น 800 ล้ำนบำท เพื่อเป็นแหล่งเงนิทุนส ำหรบัให ้ANI ส ำหรบัใชเ้ขำ้ซื้อ Asia GSA (M) 
Sdn. Bhd.  
 
นอกจำกนี้ บรษิทัยงัไดร้บัหุน้สำมญัเพิม่ทุนของ ANI จ ำนวน 550,798 หุน้ ในรำคำหุน้ละ 305 บำท คดิเป็นเงนิ 168 ลำ้นบำท จำก
กำรขำยหุน้สำมญัของ TAC จ ำนวน 349,998 หุน้ (หมำยเหตุ 14) 

 
3) เงินปันผลรบัจำก DG Packaging Pte. Ltd. - กิจกำรร่วมค้ำ 
 

เมื่อวนัที ่9 มกรำคม พ.ศ. 2566 ทีป่ระชุมวสิำมญัผูถ้อืหุน้ของ DG Packaging Pte. Ltd. ไดอ้นุมตัจิ่ำยเงนิปันผลระหว่ำงกำลแก่ 
ผูถ้อืหุน้สำมญัในอตัรำหุน้ละ 0.75 ดอลลำร์สงิคโปร์ จ ำนวน 200,000 หุน้ คดิเป็นจ ำนวนเงนิ 150,000 ดอลลำร์สงิคโปร์ เงนิปันผล
ดงักล่ำวเป็นของบรษิัทตำมสดัส่วนกำรถือหุ้นร้อยละ 50.00 เป็นจ ำนวน 75,000 ดอลลำร์สงิคโปร์ หรอืประมำณ 1.86 ล้ำนบำท 
บรษิทัไดร้บัเงนิปันผลดงักล่ำวแลว้เมื่อวนัที ่1 กุมภำพนัธ ์พ.ศ. 2566 

 
4) กำรจ่ำยเงินปันผลของบริษทั 
 

เมื่อวนัที่ 21 กุมภำพนัธ์ พ.ศ. 2566 ที่ประชุมคณะกรรมกำรบรษิัทครัง้ที่ 1/2565 ได้อนุมตัิให้เสนอต่อที่ประชุมสำมญัผู้ถือหุ้น
ประจ ำปี พ.ศ. 2566 เพื่อพจิำรณำอนุมตักิำรจ่ำยเงนิปันผลจำกผลประกอบกำรประจ ำปี พ.ศ. 2565 ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้สำมญัทัง้หมด
จ ำนวน 738,697,894 หุน้ ในอตัรำหุน้ละ 0.55 บำท รวมเป็นเงนิทัง้สิน้ 391.61 ลำ้นบำท ทัง้นี้บรษิทัไดจ้่ำยเงนิปันผลระหว่ำงกำล
ไปแลว้เมื่อวนัที ่9 กนัยำยน พ.ศ. 2565 ในอตัรำหุน้ละ 0.15 บำท ดงันัน้ บรษิทัจะจ่ำยเงนิปันผลทีเ่หลอือกีหุน้ละ 0.40 บำท รวม
เป็นเงนิทัง้สิน้ 295.48 ลำ้นบำท 

 
5) กำรลงทุนในบริษทั เอสเอแอล กรุป๊ (ไทยแลนด)์ จ ำกดั 
 

เมื่อวนัที ่21 กุมภำพนัธ ์พ.ศ. 2566 ทีป่ระชุมคณะกรรมกำรบรษิทัครัง้ที ่1/2565 ไดม้มีตอินุมตักิำรเขำ้ลงทุนเพิม่เตมิในหุน้สำมญั
เพิม่ทุนตำมสดัส่วนในบรษิัท เอสเอแอล กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จ ำกดั ซึ่งบรษิัทถือหุ้นในสดัส่วนร้อยละ 22.50 เป็นเงนิลงทุนรวม
ทัง้สิน้ 36.0 ลำ้นบำท  
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