
 

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 
เสนอผูถื้อหุน้ของบริษทั ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส์ จ ำกดั 
 
ความเห็น 
 

ขำ้พเจำ้เห็นว่ำ งบกำรเงินรวมของบริษทั ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส์ จ ำกดั (บริษทั) และบริษทัยอ่ย (กลุ่มกิจกำร) และงบกำรเงินเฉพำะ
กิจกำรของบริษทัแสดงฐำนะกำรเงินรวมของกลุ่มกิจกำรและฐำนะกำรเงินเฉพำะกิจกำรของบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ .ศ.  2559 และ
ผลกำรด ำเนินงำนรวมและผลกำรด ำเนินงำนเฉพำะกิจกำร และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพำะกิจกำรส ำหรับปีส้ินสุด 
วนัเดียวกนั โดยถูกตอ้งตำมท่ีควรในสำระส ำคญัตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 
 

งบการเงนิที่ตรวจสอบ 
 

ขำ้พเจำ้ไดต้รวจสอบงบกำรเงินรวมของกลุ่มกิจกำรและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรของบริษทัขำ้งตน้น้ี ซ่ึงประกอบดว้ยงบแสดงฐำนะ
รวมและกำรเงิน งบแสดงฐำนะกำรเงินเฉพำะกิจกำร ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2559 งบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จรวมและงบก ำไรขำดทุน

เบด็เสร็จเฉพำะกิจกำร งบแสดงกำรเปล่ียนแปลงส่วนของเจำ้ของรวมและงบแสดงกำรเปล่ียนแปลงส่วนของเจำ้ของเฉพำะกิจกำร และ
งบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพำะกิจกำรส ำหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกัน และหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและ 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร รวมถึงหมำยเหตุสรุปนโยบำยกำรบญัชีท่ีส ำคญั 
 

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 
 

ขำ้พเจำ้ไดป้ฏิบติังำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัชี ควำมรับผิดชอบของขำ้พเจำ้ไดก้ล่ำวไวใ้นส่วนของควำมรับผิดชอบของ
ผูส้อบบญัชีต่อกำรตรวจสอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรในรำยงำนของขำ้พเจำ้ ขำ้พเจำ้มีควำมเป็นอิสระจำกบริษทัตำม
ขอ้ก ำหนดจรรยำบรรณของผูป้ระกอบวิชำชีพบญัชีในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรตรวจสอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรท่ี
ก ำหนดโดยสภำวิชำชีพบญัชีในพระบรมรำชูปถมัภ์ และขำ้พเจ้ำได้ปฏิบติัตำมควำมรับผิดชอบด้ำนจรรยำบรรณอ่ืน ๆ  ซ่ึงเป็นไปตำม
ขอ้ก ำหนดเหล่ำน้ี ขำ้พเจำ้เช่ือว่ำหลกัฐำนกำรสอบบญัชีท่ีขำ้พเจำ้ไดรั้บเพียงพอและเหมำะสม เพื่อใชเ้ป็นเกณฑใ์นกำรแสดงควำมเห็น
ของขำ้พเจำ้ 
 



 

ความรับผดิชอบของผู้บริหารต่องบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ  
 

ผูบ้ริหำรมีหน้ำท่ีรับผิดชอบในกำรจดัท ำและน ำเสนองบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรเหล่ำน้ี โดยถูกตอ้งตำมท่ีควรตำม
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน และรับผดิชอบเก่ียวกบักำรควบคุมภำยในท่ีผูบ้ริหำรพิจำรณำวำ่จ ำเป็นเพื่อใหส้ำมำรถจดัท ำงบกำรเงินรวม
และงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรท่ีปรำศจำกกำรแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสำระส ำคญัไม่วำ่จะเกิดจำกกำรทุจริตหรือขอ้ผดิพลำด  
 

ในกำรจดัท ำงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร ผูบ้ริหำรรับผิดชอบในกำรประเมินควำมสำมำรถของกลุ่มกิจกำรและบริษทัในกำร
ด ำเนินงำนต่อเน่ือง เปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกบักำรด ำเนินงำนต่อเน่ือง (ตำมควำมเหมำะสม) และกำรใช้เกณฑ์กำรบญัชีส ำหรับกำรด ำเนินงำน
ต่อเน่ืองเวน้แต่ผูบ้ริหำรมีควำมตั้งใจท่ีจะเลิกเลิกกลุ่มกิจกำรและบริษทั หรือหยดุด ำเนินงำน หรือไม่สำมำรถด ำเนินงำนต่อเน่ืองต่อไปได ้ 
 

คณะกรรมกำรตรวจสอบมีหนำ้ท่ีช่วยผูบ้ริหำรในกำรสอดส่องดูแลกระบวนกำรในกำรจดัท ำรำยงำนทำงกำรเงินของกลุ่มกิจกำรและบริษทั 
 

ความรับผดิชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงนิ 
 

กำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้มีวตัถุประสงคเ์พื่อใหไ้ดค้วำมเช่ือมัน่อยำ่งสมเหตุสมผลวำ่งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรโดยรวม
ปรำศจำกกำรแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสำระส ำคญัหรือไม่ ไม่วำ่จะเกิดจำกกำรทุจริตหรือขอ้ผิดพลำด และเสนอรำยงำนของ
ผูส้อบบญัชีซ่ึงรวมควำมเห็นของขำ้พเจำ้อยูด่ว้ย ควำมเช่ือมัน่อยำ่งสมเหตุสมผลคือควำมเช่ือมัน่ในระดบัสูง แต่ไม่ไดเ้ป็นกำรรับประกนัวำ่กำร
ปฏิบติังำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัชีจะสำมำรถตรวจพบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสำระส ำคญัท่ีมีอยูไ่ดเ้สมอไป ขอ้มูลท่ี
ขดัต่อขอ้เทจ็จริงอำจเกิดจำกกำรทุจริตหรือขอ้ผดิพลำดและถือวำ่มีสำระส ำคญัเม่ือคำดกำรณ์อยำ่งสมเหตุสมผลไดว้ำ่รำยกำรท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริง
แต่ละรำยกำร หรือทุกรำยกำรรวมกนัจะมีผลต่อกำรตดัสินใจทำงเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บกำรเงินเหล่ำน้ี  
 

ในกำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้ตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัชี ขำ้พเจำ้ไดใ้ชดุ้ลยพินิจเยีย่งผูป้ระกอบวิชำชีพและกำรสังเกตและสงสัยเยีย่ง  
ผูป้ระกอบวชิำชีพตลอดกำรตรวจสอบ กำรปฏิบติังำนของขำ้พเจำ้รวมถึง 
 

• ระบุและประเมินควำมเส่ียงจำกกำรแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสำระส ำคญัในงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะ
กิจกำรไม่ว่ำจะเกิดจำกกำรทุจริตหรือขอ้ผิดพลำด ออกแบบและปฏิบติังำนตำมวิธีกำรตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อควำมเส่ียง
เหล่ำนั้น และไดห้ลกัฐำนกำรสอบบญัชีท่ีเพียงพอและเหมำะสมเพื่อเป็นเกณฑใ์นกำรแสดงควำมเห็นของขำ้พเจำ้ ควำมเส่ียงท่ี
ไม่พบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสำระส ำคญัซ่ึงเป็นผลมำจำกกำรทุจริตจะสูงกว่ำควำมเส่ียงท่ีเกิดจำกขอ้ผิดพลำด 
เน่ืองจำกกำรทุจริตอำจเก่ียวกบักำรสมรู้ร่วมคิด กำรปลอมแปลงเอกสำรหลกัฐำน กำรตั้งใจละเวน้กำรแสดงขอ้มูล กำรแสดง
ขอ้มูลท่ีไม่ตรงตำมขอ้เทจ็จริงหรือกำรแทรกแซงกำรควบคุมภำยใน 

• ท ำควำมเข้ำใจในระบบกำรควบคุมภำยในท่ีเก่ียวข้องกับกำรตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีกำรตรวจสอบท่ีเหมำะสมกับ
สถำนกำรณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงคใ์นกำรแสดงควำมเห็นต่อควำมมีประสิทธิผลของกำรควบคุมภำยในของกลุ่มกิจกำรและ
บริษทั 

• ประเมินควำมเหมำะสมของนโยบำยกำรบญัชีท่ีผูบ้ริหำรใชแ้ละควำมสมเหตุสมผลของประมำณกำรทำงบญัชีและกำรเปิดเผย
ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงจดัท ำข้ึนโดยผูบ้ริหำร  

  



 

• สรุปเก่ียวกบัควำมเหมำะสมของกำรใชเ้กณฑก์ำรบญัชีส ำหรับกำรด ำเนินงำนต่อเน่ืองของผูบ้ริหำรและจำกหลกัฐำนกำรสอบ
บญัชีท่ีไดรั้บ สรุปวำ่มีควำมไม่แน่นอนท่ีมีสำระส ำคญัท่ีเก่ียวกบัเหตุกำรณ์หรือสถำนกำรณ์ท่ีอำจเป็นเหตุใหเ้กิดขอ้สงสัยอยำ่งมี
นัยส ำคญัต่อควำมสำมำรถของกลุ่มกิจกำรและบริษทัในกำรด ำเนินงำนต่อเน่ืองหรือไม่  ถ้ำข้ำพเจ้ำได้ข้อสรุปว่ำมีควำม 
ไม่แน่นอนท่ีมีสำระส ำคญั ขำ้พเจำ้ตอ้งกล่ำวไวใ้นรำยงำนของผูส้อบบญัชีของขำ้พเจำ้ถึงกำรเปิดเผยท่ีเก่ียวขอ้งในงบกำรเงิน
รวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร หรือถำ้กำรเปิดเผยดงักล่ำวไม่เพียงพอ ควำมเห็นของขำ้พเจำ้จะเปล่ียนแปลงไป ขอ้สรุปของ
ขำ้พเจำ้ข้ึนอยูก่บัหลกัฐำนกำรสอบบญัชีท่ีไดรั้บจนถึงวนัท่ีในรำยงำนของผูส้อบบญัชีของขำ้พเจำ้ อย่ำงไรก็ตำม เหตุกำรณ์หรือ
สถำนกำรณ์ในอนำคตอำจเป็นเหตุใหก้ลุ่มกิจกำรและบริษทัตอ้งหยดุกำรด ำเนินงำนต่อเน่ือง  

• ประเมินกำรน ำเสนอ โครงสร้ำงและเน้ือหำของงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรโดยรวม รวมถึงกำรเปิดเผยวำ่งบกำรเงิน
รวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรแสดงรำยกำรและเหตุกำรณ์ในรูปแบบท่ีท ำใหมี้กำรน ำเสนอขอ้มูลโดยถูกตอ้งตำมท่ีควร  

• ไดรั้บหลกัฐำนกำรสอบบญัชีท่ีเหมำะสมอยำ่งเพียงพอเก่ียวกบัขอ้มูลทำงกำรเงินของกิจกำรภำยในกลุ่มหรือกิจกรรมทำงธุรกิจ
ภำยในกลุ่มกิจกำรเพื่อแสดงควำมเห็นต่องบกำรเงินรวม ขำ้พเจำ้รับผิดชอบต่อกำรก ำหนดแนวทำง กำรควบคุมดูแลและกำร
ปฏิบติังำนตรวจสอบกลุ่มกิจกำร ขำ้พเจำ้เป็นผูรั้บผดิชอบแต่เพียงผูเ้ดียวต่อควำมเห็นของขำ้พเจำ้  

 

ขำ้พเจำ้ไดส่ื้อสำรกบัคณะกรรมกำรตรวจสอบเก่ียวกบัขอบเขตและช่วงเวลำของกำรตรวจสอบตำมท่ีไดว้ำงแผนไว ้ซ่ึงรวมถึงประเดน็ท่ี
มีนยัส ำคญัท่ีพบจำกกำรตรวจสอบและขอ้บกพร่องท่ีมีนยัส ำคญัในระบบกำรควบคุมภำยใน ซ่ึงขำ้พเจำ้ไดพ้บในระหวำ่งกำรตรวจสอบ
ของขำ้พเจำ้ 
 
 

บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮำส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ำกดั 
 
 
 
 
 
 
วเิชียร  กิง่มนตรี 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญำตเลขท่ี 3977 
กรุงเทพมหำนคร 
28 กมุภำพนัธ์ พ.ศ. 2560 
 



 

บริษัท ทริพเพลิ ไอ โลจิสติกส์ จ ากดั 
 
งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
วนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 



บริษทั ทริพเพลิ ไอ โลจสิตกิส์ จาํกัด

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559

31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 1 มกราคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 1 มกราคม

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2558

ปรับปรุงใหม่ ปรับปรุงใหม่

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท บาท บาท

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 7 226,214,951 103,077,079 89,748,484 38,620,580 17,736,483 850,157

เงินลงทุนระยะสั้น 8 4,086,742 3,186,893 4,203,087 - - -

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 9 508,272,532 418,993,569 326,035,592 29,033,665 15,724,043 20,138,710

เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการ

และบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 31.5 1,400,000 11,708,990 26,832,000 50,290,800 95,887,666 -

เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่บุคคลอ่ืน 1,292,131 - - - - -

สินคา้คงเหลือ 1,438,150 1,490,656 972,165 - - -

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 10 19,406,162 12,721,549 11,126,483 584,644 122,221 58,224

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 762,110,668 551,178,736 458,917,811 118,529,689 129,470,413 21,047,091

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

เงินฝากธนาคารท่ีติดภาระคํ้าประกนั 11 95,066 15,300,000 7,650,000 - - -

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 12 - - - 53,698,570 106,458,721 -

เงินลงทุนในบริษทัร่วม 13.1 17,610,822 12,335,611 1,441,334 2,700,000 2,700,000 -

เงินลงทุนในการร่วมคา้ 13.2 20,723,159 13,215,637 7,924,982 2,552,709 2,552,709 -

เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 13,250 13,250 13,250 - - -

เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 31.6 8,800,000 4,800,000 - - - -

อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน - สุทธิ 14 - - - 94,206,081 - -

ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ 15 194,986,058 184,687,751 193,350,451 9,041,280 824,757 1,203,960

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - สุทธิ 16 4,495,834 1,369,491 1,567,936 114,962 - -

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 17 4,810,736 3,695,098 6,872,649 838,785 522,501 415,134

เงินประกนัสญัญา 18 33,943,570 39,083,346 14,657,866 420,500 2,309,200 59,200

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 19 16,189,040 23,054,732 15,959,729 1,124,336 176,864 186,623

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 301,667,535 297,554,916 249,438,197 164,697,223 115,544,752 1,864,917

รวมสินทรัพย์ 1,063,778,203 848,733,652 708,356,008 283,226,912 245,015,165 22,912,008

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในหนา้ 15 ถึง 83 เป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงนิเฉพาะกจิการงบการเงนิรวม

4



บริษทั ทริพเพลิ ไอ โลจสิตกิส์ จาํกัด

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559

31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 1 มกราคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 1 มกราคม

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2558

ปรับปรุงใหม่ ปรับปรุงใหม่

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท บาท บาท

หนีสิ้นและส่วนของเจ้าของ

หนีสิ้นหมุนเวยีน

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้น

จากสถาบนัการเงิน 20.1 45,486,972 21,183,615 18,980,959 - - -

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 21 585,150,012 484,786,434 372,739,526 26,353,532 22,900,987 18,495,046

ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาว

ท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 20.2 8,717,250 9,863,396 4,705,855 - - -

ส่วนของหน้ีสินตามสญัญาเช่า

การเงินท่ีถึงกาํหนดชาํระ

ภายในหน่ึงปี 20.3 6,767,248 5,246,465 2,741,787 1,657,329 - -

เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการ

และบุคคลอ่ืน 20.4 - - 83,887,660 - - -

เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการ

และบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 31.7 - 13,232,137 20,710,584 - 4,750,000 -

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 22 24,342,497 13,187,612 11,016,465 1,389,651 370,269 473,168

รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 670,463,979 547,499,659 514,782,836 29,400,512 28,021,256 18,968,214

หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 20.2 8,194,888 23,298,255 20,082,594 - - -
หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน 20.3 17,530,025 8,432,156 10,058,382 5,244,206 - -

เงินกูย้มืระยะยาวจากกิจการและบุคคล

ท่ีเก่ียวขอ้งกนั 31.8 - - 31,061,600 - - -

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 23 19,799,486 14,560,242 11,769,254 4,193,923 2,040,567 1,745,915

หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 6,547,927 5,360,861 5,048,460 857,379 -

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 52,072,326 51,651,514 78,020,290 10,295,508 2,040,567 1,745,915

รวมหนีสิ้น 722,536,305 599,151,173 592,803,126 39,696,020 30,061,823 20,714,129

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในหนา้ 15 ถึง 83 เป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

5



บริษทั ทริพเพลิ ไอ โลจสิตกิส์ จาํกัด

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559

31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 1 มกราคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 1 มกราคม

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2558

ปรับปรุงใหม่ ปรับปรุงใหม่

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท บาท บาท

หนีสิ้นและส่วนของเจ้าของ (ต่อ)

ส่วนของเจ้าของ

ทุนเรือนหุน้ 24

ทุนจดทะเบียน 

หุน้สามญั จาํนวน 2,150,000 หุน้

มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 100 บาท 215,000,000 215,000,000 5,000,000 215,000,000 215,000,000 5,000,000

ทุนท่ีออกและชาํระแลว้

หุน้สามญั จาํนวน 2,150,000 หุน้ 

มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 100 บาท 215,000,000 215,000,000 5,000,000 215,000,000 215,000,000 5,000,000

ส่วนเกินทุนจากการควบรวมกิจการ

ภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 12 30,726,984 30,726,984 - - - -

ส่วนเกินทุนจากการจ่าย

โดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 32 18,765,038 18,150,659 - 18,765,038 18,150,659 -

ส่วนตํ่ากวา่ทุนจากการเปล่ียนแปลง

สดัส่วนในบริษทัยอ่ย 12 (187,500) - - - - -

กาํไร(ขาดทุน)สะสม

จดัสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย 25 2,400,000 2,400,000 2,400,000 - - -

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 74,956,718 (14,477,154) (12,480,817) 9,765,854 (18,197,317) (2,802,121)

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของเจา้ของ (419,342) (13,138) - - -

ส่วนของเจา้ของบริษทัใหญ่ 341,241,898 251,787,351 (5,080,817) 243,530,892 214,953,342 2,197,879

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม - (2,204,872) 120,633,699 - - -

รวมส่วนของเจ้าของ 341,241,898 249,582,479 115,552,882 243,530,892 214,953,342 2,197,879

รวมหนีสิ้นและส่วนของเจ้าของ 1,063,778,203 848,733,652 708,356,008 283,226,912 245,015,165 22,912,008

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในหนา้ 15 ถึง 83 เป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

6



บริษัท ทริพเพลิ ไอ โลจิสติกส์ จํากัด

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558

ปรับปรุงใหม่

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

รายไดจ้ากใหบ้ริการ 2,051,337,380 1,531,807,105 61,101,556 37,226,516

รายไดจ้ากการขาย 24,238,144 9,927,566 - -

ตน้ทุนการใหบ้ริการ 28 (1,606,289,152) (1,229,865,644) (17,054,854) (11,239,286)

ตน้ทุนขาย 28 (3,999,427) (7,839,240) - -

กําไรขั้นต้น 465,286,945 304,029,787 44,046,702 25,987,230

รายไดอ่ื้น 26 26,081,107 17,376,421 41,141,962 285,689

ค่าใชจ่้ายในการขาย 28 (113,452,187) (106,863,453) (6,821,694) (4,913,892)

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 28 (262,627,965) (177,987,887) (50,716,516) (35,722,504)

กาํไร(ขาดทุน)จากอตัราแลกเปล่ียน - สุทธิ (3,361,880) 4,806,401 96,442 (306,763)

ตน้ทุนทางการเงิน 27 (4,865,653) (7,908,213) (100,009) (11,804)

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุน

ในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ 13 12,782,733 8,462,779 - -

กําไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงนิได้ 119,843,100 41,915,835 27,646,887 (14,682,044)

ภาษีเงินได้ 29 (25,343,240) (14,539,569) 316,284 (713,152)

กําไร(ขาดทุน)สุทธิสําหรับปี 94,499,860 27,376,266 27,963,171 (15,395,196)

กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอ่ืน:

รายการท่ีจะจดัประเภทใหม่ไปยงักาํไรหรือขาดทุน

ในภายหลงั

ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่า

งบการเงิน (521,196) 582,546 - -

กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จอ่ืนสาํหรับปี (521,196) 582,546 - -

กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 93,978,664 27,958,812 27,963,171 (15,395,196)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในหนา้ 15 ถึง 83 เป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

7



บริษัท ทริพเพลิ ไอ โลจิสติกส์ จํากัด

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558

ปรับปรุงใหม่

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

การแบ่งปันกําไร(ขาดทุน)

ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 89,433,872 (1,996,337) 27,963,171 (15,395,196)

ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 5,065,988 29,372,603 - -

94,499,860 27,376,266 27,963,171 (15,395,196)

การแบ่งปันกําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวม

ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 89,027,668 (2,009,475) 27,963,171 (15,395,196)

ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 4,950,996 29,968,287 - -

93,978,664 27,958,812 27,963,171 (15,395,196)

กําไร(ขาดทุน)ต่อหุ้น

กาํไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน 30 41.60 (4.99) 13.01 (38.49)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในหนา้ 15 ถึง 83 เป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

8



บริษัท ทริพเพลิ ไอ โลจิสติกส์ จํากัด

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ

สําหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559

องค์ประกอบอื่น
ของส่วนของเจ้าของ

กําไร(ขาดทุน)
ส่วนเกินทุน เบ็ดเสร็จอื่น

จากการควบรวม ส่วนเกินทุน จดัสรรแล้ว ผลต่างอัตรา รวม
 ทุนที่ออก กิจการภายใต้การ จากการจ่ายโดย สํารอง แลกเปลี่ยนจากการ ส่วนของเจ้าของ ส่วนได้เสียที่ไม่มี รวม

และชําระแล้ว ควบคุมเดยีวกัน ใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ ตามกฎหมาย ยงัไม่ได้จดัสรร แปลงค่างบการเงนิ บริษัทใหญ่ อํานาจควบคุม ส่วนของเจ้าของ
หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท

ยอดยกมา ณ วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2558 5,000,000 - - 2,400,000  (12,480,817) -  (5,080,817) 120,633,699 115,552,882
การเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้าของ
สําหรับปี พ.ศ. 2558
การเพิ่มทุนหุน้สามญั 24 210,000,000 - - - - - 210,000,000 - 210,000,000
การเพิ่มทุนของบริษทัยอ่ยโดยส่วนไดเ้สีย
ที่ไม่มีอาํนาจควบคุม - - - - - - - 45,750,051 45,750,051

เงินปันผลจ่ายโดยบริษทัยอ่ยแก่ส่วนไดเ้สีย
ที่ไม่มีอาํนาจควบคุม - - - - - - -  (61,871,200)  (61,871,200)

การเพิ่มสดัส่วนเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย
จากส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอาํนาจควบคุม - - - - - - - 500,000 500,000

การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 32 - - 18,150,659 - - - 18,150,659 - 18,150,659
การควบรวมกิจการภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 12 - 30,726,984 - - - - 30,726,984  (137,185,709)  (106,458,725)
กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จรวมสาํหรับปี - - - -  (1,996,337)  (13,138)  (2,009,475) 29,968,287 27,958,812

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 215,000,000 30,726,984 18,150,659 2,400,000  (14,477,154)  (13,138) 251,787,351  (2,204,872) 249,582,479

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในหนา้ 15 ถึง 83 เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงนิรวม

กําไร(ขาดทุน)สะสม

9



บริษัท ทริพเพลิ ไอ โลจิสติกส์ จํากัด

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ

สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559

องค์ประกอบอื่น

ของส่วนของเจ้าของ

ส่วนเกินทุน กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่น

จากการควบรวม ส่วนเกินทุน ส่วนตํ่ากว่าทุน จัดสรรแล้ว ผลต่างอัตรา รวม

 ทุนที่ออก กิจการภายใต้การ จากการจ่ายโดย จากการเปลี่ยนแปลง สํารอง แลกเปลี่ยนจากการ ส่วนของเจ้าของ ส่วนได้เสียที่ไม่มี รวม

และชําระแล้ว ควบคุมเดียวกัน ใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ สัดส่วนในบริษัทย่อย ตามกฎหมาย ยงัไม่ได้จัดสรร แปลงค่างบการเงิน บริษัทใหญ่ อํานาจควบคุม ส่วนของเจ้าของ

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท

ยอดยกมา ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559 215,000,000 30,726,984 18,150,659 - 2,400,000  (14,477,154)  (13,138) 251,787,351  (2,204,872) 249,582,479

การเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้าของ

สําหรับปี พ.ศ. 2559

ส่วนตํ่ากวา่ทุนจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนใน

บริษทัยอ่ยจากส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอาํนาจควบคุม - - -  (187,500) - - -  (187,500) -  (187,500)

การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 32 - - 614,379 - - - - 614,379 - 614,379

กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จรวมสาํหรับปี - - - - - 89,433,872  (406,204) 89,027,668 4,950,996 93,978,664

โอนส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอาํนาจควบคุมจาก

การเลิกกิจการในบริษทัยอ่ย - - - - - - - -  (2,746,124)  (2,746,124)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 215,000,000 30,726,984 18,765,038  (187,500) 2,400,000 74,956,718  (419,342) 341,241,898 - 341,241,898

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในหนา้ 15 ถึง 83 เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กําไร(ขาดทุน)สะสม

งบการเงินรวม
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บริษัท ทริพเพลิ ไอ โลจิสติกส์ จํากัด

งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของเจ้าของ

สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559

ส่วนเกินทุนจาก

 ทุนท่ีออก การจ่ายโดยใช้ กําไร(ขาดทุน)สะสม รวม

และชําระแล้ว หุ้นเป็นเกณฑ์ ยงัไม่ได้จัดสรร ส่วนของเจ้าของ

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

ยอดยกมา ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2558

- ตามท่ีรายงานไว้เดมิ 5,000,000 -  (3,217,255) 1,782,745

ผลสะสมจากการเปล่ียนนโยบายการบญัชี 4 - - 415,134 415,134

ยอดยกมา ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2558

- ตามท่ีปรับปรุงใหม่ 5,000,000 -  (2,802,121) 2,197,879

การเพิ่มทุนหุน้สามญั 24 210,000,000 - - 210,000,000

การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์

- ตามท่ีปรับปรุงใหม่ 4, 32 - 18,150,659 - 18,150,659

ขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี 

 - ตามท่ีปรับปรุงใหม่ 4 - -  (15,395,196)  (15,395,196)

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 215,000,000 18,150,659  (18,197,317) 214,953,342

ยอดยกมา ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2559 215,000,000 18,150,659  (18,197,317) 214,953,342

การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 32 - 614,379 - 614,379

กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี - - 27,963,171 27,963,171

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 215,000,000 18,765,038 9,765,854 243,530,892

งบการเงนิเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในหนา้ 15 ถึง 83 เป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษัท ทริพเพลิ ไอ โลจิสติกส์ จํากัด

งบกระแสเงินสด

สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558
หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน
กาํไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้ 119,843,100 41,915,835 27,646,887 (14,682,044)
รายการปรับปรุง
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 14,15,16 32,720,022 31,784,639 2,154,564 379,203
หน้ีสงสยัจะสูญ 6,347,118 3,343,310 - -
ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนใน
บริษทัร่วมและการร่วมคา้ 13 (12,782,733) (8,462,779) - -

กาํไรจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง - (3,604,782) - (12,802)
กาํไรจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ (8,765,451) (1,217,066) - -
กาํไรจากการขายเงินลงทุนทัว่ไป - (62,959) - -
ขาดทุนจากการเลิกกิจการในบริษทัยอ่ย - - 665,373 -
ขาดทุนจากการเลิกใชสิ้นทรัพย์ 4,274 4,010,172 - -
ภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน 23 5,239,244 2,790,988 2,153,356 294,652
รายไดเ้งินปันผลจากบริษทัยอ่ย 26 (1,376,676) - (38,666,852) -
รายไดด้อกเบ้ีย 26 (66,661) (900,002) (1,197,218) (236,439)
ค่าใชจ่้ายจากการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 32 614,379 18,150,659 614,379 18,150,659
ดอกเบ้ียสญัญาเช่าการเงินตดัจาํหน่าย 1,196,615 876,533 33,630 11,804
ตน้ทุนทางการเงิน 3,669,038 7,031,680 66,379 -

146,642,269 95,656,228 (6,529,502) 3,905,033
การเปล่ียนแปลงของเงนิทุนหมุนเวยีน
สินทรัพยด์าํเนินงานลดลง(เพ่ิมข้ึน)
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ (98,580,330) (92,224,030) (12,935,775) 4,663,905
สินคา้คงเหลือ 52,505 (518,490) - -
สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน (6,230,751) 9,076,832 (462,425) (63,997)
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 10,608,743 (39,187,023) 1,598,768 (2,347,609)

หน้ีสินดาํเนินงานเพ่ิมข้ึน(ลดลง)
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 101,103,886 124,283,282 3,446,705 4,394,229
หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน 8,565,065 1,204,705 1,019,382 (102,899)
หน้ีสินไม่หมุนเวยีนอ่ืน 1,172,527 (3,055,869) (124,377) -

กระแสเงนิสดจากการดาํเนินงาน 163,333,914 95,235,635 (13,987,224) 10,448,662
จ่ายภาษีเงินได้ (22,336,680) (13,437,915) - (713,153)

เงนิสดสุทธิได้รับจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดาํเนินงาน 140,997,234 81,797,720 (13,987,224) 9,735,509

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในหนา้ 15 ถึง 83 เป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ
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บริษัท ทริพเพลิ ไอ โลจิสติกส์ จํากัด

งบกระแสเงินสด

สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์ 15,343,306 2,040,762 - -

เงินสดรับจากดอกเบ้ีย 2,201,545 675,279 951,722 4

เงินสดรับ(จ่าย)เงินฝากธนาคารติดภาระคํ้าประกนั 15,204,934 (7,650,000) - -

เงินสดรับ(จ่าย)เงินลงทุนชัว่คราว (899,849) 1,016,194 - -

เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ืออาคาร และอุปกรณ์ (31,017,585) (22,753,385) (978,037) -

เงินสดจ่ายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย (4,443,223) - (2,737,449) -

เงินสดจ่ายเงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ (509,700) (8,685,609) (509,700) (5,252,709)

เงินสดรับจากการจาํหน่ายเงินลงทุนในบริษทัร่วม

ก่อนการควบรวมกิจการ - 1,062,959 - -

เงินสดรับจากการเลิกกิจการในบริษทัยอ่ย - - 4,600,000 -

เงินสดรับจากการเลิกกิจการในการร่วมคา้ 509,700 - 509,700 -

เงินสดจ่ายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั - (106,458,721) - (106,458,721)

เงินสดรับจากการรับโอนกิจการจากบริษทัยอ่ย - - 5,390,880 -

เงินสดรับเงินปันผลจากบริษทัยอ่ยและการร่วมคา้ 1,376,676 1,684,134 38,666,852 -

เงินสดรับเงินปันผลจากบริษทัร่วมของบริษทัยอ่ย

ก่อนการควบรวมกิจการ - 2,842,671 - -

เงินสดจ่ายเงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่บุคคล

และกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 31.5 (11,485,248) (7,944,353) (5,400,000) (95,887,666)

เงินสดรับจากเงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่บุคคลและ

   กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 31.5 21,794,238 23,067,363 5,996,866 -

เงินสดจ่ายสาํหรับเงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บุคคลและ

   กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 31.6 (8,800,000) (4,800,000) - -

เงินสดรับจากเงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บุคคลและ

   กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 31.6 4,800,000 - - -

เงินสดจ่ายสาํหรับเงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่บุคคลอ่ืน (1,292,131) - - -

เงนิสดสุทธิได้รับจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน 2,782,663  (125,902,706) 46,490,834  (207,599,092)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในหนา้ 15 ถึง 83 เป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ
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บริษัท ทริพเพลิ ไอ โลจิสติกส์ จํากัด

งบกระแสเงินสด

สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558
หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจัดหาเงนิ
เงินสดจ่ายดอกเบ้ีย (5,882,766) (20,967,904) (94,169) (91)
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้น
จากสถาบนัการเงินเพ่ิมข้ึน(ลดลง) 20.1 24,303,356 2,202,656 (7,000,000) -

หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน (11,090,564) (4,125,517) 224,656 -
เงินสดจ่ายเงินกูย้มืระยะสั้นจากบุคคล
และกิจการท่ีเก่ียวขอ้ง 31.7 (18,119,526) (28,813,669) (4,750,000) (500,000)

เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะสั้นจากบุคคล
และกิจการท่ีเก่ียวขอ้ง 31.7 4,887,389 21,335,222 - 5,250,000

เงินสดจ่ายเงินกูย้มืระยะยาวจากบุคคล
และกิจการท่ีเก่ียวขอ้ง 31.8 - (57,650,094) - -

เงินสดรับเงินกูย้มืระยะยาวจากบุคคล
และกิจการท่ีเก่ียวขอ้ง 31.8 - 26,588,494 - -

เงินสดจ่ายเงินกูย้มืระยะสั้นจากบุคคลอ่ืน 20.4 - (83,887,660) - -
เงินสดรับเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 20.2 - 15,000,000 - -
เงินสดจ่ายเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 20.2 (16,249,513) (6,626,798) - -
เงินสดรับจากการเพ่ิมทุนหุน้สามญั 24 - 210,000,000 - 210,000,000
เงินสดจ่ายเงินปันผลโดยบริษทัยอ่ยแก่ส่วนได้
เสียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม - (61,871,200) - -

จ่ายคืนเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยท่ีเลิกกิจการแก่
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม (2,746,124) - - -

เงินสดรับจากการควบรวมบริษทัยอ่ยภายใตก้ารควบคุม
เดียวกนัจากส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม - 500,000 - -

เงินสดรับจากการเพ่ิมทุนบริษทัยอ่ย

โดยส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 4,255,723 45,750,051 - -

เงนิสดสุทธิได้รับจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงนิ  (20,642,025) 57,433,581  (11,619,513) 214,749,909

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดเพิม่ขึน้สุทธิ 123,137,872 13,328,595 20,884,097 16,886,326

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้ปี 103,077,079 89,748,484 17,736,483 850,157

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดปลายปี 226,214,951 103,077,079 38,620,580 17,736,483

รายการทีไ่ม่ใช่เงนิสด

เจา้หน้ีคงเหลือตามสญัญาเช่าการเงิน 21,709,215 5,003,973 6,676,879 -

สินทรัพยสุ์ทธิท่ีเกิดจากการรับโอนกิจการจากบริษทัยอ่ย 12 - - 50,232,227 -

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในหนา้ 15 ถึง 83 เป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ
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บริษัท ทริพเพลิ ไอ โลจิสติกส์ จ ำกดั 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559 
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1 ข้อมูลทั่วไป 
 
บริษทั ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส์ จ ำกดั (“บริษทั”) (เดิมช่ือบริษทั ทริพเพิล ไอ อินเตอร์เฟรท จ ำกดั เปล่ียนช่ือเม่ือวนัท่ี 18 พฤศจิกำยน 
พ.ศ. 2558) เป็นบริษทัจ ำกดั ซ่ึงจดัตั้งข้ึนในประเทศไทย เม่ือวนัท่ี 10 มกรำคม พ.ศ. 2551 และมีท่ีอยูต่ำมท่ีไดจ้ดทะเบียนดงัน้ี 
 
เลขท่ี 628 ชั้น 3 อำคำรทริพเพิลไอ ซอยกลบัชม ถนนนนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยำนนำวำ กรุงเทพมหำนคร 10120 ประเทศไทย 
 
เพื่อวตัถุประสงคใ์นกำรรำยงำนขอ้มูลจึงรวมเรียกบริษทัและบริษทัยอ่ยวำ่ “กลุ่มกิจกำร” 
 
กลุ่มกิจกำรด ำเนินธุรกิจหลกัเก่ียวกบั กำรเป็นผูรั้บจดักำรขนส่งสินคำ้ทั้งในประเทศและระหว่ำงประเทศ และให้บริกำรโลจิสติกส์
ครบวงจร 
 

งบกำรเงินรวมจดัท ำข้ึนโดยรวมบริษทัยอ่ยดงัต่อไปน้ี 
   

 

อตัรำร้อยละของหุ้นที่ถือ ทั้ง

ทำงตรงและทำงอ้อม 

  จัดตั้งขึน้ พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 

ช่ือบริษัทย่อย ชนิดของธุรกจิ ในประเทศ ร้อยละ ร้อยละ 

     
Triple i International Pte.Ltd. ตวัแทนขนส่งสินคำ้ทำงอำกำศ สิงคโปร์ 100.00 100.00 
(**) บริษทั ทริพเพิล ไอ บิลด้ิง จ  ำกดั ใหเ้ช่ำอสังหำริมทรัพย ์ ไทย - 100.00 
บริษทั เอเชีย กรำวด ์เซอร์วิส จ ำกดั ตวัแทนขนส่งสินคำ้ทำงอำกำศ ไทย 100.00 100.00 
บริษทั ทริพเพิล ไอ แอร์ เอก็ซ์เพรส จ ำกดั ตวัแทนขนส่งสินคำ้ทำงอำกำศ ไทย 100.00 100.00 
บริษทั ทริพเพิล ไอ เอเชีย คำร์โก จ ำกดั ตวัแทนขนส่งสินคำ้ทำงอำกำศ ไทย 100.00 100.00 
บริษทั ทริพเพิล ไอ จีเอสเอ คำร์โก จ ำกดั ตวัแทนขนส่งสินคำ้ทำงอำกำศ ไทย 100.00 100.00 
บริษทั ฮำซเคม โลจิสติกส์ แมเนจเมนท ์จ ำกดั บริหำรจดักำรขนส่งครบวงจร ไทย 100.00 100.00 
บริษทั ทริพเพิล ไอ ซพัพลำยเชน จ ำกดั บริหำรจดักำรขนส่งครบวงจร ไทย 100.00 100.00 
บริษทั ทริพเพิล ไอ มำริไทม ์เอเยนซีส์ จ  ำกดั ตวัแทนขนส่งสินคำ้ทำงทะเล ไทย 100.00 100.00 
บริษทั ดีจี แพคเกจจ้ิง (ประเทศไทย) จ ำกดั จ ำหน่ำยและบริกำรบรรจุสินคำ้ ไทย 100.00 100.00 
(**)บริษทั ทริพเพิล ไอ คอนเทนเนอร์ ดีโป้ท ์จ  ำกดั บริหำรจดักำรขนส่งครบวงจร ไทย - 100.00 
บริษทั ครอส บอร์เดอร์ เคอเรียร์ จ  ำกดั บริหำรจดักำรขนส่งครบวงจร ไทย 100.00 74.99 
Triple i International Co.,Ltd. ตวัแทนขนส่งสินคำ้ทำงอำกำศ ญ่ีปุ่น 100.00 - 
(*)(**)Multi Model Network Inc. ตวัแทนบริกำรขนส่งครบวงจร หมู่เกำะชีเซล - - 
(*)(**) บริษทั ทริพเพิล ไอ คำนำซำวำ่ โลจิสติกส์ จ  ำกดั ตวัแทนบริกำรขนส่งครบวงจร ไทย - - 

 
*  ไม่มีกำรถือหุ้น แต่มีผูถื้อหุ้นใหญ่และกรรมกำรผูมี้อ  ำนำจลงนำมกลุ่มเดียวกนั บริษทัพิจำรณำว่ำบริษทัเหล่ำน้ีเป็นบริษทัยอ่ย 

เน่ืองจำกบริษทัมีอ ำนำจในกำรตดัสินใจเก่ียวกบันโยบำยทำงกำรเงินและกำรด ำเนินงำนของบริษทัยอ่ยเหล่ำน้ีและบริษทัยอ่ย
เหล่ำน้ีจดัตั้งข้ึนโดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อสนบัสนุนกำรด ำเนินงำนหลกัของกลุ่มกิจกำร 

** ปิดกิจกำรแลว้ในระหวำ่งปี พ.ศ. 2559  
 

งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรไดรั้บอนุมติัจำกคณะกรรมกำรบริษทัเม่ือวนัท่ี 28 กมุภำพนัธ์ พ.ศ. 2560 



บริษัท ทริพเพลิ ไอ โลจิสติกส์ จ ำกดั 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559 
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2 นโยบำยกำรบัญชี 
 
นโยบำยกำรบญัชีท่ีส ำคญัซ่ึงใชใ้นกำรจดัท ำงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรมีดงัต่อไปน้ี 
 
2.1 เกณฑ์กำรจัดท ำงบกำรเงนิ 

 
งบกำรเงินส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2559 น้ีไดจ้ดัท ำข้ึนตำมหลกักำรบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปภำยใตพ้ระรำชบญัญติั
กำรบญัชี พ.ศ. 2543 ซ่ึงหมำยถึงมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีออกภำยใตพ้ระรำชบญัญติัวิชำชีพบญัชี พ.ศ. 2547 
 
ตั้ งแต่ว ันท่ี  1 มกรำคม พ.ศ. 2559 บริษัทได้เปล่ียนมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีใช้ในกำรจัดท ำงบกำรเงิน  
จำกมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินส ำหรับกิจกำรท่ีไม่มีส่วนไดเ้สียสำธำรณะมำเป็นมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 
บริษทัจึงไดจ้ดัท ำตวัเลขเปรียบเทียบใหม่ให้สอดคลอ้งกบักำรจดัท ำงบกำรเงินปีปัจจุบนั ผลกระทบจำกกำรเปล่ียนมำใช้
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินไดก้ล่ำวไวใ้นหมำยเหตุฯขอ้ 4 
 
งบกำรเงินไดจ้ดัท ำข้ึนโดยใชเ้กณฑร์ำคำทุนเดิมในกำรวดัมูลค่ำขององคป์ระกอบของงบกำรเงิน  
 
กำรจดัท ำงบกำรเงินให้สอดคลอ้งกบัหลกักำรบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปในประเทศไทย ก ำหนดให้ใชป้ระมำณกำรทำงบญัชีท่ี
ส ำคญัและกำรใชดุ้ลยพินิจของผูบ้ริหำรซ่ึงจดัท ำข้ึนตำมกระบวนกำรในกำรน ำนโยบำยกำรบญัชีของกิจกำรไปถือปฏิบติั
และตอ้งเปิดเผยเร่ืองกำรใชดุ้ลยพินิจของผูบ้ริหำร หรือควำมซบัซอ้น หรือเก่ียวกบัขอ้สมมติฐำนและประมำณกำรท่ีมีนยัส ำคญั
ต่องบกำรเงินในหมำยเหตุฯขอ้ 5 
 
งบกำรเงินฉบบัภำษำองักฤษจดัท ำข้ึนจำกงบกำรเงินตำมกฎหมำยท่ีเป็นภำษำไทย ในกรณีท่ีมีเน้ือควำมขดัแยง้กนัหรือ 
มีกำรตีควำมในสองภำษำแตกต่ำงกนั ใหใ้ชง้บกำรเงินตำมกฎหมำยฉบบัภำษำไทยเป็นหลกั 

 
2.2 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิใหม่ และมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิที่มีกำรปรับปรุง และกำรตีควำมที่เกีย่วข้อง 
 

2.2.1 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีมีกำรปรับปรุง ซ่ึงมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2559 และเก่ียวขอ้งอยำ่ง
มีสำระส ำคญักบักลุ่มกิจกำร มีดงัต่อไปน้ี 

 
มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 19 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง ผลประโยชน์ของพนกังำน 
มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 24 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง กำรเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบับุคคล หรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 36 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง กำรดอ้ยค่ำของสินทรัพย ์
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 8  
   (ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง ส่วนงำนด ำเนินงำน 



บริษัท ทริพเพลิ ไอ โลจิสติกส์ จ ำกดั 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559 
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2 นโยบำยกำรบัญชี (ต่อ) 
 
2.2 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิใหม่ และมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิที่มีกำรปรับปรุง และกำรตีควำมที่เกีย่วข้อง (ต่อ) 
 

2.2.1 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีมีกำรปรับปรุง ซ่ึงมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2559 และเก่ียวขอ้งอยำ่ง
มีสำระส ำคญักบักลุ่มกิจกำร มีดงัต่อไปน้ี (ต่อ) 
 
มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 19 (ปรับปรุง 2558) เร่ืองผลประโยชน์พนกังำน ไดมี้กำรอธิบำยเก่ียวกบัวธีิกำรปฏิบติัทำง
บญัชีส ำหรับเงินสมทบจำกพนักงำนหรือบุคคลท่ีสำมแก่โครงกำรผลประโยชน์ท่ีก ำหนดไวใ้ห้ชัดเจนข้ึน กำร
ปรับปรุงดงักล่ำวใหค้วำมแตกต่ำงระหวำ่ง เงินสมทบท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรบริกำรท่ีเกิดข้ึนในรอบระยะเวลำบญัชีท่ีเงิน
สมทบนั้นเกิดข้ึนเท่ำนั้น และเงินสมทบท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรบริกำรท่ีมำกกวำ่หน่ึงรอบระยะเวลำบญัชี 
 
มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 24 (ปรับปรุง 2558) เร่ืองกำรเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั ได้
รวมกิจกำรท่ีให้บริกำรดำ้นผูบ้ริหำรส ำคญัแก่กิจกำรท่ีรำยงำน หรือแก่บริษทัใหญ่ของกิจกำรท่ีรำยงำน ซ่ึงกิจกำร
ตอ้งเปิดเผยจ ำนวนเงินท่ีกิจกำรไดจ่้ำยใหแ้ก่กิจกำรท่ีใหบ้ริกำรดำ้นผูบ้ริหำรส ำคญั 
 
มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 36 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง กำรดอ้ยค่ำของสินทรัพย ์ไดมี้กำรก ำหนดเพิ่มเติมเก่ียวกบักำร
เปิดเผยขอ้มูลในกรณีท่ีมูลค่ำท่ีคำดว่ำจะไดรั้บคืนของสินทรัพยว์ดัมูลค่ำโดยใชว้ิธีมูลค่ำยติุธรรมหกัตน้ทุนในกำร
จ ำหน่ำย โดยกำรเปิดเผยดงักล่ำวรวมถึง 1) ล ำดบัชั้นของมูลค่ำยติุธรรม 2) กรณีท่ีกำรวดัมูลค่ำยติุธรรมอยูใ่นล ำดบั
ชั้นท่ี 2 และ 3 จะตอ้งมีกำรเปิดเผย เทคนิคท่ีใชใ้นกำรวดัมูลค่ำยติุธรรม และขอ้สมมติฐำนส ำคญัท่ีใช ้
 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 8 (ปรับปรุง 2558) เร่ืองส่วนงำนด ำเนินงำน ไดก้ ำหนดให้มีกำรเปิดเผย
ขอ้มูลเก่ียวกับดุลยพินิจของผูบ้ริหำรในกำรรวมส่วนงำนเข้ำด้วยกัน และก ำหนดให้น ำเสนอกำรกระทบยอด
สินทรัพยข์องส่วนงำนกบัสินทรัพยข์องกิจกำรเม่ือกิจกำรรำยงำนขอ้มูลสินทรัพยข์องส่วนงำนให้กบัผูมี้อ  ำนำจ
ตดัสินใจสูงสุดดำ้นกำรด ำเนินงำนของกิจกำร 
 
มำตรฐำนดงักล่ำวไม่ส่งผลกระทบต่องบกำรเงินของกลุ่มกิจกำร 
 

2.2.2 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ีมีกำรปรับปรุงใหม่ ซ่ึงจะมีผลบงัคบัใชส้ ำหรับรอบระยะเวลำบญัชีท่ีเร่ิมตน้ใน
หรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2560 และเก่ียวขอ้งอยำ่งมีสำระส ำคญักบักลุ่มกิจกำรซ่ึงกลุ่มกิจกำรยงัไม่ไดน้ ำมำตรฐำน
ท่ีปรับปรุงใหม่ดงักล่ำวมำถือปฏิบติัก่อนวนับงัคบัใช ้มีดงัต่อไปน้ี 

 
มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง กำรน ำเสนองบกำรเงิน 
มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 27 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง งบกำรเงินระหวำ่งกำล 

 



บริษัท ทริพเพลิ ไอ โลจิสติกส์ จ ำกดั 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559 
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2 นโยบำยกำรบัญชี (ต่อ) 
 
2.2 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิใหม่ และมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิที่มีกำรปรับปรุง และกำรตีควำมที่เกีย่วข้อง (ต่อ) 

 
2.2.2 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ีมีกำรปรับปรุงใหม่ ซ่ึงจะมีผลบงัคบัใชส้ ำหรับรอบระยะเวลำบญัชีท่ีเร่ิมตน้ใน

หรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2560 และเก่ียวขอ้งอยำ่งมีสำระส ำคญักบักลุ่มกิจกำรซ่ึงกลุ่มกิจกำรยงัไม่ไดน้ ำมำตรฐำน
ท่ีปรับปรุงใหม่ดงักล่ำวมำถือปฏิบติัก่อนวนับงัคบัใช ้มีดงัต่อไปน้ี (ต่อ) 
 
มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2559) ไดใ้หค้วำมชดัเจนในหลำยประเดน็ ท่ีส ำคญัดงัต่อไปน้ี  
 
- ควำมมีสำระส ำคญั - กิจกำรไม่ควรรวมยอดหรือแยกแสดงขอ้มูลในรูปแบบท่ีท ำให้ผูใ้ช้งบกำรเงินเขำ้ใจ

รำยกำรไดล้ดลง หำกเป็นรำยกำรท่ีมีสำระส ำคญั จะตอ้งเปิดเผยขอ้มูลให้เพียงพอเพื่ออธิบำยผลกระทบท่ีมีต่อ
ฐำนะกำรเงินหรือผลกำรด ำเนินงำน  

- กำรแยกแสดงรำยกำรและกำรรวมยอด - รำยกำรบรรทดัท่ีระบุใน TAS 1 อำจจ ำเป็นตอ้งแสดงแยกจำกกนัหำก
เก่ียวขอ้งต่อควำมเขำ้ใจฐำนะกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำนของกิจกำร นอกจำกน้ียงัมีแนวปฏิบติัใหม่ของกำร
ใชก้ำรรวมยอด  

- หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน - ยนืยนัว่ำหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินไม่จ ำเป็นตอ้งเรียงล ำดบัตำมล ำดบักำร
แสดงรำยกำรในงบกำรเงิน  

- รำยกำรก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนท่ีเกิดจำกเงินลงทุนตำมวิธีส่วนไดเ้สีย - ส่วนแบ่งก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนท่ี
เกิดจำกเงินลงทุนตำมวธีิส่วนไดเ้สียจะถูกจดักลุ่มโดยพิจำรณำวำ่เป็นรำยกำรท่ีจะถูกจดัประเภทใหม่ไปยงัก ำไร
หรือขำดทุนในภำยหลงัหรือไม่ โดยแต่ละกลุ่มจะแยกแสดงเป็นรำยกำรบรรทดัแยกต่ำงหำกในงบก ำไรขำดทุน
เบด็เสร็จอ่ืน 

 
มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 27 (ปรับปรุง 2559) ไดมี้กำรแกไ้ขโดยใหท้ำงเลือกเพิ่มในกำรบนัทึกเงินลงทุนในบริษทั
ยอ่ย กำรร่วมคำ้ หรือบริษทัร่วมในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรโดยใชว้ิธีส่วนไดเ้สียตำมมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 28 
(ปรับปรุง 2559) เพิ่มเติมจำกเดิมท่ีใหใ้ชว้ิธีรำคำทุน หรือวิธีมูลค่ำยติุธรรม (เม่ือมีกำรประกำศใช)้ ทั้งน้ีกำรเลือกใช้
นโยบำยบญัชีส ำหรับเงินลงทุนแต่ละประเภท (บริษทัยอ่ย กำรร่วมคำ้ หรือบริษทัร่วม) เป็นอิสระจำกกนั โดยหำก
กิจกำรเลือกท่ีจะเปล่ียนมำใชว้ธีิส่วนไดเ้สียจะตอ้งท ำโดยปรับปรุงงบกำรเงินยอ้นหลงั 
 
มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับท่ี 34 (ปรับปรุง 2559) กำรเปล่ียนแปลงท่ีส ำคัญคือได้ก ำหนดให้มีควำมชัดเจนถึง
ควำมหมำยของกำรอำ้งอิงในมำตรฐำน ไปยงั “ขอ้มูลท่ีไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
หรือท่ีอ่ืนในรำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำงกำล” ว่ำกิจกำรท่ีใช้ประโยชน์ของข้อผ่อนปรนน้ีจะต้องอ้ำงอิงจำก 
งบกำรเงินระหว่ำงกำลไปถึงยงัรำยงำนอ่ืนท่ีมีขอ้มูลดงักล่ำวอยำ่งเฉพำะเจำะจง โดยท่ีผูใ้ชง้บกำรเงินตอ้งสำมำรถ
เขำ้ถึงรำยงำนอ่ืนท่ีมีขอ้มูลนั้นในลกัษณะและเวลำเดียวกนักบังบกำรเงินระหวำ่งกำล 
 
ผูบ้ริหำรอยูร่ะหว่ำงกำรประเมินผลกระทบของมำตรฐำนเหล่ำน้ี อยำ่งไรก็ตำมผูบ้ริหำรคำดว่ำมำตรฐำนเหล่ำน้ี  
จะไม่มีผลกระทบอยำ่งมีสำระส ำคญัต่อกลุ่มกิจกำร 



บริษัท ทริพเพลิ ไอ โลจิสติกส์ จ ำกดั 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559 

 

19 

2 นโยบำยกำรบัญชี (ต่อ) 
 
2.3 บัญชีกลุ่มกจิกำร - เงนิลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและกำรร่วมค้ำ  

 
(1) บริษทัยอ่ย 

 
บริษทัยอ่ยหมำยถึงกิจกำร (ซ่ึงรวมถึงกิจกำรเฉพำะกิจ) ท่ีกลุ่มกิจกำรควบคุม กลุ่มกิจกำรควบคุมกิจกำรเม่ือกลุ่มกิจกำร 
มีกำรเปิดรับหรือมีสิทธิในผลตอบแทนผนัแปรจำกกำรเก่ียวขอ้งกบัผูไ้ดรั้บกำรลงทุนและมีควำมสำมำรถท ำให้
เกิดผลกระทบต่อผลตอบแทนจำกกำรใชอ้  ำนำจเหนือผูไ้ดรั้บกำรควบคุม กลุ่มกิจกำรรวมงบกำรเงินของบริษทัยอ่ย
ไวใ้นงบกำรเงินรวมตั้งแต่วนัท่ีกลุ่มกิจกำรมีอ ำนำจในกำรควบคุมบริษทัยอ่ย กลุ่มกิจกำรจะไม่น ำงบกำรเงินของ
บริษทัยอ่ยมำรวมไวใ้นงบกำรเงินรวมนบัจำกวนัท่ีกลุ่มกิจกำรสูญเสียอ ำนำจควบคุม 
 
กลุ่มกิจกำรบนัทึกบญัชีกำรรวมธุรกิจโดยใชว้ิธีกำรซ้ือ (ยกเวน้กำรรวมธุรกิจภำยใตก้ำรควบคุมเดียวกนั ซ่ึงใชว้ิธี
เสมือนว่ำเป็นวิธีกำรรวมส่วนได้เสีย (similar to pooling of interest) ของกิจกำรท่ีถูกน ำมำรวม ผูซ้ื้อต้องรับรู้
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินของกิจกำรท่ีถูกน ำมำรวมดว้ยมูลค่ำตำมบญัชีของกิจกำรท่ีถูกน ำมำรวมเฉพำะสดัส่วนท่ีเคยอยู่
ภำยใตก้ำรควบคุมเดียวกนั)ส่ิงตอบแทนท่ีโอนใหส้ ำหรับกำรซ้ือบริษทัยอ่ย ตอ้งวดัดว้ยมูลค่ำยติุธรรมของสินทรัพย์
ท่ีผูซ้ื้อโอนให้และหน้ีสินท่ีก่อข้ึนเพื่อจ่ำยช ำระให้แก่เจำ้ของเดิมของผูถู้กซ้ือและส่วนไดเ้สียในส่วนของเจำ้ของท่ี 
ออกโดยกลุ่มกิจกำร รวมถึงมูลค่ำยติุธรรมของสินทรัพย ์หรือหน้ีสินท่ีคำดวำ่จะตอ้งจ่ำยช ำระ ตน้ทุนท่ีเก่ียวขอ้งกบั
กำรซ้ือจะรับรู้เป็นค่ำใชจ่้ำยเม่ือเกิดข้ึน และวดัมูลค่ำเร่ิมแรกของสินทรัพยท่ี์ไดม้ำท่ีระบุไดแ้ละหน้ีสินและหน้ีสิน 
ท่ีอำจจะเกิดข้ึนในกำรรวมธุรกิจดว้ยมูลค่ำยติุธรรม ณ วนัท่ีซ้ือ ในกำรรวมธุรกิจแต่ละคร้ัง กลุ่มกิจกำรวดัมูลค่ำของ
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุมในผูถู้กซ้ือดว้ยมูลค่ำยติุธรรม หรือ มูลค่ำของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีระบุไดข้องผูถู้กซ้ือ
ตำมสดัส่วนของหุน้ท่ีถือ 
 
ในกำรรวมธุรกิจท่ีด ำเนินกำรส ำเร็จจำกกำรทยอยซ้ือ ผูซ้ื้อตอ้งวดัมูลค่ำส่วนไดเ้สียท่ีผูซ้ื้อถืออยูใ่นผูถู้กซ้ือก่อนหนำ้
กำรรวมธุรกิจใหม่โดยใชมู้ลค่ำยติุธรรม ณ วนัท่ีซ้ือและรับรู้ผลก ำไรหรือขำดทุนท่ีเกิดข้ึนจำกกำรวดัมูลค่ำใหม่นั้นใน
ก ำไรหรือขำดทุน 
 
ส่ิงตอบแทนท่ีคำดว่ำจะต้องจ่ำยโดยกลุ่มกิจกำร รับรู้ด้วยมูลค่ำยุติธรรม ณ วนัท่ีซ้ือ กำรเปล่ียนแปลงในมูลค่ำ
ยติุธรรมของส่ิงตอบแทนท่ีคำดวำ่จะตอ้งจ่ำยท่ีรับรู้ภำยหลงัวนัท่ีซ้ือซ่ึงจดัประเภทเป็นสินทรัพยห์รือหน้ีสินใหรั้บรู้
ผลก ำไรขำดทุนท่ีเกิดข้ึนในก ำไรหรือขำดทุน ส่ิงตอบแทนท่ีคำดวำ่จะตอ้งจ่ำยซ่ึงจดัประเภทเป็นส่วนของเจำ้ของตอ้งไม่
มีกำรวดัมูลค่ำใหม่ และใหบ้นัทึกกำรจ่ำยช ำระในภำยหลงัไวใ้นส่วนของเจำ้ของ 
 
กรณีท่ีมูลค่ำส่ิงตอบแทนท่ีโอนให ้มูลค่ำส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุมในผูถู้กซ้ือ และมูลค่ำยติุธรรม ณ วนัซ้ือธุรกิจ
ของส่วนไดเ้สียในส่วนของเจำ้ของของผูถู้กซ้ือท่ีผูซ้ื้อถืออยูก่่อนกำรรวมธุรกิจ มำกกวำ่มูลค่ำยติุธรรมสุทธิ ณ วนัท่ี
ซ้ือของสินทรัพยท่ี์ไดม้ำท่ีระบุไดแ้ละหน้ีสินท่ีรับมำ ผูซ้ื้อตอ้งรับรู้ค่ำควำมนิยม หำกมูลค่ำของมูลค่ำส่ิงตอบแทน 
ท่ีโอนให้ มูลค่ำส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุมในผูถู้กซ้ือ และมูลค่ำยุติธรรม ณ วนัซ้ือธุรกิจของส่วนได้เสีย 
ในส่วนของเจำ้ของผูถู้กซ้ือท่ีผูซ้ื้อถืออยู่ก่อนกำรรวมธุรกิจ น้อยกว่ำมูลค่ำรำคำยุติธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิของ
บริษทัยอ่ยเน่ืองจำกกำรซ้ือในรำคำต ่ำกวำ่มูลค่ำยติุธรรม จะรับรู้ส่วนต่ำงโดยตรงไปยงัก ำไรขำดทุน 
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2 นโยบำยกำรบัญชี (ต่อ) 
 

2.3 บัญชีกลุ่มกจิกำร - เงนิลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและกำรร่วมค้ำ (ต่อ) 
 

(1) บริษทัยอ่ย (ต่อ) 
 
กิจกำรจะตดัรำยกำรบญัชีระหว่ำงบริษทั ยอดคงเหลือ และรำยกำรก ำไรหรือขำดทุนท่ียงัไม่ไดเ้กิดข้ึนจริงระหว่ำง
กลุ่มกิจกำร ขำดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงก็จะตดัรำยกำรในท ำนองเดียวกนั เวน้แต่รำยกำรนั้นมีหลกัฐำนวำ่สินทรัพยท่ี์
โอนระหวำ่งกนัเกิดกำรดอ้ยค่ำ นโยบำยกำรบญัชีของบริษทัยอ่ยไดถู้กเปล่ียนเพื่อใหส้อดคลอ้งกบันโยบำยกำรบญัชี
ของกลุ่มกิจกำร 
 
ในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยจะบนัทึกบญัชีดว้ยรำคำทุนหกัค่ำเผือ่กำรดอ้ยค่ำ  
 

(2) รำยกำรและส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุม 
 
กลุ่มกิจกำรปฏิบติัต่อรำยกำรกบัส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุมเช่นเดียวกนักบัส่วนท่ีเป็นของเจำ้ของของกลุ่ม
กิจกำร ส ำหรับกำรซ้ือส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุม ผลต่ำงระหวำ่งส่ิงตอบแทนท่ีจ่ำยใหแ้ละมูลค่ำตำมบญัชีของ
สินทรัพยสุ์ทธิของหุ้นท่ีซ้ือมำในบริษทัย่อยจะถูกบนัทึกในส่วนของเจำ้ของ และก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรขำย 
ในส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุมจะถูกบนัทึกในส่วนของเจำ้ของ 
 

(3) กำรจ ำหน่ำยบริษทัยอ่ย 
 
เม่ือกลุ่มกิจกำรสูญเสียกำรควบคุม ส่วนไดเ้สียในหุน้ท่ีเหลืออยูจ่ะวดัมูลค่ำใหม่โดยใชมู้ลค่ำยติุธรรม กำรเปล่ียนแปลง
ในมูลค่ำจะรับรู้ในก ำไรหรือขำดทุน มูลค่ำยติุธรรมนั้นจะถือเป็นมูลค่ำตำมบญัชีเร่ิมแรกของมูลค่ำของเงินลงทุน 
ท่ีเหลือของบริษทัร่วม กำรร่วมคำ้ หรือสินทรัพยท์ำงกำรเงิน ส ำหรับทุกจ ำนวนท่ีเคยรับรู้ในก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน
ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบักิจกำรนั้นจะถูกจดัประเภทใหม่เสมือนว่ำกลุ่มกิจกำรมีกำรจ ำหน่ำยสินทรัพยห์รือหน้ีสิน 
ท่ีเก่ียวขอ้งนั้นโดยตรง 
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2 นโยบำยกำรบัญชี (ต่อ) 
 

2.3 บัญชีกลุ่มกจิกำร - เงนิลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและกำรร่วมค้ำ (ต่อ) 
 

(4) บริษทัร่วม 
 
บริษทัร่วมเป็นกิจกำรท่ีกลุ่มกิจกำรมีอิทธิพลอย่ำงเป็นสำระส ำคญัแต่ไม่ถึงกบัควบคุมซ่ึงโดยทัว่ไปก็คือกำรท่ี 
กลุ่มกิจกำรถือหุ้น ท่ีมีสิทธิออกเสียงอยูร่ะหว่ำงร้อยละ 20 ถึงร้อยละ 50 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมด เงินลงทุนใน
บริษทัร่วมรับรู้โดยใชว้ธีิส่วนไดเ้สียในกำรแสดงในงบกำรเงินรวม ภำยใตว้ิธีส่วนไดเ้สีย กลุ่มกิจกำรรับรู้เงินลงทุน
เม่ือเร่ิมแรกดว้ยรำคำทุน มูลค่ำตำมบญัชีของเงินลงทุนน้ีจะเพิ่มข้ึนหรือลดลงในภำยหลงัวนัท่ีไดม้ำดว้ยส่วนแบ่ง
ก ำไรหรือขำดทุนของผูไ้ดรั้บกำรลงทุนตำมสัดส่วนท่ีผูล้งทุนมีส่วนไดเ้สียอยู ่เงินลงทุนในบริษทัร่วมของกลุ่มกิจกำร
รวมถึงค่ำควำมนิยมท่ีระบุได ้ณ วนัท่ีซ้ือเงินลงทุน 
 
ถำ้ส่วนไดเ้สียของเจำ้ของในบริษทัร่วมนั้นลดลงแต่ยงัคงมีอิทธิพลอยำ่งมีนยัส ำคญั กิจกำรตอ้งจดัประเภทรำยกำร 
ท่ีเคยรับรู้ในก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืนเขำ้ก ำไรหรือขำดทุนเฉพำะสดัส่วนในส่วนไดเ้สียของเจำ้ของท่ีลดลง 
 
ส่วนแบ่งก ำไรหรือขำดทุนของกลุ่มกิจกำรในบริษทัร่วมท่ีเกิดข้ึนภำยหลงักำรไดม้ำจะรวมไวใ้นก ำไรหรือขำดทุน และ
ส่วนแบ่งในก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน ท่ีเกิดข้ึนภำยหลงักำรไดม้ำจะรวมไวใ้นก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน ผลสะสม
ของกำรเปล่ียนแปลงภำยหลงักำรไดม้ำดงักล่ำวขำ้งตน้ จะปรับปรุงกบัรำคำตำมบญัชีของเงินลงทุน เม่ือส่วนแบ่ง
ขำดทุนของกลุ่มกิจกำรในบริษทัร่วมมีมูลค่ำเท่ำกบัหรือเกินกวำ่มูลค่ำส่วนไดเ้สียของกลุ่มกิจกำรในบริษทัร่วมนั้น 
กลุ่มกิจกำรจะไม่รับรู้ส่วนแบ่งขำดทุนอีกต่อไป เวน้แต่กลุ่มกิจกำรมีภำระผกูพนัในหน้ีของบริษทัร่วมหรือรับวำ่จะ
จ่ำยหน้ีแทนบริษทัร่วม 
 
กลุ่มกิจกำรมีกำรพิจำรณำทุกส้ินรอบระยะเวลำบญัชีว่ำมีขอ้บ่งช้ีท่ีแสดงว่ำเงินลงทุนในบริษทัร่วมเกิดกำรดอ้ยค่ำ
หรือไม่ หำกมีขอ้บ่งช้ีเกิดข้ึนกลุ่มกิจกำรจะค ำนวณผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำ โดยเปรียบเทียบมูลค่ำท่ีคำดวำ่จะไดรั้บคืน
กบัมูลค่ำตำมบญัชีของเงินลงทุน และรับรู้ผลต่ำงไปท่ีส่วนแบ่งก ำไร (ขำดทุน) ของเงินลงทุนในบริษทัร่วมใน 
งบก ำไรขำดทุน 
 
รำยกำรก ำไรท่ียงัไม่ไดเ้กิดข้ึนจริงระหว่ำงกลุ่มกิจกำรกบับริษทัร่วมจะตดับญัชีเท่ำท่ีกลุ่มกิจกำรมีส่วนไดเ้สียใน
บริษทัร่วมนั้นรำยกำรขำดทุนท่ียงัไม่ไดเ้กิดข้ึนจริงก็จะตดับญัชีในท ำนองเดียวกนั เวน้แต่รำยกำรนั้นมีหลกัฐำนว่ำ
สินทรัพยท่ี์โอนระหวำ่งกนัเกิดกำรดอ้ยค่ำ 
 
บริษทัร่วมจะเปล่ียนนโยบำยกำรบญัชีเท่ำท่ีจ ำเป็นเพื่อใหส้อดคลอ้งกบันโยบำยกำรบญัชีของกลุ่มกิจกำร ก ำไรและ
ขำดทุนจำกกำรลดสดัส่วนในบริษทัร่วมจะรับรู้ในก ำไรหรือขำดทุน 
 
ในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร เงินลงทุนในบริษทัร่วม จะบนัทึกบญัชีดว้ยรำคำทุนหกัค่ำเผือ่กำรดอ้ยค่ำ  
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2 นโยบำยกำรบัญชี (ต่อ) 
 

2.3 บัญชีกลุ่มกจิกำร - เงนิลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและกำรร่วมค้ำ (ต่อ) 
 

(5) กำรร่วมกำรงำน 
 
เงินลงทุนในกำรร่วมกำรงำนจะถูกจดัประเภทเป็นกำรด ำเนินงำนร่วมกนั หรือกำรร่วมคำ้ โดยข้ึนอยูก่บัสิทธิและ 
ภำระผกูพนัตำมสญัญำของผูล้งทุนแต่ละรำย กลุ่มกิจกำรไดป้ระเมินลกัษณะของกำรร่วมกำรงำนท่ีมีและพิจำรณำวำ่
เป็นกำรร่วมคำ้ ซ่ึงกำรร่วมคำ้รับรู้เงินลงทุนโดยวธีิส่วนไดเ้สียในงบกำรเงินรวม 
 
ตำมวิธีส่วนไดเ้สียเงินลงทุนในกำรร่วมคำ้รับรู้เม่ือเร่ิมแรกดว้ยรำคำทุนและปรับปรุงมูลค่ำตำมบญัชีของเงินลงทุน
เพื่อรับรู้ส่วนแบ่งก ำไรหรือขำดทุนและกำรเปล่ียนแปลงในก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนของผูไ้ด้รับกำรลงทุน 
ตำมสดัส่วนท่ีกลุ่มกิจกำรมีส่วนไดเ้สีย หำกส่วนแบ่งขำดทุนของกลุ่มกิจกำรในกำรร่วมคำ้มีจ ำนวนเท่ำกบัหรือสูงกวำ่
ส่วนไดเ้สียของกลุ่มกิจกำรในกำรร่วมคำ้นั้น(ซ่ึงรวมถึงส่วนไดเ้สียระยะยำวใดๆซ่ึงโดยเน่ือหำแลว้ถือเป็นส่วนหน่ึง
ของเงินลงทุนสุทธิของกลุ่มกิจกำรในกำรร่วมคำ้นั้น) กลุ่มกิจกำรจะไม่รับรู้ส่วนแบ่งในขำดทุนท่ีเกินส่วนไดเ้สียของตน
ในกำรร่วมคำ้นั้น นอกจำกวำ่กลุ่มกิจกำรมีภำระผกูพนั หรือไดจ่้ำยเงินเพื่อช ำระภำระผกูพนัแทนกำรร่วมคำ้ไปแลว้  
 
รำยกำรก ำไรท่ียงัไม่ไดเ้กิดข้ึนจริงระหว่ำงกลุ่มกิจกำรกบักำรร่วมคำ้จะตดับญัชีเท่ำท่ีกลุ่มกิจกำรมีส่วนไดเ้สียใน 
กำรร่วมคำ้นั้น รำยกำรขำดทุนท่ียงัไม่ไดเ้กิดข้ึนจริงก็จะตดับญัชีในท ำนองเดียวกนั เวน้แต่รำยกำรนั้นมีหลกัฐำนว่ำ
สินทรัพยท่ี์โอนระหวำ่งกนัเกิดกำรดอ้ยค่ำ กำรร่วมคำ้จะเปล่ียนนโยบำยกำรบญัชีเท่ำท่ีจ ำเป็น เพื่อใหส้อดคลอ้งกบั
นโยบำยกำรบญัชีของกลุ่มกิจกำร 
 
ในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร เงินลงทุนในกำรร่วมคำ้จะบนัทึกบญัชีดว้ยรำคำทุนหกัค่ำเผือ่กำรดอ้ยค่ำ 
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2 นโยบำยกำรบัญชี (ต่อ) 
 

2.4 กำรแปลงค่ำเงนิตรำต่ำงประเทศ 
 
2.4.1 สกุลเงินท่ีใชใ้นกำรด ำเนินงำนและสกุลเงินท่ีใชน้ ำเสนองบกำรเงิน 

 
รำยกำรท่ีรวมในงบกำรเงินของแต่ละบริษัทในกลุ่มกิจกำรถูกวดัมูลค่ำโดยใช้สกุลเงินของสภำพแวดล้อม 
ทำงเศรษฐกิจหลกัท่ีบริษทัด ำเนินงำนอยู ่(สกุลเงินท่ีใชใ้นกำรด ำเนินงำน) บริษทัมีสกลุเงินบำทเป็นสกลุเงินท่ีใชใ้น 
กำรด ำเนินงำนและเป็นสกลุท่ีใชน้ ำเสนองบกำรเงิน 
 

2.4.2 รำยกำรและยอดคงเหลือ 
 
รำยกำรท่ีเป็นสกุลเงินตรำต่ำงประเทศแปลงค่ำเป็นสกุลเงินท่ีใชใ้นกำรด ำเนินงำนโดยใชอ้ตัรำแลกเปล่ียน ณ วนัท่ี
เกิดรำยกำร รำยกำรก ำไรและรำยกำรขำดทุนท่ีเกิดจำกกำรรับหรือจ่ำยช ำระท่ีเป็นเงินตรำต่ำงประเทศ และท่ีเกิดจำก
กำรแปลงค่ำสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินซ่ึงเป็นเงินตรำต่ำงประเทศไดบ้นัทึกไวใ้นก ำไรหรือขำดทุน  
 
เม่ือมีกำรรับรู้รำยกำรก ำไรหรือรำยกำรขำดทุนของรำยกำรท่ีไม่เป็นตัวเงินไวใ้นก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 
องค์ประกอบของอตัรำแลกเปล่ียนทั้งหมดของก ำไรหรือขำดทุนนั้นจะรับรู้ไวใ้นก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนดว้ย 
ในทำงตรงข้ำมกำรรับรู้รำยกำรก ำไรหรือรำยกำรขำดทุนของรำยกำรท่ีไม่เป็นตัวเงินไวใ้นก ำไรหรือขำดทุน 
องคป์ระกอบของอตัรำแลกเปล่ียนทั้งหมดของก ำไรหรือขำดทุนนั้นจะรับรู้ไวใ้นก ำไรขำดทุนดว้ย 
 

2.4.3 กลุ่มกิจกำร 
 
กำรแปลงค่ำผลกำรด ำเนินงำนและฐำนะกำรเงินของบริษทัในกลุ่มกิจกำร (ท่ีมิใช่สกุลเงินของเศรษฐกิจท่ีมีภำวะ 
เงินเฟ้อรุนแรง) ซ่ึงมีสกุลเงินท่ีใชใ้นกำรด ำเนินงำนแตกต่ำงจำกสกุลเงินท่ีใชน้ ำเสนองบกำรเงินไดถู้กแปลงค่ำเป็น
สกลุเงินท่ีใชน้ ำเสนองบกำรเงินดงัน้ี 
 
- สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีแสดงอยูใ่นงบแสดงฐำนะกำรเงินแต่ละงวดแปลงค่ำดว้ยอตัรำปิด ณ วนัท่ีของแต่ละ 

งบแสดงฐำนะกำรเงินนั้น 
- รำยไดแ้ละค่ำใชจ่้ำยในงบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จแปลงค่ำดว้ยอตัรำถวัเฉล่ีย และ 
- ผลต่ำงของอตัรำแลกเปล่ียนทั้งหมดรับรู้ในก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

 
2.5 เงนิสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงนิสด 

 
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดรวมถึงเงินสดในมือ เงินฝำกธนำคำรประเภทจ่ำยคืนเม่ือทวงถำม เงินลงทุนระยะสั้นอ่ืน 
ท่ีมีสภำพคล่องสูงซ่ึงมีอำยไุม่เกินสำมเดือนนบัจำกวนัท่ีไดม้ำ  
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2 นโยบำยกำรบัญชี (ต่อ) 
 

2.6 ลูกหนีก้ำรค้ำ 
 
ลูกหน้ีกำรคำ้รับรู้เร่ิมแรกดว้ยมูลค่ำตำมใบแจง้หน้ี และจะวดัมูลค่ำต่อมำดว้ยจ ำนวนเงินท่ีเหลืออยูห่กัดว้ยค่ำเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ
ซ่ึงประมำณจำกกำรสอบทำนยอดคงเหลือ ณ วนัส้ินงวด ค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญหมำยถึงผลต่ำงระหว่ำงรำคำตำมบญัชีของ
ลูกหน้ีกำรคำ้เปรียบเทียบกบัมูลค่ำท่ีคำดว่ำจะไดรั้บจำกลูกหน้ีกำรคำ้ หน้ีสูญท่ีเกิดข้ึนจะรับรู้ไว ้โดยถือเป็นส่วนหน่ึงของ
ค่ำใชจ่้ำยในกำรขำย 
 

2.7 เงนิลงทุนทั่วไป 
 
เงินลงทุนทัว่ไป แสดงดว้ยรำคำทุนหกัค่ำเผือ่กำรดอ้ยค่ำ 
 
กลุ่มกิจกำรจะทดสอบค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำของเงินลงทุนเม่ือมีขอ้บ่งช้ีวำ่เงินลงทุนนั้นอำจมีค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำเกิดข้ึน หำกรำคำ
ตำมบญัชีของเงินลงทุนสูงกวำ่มูลค่ำท่ีคำดวำ่จะไดรั้บคืน กลุ่มกิจกำรจะบนัทึกรำยกำรขำดทุนจำกค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำรวมไว้
ในงบก ำไรขำดทุน 
 
ในกำรจ ำหน่ำยเงินลงทุน ผลต่ำงระหว่ำงมูลค่ำยติุธรรมของผลตอบแทนสุทธิท่ีไดรั้บจำกกำรจ ำหน่ำยเม่ือเปรียบเทียบกบั
รำคำตำมบญัชีของเงินลงทุนนั้นจะบนัทึกรวมอยูใ่นก ำไรหรือขำดทุน กรณีท่ีจ ำหน่ำยเงินลงทุนท่ีถือไวใ้นตรำสำรหน้ีหรือ
ตรำสำรทุนชนิดเดียวกนัออกไปบำงส่วน รำคำตำมบญัชีของเงินลงทุนท่ีจ ำหน่ำยจะก ำหนดโดยใชว้ิธีถวัเฉล่ียถ่วงน ้ ำหนกั
ดว้ยรำคำตำมบญัชีจำกจ ำนวนทั้งหมดท่ีถือไว ้
 

2.8 อสังหำริมทรัพย์เพ่ือกำรลงทุน 
 

อสังหำริมทรัพยท่ี์ถือครองโดยกลุ่มกิจกำรเพื่อหำประโยชน์จำกรำยไดค่้ำเช่ำ หรือจำกกำรเพิ่มข้ึนของมูลค่ำของสินทรัพย์
หรือทั้งสองอย่ำง และไม่ได้มีไวใ้ช้งำนโดยกิจกำรในกลุ่มกิจกำร จะถูกจดัประเภทเป็น อสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุน 
รวมถึงอสงัหำริมทรัพยท่ี์อยูร่ะหวำ่งก่อสร้ำงหรือพฒันำเพื่อเป็นอสงัหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุนในอนำคต 
 

อสงัหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุนจะบนัทึกดว้ยวธีิรำคำทุน หกั ค่ำเส่ือมรำคำสะสม และค่ำเผือ่ผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำ 
 

ตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนภำยหลงัจะรวมอยูใ่นมูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยห์รือรับรู้แยกเป็นอีกสินทรัพยห์น่ึงตำมควำมเหมำะสม 
เม่ือตน้ทุนนั้นเกิดข้ึนและคำดวำ่จะให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนำคตแก่กลุ่มกิจกำรและตน้ทุนดงักล่ำวสำมำรถวดัมูลค่ำ 
ไดอ้ยำ่งน่ำเช่ือถือ มูลค่ำตำมบญัชีของช้ินส่วนท่ีถูกเปล่ียนแทนจะถูกตดัรำยกำรออก ส ำหรับค่ำซ่อมแซมและบ ำรุงรักษำอ่ืน ๆ 
กลุ่มกิจกำรจะรับรู้ตน้ทุนดงักล่ำวเป็นค่ำใชจ่้ำยในก ำไรหรือขำดทุนเม่ือเกิดข้ึน 
 

ท่ีดินไม่มีกำรหักค่ำเส่ือมรำคำ ค่ำเส่ือมรำคำของอสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุนอ่ืน ๆ จะค ำนวณตำมวิธีเส้นตรง เพื่อท่ี 
ปันส่วนรำคำทุนตลอดประมำณกำรอำยกุำรใหป้ระโยชน์ดงัน้ี 
 

อำคำร 20 ปี 
ส่วนปรับปรุงอำคำร 5 และ 15 ปี 
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2.9 ที่ดนิ อำคำร และอุปกรณ์ 
 

ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์วดัมูลค่ำด้วยรำคำทุนหักด้วยค่ำเส่ือมรำคำสะสม ต้นทุนเร่ิมแรกจะรวมต้นทุนทำงตรงอ่ืน ๆ  
ท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรซ้ือสินทรัพยน์ั้น  
 

ตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนภำยหลงัจะรวมอยูใ่นมูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยห์รือรับรู้แยกเป็นอีกสินทรัพยห์น่ึงตำมควำมเหมำะสม 
เม่ือตน้ทุนนั้นเกิดข้ึนและคำดวำ่จะให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนำคตแก่กลุ่มกิจกำรและตน้ทุนดงักล่ำวสำมำรถวดัมูลค่ำ 
ไดอ้ยำ่งน่ำเช่ือถือ มูลค่ำตำมบญัชีของช้ินส่วนท่ีถูกเปล่ียนแทนจะถูกตดัรำยกำรออก ส ำหรับค่ำซ่อมแซมและบ ำรุงรักษำอ่ืน ๆ 
กลุ่มกิจกำรจะรับรู้ตน้ทุนดงักล่ำวเป็นค่ำใชจ่้ำยในก ำไรหรือขำดทุนเม่ือเกิดข้ึน 
 

ท่ีดินไม่มีกำรคิดค่ำเส่ือมรำคำ ค่ำเส่ือมรำคำของสินทรัพยอ่ื์นค ำนวณโดยใชว้ิธีเส้นตรงเพื่อลดรำคำทุนแต่ละชนิดตลอดอำยุ
กำรใหป้ระโยชน์ท่ีประมำณกำรไวข้องสินทรัพยด์งัต่อไปน้ี 
 

อำคำร 20 ปี 
ส่วนปรับปรุงอำคำร 5 ปี 
เคร่ืองมือและอุปกรณ์ 5 ปี 
รถยนตแ์ละอุปกรณ์ 5 ปี 
เคร่ืองตกแต่งส ำนกังำน 5 ปี 
เคร่ืองใชส้ ำนกังำน 5 ปี 
 

ทุกส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน ได้มีกำรทบทวนและปรับปรุงมูลค่ำคงเหลือและอำยุกำรให้ประโยชน์ของสินทรัพย ์
ใหเ้หมำะสม 
 

ในกรณีท่ีมูลค่ำตำมบญัชีสูงกวำ่มูลค่ำท่ีคำดวำ่จะไดรั้บคืน มูลค่ำตำมบญัชีจะถูกปรับลดใหเ้ท่ำกบัมูลค่ำท่ีคำดวำ่จะไดรั้บคืนทนัที 
 

ผลก ำไรหรือขำดทุนท่ีเกิดจำกกำรจ ำหน่ำยท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ ค ำนวณโดยเปรียบเทียบจำกส่ิงตอบแทนสุทธิท่ีไดรั้บ
จำกกำรจ ำหน่ำยสินทรัพยก์บัมูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพย ์และจะรับรู้บญัชีผลก ำไรหรือขำดทุนอ่ืนสุทธิในก ำไรหรือ
ขำดทุน 
 

2.10 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

 

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
 

สิทธิกำรใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์โดยท่ีซ้ือมำมีลกัษณะเฉพำะบนัทึกเป็นสินทรัพยโ์ดยค ำนวณจำกตน้ทุนในกำรไดม้ำและ
กำรด ำเนินกำรให้โปรแกรมคอมพิวเตอร์นั้นสำมำรถน ำมำใชง้ำนไดต้ำมประสงค ์โดยจะตดัจ ำหน่ำยตำมวิธีเส้นตรงตลอด
อำยปุระมำณกำรใหป้ระโยชน์ภำยในระยะเวลำไม่เกิน 5 ปี 
 

ตน้ทุนท่ีใชใ้นกำรบ ำรุงรักษำโปรแกรมคอมพิวเตอร์ใหบ้นัทึกเป็นค่ำใชจ่้ำยเม่ือเกิดข้ึน 
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2.11 กำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ 
 
สินทรัพยท่ี์มีอำยกุำรใหป้ระโยชน์ไม่ทรำบแน่ชดัซ่ึงไม่มีกำรตดัจ ำหน่ำยจะถูกทดสอบกำรดอ้ยค่ำเป็นประจ ำทุกปี สินทรัพยอ่ื์น
ท่ีมีกำรตดัจ ำหน่ำยจะมีกำรทบทวนกำรดอ้ยค่ำ เม่ือมีเหตุกำรณ์หรือสถำนกำรณ์บ่งช้ีวำ่รำคำตำมบญัชีอำจสูงกวำ่มูลค่ำท่ีคำดวำ่
จะได้รับคืน รำยกำรขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำจะรับรู้เม่ือรำคำตำมบัญชีของสินทรัพยสู์งกว่ำมูลค่ำท่ีคำดว่ำจะได้รับคืน  
ซ่ึงหมำยถึงจ ำนวนท่ีสูงกว่ำระหว่ำงมูลค่ำยติุธรรมหักตน้ทุนในกำรขำยเทียบกบัมูลค่ำจำกกำรใช้ สินทรัพยจ์ะถูกจดัเป็น
หน่วยท่ีเลก็ท่ีสุดท่ีสำมำรถแยกออกมำได ้เพื่อวตัถุประสงคข์องกำรประเมินกำรดอ้ยค่ำ สินทรัพยท่ี์ไม่ใช่สินทรัพยท์ำงกำรเงิน
นอกเหนือจำกค่ำควำมนิยมซ่ึงรับรู้รำยกำรขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำไปแลว้ จะถูกประเมินควำมเป็นไปไดท่ี้จะกลบัรำยกำร
ขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำ ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน 
 

2.12 สัญญำเช่ำระยะยำว - กรณีที่กลุ่มกจิกำรเป็นผู้เช่ำ 
 
สัญญำระยะยำวเพื่อเช่ำสินทรัพยซ่ึ์งผูใ้ห้เช่ำเป็นผูรั้บควำมเส่ียงและผลตอบแทนของควำมเป็นเจำ้ของเป็นส่วนใหญ่  
สัญญำเช่ำนั้นถือเป็นสัญญำเช่ำด ำเนินงำน เงินท่ีตอ้งจ่ำยภำยใตส้ัญญำเช่ำดงักล่ำว (สุทธิจำกส่ิงตอบแทนจูงใจท่ีไดรั้บจำก
ผูใ้หเ้ช่ำ) จะบนัทึกในก ำไรหรือขำดทุนโดยใชว้ธีิเส้นตรงตลอดอำยขุองสญัญำเช่ำนั้น  
 
สัญญำเช่ำท่ีดิน อำคำร และอุปกรณ์ซ่ึงผูเ้ช่ำเป็นผูรั้บควำมเส่ียงและผลตอบแทนของควำมเป็นเจำ้ของเกือบทั้งหมดถือเป็น
สญัญำเช่ำกำรเงิน ซ่ึงจะบนัทึกเป็นรำยจ่ำยฝ่ำยทุนดว้ยมูลค่ำยติุธรรมของสินทรัพยท่ี์เช่ำ หรือมูลค่ำปัจจุบนัสุทธิของจ ำนวนเงิน
ท่ีตอ้งจ่ำยตำมสัญญำเช่ำ แลว้แต่มูลค่ำใดจะต ่ำกว่ำ จ  ำนวนเงินท่ีตอ้งจ่ำยดงักล่ำวจะปันส่วนระหว่ำงหน้ีสินและค่ำใชจ่้ำย
ทำงกำรเงินเพื่อให้ไดอ้ตัรำดอกเบ้ียคงท่ีต่อหน้ีสินคงคำ้งอยูโ่ดยพิจำรณำแยกแต่ละสัญญำ ภำระผูกพนัตำมสัญญำเช่ำหัก
ค่ำใชจ่้ำยทำงกำรเงินจะบนัทึกเป็นหน้ีสินระยะยำว ส่วนดอกเบ้ียจ่ำยจะบนัทึกในก ำไรหรือขำดทุนตลอดอำยขุองสัญญำเช่ำ
เพื่อท ำให้อตัรำดอกเบ้ียแต่ละงวดเป็นอตัรำคงท่ีส ำหรับยอดคงเหลือของหน้ีสินท่ีเหลืออยู ่สินทรัพยท่ี์ไดม้ำตำมสัญญำเช่ำ
กำรเงินจะคิดค่ำเส่ือมรำคำตลอดอำยกุำรใชง้ำนของสินทรัพยท่ี์เช่ำหรืออำยขุองสญัญำเช่ำ แลว้แต่ระยะเวลำใดจะนอ้ยกวำ่ 
 
สัญญำเช่ำระยะยำว - กรณีที่กลุ่มกจิกำรเป็นผู้ให้เช่ำ 
 
สินทรัพยท่ี์ให้เช่ำตำมสัญญำเช่ำด ำเนินงำนรวมแสดงอยูใ่นงบแสดงฐำนะกำรเงินในส่วนท่ีดิน อำคำร และอุปกรณ์ และ 
ตดัค่ำเส่ือมรำคำตลอดอำยุกำรให้ประโยชน์ของสินทรัพยด์้วยเกณฑ์เดียวกันกับรำยกำรท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ของ 
กลุ่มกิจกำรซ่ึงมีลกัษณะคลำ้ยคลึงกนั รำยไดค่้ำเช่ำ (สุทธิจำกส่ิงตอบแทนจูงใจท่ีไดจ่้ำยให้แก่ผูเ้ช่ำ) รับรู้ดว้ยวิธีเส้นตรง
ตลอดช่วงเวลำกำรใหเ้ช่ำ 
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2.13 เงนิกู้ยืม 
 
เงินกูย้มืรับรู้เร่ิมแรกดว้ยมูลค่ำยติุธรรมของส่ิงตอบแทนท่ีไดรั้บหักดว้ยตน้ทุนกำรจดัท ำรำยกำรท่ีเกิดข้ึนเงินกูย้มืวดัมูลค่ำ 
ในเวลำต่อมำดว้ยวิธีรำคำทุนตดัจ ำหน่ำยตำมวธีิอตัรำดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง ผลต่ำงระหวำ่งเงินท่ีไดรั้บ (หกัดว้ยตน้ทุนกำรจดัท ำ
รำยกำรท่ีเกิดข้ึน) เม่ือเทียบกบัมูลค่ำท่ีจ่ำยคืนเพื่อช ำระหน้ีนั้นจะรับรู้ในงบก ำไรขำดทุนตลอดช่วงเวลำกำรกูย้มื 
 
เงินกูย้มืจดัประเภทเป็นหน้ีสินหมุนเวียนเม่ือกลุ่มกิจกำรไม่มีสิทธิอนัปรำศจำกเง่ือนไขใหเ้ล่ือนช ำระหน้ีออกไปอีกเป็นเวลำ
ไม่นอ้ยกวำ่ 12 เดือน นบัจำกวนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน 
 
ตน้ทุนกำรกูย้มืท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบักำรไดม้ำ กำรก่อสร้ำง หรือกำรผลิตสินทรัพยท่ี์เขำ้เง่ือนไขตอ้งน ำมำรวมเป็นส่วนหน่ึง
ของรำคำทุนของสินทรัพยน์ั้น โดยสินทรัพยท่ี์เขำ้เง่ือนไขคือสินทรัพยท่ี์จ ำเป็นตอ้งใชร้ะยะเวลำนำนในกำรเตรียมสินทรัพยน์ั้น
ให้อยูใ่นสภำพพร้อมท่ีจะใช้ไดต้ำมประสงคห์รือพร้อมท่ีจะขำย กำรรวมตน้ทุนกำรกูย้ืมเป็นรำคำทุนของสินทรัพยต์อ้ง
ส้ินสุดลงเม่ือกำรด ำเนินกำรส่วนใหญ่ ท่ีจ ำเป็นในกำรเตรียมสินทรัพยท่ี์เขำ้เง่ือนไขให้อยู่ในสภำพพร้อมท่ีจะใช้ไดต้ำม
ประสงคห์รือพร้อมท่ีจะขำยไดเ้สร็จส้ินลง 
 
รำยได้จำกกำรลงทุนท่ีเกิดจำกกำรน ำเงินกู้ยืมท่ีกู้มำโดยเฉพำะ ท่ียงัไม่ได้น ำไปเป็นรำยจ่ำยของสินทรัพยท่ี์เขำ้เง่ือนไข 
ไปลงทุนเป็นกำรชัว่ครำวก่อน ตอ้งน ำมำหกัจำกตน้ทุนกำรกูย้มืท่ีสำมำรถตั้งข้ึนเป็นตน้ทุนของสินทรัพย ์ 
 
ตน้ทุนกำรกูย้มือ่ืนๆ ตอ้งถือเป็นค่ำใชจ่้ำยในงวดท่ีเกิดข้ึน 
 

2.14 ผลประโยชน์พนักงำน 
 
(ก) ผลประโยชน์ระยะสั้น 

 
กลุ่มกิจกำรรับรู้หน้ีสินและค่ำใชจ่้ำยส ำหรับโบนสั กำรแบ่งก ำไร และหน้ีสินผลประโยชน์ระยะสั้นอ่ืนของพนกังำน
เม่ือมีภำระผกูพนัตำมกฎหมำยหรือตำมประเพณีปฏิบติัในอดีตซ่ึงก่อใหเ้กิดภำระผกูพนัจำกกำรอนุมำน 

 
(ข) ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำน 

 
กลุ่มกิจกำรไดก้ ำหนดโครงกำรผลประโยชน์หลงัออกจำกงำน โดยมีทั้งโครงกำรสมทบเงินและโครงกำรผลประโยชน์ 
 
โครงกำรสมทบเงิน คือ กองทุนส ำรองเล้ียงชีพ กลุ่มกิจกำรจะจ่ำยเงินสมทบใหก้องทุนในจ ำนวนเงินท่ีคงท่ี ซ่ึงบริหำร
โดยผูจ้ดักำรกองทุนภำยนอกตำมเกณฑ์และขอ้ก ำหนดของพระรำชบญัญติักองทุนส ำรองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 กลุ่ม
กิจกำรไม่มีภำระผกูพนัท่ีจะจ่ำยเงินเพิ่มอีกเม่ือไดจ่้ำยเงินสมทบไปแลว้ เงินสมทบจะถูกรับรู้เป็นค่ำใชจ่้ำยผลประโยชน์
พนกังำนเม่ือถึงก ำหนดช ำระ  
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2.14 ผลประโยชน์พนักงำน (ต่อ) 
 
(ข) ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำน (ต่อ) 

 
โครงกำรผลประโยชน์คือ โครงกำรผลประโยชน์เม่ือเกษียณอำย ุโดยกลุ่มกิจกำรปฏิบติัตำมกฎหมำยแรงงำนในประเทศ
ไทยและนโยบำยกำรจำ้งงำนของกลุ่มกิจกำร หน้ีสินส ำหรับโครงกำรผลประโยชน์จะรับรู้ในงบแสดงฐำนะกำรเงินดว้ย
มูลค่ำปัจจุบนัของภำระผูกพนั ณ วนัท่ีส้ินรอบระยะเวลำรำยงำนหักดว้ยมูลค่ำยติุธรรมของสินทรัพยโ์ครงกำร ภำระ
ผกูพนัน้ีค ำนวณโดยนกัคณิตศำสตร์ประกนัภยัอิสระดว้ยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมำณกำรไว ้ซ่ึงมูลค่ำปัจจุบนัของ
โครงกำรผลประโยชน์จะประมำณโดยกำรคิดลดกระแสเงินสดออกในอนำคต โดยใชอ้ตัรำผลตอบแทนในตลำดของ
พนัธบตัรรัฐบำลซ่ึงเป็นสกุลเงินเดียวกบัสกุลเงินท่ีจะจ่ำยภำระผูกพนั และมีวนัครบก ำหนดใกลเ้คียงกบัระยะเวลำท่ี
ตอ้งช ำระภำระผกูพนัโครงกำรผลประโยชน์เม่ือเกษียณอำย ุ
 
กำรวดัมูลค่ำใหม่ท่ีเกิดข้ึนจำกกำรปรับปรุงจำกประสบกำรณ์หรือกำรเปล่ียนแปลงในขอ้สมมติฐำนจะตอ้งรับรู้ในส่วนของ
เจำ้ของผำ่นก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืนในงวดท่ีเกิดข้ึน 
 
ตน้ทุนบริกำรในอดีตจะถูกรับรู้ทนัทีในก ำไรหรือขำดทุน 

 
(ค) ผลประโยชน์ระยะยำวอ่ืน 

 
กลุ่มกิจกำรจดัให้มีผลประโยชน์ระยะยำวอ่ืนแก่พนกังำนเม่ือมีอำยงุำนครบตำมท่ีก ำหนดในนโยบำยของกลุ่มกิจกำร 
โดยจะรับรู้หน้ีสินส ำหรับผลประโยชน์ระยะยำวอ่ืนในงบแสดงฐำนะกำรเงินดว้ยมูลค่ำปัจจุบนัของภำระผูกพนั ณ 
วนัท่ีส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน  ภำระผูกพนัน้ีค ำนวณโดย นกัคณิตศำสตร์ประกนัภยัอิสระทุกปีดว้ยวิธีคิดลดแต่ละ
หน่วยท่ีประมำณกำรไว ้ 
 
กำรวดัมูลค่ำใหม่ และตน้ทุนบริกำรในอดีตจะถูกรับรู้ทนัทีในก ำไรหรือขำดทุน 

 
2.15 ประมำณกำรหนีสิ้น 

 
ประมำณกำรหน้ีสินจะรับรู้กต่็อเม่ือกลุ่มกิจกำรมีภำระผกูพนัในปัจจุบนัตำมกฎหมำยหรือตำมขอ้ตกลงท่ีจดัท ำไว ้อนัเป็นผล 
สืบเน่ืองมำจำกเหตุกำรณ์ในอดีต ซ่ึงกำรช ำระภำระผูกพนันั้นมีควำมเป็นไปไดค่้อนขำ้งแน่ว่ำจะส่งผลให้กลุ่มกิจกำรตอ้ง
สูญเสียทรัพยำกรออกไปและตำมประมำณกำรจ ำนวนท่ีตอ้งจ่ำยไดอ้ยำ่งน่ำเช่ือถือ 
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2.16 ภำษีเงนิได้งวดปัจจุบันและภำษีเงนิได้รอกำรตัดบัญชี 

 
ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดส้ ำหรับงวดประกอบดว้ย ภำษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี ภำษีเงินไดจ้ะรับรู้
ในก ำไรหรือขำดทุน ยกเวน้ส่วนท่ีรับรู้ในก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน หรือรับรู้โดยตรงไปยงัส่วนของเจ้ำของ ในกรณีน้ี  
ภำษีเงินไดต้อ้งรับรู้ในก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืนหรือโดยตรงไปยงัส่วนของเจำ้ของตำมล ำดบั 
 
ภำษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัค ำนวณจำกอตัรำภำษีตำมกฎหมำยภำษีอำกรท่ีมีผลบงัคบัใชอ้ยูห่รือท่ีคำดไดค่้อนขำ้งแน่วำ่จะมี
ผลบงัคบัใชภ้ำยในส้ินรอบระยะเวลำท่ีรำยงำนในประเทศท่ีบริษทัยอ่ยของกลุ่มกิจกำรไดด้ ำเนินงำนและเกิดรำยไดท้ำงภำษี 
ผูบ้ริหำรจะประเมินสถำนะของกำรยื่นแบบแสดงรำยกำรภำษีเป็นงวดๆ โดยค ำนึงถึงสถำนกำรณ์ท่ีสำมำรถน ำกฎหมำย  
ภำษีอำกรไปปฏิบติั ซ่ึงข้ึนอยูก่บักำรตีควำมและจะตั้งประมำณกำรค่ำใชจ่้ำยภำษีอำกร หำกคำดวำ่จะตอ้งจ่ำยช ำระเจำ้หนำ้ท่ี
ภำษีอำกร 
 
ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีตั้งเต็มจ ำนวนตำมวิธีหน้ีสิน เม่ือเกิดผลต่ำงชัว่ครำวระหว่ำงฐำนภำษีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน 
และรำคำตำมบญัชีท่ีแสดงอยูใ่นงบกำรเงิน อยำ่งไรก็ตำม กลุ่มกิจกำรจะไม่รับรู้ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีท่ีเกิดจำกกำรรับรู้
เร่ิมแรกของรำยกำรสินทรัพยห์รือรำยกำรหน้ีสินท่ีเกิดจำกรำยกำรท่ีไม่ใช่กำรรวมธุรกิจ และ ณ วนัท่ีเกิดรำยกำร รำยกำรนั้น
ไม่มีผลกระทบต่อก ำไรทำงบัญชีและก ำไร (ขำดทุน) ทำงภำษี ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีค ำนวณจำกอตัรำภำษี (และ
กฎหมำยภำษีอำกร) ท่ีมีผลบงัคบัใชอ้ยูห่รือท่ีคำดไดค่้อนขำ้งแน่ว่ำจะมีผลบงัคบัใชภ้ำยในส้ินรอบระยะเวลำท่ีรำยงำนและ
คำดว่ำอตัรำภำษีดงักล่ำวจะน ำไปใชเ้ม่ือสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งไดรั้บประโยชน์ หรือหน้ีสินภำษี 
เงินไดร้อกำรตดับญัชีไดมี้กำรจ่ำยช ำระ 
 
สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีจะรับรู้หำกมีควำมเป็นไปไดค่้อนขำ้งแน่วำ่กลุ่มกิจกำรจะมีก ำไรทำงภำษีเพียงพอท่ีจะน ำ
จ ำนวนผลต่ำงชัว่ครำวนั้นมำใชป้ระโยชน์ กลุ่มกิจกำรไดต้ั้งภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีโดยพิจำรณำจำกผลต่ำงชัว่ครำวของ 
เงินลงทุนในบริษทัร่วมและส่วนไดเ้สียในกิจกำรร่วมคำ้ท่ีตอ้งเสียภำษี (ถำ้มี) เวน้แต่กลุ่มกิจกำรสำมำรถควบคุมจงัหวะเวลำ
ของกำรกลบัรำยกำรผลต่ำงชัว่ครำวและกำรกลบัรำยกำรผลต่ำงชัว่ครำวมีควำมเป็นไปไดค่้อนขำ้งแน่ว่ำจะไม่เกิดข้ึนได้
ภำยในระยะเวลำท่ีคำดกำรณ์ไดใ้นอนำคต  
 
สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีและหน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีจะแสดงหกักลบกนักต่็อเม่ือกลุ่มกิจกำรมีสิทธิตำม
กฎหมำยท่ีจะน ำสินทรัพยภ์ำษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัมำหกักลบกบัหน้ีสินภำษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั และทั้งสินทรัพยภ์ำษี
เงินไดร้อกำรตดับญัชีและหน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีเก่ียวขอ้งกบัภำษีเงินไดท่ี้ประเมินโดยหน่วยงำนจดัเก็บภำษี
หน่วยงำนเดียวกนัโดยกำรเรียกเก็บเป็นหน่วยภำษีเดียวกนัหรือหน่วยภำษีต่ำงกนัซ่ึงตั้งใจจะจ่ำยหน้ีสินและสินทรัพยภ์ำษี
เงินไดข้องงวดปัจจุบนัดว้ยยอดสุทธิ 
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2 นโยบำยกำรบัญชี (ต่อ) 
 

2.17 กำรจ่ำยโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 
 
กิจกำรด ำเนินโครงกำรผลตอบแทนแก่ผูบ้ริหำร โดยออกหุ้นให้แก่ผูบ้ริหำรท่ีช ำระดว้ยตรำสำรทุน  เพื่อเป็นกำรตอบแทน
กำรบริหำรงำนของผูบ้ริหำรแก่กลุ่มกิจกำรในอดีต ซ่ึงกำรออกหุ้นน้ีเป็นส่วนหน่ึงของกำรจดัโครงสร้ำงกำรถือหุ้นของ
ผูบ้ริหำรในกลุ่มกิจกำร จ ำนวนหุ้นท่ีออกให้แก่ผูบ้ริหำรแต่ละคนสะทอ้นถึงผลกำรปฏิบติังำนของผูบ้ริหำรในอดีต จ ำนวน
รวมท่ีบนัทึกเป็นค่ำใชจ่้ำยจะอำ้งอิงจำกมูลค่ำของยติุธรรมของหุน้ท่ีออกใหโ้ดย 
 
• รวมเง่ือนไขทำงกำรตลำด  
• ไม่รวมผลกระทบของกำรบริกำรและเง่ือนไขกำรไดรั้บสิทธิท่ีไม่ใช่เง่ือนไขกำรตลำดและ 
• ไม่รวมผลกระทบของเง่ือนไขกำรไดรั้บสิทธิท่ีไม่ใช่เง่ือนไขกำรบริกำรหรือผลงำน 

 
เง่ือนไขผลงำนท่ีไม่ใช่เง่ือนไขทำงตลำดและเง่ือนไขกำรบริกำรจะรวมอยู่ในขอ้สมมติฐำนเก่ียวกับจ ำนวนหุ้นท่ีออก 
ค่ำใชจ่้ำยทั้งหมดจะรับรู้ตลอดระยะเวลำไดรั้บสิทธิ ซ่ึงเป็นไปตำมเง่ือนไขกำรไดรั้บสิทธิท่ีก ำหนดไว ้กลุ่มกิจกำรจะทบทวน
กำรประเมินจ ำนวนของสิทธิซ้ือหุน้ท่ีคำดวำ่จะไดรั้บสิทธิ ซ่ึงข้ึนกบัเง่ือนไขกำรไดรั้บสิทธิท่ีไม่ใช่เง่ือนไขกำรตลำด และจะ
รับรู้ผลกระทบของกำรปรับปรุงประมำณกำรเร่ิมแรกในก ำไรหรือขำดทุนพร้อมกบักำรปรับปรุงรำยกำรไปยงัส่วนของ
เจำ้ของ ณ วนัท่ีส้ินรอบระยะเวลำกำรรำยงำน 
 
กรณีท่ีกลุ่มกิจกำรให้สิทธิซ้ือตรำสำรทุนแก่พนกังำนของบริษทัยอ่ยในกลุ่มกิจกำร จะปฏิบติัเหมือนกำรเพิ่มทุนอยำ่งหน่ึง 
กลุ่มกิจกำรตอ้งวดัมูลค่ำยติุธรรมของบริกำรของผูบ้ริหำร โดยอำ้งอิงกบัมูลค่ำยติุธรรมของตรำสำรทุนท่ีออกให ้มูลค่ำของ
ตรำสำรทุนเหล่ำนั้นตอ้งวดั ณ วนัท่ีใหสิ้ทธิ ซ่ึงจะรับรู้ตลอดระยะเวลำท่ีไดรั้บสิทธิ ในงบเฉพำะของบริษทัจะบนัทึกเสมือน
กบัเป็นกำรเพิ่มข้ึนของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและเพิ่มส่วนของเจำ้ของ 
 

2.18 กำรรับรู้รำยได้ 
 
รำยได้จำกกำรบริกำรประกอบด้วยมูลค่ำยุติธรรมท่ีจะได้รับจำกกำรบริกำรท่ีท ำให้เป็นจ ำนวนเงินสุทธิจำกเงินคืนและ
ส่วนลด รำยไดจ้ำกกำรใหบ้ริกำรรับรู้เม่ือไดใ้หบ้ริกำรแลว้เสร็จ 
 
รำยไดจ้ำกกำรขำยสินคำ้ซ่ึงเกิดจำกกิจกรรมตำมปกติของกลุ่มกิจกำร ประกอบดว้ยมูลค่ำยติุธรรมท่ีจะไดรั้บจำกกำรขำย 
ซ่ึงเป็นจ ำนวนสุทธิจำกเงินคืนและส่วนลด โดยไม่รวมรำยกำรขำยภำยในกลุ่มกิจกำรส ำหรับงบกำรเงินรวม รำยไดจ้ำก 
กำรขำยสินคำ้รับรู้เม่ือผูซ้ื้อรับโอนควำมเส่ียงและผลตอบแทนท่ีเป็นสำระส ำคญัของควำมเป็นเจำ้ของสินคำ้ 
 
รำยไดด้อกเบ้ีย และรำยไดอ่ื้นรับรู้ตำมเกณฑค์งคำ้ง ซ่ึงเป็นไปตำมเน้ือหำและขอ้เทจ็จริงเชิงเศรษฐกิจและขอ้ตกลงท่ีเก่ียวขอ้ง 
 
รำยไดเ้งินปันผลรับรู้เม่ือสิทธิท่ีจะไดรั้บปันผลนั้นเกิดข้ึน 
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2 นโยบำยกำรบัญชี (ต่อ) 
 

2.19 กำรจ่ำยเงนิปันผล 
 
เงินปันผลท่ีจ่ำยไปยงัผูถื้อหุน้จะรับรู้ในดำ้นหน้ีสินในงบกำรเงินในรอบระยะเวลำบญัชีซ่ึงท่ีประชุมคณะกรรมกำรหรือผูถื้อหุน้
ไดอ้นุมติักำรจ่ำยเงินปันผล  
 

2.20 ข้อมูลจ ำแนกตำมส่วนงำน 
 
ส่วนงำนด ำเนินงำนไดถู้กรำยงำนในลกัษณะเดียวกบัรำยงำนภำยในท่ีน ำเสนอใหผู้มี้อ  ำนำจตดัสินใจสูงสุดดำ้นกำรด ำเนินงำน 
ผูมี้อ  ำนำจตดัสินใจสูงสุดดำ้นกำรด ำเนินงำนหมำยถึงบุคคลท่ีมีหนำ้ท่ีในกำรจดัสรรทรัพยำกรและประเมินผลกำรปฏิบติังำน
ของส่วนงำนด ำเนินงำน ซ่ึงพิจำรณำวำ่คือคณะกรรมกำร ท่ีท ำกำรตดัสินใจเชิงกลยทุธ์  
 

2.21 กำรรวมธุรกจิภำยใต้กำรควบคุมเดยีวกนั 
 
กำรเขำ้ซ้ือและโอนกิจกำรทั้งหมดกบับริษทัยอ่ยภำยใตก้ำรควบคุมเดียวกนั กลุ่มกิจกำรไดมี้กำรบนัทึกบญัชีกำรไดม้ำซ่ึง
สินทรัพยข์องบริษทัยอ่ยโดยวิธีกำรรวมกิจกำรแบบเสมือนวำ่เป็นวิธีกำรรวมส่วนไดเ้สียในงบกำรเงินรวม โดยกลุ่มกิจกำร
ตอ้งจดัท ำงบกำรเงินรวมยอ้นหลงัเสมือนว่ำกลุ่มกิจกำรมีอ ำนำจควบคุมตั้งแต่ตน้ ซ่ึงไดมี้กำรรับรู้ส่วนเกินทุนจำกกำรรวม
ธุรกิจภำยใตก้ำรควบคุมเดียวกนัจำกกำรซ้ือกิจกำรดงักล่ำวภำยใตส่้วนของเจำ้ของในงบแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วนัท่ีเขำ้ซ้ือ
และโอนกิจกำรทั้งหมด โดยใชผ้ลต่ำงของรำคำซ้ือเทียบกบัรำคำตำมบญัชี ณ วนัท่ีซ้ือ 
 

2.22 เคร่ืองมือทำงกำรเงนิ 
 
สินทรัพยท์ำงกำรเงินของกลุ่มกิจกำรท่ีแสดงในงบแสดงฐำนะทำงกำรเงินประกอบดว้ย เงินสด และรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 
ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัและเงินฝำกสถำบนักำรเงินท่ีติดภำระผกูพนั หน้ีสิน
ทำงกำรเงินของกลุ่มกิจกำรท่ีแสดงอยูใ่นงบแสดงฐำนะทำงกำรเงินประกอบดว้ย เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจำก
สถำบนักำรเงิน เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน เงินกูย้ืมระยะสั้นจำกบุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั และเงินกูย้ืมระยะยำว  
ซ่ึงมีอตัรำดอกเบ้ียลอยตวั รำคำตำมบญัชีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงินมีมูลค่ำใกลเ้คียงกบัมูลค่ำยติุธรรม 
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3 กำรจัดกำรควำมเส่ียง 
 

3.1 ปัจจัยควำมเส่ียงทำงกำรเงนิ 
 

กิจกรรมของกลุ่มกิจกำรยอ่มมีควำมเส่ียงทำงกำรเงินท่ีหลำกหลำยซ่ึงไดแ้ก่ ควำมเส่ียงจำกตลำด (รวมถึงควำมเส่ียงจำกอตัรำ
แลกเปล่ียน ควำมเส่ียงดำ้นมูลค่ำยติุธรรมอนัเกิดจำกกำรเปล่ียนแปลงในอตัรำดอกเบ้ีย ควำมเส่ียงดำ้นกระแสเงินสดอนัเกิดจำก
กำรเปล่ียนแปลงอตัรำดอกเบ้ีย และควำมเส่ียงดำ้นรำคำ) ควำมเส่ียงด้ำนกำรให้สินเช่ือ และควำมเส่ียงด้ำนสภำพคล่อง 
แผนกำรจัดกำรควำมเส่ียงโดยรวมของกลุ่มกิจกำรจึงมุ่งเน้นควำมผนัผวนของตลำดกำรเงินและแสวงหำวิธีกำรลด
ผลกระทบท่ีท ำใหเ้สียหำยต่อผลกำรด ำเนินงำนทำงกำรเงินของกลุ่มกิจกำรใหเ้หลือนอ้ยท่ีสุดเท่ำท่ีเป็นไปได ้
 

3.1.1 ควำมเส่ียงจำกอตัรำแลกเปลีย่น 
 

เน่ืองจำกกลุ่มกิจกำรด ำเนินงำนระหวำ่งประเทศจึงยอ่มมีควำมเส่ียงจำกอตัรำแลกเปล่ียนเงินตรำต่ำงประเทศ ซ่ึงเกิดจำก
สกุลเงินท่ีหลำกหลำย ควำมเส่ียงจำกอตัรำแลกเปล่ียนเกิดข้ึนจำกรำยกำรธุรกรรมในอนำคต กำรรับรู้รำยกำรของ
สินทรัพยแ์ละหน้ีสิน และเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงำนต่ำงประเทศ 

 

3.1.2 ควำมเส่ียงจำกอตัรำดอกเบีย้ 
 

รำยไดแ้ละกระแสเงินสดจำกกำรด ำเนินงำนของกลุ่มกิจกำรส่วนใหญ่ไม่ข้ึนกบักำรเปล่ียนแปลงอตัรำดอกเบ้ียในตลำด  
 

กลุ่มกิจกำรมีควำมเส่ียงดำ้นอตัรำดอกเบ้ียท่ีเกิดจำกเงินกูย้ืมซ่ึงมีทั้งอตัรำดอกเบ้ียลอยตวัและคงท่ี อย่ำงไรก็ตำม  
กลุ่มกิจกำรไม่ไดท้ ำสญัญำแลกเปล่ียนอตัรำดอกเบ้ียในกำรป้องกนัควำมเส่ียงจำกอตัรำดอกเบ้ีย เน่ืองจำกฝ่ำยบริหำร
เช่ือวำ่ผลกระทบจำกกำรผนัผวนของอตัรำดอกเบ้ียดงักล่ำวจะไม่มีผลกระทบต่อกลุ่มกิจกำรอยำ่งมีนยัส ำคญั 

 

3.1.3 ควำมเส่ียงด้ำนกำรให้สินเช่ือ 
 

กลุ่มกิจกำรไม่มีกำรกระจุกตวัอยำ่งมีนยัส ำคญัของควำมเส่ียงทำงดำ้นสินเช่ือ กลุ่มกิจกำรมีนโยบำยท่ีเหมำะสมเพื่อ
ท ำใหเ้ช่ือมัน่ไดว้ำ่ไดข้ำยสินคำ้และใหบ้ริกำรแก่ลูกคำ้ท่ีมีประวติัสินเช่ืออยูใ่นระดบัท่ีเหมำะสม คู่สญัญำในอนุพนัธ์
ทำงกำรเงินและรำยกำรเงินสดไดเ้ลือกท่ีจะท ำรำยกำรกบัสถำบนักำรเงินท่ีมีระดบัควำมน่ำเช่ือถือสูง กลุ่มกิจกำรมี
นโยบำยจ ำกดัวงเงินธุรกรรมกำรใหสิ้นเช่ือกบัลูกคำ้แต่ละรำยอยำ่งเหมำะสม 

 

3.1.4 ควำมเส่ียงด้ำนสภำพคล่อง 
 

จ ำนวนเงินสดท่ีมีอย่ำงเพียงพอย่อมแสดงถึงกำรจดักำรควำมเส่ียงของสภำพคล่องอย่ำงรอบคอบควำมสำมำรถ 
ในกำรหำแหล่งเงินทุนแสดงใหเ้ห็นไดจ้ำกกำรท่ีมีวงเงินอ ำนวยควำมสะดวกในกำรกูย้มืท่ีไดมี้กำรตกลงไวแ้ลว้อยำ่ง
เพียงพอ ส่วนงำนบริหำรเงินของกลุ่มกิจกำรไดต้ั้งเป้ำหมำยวำ่จะใชค้วำมยดืหยุน่ในกำรระดมเงินทุนโดยกำรรักษำ
วงเงินสินเช่ือท่ีตกลงไวใ้ห้เพียงพอท่ีจะหำมำไดเ้น่ืองจำกลกัษณะธรรมชำติของธุรกิจท่ีเป็นฐำนของกลุ่มกิจกำร 
มีพลวตัเปล่ียนแปลงได ้
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3 กำรจัดกำรควำมเส่ียงทำงกำรเงนิ (ต่อ) 
 

3.2 กำรประมำณมูลค่ำยุติธรรม 
 
รำคำตำมบญัชีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงินมีมูลค่ำใกลเ้คียงกบัมูลค่ำยติุธรรม  
 
กลุ่มกิจกำรเปิดเผยมูลค่ำยติุธรรมจ ำแนกตำมวธีิกำรประมำณมูลค่ำ ควำมแตกต่ำงของระดบัขอ้มูลสำมำรถแสดงไดด้งัน้ี 
 
• ขอ้มูลระดบั 1: รำคำเสนอซ้ือขำย (ไม่ตอ้งปรับปรุง) ในตลำดท่ีมีสภำพคล่องส ำหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยำ่งเดียวกนั  
• ขอ้มูลระดบั 2: ขอ้มูลอ่ืนนอกเหนือจำกรำคำเสนอซ้ือขำยซ่ึงรวมอยูใ่นขอ้มูลระดบั 1 ทั้งท่ีสำมำรถสังเกตไดโ้ดยตรง 
ไดแ้ก่ ขอ้มูลรำคำ หรือโดยออ้ม ไดแ้ก่ ขอ้มูลท่ีค ำนวณมำจำกรำคำ ส ำหรับสินทรัพยน์ั้นหรือหน้ีสินนั้น 
• ขอ้มูลระดบั 3: ขอ้มูลส ำหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินซ่ึงไม่ไดม้ำจำกขอ้มูลท่ีสำมำรถสังเกตไดจ้ำกตลำด (ขอ้มูลท่ีไม่
สำมำรถสงัเกตได)้  
 
กลุ่มกิจกำรไดเ้ปิดเผยมูลค่ำยติุธรรมของเคร่ืองมือทำงกำรเงินไวใ้นหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินดงัต่อไปน้ี  
 
เงินใหกู้ย้มืระยะยำวแก่กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัท่ีอตัรำดอกเบ้ียคงท่ี  หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินขอ้ 31.6 
อสงัหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุน    หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินขอ้ 14 
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4 กำรเปลี่ยนนโยบำยกำรบัญชี  
 
กำรเปล่ียนนโยบำยกำรบญัชี 
 
ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2559 บริษทัไดเ้ปล่ียนมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีใชใ้นกำรจดัท ำงบกำรเงินจำกมำตรฐำนกำรรำยงำน
ทำงกำรเงินส ำหรับกิจกำรท่ีไม่มีส่วนไดเ้สียสำธำรณะมำเป็นมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน บริษทัจึงไดจ้ดัท ำตวัเลขเปรียบเทียบใหม่
ใหส้อดคลอ้งกบักำรจดัท ำงบกำรเงินปีปัจจุบนั โดยมีผลกระทบกบังบกำรเงินท่ีเคยไดร้ำยงำนไวเ้ดิมดงัน้ี 

 
ผลกระทบต่อก ำไร(ขำดทุน)สะสม 
 งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 
วนัที่ 1 มกรำคม 

พ.ศ. 2558 
วนัที่ 31 ธันวำคม 

พ.ศ. 2558 

 บำท บำท 
   

ขำดทุนสะสมท่ียงัไม่ไดจ้ดัสรรตำมท่ีรำยงำนไวเ้ดิม (3,217,255)  (569,159) 
รำยกำรปรับปรุง   
   - ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี 415,134  522,501  
   - กำรจ่ำยโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์ - (18,150,659) 

ขำดทุนสะสมท่ียงัไม่ไดจ้ดัสรรหลงัปรับปรุง (2,802,121)  (18,197,317) 

 
ผลกระทบต่องบแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2558 
 งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 ตำมที ่ รำยกำร ตำมที ่
 แสดงไว้เดมิ ปรับปรุง ปรับปรุงใหม่ 
 บำท บำท บำท 
    

สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี - 522,501 522,501 
สินทรัพยร์วม 244,492,664 522,501 245,015,165 
 
ผลกระทบต่องบก ำไร(ขำดทุน)เบด็เสร็จส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2558 
 งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 ตำมที ่ รำยกำร ตำมที ่
 แสดงไว้เดมิ ปรับปรุง ปรับปรุงใหม่ 
 บำท บำท บำท 
    

ค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำร เพิ่มข้ึน 17,571,845 18,150,659 35,722,504 
ภำษีเงินไดล้ดลง 820,519 (107,367) 713,152 
ก ำไรสุทธิลดลง 2,648,096 (18,043,292) (15,395,196) 
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5 ประมำณกำรทำงบัญชีที่ส ำคญั ข้อสมมติฐำนและกำรใช้ดุลยพนิิจ 
 

กำรประมำณกำร ขอ้สมมติฐำนและกำรใชดุ้ลยพินิจ ไดมี้กำรประเมินทบทวนอยำ่งต่อเน่ือง และอยูบ่นพื้นฐำนของประสบกำรณ์ในอดีต
และปัจจยัอ่ืน ๆ ซ่ึงรวมถึงกำรคำดกำรณ์ถึงเหตุกำรณ์ในอนำคตท่ีเช่ือวำ่มีเหตุผลในสถำนกำรณ์ขณะนั้น 
 

5.1 ประมำณกำรทำงบัญชีที่ส ำคญั และข้อสมมติฐำน 
 

กลุ่มกิจกำรมีกำรประมำณกำรทำงบญัชี และใช้ขอ้สมมติฐำนท่ีเก่ียวขอ้งกบัเหตุกำรณ์ในอนำคต ผลของประมำณกำร 
ทำงบญัชีอำจไม่ตรงกบัผลท่ีเกิดข้ึนจริง ประมำณทำงกำรบญัชีท่ีส ำคญัและขอ้สมมติฐำนท่ีมีควำมเส่ียงอยำ่งเป็นสำระส ำคญั
ท่ีอำจเป็นเหตุใหเ้กิดกำรปรับปรุงยอดคงเหลือของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินในรอบระยะเวลำบญัชีหนำ้ มีดงัน้ี 

 

(ก) ภำษีเงินได ้
 

กลุ่มกิจกำรมีหนำ้ท่ีตอ้งเสียภำษีเงินไดใ้นหลำยประเทศ ในกำรประมำณหน้ีสินภำษีเงินไดต้อ้งใชดุ้ลยพินิจอยำ่งเป็น
สำระส ำคญั เน่ืองจำกมีรำยกำรคำ้และกำรค ำนวณจ ำนวนมำกท่ีเกิดข้ึนจำกกำรด ำเนินธุรกิจของกลุ่มกิจกำร กลุ่ม
กิจกำรรับรู้หน้ีสินภำษีเงินไดท่ี้คำดวำ่จะเกิด โดยใชเ้กณฑก์ำรประมำณภำษีส่วนเพิ่มท่ีจะถึงก ำหนดช ำระ ผลแตกต่ำง
ระหวำ่งภำษีเงินไดท่ี้ช ำระจริงกบัประมำณกำรจะกระทบต่อภำษีเงินได ้และสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดั
บญัชีในงวดท่ีมีกำรประมำณกำร 

 

(ข) ภำระผกูพนัผลประโยชน์เม่ือเกษียณอำย ุ
 

มูลค่ำปัจจุบันของภำระผูกพนัผลประโยชน์เม่ือเกษียณอำยุข้ึนอยู่กับหลำยปัจจยัท่ีใช้ในกำรค ำนวณตำมหลัก
คณิตศำสตร์ประกนัภยัโดยมีขอ้สมมติฐำนหลำยตวั รวมถึงขอ้สมมติฐำนเก่ียวกบัอตัรำคิดลด กำรเปล่ียนแปลงของ
ขอ้สมมติฐำนเหล่ำน้ีจะส่งผลกระทบต่อมูลค่ำของภำระผกูพนัผลประโยชน์เม่ือเกษียณอำย ุ
 

กลุ่มกิจกำรไดพ้ิจำรณำอตัรำคิดลดท่ีเหมำะสมในแต่ละปี ซ่ึงไดแ้ก่อตัรำดอกเบ้ียท่ีควรจะใชใ้นกำรก ำหนดมูลค่ำ
ปัจจุบนัของประมำณกำรกระแสเงินสดท่ีคำดวำ่จะตอ้งจ่ำยภำระผกูพนับ ำเหน็จบ ำนำญ ในกำรพิจำรณำอตัรำคิดลด
ท่ีเหมำะสมกลุ่มกิจกำรพิจำรณำใช ้อตัรำผลตอบแทนในตลำดของพนัธบตัรรัฐบำล ซ่ึงเป็นสกุลเงินเดียวกบัสกลุเงิน
ท่ีตอ้งจ่ำยช ำระผลประโยชน์เม่ือเกษียณอำย ุและมีอำยคุรบก ำหนดใกลเ้คียงกบัระยะเวลำท่ีตอ้งจ่ำยช ำระภำระผกูพนั
ผลประโยชน์เม่ือเกษียณอำยท่ีุเก่ียวขอ้ง 

 

(ค) กำรจ่ำยโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์
 

กำรประมำณมูลค่ำยติุธรรมของตรำสำรทุนใช้เทคนิคกำรวดัมูลค่ำเพื่อประมำณรำคำของตรำสำรทุนท่ีควรจะเป็น  
ณ วนัท่ีวดัมูลค่ำซ่ึงมูลค่ำของตรำสำรทุนข้ึนอยูก่บัปัจจยัและขอ้สมมติฐำนต่ำงๆ ปัจจยัและขอ้สมมติฐำนท่ีส ำคญัท่ี
กลุ่มกิจกำรใชใ้นกำรประมำณมูลค่ำของตรำสำรทุน ไดแ้ก่อตัรำส่วนผลก ำไรต่อรำคำ และอตัรำคิดลดทำงกำรตลำด 
ซ่ึงกลุ่มกิจกำรพิจำรณำใชอ้ตัรำส่วนผลก ำไรต่อรำคำ ของหลกัทรัพยท่ี์เขำ้จดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย ์ในช่วงเวลำ
เดียวกบัวนัท่ีวดัมูลค่ำและอยูใ่นอุตสำหกรรมเดียวกนักบักลุ่มกิจกำร และใชอ้ตัรำคิดลดทำงกำรตลำดจำกประวติั 
กำรวเิครำะห์มูลค่ำของหลกัทรัพยท่ี์เขำ้จดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย ์
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6 กำรจัดกำรควำมเส่ียงในส่วนของทุน 
 

วตัถุประสงคข์องกลุ่มกิจกำรในกำรบริหำรทุนของกลุ่มกิจกำรนั้นเพื่อด ำรงไวซ่ึ้งควำมสำมำรถในกำรด ำเนินงำนอยำ่งต่อเน่ืองของกลุ่ม
กิจกำรเพื่อสร้ำงผลตอบแทนต่อผูถื้อหุน้และเป็นประโยชน์ต่อผูท่ี้มีส่วนไดเ้สียอ่ืน และเพื่อด ำรงไวซ่ึ้งโครงสร้ำงของทุนท่ีเหมำะสม
เพื่อลดตน้ทุนของเงินทุน  
 
ในกำรด ำรงไวห้รือปรับโครงสร้ำงของทุน กลุ่มกิจกำรอำจปรับนโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผลใหก้บัผูถื้อหุ้น กำรคืนทุนให้แก่ผูถื้อหุ้น 
กำรออกหุน้ใหม่ หรือกำรขำยทรัพยสิ์นเพื่อลดภำระหน้ีสิน 
 

7 เงนิสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงนิสด 
 

 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 

 บำท บำท บำท บำท 
     

เงินสดในมือ 3,070,490  3,420,458 - - 
เช็คในมือ  3,959,441  5,064,255 - - 
เงินฝำกสถำบนักำรเงิน - ประเภทกระแสรำยวนั  174,887,519  76,022,752  33,222,908  17,735,484 
 - ประเภทออมทรัพย ์  44,297,501  18,475,299  5,397,672  999 
 - ประเภทฝำกประจ ำ - 94,315 - - 

 226,214,951 103,077,079  38,620,580 17,736,483 
 

 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2559 เงินฝำกธนำคำรประเภทออมทรัพย ์มีอตัรำดอกเบ้ียร้อยละ 0.50 ต่อปี (พ.ศ. 2558 : ร้อยละ 0.50 ต่อปี) 
 

8 เงนิลงทุนระยะส้ัน 
 
เงินลงทุนระยะสั้น ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม ประกอบดว้ยรำยกำรดงัต่อไปน้ี 
 
 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 

 บำท บำท บำท บำท 
     

เงินฝำกประจ ำ อำยไุม่เกิน 12 เดือน 4,086,742 3,186,893 - - 

 4,086,742 3,186,893 - - 

 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2559 เงินฝำกธนำคำรประเภทฝำกประจ ำ ระยะเวลำฝำก 12 เดือน มีอตัรำดอกเบ้ียร้อยละ 0.80 ถึง 1.50 ต่อปี 
(พ.ศ. 2558 : ร้อยละ 0.85 ถึง 1.30 ต่อปี) 
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หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559 

 

37 

9 ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีอ่ื้น - สุทธิ 

 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 

 บำท บำท บำท บำท 
     

ลูกหน้ีกำรคำ้กิจกำรอ่ืน  376,002,418  283,952,779  20,947,848  15,577,099 
หกั  ค่ำเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ  (10,262,364) (3,915,246)  (571,936) (571,936) 

ลูกหน้ีกำรคำ้กิจกำรอ่ืน - สุทธิ  365,740,054  280,037,533  20,375,912  15,005,163 
ค่ำใชจ่้ำยจ่ำยล่วงหนำ้  15,429,235  9,071,021  525,337  - 
รำยไดค้ำ้งรับ  73,283,268  102,314,979  2,016,023  - 
ลูกหน้ีอ่ืน  6,927,577  19,432,607  683,879  704,085 
ลูกหน้ีกำรคำ้กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมำยเหตุฯขอ้ 31.4)  46,892,398  8,137,429  5,432,514  14,795 

  508,272,532  418,993,569  29,033,665  15,724,043 

 
ลูกหน้ีกำรคำ้กิจกำรอ่ืน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม สำมำรถวเิครำะห์ตำมอำยหุน้ีท่ีคำ้งช ำระไดด้งัน้ี 
 
 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 

 บำท บำท บำท บำท 
     

ไม่เกิน 3 เดือน  326,770,948  281,855,631  19,839,908  15,577,099 
3 - 6 เดือน  22,451,000  513,041  374,058  - 
6 - 12 เดือน  23,096,230  317,477  733,882  - 
เกินกวำ่ 12 เดือน  3,684,240  1,266,630  -    - 

  376,002,418  283,952,779  20,947,848  15,577,099 
หกั  ค่ำเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ  (10,262,364) (3,915,246)  (571,936) (571,936) 

  365,740,054  280,037,533  20,375,912  15,005,163 

 
 
 
 
 



บริษัท ทริพเพลิ ไอ โลจิสติกส์ จ ำกดั 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559 
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10 สินทรัพย์หมุนเวยีนอ่ืน 

 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 

 บำท บำท บำท บำท 
     

ภำษีซ้ือ  285,905  560,888  -    - 
ภำษีซ้ือท่ียงัไม่ถึงก ำหนด  5,205,760  3,132,833  584,644  122,221 
ภำษีมูลค่ำเพิ่มรอเรียกคืน  12,029,902  9,027,828  -    - 
อ่ืนๆ  1,884,595  -  -    - 

  19,406,162  12,721,549  584,644  122,221 

 
11 เงนิฝำกธนำคำรที่ติดภำระค ำ้ประกนั 

 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 

 บำท บำท บำท บำท 
     

เงินฝำกประจ ำ 95,066 15,300,000 - - 

 
ณ วันท่ี  31 ธันวำคม พ.ศ. 2559 และ พ.ศ. 2558 เงินฝำกประจ ำระยะเวลำ 3 - 12 เดือน ของบริษัทย่อยได้วำงเป็นหลักทรัพย ์
ค ้ำประกนักบัธนำคำรพำณิชยใ์นกำรออกหนงัสือค ้ำประกนั ตำมหมำยเหตุฯขอ้ 34 
 

12 เงนิลงทุนในบริษัทย่อย 

 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 

 บำท บำท บำท บำท 
     

บริษทัยอ่ย - - 53,698,570 106,458,721 

 
กำรเปลีย่นแปลงของเงนิลงทุนในบริษัทย่อยมีดงันี ้

 งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

บริษัทย่อย พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 

 บำท บำท 
   

วนัท่ี 1 มกรำคม  106,458,721  - 
กำรลงทุนเพิ่มข้ึน  2,737,449  106,458,721 
จดทะเบียนเลิกบริษทัยอ่ย   (55,497,600)  - 

วนัท่ี 31 ธนัวำคม  53,698,570  106,458,721 

 



บริษัท ทริพเพลิ ไอ โลจิสติกส์ จ ำกดั 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559 
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12 เงนิลงทุนในบริษัทย่อย (ต่อ) 
 

รำยละเอียดเก่ียวกบับริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม มีดงัต่อไปน้ี 
 
   อตัรำร้อยละของหุ้นที่ถือ งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร 

   ทั้งทำงตรงและทำงอ้อม รำคำทุน 

 

ชนิดของธุรกจิ 

จัดตั้งขึน้ 

ในประเทศ 

พ.ศ. 2559 

ร้อยละ 

พ.ศ. 2558 

ร้อยละ 

พ.ศ. 2559 

บำท 

พ.ศ. 2558 

บำท 

       

Triple i International Pte.Ltd. ตวัแทนขนส่งสินคำ้ทำงอำกำศ สิงคโปร์ 100.00 100.00 2,550,000 51 
(**)บริษทั ทริพเพิล ไอ บิลด้ิง จ  ำกดั ใหเ้ช่ำอสังหำริมทรัพย ์ ไทย - 100.00 - 49,999,800 
บริษทั เอเชีย กรำวด ์เซอร์วิส จ ำกดั ตวัแทนขนส่งสินคำ้ทำงอำกำศ ไทย 100.00 100.00 24,999,800 24,999,800 
บริษทั ทริพเพิล ไอ แอร์ เอก็ซ์เพรส จ ำกดั ตวัแทนขนส่งสินคำ้ทำงอำกำศ ไทย 100.00 100.00 5,499,780 5,499,780 
บริษทั ทริพเพิล ไอ เอเชีย คำร์โก จ ำกดั ตวัแทนขนส่งสินคำ้ทำงอำกำศ ไทย 100.00 100.00 2,499,900 2,499,900 

บริษทั ทริพเพิล ไอ จีเอสเอ คำร์โก จ ำกดั ตวัแทนขนส่งสินคำ้ทำงอำกำศ ไทย 100.00 100.00 2,499,900 2,499,900 
บริษทั ฮำซเคม โลจิสติกส์        
   แมเนจเมนท ์จ ำกดั บริหำรจดักำรขนส่งครบวงจร ไทย 100.00 100.00 5,499,780 5,499,780 
บริษทั ทริพเพิล ไอ ซพัพลำยเชน จ ำกดั บริหำรจดักำรขนส่งครบวงจร ไทย 100.00 100.00 4,999,800 4,999,800 
บริษทั ทริพเพิล ไอ มำริไทม ์       
   เอเยนซีส์ จ  ำกดั ตวัแทนขนส่งสินคำ้ทำงทะเล ไทย 100.00 100.00 3,299,780 3,299,780 

บริษทั ดีจี แพคเกจจ้ิง (ประเทศไทย) จ ำกดั จ ำหน่ำยและบริกำรบรรจุสินคำ้ ไทย 100.00 100.00 1,099,880 1,099,880 
(**)บริษทั ทริพเพิล ไอ คอนเทนเนอร์        
    ดีโป้ท ์จ  ำกดั บริหำรจดักำรขนส่งครบวงจร ไทย - 100.00 - 5,497,800 
บริษทั ครอส บอร์เดอร์ เคอเรียร์ จ  ำกดั บริหำรจดักำรขนส่งครบวงจร ไทย 100.00 74.99 749,950 562,450 

          Triple i International Co.,Ltd. ตวัแทนขนส่งสินคำ้ทำงอำกำศ ญ่ีปุ่น 100.00 - - - 
(**)Multi Model Network Inc. ตวัแทนบริกำรขนส่งครบวงจร หมู่เกำะชีเซล - - - - 
(**)บริษทั ทริพเพิล ไอ คำนำซำวำ่  

   โลจิสติกส์ จ  ำกดั 

 

ตวัแทนบริกำรขนส่งครบวงจร 

 

ไทย 

 

- 

 

- 

 
- 

 
- 

     53,698,570 106,458,721 

  
 **  ปิดกิจกำรแลว้ในระหวำ่งปี พ.ศ. 2559 



บริษัท ทริพเพลิ ไอ โลจิสติกส์ จ ำกดั 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559 
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12 เงนิลงทุนในบริษัทย่อย (ต่อ) 
 

กำรเปลีย่นแปลงของเงนิลงทุนในบริษัทย่อย ปี พ.ศ. 2559 
 
กำรลงทุนเพิ่มในหุน้เพิ่มทุนของบริษทัยอ่ย 
 
เม่ือวนัท่ี 4 มกรำคม พ.ศ. 2559 บริษทัไดล้งทุนเพิ่มใน Triple i International Pte. Ltd. ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยโดยออกหุ้นสำมญัเพิ่มทุน
จ ำนวน 99,998 หุ้น มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้้นละ 1 เหรียญสิงคโปร์ โดยจ่ำยช ำระค่ำหุ้นทุนจดทะเบียนแลว้เต็มจ ำนวน เป็นจ ำนวนเงิน 
99,998 เหรียญสิงคโปร์ หรือประมำณ 2.55 ลำ้นบำท 
 
เม่ือวนัท่ี 18 กรกฎำคม พ.ศ. 2559 บริษทัไดล้งทุนเพิ่มในบริษทั ครอส บอร์เดอร์ เคอเรียร์ จ  ำกดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ย โดยกำรซ้ือหุน้ทุน
จำกส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุมจ ำนวนหุน้สำมญั 7,500 หุน้ มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้น้ละ 25 บำท เป็นจ ำนวนเงิน 187,500 บำท 

 
เม่ือวนัท่ี 3 ตุลำคม พ.ศ. 2559 บริษทัยอ่ยไดจ้ดทะเบียนจดัตั้งบริษทั Triple i International Co., Ltd. ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยท่ีประเทศญ่ีปุ่น 
โดยออกหุ้นสำมญัจ ำนวน 40,000 หุ้น มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้้นละ 100 เยนญ่ีปุ่ น โดยจ่ำยช ำระค่ำหุ้นทุนจดทะเบียนแลว้เต็มจ ำนวน เป็น
จ ำนวนเงิน 4 ลำ้นเยนญ่ีปุ่ น หรือประมำณ 1.37 ลำ้นบำท 

 
เม่ือวนัท่ี 4 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2559 บริษทัยอ่ยได้ลงทุนเพิ่มใน Triple i International Co., Ltd. ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยท่ีประเทศญ่ีปุ่น  
โดยออกหุ้นสำมญัเพิ่มทุนจ ำนวน 10,000 หุ้น มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้้นละ 100 เยนญ่ีปุ่ น โดยจ่ำยช ำระค่ำหุ้นทุนจดทะเบียนแลว้เต็มจ ำนวน 
เป็นจ ำนวนเงิน 1 ลำ้นเยนญ่ีปุ่ น หรือประมำณ 0.34 ลำ้นบำท 

 

กำรจดทะเบียนเลิกบริษทัยอ่ย 
 
ท่ีประชุมวิสำมญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/2559 เม่ือวนัท่ี 23 สิงหำคม พ.ศ. 2559 ของบริษทั ทริพเพิล ไอ คำนำซำว่ำ โลจิสติกส์ จ ำกดั ซ่ึงเป็น
บริษัทย่อยของกลุ่มกิจกำรได้มีมติให้จดทะเบียนเลิกบริษัทย่อยดังกล่ำว โดยจดทะเบียนเลิกบริษัทกับกระทรวงพำณิชย ์
เม่ือวนัท่ี 7 กนัยำยน พ.ศ. 2559 และช ำระบญัชีแลว้เสร็จ เม่ือวนัท่ี 27 ธนัวำคม พ.ศ. 2559 กลุ่มกิจกำรไดคื้นเงินทุนแก่ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มี
อ ำนำจควบคุมของบริษทัยอ่ยจ ำนวน 0.097 ลำ้นบำท 
 

ท่ีประชุมวสิำมญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 1/2559 เม่ือวนัท่ี 20 กนัยำยน พ.ศ. 2559 ของบริษทั ทริพเพิล ไอ คอนเทนเนอร์ ดีโป้ท ์จ ำกดั ซ่ึงเป็น
บริษทัย่อยของบริษทัได้มีมติให้จดทะเบียนเลิกบริษทัย่อยดังกล่ำว โดยจดทะเบียนเลิกบริษทัย่อยกับกระทรวงพำณิชยเ์ม่ือวนัท่ี  
27 กนัยำยน พ.ศ. 2559 และอยูร่ะหวำ่งกำรช ำระบญัชี บริษทัไดรั้บเงินคืนทุนจำกบริษทัยอ่ยดงักล่ำวจ ำนวน 4.60 ลำ้นบำท 
 

ท่ีประชุมวิสำมัญผู ้ถือหุ้นคร้ังท่ี1/2559 เม่ือวันท่ี  21 กันยำยน พ.ศ. 2559 ของ Multi Model Network Inc. ซ่ึงเป็นบริษัทย่อยของ 
กลุ่มกิจกำรไดมี้มติให้จดทะเบียนเลิกบริษทั โดยจดทะเบียนเลิกบริษทัท่ีหมู่เกำะชีเซลเม่ือวนัท่ี 3 ตุลำคม พ.ศ. 2559 และช ำระบญัชีแลว้
เสร็จ เม่ือวนัท่ี 3 ตุลำคม พ.ศ. 2559 กลุ่มกิจกำรไดคื้นเงินทุนแก่ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุมของบริษทัยอ่ยจ ำนวน 2.65 ลำ้นบำท 
 

ท่ีประชุมวสิำมญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 1/2559 เม่ือวนัท่ี 23 กนัยำยน พ.ศ. 2559 ของ บริษทั ทริพเพิล ไอ บิลด้ิง จ ำกดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของ
บริษทัไดมี้มติให้จดทะเบียนเลิกบริษทั โดยจดทะเบียนเลิกบริษทักระทรวงพำณิชย ์เม่ือวนัท่ี 3 ตุลำคม พ.ศ. 2559 และอยูร่ะหว่ำง
กำรช ำระบญัชี 



บริษัท ทริพเพลิ ไอ โลจิสติกส์ จ ำกดั 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559 
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12 เงนิลงทุนในบริษัทย่อย (ต่อ) 
 

กำรเปลีย่นแปลงของเงนิลงทุนในบริษัทย่อย ปี พ.ศ. 2559 (ต่อ)  
 
กำรโอนกิจกำรจำกบริษทัยอ่ย 
 

เม่ือวนัท่ี 8 สิงหำคม พ.ศ. 2559 บริษทัไดรั้บโอนกิจกำรจำกบริษทั ทริพเพิล ไอ บิลด้ิง จ ำกดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยดว้ยมูลค่ำสินทรัพยสุ์ทธิ 
ณ วนัโอนจ ำนวน 50.23 ลำ้นบำท สินทรัพยสุ์ทธิท่ีรับโอนจำกบริษทัยอ่ยดงักล่ำวประกอบดว้ย 
 
  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
  ณ วนัที่ 8 สิงหำคม พ.ศ. 2559 
    ล้ำนบำท 
   

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด  5.39 
อสงัหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุน  95.19 
อุปกรณ์และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน  1.85 
สินทรัพยอ่ื์น  0.79 
เงินกูย้มืระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงิน  (7.00) 
เงินกูย้มืจำกบริษทัใหญ่  (45.00) 
หน้ีสินอ่ืน  (0.99) 
  50.23 

 
บริษทัรับโอนสินทรัพยสุ์ทธิจำกบริษทัยอ่ยโดยหกักลบลบหน้ีกบัเงินรับคืนทุนจำกบริษทัยอ่ยดงักล่ำว (หมำยเหตุฯ ขอ้ 31.3) 
 
กำรจ่ำยเงินปันผล 
 

ท่ีประชุมวิสำมญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/2559 เม่ือวนัท่ี 10 มิถุนำยน พ.ศ. 2559 ของบริษทั ดีจี แพคเกจจ้ิง (ประเทศไทย) จ ำกดั ซ่ึงเป็น
บริษทัยอ่ยของบริษทัไดอ้นุมติัจ่ำยเงินปันผลแก่ผูถื้อหุน้สำมญัในอตัรำหุน้ละ 310.00 บำท จ ำนวน 10,000 หุน้ คิดเป็นจ ำนวนเงิน 3.10 
ลำ้นบำท โดยบริษทัยอ่ยไดจ่้ำยเงินปันผลดงักล่ำวเม่ือวนัท่ี 20 กรกฎำคม พ.ศ. 2559 
 

ท่ีประชุมวิสำมญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 1/2559 เม่ือวนัท่ี 10 มิถุนำยน พ.ศ. 2559 ของบริษทั ฮำซเคม โลจิสติกส์ แมเนจเมนท ์จ ำกดั ซ่ึงเป็น
บริษทัยอ่ยของบริษทัไดอ้นุมติัจ่ำยเงินปันผลแก่ผูถื้อหุน้สำมญัในอตัรำหุน้ละ 185.00 บำท จ ำนวน 50,000 หุน้ คิดเป็นจ ำนวนเงิน 9.25 
ลำ้นบำท โดยบริษทัยอ่ยไดจ่้ำยเงินปันผลดงักล่ำวเม่ือวนัท่ี 20 กรกฎำคม พ.ศ. 2559 
 

ท่ีประชุมวิสำมญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 1/2559 เม่ือวนัท่ี 24 มิถุนำยน พ.ศ. 2559 ของบริษทั ทริพเพิล ไอ มำริไทม ์เอเยนซีส์ จ ำกดั ซ่ึงเป็น
บริษทัยอ่ยของบริษทัไดอ้นุมติัจ่ำยเงินปันผลแก่ผูถื้อหุ้นสำมญัในอตัรำหุ้นละ 47.00 บำท จ ำนวน 30,000 หุ้นคิดเป็นจ ำนวนเงิน 
1.41 ลำ้นบำท โดยบริษทัยอ่ยไดจ่้ำยเงินปันผลดงักล่ำวเม่ือวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2559 



บริษัท ทริพเพลิ ไอ โลจิสติกส์ จ ำกดั 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559 
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12 เงนิลงทุนในบริษัทย่อย (ต่อ) 
 

กำรเปลีย่นแปลงของเงนิลงทุนในบริษัทย่อย ปี พ.ศ. 2559 (ต่อ) 
 
กำรจ่ำยเงินปันผล (ต่อ)  
 
ท่ีประชุมวิสำมัญผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/2559 เม่ือวนัท่ี 30 กรกฎำคม พ.ศ. 2559 ของบริษัท ทริพเพิล ไอ ซัพพลำยเชน จ ำกัด ซ่ึงเป็น 
บริษัทย่อยของบริษัทได้อนุมัติจ่ำยเงินปันผลแก่ผูถื้อหุ้นสำมัญในอัตรำหุ้นละ 78.19 บำท จ ำนวน 50,000 หุ้น คิดเป็นจ ำนวนเงิน 
3.91 ลำ้นบำท โดยบริษทัยอ่ยมีก ำหนดจ่ำยเงินปันผลดงักล่ำวภำยในเดือนพฤศจิกำยน พ.ศ. 2559 
 
ท่ีประชุมวสิำมญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 1/2559 เม่ือวนัท่ี 9 กนัยำยน พ.ศ. 2559 ของบริษทั ทริพเพิล ไอ แอร์ เอก็ซ์เพรส จ ำกดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ย
ของกลุ่มบริษทัไดอ้นุมติัจ่ำยเงินปันผลแก่ผูถื้อหุน้สำมญัในอตัรำหุน้ละ 160.00 บำท จ ำนวน 50,000 หุน้ คิดเป็นจ ำนวนเงิน 8.00 ลำ้นบำท 
โดยบริษทัไดจ่้ำยเงินปันผลดงักล่ำวเม่ือวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2559 
 
ท่ีประชุมวิสำมญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 3/2559 เม่ือวนัท่ี 19 ธนัวำคม พ.ศ. 2559 ของบริษทั ดีจี แพคเกจจ้ิง (ประเทศไทย) จ ำกดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ย
ของกลุ่มบริษทัไดอ้นุมติัจ่ำยเงินปันผลแก่ผูถื้อหุน้สำมญัในอตัรำหุน้ละ 300.00 บำท จ ำนวน 10,000 หุน้ คิดเป็นจ ำนวนเงิน 3.00 ลำ้นบำท 
โดยบริษทัไดจ่้ำยเงินปันผลดงักล่ำวเม่ือวนัท่ี 30 ธนัวำคม พ.ศ. 2559 
 
ท่ีประชุมวิสำมญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 3/2559 เม่ือวนัท่ี 19 ธนัวำคม พ.ศ. 2559 ของบริษทั ฮำซเคม โลจิสติกส์ แมเนจเมนท์ จ  ำกดั ซ่ึงเป็น
บริษทัยอ่ยของกลุ่มบริษทัไดอ้นุมติัจ่ำยเงินปันผลแก่ผูถื้อหุ้นสำมญัในอตัรำหุ้นละ 200.00 บำท จ ำนวน 50,000 หุ้น คิดเป็นจ ำนวนเงิน 
10.00 ลำ้นบำท โดยบริษทัไดจ่้ำยเงินปันผลดงักล่ำวเม่ือวนัท่ี 30 ธนัวำคม พ.ศ. 2559 
 



บริษัท ทริพเพลิ ไอ โลจิสติกส์ จ ำกดั 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559 
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12 เงนิลงทุนในบริษัทย่อย (ต่อ) 
 
กำรเปลีย่นแปลงของเงนิลงทุนในบริษัทย่อย ปี พ.ศ. 2558   
 
กำรควมรวมกิจกำรภำยใตก้ำรควบคุมเดียวกนั 
 
เม่ือวนัท่ี 2 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2558 บริษทัไดซ้ื้อหุน้สำมญัของบริษทัยอ่ยจำกกลุ่มผูถื้อหุน้เดิมและบริษทัยอ่ยบำงแห่งซ่ึงถือเป็นกำร
ซ้ือธุรกิจภำยใตก้ำรควบคุมเดียวกนั จ ำนวน 106.46 ลำ้นบำท ซ่ึงกลุ่มกิจกำรยอ่ยดงักล่ำวมีมูลค่ำสินทรัพยสุ์ทธิเท่ำกบั 137.19 ลำ้นบำท 
เป็นผลใหมี้ผลต่ำงจ ำนวน 30.73 ลำ้นบำทซ่ึงแสดงอยูใ่นส่วนของเจำ้ของในงบกำรเงินรวม ภำยใตส่้วนเกินทุนจำกกำรควบรวมธุรกิจ
ภำยใตก้ำรควบคุมเดียวกนั 
 
เม่ือวนัท่ี 2 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2558 บริษทัไดซ้ื้อหุ้นสำมญัของบริษทั ทริพเพิล ไอ บิลด้ิง จ ำกดั จ ำนวน 5,000 หุ้น รำคำหุ้นละ 100 บำท 
เป็นจ ำนวนเงิน 500,000 บำท จำกส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุม 
 
กำรเพิ่มทุนของบริษทัยอ่ยก่อนกำรควบรวมกิจกำรภำยใตก้ลุ่มผูถื้อหุน้เดิม 
 
เม่ือวนัท่ี 29 มกรำคม พ.ศ. 2558 บริษทั ครอส บอร์เดอร์ เคอเรียร์ จ ำกดั ไดจ้ดทะเบียนจดัตั้งบริษทักบักระทรวงพำณิชย ์โดยออก
หุน้สำมญัจ ำนวน 30,000 หุน้ มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้น้ละ 100 บำท โดยกลุ่มผูถื้อหุน้เดิมไดช้ ำระค่ำหุน้สำมญัหุ้นละ 25 บำท เป็นจ ำนวนเงิน 
750,000 บำท 
 
เม่ือวนัท่ี  10 กันยำยน พ.ศ. 2558 Triple i International Pte.Ltd. ได้จดทะเบียนท่ีประเทศสิงคโปร์ โดยออกหุ้นสำมัญ 2 หุ้น  
มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้น้ละ 1 เหรียญสิงคโปร์ โดยกลุ่มผูถื้อเดิมไดช้ ำระค่ำหุน้ทุนจดทะเบียนแลว้เตม็จ ำนวน เป็นจ ำนวนเงิน 2 เหรียญสิงคโปร์ 
หรือประมำณ 51 บำท 
 
เม่ือวนัท่ี 29 ตุลำคม พ.ศ. 2558 บริษทั ทริพเพิล ไอ บิลด้ิง จ ำกดั มีกำรออกหุ้นสำมญัเพิ่มทุนจ ำนวน 450,000 หุ้นท่ีมูลค่ำตรำไว ้
หุน้ละ 100 บำท โดยกลุ่มผูถื้อหุน้เดิมไดช้ ำระเพิ่มทุนขำ้งตน้เตม็จ ำนวน เป็นจ ำนวนเงิน 45 ลำ้นบำท 
 
รำยกำรดงักล่ำวมีผลท ำใหส่้วนไดเ้สียในบญัชี “ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุม” เพิ่มข้ึน 45.75 ลำ้นบำท 

 



บริษัท ทริพเพลิ ไอ โลจิสติกส์ จ ำกดั 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559 
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12 เงนิลงทุนในบริษัทย่อย (ต่อ) 
 
กำรจ่ำยเงนิปันผลแก่กลุ่มผู้ถือหุ้นเดมิก่อนกำรควบรวมกิจกำร 
 
ท่ีประชุมวสิำมญัผูถื้อหุน้เม่ือวนัท่ี 10 ตุลำคม พ.ศ. 2558 ของบริษทั ทริพเพิล ไอ แอร์ เอก็ซ์เพรส จ ำกดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของกลุ่มกิจกำร 
ได้อนุมัติจ่ำยเงินปันผลแก่หุ้นสำมัญในอัตรำหุ้นละ 258.49 บำท จ ำนวน 50,000 หุ้น คิดเป็นจ ำนวนเงิน 12.95 ล้ำนบำท  
โดยบริษทัยอ่ยไดจ่้ำยเงินปันผลดงักล่ำวเม่ือวนัท่ี 2 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2558 
 
ท่ีประชุมวสิำมญัผูถื้อหุน้เม่ือวนัท่ี 14 ตุลำคม พ.ศ. 2558 ของบริษทั ดีจี แพคเกจจ้ิง (ประเทศไทย) จ ำกดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของกลุ่ม
กิจกำร ไดมี้กำรอนุมติัจ่ำยเงินปันผลแก่หุน้สำมญัในอตัรำหุน้ละ 244.49 บำท จ ำนวน 10,000 หุน้ คิดเป็นจ ำนวนเงิน 2.45 ลำ้นบำท 
โดยบริษทัยอ่ยไดจ่้ำยเงินปันผลดงักล่ำวเม่ือวนัท่ี 30 ตุลำคม พ.ศ. 2558 
 
ท่ีประชุมวิสำมญัผูถื้อหุ้นเม่ือวนัท่ี 14 ตุลำคม พ.ศ. 2558 ของบริษทั ทริพเพิล ไอ คอนเทนเนอร์ ดีโป้ท์ จ  ำกดั ซ่ึงเป็นบริษทัย่อย 
ของกลุ่มกิจกำร ได้มีกำรอนุมติัจ่ำยเงินปันผลแก่หุ้นสำมญัในอตัรำหุ้นละ 1,047.90 บำท จ ำนวน 5,000 หุ้น คิดเป็นจ ำนวนเงิน  
5.24 ลำ้นบำท โดยบริษทัยอ่ยไดจ่้ำยเงินปันผลดงักล่ำวเม่ือวนัท่ี 2 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2558 
 
ท่ีประชุมวิสำมญัผูถื้อหุ้นเม่ือวนัท่ี 14 ตุลำคม พ.ศ. 2558 ของบริษทั ทริพเพิล ไอ มำริไทม์ เอเยนซีส์ จ ำกัด ซ่ึงเป็นบริษทัย่อย 
ของกลุ่มกิจกำร ได้มีกำรอนุมติัจ่ำยเงินปันผลแก่หุ้นสำมญัในอตัรำหุ้นละ 727.21 บำท จ ำนวน 30,000 หุ้น คิดเป็นจ ำนวนเงิน  
21.82 ลำ้นบำท โดยบริษทัยอ่ยไดจ่้ำยเงินปันผลดงักล่ำวเม่ือวนัท่ี 2 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2558 
 
ท่ีประชุมวิสำมญัผูถื้อหุ้นเม่ือวนัท่ี 14 ตุลำคม พ.ศ. 2558 ของบริษทั ฮำซเคม โลจิสติกส์ แมเนจเมนท์ จ  ำกดั ซ่ึงเป็นบริษทัย่อย 
ของกลุ่มกิจกำร ได้มีกำรอนุมติัจ่ำยเงินปันผลแก่หุ้นสำมญัในอตัรำหุ้นละ 388.83 บำท จ ำนวน 50,000 หุ้น คิดเป็นจ ำนวนเงิน  
19.44 ลำ้นบำท โดยบริษทัยอ่ยไดจ่้ำยเงินปันผลดงักล่ำวเม่ือวนัท่ี 2 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2558 
 
รำยกำรดงักล่ำวมีผลท ำใหส่้วนไดเ้สียในบญัชี “ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุม” ลดลง 61.87 ลำ้นบำท 
 
ข้อมูลทำงกำรเงนิส ำหรับส่วนได้เสียที่ไม่มีอ ำนำจควบคุม 
 
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุมในบริษทัยอ่ยของกลุ่มกิจกำรมีสินทรัพยร์วม หน้ีสินรวมและรำยไดร้วมดงัต่อไปน้ี 

 
 พ.ศ. 2559 

 สินทรัพย์รวม 
บำท 

หนีสิ้นรวม 
บำท 

รำยได้รวม 
บำท 

    

Multi Model Network Inc. - - - 
บริษทั ทริพเพิล ไอ คำนำซำวำ่ โลจิสติกส์ จ ำกดั - - 5,724,243 

 



บริษัท ทริพเพลิ ไอ โลจิสติกส์ จ ำกดั 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559 
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12 เงนิลงทุนในบริษัทย่อย (ต่อ) 
 

ข้อมูลทำงกำรเงนิส ำหรับส่วนได้เสียที่ไม่มีอ ำนำจควบคุม (ต่อ) 
 พ.ศ. 2558 

 สินทรัพย์รวม 
บำท 

หนีสิ้นรวม 
บำท 

รำยได้รวม 
บำท 

    

บริษทั ครอส บอร์เดอร์ เคอเรียร์ จ  ำกดั 1,106 202,700 - 
Multi Model Network Inc. 86,762,032 83,795,481 92,550,764 
บริษทั ทริพเพิล ไอ คำนำซำวำ่ โลจิสติกส์ จ ำกดั 368,165 5,637,526 338,051 

 
13 เงนิลงทุนในบริษัทร่วมและกำรร่วมค้ำ  
 

จ ำนวนท่ีรับรู้ในงบแสดงฐำนะกำรเงินมีดงัน้ี 
 
 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 

 บำท บำท บำท บำท 
     

บริษทัร่วม  17,610,822  12,335,611 2,700,000 2,700,000 
กำรร่วมคำ้  20,723,159  13,215,637 2,552,709 2,552,709 

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม  38,333,981  25,551,248 5,252,709 5,252,709 

 
จ ำนวนท่ีรับรู้ในงบก ำไรขำดทุนมีดงัน้ี 
 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 

 บำท บำท บำท บำท 
     

บริษทัร่วม  5,275,210  4,793,727 - - 
กำรร่วมคำ้ 7,507,523  3,669,052 - - 

  12,782,733  8,462,779 - - 
 



บริษัท ทริพเพลิ ไอ โลจิสติกส์ จ ำกดั 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559 

 

46 

13 เงนิลงทุนในบริษัทร่วมและกำรร่วมค้ำ (ต่อ) 
 

13.1 บริษัทร่วม 
   อตัรำร้อยละของหุ้นทีถื่อ

ทั้งทำงตรงและทำงอ้อม รำคำทุน (ถือทำงตรง) 

 
ชนิดของธุรกจิ 

จดัตั้งขึน้ 
ในประเทศ 

พ.ศ. 2559 
ร้อยละ 

พ.ศ. 2558 
ร้อยละ 

พ.ศ. 2559 
บำท 

พ.ศ. 2558 
บำท 

       

  บริษทั ซีเค ไลน์ (ประเทศไทย) จ ำกดั ตวัแทนบริษทัเดินเรือระหวำ่งประเทศ ไทย 42.00 42.00 2,100,000 2,100,000 
  บริษทั เอก็เซล แอร์ จ ำกดั ตวัแทนบริษทัเดินเรือระหวำ่งประเทศ ไทย 30.00 30.00 600,000 600,000 
 (**) บริษทั สกำย สตำร์ ทรำนสปอร์ต        
            จ ำกดั ตวัแทนบริษทัเดินเรือระหวำ่งประเทศ ไทย - 42.00 - - 
  Excel Air Limited ตวัแทนขนส่งสินคำ้ทำงอำกำศ ฮ่องกง 20.00 20.00 - - 
  Frieghtworks GSA (HK) Limited ตวัแทนขนส่งสินคำ้ทำงอำกำศ ฮ่องกง 20.00 20.00 - - 
  Excel Air (Guangzhou) Limited ตวัแทนขนส่งสินคำ้ทำงอำกำศ จีน 25.00 25.00 - - 
  GSA Cargo Network (Myanmar)    
  Co., Ltd. ตวัแทนขนส่งสินคำ้ทำงอำกำศ พม่ำ 50.00 50.00 - - 

     2,700,000 2,700,000 

**  ปิดกิจกำรแลว้ในระหวำ่งปี พ.ศ. 2559 
 
กำรเปล่ียนแปลงในบริษทัร่วมท่ีเกิดข้ึนในระหวำ่งปี 
 
พ.ศ. 2559  

 
ท่ีประชุมวสิำมญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 1/2559 เม่ือวนัท่ี 26 สิงหำคม พ.ศ. 2559 ของบริษทั สกำย สตำร์ ทรำนสปอร์ต จ ำกดั ซ่ึงเป็น
บริษทัร่วมของกลุ่มกิจกำร มีมติให้จดทะเบียนเลิกบริษทั โดยได้จดทะเบียนเลิกบริษทักับกระทรวงพำณิชยเ์ม่ือวนัท่ี  
27 กนัยำยน พ.ศ. 2559 และอยูร่ะหวำ่งกำรช ำระบญัชี 
 
พ.ศ. 2558  
 
เม่ือวนัท่ี 2 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2558 บริษทัไดล้งทุนในบริษทั ซีเค ไลน์ (ประเทศไทย) จ ำกดั จ ำนวน 21,000 หุ้นท่ีมูลค่ำหุน้ละ 
100 บำท เป็นจ ำนวน 2,100,000 บำทจำกบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึง ซ่ึงถือเป็นบริษทัร่วมของกลุ่มกิจกำร 
 
เม่ือวนัท่ี 2 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2558 บริษทัไดล้งทุนในบริษทั เอ็กเซล แอร์ จ ำกดั จ ำนวน 6,000 หุ้นท่ีมูลค่ำหุ้นละ 100 บำท 
เป็นจ ำนวนเงิน 600,000 บำท ซ่ึงถือเป็นบริษทัร่วมของกลุ่มกิจกำร 
 
เม่ือวนัท่ี 14 พฤษภำคม พ.ศ. 2558 บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงในกลุ่มกิจกำรไดล้งทุนในบริษทั สกำย สตำร์ ทรำนสปอร์ต จ ำกดั 
จ ำนวน 24,000 หุน้ หุน้ท่ีมูลค่ำหุน้ละ 100 บำท เป็นจ ำนวนเงิน 2,400,000 บำท ซ่ึงถือเป็นบริษทัร่วมของกลุ่มกิจกำร 



บริษัท ทริพเพลิ ไอ โลจิสติกส์ จ ำกดั 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559 

 

47 

13 เงนิลงทุนในบริษัทร่วมและกำรร่วมค้ำ (ต่อ) 
 

13.1 บริษัทร่วม (ต่อ) 
 

กำรเปล่ียนแปลงในบริษทัร่วมท่ีเกิดข้ึนในระหวำ่งปี (ต่อ) 
 
พ.ศ. 2558  (ต่อ) 

 

เม่ือวนัท่ี 30 ธันวำคม พ.ศ. 2558 บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงในกลุ่มกิจกำรไดล้งทุนในบริษทั สกำย สตำร์ ทรำนสปอร์ต จ ำกดั 
จ ำนวน 1,200 หุน้ หุน้ท่ีมูลค่ำหุน้ละ 100 บำท เป็นจ ำนวนเงิน 120,000 บำท ซ่ึงถือเป็นบริษทัร่วมของกลุ่มกิจกำร 
 

เม่ือวนัท่ี 30 ธันวำคม พ.ศ. 2558 บริษทัย่อยแห่งหน่ึงในกลุ่มกิจกำรได้ลงทุนใน Excel Air Limited จ  ำนวน 200,000 หุ้น  
หุน้ท่ีมูลค่ำหุน้ละ 4.6334 บำท เป็นจ ำนวนเงิน 926,680 บำท ซ่ึงถือเป็นบริษทัร่วมของกลุ่มกิจกำร 
 
เม่ือวนัท่ี 30 ธนัวำคม พ.ศ. 2558 บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงในกลุ่มกิจกำรไดล้งทุนใน Frieghtworks GSA (HK) Limited จ  ำนวน 
100,000 หุน้ หุน้ท่ีมูลค่ำหุน้ละ 4.631 บำท เป็นจ ำนวนเงิน 463,100 บำท ซ่ึงถือเป็นบริษทัร่วมของกลุ่มกิจกำร 
 
เม่ือวนัท่ี 30 ธันวำคม พ.ศ. 2558 บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงในกลุ่มกิจกำรไดล้งทุนใน Excel Air (Guangzhou) Limited จ  ำนวน 
2,500 หุน้ หุน้ท่ีมูลค่ำหุน้ละ 313.688 บำท เป็นจ ำนวนเงิน 784,220 บำท ซ่ึงถือเป็นบริษทัร่วมของกลุ่มกิจกำร 
 
เม่ือวนัท่ี 30 ธนัวำคม พ.ศ. 2558 บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงในกลุ่มกิจกำรไดล้งทุนใน GSA Cargo Network (Myanmar) Co., Ltd. จ  ำนวน 
50,000 หุน้ หุน้ท่ีมูลค่ำหุน้ละ 29.96 บำท เป็นจ ำนวนเงิน 1,497,860 บำท ซ่ึงถือเป็นบริษทัร่วมของกลุ่มกิจกำร  
 



บริษัท ทริพเพลิ ไอ โลจิสติกส์ จ ำกดั 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559 
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13 เงนิลงทุนในบริษัทร่วมและกำรร่วมค้ำ (ต่อ) 
 

13.1 บริษัทร่วม (ต่อ) 
 

ข้อมูลทำงกำรเงนิโดยสรุปส ำหรับบริษัทร่วมที่ส ำคญั 
 
ขอ้มูลทำงกำรเงินส ำหรับบริษทั ซีเค ไลน์ (ประเทศไทย) จ ำกดั และ บริษทั เอก็เซล แอร์ จ ำกดั ซ่ึงปฏิบติัตำมวธีิส่วนไดเ้สีย 
แสดงดงัต่อไปน้ี 
 
งบแสดงฐำนะกำรเงนิโดยสรุป 
 

 บริษัท ซีเค ไลน์ 
(ประเทศไทย) จ ำกดั บริษัท เอก็เซล แอร์ จ ำกดั 

 
รวม 

 ณ วนัที่ 31 ธันวำคม ณ วนัที่ 31 ธันวำคม ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 

 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 
 บำท บำท บำท บำท บำท บำท 
       

ส่วนที่หมุนเวยีน       
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด  8,209,829   9,667,137  21,670,365 18,633,493 29,880,194 28,300,630 
สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน (ไม่รวมเงินสด)  18,247,531   14,070,589  88,200,021 63,718,487 106,447,552 77,789,076 

สินทรัพยห์มุนเวียนรวม  26,457,360   23,737,726  109,870,386 82,351,985 136,327,746 106,089,706 
       

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน (รวมเจำ้หน้ีกำรคำ้)  30,983,607   22,834,004  91,413,909 90,253,099 122,397,516 113,087,103 

หน้ีสินหมุนเวียนรวม  30,983,607   22,834,004  91,413,909 90,253,099 122,397,516 113,087,103 
       

ส่วนที่ไม่หมุนเวยีน       
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน  28,888,880   3,282,390  698,217 18,157,395 29,587,097 21,439,785 
       

หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน  18,740,847   2,257,319  - - 18,740,847 2,257,319 

สินทรัพยสุ์ทธิ  5,621,786   1,928,793  19,154,694 10,256,276 24,776,480 12,185,069 



บริษัท ทริพเพลิ ไอ โลจิสติกส์ จ ำกดั 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559 
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13 เงนิลงทุนในบริษัทร่วมและกำรร่วมค้ำ (ต่อ) 
 

13.1 บริษัทร่วม (ต่อ) 
 

ข้อมูลทำงกำรเงนิโดยสรุปส ำหรับบริษัทร่วมที่ส ำคญั (ต่อ) 
 

ขอ้มูลทำงกำรเงินส ำหรับบริษทั ซีเค ไลน์ (ประเทศไทย) จ ำกดั และ บริษทั เอก็เซล แอร์ จ ำกดั ซ่ึงปฏิบติัตำมวิธีส่วนไดเ้สีย 
แสดงดงัต่อไปน้ี 
 

งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จโดยสรุป 
 

 บริษัท ซีเค ไลน์  
(ประเทศไทย) จ ำกดั บริษัท เอก็เซล แอร์ จ ำกดั 

 ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 
 31 ธันวำคม 31 ธันวำคม 

 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 
 บำท บำท บำท บำท 
     

รำยได ้  75,266,804   45,812,277  306,780,280 234,946,035 

ก ำไร(ขำดทุน)สุทธิส ำหรับปี  3,692,993   (3,414,050) 8,898,418 8,056,276 
 

ขอ้มูลขำ้งต้นเป็นจ ำนวนท่ีรวมอยู่ในงบกำรเงินของบริษทัร่วม (ซ่ึงไม่ใช่เพียงแค่ส่วนแบ่งของกลุ่มกิจกำรในบริษทัร่วม
ดงักล่ำว) และปรับปรุงเก่ียวกบัควำมแตกต่ำงของนโยบำยกำรบญัชีของกลุ่มกิจกำรและบริษทัร่วม 
 

กำรกระทบยอดรำยกำรข้อมูลทำงกำรเงนิโดยสรุป 
 

กำรกระทบยอดรำยกำรระหวำ่งขอ้มูลทำงกำรเงินโดยสรุปกบัมูลค่ำตำมบญัชีของส่วนไดเ้สียของกิจกำรในบริษทัร่วม 
 

 บริษัท ซีเค ไลน์ 
(ประเทศไทย) จ ำกดั บริษัท เอก็เซล แอร์ จ ำกดั 

 
รวม 

 ณ วนัที่ 31 ธันวำคม ณ วนัที่ 31 ธันวำคม ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 

ข้อมูลทำงกำรเงินโดยสรุป พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 
 บำท บำท บำท บำท บำท บำท 
       

สินทรัพย์สุทธิ ณ วนัส้ินปี  5,621,787   1,928,793  19,154,694 10,256,276  24,776,481  12,185,069  

ส่วนไดเ้สียในบริษทัร่วม (ร้อยละ)  42   42   30    30    
มูลค่ำตำมบัญชี  2,361,151   810,093  5,746,408     3,076,883  8,107,559   3,886,976  

 



บริษัท ทริพเพลิ ไอ โลจิสติกส์ จ ำกดั 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559 
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13 เงนิลงทุนในบริษัทร่วมและกำรร่วมค้ำ (ต่อ) 
 

13.1 บริษัทร่วม (ต่อ) 
 

บริษัทร่วมที่แต่ละรำยไม่มีสำระส ำคญั 
 

นอกเหนือจำกส่วนได้เสียในบริษัทร่วมดังกล่ำวข้ำงต้น กลุ่มกิจกำรยงัมีส่วนได้เสียในบริษัทร่วมท่ีแต่ละรำยไม่มี
สำระส ำคญัอีกจ ำนวนหน่ึง ซ่ึงไดบ้นัทึกเงินลงทุนโดยใชว้ธีิส่วนไดเ้สีย 
 
 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 
 บำท บำท 
   

สินทรัพยสุ์ทธิรวมของส่วนไดเ้สียในบริษทัร่วมซ่ึงกิจกำร   
   บนัทึกบญัชีตำมวธีิส่วนไดเ้สียแต่ละรำยท่ีไม่มีสำระส ำคญั  9,503,263   8,448,635  

   

ก ำไรสุทธิ 1,054,628 3,810,745 

ก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จ 1,054,628 3,810,745 

 
13.2 กำรร่วมค้ำ 

 
   อตัรำร้อยละของหุ้นทีถื่อ

ทั้งทำงตรงและทำงอ้อม รำคำทุน(ถือหุ้นทำงตรง) 

 
ชนิดของธุรกจิ 

จดัตั้งขึน้ 
ในประเทศ 

พ.ศ. 2559 
ร้อยละ 

พ.ศ. 2558 
ร้อยละ 

พ.ศ. 2559 
บำท 

พ.ศ. 2558 
บำท 

       

บริษทั เอเชีย เน็ตเวิร์ค        
    อินเตอร์เนชัน่แนล จ ำกดั ตวัแทนขนส่งสินคำ้ระหวำ่งประเทศ ไทย 60.00 60.00 187,494 187,494 
บริษทั เอก็คู่ เวิลดไ์วด ์(ประเทศไทย)       
    จ ำกดั (เดิมช่ือบริษทั เอก็คู่ ไลน ์       
    (ประเทศไทย) จ ำกดั) ตวัแทนขนส่งสินคำ้ระหวำ่งประเทศ ไทย 43.00 43.00 2,365,215 2,365,215 
บริษทั ซีดบับลิวที เคมิคอล  ตวัแทนจดักำรรับขนส่งสินคำ้      
    โลจิสติกส์ จ ำกดั ภำยในประเทศ ไทย 51.00 51.00 - - 
บริษทั ฮำซเคม ทรำนส์แมเนจเมนท ์ ตวัแทนจดักำรรับขนส่งสินคำ้      
    จ ำกดั ภำยในประเทศ ไทย 60.00 60.00 - - 
GSA Asia Cargo Co., Ltd. ตวัแทนขนส่งและขนถ่ำยสินคำ้      

 
ทำงอำกำศทั้งภำยในและภำยนอก
ประเทศ 

เมียนมำร์ 60.00 60.00 - - 

Hazchem Logistics Management Pte Ltd. ตวัแทนขนส่งและขนถ่ำยสินคำ้      
 ทำงอำกำศทั้งภำยในและภำยนอก      

 ประเทศเก่ียวกบัสำรเคมี สิงคโปร์ 55.00 55.00 - - 

     2,552,709 2,552,709 

 



บริษัท ทริพเพลิ ไอ โลจิสติกส์ จ ำกดั 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559 
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13 เงนิลงทุนในบริษัทร่วมและกำรร่วมค้ำ (ต่อ) 
 

13.2 กำรร่วมค้ำ (ต่อ) 
 
บริษทัมีสัดส่วนกำรถือหุ้นในกำรร่วมคำ้บำงแห่งเกินกว่ำร้อยละ 50   แต่บริษทัมิไดมี้อ ำนำจควบคุมกำรร่วมคำ้แต่อยำ่งใด 
เน่ืองจำกเป็นกำรควบคุมร่วมซ่ึงระบุในขอ้ตกลงกิจกำรร่วมคำ้ 
 
กำรเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนระหวำ่งปีส ำหรับเงินลงทุนในกำรร่วมคำ้ 
 
พ.ศ. 2559 

 
เม่ือวนัท่ี 12 กุมภำพนัธ์ พ.ศ. 2559 บริษทัลงทุนในบริษทั สกำยเจ็ท แอร์ เอ็กซ์เพรส จ ำกัด ซ่ึงเป็นกำรร่วมคำ้ซ่ึงได้จด
ทะเบียนจดัตั้งบริษทัท่ีกระทรวงพำณิชย ์โดยออกหุ้นสำมญัจ ำนวน 10,000 หุ้น มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้้นละ 100 บำท บริษทัไดล้งทุน 
จ ำนวน 5,097 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 51.00 ของทุนจดทะเบียนและได้ช ำระค่ำหุ้นดงักล่ำวแลว้เต็มจ ำนวน เป็นจ ำนวนเงิน 
509,700 บำท ซ่ึงกำรร่วมคำ้ดงักล่ำวจดทะเบียนเลิกบริษทัแลว้ โดยไดจ้ดทะเบียนเลิกบริษทักบักระทรวงพำณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 
24 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2559 และอยูร่ะหวำ่งกำรช ำระบญัชี 

 
ท่ีประชุมวิสำมญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 1/2559 เม่ือวนัท่ี 10 มิถุนำยน พ.ศ. 2559 ของบริษทั ซีดบับลิวที เคมิคอล โลจิสติกส์ จ ำกดั  
ซ่ึงเป็นกำรร่วมคำ้ของกลุ่มกิจกำร ไดมี้กำรอนุมติัจ่ำยเงินปันผลแก่หุ้นสำมญัในอตัรำหุ้นละ 108.00 บำท จ ำนวน 25,000 หุ้น  
คิดเป็นจ ำนวนเงิน 2.70 ลำ้นบำท โดยบริษทัไดรั้บเงินปันผลดงักล่ำวเม่ือวนัท่ี 20 กรกฎำคม พ.ศ. 2559 
 
พ.ศ. 2558 
 
เม่ือวนัท่ี 12 มกรำคม พ.ศ. 2558 บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงในกลุ่มกิจกำรไดล้งทุน บริษทั ฮำซเคม ทรำนส์ แมเนจเมนท์ จ  ำกดั 
จ ำนวน 12,499 หุน้ โดยมีมูลค่ำหุน้ละ 50 บำท เป็นจ ำนวนเงิน 624,950 บำท ซ่ึงถือเป็นกำรร่วมคำ้ของกลุ่มกิจกำร 
 
เม่ือวนัท่ี 2 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2558 บริษทัไดล้งทุนใน บริษทั เอเชีย เน็ตเวิร์ค อินเตอร์เนชัน่แนล จ ำกดั จ ำนวน 29,999 หุ้น 
โดยมีมูลค่ำหุน้ละ 6.25 บำท เป็นจ ำนวนเงิน 187,494 บำท ซ่ึงถือเป็นกำรร่วมคำ้ของกลุ่มกิจกำร 
 
เม่ือวนัท่ี 2 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2558 บริษทัไดล้งทุนใน บริษทั เอก็คู่ เวิลดไ์วด ์(ประเทศไทย) จ ำกดั จ ำนวน 21,500 หุน้ โดยมี
มูลค่ำหุน้ละ 110.01 บำท เป็นจ ำนวนเงิน 2,365,215 บำท ซ่ึงถือเป็นกำรร่วมคำ้ของกลุ่มกิจกำร 
 
 
 



บริษัท ทริพเพลิ ไอ โลจิสติกส์ จ ำกดั 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559 
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13 เงนิลงทุนในบริษัทร่วมและกำรร่วมค้ำ (ต่อ) 
 
13.2 กำรร่วมค้ำ (ต่อ) 

 
ขอ้มูลทำงกำรเงินโดยสรุปส ำหรับกำรร่วมคำ้ท่ีส ำคญั ซ่ึงปฏิบติัตำมวธีิส่วนไดเ้สีย แสดงดงัต่อไปน้ี 
 
งบแสดงฐำนะกำรเงนิโดยสรุป 
 

 
GSA Asia Cargo 

Co., Ltd. 
Hazchem Logistics  

Management Pte Ltd. 
บริษัท ซีดบับลวิที เคมิคอล  

โลจิสตกิส์ จ ำกดั 
บริษัท ฮำซเคม ทรำนส์  
แมเนจเมนท์ จ ำกดั 

บริษทั เอก็คู่ เวลิด์ไวด์  
(ประเทศไทย) จ ำกดั 

 
รวม 

 ณ วนัที่ 31 ธันวำคม ณ วนัที่ 31 ธันวำคม ณ วนัที่ 31 ธันวำคม ณ วนัที่ 31 ธันวำคม ณ วนัที่ 31 ธันวำคม ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 

 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 
 บำท บำท บำท บำท บำท บำท บำท บำท บำท บำท บำท บำท 
             

ส่วนที่หมุนเวยีน             
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด  2,656,542   1,969,441   113,141   62,625   806,212   1,047,317   1,898,385   656,239   12,023,868   16,776,596   17,498,148   20,512,218  
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน (ไม่รวมเงินสด)  1,016,242   1,455,593   12,830,310   13,597,326   11,844,935   14,202,398   8,439,306   6,870,690   60,437,282   41,009,145   94,568,075   77,135,152  

สินทรัพยห์มุนเวียนรวม  3,672,784   3,425,034   12,943,451   13,659,951   12,651,147   15,249,715   10,337,691   7,526,929   72,461,150   57,785,741  112,066,223   97,647,370  

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน (รวมเจำ้หน้ีกำรคำ้)  -     -   3,422,176   7,777,757   8,633,849   10,145,016   5,055,806   4,487,472   60,292,165   57,753,925   77,403,996   80,164,170  

หน้ีสินหมุนเวียนรวม  -     -   3,422,176   7,777,757   8,633,849   10,145,016   5,055,806   4,487,472   60,292,165   57,753,925   77,403,996   80,164,170  
             
ส่วนที่ไม่หมุนเวยีน             
สินทรัพย ์  -     101,394   173,201   144,389   277,972   462,597   1,229,738   1,099,436   7,689,190   9,411,342   9,370,101   11,219,158  
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน  -     -     -     85,720   117,579   104,183   57,894   26,961   5,147,425   4,492,305   5,322,898   4,709,169  

หน้ีสินไม่หมุนเวียนรวม  -     -     -     85,720   117,579   104,183   57,894   26,961   5,147,425   4,492,305   5,322,898   4,709,169  

สินทรัพย์สุทธิ  3,672,784  3,526,428   9,694,476   5,940,863   4,177,691   5,463,113   6,453,729   4,111,932   14,710,750   4,950,853   38,709,430   23,993,189  



บริษัท ทริพเพลิ ไอ โลจิสติกส์ จ ำกดั 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559 
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13 เงนิลงทุนในบริษัทร่วมและกำรร่วมค้ำ (ต่อ) 
 

13.2 กำรร่วมค้ำ (ต่อ) 
 

ขอ้มูลทำงกำรเงินโดยสรุปส ำหรับกำรร่วมคำ้ท่ีส ำคญั ซ่ึงปฏิบติัตำมวธีิส่วนไดเ้สีย แสดงดงัต่อไปน้ี 
 

งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จโดยสรุป 
 

 
GSA Asia Cargo 

Co., Ltd. 
Hazchem Logistics  

Management Pte Ltd. 
บริษัท ซีดบับลวิที เคมิคอล  

โลจิสติกส์ จ ำกดั 
บริษัท ฮำซเคม ทรำนส์  
แมเนจเมนท์ จ ำกดั 

บริษทั เอก็คู่ เวลิด์ไวด์  
(ประเทศไทย) จ ำกดั 

 
รวม 

 ณ วนัที่ 31 ธันวำคม ณ วนัที่ 31 ธันวำคม ณ วนัที่ 31 ธันวำคม ณ วนัที่ 31 ธันวำคม ณ วนัที่ 31 ธันวำคม ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 

 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 
 บำท บำท บำท บำท บำท บำท บำท บำท บำท บำท บำท บำท 
             

รำยได ้  803,464   2,299,778   49,896,753   54,250,118   47,447,548   51,785,610   49,879,276   37,687,901  205,380,974  227,770,325  353,408,015  373,793,732  
ค่ำเส่ือมรำคำและค่ำตดัจ ำหน่ำย  26,261   60,069   -     (104,855)  (13,384)  (204,213)  (41,984)  (18,022)  (1,270,381)  (1,303,839)  (1,299,488)  (1,570,860) 
รำยไดด้อกเบ้ีย  -     -     -     -     -     21,449   5,493   12,986   179,423   57,989   184,916   92,424  
ค่ำใชจ่้ำยดอกเบ้ีย  -     -     -     (9,265)  -     -     -     -     -     -     -     (9,265) 

ก ำไร(ขำดทุน)ก่อนภำษีเงนิได้  595,223   456,884   3,732,897   1,581,550   1,884,220   3,549,945   2,964,693   2,126,005   12,392,903   7,715,765   21,569,936   15,430,149  
ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินได ้  -     -     -     (56,736)  (469,641)  (837,006)  (622,896)  (458,009)  (2,633,007)  (1,190,714)  (3,725,544)  (2,542,465) 

ก ำไร(ขำดทุน)ส ำหรับปี  595,223   456,884   3,732,897   1,524,814   1,414,579   2,712,939   2,341,797   1,667,996   9,759,896   6,525,052   17,844,392   12,887,685  

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวม  595,223   456,884   3,732,897   1,524,814   1,414,579   2,712,939   2,341,797   1,667,996   9,759,896   6,525,052   17,844,392   12,887,685  
 

ขอ้มูลขำ้งตน้เป็นจ ำนวนท่ีรวมอยูใ่นงบกำรเงินของกำรร่วมคำ้ (ซ่ึงไม่ใช่เพียงแค่ส่วนแบ่งของกลุ่มกิจกำรในกำรร่วมคำ้ดงักล่ำว) และปรับปรุงเก่ียวกบัควำมแตกต่ำงของนโยบำยกำรบญัชีของกลุ่มกิจกำรและ 
กำรร่วมคำ้ 



บริษัท ทริพเพลิ ไอ โลจิสติกส์ จ ำกดั 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559 
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13 เงนิลงทุนในบริษัทร่วมและกำรร่วมค้ำ (ต่อ) 
 

13.2 กำรร่วมค้ำ (ต่อ) 
 
ขอ้มูลทำงกำรเงินโดยสรุป 
 

 
GSA Asia Cargo 

Co., Ltd. 
Hazchem Logistics  

Management Pte. Ltd. 
บริษัท ซีดบับลวิที เคมิคอล  

โลจิสติกส์ จ ำกดั 
บริษัท ฮำซเคม ทรำนส์  
แมเนจเมนท์ จ ำกดั 

บริษทั เอก็คู่ เวลิด์ไวด์  
(ประเทศไทย) จ ำกดั 

 
รวม 

 ณ วนัที่ 31 ธันวำคม ณ วนัที่ 31 ธันวำคม ณ วนัที่ 31 ธันวำคม ณ วนัที่ 31 ธันวำคม ณ วนัที่ 31 ธันวำคม ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 

 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 
 บำท บำท บำท บำท บำท บำท บำท บำท บำท บำท บำท บำท 
             

สินทรัพยสุ์ทธิ ณ วนัส้ินปี 3,672,784   3,526,428   9,694,476   5,940,863  4,117,691  5,463,113  6,453,729   4,111,932 14,710,750   4,950,853   38,709,430   23,993,189  

ส่วนไดเ้สียในกำรร่วมคำ้ (ร้อยละ)  60     60   55   55   51   51   60   60   43   43    
มูลค่ำตำมบญัชี  2,203,670     2,115,857   5,331,962   3,267,475   2,130,622   2,786,188   3,872,237   2,467,159   6,325,623   2,128,867   19,864,114   12,765,546  

 



บริษัท ทริพเพลิ ไอ โลจิสติกส์ จ ำกดั 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559 
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13 เงนิลงทุนในบริษัทร่วมและกำรร่วมค้ำ (ต่อ) 
 

13.2 กำรร่วมค้ำ (ต่อ) 
 
กำรร่วมคำ้ท่ีแต่ละรำยไม่มีสำระส ำคญันอกเหนือจำกส่วนไดเ้สียในกำรร่วมคำ้ดงักล่ำวขำ้งตน้ กลุ่มกิจกำรยงัมีส่วนไดเ้สีย
ในกำรร่วมคำ้ท่ีแต่ละรำยไม่มีสำระส ำคญัอีกจ ำนวนหน่ึง ซ่ึงไดบ้นัทึกเงินลงทุนโดยใชว้ธีิส่วนไดเ้สีย 
 
 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 
 บำท บำท 
   

มูลค่ำตำมบญัชีโดยรวมของส่วนไดเ้สียในกำรร่วมคำ้ซ่ึงกิจกำร   
   บนัทึกบญัชีตำมวธีิส่วนไดเ้สียแต่ละรำยท่ีไม่มีสำระส ำคญั 859,045   450,091  

ก ำไร(ขำดทุน)สุทธิ (1,225,972)  (2,633,895)  

ก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จ  (1,225,972)  (2,633,895) 

 



บริษัท ทริพเพลิ ไอ โลจิสติกส์ จ ำกดั 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559 
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14 อสังหำริมทรัพย์เพ่ือกำรลงทุน – สุทธิ 
 

 งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
  ส่วนปรับปรุง   
 ที่ดนิ อำคำร อำคำร รวม 
 บำท บำท บำท บำท 

     
     
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2558     
รำคำทุน - - - - 
หกั  ค่ำเส่ือมรำคำสะสม - - - - 

รำคำตำมบญัชี – สุทธิ - - - - 

     
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559     
รำคำตำมบญัชีตน้ปี - สุทธิ - - -   -  
ซ้ือเพิ่ม - 36,659 -  36,659  
เพิ่มข้ึนจำกกำรโอนกิจกำรจำกบริษทัยอ่ย      
   (หมำยเหตุฯ 12) 32,517,000 46,883,087 15,785,531 95,185,618  
โอนจำกท่ีดิน อำคำร และอุปกรณ์     
   (หมำยเหตุฯ 15) - 666,553 - 666,553 
ค่ำเส่ือมรำคำ  - (1,359,947) (322,802) (1,682,749) 

รำคำตำมบญัชีปลำยปี - สุทธิ 32,517,000 46,226,352 15,462,729  94,206,081  

     
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559     
รำคำทุน 32,517,000 50,889,752 15,785,531 99,192,283 
หกั  ค่ำเส่ือมรำคำสะสม - (4,663,400) (322,802) (4,986,202) 

รำคำตำมบญัชี - สุทธิ 32,517,000 46,226,352 15,462,729 94,206,081 

     
มูลค่ำยติุธรรม    134,295,000 

 
มูลค่ำยติุธรรมของอสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุนประเมินโดยผูป้ระเมินรำคำอิสระซ่ึงใชว้ิธีวิเครำะห์มูลค่ำจำกตน้ทุน และอยูใ่น
ขอ้มูลระดบั 2 ของล ำดบัชั้นมูลค่ำยติุธรรม 

 



บริษัท ทริพเพลิ ไอ โลจิสติกส์ จ ำกดั 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559 
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15 ที่ดนิ อำคำร และอุปกรณ์ - สุทธิ 
 งบกำรเงนิรวม 

   ส่วนปรับปรุง เคร่ืองมือและ รถยนต์และ เคร่ืองตกแต่ง   
 ที่ดนิ อำคำร อำคำร อุปกรณ์ อุปกรณ์ ส ำนักงำน เคร่ืองใช้ส ำนักงำน รวม 
 บำท บำท บำท บำท บำท บำท บำท บำท 

ณ วนัที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2558         
รำคำทุน 33,432,000 88,103,747 10,490,062 29,158,067 63,027,340 21,182,268 40,083,320 285,476,804 

หกั  ค่ำเส่ือมรำคำสะสม - (7,929,938) (6,018,080) (15,847,187) (30,703,469) (10,761,810) (20,865,869) (92,126,353) 

รำคำตำมบญัชี – สุทธิ 33,432,000 80,173,809 4,471,982 13,310,880 32,323,871 10,420,458 19,217,451 193,350,451 

         
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2558         
รำคำตำมบญัชีตน้ปี - สุทธิ 33,432,000 80,173,809 4,471,982 13,310,880 32,323,871 10,420,458 19,217,451 193,350,451 
ซ้ือเพิ่ม - 354,912 4,678,725 9,424,885 4,391,308 1,938,877 6,718,651 27,507,358 
จ ำหน่ำย - สุทธิ - - - (15,464) (685,581) (3,497) (119,150) (823,692) 
ตดัจ ำหน่ำย - สุทธิ - - - (3,994,341) - - (15,831) (4,010,172) 
ค่ำเส่ือมรำคำ - (4,624,820) (1,618,490) (5,183,908) (11,008,817) (3,129,927) (5,770,232) (31,336,194) 

รำคำตำมบญัชีปลำยปี - สุทธิ 33,432,000 75,903,901 7,532,217 13,542,052 25,020,781 9,225,911 20,030,889 184,687,751 

         
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2558         
รำคำทุน 33,432,000 88,458,659 15,168,787 20,093,039 62,307,807 21,138,642 44,313,325 284,912,259 
หกั  ค่ำเส่ือมรำคำสะสม - (12,554,758) (7,636,570) (6,550,987) (37,287,026) (11,912,731) (24,282,436) (100,224,508) 

รำคำตำมบญัชี - สุทธิ 33,432,000 75,903,901 7,532,217 13,542,052 25,020,781 9,225,911 20,030,889 184,687,751 



บริษัท ทริพเพลิ ไอ โลจิสติกส์ จ ำกดั 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559 
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15 ที่ดนิ อำคำร และอุปกรณ์ - สุทธิ (ต่อ) 
 

 งบกำรเงนิรวม 

   ส่วนปรับปรุง เคร่ืองมือและ รถยนต์และ เคร่ืองตกแต่ง   
 ที่ดนิ อำคำร อำคำร อุปกรณ์ อุปกรณ์ ส ำนักงำน เคร่ืองใช้ส ำนักงำน รวม 
 บำท บำท บำท บำท บำท บำท บำท บำท 
         

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559         
รำคำตำมบญัชีตน้ปี - สุทธิ 33,432,000 75,903,901 7,532,217 13,542,052 25,020,781 9,225,911 20,030,889 184,687,751 

ซ้ือเพิ่ม - 78,159 20,000  20,868,189   9,433,467  2,656,646   16,021,686   49,078,147  

จ ำหน่ำย - สุทธิ -  -  -     (5,235,223)  (561,824)  (103,419)  (692,091)  (6,592,557) 

ตดัจ ำหน่ำย - สุทธิ  -     -     -     -   -     -     (6,239)  (6,239) 

ค่ำเส่ือมรำคำ  -     (4,670,131)  (2,128,840)  (5,323,670)  (9,085,177)  (3,546,608)  (7,426,618)  (32,181,044) 

รำคำตำมบญัชีปลำยปี - สุทธิ  33,432,000   71,311,929   5,423,377   23,851,348   24,807,247   8,232,530   27,927,627   194,986,058  

         

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559         
รำคำทุน  33,432,000   74,037,392   15,188,787   33,769,595   48,457,579   21,872,739   56,869,768   283,627,860  

หกั  ค่ำเส่ือมรำคำสะสม  -     (2,725,463)  (9,765,410)  (9,918,247)  (23,650,332)  (13,640,209)  (28,942,141)  (88,641,802) 

รำคำตำมบญัชี - สุทธิ  33,432,000   71,311,929   5,423,377   23,851,348   24,807,247   8,232,530   27,927,627   194,986,058  

 



บริษัท ทริพเพลิ ไอ โลจิสติกส์ จ ำกดั 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559 
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15 ที่ดนิ อำคำร และอุปกรณ์ - สุทธิ (ต่อ) 
 

 งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 ส่วนปรับปรุง
อำคำร 

 
เคร่ืองใช้ส ำนักงำน 

เคร่ืองตกแต่ง
ส ำนักงำน รวม 

 บำท บำท บำท บำท 
     

ณ วนัที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2558     
รำคำทุน 3,970,006  1,239,240   1,960,811   7,170,057  
หกั  ค่ำเส่ือมรำคำสะสม (2,985,426)  (1,155,363)  (1,825,308)  (5,966,097) 

รำคำตำมบญัชี - สุทธิ 984,580  83,877   135,503  1,203,960  

     
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2558     
รำคำตำมบญัชีตน้ปี - สุทธิ 984,580  83,877   135,503   1,203,960  
ค่ำเส่ือมรำคำ  (318,027)  (24,991)  (36,185)  (379,203) 

รำคำตำมบญัชีปลำยปี - สุทธิ 666,553  58,886   99,318   824,757  

     
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2558     
รำคำทุน 3,970,006  1,239,240   1,960,811   7,170,057  
หกั  ค่ำเส่ือมรำคำสะสม (3,303,453)  (1,180,354)  (1,861,493)  (6,345,300) 

รำคำตำมบญัชี - สุทธิ 666,553  58,886   99,318   824,757  

     
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559     
รำคำตำมบญัชีตน้ปี - สุทธิ 666,553  58,886   99,318   824,757  
ซ้ือเพิ่ม -  7,360,667   147,839   7,508,506  
เพิ่มข้ึนจำกกำรโอนกิจกำรจำกบริษทัยอ่ย    
   (หมำยเหตุฯ 12) 

 
- 

 
 386,538  

 
 1,454,631  

 
 1,841,169  

โอนไปอสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุน     
   (หมำยเหตุฯ 14) (666,553) - - (666,553) 
ค่ำเส่ือมรำคำ  -  (201,977)  (264,622)  (466,599) 

รำคำตำมบญัชีปลำยปี - สุทธิ -  7,604,114   1,437,166   9,041,280  

     
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559     
รำคำทุน -  8,986,445   3,563,282   12,549,727  
หกั  ค่ำเส่ือมรำคำสะสม -  (1,382,331)  (2,126,116)  (3,508,447) 

รำคำตำมบญัชี - สุทธิ -  7,604,114   1,437,166   9,041,280  



บริษัท ทริพเพลิ ไอ โลจิสติกส์ จ ำกดั 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559 
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15 ที่ดนิ อำคำร และอุปกรณ์ - สุทธิ (ต่อ) 
 

สินทรัพยต์ำมสญัญำเช่ำกำรเงินท่ีกลุ่มกิจกำรเป็นผูเ้ช่ำซ่ึงรวมแสดงในรำยกำรขำ้งตน้ประกอบยำนพำหนะ มีรำยละเอียดดงัต่อไปน้ี 
 

 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 

 บำท บำท บำท บำท 
     

สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี     
     

รำคำทุนของสินทรัพยต์ำมสญัญำเช่ำกำรเงิน 58,974,172 30,406,224 6,676,879 - 
หกั ค่ำเส่ือมรำคำสะสม (16,348,299) (7,233,761) (95,071) - 

รำคำตำมบญัชี – สุทธิ 42,625,873 23,172,463 6,581,808 - 
 

16 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ 

 งบกำรเงนิรวม 

 โปรแกรม 
 คอมพวิเตอร์ 
 บำท 

ณ วนัที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2558  
รำคำทุน 4,377,158 
หกั  ค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสม (2,809,222) 
รำคำตำมบญัชี - สุทธิ 1,567,936 
  

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2558   
รำคำตำมบญัชีตน้ปี - สุทธิ 1,567,936 
ซ้ือเพิ่ม 250,000 
ค่ำตดัจ ำหน่ำย (448,445) 
รำคำตำมบญัชีปลำยปี - สุทธิ 1,369,491 
  

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2558  
รำคำทุน 4,627,158 
หกั  ค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสม (3,257,667) 
รำคำตำมบญัชี - สุทธิ 1,369,491 
  

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559  
รำคำตำมบญัชีตน้ปี - สุทธิ  1,369,491  
ซ้ือเพิ่ม  3,659,097  
ค่ำตดัจ ำหน่ำย  (532,754) 
รำคำตำมบญัชีปลำยปี - สุทธิ  4,495,834  
 



บริษัท ทริพเพลิ ไอ โลจิสติกส์ จ ำกดั 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559 
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16 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน – สุทธิ (ต่อ) 

 
งบกำรเงนิเฉพำะ

กจิกำร 

 โปรแกรม 
 คอมพวิเตอร์ 

 บำท 

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559  
รำคำทุน  8,286,255  
หกั  ค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสม  (3,790,421) 

รำคำตำมบญัชี - สุทธิ  4,495,834  
  

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559  
รำคำตำมบญัชีตน้ปี - สุทธิ  -    
ซ้ือเพิ่ม 109,749   
เพิ่มข้ึนจำกกำรโอนกิจกำรจำกบริษทัยอ่ย (หมำยเหตุฯ 12) 10,429 
ตดัจ ำหน่ำย  (5,216) 

รำคำตำมบญัชีปลำยปี - สุทธิ 114,962  
  

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559  
รำคำทุน 120,178  
หกั  ค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสม  (5,216) 

รำคำตำมบญัชี - สุทธิ  114,962  

 
17 ภำษีเงนิได้รอกำรตัดบัญชี 

 
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีสำมำรถวเิครำะห์ไดด้งัน้ี 
 
 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 

 บำท บำท บำท บำท 
     

สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี     
     

สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีท่ีจะใชป้ระโยชน์ 
   ภำยใน 12 เดือน 

 
- 

 
- - - 

สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีท่ีจะใชป้ระโยชน์ 
   เกินกวำ่ 12 เดือน 

 
4,810,736 

 
3,695,098 

 
838,785 

 
522,501 

 4,810,736 3,695,098 838,785 522,501 



บริษัท ทริพเพลิ ไอ โลจิสติกส์ จ ำกดั 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559 
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17 ภำษีเงนิได้รอกำรตัดบัญชี (ต่อ) 
 
รำยกำรเคล่ือนไหวของภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีมีดงัน้ี 
 
 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 

 บำท บำท บำท บำท 
     

ณ วนัท่ี 1 มกรำคม   3,695,098  6,872,649  522,501  415,134 
เพิ่ม / (ลด) ในก ำไรหรือขำดทุน (หมำยเหตุฯ ขอ้ 29)  1,115,638  (3,177,551)  316,284  107,367 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม   4,810,736  3,695,098  838,785  522,501 

 
รำยกำรเคล่ือนไหวของสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีมีดงัน้ี 
 
 งบกำรเงนิรวม 

 ณ วนัที่ 1 มกรำคม 
พ.ศ. 2559 

รำยกำรที่รับรู้ 
ในงบก ำไรขำดทุน 

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม  
พ.ศ. 2559 

 บำท บำท บำท 
    

สินทรัพย์ภำษีเงนิได้รอกำรตัดบัญชี    
ค่ำเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ  783,049   -     783,049  
ผลประโยชน์พนกังำน 2,912,049 1,115,638 4,027,687 

รวม  3,695,098   1,115,638   4,810,736  

 
 งบกำรเงนิรวม 

 ณ วนัที่ 1 มกรำคม 
พ.ศ. 2558 

รำยกำรที่รับรู้ 
ในงบก ำไรขำดทุน 

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม  
พ.ศ. 2558 

 บำท บำท บำท 
    

สินทรัพย์ภำษีเงนิได้รอกำรตัดบัญชี    
ค่ำเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ 65,951 717,098 783,049 
ผลประโยชน์พนกังำน 2,462,032 450,017 2,912,049 
ขำดทุนสะสม 4,344,666 (4,344,666) - 

รวม 6,872,649 (3,177,551) 3,695,098 

 



บริษัท ทริพเพลิ ไอ โลจิสติกส์ จ ำกดั 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559 
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17 ภำษีเงนิได้รอกำรตัดบัญชี (ต่อ) 
 
รำยกำรเคล่ือนไหวของสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีมีดงัน้ี (ต่อ) 

 
 งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 ณ วนัที่ 1 มกรำคม 
พ.ศ. 2559 

รำยกำรที่รับรู้ 
ในงบก ำไรขำดทุน 

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม  
พ.ศ. 2559 

 บำท บำท บำท 
    

สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี    
ค่ำเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ  114,387   -     114,387  
ผลประโยชน์พนกังำน  408,114   316,284   724,398  

รวม  522,501   316,284   838,785  

 
 งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร (ปรับปรุงใหม่) 

 ณ วนัที่ 1 มกรำคม 
พ.ศ. 2558 

รำยกำรที่รับรู้ 
ในงบก ำไรขำดทุน 

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม  
พ.ศ. 2558 

 บำท บำท บำท 
    

สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี    
ค่ำเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ 65,951 48,436 114,387 
ผลประโยชน์พนกังำน 349,183 58,931 408,114 

รวม 415,134 107,367 522,501 

 
สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีส ำหรับรำยกำรขำดทุนทำงภำษีท่ียงัไม่ไดใ้ชย้กไปจะรับรู้ไดไ้ม่เกินจ ำนวนท่ีเป็นไปไดค่้อนขำ้งแน่วำ่
จะมีก ำไรทำงภำษีในอนำคตเพียงพอท่ีจะใชป้ระโยชน์ทำงภำษีนั้น 
 

18 เงนิประกนัสัญญำ 
 

 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 

 บำท บำท บำท บำท 
     

เงินมดัจ ำจ่ำยอ่ืน ๆ  4,132,988  18,435,149  72,300  59,200 
เงินมดัจ ำ และ เงินประกนั  424,575  1,248,381  348,200  - 
เงินมดัจ ำในกำรค ้ำประกนัสญัญำ  29,386,007  19,399,816  -    2,250,000 

 33,943,570 39,083,346 420,500 2,309,200 

 



บริษัท ทริพเพลิ ไอ โลจิสติกส์ จ ำกดั 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559 
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19 สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีนอ่ืน 
 

 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 

 บำท บำท บำท บำท 
     

ภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลถูกหกั ณ ท่ีจ่ำย  15,878,933  23,054,732  1,124,336  176,864 

ลูกหน้ีกรมสรรพำกร  310,107 -  -    - 

  16,189,040  23,054,732  1,124,336  176,864 

 
20 เงนิกู้ยืม 

 

20.1 เงนิเบิกเกนิบัญชีและเงนิกู้ยืมระยะส้ันจำกสถำบันกำรเงนิ 
 

 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

    พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 
 บำท บำท บำท บำท 
     

เงินเบิกเกินบญัชีธนำคำร  15,486,972  21,183,615 - - 
เงินกูย้มืระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงิน  30,000,000  - - - 

  45,486,972  21,183,615 - - 

 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2559 เงินเบิกเกินบญัชี มีอตัรำดอกเบ้ียร้อยละ 1.5 ถึง 2.0 ต่อปี (พ.ศ. 2558 : ร้อยละ 1.5 ถึง 2.0 ต่อปี)  
 
เงินกูย้มืระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงิน ประกอบดว้ยรำยละเอียดดงัน้ี 
 
 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

    พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 
 บำท บำท บำท บำท 
     

ยอดคงเหลือตน้งวด - - - - 
กูเ้พิ่ม 40,000,000 - - - 
เพิ่มข้ึนจำกกำรโอนกิจกำรจำกบริษทัยอ่ย     
   (หมำยเหตุฯขอ้ 12) 

 
- 

 
- 

 
7,000,000 

 
- 

จ่ำยช ำระคืน (10,000,000) - (7,000,000) - 

ยอดคงเหลือปลำยงวด 30,000,000 - - - 

 



บริษัท ทริพเพลิ ไอ โลจิสติกส์ จ ำกดั 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559 
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20 เงนิกู้ยืม (ต่อ) 
 

20.1 เงนิเบิกเกนิบัญชีและเงนิกู้ยืมระยะส้ันจำกสถำบันกำรเงนิ (ต่อ) 
 

ในระหว่ำงปี พ.ศ. 2559 กลุ่มกิจกำรไดกู้ย้มืเงินระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงินจ ำนวน 40.00 ลำ้นบำท อตัรำดอกเบ้ีย MLR - ร้อยละ 
1.50 ต่อปี มีก ำหนดช ำระคืนภำยใน 90 วนั 
 
มูลค่ำยติุธรรมของเงินกูย้มืระยะสั้นท่ีมีอตัรำดอกเบ้ียคงท่ีมีมูลค่ำใกลเ้คียงกบัรำคำตำมบญัชี เน่ืองจำกมีระยะเวลำท่ีครบก ำหนด
ภำยในหน่ึงปี ผลกระทบของอตัรำคิดลดจึงไม่มีสำระส ำคญั 

 
20.2 เงนิกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงนิ 

 
เงินกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม ประกอบดว้ยรำยละเอียดดงัน้ี 
 
 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 

 บำท บำท บำท บำท 
     

เงินกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน     
   ท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยใน 1 ปี  8,717,250  9,863,396 - - 
เงินกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน     
   ท่ีถึงก ำหนดช ำระเกินกวำ่ 1 ปี  8,194,888  23,298,255 - - 

รวม  16,912,138  33,161,651 - - 

 
กำรเปล่ียนแปลงของเงินกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงินส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม ประกอบดว้ยรำยละเอียดดงัน้ี 
 
 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 

 บำท บำท บำท บำท 
     

ณ วนัท่ี 1 มกรำคม  33,161,651  24,788,449 - - 
เพิ่มข้ึนระหวำ่งปี  -  15,000,000 - - 
ลดลงระหวำ่งปี (16,249,513) (6,626,798) - - 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม  16,912,138  33,161,651 - - 

 
มูลค่ำยติุธรรมของเงินกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงินมีอตัรำดอกเบ้ียลอยตวั ดงันั้นมูลค่ำยติุธรรมจึงใกลเ้คียงกบัรำคำตำมบญัชี 
 



บริษัท ทริพเพลิ ไอ โลจิสติกส์ จ ำกดั 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559 
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20 เงนิกู้ยืม (ต่อ) 
 

20.2 เงนิกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงนิ (ต่อ) 
 
รำยกำรเคล่ือนไหวส ำหรับเงินกูย้มืระยะยำวส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2559 และ พ.ศ. 2558 ประกอบดว้ยรำยละเอียดดงัน้ี 
 

   พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558  กำรช ำระเงนิกู้ 

 วงเงิน(บำท) วตัถุประสงค์ บำท บำท อตัรำดอกเบีย้ ก ำหนดช ำระคืนเงนิต้น ก ำหนดช ำระคืนดอกเบีย้ 
        

วงเงินท่ี 1 10,000,000 เพื่อจดัท ำรีไฟแนนซ์  -    7,960,000 ปีท่ี 1 MLR-1 
ปีท่ี 2 MLR-0.50 
ปีท่ี 3 MLR 

ผอ่นช ำระเงินตน้จ ำนวน 84 งวด 
(ทุกงวดรำย 1 เดือน)  

ก ำหนดจ่ำยเป็นรำยเดือน 

วงเงินท่ี 2 3,000,000 ทัว่ไป  1,863,306  2,449,047  MLR ผอ่นช ำระเงินตน้จ ำนวน 60 งวด 
(ทุกงวดรำย 1 เดือน)  

ก ำหนดจ่ำยเป็นรำยเดือน 

วงเงินท่ี 3 13,000,000 เพื่อลงทุนในคลงัสินคำ้ 
   และ เพิ่มสภำพคล่อง 

 7,137,832  12,915,000 MLR-1 ผอ่นช ำระเงินตน้จ ำนวน 60 งวด 
(ทุกงวดรำย 1 เดือน) 

ก ำหนดจ่ำยเป็นรำยเดือน 

วงเงินท่ี 4 15,000,000 เพื่อลงทุนในธุรกิจ ขยำยกิจกำร และ 
   หมุนเวยีนในธุรกิจ 

 
 7,911,000  

 
9,837,604 

ปีท่ี 1-2 MLR-1 
ปีท่ี 3 MLR 

ผอ่นช ำระเงินตน้จ ำนวน 36 งวด 
(ทุกงวดรำย 1 เดือน) 

ก ำหนดจ่ำยเป็นรำยเดือน 

    16,912,138  33,161,651    



บริษัท ทริพเพลิ ไอ โลจิสติกส์ จ ำกดั 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559 
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20 เงนิกู้ยืม (ต่อ) 
 

20.3 หนีสิ้นตำมสัญญำเช่ำกำรเงนิ 
 
จ ำนวนเงินขั้นต ่ำท่ีตอ้งจ่ำยซ่ึงบนัทึกเป็นหน้ีสินตำมสญัญำเช่ำกำรเงิน มีดงัต่อไปน้ี 
 
 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 

 บำท บำท บำท บำท 
     

ครบก ำหนดภำยในไม่เกิน 1 ปี  8,052,288  5,083,495  2,010,474  - 
ครบก ำหนดเกิน 1 ปีแต่ไม่เกิน 5 ปี  19,073,818  9,938,913  5,696,344  - 

  27,126,106  15,022,408  7,706,818  - 
หกั  ค่ำใชจ่้ำยทำงกำรเงินในอนำคตของ     
           สญัญำเช่ำกำรเงิน (2,828,833) (1,343,787) (805,283) - 

     
มูลค่ำปัจจุบนัของหน้ีสินตำมสญัญำเช่ำกำรเงิน  24,297,273  13,678,621  6,901,535  - 

     
หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำกำรเงิน     
- ส่วนท่ีหมุนเวยีน  6,767,248  5,246,465  1,657,329  - 
- ส่วนท่ีไม่หมุนเวยีน  17,530,025  8,432,156  5,244,206  - 

  24,297,273  13,678,621  6,901,535  - 

 
มูลค่ำปัจจุบนัของหน้ีสินตำมสญัญำเช่ำกำรเงินมีรำยละเอียดดงัน้ี 
 
 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 

 บำท บำท บำท บำท 
     

ครบก ำหนดภำยในไม่เกิน 1 ปี  6,767,248  5,246,465  1,657,329  - 
ครบก ำหนดเกิน 1 ปีแต่ไม่เกิน 5 ปี  17,530,025  8,432,156  5,244,206  - 

  24,297,273  13,678,621  6,901,535  - 

 



บริษัท ทริพเพลิ ไอ โลจิสติกส์ จ ำกดั 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559 
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20 เงนิกู้ยืม (ต่อ) 
 

20.4 เงนิกู้ยืมระยะส้ันจำกกจิกำรและบุคคลอ่ืน 

 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 

 บำท บำท บำท บำท 
     

ณ วนัท่ี 1 มกรำคม - 83,887,660 - - 
จ่ำยช ำระคืน - (83,887,660) - - 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม - - - - 

 
เงินกูย้มืระยะสั้นจำกบุคคลหรือกิจกำรอ่ืน มีอตัรำดอกเบ้ียร้อยละ 1.50 ต่อปี ไม่มีหลกัประกนักำรกูย้มื และช ำระคืนเม่ือทวงถำม 

 

21 เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ่ื้น 

 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 

 บำท บำท บำท บำท 
     

เจำ้หน้ีกำรคำ้ 484,203,897  404,045,052  13,303,139  16,831,371 
เจำ้หน้ีกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั(หมำยเหตุฯขอ้ 31.4)  6,075,920  8,026,939  1,244,254  1,838,163 
ค่ำใชจ่้ำยคำ้งจ่ำย  94,870,195  72,714,443  11,806,139  4,231,453 

  585,150,012  484,786,434  26,353,532  22,900,987 

 
22 หนีสิ้นหมุนเวยีนอ่ืน 

 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 

 บำท บำท บำท บำท 
     

ภำษีหกั ณ ท่ีจ่ำยคำ้งจ่ำย  3,985,782  2,247,170  542,916  103,151 
ภำษีขำย  -    119,843  -    - 
เจำ้หน้ีกรมสรรพำกร  2,759,907  2,199,586  119,200  109,303 
ภำษีขำยท่ียงัไม่ถึงก ำหนด  7,375,987  6,414,749  727,535  157,815 
ภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลคำ้งจ่ำย  6,330,857  1,162,919  -    - 
อ่ืนๆ  3,889,964  1,043,345  -    - 

  24,342,497  13,187,612  1,389,651  370,269 



บริษัท ทริพเพลิ ไอ โลจิสติกส์ จ ำกดั 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559 
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23 ภำระผูกพนัผลประโยชน์พนักงำน 
 

 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 

 บำท บำท บำท บำท 
     

วนัท่ี 1 มกรำคม  14,560,242  11,769,254  2,040,567  1,745,915 
ตน้ทุนบริกำรปัจจุบนั  4,525,235  2,723,825  1,547,372  240,525 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย  1,038,007  372,163  536,605  54,127 
ปรับปรุงรำยกำรพนกังำนจำ้งออกระหวำ่งปี (323,998) (305,000) - - 
โอนจำกบริษทัยอ่ย  - - 69,379 - 

วนัท่ี 31 ธนัวำคม 19,799,486 14,560,242 4,193,923 2,040,567 

 
ขอ้สมมติฐำนจำกกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยัท่ีส ำคญั ณ วนัท่ีในงบแสดงฐำนะกำรเงินรวมและงบแสดงฐำนะ
กำรเงินเฉพำะกิจกำร มีดงัต่อไปน้ี 
 
 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 
   

อตัรำคิดลด  ร้อยละ 3.1 ร้อยละ 3.1 
อตัรำกำรข้ึนเงินเดือน ร้อยละ 7.0  ร้อยละ 7.0  
อตัรำกำรลำออก   
- อำยนุอ้ยกวำ่ 30 ปี ร้อยละ 20.0 ร้อยละ 20.0 
- ตั้งแต่ 30 ปี ถึงนอ้ยกวำ่ 40 ปี ร้อยละ 12.0 ร้อยละ 12.0 
- ตั้งแต่ 40 ปี ถึงนอ้ยกวำ่ 55 ปี ร้อยละ 7.0 ร้อยละ 7.0 
- อำย ุ55 ปี ข้ึนไป ร้อยละ 0.0 ร้อยละ 0.0 

 



บริษัท ทริพเพลิ ไอ โลจิสติกส์ จ ำกดั 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559 
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23 ภำระผูกพนัผลประโยชน์พนักงำน (ต่อ) 
 

 ผลกระทบต่อภำระผูกพนัโครงกำรผลประโยชน์ที่ก ำหนดไว้ 

 กำรเปลี่ยนแปลง 

ในข้อสมมติ กำรเพิม่ขึน้ของข้อสมมติ กำรลดลงของข้อสมมติ 
    

อตัรำคิดลด ร้อยละ 1 ลดลง ร้อยละ 12 เพิ่มข้ึน ร้อยละ 14 
อตัรำกำรเพิ่มข้ึนของเงินเดือน ร้อยละ 1 เพิ่มข้ึน ร้อยละ 14 ลดลง ร้อยละ 12 
อตัรำกำรลำออกของพนกังำน ร้อยละ 20 ลดลง ร้อยละ 13 ลดลง ร้อยละ 16 
 
กำรวิเครำะห์ควำมอ่อนไหวขำ้งตน้น้ีอำ้งอิงจำกกำรเปล่ียนแปลงขอ้สมมติ ขณะท่ีให้ขอ้สมมติอ่ืนคงท่ี ในทำงปฏิบติัสถำนกำรณ์
ดงักล่ำวยำกท่ีจะเกิดข้ึน และกำรเปล่ียนแปลงในขอ้สมมติอำจมีควำมสัมพนัธ์กนั ในกำรค ำนวณกำรวิเครำะห์ควำมอ่อนไหวของ
ภำระผูกพนัผลประโยชน์ท่ีก ำหนดไวท่ี้มีต่อกำรเปล่ียนแปลงในขอ้สมมติหลกัไดใ้ช้วิธีเดียวกบั (มูลค่ำปัจจุบนัของภำระผูกพนั
โครงกำรผลประโยชน์ท่ีก ำหนดไวค้  ำนวณดว้ยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมำณกำรไว ้(Projected Unit Credit Method)) ณ วนัส้ิน
รอบระยะเวลำรำยงำน)ในกำรค ำนวณหน้ีสินบ ำเหน็จบ ำนำญท่ีรับรู้ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน 
 
วธีิกำรและประเภทของขอ้สมมติท่ีใชใ้นกำรจดัท ำกำรวเิครำะห์ควำมอ่อนไหวไม่ไดเ้ปล่ียนแปลงจำกปีก่อน 
 
ระยะเวลำถวัเฉล่ียถ่วงน ้ ำหนกัของภำระผูกพนัตำมโครงกำรผลประโยชน์ในงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร คือ 18 ปี 
(พ.ศ. 2558: 18 ปี) 
 
กำรวเิครำะห์กำรครบก ำหนดของกำรจ่ำยช ำระผลประโยชน์พนกังำนท่ีไม่มีกำรคิดลด มีดงัน้ี 
 
 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 

 บำท บำท บำท บำท 
     

ครบก ำหนดช ำระภำยใน     
     

นอ้ยกวำ่ 1 ปี 206,886 602,694 - 35,000 
เกินกวำ่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 2 ปี 1,342,518 1,388,747 114,513 62,757 
เกินกวำ่ 2 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 3,878,223 3,839,438 87,461 139,217 
เกินกวำ่ 5 ปี 73,548,483 73,747,925 11,574,032 11,574,032 

 78,976,110 79,578,804 11,776,006 11,811,006 

 
 



บริษัท ทริพเพลิ ไอ โลจิสติกส์ จ ำกดั 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559 
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24 ทุนเรือนหุ้น 
 

 จ ำนวนหุ้น หุ้นสำมัญ รวม 
 หุ้น บำท บำท 
    

ณ วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2558 50,000 5,000,000 5,000,000 
กำรออกหุน้ 2,100,000 210,000,000 210,000,000 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2558 2,150,000 215,000,000 215,000,000 
กำรออกหุน้ - - - 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2559 2,150,000 215,000,000 215,000,000 

 
หุน้สำมญัจดทะเบียนทั้งหมดซ่ึงมีรำคำมูลค่ำหุน้ละ 100 บำท (พ.ศ. 2558 : 100 บำท) มีจ ำนวน  2,150,000 หุน้ (พ.ศ. 2558 : 50,000 หุน้) 
หุน้ทั้งหมดไดอ้อกและช ำระเตม็มูลค่ำแลว้ 
 
ในกำรประชุมวิสำมญั คร้ังท่ี 1/2558 เม่ือวนัท่ี 2 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2558 ผูถื้อหุ้นไดมี้มติอนุมติั เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทัจำก 
หุ้นสำมัญจ ำนวน 50,000 หุ้น โดยมีมูลค่ำท่ีตรำไวหุ้้นละ 100 บำท เป็นหุ้นสำมัญจ ำนวน 2,150,000 หุ้น โดยมีมูลค่ำท่ีตรำไว ้
หุน้ละ 100 บำท บริษทัไดรั้บช ำระค่ำหุน้ส ำหรับหุน้สำมญัจ ำนวน 2,100,000 หุน้ ในรำคำหุน้ละ 100 บำท จ ำนวนเงิน 210,000,000 บำท 
เม่ือวนัท่ี 2 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2558 และไดจ้ดทะเบียนเพิ่มทุนกบักระทรวงพำณิชย ์เม่ือวนัท่ี 5 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2558 

 
25 ส ำรองตำมกฎหมำย 
 

กลุ่มกิจกำรตอ้งส ำรองตำมกฎหมำยอยำ่งน้อยร้อยละ 5 ของก ำไรสุทธิท่ีท ำมำหำไดห้ลงัจำกหักส่วนของขำดทุนสะสมยกมำ (ถำ้มี) 
จนกวำ่ส ำรองน้ีจะมีมูลค่ำไม่นอ้ยกวำ่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ส ำรองตำมกฎหมำยไม่สำมำรถจดัสรรได ้

 
26 รำยได้อ่ืน 

 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 

 บำท บำท บำท บำท 
     

รำยไดค่้ำเช่ำ - 1,435,340 - - 
รำยไดด้อกเบ้ีย 66,661 900,002 1,197,218 236,439 
รำยไดเ้งินปันผลจำกบริษทัยอ่ย - - 38,666,852 - 
ก ำไรจำกกำรขำยเงินลงทุนทัว่ไป - 62,959 - - 
ก ำไรจำกกำรจ ำหน่ำยอุปกรณ์ 8,913,933 1,217,066 - - 
รำยไดจ้ำกกำรยกหน้ีจำกเงินกูย้มืกรรมกำร 5,434,541 - - - 
รำยไดอ่ื้น 11,665,972  13,761,054  1,277,892  49,250 

  26,081,107  17,376,421  41,141,962  285,689 



บริษัท ทริพเพลิ ไอ โลจิสติกส์ จ ำกดั 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559 
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27 ต้นทุนทำงกำรเงนิ 

 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 

 บำท บำท บำท บำท 
     

ค่ำใชจ่้ำยทำงกำรเงิน:     
ดอกเบ้ียเงินกูย้มืจำกสถำบนักำรเงิน  2,918,552  6,722,444 66,379  11,804 
ดอกเบ้ียสญัญำเช่ำกำรเงิน  1,196,615  876,533  33,630    - 
ดอกเบ้ียเงินกูย้มืกรรมกำร  750,486  309,236  -    - 

  4,865,653  7,908,213  100,009  11,804 

 
28 ค่ำใช้จ่ำยตำมลักษณะ 

 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 

 บำท บำท บำท บำท 
     

ค่ำใชจ่้ำยผลประโยชน์พนกังำน  248,064,868   185,344,638   30,933,210   11,676,184  
ค่ำเส่ือมรำคำและค่ำตดัจ ำหน่ำย  32,720,022   31,784,639   2,154,564   379,203  
ขำดทุนจำกกำรเลิกใชท้รัพยสิ์น  976   4,010,171   -     -    
หน้ีสงสยัจะสูญ  6,947,175   3,343,310  -   -    
กำรจ่ำยโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์  614,379   18,150,659   614,379     18,150,659  
ค่ำเช่ำตำมสญัญำเช่ำด ำเนินงำน 76,634,747     28,082,493   1,673,044     1,660,560  
ค่ำสำธำรณูปโภค  47,634,277   24,394,056   2,491,866     1,366,456  
ค่ำธรรมเนียมวชิำชีพ และค่ำธรรมเนียมอ่ืน  78,024,037   27,671,211   16,857,450   2,854,587  
ค่ำซ่อมแซม  9,836,688   5,787,251   584,682   442,711  

 

29 ภำษีเงนิได้ 
 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 
 บำท บำท บำท บำท 
     

ภำษีเงินไดใ้นปีปัจจุบนั  26,458,878  11,362,018  -    820,519 

ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี (หมำยเหตุฯขอ้ 17)  (1,115,638) 3,177,551  (316,284) (107,367) 

  25,343,240  14,539,569  (316,284) 713,152 
 

ภำษีเงินไดท่ี้แสดงในงบก ำไรขำดทุนรวมค ำนวณจำกก ำไรสุทธิทำงภำษีของบริษทัในอตัรำร้อยละ 20 และของบริษทัยอ่ยในอตัรำ
ร้อยละ 17 หรือ 20 (2558 : อตัรำร้อยละ 17 หรือ 20 ) 



บริษัท ทริพเพลิ ไอ โลจิสติกส์ จ ำกดั 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559 
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29 ภำษีเงนิได้ (ต่อ) 
 
ภำษีเงินไดส้ ำหรับก ำไร (ขำดทุน) ก่อนภำษีเงินไดข้องกลุ่มกิจกำรมียอดจ ำนวนท่ีแตกต่ำงจำกกำรค ำนวณก ำไรทำงบญัชีคูณกบัอตัรำภำษี 
โดยมีรำยละเอียดดงัน้ี 
 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 
 บำท บำท บำท บำท 

     
ก ำไร(ขำดทุน)ก่อนภำษี  119,843,100  41,915,835   27,646,887   (14,682,044) 
     
ภำษีค  ำนวณจำกอตัรำภำษีร้อยละ 17 หรือ 20 31,399,770  8,317,893 5,529,378  (2,936,409) 

   (พ.ศ. 2558 : ร้อยละ 17 หรือ 20)     

ผลกระทบ:     

   ส่วนแบ่งก ำไรจำกเงินลงทุนในบริษทัร่วม     

      และกำรร่วมคำ้ (2,556,547) (1,692,556) - - 

   รำยไดท่ี้ไดรั้บยกเวน้ภำษีเงินได ้ (8,359,653) (706,691) (7,733,370) - 

   รำยจ่ำยท่ีถือเป็นรำยจ่ำยทำงภำษีไดเ้พิ่ม (20,319) (2,337) - - 

   ค่ำใชจ่้ำยท่ีไม่สำมำรถหกัภำษี 3,688,701 6,329,315 228,411 3,649,561 

   กำรใชผ้ลขำดทุนทำงภำษีงวดก่อนท่ีไม่ไดรั้บรู้เป็น     

       สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี (1,977,875) (44,488) - - 

   ผลขำดทุนทำงภำษีในงวดปัจจุบนัท่ีไม่ไดรั้บรู้เป็น     

       สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี 3,169,163 2,338,433 1,659,297 - 

ภำษีเงินได ้ 25,343,240   14,539,569   (316,284)  713,152  

 
30 ก ำไร(ขำดทุน)ต่อหุ้น 

 
ก ำไร(ขำดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐำนค ำนวณโดยกำรหำรก ำไร(ขำดทุน)สุทธิส ำหรับปีท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นสำมญัด้วยจ ำนวนหุ้นสำมญั 
ถวัเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกัท่ีถือโดยบุคคลภำยนอกในระหวำ่งปี 
 
 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 
     

ก ำไร(ขำดทุน)ส ำหรับปีส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ (บำท) 89,433,872 (1,996,337) 27,963,171 (15,395,196) 
จ ำนวนหุน้สำมญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกัท่ีถือโดย     
   บุคคลภำยนอกในระหวำ่งปี (หุน้) 2,150,000 400,000 2,150,000 400,000 

ก ำไร(ขำดทุน)ต่อหุน้ขั้นพื้นฐำน (บำท) 41.60 (4.99) 13.01 (38.49) 



บริษัท ทริพเพลิ ไอ โลจิสติกส์ จ ำกดั 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559 
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31 รำยกำรกบับุคคลหรือกจิกำรที่เกีย่วข้องกนั 
 

กิจกำรและบุคคลท่ีมีควำมสมัพนัธ์กบับริษทั ไม่วำ่ทำงตรงหรือทำงออ้ม โดยผำ่นกิจกำรอ่ืนแห่งหน่ึงหรือมำกกวำ่หน่ึงแห่ง โดยท่ีบุคคล
หรือกิจกำรนั้นมีอ ำนำจควบคุมบริษทั หรือถูกควบคุมโดยบริษทั หรืออยูภ่ำยใตก้ำรควบคุมเดียวกนักบับริษทั รวมถึงบริษทัท่ีด ำเนิน
ธุรกิจกำรลงทุน บริษทัยอ่ย และบริษทัยอ่ยในเครือเดียวกนั ถือเป็นกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทั  บริษทัร่วมและบุคคลท่ีเป็นเจำ้ของ
ส่วนไดเ้สียในสิทธิออกเสียงของบริษทัซ่ึงมีอิทธิพลอยำ่งเป็นสำระส ำคญัเหนือกิจกำร ผูบ้ริหำรส ำคญัรวมทั้งกรรมกำรและพนกังำน
ของบริษทัตลอดจนสมำชิกในครอบครัวท่ีใกลชิ้ดกบับุคคลเหล่ำนั้น กิจกำรและบุคคลทั้งหมดถือเป็นบุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้ง
กบับริษทั 
 
บริษทัถูกควบคุมโดยกรรมกำรท่ีมีอ ำนำจ 2 ท่ำน ซ่ึงถือหุน้ในบริษทัรวมกนัร้อยละ 56.83 (พ.ศ. 2558 : ร้อยละ 56.83) 
 
ในกำรพิจำรณำควำมสัมพนัธ์ระหว่ำงบุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัซ่ึงอำจมีข้ึนไดต้อ้งค ำนึงถึงรำยละเอียดของควำมสัมพนัธ์
มำกกวำ่รูปแบบควำมสมัพนัธ์ตำมกฎหมำย 
 
รำยกำรต่อไปน้ีเป็นรำยกำรกบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

 
31.1 รำยได้จำกกำรให้บริกำร 

 
 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 
 บำท บำท บำท บำท 
     

รำยได้จำกกำรให้เช่ำและ     
   กำรบริกำรที่เกีย่วข้องกัน     
บริษทัยอ่ย - -  2,789,021  - 
บริษทัร่วม  1,322,201  -  1,322,201  - 
กำรร่วมคำ้  1,001,307  -  1,001,307  - 

  2,323,508  -  5,112,529  - 

 
 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 
 บำท บำท บำท บำท 
     

เงนิปันผลรับ     
บริษทัยอ่ย - - 38,666,852 - 
กำรร่วมคำ้ 1,376,676 - - - 

 1,376,676 - 38,666,852 - 

 



บริษัท ทริพเพลิ ไอ โลจิสติกส์ จ ำกดั 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559 
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31 รำยกำรกบับุคคลหรือกจิกำรที่เกีย่วข้องกนั (ต่อ) 
 
31.1 รำยได้จำกกำรให้บริกำร (ต่อ) 

 
 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 

 บำท บำท บำท บำท 
     

รำยไดจ้ำกกำรใหบ้ริกำร     
บริษทัยอ่ย - -  3,401,287  1,265,550 
บริษทัร่วม  119,468,834  20,116,205   -    790,155  
กำรร่วมคำ้  30,057,593  4,537,511   8,508,169  - 

  149,526,427  24,653,716  11,909,456  2,055,705 

 
31.2 กำรรับบริกำร 
 

 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 

 บำท บำท บำท บำท 
     

กำรรับบริกำรจำก     
บริษทัยอ่ย - -  8,615,921  9,815,262 
บริษทัร่วม  24,444,445  40,048,771  2,243  266,551 
กำรร่วมคำ้  44,825,104  45,646,856  1,730,497  11,215 

  69,269,549  85,695,627  10,348,661  10,093,028 

 
31.3 กำรรับโอนกิจกำรจำกบริษัทย่อย 
 

 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 
 บำท บำท บำท บำท 
     

รับโอนกิจกำรจำก     
บริษทัยอ่ย (หมำยเหตุฯ ขอ้ 12) - - 50,232,227 - 

 - - 50,232,227 - 

 



บริษัท ทริพเพลิ ไอ โลจิสติกส์ จ ำกดั 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559 
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31 รำยกำรกบับุคคลหรือกจิกำรที่เกีย่วข้องกนั (ต่อ) 
 
31.4 ยอดค้ำงช ำระที่เกดิจำกกำรให้และรับบริกำร 
 

 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 

 บำท บำท บำท บำท 
     

ลูกหน้ีกำรคำ้กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
บริษทัยอ่ย - -  432,996  13,362 
บริษทัร่วม  34,276,734  7,168,948  500,296  1,433 
กำรร่วมคำ้  12,615,664  968,481  4,499,222  - 

  46,892,398  8,137,429  5,432,514  14,795 
 

    

เจำ้หน้ีกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
บริษทัยอ่ย - -  1,243,102  1,829,787 
บริษทัร่วม  1,918,460  4,984,352  -    8,376 
กำรร่วมคำ้  4,157,460  3,042,587  1,152  - 

  6,075,920  8,026,939  1,244,254  1,838,163 

 
31.5 เงนิให้กู้ยืมระยะส้ันแก่กจิกำรและบุคคลที่เกีย่วข้องกัน 
 

 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 

 บำท บำท บำท บำท 
     

บริษทัยอ่ย - - 48,890,800 95,887,666 
กำรร่วมคำ้ 1,400,000 1,191,258 1,400,000 - 

กรรมกำร - 10,517,732 - - 

 1,400,000 11,708,990 50,290,800 95,887,666 

 
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่บริษทัยอ่ย มีอตัรำดอกเบ้ียร้อยละ 1.50 - 5.00 ต่อปี (พ.ศ. 2558 : ร้อยละ 1.50 - 5.00 ต่อปี) และมีก ำหนด
จ่ำยช ำระคืนเม่ือทวงถำม 
 

เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กรรมกำรเป็นเงินกูย้มืท่ีไม่มีดอกเบ้ีย และมีก ำหนดจ่ำยช ำระคืนเม่ือทวงถำม 



บริษัท ทริพเพลิ ไอ โลจิสติกส์ จ ำกดั 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559 
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31 รำยกำรกบับุคคลหรือกจิกำรที่เกีย่วข้องกนั (ต่อ) 
 

31.5 เงนิให้กู้ยืมระยะส้ันแก่กจิกำรและบุคคลที่เกีย่วข้องกัน (ต่อ) 
 

 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 

 บำท บำท บำท บำท 
     

ณ วนัท่ี 1 มกรำคม  11,708,990  26,832,000 95,887,666 - 
เพิ่มข้ึนระหวำ่งปี  11,485,248  7,944,353 5,400,000 95,887,666 
ลดลงจำกกำรโอนกิจกำรจำกบริษทัยอ่ย 
   (หมำยเหตุฯขอ้ 12) 

 
-  - (45,000,000) - 

รับช ำระคืนระหวำ่งปี (21,794,238) (23,067,363) (5,996,866) - 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 1,400,000 11,708,990 50,290,800 95,887,666 

 
31.6 เงนิให้กู้ยืมระยะยำวแก่กจิกำรที่เกีย่วข้องกนั 
 

 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 

 บำท บำท บำท บำท 
     

ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 4,800,000 - - - 
เพิ่มข้ึนระหวำ่งปี 8,800,000 4,800,000 - - 

รับช ำระคืนระหวำ่งปี (4,800,000) - - - 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 8,800,000 4,800,000 - - 

 
เงินให้กูย้ืมระยะยำวแก่กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัเป็นเงินให้กูย้ืมระยะยำวแก่บริษทัร่วมมีอตัรำดอกเบ้ียร้อยละ 4.00 ต่อปีและ 
6.50 ต่อปี (พ.ศ. 2558 : ร้อยละ 4.00 ต่อปี) ไม่มีหลกัประกนักูย้มื และช ำระคืนภำยใน 5 ปี นบัจำกวนัท่ีในสญัญำ 
 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2559 มูลค่ำยติุธรรมของเงินใหกู้ย้มืระยะยำวแก่บริษทัร่วมมีมูลค่ำ 9.53 ลำ้นบำท (พ.ศ.2558 : 5.66 
ลำ้นบำท)  
 
มูลค่ำยติุธรรมของเงินให้กูย้มืระยะยำวแก่บริษทัร่วม ค ำนวณโดยใชว้ิธีกำรมูลค่ำปัจจุบนัของกระแสเงินสดตำมสัญญำเงิน
ใหกู้ย้มื ซ่ึงจดัอยูใ่นขอ้มูลระดบั 2 ของล ำดบัชั้นมูลค่ำยติุธรรม 
 
 



บริษัท ทริพเพลิ ไอ โลจิสติกส์ จ ำกดั 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559 
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31 รำยกำรกบับุคคลหรือกจิกำรที่เกีย่วข้องกนั (ต่อ) 
 

31.7 เงนิกู้ยืมระยะส้ันจำกกจิกำรและบุคคลที่เกีย่วข้องกนั 
 

 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 
 บำท บำท บำท บำท 
     

เงนิกู้ยืมจำกกจิกำรที่เกีย่วข้องกนั     
บริษทัยอ่ย -   - - 4,750,000 

กรรมกำร - 13,232,137 - - 

 - 13,232,137 - 4,750,000 

 
 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 

 บำท บำท บำท บำท 
     

ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 13,232,137 20,710,584 4,750,000  -    
เพิ่มข้ึนระหวำ่งปี 4,887,389 21,335,222  -    5,250,000 

จ่ำยช ำระคืนระหวำ่งปี (18,119,526) (28,813,669) (4,750,000) (500,000) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม - 13,232,137 - 4,750,000 

 
เงินกู้ยืมระยะสั้ นจำกบริษทัย่อยและกำรร่วมคำ้มีอตัรำดอกเบ้ียร้อยละ 1.50 - 5.00 ต่อปี (พ.ศ. 2558 : 1.50 ต่อปี) และมี
ก ำหนดจ่ำยช ำระคืนเม่ือทวงถำม 
 
เงินกูย้มืระยะสั้นจำกกรรมกำร  มีอตัรำดอกเบ้ียร้อยละ 5.00 ต่อปี (พ.ศ. 2558 : 1.50 - 5.00 ต่อปี) และมีก ำหนดจ่ำยช ำระคืน
เม่ือทวงถำม 
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31 รำยกำรกบับุคคลหรือกจิกำรที่เกีย่วข้องกัน (ต่อ) 
 

31.8 เงนิกู้ยืมระยะยำวจำกกจิกำรและบุคคลที่เกีย่วข้องกนั 
 
 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 

 บำท บำท บำท บำท 
     

ณ วนัท่ี 1 มกรำคม - 31,061,600 - - 
เพิ่มข้ึนระหวำ่งปี  -    26,588,494  -     -    

จ่ำยช ำระคืนระหวำ่งปี - (57,650,094) - - 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม - - - - 

 
31.9 ค่ำตอบแทนผู้บริหำรส ำคญั 

 
ผูบ้ริหำรส ำคญัของบริษทั รวมถึงกรรมกำร (ไม่วำ่จะท ำหนำ้ท่ีในระดบับริหำรหรือไม่) คณะผูบ้ริหำรระดบัสูง เลขำนุกำรบริษทั 
และหวัหนำ้หน่วยงำนตรวจสอบภำยใน  ค่ำตอบแทนท่ีจ่ำยหรือคำ้งจ่ำยส ำหรับผูบ้ริหำรส ำคญัมีดงัน้ี 

 
 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 

 บำท บำท บำท บำท 
     

เงินเดือนและผลประโยชน์ระยะสั้นอ่ืน  40,991,872  13,600,217  12,521,700  4,149,676 
ผลประโยชนห์ลงัออกจำกงำน  3,843,503  655,550  1,793,319  193,912 
กำรจ่ำยโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์(หมำยเหตุฯ 32) 614,379 18,150,659 614,379 18,150,659 

  45,449,754  32,406,426 14,929,398 22,494,247 
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32 กำรจ่ำยโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 
 
ในเดือนพฤศจิกำยน พ.ศ. 2559 และ พฤศจิกำยน พ.ศ. 2558 บริษทัไดอ้อกหุ้นเพิ่มทุนให้แก่กลุ่มผูถื้อหุ้นเดิม โดยไม่เป็นไปตำม
สัดส่วนกำรถือหุน้เดิม ในรำคำตำมมูลค่ำท่ีตรำไว ้(par value) รำยกำรดงักล่ำวถือเป็นรำยจ่ำยโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์ดงันั้น บริษทัจึง
ตอ้งวดัมูลค่ำยติุธรรมของหุน้ของกลุ่มผูถื้อหุน้เดิม ณ วนัท่ีให้หุน้โดยอำ้งอิงจำกมูลค่ำยติุธรรมของหุน้ท่ีก ำหนดไวใ้นมำตรฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 2 
 
มูลค่ำยติุธรรมโดยประมำณของหุน้แต่ละหุน้ ณ วนัท่ีออกหุน้ ค ำนวณตำมวธีิอำ้งอิงตลำด (Market approach) โดยใชอ้ตัรำส่วนรำคำ
ซ้ือขำยหุ้นในตลำดต่อรำยได้ของบริษทัท่ีอยู่ในกลุ่มอุตสำหกรรมเดียวกนั หักลดด้วยมูลค่ำทำงกำรตลำดโดยใช้รำคำประเมิน
เปรียบเทียบกบัรำคำขำยในตลำดแรกส ำหรับบริษทัท่ีเขำ้ตลำดหลกัทรัพยใ์นช่วงเวลำเดียวกบักำรใหหุ้น้ 
 
มูลค่ำยติุธรรมของรำคำหุน้ รำคำหุน้ท่ีออกและจ ำนวนหุน้รวมมีดงัน้ี 
 

 มูลค่ำยุติธรรม รำคำหุ้นที่ออก จ ำนวนหุ้น 
 บำท บำท หุ้น 

    

พฤศจิกำยน พ.ศ. 2559 157.3 100 70,428 
พฤศจิกำยน พ.ศ. 2558 267.3 100 2,100,000 
 
บริษทัไดบ้นัทึกค่ำใชจ่้ำยท่ีเก่ียวขอ้งดงักล่ำวในงบกำรเงินส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2559 จ  ำนวน 0.61 ลำ้นบำท (พ.ศ. 2558: 
จ ำนวน 18.15 ลำ้นบำท) ไวใ้นบญัชี “ค่ำใชจ่้ำยท่ีเกิดจำกกำรจ่ำยโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์” ซ่ึงแสดงเป็นค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำร และรับรู้ 
“ส่วนเกินทุนจำกกำรจ่ำยโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ”์ ในส่วนของเจำ้ของในจ ำนวนเดียวกนั 
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33 ข้อมูลจ ำแนกตำมส่วนงำน 
 

ขอ้มูลจ ำแนกตำมส่วนงำน แบ่งตำมส่วนงำนท่ีน ำเสนอและไดรั้บกำรสอบทำนโดยผูมี้อ  ำนำจตดัสินใจสูงสุดดำ้นกำรด ำเนินงำนคือคณะกรรมกำรบริษทัโดยรวมส่วนงำนท่ีมีลกัษณะท่ีคลำ้ยคลึงกนัเขำ้ดว้ยกนั ผูมี้อ  ำนำจตดัสินใจสูงสุดดำ้นกำรด ำเนินงำน 
วดัผลกำรด ำเนินงำนของแต่ละส่วนงำนโดยใชก้ ำไรขั้นตน้ ส่วนงำนท่ีน ำเสนอประกอบไปดว้ยค่ำระวำงทำงอำกำศ ค่ำระวำงทำงเรือ ค่ำบริหำรจดักำรคลงัสินคำ้ ค่ำบริหำรจดักำรสำรเคมีและค่ำบริหำรจดักำรอ่ืน ๆ 
 

 

งบกำรเงนิรวม (บำท) 

 

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม 

 

ค่ำระวำงทำงอำกำศ ค่ำระวำงทำงเรือ บริหำรจัดกำรคลงัสินค้ำ บริหำรจัดกำรสำรเคม ี บริหำรจัดกำรอ่ืนๆ รวม 

 

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 

รำยไดจ้ำกกำรขำยและบริกำร 1,420,627,642 994,914,645 81,983,118 94,402,646 121,116,033 81,294,762 447,548,264 364,584,578 4,300,467 6,538,040 2,075,575,524 1,541,734,671 
ตน้ทุนขำยและบริกำร (1,208,374,952) (860,744,449) (49,120,480) (68,922,237) (51,746,359) (30,914,749) (294,787,636) (267,712,579) (6,259,152) (9,410,870) (1,610,288,579) (1,237,704,884) 

ก ำไรของส่วนงำน 212,252,690 134,170,196 32,862,638 25,480,409 69,369,674 50,380,013 152,760,628 96,871,999 (1,958,685) (2,872,830) 465,286,945 304,029,787 
รำยไดอ่ื้น 

          
26,081,107 17,376,421 

ค่ำใชจ่้ำยในกำรขำย 
          

(113,452,187) (106,863,453) 
ค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำร 

          
(262,627,965) (177,987,887) 

ก ำไร(ขำดทุน)จำกอตัรำ             
   แลกเปล่ียน - สุทธิ           (3,361,880) 4,806,401 
ตน้ทุนทำงกำรเงิน 

          
(4,865,653) (7,908,213) 

ส่วนแบ่งก ำไรจำกเงินลงทุน             

   ในบริษทัร่วมและกำรร่วมคำ้           12,782,733 8,462,779 

ก ำไรก่อนค่ำใช้จ่ำยภำษเีงนิได้ 
          

119,843,100 41,915,835 

ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินได ้
          

(25,343,240) (14,539,569) 

ก ำไรส ำหรับปี 
          

94,499,860 27,376,266 
             

สินทรัพยร์วมของส่วนงำน 
          

1,063,778,203 848,733,652 
หน้ีสินรวมของส่วนงำน 

          
722,536,305 599,151,173 
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33 ข้อมูลจ ำแนกตำมส่วนงำน (ต่อ) 
 

กลุ่มกิจกำรมีรำยได้จำกส่วนงำนในต่ำงประเทศจำกกิจกำรในประเทศญ่ีปุ่นและประเทศสิงคโปร์ จ ำนวน 3.72 ลำ้นบำท และ 
245.10 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั (พ.ศ. 2558 : รำยไดจ้ำกส่วนงำนในต่ำงประเทศจำกกิจกำรในหมู่เกำะชีเซลและประเทศสิงคโปร์จ ำนวน 
15.93 ลำ้นบำท และ 56.33 ลำ้นบำท) 
 

ลูกค้ำรำยใหญ่ของกลุ่มบริษัท 
 

ในระหวำ่งปี พ.ศ. 2559 กลุ่มกิจกำรมีรำยไดจ้ำกลูกคำ้รำยใหญ่ซ่ึงมีมูลค่ำตั้งแต่ร้อยละ 10 ของรำยไดร้วมของกลุ่มกิจกำร จ ำนวน 1 รำย
เป็นจ ำนวนเงิน 235.73 ลำ้นบำท (พ.ศ. 2558 : จ  ำนวน 1 รำย เป็นจ ำนวนเงิน 250.37 ลำ้นบำท) ซ่ึงรวมอยูใ่นส่วนงำนระวำงทำงอำกำศ 

 

34 ภำระผูกพนั 
 

หนังสือค ำ้ประกนัธนำคำร 
 

บริษทัมีหนงัสือค ้ำประกนัท่ีออกโดยธนำคำรดงัต่อไปน้ี 
 

 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 

 บำท บำท บำท บำท 
     

เพื่อเป็นหลกัประกนัในกำรใหบ้ริกำรทำงอำกำศ  88,195,140  53,134,860 - - 
เพื่อเป็นหลกัประกนัในกำรใหบ้ริกำรขนส่งทำงอำกำศ  38,190,000  45,144,280 - - 
เพื่อค ้ำประกนัควำมเสียหำยของตู ้TANK,     
   ภำระหน้ีกำรท่ำเรือ  2,720,000  2,800,000 - - 
สิทธิในกำรประกอบกิจกำรคลงัสินคำ้     
   ณ ท่ำอำกำศยำนดอนเมือง  12,640,920  1,300,000 - - 
เพื่อใชเ้ป็นหลกัประกนัในกำรใชไ้ฟฟ้ำ, ใชน้ ้ ำมนัรถ     
   และช ำระค่ำภำระต่ำงๆ ท่ีกำรท่ำเรือแห่งประเทศไทย  1,440,000  656,000 - - 
เพื่อค ้ำประกนัควำมเสียหำยของสินคำ้  300,000  - - - 

  143,486,060  103,035,140 - - 
 

35 หนีสิ้นที่อำจเกดิขึน้จำกสัญญำแต่งตั้งตัวแทนสำยกำรบิน 
 

กลุ่มกิจกำรมีหน้ีสินท่ีอำจเกิดข้ึนจำกสญัญำแต่งตั้งตวัแทนสำยกำรบิน ดงัน้ี 
 

บริษทัไดท้ ำสัญญำจดัตั้งตวัแทนสำยกำรบิน ในกำรให้บริกำรขนส่งทำงอำกำศ และบริกำรอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งแก่ผูส่้งสินคำ้ กบับริษทั 
ไทยแอร์เอเชีย จ ำกดั เม่ือวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2558 ซ่ึงสัญญำดงักล่ำวไดก้ ำหนดจ ำนวนรำยไดข้ั้นต ่ำต่อปีจำกกำรให้บริกำรของ
บริษทัผ่ำนสำยกำรบิน โดยหำกบริษทัไม่สำมำรถปฎิบติัตำมขอ้ก ำหนดดงักล่ำว บริษทัจะมีภำระผูกพนัในกำรจ่ำยเงินชดเชยรำยได ้
ส่วนท่ีไม่ถึงก ำหนดขั้นต ่ำใหแ้ก่สำยกำรบินดงักล่ำว 
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36 เหตุกำรณ์ภำยหลงัวนัที่ในงบแสดงฐำนะกำรเงนิ 
 

เม่ือวนัท่ี 28 กมุภำพนัธ์ พ.ศ. 2560 ท่ีประชุมคณะกรรมกำรของบริษทัคร้ังท่ี 1/2560 ไดมี้มติอนุมติัรำยกำรดงัต่อไปน้ี  
 
ก) กำรอนุมติักำรจ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำลให้แก่ผูถื้อหุ้นในอตัรำ 15 บำทต่อหุ้น รวมเป็นจ ำนวนเงิน 32.25 ลำ้นบำท ซ่ึงจะ

จ่ำยใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ภำยในเดือนมีนำคม พ.ศ. 2560  
 
ข) กำรแปรสภำพบริษทัจำกบริษทัจ ำกดั เป็นบริษทัมหำชนจ ำกดั  
 
ค) กำรน ำหุ้นสำมญัของบริษทั เขำ้จดทะเบียนเป็นหลกัทรัพยใ์นตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย รวมถึงกำรแตกหุ้นจำกหุ้น

สำมญัจ ำนวน 2,150,000 หุน้ เป็น 430,0000,000 หุน้ โดยเปล่ียนแปลงมูลค่ำท่ีตรำไวข้องหุน้สำมญั จำกรำคำตรำ 100 บำทต่อ
หุน้ เป็น 0.50 บำทต่อหุน้ 

 
ง) กำรเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจ ำนวน 5 ล้ำนบำท จำก 215 ล้ำนบำท เป็น 220 ล้ำนบำท โดยเพิ่มหุ้นสำมัญจ ำนวน 

10,000,000 หุน้ จำก 430,000,000 หุน้ เป็น 440,000,000 หุน้  เพื่อจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตำมสดัส่วนกำรถือหุน้เดิม   
 
จ) กำรเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจ ำนวน 80 ล้ำนบำท จำก 220 ล้ำนบำทเป็น 300 ล้ำนบำท โดยเพิ่มหุ้นสำมัญจ ำนวน 

160,000,000 หุน้ จำก 440,000,000 หุน้ เป็น 600,000,000 หุน้ เพื่อรองรับเสนอขำยหุน้ต่อสำธำรณะเป็นคร้ังแรก (IPO) 
 
ฉ) กำรเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทัจ ำนวน 7.50 ลำ้นบำท จำก 300 ลำ้นบำท เป็น 307.50 ลำ้นบำท เพื่อรองรับกำรเสนอขำย

หลกัทรัพยต่์อกรรมกำรและพนกังำนของบริษทั (ESOP) ในเบ้ืองตน้คำดว่ำจะจดัสรรเป็นหุ้นสำมญัจ ำนวน 4,500,000 หุ้น 
และใบส ำคญัแสดงสิทธิจ ำนวน 10,500,000 สิทธิ ส ำหรับเสนอขำยแก่กรรมกำรและพนักงำนท่ีเขำ้เง่ือนไขท่ีก ำหนด  
ในระหวำ่งท่ีบริษทัท ำกำรจดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยใบส ำคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซ้ือหุ้น
สำมญัใหม่ได ้1 หุ้น และไม่สำมำรถโอนสิทธิได ้โดยรำยละเอียดของ ESOP สำมำรถเปล่ียนแปลงไดต้ำมท่ีฝ่ำยบริหำร
เห็นสมควร และจะตอ้งไดรั้บมติจำกผูถื้อหุน้ในกำรอนุมติักำรออก ESOP ดงักล่ำว 
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