
ตัวอย่างรายงานของผู้สอบบัญชีต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของกิจการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 
ทีจ่ัดท าขึน้ตามแม่บทการน าเสนอข้อมูลทีถู่กต้องตามทีค่วร (งบการเงินจัดท าขึน้ตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน) 
 

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 
 
เสนอผูถื้อหุน้ของบริษทั ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส์ จ ำกดั (มหำชน) 
 
 
ความเห็น 
 

ขำ้พเจำ้เห็นวำ่ งบกำรเงินรวมของบริษทั ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส์ จ ำกดั (มหำชน) (บริษทั) และบริษทัยอ่ย (กลุ่มกิจกำร) และงบกำรเงิน
เฉพำะกิจกำรของบริษทัแสดงฐำนะกำรเงินรวมของกลุ่มกิจกำรและฐำนะกำรเงินเฉพำะกิจกำรของบริษัท ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม  
พ.ศ. 2560 ผลกำรด ำเนินงำนรวมและผลกำรด ำเนินงำนเฉพำะกิจกำร และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพำะกิจกำรส ำหรับ 
ปีส้ินสุดวนัเดียวกนั โดยถูกตอ้งตำมท่ีควรในสำระส ำคญัตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน  

 
งบการเงินทีต่รวจสอบ 
 

งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรประกอบดว้ย 
• งบแสดงฐำนะกำรเงินรวมและงบแสดงฐำนะกำรเงินเฉพำะกิจกำร ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2560 
• งบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จรวมและงบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จเฉพำะกิจกำรส ำหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั  
• งบแสดงกำรเปล่ียนแปลงส่วนของเจำ้ของรวมและงบแสดงกำรเปล่ียนแปลงส่วนของเจำ้ของเฉพำะกิจกำรส ำหรับปีส้ินสุด 

วนัเดียวกนั  
• งบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพำะกิจกำรส ำหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั และ 
• หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร ซ่ึงรวมถึงหมำยเหตุสรุปนโยบำยกำรบญัชีท่ีส ำคญั 

 

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น  
 

ขำ้พเจำ้ได้ปฏิบติังำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัชี ควำมรับผิดชอบของขำ้พเจำ้ได้กล่ำวไวใ้นส่วนของควำมรับผิดชอบ 
ของผูส้อบบญัชีต่อกำรตรวจสอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรในรำยงำนของขำ้พเจำ้ ขำ้พเจำ้มีควำมเป็นอิสระจำก 
กลุ่มกิจกำรและบริษทัตำมขอ้ก ำหนดจรรยำบรรณของผูป้ระกอบวิชำชีพบญัชีในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรตรวจสอบงบกำรเงินรวมและ
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำรท่ีก ำหนดโดยสภำวิชำชีพบัญชีในพระบรมรำชูปถัมภ์ และข้ำพเจ้ำได้ปฏิบัติตำมควำมรับผิดชอบ 
ดำ้นจรรยำบรรณอ่ืน ๆ ซ่ึงเป็นไปตำมขอ้ก ำหนดเหล่ำน้ี ขำ้พเจำ้เช่ือวำ่หลกัฐำนกำรสอบบญัชีท่ีขำ้พเจำ้ไดรั้บเพียงพอและเหมำะสมเพื่อ
ใชเ้ป็นเกณฑใ์นกำรแสดงควำมเห็นของขำ้พเจำ้ 
 
 



 

เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ 
 

เร่ืองส ำคญัในกำรตรวจสอบคือเร่ืองต่ำง ๆ ท่ีมีนัยส ำคญัท่ีสุดตำมดุลยพินิจเยี่ยงผูป้ระกอบวิชำชีพของข้ำพ เจ้ำในกำรตรวจสอบ 
งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรส ำหรับงวดปัจจุบนั ขำ้พเจำ้ไดน้ ำเร่ืองกำรรับรู้รำยไดม้ำพิจำรณำในบริบทของกำรตรวจสอบ 
งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรโดยรวมและในกำรแสดงควำมเห็นของข้ำพเจ้ำ ทั้ งน้ี ข้ำพเจ้ำไม่ได้แสดงควำมเห็น 
แยกต่ำงหำกส ำหรับเร่ืองเหล่ำน้ี  
 

เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ วธีิการตรวจสอบ 
 

การรับรู้รายได้ 
 

 

กลุ่มกิจกำรให้บริกำรจัดกำรขนส่งทั้ งในประเทศและระหว่ำง
ประเทศและให้บริกำรโลจิสติกส์ครบวงจร โดยมีรำยได้จำก  
กำรให้บริกำรรวม 2,272 ล้ำนบำท หรือคิดเป็นร้อยละ  99 ของ
รำยไดร้วม รำยไดจ้ำกกำรให้บริกำรจะรับรู้เม่ือไดใ้หบ้ริกำรแลว้เสร็จ
ตำมขอ้ตกลงในสัญญำวำ่จำ้งบริกำรวำ่ ลูกคำ้จะใหบ้ริกำรขนส่งถึง
จุดใด ไม่ว่ำจะเป็น ณ จุดตน้ทำงหรือจุดปลำยทำงของกำรขนส่ง 
ตำมท่ีเปิดเผยไวใ้นหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินข้อ 2.18 เร่ือง
นโยบำยบญัชีส ำหรับกำรรับรู้รำยได ้ 
 
ขำ้พเจำ้ไดพ้ิจำรณำใหค้วำมส ำคญัในกำรตรวจสอบควำมถูกตอ้งของ
กำรรับรู้รำยไดโ้ดยตรวจรำยกำรรำยไดว้่ำเป็นรำยกำรท่ีเกิดข้ึนจริง
และใหบ้ริกำรแลว้เสร็จในรอบระยะเวลำบญัชีท่ีเกิดรำยกำร 

ข้ำพ เจ้ำได้ตรวจสอบกำรรับ รู้รำยได้กำรให้บ ริกำรของ 
กลุ่มกิจกำรโดย 
- ประเมินและทดสอบกำรควบคุมภำยในท่ีส ำคญัเก่ียวกับ

วงจรรำยได้ของกลุ่มกิจกำร โดยสอบถำมบุคลำกรของ 
กลุ่มกิจกำรเพื่อท ำควำมเข้ำใจระบบวงจรรำยได้ และ 
กำรควบคุมภำยใน และสุ่มเลือกตวัอยำ่งรำยกำรเพื่อทดสอบ
กำรควบคุมภำยในท่ีส ำคัญเก่ียวกับกำรบันทึกรำยได ้
ตำมจุดรับรู้รำยได้ท่ีเหมำะสมตำมเง่ือนไขกำรให้บริกำร 
โดยตรวจใบแจง้หน้ีกบัเอกสำรประกอบ เช่น ใบขนและ 
ใบ เสนอรำคำ รวมทั้ งตรวจว่ำใบแจ้งห น้ีได้ รับกำร 
สอบทำนควำมถูกตอ้งและอนุมติัจำกบุคลำกรท่ีเก่ียวขอ้ง 
และตรวจกำรรับช ำระเงินจำกลูกค้ำตำมใบแจ้งหน้ีกับ
รำยกำรในบญัชีธนำคำร 

- ทดสอบเน้ือหำสำระของรำยกำรโดยเลือกตวัอยำ่งรำยกำร
รำยได้จำกกำรให้บริกำรในแต่ละประเภทท่ีบนัทึกบัญชี  
เพื่อตรวจสอบวำ่กลุ่มกิจกำรไดใ้หบ้ริกำรแก่ลูกคำ้แลว้ และ
บันทึกรำยได้ตำมจุดรับรู้รำยได้ท่ีเหมำะสมตำมเง่ือนไข 
กำรใหบ้ริกำร โดยตรวจใบแจง้หน้ีกบัใบขน วำ่เป็นรำยกำร
ท่ี เกิด ข้ึนจริง ส ำห รับรำยกำรท่ี ได้ รับช ำระ เงินแล้ว  
ตรวจกำรรับช ำระเงินจำกลูกคำ้ตำมใบแจง้หน้ีกบัรำยกำร
ในบญัชีธนำคำร 

- ส่งหนงัสือยนืยนัยอดลูกหน้ีกำรคำ้โดยเนน้ลูกคำ้รำยใหญ่ท่ี
มีรำยกำรคำ้และยอดคงเหลือสูง เพื่อตรวจว่ำรำยได้ของ
กลุ่มกิจกำรเป็นรำยได้ท่ีมีกำรให้บริกำรเกิดข้ึนจริง และ
ลูกหน้ีกำรคำ้มีตวัตน 

 
 
 



 

เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ วธีิการตรวจสอบ 
 

- วิเครำะห์เปรียบเทียบบัญชีรำยได้ของกลุ่มกิจกำรโดย 
แยกย่อยเป็นกำรบริกำรแต่ละประเภท เพื่อพิจำรณำว่ำมี
ควำมผันผวน ท่ีผิดปกติของรำยได้ห รือไม่  รวม ถึง 
กำรทดสอบควำมเหมำะสมของรำยกำรในสมุดรำยวนัท่ี
บนัทึกเก่ียวกบัรำยไดแ้ละรำยกำรปรับปรุงอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง  
เพื่อประเมินวำ่มีกำรบนัทึกรำยไดท่ี้ไม่เกิดข้ึนจริงหรือไม่ 

 
ขำ้พเจำ้ไม่พบขอ้ผิดพลำดท่ีมีสำระส ำคญัจำกกำรปฏิบติังำน
ดงักล่ำวขำ้งตน้ กำรรับรู้รำยไดเ้ป็นไปตำมนโยบำยกำรบญัชี
และสอดคลอ้งกบัหลกัฐำนท่ีมีอยู ่

  

 

ข้อมูลอ่ืน 
 

กรรมกำรเป็นผูรั้บผิดชอบต่อขอ้มูลอ่ืน ขอ้มูลอ่ืนประกอบดว้ย ขอ้มูลซ่ึงรวมอยูใ่นรำยงำนประจ ำปี แต่ไม่รวมถึงงบกำรเงินรวมและ 
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร และรำยงำนของผูส้อบบญัชีท่ีอยูใ่นรำยงำนนั้น ขำ้พเจำ้คำดว่ำขำ้พเจำ้จะไดรั้บรำยงำนประจ ำปีภำยหลงัวนัท่ี 
ในรำยงำนของผูส้อบบญัชีน้ี  
 
ควำมเห็นของขำ้พเจำ้ต่องบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอ่ืน และขำ้พเจ้ำไม่ได้ให้ควำมเช่ือมั่น 
ต่อขอ้มูลอ่ืน 
 
ควำมรับผิดชอบของขำ้พเจำ้ท่ีเก่ียวเน่ืองกบักำรตรวจสอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรคือ กำรอ่ำนและพิจำรณำวำ่ขอ้มูลอ่ืน
มีควำมขดัแยง้ท่ีมีสำระส ำคญักบังบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร หรือกบัควำมรู้ท่ีได้รับจำกกำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้  
หรือปรำกฏวำ่ขอ้มูลอ่ืนมีกำรแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสำระส ำคญัหรือไม่  
 
เม่ือขำ้พเจำ้ไดอ่้ำนรำยงำนประจ ำปี หำกขำ้พเจำ้สรุปไดว้ำ่มีกำรแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสำระส ำคญั ขำ้พเจำ้ตอ้งส่ือสำร
เร่ืองดงักล่ำวกบัคณะกรรมกำรตรวจสอบ 



 

ความรับผดิชอบของกรรมการต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ  
 

กรรมกำรมีหน้ำท่ีรับผิดชอบในกำรจดัท ำและน ำเสนองบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรเหล่ำน้ี โดยถูกตอ้งตำมท่ีควรตำม
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกับกำรควบคุมภำยในท่ีกรรมกำรพิจำรณำว่ำจ ำเป็น เพื่อให้สำมำรถจดัท ำ 
งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรท่ีปรำศจำกกำรแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสำระส ำคญัไม่ว่ำจะเกิดจำกกำรทุจริต
หรือขอ้ผดิพลำด  
 
ในกำรจดัท ำงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร กรรมกำรรับผดิชอบในกำรประเมินควำมสำมำรถของกลุ่มกิจกำรและบริษทัใน
กำรด ำเนินงำนต่อเน่ือง เปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกบักำรด ำเนินงำนต่อเน่ือง (ตำมควำมเหมำะสม) และกำรใช้เกณฑ์กำรบญัชีส ำหรับกำร
ด ำเนินงำนต่อเน่ือง เวน้แต่กรรมกำรมีควำมตั้งใจท่ีจะเลิกกลุ่มกิจกำรและบริษทั หรือหยดุด ำเนินงำน หรือไม่สำมำรถด ำเนินงำนต่อเน่ือง
ต่อไปได ้ 
 
คณะกรรมกำรตรวจสอบมีหนำ้ท่ีช่วยกรรมกำรในกำรก ำกบัดูแลกระบวนกำรในกำรจดัท ำรำยงำนทำงกำรเงินของกลุ่มกิจกำรและบริษทั 
 
ความรับผดิชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงนิรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ 
 

กำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้มีวตัถุประสงค์เพื่อให้ได้ควำมเช่ือมัน่อย่ำงสมเหตุสมผลว่ำงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
โดยรวมปรำศจำกกำรแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสำระส ำคญัหรือไม่ ไม่ว่ำจะเกิดจำกกำรทุจริตหรือขอ้ผิดพลำด และเสนอ
รำยงำนของผูส้อบบญัชีซ่ึงรวมควำมเห็นของขำ้พเจำ้อยูด่ว้ย ควำมเช่ือมัน่อยำ่งสมเหตุสมผลคือควำมเช่ือมัน่ในระดบัสูง แต่ไม่ไดเ้ป็น
กำรรับประกนัวำ่กำรปฏิบติังำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัชีจะสำมำรถตรวจพบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสำระส ำคญั
ท่ีมีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอำจเกิดจำกกำรทุจริตหรือข้อผิดพลำด และถือว่ำมีสำระส ำคัญเม่ือคำดกำรณ์อย่ำง
สมเหตุสมผลได้ว่ำรำยกำรท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงแต่ละรำยกำร หรือทุกรำยกำรรวมกนัจะมีผลต่อกำรตดัสินใจทำงเศรษฐกิจของผูใ้ช ้
งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรเหล่ำน้ี  
 
ในกำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้ตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัชี ขำ้พเจำ้ไดใ้ชดุ้ลยพินิจเยีย่งผูป้ระกอบวิชำชีพและกำรสังเกต และสงสัยเยีย่ง 
ผูป้ระกอบวชิำชีพตลอดกำรตรวจสอบ กำรปฏิบติังำนของขำ้พเจำ้รวมถึง 
 

• ระบุและประเมินควำมเส่ียงจำกกำรแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสำระส ำคญัในงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะ
กิจกำร ไม่วำ่จะเกิดจำกกำรทุจริตหรือขอ้ผดิพลำด ออกแบบและปฏิบติังำนตำมวธีิกำรตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อควำมเส่ียง
เหล่ำนั้น และไดห้ลกัฐำนกำรสอบบญัชีท่ีเพียงพอและเหมำะสมเพื่อเป็นเกณฑใ์นกำรแสดงควำมเห็นของขำ้พเจำ้ ควำมเส่ียง 
ท่ีไม่พบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสำระส ำคญัซ่ึงเป็นผลมำจำกกำรทุจริตจะสูงกว่ำควำมเส่ียงท่ีเกิดจำกขอ้ผิดพลำด 
เน่ืองจำกกำรทุจริตอำจเก่ียวกบักำรสมรู้ร่วมคิด กำรปลอมแปลงเอกสำรหลกัฐำน กำรตั้งใจละเวน้กำรแสดงขอ้มูล กำรแสดง
ขอ้มูลท่ีไม่ตรงตำมขอ้เทจ็จริงหรือกำรแทรกแซงกำรควบคุมภำยใน 



 

• ท ำควำมเขำ้ใจในระบบกำรควบคุมภำยในท่ีเก่ียวขอ้งกับกำรตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีกำรตรวจสอบท่ีเหมำะสมกับ
สถำนกำรณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงคใ์นกำรแสดงควำมเห็นต่อควำมมีประสิทธิผลของกำรควบคุมภำยในของกลุ่มกิจกำร
และบริษทั 

• ประเมินควำมเหมำะสมของนโยบำยกำรบญัชีท่ีกรรมกำรใชแ้ละควำมสมเหตุสมผลของประมำณกำรทำงบญัชี และกำรเปิดเผย
ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงจดัท ำข้ึนโดยกรรมกำร  

• สรุปเก่ียวกบัควำมเหมำะสมของกำรใชเ้กณฑ์กำรบญัชีส ำหรับกำรด ำเนินงำนต่อเน่ืองของกรรมกำรจำกหลกัฐำนกำรสอบ
บญัชีท่ีไดรั้บ และประเมินว่ำมีควำมไม่แน่นอนท่ีมีสำระส ำคญัท่ีเก่ียวกบัเหตุกำรณ์หรือสถำนกำรณ์ท่ีอำจเป็นเหตุให้เกิด 
ข้อสงสัยอย่ำงมีนัยส ำคญัต่อควำมสำมำรถของกลุ่มกิจกำรและบริษัทในกำรด ำเนินงำนต่อเน่ืองหรือไม่ ถ้ำข้ำพเจ้ำได ้
ขอ้สรุปวำ่มีควำมไม่แน่นอนท่ีมีสำระส ำคญั ขำ้พเจำ้ตอ้งกล่ำวไวใ้นรำยงำนของผูส้อบบญัชีของขำ้พเจำ้โดยให้ขอ้สังเกตถึง
กำรเปิดเผยขอ้มูลในงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้ง หรือถำ้กำรเปิดเผยดงักล่ำวไม่เพียงพอ ควำมเห็น
ของขำ้พเจ้ำจะเปล่ียนแปลงไป  ข้อสรุปของขำ้พเจำ้ข้ึนอยู่กับหลักฐำนกำรสอบบัญชีท่ีได้รับจนถึงวนัท่ีในรำยงำนของ 
ผูส้อบบญัชีของขำ้พเจำ้ อยำ่งไรก็ตำม เหตุกำรณ์หรือสถำนกำรณ์ในอนำคตอำจเป็นเหตุให้กลุ่มกิจกำรและบริษทัตอ้งหยดุ
กำรด ำเนินงำนต่อเน่ือง  

• ประเมินกำรน ำเสนอ โครงสร้ำงและเน้ือหำของงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรโดยรวม รวมถึงกำรเปิดเผยขอ้มูลวำ่
งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรแสดงรำยกำร และเหตุกำรณ์ในรูปแบบท่ีท ำให้มีกำรน ำเสนอขอ้มูลโดยถูกตอ้ง
ตำมท่ีควรหรือไม่ 

• ไดรั้บหลกัฐำนกำรสอบบญัชีท่ีเหมำะสมอยำ่งเพียงพอเก่ียวกบัขอ้มูลทำงกำรเงินของกิจกำรภำยในกลุ่มหรือกิจกรรมทำงธุรกิจ
ภำยในกลุ่มกิจกำรเพื่อแสดงควำมเห็นต่องบกำรเงินรวม ขำ้พเจำ้รับผิดชอบต่อกำรก ำหนดแนวทำง กำรควบคุมดูแลและ 
กำรปฏิบติังำนตรวจสอบกลุ่มกิจกำร ขำ้พเจำ้เป็นผูรั้บผดิชอบแต่เพียงผูเ้ดียวต่อควำมเห็นของขำ้พเจำ้ 
 

ขำ้พเจำ้ไดส่ื้อสำรกบัคณะกรรมกำรตรวจสอบในเร่ืองต่ำง ๆ ท่ีส ำคญัซ่ึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลำของ กำรตรวจสอบตำมท่ีไดว้ำงแผนไว ้
ประเด็นท่ีมีนยัส ำคญัท่ีพบจำกกำรตรวจสอบ และขอ้บกพร่องท่ีมีนยัส ำคญัในระบบกำรควบคุมภำยใน หำกขำ้พเจำ้ไดพ้บในระหว่ำง 
กำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้ 
 
ขำ้พเจำ้ไดใ้ห้ค  ำรับรองแก่คณะกรรมกำรตรวจสอบวำ่ ขำ้พเจำ้ไดป้ฏิบติัตำมขอ้ก ำหนดจรรยำบรรณท่ีเก่ียวขอ้งกบัควำมเป็นอิสระและ
ได้ส่ือสำรกบัคณะกรรมกำรตรวจสอบเก่ียวกบัควำมสัมพนัธ์ทั้งหมด ตลอดจนเร่ืองอ่ืนซ่ึงขำ้พเจำ้เช่ือว่ำมีเหตุผลท่ีบุคคลภำยนอก 
อำจพิจำรณำวำ่กระทบต่อควำมเป็นอิสระของขำ้พเจำ้และมำตรกำรท่ีขำ้พเจำ้ใชเ้พื่อป้องกนัไม่ใหข้ำ้พเจำ้ขำดควำมเป็นอิสระ 



 

จำกเร่ืองท่ีส่ือสำรกบัคณะกรรมกำรตรวจสอบ ขำ้พเจำ้ไดพ้ิจำรณำเร่ืองต่ำง ๆ ท่ีมีนยัส ำคญัท่ีสุดในกำรตรวจสอบงบกำรเงินรวมและ 
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำรในงวดปัจจุบนัและก ำหนดเป็นเร่ืองส ำคญัในกำรตรวจสอบ ขำ้พเจำ้ไดอ้ธิบำยเร่ืองเหล่ำน้ีในรำยงำนของผูส้อบบญัชี 
เวน้แต่กฎหมำยหรือขอ้บงัคบัไม่ให้เปิดเผยต่อสำธำรณะเก่ียวกบัเร่ืองดงักล่ำว หรือในสถำนกำรณ์ท่ียำกท่ีจะเกิดข้ึน ขำ้พเจำ้พิจำรณำว่ำ
ไม่ควรส่ือสำรเร่ืองดงักล่ำวในรำยงำนของขำ้พเจำ้เพรำะกำรกระท ำดงักล่ำวสำมำรถคำดกำรณ์ไดอ้ย่ำงสมเหตุผลว่ำจะมีผลกระทบ
ในทำงลบมำกกวำ่ผลประโยชน์ต่อส่วนไดเ้สียสำธำรณะจำกกำรส่ือสำรดงักล่ำว  
 
 

บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮำส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ำกดั 
 
 
 
 
 
 
วเิชียร  กิง่มนตรี 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญำตเลขท่ี 3977 
กรุงเทพมหำนคร 
20 กมุภำพนัธ์ พ.ศ. 2561 
 
 



 

บริษัท ทริพเพลิ ไอ โลจิสติกส์ จ ากดั (มหาชน) 
 
งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
วนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 



บริษทั ทริพเพลิ ไอ โลจสิตกิส์ จาํกัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 6 746,463,152 226,214,951 582,975,952 38,620,580

เงินลงทุนระยะสั้น 7 4,132,988 4,086,742 - -

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 8 406,243,208 508,272,532 83,895,912 29,033,665

เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 29.7 2,250,000 1,400,000 308,640,800 50,290,800

เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการอ่ืน - 1,292,131 - -

สินคา้คงเหลือ 1,601,277 1,438,150 - -

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 9 21,530,511 19,406,162 950,224 584,644

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 1,182,221,136 762,110,668 976,462,888 118,529,689

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

เงินฝากธนาคารท่ีติดภาระคํ้าประกนั - 95,066 - -

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 10 - - 55,698,570 53,698,570

เงินลงทุนในบริษทัร่วม 11.1 21,890,831 21,933,820 5,065,215 5,065,215

เงินลงทุนในการร่วมคา้ 11.2 15,981,014 16,400,161 187,494 187,494

เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 13,250 13,250 - -

เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 29.8 - 8,800,000 - -

อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน - สุทธิ 12 - - 90,068,699 94,206,081

ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ 13 254,123,452 194,986,058 17,555,930 9,041,280

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - สุทธิ 14 10,354,845 4,495,834 1,768,459 114,962

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี 15 10,349,447 4,810,736 1,057,010 838,785

เงินประกนัสญัญา 42,581,240 33,943,570 1,756,630 420,500

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 16 18,085,966 16,189,040 3,080,434 1,124,336

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 373,380,045 301,667,535 176,238,441 164,697,223

รวมสินทรัพย์ 1,555,601,181 1,063,778,203 1,152,701,329 283,226,912

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในหนา้ 17 ถึง 84 เป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

          (นายทิพย ์ ดาลาล)                                                                       (นายวิรัช  นอบนอ้มธรรม)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

กรรมการ                                                                                     กรรมการ                                                                                 .
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บริษทั ทริพเพลิ ไอ โลจสิตกิส์ จาํกัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

หนีสิ้นและส่วนของเจ้าของ

หนีสิ้นหมุนเวยีน

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารและเงินกูย้มื

ระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 17.1 4,728,224 45,486,972 - -

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 18 332,516,342 585,150,012 23,809,779 26,353,532

ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน

ท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 17.2 6,620,250 8,717,250 - -

ส่วนของหน้ีสินตามสญัญาเช่า

การเงินท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 17.3 9,232,119 6,767,248 3,675,882 1,657,329

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 19 35,121,816 24,342,497 2,661,473 1,389,651

รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 388,218,751 670,463,979 30,147,134 29,400,512

หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 17.2 1,832,454 8,194,888 - -

หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน 17.3 21,205,838 17,530,025 10,654,032 5,244,206

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 20 23,284,427 19,799,486 4,913,892 4,193,923

หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 6,067,165 6,547,927 812,378 857,379

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 52,389,884 52,072,326 16,380,302 10,295,508

รวมหนีสิ้น 440,608,635 722,536,305 46,527,436 39,696,020

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในหนา้ 17 ถึง 84 เป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

กรรมการ                                                                                     กรรมการ                                                                                 .

          (นายทิพย ์ ดาลาล)                                                                       (นายวิรัช  นอบนอ้มธรรม)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

8



บริษทั ทริพเพลิ ไอ โลจสิตกิส์ จาํกัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559
หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

หนีสิ้นและส่วนของเจ้าของ (ต่อ)

ส่วนของเจ้าของ

ทุนเรือนหุน้ 21
ทุนจดทะเบียน 
หุน้สามญั จาํนวน 615,000,000 หุน้
มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท
(31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 : หุน้สามญั 
จาํนวน 2,150,000 หุน้ 
มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 100 บาท) 307,500,000 215,000,000 307,500,000 215,000,000

ทุนท่ีออกและชาํระแลว้
หุน้สามญั จาํนวน 604,500,000 หุน้
มูลค่าท่ีชาํระแลว้หุน้ละ 0.50 บาท
(31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 : หุน้สามญั
จาํนวน 2,150,000 หุน้ 
มูลค่าท่ีชาํระแลว้ไวหุ้น้ละ 100 บาท) 302,250,000 215,000,000 302,250,000 215,000,000

ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั - สุทธิ 21 687,965,894 - 687,965,894 -
ส่วนเกินทุนจากการควบรวมกิจการ
ภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 30,726,984 30,726,984 - -

ส่วนเกินทุนจากการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 19,209,586 18,765,038 19,209,586 18,765,038
ส่วนตํ่ากวา่ทุนจากการเปล่ียนแปลง
สดัส่วนในบริษทัยอ่ย (187,500) (187,500) - -

กาํไรสะสม
จดัสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย 23 14,401,628 2,400,000 10,801,628 -
ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 63,542,208 74,956,718 85,946,785 9,765,854

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของเจา้ของ (2,916,254) (419,342) - -

ส่วนของเจา้ของของบริษทัใหญ่ 1,114,992,546 341,241,898 1,106,173,893 243,530,892
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม - - - -

รวมส่วนของเจ้าของ 1,114,992,546 341,241,898 1,106,173,893 243,530,892

รวมหนีสิ้นและส่วนของเจ้าของ 1,555,601,181 1,063,778,203 1,152,701,329 283,226,912

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในหนา้ 17 ถึง 84 เป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

กรรมการ                                                                                     กรรมการ                                                                                 .
          (นายทิพย ์ ดาลาล)                                                                       (นายวิรัช  นอบนอ้มธรรม)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

9



บริษัท ทริพเพลิ ไอ โลจิสติกส์ จํากัด (มหาชน)

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

รายไดจ้ากใหบ้ริการ 2,271,953,814 2,051,337,380 62,842,171 61,101,556

รายไดจ้ากการขาย 22,617,337 24,238,144 - -

ตน้ทุนการใหบ้ริการ (1,755,242,277) (1,606,300,194) (20,763,889) (17,054,854)

ตน้ทุนขาย (7,888,121) (3,999,427) - -

กําไรขั้นต้น 531,440,753 465,275,903 42,078,282 44,046,702

เงินปันผลรับ - - 212,390,691 38,666,852

รายไดอ่ื้น 24 15,484,366 24,704,432 33,794,585 2,475,110

ค่าใชจ่้ายในการขาย (110,916,019) (115,657,656) (5,552,966) (6,821,694)

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (281,048,180) (260,411,455) (66,394,737) (50,716,516)

(ขาดทุน)กาํไรจากอตัราแลกเปล่ียน - สุทธิ (10,186,717) (3,361,880) 171,107 96,442

ตน้ทุนทางการเงิน 25 (5,561,837) (4,865,653) (672,628) (100,009)

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุน

ในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ 11 16,678,065 14,159,409 - -

กําไรก่อนภาษีเงนิได้ 155,890,431 119,843,100 215,814,334 27,646,887

ภาษีเงินได้ 27 (26,253,313) (25,343,240) 218,225 316,284

กําไรสุทธิสําหรับปี 129,637,118 94,499,860 216,032,559 27,963,171

กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอ่ืน:

รายการท่ีจะจดัประเภทใหม่ไปยงักาํไรหรือขาดทุน

ในภายหลงั

ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่า

งบการเงิน (2,496,912) (521,196) - -

ขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนสาํหรับปี (2,496,912) (521,196) - -

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 127,140,206 93,978,664 216,032,559 27,963,171

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในหนา้ 17 ถึง 84 เป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

กรรมการ                                                                                     กรรมการ                                                                                 .

             (นายทิพย ์ ดาลาล)                                                                     (นายวรัิช  นอบนอ้มธรรม)
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บริษัท ทริพเพลิ ไอ โลจิสติกส์ จํากัด (มหาชน)

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

การแบ่งปันกําไร

ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 129,637,118 89,433,872 216,032,559 27,963,171

ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม - 5,065,988 - -

129,637,118 94,499,860 216,032,559 27,963,171

การแบ่งปันกําไรเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 127,140,206 89,027,668 216,032,559 27,963,171

ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม - 4,950,996 - -

127,140,206 93,978,664 216,032,559 27,963,171

กําไรต่อหุ้น

กาํไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน 28 0.2629 0.2080 0.4381 0.0650

กาํไรต่อหุน้ปรับลด 28 0.2620 - 0.4367 -

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในหนา้ 17 ถึง 84 เป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

กรรมการ                                                                                     กรรมการ                                                                                 .

             (นายทิพย ์ ดาลาล)                                                                     (นายวรัิช  นอบนอ้มธรรม)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

11



บริษทั ทริพเพลิ ไอ โลจิสตกิส์ จํากัด (มหาชน)

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ

สําหรับปีสิ้นสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

องค์ประกอบอื่น

ของส่วนของเจ้าของ

กําไรขาดทุน

ส่วนเกินทุน เบ็ดเสร็จอื่น

ส่วนเกินทุน จากการควบรวม ส่วนเกินทุน ส่วนตํา่กว่าทุน จัดสรรแล้ว ผลต่างอตัราแลกเปลี่ยน รวม

 ทุนที่ออก มูลค่าหุ้น กิจการภายใต้การ จากการจ่ายโดย จากการเปลี่ยนแปลง - สํารอง จากการแปลงค่า ส่วนของเจ้าของ ส่วนได้เสียที่ไม่มี รวม

และชําระแล้ว สามัญ - สุทธิ ควบคุมเดยีวกัน ใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ สัดส่วนในบริษทัย่อย ตามกฎหมาย ยงัไม่ได้จัดสรร งบการเงิน บริษทัใหญ่ อาํนาจควบคุม ส่วนของเจ้าของ

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

ยอดยกมา ณ วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2560 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

เพิ่มทุนสุทธิ 21 87,250,000 687,965,894 - - - - - - 775,215,894 - 775,215,894

เงินปันผลจ่าย 22 - - - - - -  (129,050,000) -  (129,050,000) -  (129,050,000)

สาํรองตามกฏหมาย 23 - - - - - 10,801,628  (10,801,628) - - - -

สาํรองตามกฏหมายของบริษทัยอ่ย - - - - - 1,200,000  (1,200,000) - - - -

การจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ์ 21 - - - 444,548 - - - - 444,548 - 444,548

กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี - - - - - - 129,637,118  (2,496,912) 127,140,206 - 127,140,206

ยอดยกไป ณ วนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 302,250,000 687,965,894 30,726,984 19,209,586  (187,500) 14,401,628 63,542,208  (2,916,254) 1,114,992,546 - 1,114,992,546

ยอดยกมา ณ วนัที่ 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

การเพิ่มสัดส่วนเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย

จากส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอาํนาจควบคุม - - - -  (187,500) - - -  (187,500) -  (187,500)

การจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ์ - - - 614,379 - - - - 614,379 - 614,379

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

โอนส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอาํนาจควบคุมจาก

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

ยอดยกไป ณ วนัที่ 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

งบการเงินรวม

กําไร(ขาดทุน)สะสม

กรรมการ                                                                                              กรรมการ                                                                                      .
                                                                                                                                             (นายทิพย ์ ดาลาล)                                                                        (นายวริัช  นอบนอ้มธรรม)
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บริษทั ทริพเพลิ ไอ โลจิสตกิส์ จํากัด (มหาชน)

งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของเจ้าของ

สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

ส่วนเกิน ส่วนเกินทุนจาก

 ทุนที่ออก มูลค่าหุ้น การจ่ายโดยใช้ จัดสรรแล้ว- สํารอง รวม

และชําระแล้ว สามัญ - สุทธิ หุ้นเป็นเกณฑ์ ตามกฎหมาย ยงัไม่ได้จัดสรร ส่วนของเจ้าของ

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท บาท บาท

ยอดยกมา ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2560 215,000,000 - 18,765,038 - 9,765,854 243,530,892

เพ่ิมทุนสุทธิ 21 87,250,000 687,965,894 - - - 775,215,894

เงินปันผลจ่าย 22 - - - -  (129,050,000)  (129,050,000)

สาํรองตามกฏหมาย 23 - - - 10,801,628  (10,801,628) -

การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 21 - - 444,548 - - 444,548

กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี - - - - 216,032,559 216,032,559

ยอดยกไป ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 302,250,000 687,965,894 19,209,586 10,801,628 85,946,785 1,106,173,893

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

การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ - - 614,379 - - 614,379

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

ยอดยกไป ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 215,000,000 - 18,765,038 - 9,765,854 243,530,892

          

งบการเงินเฉพาะกิจการ

กําไรสะสม

กรรมการ                                                                                              กรรมการ                                                                                      .

                                                                         (นายทิพย ์ ดาลาล)                                                                               (นายวรัิช  นอบนอ้มธรรม)
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บริษัท ทริพเพลิ ไอ โลจิสติกส์ จํากัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด

สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559
หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 155,890,431 119,843,100 215,814,334 27,646,887
รายการปรับปรุง
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 12,13,14 41,431,401 32,720,023 7,531,661 2,154,564
หน้ีสงสยัจะสูญ 473,015 6,347,118 - -
ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุน
ในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ 11 (16,678,065) (14,159,409) - -

ขาดทุนจากการเลิกบริษทัยอ่ย และบริษทัร่วม 962,779 - - 665,373
กาํไรจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ (174,853) (8,913,933) - -
ขาดทุนจากการเลิกใชสิ้นทรัพย์ 154,632 152,756 - -
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 20 3,484,941 5,308,623 719,968 2,153,356
รายไดด้อกเบ้ีย (2,630,393) (62,322) (4,362,469) (1,197,218)
รายไดเ้งินปันผล - - (212,384,691) (38,666,852)
ค่าใชจ่้ายจากการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 21 444,548 614,379 444,548 614,379
ดอกเบ้ียสญัญาเช่าการเงินตดัจาํหน่าย 25 1,866,739 1,226,392 524,683 33,630
ตน้ทุนทางการเงิน 25 3,695,098 3,639,261 147,945 66,379

188,920,273 146,715,988 8,435,979 (6,529,502)
การเปล่ียนแปลงของเงินทุนหมุนเวียน
สินทรัพยด์าํเนินงานลดลง(เพ่ิมข้ึน)
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 129,813,377 (102,132,831) (21,481,379) (13,196,753)
สินคา้คงเหลือ (163,127) 52,505 - -
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน (4,360,805) (4,813,877) (365,579) (462,425)
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน (6,096,499) 10,849,072 (2,244,559) 1,637,808

หน้ีสินดาํเนินงานเพ่ิมข้ึน(ลดลง)
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน (283,326,891) 103,724,933 (2,455,421) 3,371,671
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 8,365,381 7,568,775 1,271,822 1,019,382
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน (61,400) 1,134,791 (45,000) (124,377)

กระแสเงินสดจากการดําเนินงาน 33,090,309 163,099,356 (16,884,137) (14,284,196)
จ่ายภาษีเงินได้ (30,246,834) (22,354,486) (1,047,668) (39,041)

เงินสดสุทธิได้รับจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดําเนินงาน 2,843,475 140,744,870 (17,931,805) (14,323,237)

                                                                                 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในหนา้ 17 ถึง 84 เป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

กรรมการ                                                                                              กรรมการ                                                                                                .

                                        (นายทิพย ์ ดาลาล)                                                                                  (นายวิรัช  นอบนอ้มธรรม)
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บริษัท ทริพเพลิ ไอ โลจิสติกส์ จํากัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด

สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินสดรับจากดอกเบ้ีย 2,695,940 2,518,139 3,479,820 1,212,700

เงินสดรับจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ 2,018,970 15,343,306 - -

เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ืออุปกรณ์และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (89,984,801) (29,456,261) (2,478,178) (52,571)

เงินสดรับจากการเลิกกิจการในบริษทัยอ่ย - - - 4,600,000

เงินสดรับจากการเลิกกิจการในบริษทัร่วม 11.1 1,557,221 509,700 - 509,700

เงินสดจ่ายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 10 - (187,500) (2,000,000) (2,737,449)

เงินสดจ่ายเงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ 11.2 (1,499,950) (509,700) - (509,700)

เงินสดรับจากเงินใหกู้ย้มืระยะสั้นจากกิจการ

ท่ีเก่ียวขอ้งกนั 29.7 2,900,000 21,794,238 13,400,000 5,996,866

เงินสดจ่ายสาํหรับเงินใหกู้ย้มืระยะสั้นจากกิจการ

ท่ีเก่ียวขอ้งกนั 29.7 (3,750,000) (11,485,248) (271,750,000) (5,400,000)

เงินสดรับจากเงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการอ่ืน 1,292,131 - - -

เงินสดจ่ายสาํหรับเงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการอ่ืน - (1,292,131) - -

เงินสดจ่ายสาํหรับเงินใหกู้ย้มืระยะยาว

   แก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 29.8 - (8,800,000) - -

เงินสดรับจากเงินใหกู้ย้มืระยะยาว

   แก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 29.8 8,800,000 4,800,000 - -

เงินสดรับเงินฝากธนาคารท่ีติดภาระคํ้าประกนั - 15,204,934 - -

เงินสดรับ(จ่าย)เงินลงทุนระยะสั้น 48,820 (899,849) - -

เงินสดรับจากเงินปันผลจากบริษทัยอ่ย 10 - - 167,783,000 38,666,852

เงินสดรับจากเงินปันผลจากบริษทัร่วมและการร่วมคา้ 11 16,120,151 1,376,676 12,101,691 -

เงินสดรับจากการรับโอนกิจการจากบริษทัยอ่ย - - - 5,390,880

เงินสดสุทธิ(ใช้ไปใน)ได้รับจากกิจกรรมลงทุน  (59,801,518) 8,916,304  (79,463,667) 47,677,278

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในหนา้ 17 ถึง 84 เป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

กรรมการ                                                                                              กรรมการ                                                                                                .

                                        (นายทิพย ์ ดาลาล)                                                                                  (นายวิรัช  นอบนอ้มธรรม)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษัท ทริพเพลิ ไอ โลจิสติกส์ จํากัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด

สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559
หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดจ่ายดอกเบ้ีย (6,257,029) (5,585,571) (672,628) (105,687)
เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารและเงินกูย้มืระยะสั้น
จากสถาบนัการเงิน(ลดลง)เพ่ิมข้ึนสุทธิ (40,758,748) 24,303,356 - (7,000,000)

หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงินลดลง (9,267,316) (11,929,477) (3,742,422) (614,257)
เงินสดรับเงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการ
และบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 29.9 60,000,000 4,887,389 60,000,000 -

เงินสดจ่ายคืนเงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการ
และบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 29.9 (60,000,000) (18,119,526) (60,000,000) (4,750,000)

เงินสดจ่ายคืนเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 17.2 (8,459,434) (16,249,513) - -
จ่ายคืนเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยท่ีเลิกกิจการแก่
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม - (2,746,124) - -

เงินสดรับจากการเพ่ิมทุนสุทธิ 21 775,215,894 - 775,215,894 -
เงินสดจ่ายเงินปันผล 22 (129,050,000) - (129,050,000) -

เงินสดสุทธิได้รับจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน 581,423,367  (25,439,466) 641,750,844  (12,469,944)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิม่ขึน้สุทธิ 524,465,324 124,221,708 544,355,372 20,884,097
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้ปี 226,214,951 103,077,079 38,620,580 17,736,483

ผลต่างอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงิน (4,217,123) (1,083,836) - -

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี 746,463,152 226,214,951 582,975,952 38,620,580

รายการท่ีไม่ใช่เงินสด

เจา้หน้ีคงเหลือตามสญัญาเช่าการเงิน 30,437,957 24,297,273 14,329,914 6,901,535

เงินปันผลคา้งรับ 32,498,220 - 32,498,220 -

เจา้หน้ีค่าซ้ือสินทรัพยถ์าวร 9,726,112 23,270,539 687,625 7,602,344

เจา้หน้ีจากการรับโอนกิจการจากบริษทัยอ่ย - - - 50,232,227

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในหนา้ 17 ถึง 84 เป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

กรรมการ                                                                                              กรรมการ                                                                                                .

                                        (นายทิพย ์ ดาลาล)                                                                                  (นายวิรัช  นอบนอ้มธรรม)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษัท ทริพเพลิ ไอ โลจิสติกส์ จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

สําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 
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1 ข้อมูลท่ัวไป 

 

บริษทั ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส์ จาํกดั (มหาชน) (“กิจการ”) เป็นบริษทัมหาชนจาํกดั และเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย ซ่ึงจดัตั้งข้ึนในประเทศไทยและมีท่ีอยูต่ามท่ีไดจ้ดทะเบียนดงัน้ี 

 

เลขท่ี 628 ชั้น 3 อาคารทริพเพิลไอ ซอยกลบัชม ถนนนนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานาวา กรุงเทพมหานคร 10120 ประเทศไทย 

 

เม่ือวนัท่ี 28 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2560 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 1/2560 มีมติอนุมติัการแปรสภาพกิจการจากบริษทัจาํกดั 
เป็นบริษทัมหาชนจาํกดั โดยเปล่ียนช่ือกิจการ จาก “บริษทั ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส์ จาํกดั” เป็น “บริษทั ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส์ 
จาํกดั (มหาชน)” ทั้งน้ีกิจการไดจ้ดทะเบียนการแปรสภาพเป็นบริษทัมหาชนจาํกดั และเปล่ียนแปลงช่ือกิจการกบักระทรวงพาณิชย์
เม่ือวนัท่ี 21 มีนาคม พ.ศ. 2560 

 

เม่ือวนัท่ี 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 สาํนกังานงานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ไดส้ั่งรับหุน้สามญั
ของกิจการ เป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยจดัใหอ้ยูใ่นกลุ่มขนส่งและโลจิสติกส์ และใชช่ื้อยอ่
ในการซ้ือขายหลกัทรัพยว์า่ “III” 

 

เพื่อวตัถุประสงคใ์นการรายงานขอ้มูลจึงรวมเรียกกิจการและบริษทัยอ่ยวา่ “กลุ่มกิจการ” 

 

กลุ่มกิจการดาํเนินธุรกิจหลกัเก่ียวกบั การเป็นผูรั้บจดัการขนส่งสินคา้ทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ และให้บริการโลจิสติกส์
ครบวงจร 

 

งบการเงินรวมจดัทาํข้ึนโดยรวมบริษทัยอ่ยดงัต่อไปน้ี 

   

 

อตัราร้อยละของหุ้นที่ถือ ทั้ง

ทางตรงและทางอ้อม 

  จัดตั้งขึน้ พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

ช่ือบริษัทย่อย ชนิดของธุรกจิ ในประเทศ ร้อยละ ร้อยละ 

     

บริษทั เอเชีย กราวด ์เซอร์วิส จาํกดั ตวัแทนขนส่งสินคา้ทางอากาศ ไทย 100.00 100.00 

บริษทั ทริพเพิล ไอ แอร์ เอก็ซ์เพรส จาํกดั ตวัแทนขนส่งสินคา้ทางอากาศ ไทย 100.00 100.00 

บริษทั ทริพเพิล ไอ เอเชีย คาร์โก จาํกดั ตวัแทนขนส่งสินคา้ทางอากาศ ไทย 100.00 100.00 

บริษทั ทริพเพิล ไอ จีเอสเอ คาร์โก จาํกดั ตวัแทนขนส่งสินคา้ทางอากาศ ไทย 100.00 100.00 

บริษทั ฮาซเคม โลจิสติกส์ แมเนจเมนท ์จาํกดั บริหารจดัการขนส่งครบวงจร ไทย 100.00 100.00 

บริษทั ทริพเพิล ไอ ซพัพลายเชน จาํกดั บริหารจดัการขนส่งครบวงจร ไทย 100.00 100.00 

บริษทั ทริพเพิล ไอ มาริไทม ์เอเยนซีส์ จาํกดั ตวัแทนขนส่งสินคา้ทางทะเล ไทย 100.00 100.00 

บริษทั ดีจี แพคเกจจ้ิง (ประเทศไทย) จาํกดั จาํหน่ายและบริการบรรจุสินคา้ ไทย 100.00 100.00 

บริษทั ครอส บอร์เดอร์ เคอเรียร์ จาํกดั บริหารจดัการขนส่งครบวงจร ไทย 100.00 100.00 

Triple i International Pte. Ltd. ตวัแทนขนส่งสินคา้ทางอากาศ สิงคโปร์ 100.00 100.00 

Triple i International Japan Co., Ltd. ตวัแทนขนส่งสินคา้ทางอากาศ ญ่ีปุ่น 100.00 100.00 

 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทัเม่ือวนัท่ี 20 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2561 



บริษัท ทริพเพลิ ไอ โลจิสติกส์ จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

สําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 
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2 นโยบายการบัญชี 

 

นโยบายการบญัชีท่ีสาํคญัซ่ึงใชใ้นการจดัทาํงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการมีดงัต่อไปน้ี 

 

2.1 เกณฑ์การจัดทํางบการเงนิ 

 

งบการเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 น้ีไดจ้ดัทาํข้ึนตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปภายใตพ้ระราชบญัญติั
การบญัชี พ.ศ. 2543 ซ่ึงหมายถึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกภายใตพ้ระราชบญัญติัวชิาชีพบญัชี พ.ศ. 2547 

 

งบการเงินไดจ้ดัทาํข้ึนโดยใชเ้กณฑร์าคาทุนเดิมในการวดัมูลค่าขององคป์ระกอบของงบการเงิน  
 

การจดัทาํงบการเงินให้สอดคลอ้งกบัหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปในประเทศไทย กาํหนดให้ใชป้ระมาณการทางบญัชีท่ี
สาํคญัและการใชดุ้ลยพินิจของผูบ้ริหารซ่ึงจดัทาํข้ึนตามกระบวนการในการนาํนโยบายการบญัชีของกิจการไปถือปฏิบติั
และตอ้งเปิดเผยเร่ืองการใชดุ้ลยพินิจของผูบ้ริหาร หรือความซบัซอ้น หรือเก่ียวกบัขอ้สมมติฐานและประมาณการท่ีมีนยัสาํคญั
ต่องบการเงินในหมายเหตุฯขอ้ 4 

 

งบการเงินฉบบัภาษาองักฤษจดัทาํข้ึนจากงบการเงินตามกฎหมายท่ีเป็นภาษาไทย ในกรณีท่ีมีเน้ือความขดัแยง้กนัหรือ 

มีการตีความในสองภาษาแตกต่างกนั ใหใ้ชง้บการเงินตามกฎหมายฉบบัภาษาไทยเป็นหลกั 

 

2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิท่ีมีการปรับปรุง และการตคีวามมาตรฐานท่ีเกีย่วข้อง 

 

2.2.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีการปรับปรุง ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้าํหรับรอบระยะบญัชีท่ีเร่ิมตน้ในหรือหลงัวนัท่ี  
1 มกราคม พ.ศ. 2560 และเก่ียวขอ้งอยา่งมีสาระสาํคญักบักลุ่มกิจการ มีดงัต่อไปน้ี 

 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การนาํเสนองบการเงิน 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 27 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2559) ไดใ้หค้วามชดัเจนในหลายประเดน็ ท่ีสาํคญัดงัต่อไปน้ี  

 

- ความมีสาระสําคญั - กิจการไม่ควรรวมยอดหรือแยกแสดงขอ้มูลในรูปแบบท่ีทาํให้ผูใ้ช้งบการเงินเขา้ใจ
รายการไดล้ดลง หากเป็นรายการท่ีมีสาระสาํคญั จะตอ้งเปิดเผยขอ้มูลใหเ้พียงพอเพื่ออธิบายผลกระทบท่ีมีต่อ
ฐานะการเงินหรือผลการดาํเนินงาน  

- การแยกแสดงรายการและการรวมยอด - รายการบรรทดัท่ีระบุใน มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 1 อาจจาํเป็นตอ้ง
แสดงแยกจากกนัหากเก่ียวขอ้งต่อความเขา้ใจฐานะการเงินและผลการดาํเนินงานของกิจการ นอกจากน้ียงัมี
แนวปฏิบติัใหม่ของการใชก้ารรวมยอด  

- หมายเหตุประกอบงบการเงิน - ยืนยนัว่าหมายเหตุประกอบงบการเงินไม่จาํเป็นตอ้งเรียงลาํดับตามลาํดับ 

การแสดงรายการในงบการเงิน  
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 
 

2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิท่ีมีการปรับปรุง และการตคีวามมาตรฐานท่ีเกีย่วข้อง (ต่อ) 
 

2.2.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีการปรับปรุง ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้าํหรับรอบระยะบญัชีท่ีเร่ิมตน้ในหรือหลงัวนัท่ี  
1 มกราคม พ.ศ. 2560 และเก่ียวขอ้งอยา่งมีสาระสาํคญักบักลุ่มกิจการ มีดงัต่อไปน้ี (ต่อ) 

 

- รายการกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนท่ีเกิดจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย - ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนท่ี
เกิดจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สียจะถูกจดักลุ่มโดยพิจารณาว่าเป็นรายการท่ีจะถูกจดัประเภทใหม่ไปยงั
กาํไรหรือขาดทุนในภายหลงัหรือไม่ โดยแต่ละกลุ่มจะแยกแสดงเป็นรายการบรรทดัแยกต่างหากในงบกาํไร
ขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 27 (ปรับปรุง 2559) ได้มีการแก้ไขโดยให้ทางเลือกเพิ่มในการบันทึกเงินลงทุนใน 

บริษทัย่อย การร่วมคา้ หรือบริษทัร่วมในงบการเงินเฉพาะกิจการโดยใช้วิธีส่วนได้เสียตามมาตรฐานการบญัชี  
ฉบบัท่ี 28 (ปรับปรุง 2559) เพิ่มเติมจากเดิมท่ีให้ใชว้ิธีราคาทุน หรือวิธีมูลค่ายติุธรรม (เม่ือมีการประกาศใช)้ ทั้งน้ี
การเลือกใชน้โยบายบญัชีสาํหรับเงินลงทุนแต่ละประเภท (บริษทัยอ่ย การร่วมคา้ หรือบริษทัร่วม) เป็นอิสระจากกนั 

โดยหากกิจการเลือกท่ีจะเปล่ียนมาใชว้ธีิส่วนไดเ้สียจะตอ้งทาํโดยปรับปรุงงบการเงินยอ้นหลงั 

 

มาตรฐานดงักล่าวไม่ส่งผลกระทบอยา่งมีสาระสาํคญัต่องบการเงินของกลุ่มกิจการ 

 

2.2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ีมีการปรับปรุงใหม่ ซ่ึงจะมีผลบงัคบัใชส้ําหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมตน้ 

ในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2561 และเก่ียวขอ้งอย่างมีสาระสําคญักับกลุ่มกิจการซ่ึงกลุ่มกิจการยงัไม่ได้นํา
มาตรฐานท่ีปรับปรุงใหม่ดงักล่าวมาถือปฏิบติัก่อนวนับงัคบัใช ้มีดงัต่อไปน้ี 

 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง งบกระแสเงินสด 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง ภาษีเงินได ้

 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2560) ไดมี้การปรับปรุงการเปิดเผยขอ้มูลเพิ่มเติมเก่ียวกบัการเปล่ียนแปลง
ในหน้ีสินของกิจการท่ีเกิดข้ึนจากกิจกรรมจดัหาเงินทั้งท่ีเป็นรายการท่ีเป็นเงินสดและรายการท่ีไม่ใช่เงินสด 

 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2560) ไดมี้การอธิบายให้ชดัเจนในเร่ืองวิธีการบญัชีสําหรับภาษีเงินได ้

รอตดับญัชีกรณีมีสินทรัพยท่ี์วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมท่ีมีจาํนวนตํ่ากว่ามูลค่าฐานภาษีของสินทรัพย ์ในเร่ือง
ดงัต่อไปน้ี 

- กรณีสินทรัพยท่ี์วดัดว้ยมูลค่ายติุธรรมมีมูลค่าตํ่ากวา่ฐานภาษีของสินทรัพยน์ั้น ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน 

จะถือวา่มีผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้กัภาษีเกิดข้ึน 

- ในการประมาณการกาํไรทางภาษีในอนาคต กิจการสามารถสันนิษฐานว่าจะไดรั้บประโยชน์จากสินทรัพย ์

ในมูลค่าท่ีสูงกวา่มูลค่าตามบญัชีได ้ 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 

 

2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิท่ีมีการปรับปรุง และการตคีวามมาตรฐานท่ีเกีย่วข้อง (ต่อ) 
 

2.2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ีมีการปรับปรุงใหม่ ซ่ึงจะมีผลบงัคบัใชส้ําหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมตน้ 

ในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2561 และเก่ียวขอ้งอย่างมีสาระสําคญักับกลุ่มกิจการซ่ึงกลุ่มกิจการยงัไม่ได้นํา
มาตรฐานท่ีปรับปรุงใหม่ดงักล่าวมาถือปฏิบติัก่อนวนับงัคบัใช ้มีดงัต่อไปน้ี (ต่อ) 

 

- ในกรณีท่ีกฎหมายภาษีอากรมีขอ้จาํกดัเก่ียวกบัแหล่งท่ีมาของกาํไรทางภาษี ท่ีสามารถใชป้ระโยชน์สินทรัพย์

ภาษีเงินไดร้อตดับญัชีไดเ้ฉพาะในประเภทท่ีกาํหนด การพิจารณาการจะไดใ้ชป้ระโยชน์ของสินทรัพยภ์าษี 

เงินไดร้อตดับญัชีจะตอ้งนาํไปประเมินรวมกนักบัสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชีท่ีเป็นประเภทเดียวกนัเท่านั้น 

- ในการประมาณกําไรทางภาษีในอนาคตจะไม่รวมจํานวนท่ีใช้หักภาษีท่ีเกิดจากการกลับรายการของ 

ผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้กัภาษีนั้น  

 

ผูบ้ริหารของกิจการได้ประเมินและพิจารณาว่ามาตรฐานท่ีปรับปรุงใหม่ดังกล่าวขา้งต้นจะไม่มีผลกระทบท่ีมี
นยัสาํคญัต่อกลุ่มกิจการ ยกเวน้เร่ืองการเปิดเผยขอ้มูล 

 

2.3 บัญชีกลุ่มกจิการ - เงนิลงทุนในบริษทัย่อย บริษัทร่วมและการร่วมค้า  

 

(1) บริษทัยอ่ย 

 

บริษทัยอ่ยหมายถึงกิจการ (ซ่ึงรวมถึงกิจการเฉพาะกิจ) ท่ีกลุ่มกิจการควบคุม กลุ่มกิจการควบคุมกิจการเม่ือกลุ่มกิจการ 

มีการเปิดรับหรือมีสิทธิในผลตอบแทนผนัแปรจากการเก่ียวขอ้งกบัผูไ้ดรั้บการลงทุนและมีความสามารถทาํให้
เกิดผลกระทบต่อผลตอบแทนจากการใชอ้าํนาจเหนือผูไ้ดรั้บการควบคุม กลุ่มกิจการรวมงบการเงินของบริษทัยอ่ย
ไวใ้นงบการเงินรวมตั้งแต่วนัท่ีกลุ่มกิจการมีอาํนาจในการควบคุมบริษทัยอ่ย กลุ่มกิจการจะไม่นาํงบการเงินของ
บริษทัยอ่ยมารวมไวใ้นงบการเงินรวมนบัจากวนัท่ีกลุ่มกิจการสูญเสียอาํนาจควบคุม 

 

กลุ่มกิจการบนัทึกบญัชีการรวมธุรกิจโดยใชว้ิธีการซ้ือ (ยกเวน้การรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั ซ่ึงใชว้ิธี
เสมือนว่าเป็นวิธีการรวมส่วนได้เสีย (similar to pooling of interest) ของกิจการท่ีถูกนํามารวม ผูซ้ื้อต้องรับรู้
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินของกิจการท่ีถูกนาํมารวมดว้ยมูลค่าตามบญัชีของกิจการท่ีถูกนาํมารวมเฉพาะสดัส่วนท่ีเคยอยู่
ภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั) ส่ิงตอบแทนท่ีโอนใหส้าํหรับการซ้ือบริษทัยอ่ย ตอ้งวดัดว้ยมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพย์
ท่ีผูซ้ื้อโอนให้และหน้ีสินท่ีก่อข้ึนเพื่อจ่ายชาํระให้แก่เจา้ของเดิมของผูถู้กซ้ือและส่วนไดเ้สียในส่วนของเจา้ของท่ี 

ออกโดยกลุ่มกิจการ รวมถึงมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพย ์หรือหน้ีสินท่ีคาดวา่จะตอ้งจ่ายชาํระ ตน้ทุนท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การซ้ือจะรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายเม่ือเกิดข้ึน และวดัมูลค่าเร่ิมแรกของสินทรัพยท่ี์ไดม้าท่ีระบุไดแ้ละหน้ีสินและหน้ีสิน 

ท่ีอาจจะเกิดข้ึนในการรวมธุรกิจดว้ยมูลค่ายติุธรรม ณ วนัท่ีซ้ือ ในการรวมธุรกิจแต่ละคร้ัง กลุ่มกิจการวดัมูลค่าของ 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 
 

2.3 บัญชีกลุ่มกจิการ - เงนิลงทุนในบริษทัย่อย บริษัทร่วมและการร่วมค้า (ต่อ) 
 

(1) บริษทัยอ่ย 

 

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมในผูถู้กซ้ือดว้ยมูลค่ายติุธรรม หรือ มูลค่าของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีระบุไดข้องผูถู้กซ้ือ
ตามสดัส่วนของหุน้ท่ีถือ 

 

ในการรวมธุรกิจท่ีดาํเนินการสาํเร็จจากการทยอยซ้ือ ผูซ้ื้อตอ้งวดัมูลค่าส่วนไดเ้สียท่ีผูซ้ื้อถืออยูใ่นผูถู้กซ้ือก่อนหนา้
การรวมธุรกิจใหม่โดยใช้มูลค่ายติุธรรม ณ วนัท่ีซ้ือและรับรู้ผลกาํไรหรือขาดทุนท่ีเกิดข้ึนจากการวดัมูลค่าใหม่นั้น 

ในกาํไรหรือขาดทุน 

 

ส่ิงตอบแทนท่ีคาดว่าจะต้องจ่ายโดยกลุ่มกิจการ รับรู้ด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วนัท่ีซ้ือ การเปล่ียนแปลงในมูลค่า
ยติุธรรมของส่ิงตอบแทนท่ีคาดวา่จะตอ้งจ่ายท่ีรับรู้ภายหลงัวนัท่ีซ้ือซ่ึงจดัประเภทเป็นสินทรัพยห์รือหน้ีสินใหรั้บรู้
ผลกาํไรขาดทุนท่ีเกิดข้ึนในกาํไรหรือขาดทุน ส่ิงตอบแทนท่ีคาดว่าจะตอ้งจ่ายซ่ึงจดัประเภทเป็นส่วนของเจา้ของตอ้ง 

ไม่มีการวดัมูลค่าใหม่ และใหบ้นัทึกการจ่ายชาํระในภายหลงัไวใ้นส่วนของเจา้ของ 

 

กรณีท่ีมูลค่าส่ิงตอบแทนท่ีโอนให ้มูลค่าส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมในผูถู้กซ้ือ และมูลค่ายติุธรรม ณ วนัซ้ือธุรกิจ
ของส่วนไดเ้สียในส่วนของเจา้ของของผูถู้กซ้ือท่ีผูซ้ื้อถืออยูก่่อนการรวมธุรกิจ มากกวา่มูลค่ายติุธรรมสุทธิ ณ วนัท่ี
ซ้ือของสินทรัพยท่ี์ไดม้าท่ีระบุไดแ้ละหน้ีสินท่ีรับมา ผูซ้ื้อตอ้งรับรู้ค่าความนิยม หากมูลค่าของมูลค่าส่ิงตอบแทน 

ท่ีโอนให้ มูลค่าส่วนได้เสียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมในผูถู้กซ้ือ และมูลค่ายุติธรรม ณ วนัซ้ือธุรกิจของส่วนได้เสีย 

ในส่วนของเจา้ของผูถู้กซ้ือท่ีผูซ้ื้อถืออยู่ก่อนการรวมธุรกิจ น้อยกว่ามูลค่าราคายุติธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิของ
บริษทัยอ่ยเน่ืองจากการซ้ือในราคาตํ่ากวา่มูลค่ายติุธรรม จะรับรู้ส่วนต่างโดยตรงไปยงักาํไรขาดทุน 

 

กิจการจะตดัรายการบญัชีระหว่างบริษทั ยอดคงเหลือ และรายการกาํไรหรือขาดทุนท่ียงัไม่ไดเ้กิดข้ึนจริงระหว่าง
กลุ่มกิจการ ขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงก็จะตดัรายการในทาํนองเดียวกนั เวน้แต่รายการนั้นมีหลกัฐานวา่สินทรัพยท่ี์
โอนระหวา่งกนัเกิดการดอ้ยค่า นโยบายการบญัชีของบริษทัยอ่ยไดถู้กเปล่ียนเพื่อใหส้อดคลอ้งกบันโยบายการบญัชี
ของกลุ่มกิจการ 

 

ในงบการเงินเฉพาะกิจการ เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยจะบนัทึกบญัชีดว้ยราคาทุนหกัค่าเผือ่การดอ้ยค่า  
 

(2) รายการและส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 

 

กลุ่มกิจการปฏิบัติต่อรายการกับส่วนได้เสียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมเช่นเดียวกันกับส่วนท่ีเป็นของเจ้าของของ 

กลุ่มกิจการ สาํหรับการซ้ือส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม ผลต่างระหวา่งส่ิงตอบแทนท่ีจ่ายใหแ้ละมูลค่าตามบญัชี
ของสินทรัพยสุ์ทธิของหุ้นท่ีซ้ือมาในบริษทัยอ่ยจะถูกบนัทึกในส่วนของเจา้ของ และกาํไรหรือขาดทุนจากการขาย 

ในส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมจะถูกบนัทึกในส่วนของเจา้ของ 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 
 

2.3 บัญชีกลุ่มกจิการ - เงนิลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและการร่วมค้า (ต่อ) 
 

(3) การจาํหน่ายบริษทัยอ่ย 

 

เม่ือกลุ่มกิจการสูญเสียการควบคุม ส่วนไดเ้สียในหุน้ท่ีเหลืออยูจ่ะวดัมูลค่าใหม่โดยใชมู้ลค่ายติุธรรม การเปล่ียนแปลง
ในมูลค่าจะรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน มูลค่ายติุธรรมนั้นจะถือเป็นมูลค่าตามบญัชีเร่ิมแรกของมูลค่าของเงินลงทุน 

ท่ีเหลือของบริษทัร่วม การร่วมคา้ หรือสินทรัพยท์างการเงิน สาํหรับทุกจาํนวนท่ีเคยรับรู้ในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน
ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบักิจการนั้นจะถูกจดัประเภทใหม่เสมือนว่ากลุ่มกิจการมีการจาํหน่ายสินทรัพยห์รือหน้ีสิน 

ท่ีเก่ียวขอ้งนั้นโดยตรง 

 

(4) บริษทัร่วม 

 

บริษทัร่วมเป็นกิจการท่ีกลุ่มกิจการมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสําคญัแต่ไม่ถึงกบัควบคุมซ่ึงโดยทัว่ไปก็คือการท่ี 

กลุ่มกิจการถือหุ้น ท่ีมีสิทธิออกเสียงอยู่ระหว่างร้อยละ 20 ถึงร้อยละ 50 ของสิทธิออกเสียงทั้ งหมด เงินลงทุน 

ในบริษทัร่วมรับรู้โดยใช้วิธีส่วนได้เสียในการแสดงในงบการเงินรวม ภายใต้วิธีส่วนได้เสีย กลุ่มกิจการรับรู้ 

เงินลงทุนเม่ือเร่ิมแรกดว้ยราคาทุน มูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุนน้ีจะเพิ่มข้ึนหรือลดลงในภายหลงัวนัท่ีไดม้าดว้ย
ส่วนแบ่งกาํไรหรือขาดทุนของผูไ้ดรั้บการลงทุนตามสัดส่วนท่ีผูล้งทุนมีส่วนไดเ้สียอยู ่เงินลงทุนในบริษทัร่วมของ
กลุ่มกิจการรวมถึงค่าความนิยมท่ีระบุได ้ณ วนัท่ีซ้ือเงินลงทุน 

 

ถา้ส่วนไดเ้สียของเจา้ของในบริษทัร่วมนั้นลดลงแต่ยงัคงมีอิทธิพลอยา่งมีนยัสาํคญั กิจการตอ้งจดัประเภทรายการ 

ท่ีเคยรับรู้ในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนเขา้กาํไรหรือขาดทุนเฉพาะสดัส่วนในส่วนไดเ้สียของเจา้ของท่ีลดลง 

 

ส่วนแบ่งกาํไรหรือขาดทุนของกลุ่มกิจการในบริษทัร่วมท่ีเกิดข้ึนภายหลงัการไดม้าจะรวมไวใ้นกาํไรหรือขาดทุน และ
ส่วนแบ่งในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน ท่ีเกิดข้ึนภายหลงัการไดม้าจะรวมไวใ้นกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน ผลสะสม
ของการเปล่ียนแปลงภายหลงัการไดม้าดงักล่าวขา้งตน้ จะปรับปรุงกบัราคาตามบญัชีของเงินลงทุน เม่ือส่วนแบ่ง
ขาดทุนของกลุ่มกิจการในบริษทัร่วมมีมูลค่าเท่ากบัหรือเกินกวา่มูลค่าส่วนไดเ้สียของกลุ่มกิจการในบริษทัร่วมนั้น 
กลุ่มกิจการจะไม่รับรู้ส่วนแบ่งขาดทุนอีกต่อไป เวน้แต่กลุ่มกิจการมีภาระผกูพนัในหน้ีของบริษทัร่วมหรือรับวา่จะ
จ่ายหน้ีแทนบริษทัร่วม 

 

กลุ่มกิจการมีการพิจารณาทุกส้ินรอบระยะเวลาบญัชีว่ามีขอ้บ่งช้ีท่ีแสดงว่าเงินลงทุนในบริษทัร่วมเกิดการดอ้ยค่า
หรือไม่ หากมีขอ้บ่งช้ีเกิดข้ึนกลุ่มกิจการจะคาํนวณผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า โดยเปรียบเทียบมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืน
กบัมูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุน และรับรู้ผลต่างไปท่ีส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) ของเงินลงทุนในบริษทัร่วมใน 

งบกาํไรขาดทุน 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 
 

2.3 บัญชีกลุ่มกจิการ - เงนิลงทุนในบริษทัย่อย บริษัทร่วมและการร่วมค้า (ต่อ) 
 

(4) บริษทัร่วม (ต่อ) 
 

รายการกาํไรท่ียงัไม่ได้เกิดข้ึนจริงระหว่างกลุ่มกิจการกับบริษทัร่วมจะตดับัญชีเท่าท่ีกลุ่มกิจการมีส่วนได้เสีย 

ในบริษทัร่วมนั้นรายการขาดทุนท่ียงัไม่ไดเ้กิดข้ึนจริงก็จะตดับญัชีในทาํนองเดียวกนั เวน้แต่รายการนั้นมีหลกัฐาน
วา่สินทรัพยท่ี์โอนระหวา่งกนัเกิดการดอ้ยค่า 

 

บริษทัร่วมจะเปล่ียนนโยบายการบญัชีเท่าท่ีจาํเป็นเพื่อใหส้อดคลอ้งกบันโยบายการบญัชีของกลุ่มกิจการ กาํไรและ
ขาดทุนจากการลดสดัส่วนในบริษทัร่วมจะรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน 

 

ในงบการเงินเฉพาะกิจการ เงินลงทุนในบริษทัร่วม จะบนัทึกบญัชีดว้ยราคาทุนหกัค่าเผือ่การดอ้ยค่า  

 

(5) การร่วมการงาน 

 

เงินลงทุนในการร่วมการงานจะถูกจดัประเภทเป็นการดาํเนินงานร่วมกนั หรือการร่วมคา้ โดยข้ึนอยูก่บัสิทธิและ 

ภาระผกูพนัตามสญัญาของผูล้งทุนแต่ละราย กลุ่มกิจการไดป้ระเมินลกัษณะของการร่วมการงานท่ีมีและพิจารณาวา่
เป็นการร่วมคา้ ซ่ึงการร่วมคา้รับรู้เงินลงทุนโดยวธีิส่วนไดเ้สียในงบการเงินรวม 

 

ตามวิธีส่วนไดเ้สียเงินลงทุนในการร่วมคา้รับรู้เม่ือเร่ิมแรกดว้ยราคาทุนและปรับปรุงมูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุน
เพื่อรับรู้ส่วนแบ่งกําไรหรือขาดทุนและการเปล่ียนแปลงในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนของผูไ้ด้รับการลงทุน 

ตามสดัส่วนท่ีกลุ่มกิจการมีส่วนไดเ้สีย หากส่วนแบ่งขาดทุนของกลุ่มกิจการในการร่วมคา้มีจาํนวนเท่ากบัหรือสูงกวา่
ส่วนไดเ้สียของกลุ่มกิจการในการร่วมคา้นั้น(ซ่ึงรวมถึงส่วนไดเ้สียระยะยาวใดๆซ่ึงโดยเน่ือหาแลว้ถือเป็นส่วนหน่ึง
ของเงินลงทุนสุทธิของกลุ่มกิจการในการร่วมคา้นั้น) กลุ่มกิจการจะไม่รับรู้ส่วนแบ่งในขาดทุนท่ีเกินส่วนไดเ้สียของตน
ในการร่วมคา้นั้น นอกจากวา่กลุ่มกิจการมีภาระผกูพนั หรือไดจ่้ายเงินเพื่อชาํระภาระผกูพนัแทนการร่วมคา้ไปแลว้  
 

รายการกาํไรท่ียงัไม่ได้เกิดข้ึนจริงระหว่างกลุ่มกิจการกับการร่วมคา้จะตดับญัชีเท่าท่ีกลุ่มกิจการมีส่วนได้เสีย 

ในการร่วมคา้นั้น รายการขาดทุนท่ียงัไม่ไดเ้กิดข้ึนจริงก็จะตดับญัชีในทาํนองเดียวกนั เวน้แต่รายการนั้นมีหลกัฐานวา่
สินทรัพยท่ี์โอนระหวา่งกนัเกิดการดอ้ยค่า การร่วมคา้จะเปล่ียนนโยบายการบญัชีเท่าท่ีจาํเป็น เพื่อใหส้อดคลอ้งกบั
นโยบายการบญัชีของกลุ่มกิจการ 

 

ในงบการเงินเฉพาะกิจการ เงินลงทุนในการร่วมคา้จะบนัทึกบญัชีดว้ยราคาทุนหกัค่าเผือ่การดอ้ยค่า 



บริษัท ทริพเพลิ ไอ โลจิสติกส์ จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

สําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 

 

24 

2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 
 

2.4 การแปลงค่าเงนิตราต่างประเทศ 
 

2.4.1 สกลุเงินท่ีใชใ้นการดาํเนินงานและสกลุเงินท่ีใชน้าํเสนองบการเงิน 
 

รายการท่ีรวมในงบการเงินของแต่ละบริษัทในกลุ่มกิจการถูกวดัมูลค่าโดยใช้สกุลเงินของสภาพแวดล้อม 

ทางเศรษฐกิจหลกัท่ีบริษทัดาํเนินงานอยู ่(สกลุเงินท่ีใชใ้นการดาํเนินงาน) กิจการมีสกลุเงินบาทเป็นสกลุเงินท่ีใชใ้น 

การดาํเนินงานและเป็นสกลุท่ีใชน้าํเสนองบการเงิน 
 

2.4.2 รายการและยอดคงเหลือ 
 

รายการท่ีเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นสกุลเงินท่ีใชใ้นการดาํเนินงานโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ี
เกิดรายการ รายการกาํไรและรายการขาดทุนท่ีเกิดจากการรับหรือจ่ายชาํระท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ และท่ีเกิดจาก
การแปลงค่าสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินซ่ึงเป็นเงินตราต่างประเทศไดบ้นัทึกไวใ้นกาํไรหรือขาดทุน  
 

เม่ือมีการรับรู้รายการกําไรหรือรายการขาดทุนของรายการท่ีไม่เป็นตัวเงินไวใ้นกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 
องค์ประกอบของอตัราแลกเปล่ียนทั้งหมดของกาํไรหรือขาดทุนนั้นจะรับรู้ไวใ้นกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนดว้ย 
ในทางตรงข้ามการรับรู้รายการกาํไรหรือรายการขาดทุนของรายการท่ีไม่เป็นตัวเงินไวใ้นกําไรหรือขาดทุน 
องคป์ระกอบของอตัราแลกเปล่ียนทั้งหมดของกาํไรหรือขาดทุนนั้นจะรับรู้ไวใ้นกาํไรขาดทุนดว้ย 
 

2.4.3 กลุ่มกิจการ 
 

การแปลงค่าผลการดาํเนินงานและฐานะการเงินของบริษทัในกลุ่มกิจการ (ท่ีมิใช่สกุลเงินของเศรษฐกิจท่ีมีภาวะ 

เงินเฟ้อรุนแรง) ซ่ึงมีสกุลเงินท่ีใชใ้นการดาํเนินงานแตกต่างจากสกุลเงินท่ีใชน้าํเสนองบการเงินไดถู้กแปลงค่าเป็น
สกลุเงินท่ีใชน้าํเสนองบการเงินดงัน้ี 
 

- สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีแสดงอยูใ่นงบแสดงฐานะการเงินแต่ละงวดแปลงค่าดว้ยอตัราปิด ณ วนัท่ีของแต่ละ 

งบแสดงฐานะการเงินนั้น 

- รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จแปลงค่าดว้ยอตัราถวัเฉล่ีย และ 

- ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนทั้งหมดรับรู้ในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 
 

2.5 เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด 
 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดรวมถึงเงินสดในมือ เงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนเม่ือทวงถาม เงินลงทุนระยะสั้นอ่ืน 

ท่ีมีสภาพคล่องสูงซ่ึงมีอายไุม่เกินสามเดือนนบัจากวนัท่ีไดม้า  
 

2.6 ลูกหนีก้ารค้า 
 

ลูกหน้ีการคา้รับรู้เร่ิมแรกดว้ยมูลค่าตามใบแจง้หน้ี และจะวดัมูลค่าต่อมาดว้ยจาํนวนเงินท่ีเหลืออยูห่กัดว้ยค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ
ซ่ึงประมาณจากการสอบทานยอดคงเหลือ ณ วนัส้ินงวด ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญหมายถึงผลต่างระหว่างราคาตามบญัชีของ
ลูกหน้ีการคา้เปรียบเทียบกบัมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บจากลูกหน้ีการคา้ หน้ีสูญท่ีเกิดข้ึนจะรับรู้ไว ้โดยถือเป็นส่วนหน่ึงของ
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 
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2.7 สินค้าคงเหลือ 
 

สินค้าคงเหลือแสดงด้วยราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิท่ีจะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะตํ่ ากว่า ราคาทุนของสินค้าคํานวณ 

โดยวิธีเขา้ก่อนออกก่อน ตน้ทุนของการซ้ือประกอบดว้ยราคาซ้ือ และค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการซ้ือสินคา้นั้น เช่น  

ค่าอากรขาเขา้และค่าขนส่ง หกัดว้ยส่วนลดท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมด  มูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บประมาณจากราคาปกติท่ีคาดว่าจะขายได้
ตามปกติธุรกิจหักดว้ยค่าใชจ่้ายท่ีจาํเป็นเพื่อให้สินคา้นั้นสาํเร็จรูปรวมถึงค่าใชจ่้ายในการขาย  กลุ่มกิจการบนัทึกบญัชีค่าเผื่อ 

การลดมูลค่าของสินคา้เก่า ลา้สมยั หรือเส่ือมคุณภาพเท่าท่ีจาํเป็น 
 

2.8 เงนิลงทุนทั่วไป 
 

เงินลงทุนทัว่ไป แสดงดว้ยราคาทุนหกัค่าเผือ่การดอ้ยค่า 
 

กลุ่มกิจการจะทดสอบค่าเผื่อการดอ้ยค่าของเงินลงทุนเม่ือมีขอ้บ่งช้ีวา่เงินลงทุนนั้นอาจมีค่าเผื่อการดอ้ยค่าเกิดข้ึน หากราคา
ตามบญัชีของเงินลงทุนสูงกวา่มูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืน กลุ่มกิจการจะบนัทึกรายการขาดทุนจากค่าเผื่อการดอ้ยค่ารวมไว้
ในงบกาํไรขาดทุน 
 

ในการจาํหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างมูลค่ายติุธรรมของผลตอบแทนสุทธิท่ีไดรั้บจากการจาํหน่ายเม่ือเปรียบเทียบกบั
ราคาตามบญัชีของเงินลงทุนนั้นจะบนัทึกรวมอยูใ่นกาํไรหรือขาดทุน กรณีท่ีจาํหน่ายเงินลงทุนท่ีถือไวใ้นตราสารหน้ีหรือ
ตราสารทุนชนิดเดียวกนัออกไปบางส่วน ราคาตามบญัชีของเงินลงทุนท่ีจาํหน่ายจะกาํหนดโดยใชว้ิธีถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกั
ดว้ยราคาตามบญัชีจากจาํนวนทั้งหมดท่ีถือไว ้
 

2.9 อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน 
 

อสังหาริมทรัพยท่ี์ถือครองโดยกลุ่มกิจการเพื่อหาประโยชน์จากรายไดค่้าเช่า หรือจากการเพิ่มข้ึนของมูลค่าของสินทรัพย์
หรือทั้งสองอย่าง และไม่ได้มีไวใ้ช้งานโดยกิจการในกลุ่มกิจการ จะถูกจดัประเภทเป็น อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 
รวมถึงอสงัหาริมทรัพยท่ี์อยูร่ะหวา่งก่อสร้างหรือพฒันาเพื่อเป็นอสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนในอนาคต 
 

อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนจะบนัทึกดว้ยวธีิราคาทุน หกั ค่าเส่ือมราคาสะสม และค่าเผือ่ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า 
 

ตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนภายหลงัจะรวมอยูใ่นมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยห์รือรับรู้แยกเป็นอีกสินทรัพยห์น่ึงตามความเหมาะสม 
เม่ือตน้ทุนนั้นเกิดข้ึนและคาดวา่จะให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตแก่กลุ่มกิจการและตน้ทุนดงักล่าวสามารถวดัมูลค่า 

ไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ มูลค่าตามบญัชีของช้ินส่วนท่ีถูกเปล่ียนแทนจะถูกตดัรายการออก สาํหรับค่าซ่อมแซมและบาํรุงรักษาอ่ืน ๆ 

กลุ่มกิจการจะรับรู้ตน้ทุนดงักล่าวเป็นค่าใชจ่้ายในกาํไรหรือขาดทุนเม่ือเกิดข้ึน 
 

ท่ีดินไม่มีการหักค่าเส่ือมราคา ค่าเส่ือมราคาของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนอ่ืน ๆ จะคาํนวณตามวิธีเส้นตรง เพื่อท่ี 

ปันส่วนราคาทุนตลอดประมาณการอายกุารใหป้ระโยชน์ดงัน้ี 
 

อาคาร 20 ปี 

ส่วนปรับปรุงอาคาร 5 และ 15 ปี 
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2.10 ที่ดนิ อาคาร และอุปกรณ์ 

 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์วดัมูลค่าด้วยราคาทุนหักด้วยค่าเส่ือมราคาสะสม ต้นทุนเร่ิมแรกจะรวมต้นทุนทางตรงอ่ืน ๆ  
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือสินทรัพยน์ั้น  
 

ตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนภายหลงัจะรวมอยูใ่นมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยห์รือรับรู้แยกเป็นอีกสินทรัพยห์น่ึงตามความเหมาะสม 
เม่ือตน้ทุนนั้นเกิดข้ึนและคาดวา่จะให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตแก่กลุ่มกิจการและตน้ทุนดงักล่าวสามารถวดัมูลค่า 

ไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ มูลค่าตามบญัชีของช้ินส่วนท่ีถูกเปล่ียนแทนจะถูกตดัรายการออก สาํหรับค่าซ่อมแซมและบาํรุงรักษาอ่ืน ๆ 

กลุ่มกิจการจะรับรู้ตน้ทุนดงักล่าวเป็นค่าใชจ่้ายในกาํไรหรือขาดทุนเม่ือเกิดข้ึน 

 

ท่ีดินไม่มีการคิดค่าเส่ือมราคา ค่าเส่ือมราคาของสินทรัพยอ่ื์นคาํนวณโดยใชว้ิธีเส้นตรงเพื่อลดราคาทุนแต่ละชนิดตลอดอายุ
การใหป้ระโยชน์ท่ีประมาณการไวข้องสินทรัพยด์งัต่อไปน้ี 

 

อาคาร 20 ปี 

ส่วนปรับปรุงอาคาร 5 ปี 

เคร่ืองมือและอุปกรณ์ 5 ปี 

รถยนตแ์ละอุปกรณ์ 5 ปี 

เคร่ืองตกแต่งสาํนกังาน 5 ปี 

เคร่ืองใชส้าํนกังาน 5 ปี 

 

ทุกส้ินรอบระยะเวลารายงาน ได้มีการทบทวนและปรับปรุงมูลค่าคงเหลือและอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย ์

ใหเ้หมาะสม 

 

ในกรณีท่ีมูลค่าตามบญัชีสูงกวา่มูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืน มูลค่าตามบญัชีจะถูกปรับลดใหเ้ท่ากบัมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนทนัที 

 

ผลกาํไรหรือขาดทุนท่ีเกิดจากการจาํหน่ายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ คาํนวณโดยเปรียบเทียบจากส่ิงตอบแทนสุทธิท่ีไดรั้บ
จากการจาํหน่ายสินทรัพยก์บัมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย ์และจะรับรู้บญัชีผลกาํไรหรือขาดทุนอ่ืนสุทธิในกาํไรหรือ
ขาดทุน 

 

2.11 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

 

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

 

สิทธิการใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์โดยท่ีซ้ือมามีลกัษณะเฉพาะบนัทึกเป็นสินทรัพยโ์ดยคาํนวณจากตน้ทุนในการไดม้าและ
การดาํเนินการใหโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์นั้นสามารถนาํมาใชง้านไดต้ามประสงค ์โดยจะตดัจาํหน่ายตามวิธีเส้นตรงตลอด
อายปุระมาณการใหป้ระโยชน์ภายในระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี 

 

ตน้ทุนท่ีใชใ้นการบาํรุงรักษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ใหบ้นัทึกเป็นค่าใชจ่้ายเม่ือเกิดข้ึน 
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2.12 การด้อยค่าของสินทรัพย์ 

 

สินทรัพยท่ี์มีอายกุารใหป้ระโยชน์ไม่ทราบแน่ชดัซ่ึงไม่มีการตดัจาํหน่ายจะถูกทดสอบการดอ้ยค่าเป็นประจาํทุกปี สินทรัพยอ่ื์น
ท่ีมีการตดัจาํหน่ายจะมีการทบทวนการดอ้ยค่า เม่ือมีเหตุการณ์หรือสถานการณ์บ่งช้ีวา่ราคาตามบญัชีอาจสูงกวา่มูลค่าท่ีคาดวา่
จะได้รับคืน รายการขาดทุนจากการด้อยค่าจะรับรู้เม่ือราคาตามบัญชีของสินทรัพยสู์งกว่ามูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืน  
ซ่ึงหมายถึงจาํนวนท่ีสูงกว่าระหว่างมูลค่ายติุธรรมหักตน้ทุนในการขายเทียบกบัมูลค่าจากการใช้ สินทรัพยจ์ะถูกจดัเป็น
หน่วยท่ีเลก็ท่ีสุดท่ีสามารถแยกออกมาได ้เพื่อวตัถุประสงคข์องการประเมินการดอ้ยค่า สินทรัพยท่ี์ไม่ใช่สินทรัพยท์างการเงิน
นอกเหนือจากค่าความนิยมซ่ึงรับรู้รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าไปแลว้ จะถูกประเมินความเป็นไปไดท่ี้จะกลบัรายการ
ขาดทุนจากการดอ้ยค่า ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน 

 

2.13 สัญญาเช่าระยะยาว - กรณีที่กลุ่มกจิการเป็นผู้เช่า 

 

สัญญาระยะยาวเพื่อเช่าสินทรัพยซ่ึ์งผูใ้ห้เช่าเป็นผูรั้บความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของเป็นส่วนใหญ่  
สัญญาเช่านั้นถือเป็นสัญญาเช่าดาํเนินงาน เงินท่ีตอ้งจ่ายภายใตส้ัญญาเช่าดงักล่าว (สุทธิจากส่ิงตอบแทนจูงใจท่ีไดรั้บจาก
ผูใ้หเ้ช่า) จะบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุนโดยใชว้ธีิเส้นตรงตลอดอายขุองสญัญาเช่านั้น  
 

สัญญาเช่าท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ซ่ึงผูเ้ช่าเป็นผูรั้บความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของเกือบทั้งหมดถือเป็น
สญัญาเช่าการเงิน ซ่ึงจะบนัทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนดว้ยมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท่ี์เช่า หรือมูลค่าปัจจุบนัสุทธิของจาํนวนเงิน
ท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่า แลว้แต่มูลค่าใดจะตํ่ากว่า จาํนวนเงินท่ีตอ้งจ่ายดงักล่าวจะปันส่วนระหว่างหน้ีสินและค่าใชจ่้าย
ทางการเงินเพื่อให้ไดอ้ตัราดอกเบ้ียคงท่ีต่อหน้ีสินคงคา้งอยูโ่ดยพิจารณาแยกแต่ละสัญญา ภาระผูกพนัตามสัญญาเช่าหัก
ค่าใชจ่้ายทางการเงินจะบนัทึกเป็นหน้ีสินระยะยาว ส่วนดอกเบ้ียจ่ายจะบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุนตลอดอายขุองสัญญาเช่า
เพื่อทาํให้อตัราดอกเบ้ียแต่ละงวดเป็นอตัราคงท่ีสาํหรับยอดคงเหลือของหน้ีสินท่ีเหลืออยู ่สินทรัพยท่ี์ไดม้าตามสัญญาเช่า
การเงินจะคิดค่าเส่ือมราคาตลอดอายกุารใชง้านของสินทรัพยท่ี์เช่าหรืออายขุองสญัญาเช่า แลว้แต่ระยะเวลาใดจะนอ้ยกวา่ 

 

สัญญาเช่าระยะยาว - กรณีที่กลุ่มกจิการเป็นผู้ให้เช่า 

 

สินทรัพยท่ี์ให้เช่าตามสัญญาเช่าดาํเนินงานรวมแสดงอยูใ่นงบแสดงฐานะการเงินในส่วนท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ และ 

ตดัค่าเส่ือมราคาตลอดอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพยด์้วยเกณฑ์เดียวกันกับรายการท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ของ 

กลุ่มกิจการซ่ึงมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนั รายไดค่้าเช่า (สุทธิจากส่ิงตอบแทนจูงใจท่ีไดจ่้ายให้แก่ผูเ้ช่า) รับรู้ดว้ยวิธีเส้นตรง
ตลอดช่วงเวลาการใหเ้ช่า 
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2.14 เงนิกู้ยืม 

 

เงินกูย้มืรับรู้เร่ิมแรกดว้ยมูลค่ายติุธรรมของส่ิงตอบแทนท่ีไดรั้บหักดว้ยตน้ทุนการจดัทาํรายการท่ีเกิดข้ึนเงินกูย้มืวดัมูลค่า 

ในเวลาต่อมาดว้ยวิธีราคาทุนตดัจาํหน่ายตามวธีิอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง ผลต่างระหวา่งเงินท่ีไดรั้บ (หกัดว้ยตน้ทุนการจดัทาํ
รายการท่ีเกิดข้ึน) เม่ือเทียบกบัมูลค่าท่ีจ่ายคืนเพื่อชาํระหน้ีนั้นจะรับรู้ในงบกาํไรขาดทุนตลอดช่วงเวลาการกูย้มื 

 

เงินกูย้มืจดัประเภทเป็นหน้ีสินหมุนเวียนเม่ือกลุ่มกิจการไม่มีสิทธิอนัปราศจากเง่ือนไขใหเ้ล่ือนชาํระหน้ีออกไปอีกเป็นเวลา
ไม่นอ้ยกวา่ 12 เดือน นบัจากวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน 

 

ตน้ทุนการกูย้มืท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการไดม้า การก่อสร้าง หรือการผลิตสินทรัพยท่ี์เขา้เง่ือนไขตอ้งนาํมารวมเป็นส่วนหน่ึง
ของราคาทุนของสินทรัพยน์ั้น โดยสินทรัพยท่ี์เขา้เง่ือนไขคือสินทรัพยท่ี์จาํเป็นตอ้งใชร้ะยะเวลานานในการเตรียมสินทรัพยน์ั้น
ให้อยูใ่นสภาพพร้อมท่ีจะใช้ไดต้ามประสงคห์รือพร้อมท่ีจะขาย การรวมตน้ทุนการกูย้ืมเป็นราคาทุนของสินทรัพยต์อ้ง
ส้ินสุดลงเม่ือการดาํเนินการส่วนใหญ่ ท่ีจาํเป็นในการเตรียมสินทรัพยท่ี์เขา้เง่ือนไขให้อยู่ในสภาพพร้อมท่ีจะใช้ไดต้าม
ประสงคห์รือพร้อมท่ีจะขายไดเ้สร็จส้ินลง 

 

รายได้จากการลงทุนท่ีเกิดจากการนําเงินกู้ยืมท่ีกู้มาโดยเฉพาะ ท่ียงัไม่ได้นําไปเป็นรายจ่ายของสินทรัพยท่ี์เขา้เง่ือนไข 

ไปลงทุนเป็นการชัว่คราวก่อน ตอ้งนาํมาหกัจากตน้ทุนการกูย้มืท่ีสามารถตั้งข้ึนเป็นตน้ทุนของสินทรัพย ์ 
 

ตน้ทุนการกูย้มือ่ืนๆ ตอ้งถือเป็นค่าใชจ่้ายในงวดท่ีเกิดข้ึน 

 

2.15 ผลประโยชน์พนักงาน 

 

(ก) ผลประโยชน์ระยะสั้น 

 

กลุ่มกิจการรับรู้หน้ีสินและค่าใชจ่้ายสาํหรับโบนสั การแบ่งกาํไร และหน้ีสินผลประโยชน์ระยะสั้นอ่ืนของพนกังาน
เม่ือมีภาระผกูพนัตามกฎหมายหรือตามประเพณีปฏิบติัในอดีตซ่ึงก่อใหเ้กิดภาระผกูพนัจากการอนุมาน 

 

(ข) ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 

 

กลุ่มกิจการไดก้าํหนดโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงาน โดยมีทั้งโครงการสมทบเงินและโครงการผลประโยชน์ 
 

โครงการสมทบเงิน คือ กองทุนสาํรองเล้ียงชีพ กลุ่มกิจการจะจ่ายเงินสมทบใหก้องทุนในจาํนวนเงินท่ีคงท่ี ซ่ึงบริหาร
โดยผูจ้ ัดการกองทุนภายนอกตามเกณฑ์และข้อกําหนดของพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2530  

กลุ่มกิจการไม่มีภาระผูกพนัท่ีจะจ่ายเงินเพิ่มอีกเม่ือได้จ่ายเงินสมทบไปแล้ว เงินสมทบจะถูกรับรู้เป็นค่าใช้จ่าย
ผลประโยชน์พนกังานเม่ือถึงกาํหนดชาํระ  
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2.15 ผลประโยชน์พนักงาน (ต่อ) 
 

(ข) ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน (ต่อ) 
 

โครงการผลประโยชน์คือ โครงการผลประโยชน์เม่ือเกษียณอาย ุโดยกลุ่มกิจการปฏิบติัตามกฎหมายแรงงานในประเทศ
ไทยและนโยบายการจา้งงานของกลุ่มกิจการ หน้ีสินสําหรับโครงการผลประโยชน์จะรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงินดว้ย
มูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพัน ณ วนัท่ีส้ินรอบระยะเวลารายงานหักด้วยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยโ์ครงการ  
ภาระผกูพนัน้ีคาํนวณโดยนกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัอิสระดว้ยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว ้ซ่ึงมูลค่าปัจจุบนั
ของโครงการผลประโยชน์จะประมาณโดยการคิดลดกระแสเงินสดออกในอนาคต โดยใชอ้ตัราผลตอบแทนในตลาด
ของพนัธบตัรรัฐบาลซ่ึงเป็นสกุลเงินเดียวกบัสกลุเงินท่ีจะจ่ายภาระผกูพนั และมีวนัครบกาํหนดใกลเ้คียงกบัระยะเวลา
ท่ีตอ้งชาํระภาระผกูพนัโครงการผลประโยชน์เม่ือเกษียณอาย ุ

 

การวดัมูลค่าใหม่ท่ีเกิดข้ึนจากการปรับปรุงจากประสบการณ์หรือการเปล่ียนแปลงในขอ้สมมติฐานจะตอ้งรับรู้ในส่วนของ
เจา้ของผา่นกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนในงวดท่ีเกิดข้ึน 

 

ตน้ทุนบริการในอดีตจะถูกรับรู้ทนัทีในกาํไรหรือขาดทุน 

 

(ค) ผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืน 

 

กลุ่มกิจการจดัให้มีผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืนแก่พนกังานเม่ือมีอายงุานครบตามท่ีกาํหนดในนโยบายของกลุ่มกิจการ 

โดยจะรับรู้หน้ีสินสําหรับผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืนในงบแสดงฐานะการเงินด้วยมูลค่าปัจจุบนัของภาระผูกพนั  
ณ วนัท่ีส้ินรอบระยะเวลารายงาน  ภาระผูกพนัน้ีคาํนวณโดย นักคณิตศาสตร์ประกนัภยัอิสระทุกปีด้วยวิธีคิดลด 

แต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว ้ 
 

การวดัมูลค่าใหม่ และตน้ทุนบริการในอดีตจะถูกรับรู้ทนัทีในกาํไรหรือขาดทุน 

 

2.16 ประมาณการหนีสิ้น 

 

ประมาณการหน้ีสินจะรับรู้กต่็อเม่ือกลุ่มกิจการมีภาระผกูพนัในปัจจุบนัตามกฎหมายหรือตามขอ้ตกลงท่ีจดัทาํไว ้อนัเป็นผล 

สืบเน่ืองมาจากเหตุการณ์ในอดีต ซ่ึงการชาํระภาระผูกพนันั้นมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ว่าจะส่งผลให้กลุ่มกิจการตอ้ง
สูญเสียทรัพยากรออกไปและตามประมาณการจาํนวนท่ีตอ้งจ่ายไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ 
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2.17 ภาษีเงนิได้งวดปัจจุบันและภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี 

 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้าํหรับงวดประกอบดว้ย ภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ภาษีเงินไดจ้ะรับรู้
ในกําไรหรือขาดทุน ยกเวน้ส่วนท่ีรับรู้ในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน หรือรับรู้โดยตรงไปยงัส่วนของเจ้าของ ในกรณีน้ี  
ภาษีเงินไดต้อ้งรับรู้ในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนหรือโดยตรงไปยงัส่วนของเจา้ของตามลาํดบั 

 

ภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัคาํนวณจากอตัราภาษีตามกฎหมายภาษีอากรท่ีมีผลบงัคบัใชอ้ยูห่รือท่ีคาดไดค่้อนขา้งแน่วา่จะมี
ผลบงัคบัใชภ้ายในส้ินรอบระยะเวลาท่ีรายงานในประเทศท่ีบริษทัยอ่ยของกลุ่มกิจการไดด้าํเนินงานและเกิดรายไดท้างภาษี 
ผูบ้ริหารจะประเมินสถานะของการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเป็นงวดๆ โดยคาํนึงถึงสถานการณ์ท่ีสามารถนาํกฎหมาย 

ภาษีอากรไปปฏิบติั ซ่ึงข้ึนอยูก่บัการตีความและจะตั้งประมาณการค่าใชจ่้ายภาษีอากร หากคาดวา่จะตอ้งจ่ายชาํระเจา้หนา้ท่ี
ภาษีอากร 

 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีตั้งเต็มจาํนวนตามวิธีหน้ีสิน เม่ือเกิดผลต่างชัว่คราวระหว่างฐานภาษีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน 
และราคาตามบญัชีท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงิน อยา่งไรก็ตาม กลุ่มกิจการจะไม่รับรู้ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเกิดจากการรับรู้
เร่ิมแรกของรายการสินทรัพยห์รือรายการหน้ีสินท่ีเกิดจากรายการท่ีไม่ใช่การรวมธุรกิจ และ ณ วนัท่ีเกิดรายการ รายการนั้น
ไม่มีผลกระทบต่อกําไรทางบัญชีและกําไร (ขาดทุน) ทางภาษี ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีคํานวณจากอัตราภาษี  
(และกฎหมายภาษีอากร) ท่ีมีผลบงัคบัใชอ้ยูห่รือท่ีคาดไดค่้อนขา้งแน่วา่จะมีผลบงัคบัใชภ้ายในส้ินรอบระยะเวลาท่ีรายงาน
และคาดวา่อตัราภาษีดงักล่าวจะนาํไปใชเ้ม่ือสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งไดรั้บประโยชน์ หรือหน้ีสินภาษี 

เงินไดร้อการตดับญัชีไดมี้การจ่ายชาํระ 

 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะรับรู้หากมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่วา่กลุ่มกิจการจะมีกาํไรทางภาษีเพียงพอท่ีจะนาํ
จาํนวนผลต่างชัว่คราวนั้นมาใชป้ระโยชน์ กลุ่มกิจการไดต้ั้งภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีโดยพิจารณาจากผลต่างชัว่คราวของ 

เงินลงทุนในบริษทัร่วมและส่วนไดเ้สียในกิจการร่วมคา้ท่ีตอ้งเสียภาษี (ถา้มี) เวน้แต่กลุ่มกิจการสามารถควบคุมจงัหวะเวลา
ของการกลบัรายการผลต่างชัว่คราวและการกลบัรายการผลต่างชัว่คราวมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ว่าจะไม่เกิดข้ึนได้
ภายในระยะเวลาท่ีคาดการณ์ไดใ้นอนาคต  
 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะแสดงหกักลบกนักต่็อเม่ือกลุ่มกิจการมีสิทธิตาม
กฎหมายท่ีจะนาํสินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัมาหกักลบกบัหน้ีสินภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั และทั้งสินทรัพยภ์าษี
เงินไดร้อการตดับญัชีและหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีเก่ียวขอ้งกบัภาษีเงินไดท่ี้ประเมินโดยหน่วยงานจดัเก็บภาษี
หน่วยงานเดียวกนัโดยการเรียกเก็บเป็นหน่วยภาษีเดียวกนัหรือหน่วยภาษีต่างกนัซ่ึงตั้งใจจะจ่ายหน้ีสินและสินทรัพยภ์าษี
เงินไดข้องงวดปัจจุบนัดว้ยยอดสุทธิ 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 
 

2.18 การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 

 

กิจการดาํเนินโครงการผลตอบแทนแก่ผูบ้ริหาร โดยออกหุ้นให้แก่ผูบ้ริหารท่ีชาํระดว้ยตราสารทุน  เพื่อเป็นการตอบแทน
การบริหารงานของผูบ้ริหารแก่กลุ่มกิจการในอดีต ซ่ึงการออกหุ้นน้ีเป็นส่วนหน่ึงของการจดัโครงสร้างการถือหุ้นของ
ผูบ้ริหารในกลุ่มกิจการ จาํนวนหุ้นท่ีออกให้แก่ผูบ้ริหารแต่ละคนสะทอ้นถึงผลการปฏิบติังานของผูบ้ริหารในอดีต จาํนวน
รวมท่ีบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายจะอา้งอิงจากมูลค่าของยติุธรรมของหุน้ท่ีออกใหโ้ดย 

 

• รวมเง่ือนไขทางการตลาด  
• ไม่รวมผลกระทบของการบริการและเง่ือนไขการไดรั้บสิทธิท่ีไม่ใช่เง่ือนไขการตลาดและ 

• ไม่รวมผลกระทบของเง่ือนไขการไดรั้บสิทธิท่ีไม่ใช่เง่ือนไขการบริการหรือผลงาน 

 

เง่ือนไขผลงานท่ีไม่ใช่เง่ือนไขทางตลาดและเง่ือนไขการบริการจะรวมอยู่ในขอ้สมมติฐานเก่ียวกับจาํนวนหุ้นท่ีออก 

ค่าใชจ่้ายทั้งหมดจะรับรู้ตลอดระยะเวลาไดรั้บสิทธิ ซ่ึงเป็นไปตามเง่ือนไขการไดรั้บสิทธิท่ีกาํหนดไว ้กลุ่มกิจการจะทบทวน
การประเมินจาํนวนของสิทธิซ้ือหุน้ท่ีคาดวา่จะไดรั้บสิทธิ ซ่ึงข้ึนกบัเง่ือนไขการไดรั้บสิทธิท่ีไม่ใช่เง่ือนไขการตลาด และจะ
รับรู้ผลกระทบของการปรับปรุงประมาณการเร่ิมแรกในกาํไรหรือขาดทุนพร้อมกบัการปรับปรุงรายการไปยงัส่วนของ
เจา้ของ ณ วนัท่ีส้ินรอบระยะเวลาการรายงาน 

 

กรณีท่ีกลุ่มกิจการให้สิทธิซ้ือตราสารทุนแก่พนกังานของบริษทัยอ่ยในกลุ่มกิจการ จะปฏิบติัเหมือนการเพิ่มทุนอยา่งหน่ึง 
กลุ่มกิจการตอ้งวดัมูลค่ายติุธรรมของบริการของผูบ้ริหาร โดยอา้งอิงกบัมูลค่ายติุธรรมของตราสารทุนท่ีออกให ้มูลค่าของ
ตราสารทุนเหล่านั้นตอ้งวดั ณ วนัท่ีใหสิ้ทธิ ซ่ึงจะรับรู้ตลอดระยะเวลาท่ีไดรั้บสิทธิ ในงบเฉพาะของบริษทัจะบนัทึกเสมือน
กบัเป็นการเพิ่มข้ึนของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและเพิ่มส่วนของเจา้ของ 

 

2.19 การรับรู้รายได้ 

 

รายไดจ้ากการบริการประกอบด้วยมูลค่ายุติธรรมท่ีจะได้รับจากการบริการท่ีทาํให้เป็นจาํนวนเงินสุทธิจากเงินคืนและ
ส่วนลด รายไดจ้ากการใหบ้ริการรับรู้เม่ือไดใ้หบ้ริการแลว้เสร็จ 

 

รายไดจ้ากการขายสินคา้ซ่ึงเกิดจากกิจกรรมตามปกติของกลุ่มกิจการ ประกอบดว้ยมูลค่ายติุธรรมท่ีจะไดรั้บจากการขาย 

ซ่ึงเป็นจาํนวนสุทธิจากเงินคืนและส่วนลด โดยไม่รวมรายการขายภายในกลุ่มกิจการสําหรับงบการเงินรวม รายไดจ้าก 

การขายสินคา้รับรู้เม่ือผูซ้ื้อรับโอนความเส่ียงและผลตอบแทนท่ีเป็นสาระสาํคญัของความเป็นเจา้ของสินคา้ 

 

รายไดด้อกเบ้ีย และรายไดอ่ื้นรับรู้ตามเกณฑค์งคา้ง ซ่ึงเป็นไปตามเน้ือหาและขอ้เทจ็จริงเชิงเศรษฐกิจและขอ้ตกลงท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

รายไดเ้งินปันผลรับรู้เม่ือสิทธิท่ีจะไดรั้บปันผลนั้นเกิดข้ึน 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 
 

2.20 การจ่ายเงนิปันผล 

 

เงินปันผลท่ีจ่ายไปยงัผูถื้อหุน้จะรับรู้ในดา้นหน้ีสินในงบการเงินในรอบระยะเวลาบญัชีซ่ึงท่ีประชุมคณะกรรมการหรือผูถื้อหุน้
ไดอ้นุมติัการจ่ายเงินปันผล  
 

2.21 ข้อมูลจําแนกตามส่วนงาน 

 

ส่วนงานดาํเนินงานไดถู้กรายงานในลกัษณะเดียวกบัรายงานภายในท่ีนาํเสนอใหผู้มี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการดาํเนินงาน 

ผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการดาํเนินงานหมายถึงบุคคลท่ีมีหนา้ท่ีในการจดัสรรทรัพยากรและประเมินผลการปฏิบติังาน
ของส่วนงานดาํเนินงาน ซ่ึงพิจารณาวา่คือคณะกรรมการ ท่ีทาํการตดัสินใจเชิงกลยทุธ์  
 

2.22 การรวมธุรกจิภายใต้การควบคุมเดยีวกนั 

 

การเขา้ซ้ือและโอนกิจการทั้งหมดกบับริษทัยอ่ยภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั กลุ่มกิจการไดมี้การบนัทึกบญัชีการไดม้าซ่ึง
สินทรัพยข์องบริษทัยอ่ยโดยวิธีการรวมกิจการแบบเสมือนวา่เป็นวิธีการรวมส่วนไดเ้สียในงบการเงินรวม โดยกลุ่มกิจการ
ตอ้งจดัทาํงบการเงินรวมยอ้นหลงัเสมือนว่ากลุ่มกิจการมีอาํนาจควบคุมตั้งแต่ตน้ ซ่ึงไดมี้การรับรู้ส่วนเกินทุนจากการรวม
ธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนัจากการซ้ือกิจการดงักล่าวภายใตส่้วนของเจา้ของในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ีเขา้ซ้ือ
และโอนกิจการทั้งหมด โดยใชผ้ลต่างของราคาซ้ือเทียบกบัราคาตามบญัชี ณ วนัท่ีซ้ือ 

 

2.23 เคร่ืองมือทางการเงนิ 

 

สินทรัพยท์างการเงินของกลุ่มกิจการท่ีแสดงในงบแสดงฐานะทางการเงินประกอบดว้ย เงินสด และรายการเทียบเท่าเงินสด 
เงินลงทุนระยะสั้น ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน เงินให้กูย้ืมระยะสั้ นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัและกิจการอ่ืน และเงินฝาก
สถาบนัการเงินท่ีติดภาระผูกพนั หน้ีสินทางการเงินของกลุ่มกิจการท่ีแสดงอยูใ่นงบแสดงฐานะทางการเงินประกอบดว้ย 
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน และ
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน ราคาตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินมีมูลค่าใกลเ้คียงกบัมูลค่ายติุธรรม
ยกเวน้เงินกูร้ะยะยาวซ่ึงมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ี 
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3 การจัดการความเส่ียง 
 

3.1 ปัจจัยความเส่ียงทางการเงนิ 
 

กิจกรรมของกลุ่มกิจการยอ่มมีความเส่ียงทางการเงินท่ีหลากหลายซ่ึงไดแ้ก่ ความเส่ียงจากตลาด (รวมถึงความเส่ียงจากอตัรา
แลกเปล่ียน ความเส่ียงดา้นมูลค่ายติุธรรมอนัเกิดจากการเปล่ียนแปลงในอตัราดอกเบ้ีย ความเส่ียงดา้นกระแสเงินสดอนัเกิดจาก
การเปล่ียนแปลงอตัราดอกเบ้ีย และความเส่ียงดา้นราคา) ความเส่ียงดา้นการให้สินเช่ือ และความเส่ียงด้านสภาพคล่อง 
แผนการจัดการความเส่ียงโดยรวมของกลุ่มกิจการจึงมุ่งเน้นความผนัผวนของตลาดการเงินและแสวงหาวิธีการลด
ผลกระทบท่ีทาํใหเ้สียหายต่อผลการดาํเนินงานทางการเงินของกลุ่มกิจการใหเ้หลือนอ้ยท่ีสุดเท่าท่ีเป็นไปได ้
 

3.1.1 ความเส่ียงจากอตัราแลกเปลีย่น 
 

เน่ืองจากกลุ่มกิจการดาํเนินงานระหวา่งประเทศจึงยอ่มมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ซ่ึงเกิดจาก
สกุลเงินท่ีหลากหลาย ความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเกิดข้ึนจากรายการธุรกรรมในอนาคต การรับรู้รายการของ
สินทรัพยแ์ละหน้ีสิน และเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ 

 

3.1.2 ความเส่ียงจากอตัราดอกเบีย้ 
 

รายไดแ้ละกระแสเงินสดจากการดาํเนินงานของกลุ่มกิจการส่วนใหญ่ไม่ข้ึนกบัการเปล่ียนแปลงอตัราดอกเบ้ียในตลาด  
 

กลุ่มกิจการมีความเส่ียงดา้นอตัราดอกเบ้ียท่ีเกิดจากเงินกูย้ืมซ่ึงมีทั้งอตัราดอกเบ้ียลอยตวัและคงท่ี อย่างไรก็ตาม  
กลุ่มกิจการไม่ไดท้าํสญัญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียในการป้องกนัความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ีย เน่ืองจากฝ่ายบริหาร
เช่ือวา่ผลกระทบจากการผนัผวนของอตัราดอกเบ้ียดงักล่าวจะไม่มีผลกระทบต่อกลุ่มกิจการอยา่งมีนยัสาํคญั 

 

3.1.3 ความเส่ียงด้านการให้สินเช่ือ 
 

กลุ่มกิจการไม่มีการกระจุกตวัอยา่งมีนยัสาํคญัของความเส่ียงทางดา้นสินเช่ือ กลุ่มกิจการมีนโยบายท่ีเหมาะสมเพื่อ
ทาํใหเ้ช่ือมัน่ไดว้า่ไดข้ายสินคา้และใหบ้ริการแก่ลูกคา้ท่ีมีประวติัสินเช่ืออยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสม คู่สญัญาในอนุพนัธ์
ทางการเงินและรายการเงินสดไดเ้ลือกท่ีจะทาํรายการกบัสถาบนัการเงินท่ีมีระดบัความน่าเช่ือถือสูง กลุ่มกิจการ 

มีนโยบายจาํกดัวงเงินธุรกรรมการใหสิ้นเช่ือกบัลูกคา้แต่ละรายอยา่งเหมาะสม 
 

3.1.4 ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง 
 

จาํนวนเงินสดท่ีมีอย่างเพียงพอย่อมแสดงถึงการจดัการความเส่ียงของสภาพคล่องอย่างรอบคอบความสามารถ 

ในการหาแหล่งเงินทุนแสดงใหเ้ห็นไดจ้ากการท่ีมีวงเงินอาํนวยความสะดวกในการกูย้มืท่ีไดมี้การตกลงไวแ้ลว้อยา่ง
เพียงพอ ส่วนงานบริหารเงินของกลุ่มกิจการไดต้ั้งเป้าหมายวา่จะใชค้วามยดืหยุน่ในการระดมเงินทุนโดยการรักษา
วงเงินสินเช่ือท่ีตกลงไวใ้ห้เพียงพอท่ีจะหามาไดเ้น่ืองจากลกัษณะธรรมชาติของธุรกิจท่ีเป็นฐานของกลุ่มกิจการ 

มีพลวตัเปล่ียนแปลงได ้
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3 การจัดการความเส่ียงทางการเงนิ (ต่อ) 
 

3.2 การประมาณมูลค่ายุติธรรม 

 

ราคาตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินมีมูลค่าใกลเ้คียงกบัมูลค่ายติุธรรม  
 

กลุ่มกิจการเปิดเผยมูลค่ายติุธรรมจาํแนกตามวธีิการประมาณมูลค่า ความแตกต่างของระดบัขอ้มูลสามารถแสดงไดด้งัน้ี 

 

• ขอ้มูลระดบั 1: ราคาเสนอซ้ือขาย (ไม่ตอ้งปรับปรุง) ในตลาดท่ีมีสภาพคล่องสาํหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยา่งเดียวกนั  
• ขอ้มูลระดบั 2: ขอ้มูลอ่ืนนอกเหนือจากราคาเสนอซ้ือขายซ่ึงรวมอยูใ่นขอ้มูลระดบั 1 ทั้งท่ีสามารถสังเกตไดโ้ดยตรง 

ไดแ้ก่ ขอ้มูลราคา หรือโดยออ้ม ไดแ้ก่ ขอ้มูลท่ีคาํนวณมาจากราคา สาํหรับสินทรัพยน์ั้นหรือหน้ีสินนั้น 

• ขอ้มูลระดับ 3: ขอ้มูลสําหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินซ่ึงไม่ได้มาจากขอ้มูลท่ีสามารถสังเกตได้จากตลาด (ข้อมูลท่ี 

ไม่สามารถสงัเกตได)้  
 

กลุ่มกิจการไดเ้ปิดเผยมูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินดงัต่อไปน้ี  
 

เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัท่ีมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ี  หมายเหตุฯ ขอ้ 29.8 

อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน    หมายเหตุฯ ขอ้ 12 
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4 ประมาณการทางบัญชีท่ีสําคญั ข้อสมมติฐานและการใช้ดุลยพนิิจ 
 

การประมาณการ ขอ้สมมติฐานและการใชดุ้ลยพินิจ ไดมี้การประเมินทบทวนอยา่งต่อเน่ือง และอยูบ่นพื้นฐานของประสบการณ์ในอดีต
และปัจจยัอ่ืน ๆ ซ่ึงรวมถึงการคาดการณ์ถึงเหตุการณ์ในอนาคตท่ีเช่ือวา่มีเหตุผลในสถานการณ์ขณะนั้น กลุ่มกิจการมีการประมาณ
การทางบญัชี และใชข้อ้สมมติฐานท่ีเก่ียวขอ้งกบัเหตุการณ์ในอนาคต ผลของประมาณการทางบญัชีอาจไม่ตรงกบัผลท่ีเกิดข้ึนจริง 
ประมาณทางการบญัชีท่ีสาํคญัและขอ้สมมติฐานท่ีมีความเส่ียงอยา่งเป็นสาระสาํคญัท่ีอาจเป็นเหตุใหเ้กิดการปรับปรุงยอดคงเหลือ
ของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินในรอบระยะเวลาบญัชีหนา้ มีดงัน้ี 
 

(ก) ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ 
 

ในการประมาณค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญของลูกหน้ีการคา้ ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนท่ี
คาดวา่จะเกิดข้ึนสาํหรับยอดลูกหน้ีท่ีเกบ็เงินไม่ได ้กลุ่มกิจการพิจารณาค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญโดยพิจารณาจากประสบการณ์
การเกบ็เงินในอดีตและการวเิคราะห์ลูกหน้ี ณ วนัส้ินปี 
 

(ข) ภาษีเงินได ้
 

กลุ่มกิจการมีหน้าท่ีต้องเสียภาษีเงินได้ในหลายประเทศ ในการประมาณหน้ีสินภาษีเงินได้ต้องใช้ดุลยพินิจอย่างเป็น
สาระสาํคญั เน่ืองจากมีรายการคา้และการคาํนวณจาํนวนมากท่ีเกิดข้ึนจากการดาํเนินธุรกิจของกลุ่มกิจการ กลุ่มกิจการรับรู้
หน้ีสินภาษีเงินไดท่ี้คาดวา่จะเกิด โดยใชเ้กณฑก์ารประมาณภาษีส่วนเพิ่มท่ีจะถึงกาํหนดชาํระ ผลแตกต่างระหว่างภาษีเงินได้
ท่ีชาํระจริงกบัประมาณการจะกระทบต่อภาษีเงินได ้และสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีในงวดท่ีมีการประมาณ
การ 
 

(ค) ภาระผกูพนัผลประโยชน์เม่ือเกษียณอาย ุ
 

มูลค่าปัจจุบนัของภาระผูกพนัผลประโยชน์เม่ือเกษียณอายข้ึุนอยูก่บัหลายปัจจยัท่ีใชใ้นการคาํนวณตามหลกัคณิตศาสตร์
ประกนัภยัโดยมีขอ้สมมติฐานหลายตวั รวมถึงขอ้สมมติฐานเก่ียวกบัอตัราคิดลด การเปล่ียนแปลงของขอ้สมมติฐานเหล่าน้ี
จะส่งผลกระทบต่อมูลค่าของภาระผกูพนัผลประโยชน์เม่ือเกษียณอาย ุ

 

กลุ่มกิจการไดพ้จิารณาอตัราคิดลดท่ีเหมาะสมในแต่ละปี ซ่ึงไดแ้ก่อตัราดอกเบ้ียท่ีควรจะใชใ้นการกาํหนดมูลค่าปัจจุบนัของ
ประมาณการกระแสเงินสดท่ีคาดว่าจะตอ้งจ่ายภาระผูกพนับาํเหน็จบาํนาญ ในการพิจารณาอตัราคิดลดท่ีเหมาะสมกลุ่ม
กิจการพิจารณาใช้ อัตราผลตอบแทนในตลาดของพนัธบัตรรัฐบาล ซ่ึงเป็นสกุลเงินเดียวกับสกุลเงินท่ีต้องจ่ายชําระ
ผลประโยชน์เม่ือเกษียณอายุ และมีอายุครบกาํหนดใกลเ้คียงกบัระยะเวลาท่ีตอ้งจ่ายชาํระภาระผูกพนัผลประโยชน์เม่ือ
เกษียณอายท่ีุเก่ียวขอ้ง 
 

(ง) การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์
 

การประมาณมูลค่ายุติธรรมของตราสารทุนใช้เทคนิคการวดัมูลค่าเพื่อประมาณราคาของตราสารทุนท่ีควรจะเป็น  
ณ วนัท่ีวดัมูลค่าซ่ึงมูลค่าของตราสารทุนข้ึนอยูก่บัปัจจยัและขอ้สมมติฐานต่างๆ ปัจจยัและขอ้สมมติฐานท่ีสําคญัท่ีกลุ่ม
กิจการใชใ้นการประมาณมูลค่าของตราสารทุน ไดแ้ก่อตัราส่วนผลกาํไรต่อราคา และอตัราคิดลดทางการตลาด ซ่ึงกลุ่ม
กิจการพิจารณาใชอ้ตัราส่วนผลกาํไรต่อราคา ของหลกัทรัพยท่ี์เขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์ในช่วงเวลาเดียวกบัวนัท่ีวดั
มูลค่าและอยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันกับกลุ่มกิจการ และใช้อตัราคิดลดทางการตลาดจากประวติัการวิเคราะห์มูลค่า 

ของหลกัทรัพยท่ี์เขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์
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5 การจัดการความเส่ียงในส่วนของทุน 

 

วตัถุประสงค์ของกลุ่มกิจการในการบริหารทุนของกลุ่มกิจการนั้นเพื่อดาํรงไวซ่ึ้งความสามารถในการดาํเนินงานอย่างต่อเน่ืองของ 

กลุ่มกิจการเพื่อสร้างผลตอบแทนต่อผูถื้อหุ้นและเป็นประโยชน์ต่อผูท่ี้มีส่วนได้เสียอ่ืน และเพื่อดาํรงไวซ่ึ้งโครงสร้างของทุน 

ท่ีเหมาะสมเพื่อลดตน้ทุนของเงินทุน  

 

ในการดาํรงไวห้รือปรับโครงสร้างของทุน กลุ่มกิจการอาจปรับนโยบายการจ่ายเงินปันผลใหก้บัผูถื้อหุ้น การคืนทุนให้แก่ผูถื้อหุ้น 
การออกหุน้ใหม่ หรือการขายทรัพยสิ์นเพื่อลดภาระหน้ีสิน 

 

6 เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

 บาท บาท บาท บาท 
     

เงินสดในมือ 327,493 3,070,490 9,529 - 

เช็คในมือ 213,465 3,959,441 - - 

เงินฝากสถาบนัการเงิน - ประเภทกระแสรายวนั 56,217,372 174,887,519 3,077,531 33,222,908 

 - ประเภทออมทรัพย ์ 188,991,945 44,297,501 79,271,837 5,397,672 

 - ประเภทฝากประจาํ 500,712,877 - 500,617,055 - 

 746,463,152 226,214,951 582,975,952 38,620,580 
 

 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 เงินฝากสถาบนัการเงินประเภทออมทรัพย ์มีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 0.25 - 1.00 ต่อปี (พ.ศ. 2559 : 

ร้อยละ 0.50 ต่อปี) เงินฝากสถาบนัการเงินประเภทฝากประจาํมีระยะเวลา 2 - 3 เดือน มีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 0.37 - 1.25 ต่อปี  

(พ.ศ. 2559 : ไม่มี) 
 

7 เงนิลงทุนระยะส้ัน 

 

เงินลงทุนระยะสั้น ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ประกอบดว้ยรายการดงัต่อไปน้ี 

 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

 บาท บาท บาท บาท 
     

เงินฝากประจาํ อายไุม่เกิน 12 เดือน  4,132,988  4,086,742 - - 

  4,132,988  4,086,742 - - 

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 เงินฝากธนาคารประเภทฝากประจาํ ระยะเวลาฝาก 12 เดือน มีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 0.80 ถึง 1.30 ต่อปี 

(พ.ศ. 2559 : ร้อยละ 0.80 ถึง 1.50 ต่อปี) 
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8 ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น - สุทธิ 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

 บาท บาท บาท บาท 
     

ลูกหน้ีการคา้กิจการอ่ืน 305,963,725 358,035,590 16,719,590 20,947,848 

หกั  ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (7,761,601) (10,262,364) (371,159) (571,936) 

ลูกหน้ีการคา้กิจการอ่ืน - สุทธิ 298,202,124 347,773,226 16,348,431 20,375,912 

ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 9,819,401 15,416,735 497,353 525,337 

รายไดค้า้งรับ 76,535,977 91,250,096 4,763,494 2,016,023 

ลูกหน้ีอ่ืน 6,842,820 6,927,576 544,071 683,879 

ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั      

   (หมายเหตุฯขอ้ 29.5) 14,842,886 46,904,899 29,244,343 5,432,514 

เงินปันผลคา้งรับ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั     

   (หมายเหตุฯขอ้ 29.6) - - 32,498,220 - 

 406,243,208 508,272,532 83,895,912 29,033,665 

 

ลูกหน้ีการคา้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม สามารถวเิคราะห์ตามอายหุน้ีท่ีคา้งชาํระไดด้งัน้ี 

 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

 บาท บาท บาท บาท 
     

ลูกหน้ีการคา้ - กิจการอ่ืน 
    

ไม่เกิน 3 เดือน 263,562,715 308,804,120 13,793,802 19,839,908 

3 - 6 เดือน 20,885,366 22,451,000 2,327,693 374,058 

6 - 12 เดือน 12,487,034 23,096,230 233,842 733,882 

เกินกวา่ 12 เดือน 9,028,610 3,684,240 364,253 - 

 305,963,725 358,035,590 16,719,590 20,947,848 

หกั  ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (7,761,601) (10,262,364) (371,159) (571,936) 

 298,202,124 347,773,226 16,348,431 20,375,912 

     

ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั      

   (หมายเหตุฯขอ้ 29.5)    

ไม่เกิน 3 เดือน 14,842,886 30,781,061 29,244,343 5,432,514 

3 - 6 เดือน - 11,494,003 - - 

6 - 12 เดือน - 4,629,835 - - 

 14,842,886 46,904,899 29,244,343 5,432,514 



บริษัท ทริพเพลิ ไอ โลจิสติกส์ จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

สําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 
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9 สินทรัพย์หมุนเวยีนอ่ืน 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

 บาท บาท บาท บาท 
     

ภาษีซ้ือ 218,570 285,905 - - 

ภาษีซ้ือท่ียงัไม่ถึงกาํหนด 5,583,854 5,205,760 813,900 584,644 

ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน 5,664,684 12,029,902 136,324 - 

เงินทดรองจ่าย 6,175,715 - - - 

อ่ืนๆ 3,887,688 1,884,595 - - 

 21,530,511 19,406,162 950,224 584,644 

 

10 เงนิลงทุนในบริษทัย่อย 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

 บาท บาท บาท บาท 
     

บริษทัยอ่ย - - 55,698,570 53,698,570 

 

การเปลีย่นแปลงของเงนิลงทุนในบริษัทย่อยมีดงันี ้

 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

บริษัทย่อย พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

 บาท บาท 
   

วนัท่ี 1 มกราคม 53,698,570 106,458,721 

การลงทุนเพิ่มข้ึน 2,000,000 2,737,449 

จดทะเบียนเลิกบริษทัยอ่ย   - (55,497,600) 

วนัท่ี 31 ธนัวาคม 55,698,570 53,698,570 



บริษัท ทริพเพลิ ไอ โลจิสติกส์ จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

สําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 
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10 เงนิลงทุนในบริษทัย่อย (ต่อ) 
 

รายละเอียดเก่ียวกบับริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัต่อไปน้ี 

 

   อตัราร้อยละของหุ้นที่ถือ งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

   ทั้งทางตรงและทางอ้อม ราคาทุน 

 

ชนิดของธุรกจิ 

จัดตั้งขึน้ 

ในประเทศ 

พ.ศ. 2560 

ร้อยละ 

พ.ศ. 2559 

ร้อยละ 

พ.ศ. 2560 

บาท 

พ.ศ. 2559 

บาท 

       

บริษทั เอเชีย กราวด ์เซอร์วิส จาํกดั ตวัแทนขนส่งสินคา้ทางอากาศ ไทย 100.00 100.00 24,999,800 24,999,800 

บริษทั ทริพเพิล ไอ แอร์ เอก็ซ์เพรส จาํกดั ตวัแทนขนส่งสินคา้ทางอากาศ ไทย 100.00 100.00 5,499,780 5,499,780 

บริษทั ทริพเพิล ไอ เอเชีย คาร์โก จาํกดั ตวัแทนขนส่งสินคา้ทางอากาศ ไทย 100.00 100.00 2,499,900 2,499,900 

บริษทั ทริพเพิล ไอ จีเอสเอ คาร์โก จาํกดั ตวัแทนขนส่งสินคา้ทางอากาศ ไทย 100.00 100.00 2,499,900 2,499,900 

บริษทั ฮาซเคม โลจิสติกส์        

   แมเนจเมนท ์จาํกดั บริหารจดัการขนส่งครบวงจร ไทย 100.00 100.00 5,499,780 5,499,780 

บริษทั ทริพเพิล ไอ ซพัพลายเชน จาํกดั บริหารจดัการขนส่งครบวงจร ไทย 100.00 100.00 4,999,800 4,999,800 

บริษทั ทริพเพิล ไอ มาริไทม ์       

   เอเยนซีส์ จาํกดั ตวัแทนขนส่งสินคา้ทางทะเล ไทย 100.00 100.00 5,299,780 3,299,780 

บริษทั ดีจี แพคเกจจ้ิง (ประเทศไทย) จาํกดั จาํหน่ายและบริการบรรจุสินคา้ ไทย 100.00 100.00 1,099,880 1,099,880 

บริษทั ครอส บอร์เดอร์ เคอเรียร์ จาํกดั บริหารจดัการขนส่งครบวงจร ไทย 100.00 100.00 749,950 749,950 

Triple i International Pte. Ltd. ตวัแทนขนส่งสินคา้ทางอากาศ สิงคโปร์ 100.00 100.00 2,550,000 2,550,000 

Triple i International Japan Co., Ltd. ตวัแทนขนส่งสินคา้ทางอากาศ ญ่ีปุ่น 100.00 100.00 - - 

     55,698,570 53,698,570 

 

การเปลีย่นแปลงของเงนิลงทุนในบริษัทย่อย ปี พ.ศ. 2560 

 

การลงทุนเพิ่มในหุน้เพิ่มทุนของบริษทัยอ่ย 

 

เม่ือวนัท่ี 23 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2560 กิจการไดล้งทุนเพิ่มใน บริษทั ทริพเพิล ไอ มาริไทม์ เอเยนซีส์ จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยของ
กิจการท่ีออกหุ้นสามญัเพิ่มทุนจาํนวน 70,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 100 บาท โดยจ่ายชาํระค่าหุ้นทุนจดทะเบียนแลว้จาํนวน 
20,000 หุน้ เป็นจาํนวนเงิน 2 ลา้นบาท 

 

การจ่ายเงินปันผล 

 

ท่ีประชุมคณะกรรมการคร้ังท่ี 1/2560 เม่ือวนัท่ี 9 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2560 ของบริษทั ทริพเพิล ไอ แอร์ เอ็กซ์เพรส จาํกดั ซ่ึงเป็น
บริษทัยอ่ยของกิจการไดอ้นุมติัจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแก่ผูถื้อหุ้นสามญัในอตัราหุ้นละ 200 บาท จาํนวน 50,000 หุ้น คิดเป็น
จาํนวนเงิน 10 ลา้นบาท โดยบริษทัยอ่ยไดจ่้ายเงินปันผลดงักล่าวเม่ือวนัท่ี 23 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2560 



บริษัท ทริพเพลิ ไอ โลจิสติกส์ จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

สําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 
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10 เงนิลงทุนในบริษทัย่อย (ต่อ) 
 

การเปลีย่นแปลงของเงนิลงทุนในบริษัทย่อย ปี พ.ศ. 2560 (ต่อ) 
 

การจ่ายเงินปันผล (ต่อ) 
 

ท่ีประชุมคณะกรรมการคร้ังท่ี 1/2560 เม่ือวนัท่ี 9 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2560 ของบริษทั ทริพเพิล ไอ เอเชีย คาร์โก จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ย
ของกิจการได้อนุมติัจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแก่ผูถื้อหุ้นสามญัในอตัราหุ้นละ 200 บาท จาํนวน 50,000 หุ้น คิดเป็นจาํนวนเงิน  

10 ลา้นบาท โดยบริษทัยอ่ยไดจ่้ายเงินปันผลดงักล่าวเม่ือวนัท่ี 23 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2560 

 

ท่ีประชุมคณะกรรมการคร้ังท่ี 1/2560 เม่ือวนัท่ี 9 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2560 ของบริษทั ทริพเพิล ไอ จีเอสเอ คาร์โก จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ย
ของกิจการได้อนุมติัจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแก่ผูถื้อหุ้นสามญัในอตัราหุ้นละ 200 บาท จาํนวน 50,000 หุ้น คิดเป็นจาํนวนเงิน  

10 ลา้นบาท โดยบริษทัยอ่ยไดจ่้ายเงินปันผลดงักล่าวเม่ือวนัท่ี 23 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2560 

 

ท่ีประชุมคณะกรรมการคร้ังท่ี 1/2560 เม่ือวนัท่ี 9 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2560 ของบริษทั ฮาซเคม โลจิสติกส์ แมเนจเมนท ์จาํกดั ซ่ึงเป็น
บริษทัยอ่ยของกิจการไดอ้นุมติัจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแก่ผูถื้อหุ้นสามญัในอตัราหุ้นละ 300 บาท จาํนวน 50,000 หุ้น คิดเป็น
จาํนวนเงิน 15 ลา้นบาท โดยบริษทัยอ่ยไดจ่้ายเงินปันผลดงักล่าวเม่ือวนัท่ี 23 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2560 

 

ท่ีประชุมคณะกรรมการคร้ังท่ี 1/2560 เม่ือวนัท่ี 9 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2560 ของบริษทั ดีจี แพคเกจจ้ิง (ประเทศไทย) จาํกดั ซ่ึงเป็น
บริษทัยอ่ยของกิจการไดอ้นุมติัจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแก่ผูถื้อหุ้นสามญัในอตัราหุ้นละ 350 บาท จาํนวน 10,000 หุ้น คิดเป็น
จาํนวนเงิน 3.50 ลา้นบาท โดยบริษทัยอ่ยไดจ่้ายเงินปันผลดงักล่าวเม่ือวนัท่ี 24 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2560 

 

ท่ีประชุมคณะกรรมการคร้ังท่ี 1/2560  เม่ือวนัท่ี 9 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2560 ของ Triple i International Pte. Ltd. ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยของ
กิจการ ท่ีประเทศสิงคโปร์ไดอ้นุมติัจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลแก่ผูถื้อหุน้สามญัในอตัราหุน้ละ 2 ดอลลาร์สิงคโปร์ จาํนวน 100,000 หุน้ 
คิดเป็นจาํนวนเงิน 200,000 ดอลลาร์สิงคโปร์ หรือประมาณ 4.91 ลา้นบาท โดยบริษทัยอ่ยไดจ่้ายเงินปันผลดงักล่าวเม่ือวนัท่ี 1 มีนาคม 

พ.ศ. 2560 

 

ท่ีประชุมคณะกรรมการคร้ังท่ี 1/2560 เม่ือวนัท่ี 17 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2560 ของบริษทั ทริพเพิล ไอ ซพัพลายเชน จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ย
ของกิจการไดอ้นุมติัจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแก่ผูถื้อหุ้นสามญัในอตัราหุ้นละ 70 บาท จาํนวน 50,000 หุ้น คิดเป็นจาํนวนเงิน 

3.50 ลา้นบาท โดยบริษทัยอ่ยไดจ่้ายเงินปันผลดงักล่าวเม่ือวนัท่ี 23 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2560 และในท่ีประชุมคณะกรรมการ คร้ังท่ี 3/2560 

เม่ือวนัท่ี 22 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ของบริษทั ทริพเพิล ไอ ซพัพลายเชน จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ย ไดมี้การเรียกคืนเงินปันผลดงักล่าว 
เน่ืองจากรายไดจ้ากการให้บริการลูกคา้รายใหญ่ของบริษทัยอ่ยดงักล่าวลดลงอยา่งเป็นสาระสาํคญั โดยบริษทัยอ่ยไดรั้บคืนเงินปันผล
ดงักล่าวเม่ือวนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560 

 

ท่ีประชุมคณะกรรมการคร้ังท่ี 1/2560 เม่ือวนัท่ี 17 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2560 ของบริษทั ทริพเพิล ไอ มาริไทม ์เอเยนซีส์ จาํกดั ซ่ึงเป็น
บริษทัยอ่ยของกิจการไดอ้นุมติัจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแก่ผูถื้อหุ้นสามญัในอตัราหุ้นละ 100 บาท จาํนวน 30,000 หุ้น คิดเป็น
จาํนวนเงิน 3 ลา้นบาท โดยบริษทัยอ่ยไดจ่้ายเงินปันผลดงักล่าวเม่ือวนัท่ี 23 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2560 



บริษัท ทริพเพลิ ไอ โลจิสติกส์ จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

สําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 
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10 เงนิลงทุนในบริษทัย่อย (ต่อ) 
 

การเปลีย่นแปลงของเงนิลงทุนในบริษัทย่อย ปี พ.ศ. 2560 (ต่อ) 
 

การจ่ายเงินปันผล (ต่อ) 
 

ท่ีประชุมคณะกรรมการคร้ังท่ี 4/2560 เม่ือวนัท่ี 5 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ของบริษทั ฮาซเคม โลจิสติกส์ แมเนจเมนท์ จาํกดั ซ่ึงเป็น
บริษทัยอ่ยของกิจการไดอ้นุมติัจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแก่ผูถื้อหุ้นสามญัในอตัราหุ้นละ 320 บาท จาํนวน 50,000 หุ้น คิดเป็น
จาํนวนเงิน 16 ลา้นบาท โดยบริษทัยอ่ยไดจ่้ายเงินปันผลดงักล่าวเม่ือวนัท่ี 21 มิถุนายน พ.ศ. 2560 

 

ท่ีประชุมคณะกรรมการคร้ังท่ี 4/2560 เม่ือวนัท่ี 5 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ของบริษทั ดีจี แพคเกจจ้ิง (ประเทศไทย) จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ย
ของกิจการได้อนุมติัจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแก่ผูถื้อหุ้นสามญัในอตัราหุ้นละ 350 บาท จาํนวน 10,000 หุ้น คิดเป็นจาํนวนเงิน 

3.50 ลา้นบาท โดยบริษทัยอ่ยไดจ่้ายเงินปันผลดงักล่าวเม่ือวนัท่ี 28 มิถุนายน พ.ศ. 2560 

 

ท่ีประชุมคณะกรรมการคร้ังท่ี 5/2560 เม่ือวนัท่ี 5 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ของบริษทั ทริพเพิล ไอ มาริไทม์ เอเยนซีส์ จาํกดั ซ่ึงเป็น
บริษทัยอ่ยของกิจการไดอ้นุมติัจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแก่ผูถื้อหุ้นสามญัในอตัราหุ้นละ 40 บาท จาํนวน 100,000 หุ้น คิดเป็น
จาํนวนเงิน 4 ลา้นบาท โดยบริษทัยอ่ยไดจ่้ายเงินปันผลดงักล่าวเม่ือวนัท่ี 29 มิถุนายน พ.ศ. 2560 

 

ท่ีประชุมคณะกรรมการคร้ังท่ี 6/2560 เม่ือวนัท่ี 5 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ของบริษทั ทริพเพิล ไอ แอร์ เอก็ซ์เพรส จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ย
ของกิจการได้อนุมติัจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแก่ผูถื้อหุ้นสามญัในอตัราหุ้นละ 200 บาท จาํนวน 50,000 หุ้น คิดเป็นจาํนวนเงิน  

10 ลา้นบาท โดยบริษทัยอ่ยไดจ่้ายเงินปันผลดงักล่าวเม่ือวนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560 

 

ท่ีประชุมคณะกรรมการคร้ังท่ี 6/2560 เม่ือวนัท่ี 5 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ของบริษทั ทริพเพิล ไอ เอเชีย คาร์โก จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ย
ของกิจการได้อนุมติัจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแก่ผูถื้อหุ้นสามญัในอตัราหุ้นละ 500 บาท จาํนวน 50,000 หุ้น คิดเป็นจาํนวนเงิน  

25 ลา้นบาท โดยบริษทัยอ่ยไดจ่้ายเงินปันผลดงักล่าวเม่ือวนัท่ี 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 

 

ท่ีประชุมคณะกรรมการคร้ังท่ี 4/2560 เม่ือวนัท่ี 5 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ของบริษทั ทริพเพิล ไอ จีเอสเอ คาร์โก จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ย
ของกิจการได้อนุมติัจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแก่ผูถื้อหุ้นสามญัในอตัราหุ้นละ 200 บาท จาํนวน 50,000 หุ้น คิดเป็นจาํนวนเงิน  

10 ลา้นบาท โดยบริษทัยอ่ยไดจ่้ายเงินปันผลดงักล่าวเม่ือวนัท่ี 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  

 

ท่ีประชุมคณะกรรมการคร้ังท่ี 2/2560  เม่ือวนัท่ี 12 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 ของ Triple i International Pte. Ltd. ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของกิจการ  
ท่ีประเทศสิงคโปร์ได้อนุมติัจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแก่ผูถื้อหุ้นสามญัในอตัราหุ้นละ 12.5 ดอลลาร์สหรัฐ จาํนวน 100,000 หุ้น  
คิดเป็นจาํนวนเงิน 1,250,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 40.88 ล้านบาท โดยบริษัทย่อยได้จ่ายเงินปันผลดังกล่าวเม่ือวนัท่ี  
26 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 

 

ท่ีประชุมคณะกรรมการคร้ังท่ี 4/2560 เม่ือวนัท่ี 12 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 ของบริษทั ทริพเพิล ไอ จีเอสเอ คาร์โก จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ย
ของกิจการได้อนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแก่ผูถื้อหุ้นสามัญในอัตราหุ้นละ 40 บาท จาํนวน 50,000 หุ้น คิดเป็นจาํนวนเงิน  

2 ลา้นบาท โดยบริษทัยอ่ยไดจ่้ายเงินปันผลดงักล่าวเม่ือวนัท่ี 27 ธนัวาคม พ.ศ. 2560  



บริษัท ทริพเพลิ ไอ โลจิสติกส์ จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

สําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 
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10 เงนิลงทุนในบริษทัย่อย (ต่อ) 
 

การเปลีย่นแปลงของเงนิลงทุนในบริษัทย่อย ปี พ.ศ. 2560 (ต่อ) 
 

การจ่ายเงินปันผล (ต่อ) 
 

ท่ีประชุมคณะกรรมการคร้ังท่ี 6/2560 เม่ือวนัท่ี 12 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 ของบริษทั ฮาซเคม โลจิสติกส์ แมเนจเมนท์ จาํกดั ซ่ึงเป็น
บริษทัยอ่ยของกิจการไดอ้นุมติัจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแก่ผูถื้อหุ้นสามญัในอตัราหุ้นละ 360 บาท จาํนวน 50,000 หุ้น คิดเป็น
จาํนวนเงิน 18 ลา้นบาท โดยบริษทัยอ่ยไดจ่้ายเงินปันผลดงักล่าวเม่ือวนัท่ี 12 มกราคม พ.ศ. 2561 
 

ท่ีประชุมคณะกรรมการคร้ังท่ี 5/2560 เม่ือวนัท่ี 12 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 ของบริษทั ดีจี แพคเกจจ้ิง (ประเทศไทย) จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทั
ยอ่ยของกิจการไดอ้นุมติัจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแก่ผูถื้อหุ้นสามญัในอตัราหุ้นละ 350 บาท จาํนวน 10,000 หุ้น คิดเป็นจาํนวนเงิน 

3.50 ลา้นบาท โดยบริษทัยอ่ยไดจ่้ายเงินปันผลดงักล่าวเม่ือวนัท่ี 12 มกราคม พ.ศ. 2561 
 

ท่ีประชุมคณะกรรมการคร้ังท่ี 8/2560 เม่ือวนัท่ี 12 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 ของบริษทั ทริพเพิล ไอ มาริไทม์ เอเยนซีส์ จาํกดั ซ่ึงเป็น
บริษทัยอ่ยของกิจการไดอ้นุมติัจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแก่ผูถื้อหุ้นสามญัในอตัราหุ้นละ 40 บาท จาํนวน 100,000 หุ้น คิดเป็น
จาํนวนเงิน 4 ลา้นบาท โดยบริษทัยอ่ยไดจ่้ายเงินปันผลดงักล่าวเม่ือวนัท่ี 18 มกราคม พ.ศ. 2561 
 

ท่ีประชุมคณะกรรมการคร้ังท่ี 7/2560 เม่ือวนัท่ี 12 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 ของบริษทั ทริพเพิล ไอ เอเชีย คาร์โก จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ย
ของกิจการได้อนุมติัจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแก่ผูถื้อหุ้นสามญัในอตัราหุ้นละ 140 บาท จาํนวน 50,000 หุ้น คิดเป็นจาํนวนเงิน  

7 ลา้นบาท โดยบริษทัยอ่ยไดจ่้ายเงินปันผลดงักล่าวเม่ือวนัท่ี 18 มกราคม พ.ศ. 2561 
 

11 เงนิลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า  
 

จาํนวนท่ีรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงินมีดงัน้ี 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

 บาท บาท บาท บาท 
     

บริษทัร่วม 21,890,831 21,933,820 5,065,215 5,065,215 

การร่วมคา้ 15,981,014 16,400,161 187,494 187,494 

 37,871,845 38,333,981 5,252,709 5,252,709 
 

จาํนวนท่ีรับรู้ในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จมีดงัน้ี 
 

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงนิลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

สําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

 บาท บาท บาท บาท 
     

บริษทัร่วม  14,578,701   9,615,194  - - 

การร่วมคา้  2,099,364   4,544,215  - - 

  16,678,065   14,159,409  - - 

 



บริษัท ทริพเพลิ ไอ โลจิสติกส์ จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

สําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 
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11 เงนิลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า (ต่อ) 
 

11.1 บริษัทร่วม 

   อตัราร้อยละของหุ้นที่ถือทั้ง

ทางตรงและทางอ้อม ราคาทุน (ถือทางตรง) 

 

มูลค่าตามวธีิส่วนได้เสีย 

 

ชนิดของธุรกจิ 

จัดตั้งขึน้ 

ในประเทศ 

พ.ศ. 2560 

ร้อยละ 

พ.ศ. 2559 

ร้อยละ 

พ.ศ. 2560 

บาท 

พ.ศ. 2559 

บาท 

พ.ศ. 2560 

บาท 

พ.ศ. 2559 

บาท 
         

บริษทั ซีเค ไลน์ (ประเทศไทย) จาํกดั ตวัแทนบริษทัเดินเรือระหวา่งประเทศ ไทย 42.00 42.00 2,100,000 2,100,000 6,539,189 2,361,150 

บริษทั เอก็คู่ เวลิดไ์วด ์(ประเทศไทย) จาํกดั ตวัแทนขนส่งสินคา้ระหวา่งประเทศ ไทย 43.00 43.00 2,365,215 2,365,215 3,881,023 6,325,622 

บริษทั เอก็เซล แอร์ จาํกดั ตวัแทนบริษทัเดินเรือระหวา่งประเทศ ไทย 30.00 30.00 600,000 600,000 3,739,464 5,746,408 

บริษทั สกาย สตาร์ ทรานสปอร์ต จาํกดั ตวัแทนบริษทัเดินเรือระหวา่งประเทศ ไทย - 20.00 - - - 1,556,025 

Excel Air Limited ตวัแทนขนส่งสินคา้ทางอากาศ ฮ่องกง 20.00 20.00 - - 2,539,691 2,405,389 

Frieghtworks GSA (HK) Limited ตวัแทนขนส่งสินคา้ทางอากาศ ฮ่องกง 20.00 20.00 - - 3,455,181 2,582,281 

Excel Air (Guangzhou) Limited ตวัแทนขนส่งสินคา้ทางอากาศ จีน 25.00 25.00 - - 1,736,283 956,945 

     5,065,215 5,065,215 21,890,831 21,933,820 

 



บริษัท ทริพเพลิ ไอ โลจิสติกส์ จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

สําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 
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11 เงนิลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมค้า (ต่อ)  
 

11.1 บริษัทร่วม (ต่อ) 
 

การเปลีย่นแปลงของเงนิลงทุนในบริษัทร่วมปี พ.ศ. 2560  

 

การจ่ายเงนิปันผล 

 

ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/2560 เม่ือวนัท่ี 9 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2560 ของบริษทั เอ็กคู่ เวิลด์ไวด์ (ประเทศไทย) จาํกดั 

ซ่ึงเป็นบริษทัร่วมของกิจการ ได้มีการอนุมติัจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแก่หุ้นสามญั ในอตัราหุ้นละ 140 บาท จาํนวน 
50,000 หุ้น คิดเป็นจาํนวนเงิน 7 ลา้นบาท โดยกิจการไดรั้บเงินปันผลดงักล่าวเม่ือวนัท่ี 24 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2560 จาํนวน 

3.01 ลา้นบาท 

 

ท่ีประชุมคณะกรรมการคร้ังท่ี 3/2560 เม่ือวนัท่ี 5 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ของบริษทั เอ็กคู่ เวิลด์ไวด์ (ประเทศไทย) จาํกดั  

ซ่ึงเป็นบริษทัร่วมของกิจการ ได้มีการอนุมติัจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแก่หุ้นสามญั ในอตัราหุ้นละ 140 บาท จาํนวน 
50,000 หุ้น คิดเป็นจาํนวนเงิน 7 ลา้นบาท โดยกิจการได้รับเงินปันผลดงักล่าวเม่ือวนัท่ี 23 มิถุนายน พ.ศ. 2560 จาํนวน 

3.01 ลา้นบาท 

 

ท่ีประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 1/2560 เม่ือวนัท่ี 5 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ของบริษทั เอก็เซล แอร์ จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัร่วมของ
กิจการ ได้มีการอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแก่หุ้นสามัญ ในอัตราหุ้นละ 727 บาท จาํนวน 20,000 หุ้น คิดเป็น 

จาํนวนเงิน 14.54  ลา้นบาท โดยกิจการไดรั้บเงินปันผลดงักล่าวเม่ือวนัท่ี 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 จาํนวน 4.36 ลา้นบาท 

 

ท่ีประชุมคณะกรรมการ คร้ังท่ี 4/2560 เม่ือวนัท่ี 12 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ของบริษทั เอ็กคู่ เวิลด์ไวด์ (ประเทศไทย) จาํกดั  

ซ่ึงเป็นบริษทัร่วมของกิจการ ไดมี้การอนุมติัจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลแก่หุน้สามญั ในอตัราหุน้ละ 80 บาท จาํนวน 50,000 

หุ้น คิดเป็นจํานวนเงิน 4 ล้านบาท โดยกิจการได้รับเงินปันผลดังกล่าวเม่ือวันท่ี  20 ธันวาคม  พ.ศ. 2560 จํานวน 

1.72 ลา้นบาท 



บริษัท ทริพเพลิ ไอ โลจิสติกส์ จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

สําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 
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11 เงนิลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า (ต่อ) 
 

11.1 บริษัทร่วม (ต่อ) 
 

ข้อมูลทางการเงนิโดยสรุปสําหรับบริษัทร่วมที่สําคญั  

 

ขอ้มูลทางการเงินสําหรับบริษทั ซีเค ไลน์ (ประเทศไทย) จาํกดั  บริษทั เอ็กเซล แอร์ จาํกดั และ  บริษทั เอ็กคู่ เวิลด์ไวด ์
(ประเทศไทย) จาํกดั ซ่ึงปฏิบติัตามวธีิส่วนไดเ้สีย แสดงดงัต่อไปน้ี   

 

งบแสดงฐานะการเงนิโดยสรุป 

 

 บริษัท ซีเค ไลน์ 

(ประเทศไทย) จํากดั บริษัท เอก็เซล แอร์ จํากดั 

  บริษัท เอก็คู่ เวิลด์ไวด์ 

(ประเทศไทย) จํากดั 

ณ วนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

 บาท บาท บาท บาท บาท บาท 
       

ส่วนที่หมุนเวยีน       

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 34,743,525 8,209,829 3,515,257 21,670,365 9,360,856 12,023,868 

สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน (ไม่รวมเงินสด) 8,324,429 14,325,476 69,884,325 88,200,021 40,866,528 60,204,282 

สินทรัพยห์มุนเวียนรวม 43,067,954 22,535,305 73,399,582 109,870,386 50,227,384 72,228,150 
       

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน (รวมเจา้หน้ีการคา้) 30,043,828 42,001,851 61,452,392 91,413,909 40,443,984 60,292,165 

หน้ีสินหมุนเวียนรวม 30,043,828 42,001,851 61,452,392 91,413,909 40,443,984 60,292,165 
       

ส่วนที่ไม่หมุนเวยีน       

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 5,769,747 32,810,935 517,689 698,218 5,096,739 7,922,190 
       

หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 3,224,375 7,722,602 - - 5,854,504 5,147,425 

สินทรัพยสุ์ทธิ 15,569,498 5,621,787 12,464,879 19,154,695 9,025,635 14,710,750 

 

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จโดยสรุป 

 

 บริษัท ซีเค ไลน์  

(ประเทศไทย) จํากดั บริษัท เอก็เซล แอร์ จํากดั 

  บริษัท เอก็คู่ เวิลด์ไวด์  

(ประเทศไทย) จํากดั 

สําหรับปีส้ินสุดวนัที่ พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

31 ธันวาคม บาท บาท บาท บาท บาท บาท 
       

รายได ้ 68,942,300 76,965,648 277,856,734 306,780,280 217,192,078 205,659,329 

กาํไรสุทธิสาํหรับปี 9,947,712 3,692,993 10,264,878 8,898,418 12,314,886 9,759,896 

 

ขอ้มูลขา้งต้นเป็นจาํนวนท่ีรวมอยู่ในงบการเงินของบริษทัร่วม (ซ่ึงไม่ใช่เพียงแค่ส่วนแบ่งของกลุ่มกิจการในบริษทัร่วม
ดงักล่าว) และปรับปรุงเก่ียวกบัความแตกต่างของนโยบายการบญัชีของกลุ่มกิจการและบริษทัร่วม 



บริษัท ทริพเพลิ ไอ โลจิสติกส์ จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

สําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 
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11 เงนิลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า (ต่อ) 
 

11.1 บริษัทร่วม (ต่อ) 
 

ข้อมูลทางการเงนิโดยสรุปสําหรับบริษัทร่วมที่สําคญั  (ต่อ) 
 

ขอ้มูลทางการเงินสําหรับบริษทั ซีเค ไลน์ (ประเทศไทย) จาํกดั  บริษทั เอ็กเซล แอร์ จาํกดั และ  บริษทั เอ็กคู่ เวิลด์ไวด ์
(ประเทศไทย) จาํกดั ซ่ึงปฏิบติัตามวธีิส่วนไดเ้สีย แสดงดงัต่อไปน้ี  (ต่อ) 
 

การกระทบยอดรายการข้อมูลทางการเงนิโดยสรุป 

 

การกระทบยอดรายการระหวา่งขอ้มูลทางการเงินโดยสรุปกบัมูลค่าตามบญัชีของส่วนไดเ้สียของกิจการในบริษทัร่วม 

 

 บริษัท ซีเค ไลน์ 

(ประเทศไทย) จํากดั บริษัท เอก็เซล แอร์ จํากดั 

บริษัท เอก็คู่ เวลิด์ไวด์  

(ประเทศไทย) จํากดั 

 ณ วนัที ่31 ธันวาคม ณ วนัที ่31 ธันวาคม ณ วนัที ่31 ธันวาคม 

ข้อมูลทางการเงินโดยสรุป พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

 บาท บาท บาท บาท บาท บาท 
       

สินทรัพย์สุทธิ ณ วนัส้ินปี 15,569,498 5,621,787 12,464,879 19,154,695 9,025,635 14,710,750 

ส่วนไดเ้สียในบริษทัร่วม (ร้อยละ) 42 42 30 30 43 43 

มูลค่าตามบัญชี 6,539,189 2,361,150 3,739,464 5,746,408 3,881,023 6,325,622 

 

บริษัทร่วมที่แต่ละรายไม่มีสาระสําคญั 

 

นอกเหนือจากส่วนไดเ้สียในบริษทัร่วมดงักล่าวขา้งตน้ กลุ่มกิจการยงัมีส่วนไดเ้สียในบริษทัร่วมท่ีแต่ละรายไม่มีสาระสาํคญั
อีกจาํนวนหน่ึง ซ่ึงไดบ้นัทึกเงินลงทุนโดยใชว้ธีิส่วนไดเ้สีย 

 

 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

 บาท บาท 
   

สินทรัพยสุ์ทธิรวมของส่วนไดเ้สียในบริษทัร่วมซ่ึงกิจการ   

   บนัทึกบญัชีตามวธีิส่วนไดเ้สียแต่ละรายท่ีไม่มีสาระสาํคญั 7,731,155 7,500,637 

กาํไรสุทธิ 12,108,097 4,826,851 

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 12,108,097 4,826,851 

 



บริษัท ทริพเพลิ ไอ โลจิสติกส์ จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

สําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 
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11 เงนิลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า (ต่อ) 
 

11.2 การร่วมค้า 

 

   อตัราร้อยละของหุ้นที่ถือทั้ง

ทางตรงและทางอ้อม ราคาทุน (ถือหุ้นทางตรง) 

 

มูลค่าตามวธีิส่วนได้เสีย 

 

ชนิดของธุรกจิ 

จัดตั้งขึน้ 

ในประเทศ 

พ.ศ. 2560 

ร้อยละ 

พ.ศ. 2559 

ร้อยละ 

พ.ศ. 2560 

บาท 

พ.ศ. 2559 

บาท 

พ.ศ. 2560 

บาท 

พ.ศ. 2559 

บาท 
         

บริษทั เอเชีย เน็ตเวร์ิค  ตวัแทนขนส่งสินคา้ระหวา่งประเทศ ไทย 60.00 60.00 187,494 187,494 957,929 859,044 

    อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั         

บริษทั ซีดบับลิวที เคมิคอล  ตวัแทนจดัการรับขนส่งสินคา้ ไทย 51.00 51.00 - - 1,883,103 2,130,623 

    โลจิสติกส์ จาํกดั ภายในประเทศ        

บริษทั ฮาซเคม ทรานส์แมเนจเมนท ์จาํกดั ตวัแทนจดัการรับขนส่งสินคา้ 

   ภายในประเทศ 
ไทย 60.00 60.00 - - 

5,067,114 3,872,237 

GSA Asia Cargo Co., Ltd. ตวัแทนขนส่งและขนถ่ายสินคา้ เมียนมาร์ 60.00 60.00 - - 2,152,921 2,203,671 

 ทางอากาศทั้งภายในและภายนอกประเทศ        

GSA Cargo Network (Myanmar) Co., Ltd. ตวัแทนขนส่งสินคา้ทางอากาศ เมียนมาร์ 50.00 50.00 - - 1,693,304 2,002,624 

Hazchem Logistics Management Pte. Ltd. ตวัแทนขนส่งและขนถ่ายสินคา้ สิงคโปร์ 55.00 55.00 - - 4,226,643 5,331,962 

 ทางอากาศทั้งภายในและภายนอก        

 ประเทศเก่ียวกบัสารเคมี        

     187,494 187,494 15,981,014 16,400,161 

 



บริษัท ทริพเพลิ ไอ โลจิสติกส์ จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

สําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 
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11 เงนิลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า (ต่อ) 
 

11.2 การร่วมค้า (ต่อ) 
 

กลุ่มกิจการมีสัดส่วนการถือหุ้นในการร่วมคา้บางแห่งเกินกว่าร้อยละ 50 แต่กลุ่มกิจการมิไดมี้อาํนาจควบคุมการร่วมคา้ 

แต่อยา่งใด เน่ืองจากเป็นการควบคุมร่วมซ่ึงระบุในขอ้ตกลงกิจการร่วมคา้ 

 

การเปลีย่นแปลงของเงนิลงทุนในการร่วมค้าปี พ.ศ. 2560 

 

การจ่ายเงนิปันผล 

 

ท่ีประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 2/2560 เม่ือวนัท่ี 5 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ของบริษทั ฮาซเคม ทรานส์แมเนจเมนท ์จาํกดั ซ่ึงเป็น
การร่วมคา้ของกลุ่มกิจการ ได้อนุมติัจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแก่หุ้นสามญัในอตัราหุ้นละ 90 บาท จาํนวน 50,000 หุ้น  
คิดเป็นจาํนวนเงิน 4.50 ลา้นบาท โดยกลุ่มกิจการไดรั้บเงินปันผลดงักล่าวเม่ือวนัท่ี 22 มิถุนายน พ.ศ. 2560 จาํนวน 2.70 ลา้นบาท 

 

ท่ีประชุมคณะกรรมการคร้ังท่ี 1/2560  เม่ือวนัท่ี 28 เมษายน พ.ศ. 2560 ของ Hazchem Logistics Management Pte. Ltd. ซ่ึงเป็น
การร่วมคา้ของกลุ่มกิจการ ท่ีประเทศสิงคโปร์ไดอ้นุมติัจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลแก่ผูถื้อหุน้สามญัในอตัราหุน้ละ 1 ดอลลาร์
สิงค์โปร จาํนวน 100,000 หุ้น คิดเป็นจาํนวนเงิน 100,000 ดอลลาร์สิงค์โปร หรือประมาณ 2.39 ลา้นบาท โดยกลุ่มกิจการ
ไดรั้บเงินปันผลดงักล่าวเม่ือวนัท่ี 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 จาํนวน 1.32 ลา้นบาท 

 

การจ่ายชําระค่าหุ้นเพิม่ในเงนิลงทุนในการร่วมค้า 

 

เม่ือวนัท่ี 22 ธันวาคม พ.ศ. 2560 บริษัท ฮาซเคม โลจิสติกส์ แมเนจเมนท์ จาํกัด ซ่ึงเป็นบริษัทย่อย ได้ชําระค่าหุ้นเพิ่ม 

ในบริษทั ฮาซเคม ทรานส์แมเนจเมนท ์จาํกดั ซ่ึงเป็นการร่วมคา้ (ถือหุน้ทางออ้ม) ของกิจการ สาํหรับมูลค่าส่วนท่ีเหลืออีก
ร้อยละ 50 สําหรับหุ้นจาํนวน 29,999 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 100 บาท  บริษัทย่อยได้จ่ายชําระมูลค่าหุ้นเพิ่มแล้ว  
เป็นจาํนวนเงิน 1.49 ลา้นบาท ทั้งน้ีสดัส่วนการถือหุน้ยงัคงเดิม 

 



บริษัท ทริพเพลิ ไอ โลจิสติกส์ จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

สําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 
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11 เงนิลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า (ต่อ) 
 

11.2 การร่วมค้า (ต่อ) 
 

ขอ้มูลทางการเงินโดยสรุปสาํหรับการร่วมคา้ท่ีสาํคญั ซ่ึงปฏิบติัตามวธีิส่วนไดเ้สีย แสดงดงัต่อไปน้ี 

 

งบแสดงฐานะการเงนิโดยสรุป 

 

 
GSA Asia Cargo 

Co., Ltd. 

Hazchem Logistics  

Management Pte. Ltd. 

บริษัท ซีดบับลวิท ีเคมิคอล  

โลจิสตกิส์ จํากดั 

บริษัท ฮาซเคม ทรานส์  

แมเนจเมนท์ จํากดั 

 

รวม 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

 บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท 
           

ส่วนที่หมุนเวยีน           

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 2,805,860 2,656,542 832,987 113,141 2,550,735 806,212 2,526,488 1,898,385 8,716,070 5,474,280 

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน (ไม่รวมเงินสด) 1,064,691 985,298 12,981,739 12,830,311 51,763 9,962,431 22,749,804 8,356,540 36,847,997 32,134,580 

สินทรัพยห์มุนเวียนรวม 3,870,551 3,641,840 13,814,726 12,943,452 2,602,498 10,768,643 25,276,292 10,254,925 45,564,067 37,608,860 

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน (รวมเจา้หน้ีการคา้) 282,349 - 6,335,890 3,422,176 25,900 8,633,849 17,020,967 4,983,960 23,665,106 17,039,985 

หน้ีสินหมุนเวียนรวม 282,349 - 6,335,890 3,422,176 25,900 8,633,849 17,020,967 4,983,960 23,665,106 17,039,985 

           

ส่วนที่ไม่หมุนเวยีน           

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน - 30,945 205,969 173,201 1,233,340 2,160,476 282,349 1,240,658 1,721,658 3,605,280 

หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน - - - - 117,579 117,579 92,401 57,894 209,980 175,473 

หน้ีสินไม่หมุนเวียนรวม - - - - 117,579 117,579 92,401 57,894 209,980 175,473 

สินทรัพย์สุทธิ 3,588,202 3,672,785 7,684,805 9,694,477 3,692,359 4,177,691 8,445,273 6,453,729 23,410,639 23,998,682 



บริษัท ทริพเพลิ ไอ โลจิสติกส์ จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

สําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 

 

50 

11 เงนิลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า (ต่อ) 
 

11.2 การร่วมค้า (ต่อ) 
 

ขอ้มูลทางการเงินโดยสรุปสาํหรับการร่วมคา้ท่ีสาํคญั ซ่ึงปฏิบติัตามวธีิส่วนไดเ้สีย แสดงดงัต่อไปน้ี 
 

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จโดยสรุป 
 

 
GSA Asia Cargo 

Co., Ltd. 

Hazchem Logistics  

Management Pte. Ltd. 

บริษัท ซีดบับลวิท ีเคมิคอล  

โลจิสตกิส์ จํากดั 

บริษัท ฮาซเคม ทรานส์  

แมเนจเมนท์ จํากดั 

 

รวม 

สําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

 บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท 
           

รายได ้ 3,462,554 3,392,488 40,307,774 57,553,223 - 36,011,837 75,072,138 49,964,204 118,842,466 146,921,752 

ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย (17,343) (69,976) (207,182) - (191,949) (210,967) (65,723) (41,984) (482,197) (322,927) 
รายไดด้อกเบ้ีย - - - - 8,165 21,335 13,154 16,413 21,319 37,748 

ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย - - - - - - (76,716) - (76,716) - 

กาํไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงนิได้ 600,716 575,842 1,187,734 3,634,598 (485,333) 1,408,009 5,026,734 2,975,613 6,329,851 8,594,062 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ (117,288) (115,050) - - - (297,429) (1,043,925) (625,080) (1,161,213) (1,037,559) 

กาํไร(ขาดทุน)สําหรับปี 483,428 460,792 1,187,734 3,634,598 (485,333) 1,110,580 3,982,809 2,350,533 5,168,638 7,556,503 

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม 483,428 460,792 1,187,734 3,634,598 (485,333) 1,110,580 3,982,809 2,350,533 5,168,638 7,556,503 

 

ขอ้มูลขา้งตน้เป็นจาํนวนท่ีรวมอยูใ่นงบการเงินของการร่วมคา้ (ซ่ึงไม่ใช่เพียงแค่ส่วนแบ่งของกลุ่มกิจการในการร่วมคา้ดงักล่าว) และปรับปรุงเก่ียวกบัความแตกต่างของนโยบายการบญัชีของกลุ่มกิจการและ 

การร่วมคา้ 



บริษัท ทริพเพลิ ไอ โลจิสติกส์ จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

สําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 
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11 เงนิลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า (ต่อ) 
 

11.2 การร่วมค้า (ต่อ) 
 

ขอ้มูลทางการเงินโดยสรุป 

 

 
GSA Asia Cargo 

Co., Ltd. 

Hazchem Logistics  

Management Pte. Ltd. 

บริษัท ซีดบับลวิท ีเคมิคอล  

โลจิสตกิส์ จํากดั 

บริษัท ฮาซเคม ทรานส์  

แมเนจเมนท์ จํากดั 

 

รวม 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

 บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท 
           

สินทรัพยสุ์ทธิ ณ วนัส้ินปี 3,588,202 3,672,785 7,684,805 9,694,477 3,692,359 4,177,691 8,445,273 6,453,729 20,910,639 23,998,682 

ส่วนไดเ้สียในการร่วมคา้ (ร้อยละ) 60 60 55 55 51 51 60 60   

มูลค่าตามบญัชี 2,152,921 2,203,671 4,226,643 5,331,962 1,883,103 2,130,623 5,067,114 3,872,237 13,329,781 13,538,493 

 



บริษัท ทริพเพลิ ไอ โลจิสติกส์ จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

สําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 
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11 เงนิลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า (ต่อ) 
 

11.2 การร่วมค้า (ต่อ) 
 

การร่วมคา้ท่ีแต่ละรายไม่มีสาระสาํคญันอกเหนือจากส่วนไดเ้สียในการร่วมคา้ดงักล่าวขา้งตน้ กลุ่มกิจการยงัมีส่วนไดเ้สีย
ในการร่วมคา้ท่ีแต่ละรายไม่มีสาระสาํคญัอีกจาํนวนหน่ึง ซ่ึงไดบ้นัทึกเงินลงทุนโดยใชว้ธีิส่วนไดเ้สีย 

 

 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

 บาท บาท 
   

มูลค่าตามบญัชีโดยรวมของส่วนไดเ้สียในการร่วมคา้ซ่ึงกิจการ   

   บนัทึกบญัชีตามวธีิส่วนไดเ้สียแต่ละรายท่ีไม่มีสาระสาํคญั 2,651,233 2,861,668 

กาํไร(ขาดทุน)สุทธิ 308,372 (134,872) 
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 308,372 (134,872) 

 



บริษัท ทริพเพลิ ไอ โลจิสติกส์ จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

สําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 
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12 อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน - สุทธิ 
 

 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

  ส่วนปรับปรุง   

 ที่ดนิ อาคาร อาคาร รวม 

 บาท บาท บาท บาท 
     

ณ วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559     

ราคาทุน - - - - 

หกั  ค่าเส่ือมราคาสะสม - - - - 

ราคาตามบญัชี – สุทธิ - - - - 
     

สําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559     

ราคาตามบญัชีตน้ปี - สุทธิ - - -   -  

ซ้ือเพิ่ม - 36,659 -  36,659  

เพิ่มข้ึนจากการโอนกิจการจากบริษทัยอ่ย  32,517,000 46,883,087 15,785,531 95,185,618  

โอนจากท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์     

   (หมายเหตุฯขอ้ 13) - 666,553 - 666,553 

ค่าเส่ือมราคา  - (1,359,947) (322,802) (1,682,749) 

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

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559     

ราคาทุน 32,517,000 50,889,752 15,785,531 99,192,283 

หกั  ค่าเส่ือมราคาสะสม - (4,663,400) (322,802) (4,986,202) 

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

สําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560     

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

ซ้ือเพิ่ม - 271,440 - 271,440 

ค่าเส่ือมราคา  - (3,443,063) (965,759) (4,408,822) 

ราคาตามบญัชีปลายปี - สุทธิ 32,517,000 43,054,729 14,496,970 90,068,699 
     

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560     

ราคาทุน 32,517,000 51,161,192 15,785,531 99,463,723 

หกั  ค่าเส่ือมราคาสะสม - (8,106,463) (1,288,561) (9,395,024) 

ราคาตามบญัชี - สุทธิ 32,517,000 43,054,729 14,496,970 90,068,699 
     

มูลค่ายติุธรรม    134,295,000 

 

มูลค่ายติุธรรมของอสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนประเมินโดยผูป้ระเมินราคาอิสระซ่ึงใชว้ธีิราคาตลาด และอยูใ่นขอ้มูลระดบั 2 ของ
ลาํดบัชั้นมูลค่ายติุธรรม 



บริษัท ทริพเพลิ ไอ โลจิสติกส์ จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

สําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 
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13 ที่ดนิ อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ 

 งบการเงนิรวม 

   ส่วนปรับปรุง เคร่ืองมือและ รถยนต์และ เคร่ืองตกแต่ง เคร่ืองใช้ งานระหว่าง  

 ที่ดนิ อาคาร อาคาร อุปกรณ์ อุปกรณ์ สํานักงาน สํานักงาน ก่อสร้าง รวม 

 บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท 

ณ วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559          

ราคาทุน 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  ค่าเส่ือมราคาสะสม - (12,554,758) (7,636,570) (6,550,987) (37,287,026) (11,912,731) (24,282,436) - (100,224,508) 

ราคาตามบญัชี – 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 

          

สําหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม  

    พ.ศ. 2559    

 

  

   

ราคาตามบญัชีตน้ปี - 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 

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

จาํหน่าย - สุทธิ -  -  -     (5,235,223)  (561,824)  (103,419)  (692,091) -  (6,592,557) 
ตดัจาํหน่าย - สุทธิ  -     -     -     -   -     -     (6,239) -  (6,239) 
ค่าเส่ือมราคา  -     (4,670,131)  (2,128,840)  (5,323,670)  (9,085,177)  (3,546,608)  (7,426,618) -  (32,181,044) 

ราคาตามบญัชีปลายปี - 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 ธันวาคม พ.ศ. 2559          

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

ราคาตามบญัชี - 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 จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

สําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 
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13 ที่ดนิ อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ (ต่อ) 
 

 งบการเงนิรวม 

   ส่วนปรับปรุง เคร่ืองมือและ รถยนต์และ เคร่ืองตกแต่ง เคร่ืองใช้ งานระหว่าง  

 ที่ดนิ อาคาร อาคาร อุปกรณ์ อุปกรณ์ สํานักงาน สํานักงาน ก่อสร้าง รวม 

 บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท 

          

สําหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม  

   พ.ศ. 2560    

 

  

   

ราคาตามบญัชีตน้ปี - 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 

จดัประเภทรายการใหม่ - สุทธิ - (45,878,696) 45,878,696 207,525 - 13,435 (220,960) - - 

ซ้ือเพ่ิม - - 1,335,509 16,085,863 46,088,630 7,026,607 9,701,876 21,024,408 101,262,893 

จาํหน่าย - สุทธิ - - - (33,216) (1,672,508) (28,978) (109,417) - (1,844,119) 
ตดัจาํหน่าย - สุทธิ - - - - - (67,406) (10) - (67,416) 
ค่าเส่ือมราคา - (1,549,879) (5,408,011) (6,663,386) (13,236,135) (4,259,919) (9,096,634) - (40,213,964) 
โอนเขา้(ออก) - - 5,635,746 940,450 550,000 2,350,000 11,299,484 (20,775,680) - 

ราคาตามบญัชีปลายปี - สุทธิ 33,432,000 23,883,354 52,865,317 34,388,584 56,537,234 13,266,269 39,501,966 248,728 254,123,452 

          

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560          

ราคาทุน 33,432,000 27,117,646 69,079,788 50,571,554 88,493,469 31,053,967 77,467,956 248,728 377,465,108 

หกั  ค่าเส่ือมราคาสะสม - (3,234,292) (16,214,471) (16,182,970) (31,956,235) (17,787,698) (37,965,990) - (123,341,656) 

ราคาตามบญัชี - สุทธิ 33,432,000 23,883,354 52,865,317 34,388,584 56,537,234 13,266,269 39,501,966 248,728 254,123,452 

 



บริษัท ทริพเพลิ ไอ โลจิสติกส์ จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

สําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 
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13 ที่ดนิ อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ (ต่อ) 
 

 งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 ส่วนปรับปรุง

อาคาร 

เคร่ืองใช้ 

สํานักงาน 

เคร่ืองตกแต่ง

สํานักงาน รถยนต์ รวม 

 บาท บาท บาท บาท บาท 

      

ณ วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559      

ราคาทุน 3,970,006 1,239,240 1,960,811 - 7,170,057 

หกั  ค่าเส่ือมราคาสะสม (3,303,453) (1,180,354) (1,861,493) - (6,345,300) 

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

      

สําหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

   พ.ศ. 2559 

 

    

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

ซ้ือเพ่ิม - 7,360,667 147,839 - 7,508,506 

เพ่ิมข้ึนจากการโอนกิจการ 

   จากบริษทัยอ่ย 

- 386,538 1,454,631 - 1,841,169 

โอนไปอสังหาริมทรัพย ์

   เพ่ือการลงทุน 

(666,553) - - - (666,553) 

ค่าเส่ือมราคา  - (201,977) (264,622) - (466,599) 

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

      

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559      

ราคาทุน - 8,986,445 3,563,282 - 12,549,727 

หกั  ค่าเส่ือมราคาสะสม - (1,382,331) (2,126,116) - (3,508,447) 

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

      

สําหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

   พ.ศ. 2560 

     

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

ซ้ือเพ่ิม - 376,870 888,570 10,192,820 11,458,260 

ค่าเส่ือมราคา  - (1,019,204) (809,893) (1,114,513) (2,943,610) 

ราคาตามบญัชีปลายปี - สุทธิ - 6,961,780 1,515,843 9,078,307 17,555,930 

      

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560      

ราคาทุน - 9,363,315 4,451,852 10,192,820 24,007,987 

หกั  ค่าเส่ือมราคาสะสม - (2,401,535) (2,936,009) (1,114,513) (6,452,057) 

ราคาตามบญัชี - สุทธิ - 6,961,780 1,515,843 9,078,307 17,555,930 



บริษัท ทริพเพลิ ไอ โลจิสติกส์ จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

สําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 
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13 ที่ดนิ อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ (ต่อ) 
 

สินทรัพยต์ามสัญญาเช่าการเงินท่ีกลุ่มกิจการเป็นผูเ้ช่าซ่ึงรวมแสดงในรายการข้างต้นประกอบด้วยยานพาหนะและอุปกรณ์ 

ชุดเซิฟเวอร์ มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

 บาท บาท บาท บาท 
     

ราคาทุนของสินทรัพยต์ามสญัญาเช่าการเงิน  44,872,195   58,974,172   16,869,699  6,676,879 

หกั ค่าเส่ือมราคาสะสม  (10,183,170)  (16,348,299)  (1,876,906) (95,071) 

ราคาตามบญัชี - สุทธิ  34,689,025   42,625,873   14,992,793  6,581,808 

 

14 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ 

 งบการเงนิรวม 

 โปรแกรม งานระหว่าง  

 คอมพวิเตอร์ ติดตั้ง รวม 

 บาท บาท บาท 

ณ วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559    

ราคาทุน 4,627,158 - 4,627,158 

หกั  ค่าตดัจาํหน่ายสะสม (3,257,667) - (3,257,667) 
ราคาตามบญัชี - สุทธิ 1,369,491 - 1,369,491 
    

สําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559     

ราคาตามบญัชีตน้ปี - สุทธิ 1,369,491 - 1,369,491 

ซ้ือเพิ่ม 3,659,097 - 3,659,097 

ค่าตดัจาํหน่าย (532,754) - (532,754) 
ราคาตามบญัชีปลายปี - สุทธิ 4,495,834 - 4,495,834 
    

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559    

ราคาทุน 8,286,255 - 8,286,255 

หกั  ค่าตดัจาํหน่ายสะสม (3,790,421) - (3,790,421) 

ราคาตามบญัชี - สุทธิ 4,495,834 - 4,495,834 
    

สําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560    

ราคาตามบญัชีตน้ปี - สุทธิ 4,495,834 - 4,495,834 

ซ้ือเพิ่ม 3,188,927 3,974,735 7,163,662 

ตดัจาํหน่าย - สุทธิ (87,213) - (87,213) 

ค่าตดัจาํหน่าย (1,217,438) - (1,217,438) 

โอนเขา้(ออก) 2,917,500 (2,917,500) - 

ราคาตามบญัชีปลายปี - สุทธิ 9,297,610 1,057,235 10,354,845 



บริษัท ทริพเพลิ ไอ โลจิสติกส์ จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

สําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 
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14 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ (ต่อ) 

 งบการเงนิรวม 

 โปรแกรม งานระหว่าง  

 คอมพวิเตอร์ ติดตั้ง รวม 

 บาท บาท บาท 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560    

ราคาทุน 14,142,682 1,057,235 15,199,917 

หกั  ค่าตดัจาํหน่ายสะสม (4,845,072) - (4,845,072) 

ราคาตามบญัชี - สุทธิ 9,297,610 1,057,235 10,354,845 

 

 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 โปรแกรม 

 คอมพวิเตอร์ 

 บาท 

สําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559  

ราคาตามบญัชีตน้ปี - สุทธิ  -    

ซ้ือเพิ่ม 109,749 

เพิ่มข้ึนจากการโอนกิจการจากบริษทัยอ่ย  10,429 

ตดัจาํหน่าย (5,216) 

ราคาตามบญัชีปลายปี - สุทธิ 114,962 

  

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559  

ราคาทุน 120,178 

หกั  ค่าตดัจาํหน่ายสะสม (5,216) 

ราคาตามบญัชี - สุทธิ 114,962 

  

สําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560  

ราคาตามบญัชีตน้ปี - สุทธิ 114,962 

ซ้ือเพิ่ม 1,832,727 

ตดัจาํหน่าย (179,230) 

ราคาตามบญัชีปลายปี - สุทธิ 1,768,459 

  

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560  

ราคาทุน 1,952,905 

หกั  ค่าตดัจาํหน่ายสะสม (184,446) 

ราคาตามบญัชี - สุทธิ 1,768,459 



บริษัท ทริพเพลิ ไอ โลจิสติกส์ จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

สําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 
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15 ภาษีเงนิได้รอตัดบัญชี 

 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชีสามารถวเิคราะห์ไดด้งัน้ี 

 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

 บาท บาท บาท บาท 
     

สินทรัพย์ภาษีเงนิได้รอตัดบัญชี     
     

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชีท่ีจะใชป้ระโยชน ์

   ภายใน 12 เดือน 

 

1,460,000 

 

- 

 

- 

 

- 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชีท่ีจะใชป้ระโยชน ์

   เกินกวา่ 12 เดือน 

 

8,889,447 

 

4,810,736 

 

1,057,010 

 

838,785 

 10,349,447 4,810,736 1,057,010 838,785 

 

รายการเคล่ือนไหวของภาษีเงินไดร้อตดับญัชีมีดงัน้ี 

 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

 บาท บาท บาท บาท 
     

ณ วนัท่ี 1 มกราคม  4,810,736 3,695,098 838,785 522,501 

รับรู้ในกาํไร(ขาดทุน) (หมายเหตุฯ ขอ้ 27) 5,538,711 1,115,638 218,225 316,284 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  10,349,447 4,810,736 1,057,010 838,785 

 

รายการเคล่ือนไหวของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชีมีดงัน้ี 

 

 งบการเงนิรวม 

 ณ วนัที่ 1 มกราคม 

พ.ศ. 2560 

รายการที่รับรู้ 

ในงบกาํไรขาดทุน 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม  

พ.ศ. 2560 

 บาท บาท บาท 
    

สินทรัพย์ภาษีเงนิได้รอตดับัญชี    

ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ 783,049 178,824 961,873 

ผลประโยชน์พนกังาน 4,027,687 677,382 4,705,069 

ขาดทุนสะสม - 4,682,505 4,682,505 

รวม 4,810,736 5,538,711 10,349,447 



บริษัท ทริพเพลิ ไอ โลจิสติกส์ จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

สําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 
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15 ภาษีเงนิได้รอตดับัญชี (ต่อ) 
 

รายการเคล่ือนไหวของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชีมีดงัน้ี  (ต่อ) 
 งบการเงนิรวม 

 ณ วนัที่ 1 มกราคม 

พ.ศ. 2559 

รายการที่รับรู้ 

ในงบกาํไรขาดทุน 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม  

พ.ศ. 2559 

 บาท บาท บาท 
    

สินทรัพย์ภาษีเงนิได้รอตดับัญชี    

ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ 783,049 - 783,049 

ผลประโยชน์พนกังาน 2,912,049 1,115,638 4,027,687 

รวม 3,695,098 1,115,638 4,810,736 

 

 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 ณ วนัที่ 1 มกราคม 

พ.ศ. 2560 

รายการที่รับรู้ 

ในงบกาํไรขาดทุน 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม  

พ.ศ. 2560 

 บาท บาท บาท 
    

สินทรัพย์ภาษีเงนิได้รอตัดบัญชี    

ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ 114,387 (40,155) 74,232 

ผลประโยชน์พนกังาน 724,398 258,380 982,778 

รวม 838,785 218,225 1,057,010 

 

 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 ณ วนัที่ 1 มกราคม 

พ.ศ. 2559 

รายการที่รับรู้ 

ในงบกาํไรขาดทุน 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม  

พ.ศ. 2559 

 บาท บาท บาท 
    

สินทรัพย์ภาษีเงนิได้รอตัดบัญชี    

ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ 114,387 - 114,387 

ผลประโยชน์พนกังาน 408,114 316,284 724,398 

รวม 522,501 316,284 838,785 

 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชีสาํหรับรายการขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ชย้กไปจะรับรู้ไม่เกินจาํนวนท่ีเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ว่า
จะมีกาํไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอท่ีจะใชป้ระโยชน์ทางภาษีนั้น กลุ่มกิจการไม่ไดรั้บรู้สินทรัพยภ์าษีเงินไดจ้าํนวน 2,981,147 บาท 

(พ.ศ. 2559 : 1,981,735 บาท) ท่ีเกิดจากรายการขาดทุนจาํนวน 14,905,737 บาท (พ.ศ. 2559 : 9,908,677  บาท) ท่ีสามารถยกไปเพื่อ
หักกลบกบักาํไรทางภาษีในอนาคต โดยรายการขาดทุนจาํนวนเงิน 951,595 บาทจะหมดอายุใน พ.ศ. 2563 รายการขาดทุนจาํนวนเงิน 

8,957,082 บาทจะหมดอายใุน พ.ศ. 2564  และ รายการขาดทุนจาํนวนเงิน 4,997,060  บาทจะหมดอายใุน พ.ศ. 2565 ตามลาํดบั 



บริษัท ทริพเพลิ ไอ โลจิสติกส์ จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

สําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 
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16 สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีนอ่ืน 

 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

 บาท บาท บาท บาท 
     

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลถูกหกั ณ ท่ีจ่าย 13,985,224 15,878,933 3,080,434 1,124,336 

ลูกหน้ีกรมสรรพากร 785,303 310,107 - - 

ภาษีมูลค่าเพิ่มรอขอคืน 3,315,439 - - - 

 18,085,966 16,189,040 3,080,434 1,124,336 

 

17 เงนิกู้ยืม 

 

17.1 เงนิเบิกเกนิบัญชีและเงนิกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงนิ 

 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

 บาท บาท บาท บาท 
     

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร 4,728,224 15,486,972 - - 

เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน - 30,000,000 - - 

 4,728,224 45,486,972 - - 

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร มีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 1.5 ถึง 2.0 ต่อปี (พ.ศ. 2559 : ร้อยละ 1.5 ถึง 
2.0 ต่อปี)  
 

เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน ประกอบดว้ยรายละเอียดดงัน้ี 

 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

    พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

 บาท บาท บาท บาท 
     

ยอดคงเหลือตน้งวด 30,000,000 - - - 

กูเ้พิ่ม 44,000,000 40,000,000 - - 

เพิ่มข้ึนจากการโอนกิจการจากบริษทัยอ่ย - - - 7,000,000 

จ่ายชาํระคืน (74,000,000) (10,000,000) - (7,000,000) 

ยอดคงเหลือปลายงวด - 30,000,000 - - 



บริษัท ทริพเพลิ ไอ โลจิสติกส์ จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

สําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 
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17 เงนิกู้ยืม (ต่อ) 
 

17.1 เงนิเบิกเกนิบัญชีและเงนิกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงนิ (ต่อ) 
 

ในระหวา่งปี พ.ศ. 2560 กลุ่มกิจการไดกู้ย้มืเงินระยะสั้นจากสถาบนัการเงินจาํนวน 44 ลา้นบาท อตัราดอกเบ้ีย MLR - ร้อยละ 

1.50 ต่อปี มีกาํหนดชาํระคืนภายใน 90 วนั (2559 : 40 ลา้นบาท อตัราดอกเบ้ีย MLR - ร้อยละ 1.50 ต่อปี มีกาํหนดชาํระคืน
ภายใน 90 วนั) 
 

มูลค่ายติุธรรมของเงินกูย้มืระยะสั้นท่ีมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีมีมูลค่าใกลเ้คียงกบัราคาตามบญัชี เน่ืองจากมีระยะเวลาท่ีครบกาํหนด
ภายในหน่ึงปี ผลกระทบของอตัราคิดลดจึงไม่มีสาระสาํคญั 

 

17.2 เงนิกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงนิ 

 

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ประกอบดว้ยรายละเอียดดงัน้ี 

 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

 บาท บาท บาท บาท 
     

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน     

   ท่ีถึงกาํหนดชาํระภายใน 1 ปี           6,620,250   8,717,250  - - 

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน     

   ท่ีถึงกาํหนดชาํระเกินกวา่ 1 ปี           1,832,454   8,194,888  - - 

รวม           8,452,704   16,912,138  - - 

 

การเปล่ียนแปลงของเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม ประกอบดว้ยรายละเอียดดงัน้ี 

 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

 บาท บาท บาท บาท 
     

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 16,912,138   33,161,651  - - 

ลดลงระหวา่งปี (8,459,434) (16,249,513) - - 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 8,452,704 16,912,138 - - 

 

มูลค่ายติุธรรมของเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินมีอตัราดอกเบ้ียลอยตวั ดงันั้นมูลค่ายติุธรรมจึงใกลเ้คียงกบัราคาตามบญัชี 

 



บริษัท ทริพเพลิ ไอ โลจิสติกส์ จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

สําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 
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17 เงนิกู้ยืม (ต่อ) 
 

17.2 เงนิกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงนิ (ต่อ) 
 

รายการเคล่ือนไหวสาํหรับเงินกูย้มืระยะยาวสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559 ประกอบดว้ยรายละเอียดดงัน้ี 

 

   พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559  การชําระเงนิกู้ 

 วงเงนิ(บาท) วตัถุประสงค์ บาท บาท อตัราดอกเบีย้ กาํหนดชําระคืนเงนิต้น กาํหนดชําระคืนดอกเบีย้ 
        

วงเงินท่ี 1 3,000,000 ทัว่ไป  1,221,565   1,863,306  MLR ผอ่นชาํระเงินตน้จาํนวน 60 งวด 
(ทุกงวดราย 1 เดือน)  

กาํหนดจ่ายเป็นรายเดือน 

วงเงินท่ี 2 13,000,000 เพื่อลงทุนในคลงัสินคา้ 

   และ เพิ่มสภาพคล่อง 

  

4,324,139  

 

 7,137,832  

ปีท่ี 1-2 MLR-1 

ปีท่ี 3 MLR 

ผอ่นชาํระเงินตน้จาํนวน 60 งวด 
(ทุกงวดราย 1 เดือน) 

กาํหนดจ่ายเป็นรายเดือน 

วงเงินท่ี 3 15,000,000 เพื่อลงทุนในธุรกิจ ขยายกิจการ และ 

   หมุนเวยีนในธุรกิจ 

 

 2,907,000  

 

 7,911,000  

 

MLR-1 

ผอ่นชาํระเงินตน้จาํนวน 36 งวด 
(ทุกงวดราย 1 เดือน) 

กาํหนดจ่ายเป็นรายเดือน 

    8,452,704   16,912,138     



บริษัท ทริพเพลิ ไอ โลจิสติกส์ จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

สําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 
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17 เงนิกู้ยืม (ต่อ) 
 

17.3 หนีสิ้นตามสัญญาเช่าการเงนิ 

 

จาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายซ่ึงบนัทึกเป็นหน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน มีดงัต่อไปน้ี 

 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

 บาท บาท บาท บาท 
     

ครบกาํหนดภายในไม่เกิน 1 ปี 10,444,939 8,052,288 4,244,634 2,010,474 

ครบกาํหนดเกิน 1 ปีแต่ไม่เกิน 5 ปี 22,405,148 19,073,818 11,343,860 5,696,344 

 32,850,087 27,126,106 15,588,494 7,706,818 

หกั  ค่าใชจ่้ายทางการเงินในอนาคตของ     

           สญัญาเช่าการเงิน (2,412,130) (2,828,833) (1,258,580) (805,283) 
     

มูลค่าปัจจุบนัของหน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน 30,437,957 24,297,273 14,329,914 6,901,535 

     

หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน     

- ส่วนท่ีหมุนเวยีน 9,232,119 6,767,248 3,675,882 1,657,329 

- ส่วนท่ีไม่หมุนเวยีน 21,205,838 17,530,025 10,654,032 5,244,206 

 30,437,957 24,297,273 14,329,914 6,901,535 

 

มูลค่าปัจจุบนัของหน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงินมีรายละเอียดดงัน้ี 

 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

 บาท บาท บาท บาท 
     

ครบกาํหนดภายในไม่เกิน 1 ปี 9,232,119 6,767,248 3,675,882 1,657,329 

ครบกาํหนดเกิน 1 ปีแต่ไม่เกิน 5 ปี 21,205,838 17,530,025 10,654,032 5,244,206 

 30,437,957 24,297,273 14,329,914 6,901,535 



บริษัท ทริพเพลิ ไอ โลจิสติกส์ จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

สําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 

 

65 

18 เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

 บาท บาท บาท บาท 
     

เจา้หน้ีการคา้ 223,304,025 487,370,561 11,865,675 13,303,139 

เจา้หน้ีกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุฯขอ้ 29.5) 4,382,401 6,088,421 737,682 1,244,254 

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 104,829,916 91,691,030 11,206,422 11,806,139 

 332,516,342 585,150,012 23,809,779 26,353,532 

 

19 หนีสิ้นหมุนเวยีนอ่ืน 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

 บาท บาท บาท บาท 
     

ภาษีหกั ณ ท่ีจ่ายคา้งจ่าย 6,157,676 3,985,782 584,038 542,916 

เจา้หน้ีกรมสรรพากร 2,618,207 2,759,907 - 119,200 

ภาษีขายท่ียงัไม่ถึงกาํหนด 10,044,945 7,375,987 2,077,435 727,535 

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย 12,793,438 6,330,857 - - 

อ่ืนๆ 3,507,550 3,889,964 - - 

 35,121,816 24,342,497 2,661,473 1,389,651 

 

20 ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน 

 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

 บาท บาท บาท บาท 
     

วนัท่ี 1 มกราคม 19,799,486 14,560,242 4,193,923 2,040,567 

ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 2,678,034 4,201,237 511,485 1,547,372 

ตน้ทุนดอกเบ้ีย 806,907 1,038,007 208,484 536,605 

โอนจากบริษทัยอ่ย  - - - 69,379 

วนัท่ี 31 ธนัวาคม 23,284,427 19,799,486 4,913,892 4,193,923 



บริษัท ทริพเพลิ ไอ โลจิสติกส์ จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

สําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 
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20 ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน (ต่อ) 
 

ขอ้สมมติฐานจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีสาํคญั ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะ
การเงินเฉพาะกิจการ มีดงัต่อไปน้ี 

 

 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 
   

อตัราคิดลด  ร้อยละ 3.1 ร้อยละ 3.1 

อตัราการข้ึนเงินเดือน ร้อยละ 7.0  ร้อยละ 7.0  

อตัราการลาออก   

- อายนุอ้ยกวา่ 30 ปี ร้อยละ 20.0 ร้อยละ 20.0 

- ตั้งแต่ 30 ปี ถึงนอ้ยกวา่ 40 ปี ร้อยละ 12.0 ร้อยละ 12.0 

- ตั้งแต่ 40 ปี ถึงนอ้ยกวา่ 55 ปี ร้อยละ 7.0 ร้อยละ 7.0 

- อาย ุ55 ปี ข้ึนไป ร้อยละ 0.0 ร้อยละ 0.0 

 

 ผลกระทบต่อภาระผูกพนัโครงการผลประโยชน์ที่กาํหนดไว้ 

 การเปลีย่นแปลง 

ในข้อสมมติ การเพิม่ขึน้ของข้อสมมติ การลดลงของข้อสมมติ 
    

อตัราคิดลด ร้อยละ 1 ลดลง ร้อยละ 12 เพิ่มข้ึน ร้อยละ 14 

อตัราการเพิ่มข้ึนของเงินเดือน ร้อยละ 1 เพิ่มข้ึน ร้อยละ 14 ลดลง ร้อยละ 12 

อตัราการลาออกของพนกังาน ร้อยละ 20 ลดลง ร้อยละ 13 ลดลง ร้อยละ 16 

 

การวิเคราะห์ความอ่อนไหวขา้งตน้น้ีอา้งอิงจากการเปล่ียนแปลงขอ้สมมติ ขณะท่ีให้ขอ้สมมติอ่ืนคงท่ี ในทางปฏิบติัสถานการณ์
ดงักล่าวยากท่ีจะเกิดข้ึน และการเปล่ียนแปลงในขอ้สมมติอาจมีความสัมพนัธ์กนั ในการคาํนวณการวิเคราะห์ความอ่อนไหวของ
ภาระผูกพนัผลประโยชน์ท่ีกาํหนดไวท่ี้มีต่อการเปล่ียนแปลงในขอ้สมมติหลกัไดใ้ช้วิธีเดียวกบั (มูลค่าปัจจุบนัของภาระผูกพนั
โครงการผลประโยชน์ท่ีกาํหนดไวค้าํนวณดว้ยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว ้(Projected Unit Credit Method)) ณ วนัส้ิน
รอบระยะเวลารายงาน)ในการคาํนวณหน้ีสินบาํเหน็จบาํนาญท่ีรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงิน 

 

วธีิการและประเภทของขอ้สมมติท่ีใชใ้นการจดัทาํการวเิคราะห์ความอ่อนไหวไม่ไดเ้ปล่ียนแปลงจากปีก่อน 

 

ระยะเวลาถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกัของภาระผูกพนัตามโครงการผลประโยชน์ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ คือ 16 ปี 

(พ.ศ. 2559: 17 ปี) 



บริษัท ทริพเพลิ ไอ โลจิสติกส์ จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

สําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 
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20 ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน (ต่อ) 
 

การวเิคราะห์การครบกาํหนดของการจ่ายชาํระผลประโยชน์พนกังานท่ีไม่มีการคิดลด มีดงัน้ี 

 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

 บาท บาท บาท บาท 
     

ครบกาํหนดชาํระภายใน     
     

นอ้ยกวา่ 1 ปี 1,181,861 206,886 62,757 - 

เกินกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 2 ปี 2,145,222 1,342,518 75,579 114,513 

เกินกวา่ 2 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 3,807,993 3,878,223 112,207 87,461 

เกินกวา่ 5 ปี 71,634,148 73,548,483 11,525,463 11,574,032 

 78,769,224 78,976,110 11,776,006 11,776,006 

 

21 ทุนเรือนหุ้น 

 

รายการเคล่ือนไหวของทุนเรือนหุน้ ประกอบดว้ยรายละเอียดดงัน้ี 

 

     ส่วนเกนิมูลค่า  

 ทุนจดทะเบยีน ทุนทีอ่อกและเรียกชําระแล้ว หุ้นสามญัสุทธิ รวม 

 จํานวนหุ้น บาท  จํานวนหุ้น  บาท บาท บาท 
       

ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2559 2,150,000 215,000,000 2,150,000 215,000,000 - 215,000,000 

การออกหุน้เพิ่มใหม่ระหวา่งปี - - - - - - 

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

แตกหุน้ 1 หุน้ : 200 หุน้ 430,000,000 215,000,000 430,000,000 215,000,000 - 215,000,000 

การเพิ่มทุนจดทะเบียนระหวา่งปี 185,000,000 92,500,000 174,500,000 87,250,000 707,350,000 794,600,000 

ค่าใชจ่้ายในการออกหุน้ - - - - (19,384,106) (19,384,106) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 615,000,000 307,500,000 604,500,000 302,250,000 687,965,894 990,215,894 

 

ท่ีประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 1/2560 เม่ือวนัท่ี 15 มีนาคม พ.ศ. 2560 ผูถื้อหุน้ไดมี้มติอนุมติัเร่ืองต่างๆ ดงัต่อไปน้ี 

 

ใหล้ดมูลค่าหุน้ท่ีตราไวเ้ดิมจาก 100 บาท เป็นหุน้ละ 0.50 บาท ส่งผลใหจ้าํนวนหุน้สามญัจดทะเบียนเปล่ียนจาก 2,150,000 หุน้ เป็น 
430,000,000 หุน้ และหุน้สามญัท่ีออกและชาํระแลว้จาํนวน 2,150,000 หุน้ เป็น 430,000,000 หุน้ กิจการไดจ้ดทะเบียนการลดมูลค่า
หุน้ท่ีตราไวก้บักระทรวงพาณิชยแ์ลว้เม่ือวนัท่ี 21 มีนาคม พ.ศ. 2560 



บริษัท ทริพเพลิ ไอ โลจิสติกส์ จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

สําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 
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21 ทุนเรือนหุ้น (ต่อ) 
 

กิจการเพิ่มทุนจดทะเบียนของกิจการจาํนวน 5 ลา้นบาท จาก 215 ลา้นบาท เป็น 220 ลา้นบาท โดยเพิ่มหุน้สามญัจาํนวน 10,000,000 หุน้ 

จาก 430,000,000 หุ้น เป็น 440,000,000 หุ้น เพื่อจดัสรรให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิม กิจการได้จดทะเบียนการเพิ่มทุน 

จดทะเบียนกบักระทรวงพาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 21 มีนาคม พ.ศ. 2560 และไดรั้บชาํระค่าหุน้เตม็จาํนวนแลว้ เม่ือวนัท่ี 28 เมษายน พ.ศ. 2560 

 

กิจการเพิ่มทุนจดทะเบียนของกิจการจาํนวน 80 ล้านบาท จาก 220 ลา้นบาทเป็น 300 ลา้นบาท โดยเพิ่มทุนหุ้นสามัญจาํนวน 
160,000,000 หุ้น จาก 440,000,000 หุ้น เป็น 600,000,000 หุ้น เพื่อรองรับเสนอขายหุ้นต่อสาธารณะเป็นคร้ังแรก (IPO) กิจการ 

ไดจ้ดทะเบียนการเพิ่มทุนจดทะเบียนกบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้ เม่ือวนัท่ี 21 มีนาคม พ.ศ. 2560  

 

กิจการเพิ่มทุนจดทะเบียนของกิจการจาํนวน 7.50 ลา้นบาท จาก 300 ลา้นบาท เป็น 307.50 ลา้นบาท โดยเพิ่มหุ้นสามญัจาํนวน 
15,000,000 หุ้น จาก 600,000,000 หุ้น เป็น 615,000,000 หุ้น เพื่อรองรับการเสนอขายหลกัทรัพยต่์อกรรมการและพนักงานของ
กิจการ (ESOP) โดยจดัสรรเป็นหุน้สามญัจาํนวน 4,500,000 หุน้ และใบสาํคญัแสดงสิทธิจาํนวน 10,500,000 สิทธิ สาํหรับเสนอขาย
แก่กรรมการและพนักงานท่ีเขา้เง่ือนไขท่ีกาํหนด ในระหว่างท่ีกิจการทาํการจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  
โดยใบสําคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซ้ือหุ้นสามัญใหม่ได้ 1 หุ้น และไม่สามารถโอนสิทธิได้ โดยรายละเอียดของ ESOP 

สามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามท่ีฝ่ายบริหารเห็นสมควร และจะตอ้งไดรั้บมติจากผูถื้อหุน้ในการอนุมติัการออก ESOP ดงักล่าว กิจการ
ไดจ้ดทะเบียนการเพิ่มทุนจดทะเบียนต่อกระทรวงพาณิชยแ์ลว้ เม่ือวนัท่ี 21 มีนาคม พ.ศ. 2560  

 

สาํหรับการเพิ่มทุนหุน้สามญัจาํนวน 160,000,000 หุน้ และ 4,500,000 หุน้ ท่ีอธิบายในยอ่หนา้ก่อน รวมทั้งส้ิน 164,500,000 หุน้นั้น
กิจการได้รับชําระค่าหุ้นในราคา IPO ท่ี 4.80 บาทต่อหุ้น คิดเป็นมูลค่าหุ้นท่ีราคาตราไว ้82,250,000 บาท และส่วนเกินมูลค่า 

หุน้สามญั เท่ากบั 707,350,000 บาท นอกจากน้ีค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงในการออกหุน้ใหม่ จาํนวน 19,384,106 บาท แสดงสุทธิ
จากส่วนเกินมูลค่าหุ้น  กิจการไดรั้บชาํระค่าหุ้นพร้อมส่วนเกินมูลค่าหุ้นเต็มจาํนวนแลว้ และไดจ้ดทะเบียนการเพิ่มทุนท่ีออกและ 

รับชาํระแลว้ต่อกระทรวงพาณิชยเ์ม่ือ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2560 

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญัสุทธิท่ีแสดงอยูใ่นงบแสดงฐานะการเงินมีจาํนวน 687,965,894 บาท 

 

รายการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์จากการออกใบสาํคัญแสดงสิทธิซ้ือหุ้นสามญั 

 

เม่ือวนัท่ี 29 สิงหาคม พ.ศ. 2560 กิจการออกใบสําคญัแสดงสิทธิซ้ือหุ้นสามญั จาํนวน 10,500,000 สิทธิ ใบสําคญัแสดงสิทธิน้ีมี
กาํหนดระยะเวลาใชสิ้ทธิภายใน 3 ปี นบัแต่วนัท่ีออกใบสาํคญัแสดงสิทธิ  การออกใบสาํคญัแสดงสิทธิทาํใหเ้กิดรายการจ่ายโดยใช้
หุน้เป็นเกณฑจ์าํนวน 3,990,000 บาท ซ่ึงอา้งอิงจากมูลค่ายติุธรรมของใบสาํคญัแสดงสิทธิ รายการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑจ์ะทยอย
รับรู้เป็นค่าใชจ่้ายตลอดระยะเวลาการใชสิ้ทธิ ในระหว่างปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 กิจการรับรู้รายจ่ายโดยใชหุ้้นเป็น
เกณฑจ์าํนวน 444,548 บาท 
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22 เงนิปันผลจ่าย 

 

ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/2560 เม่ือวนัท่ี 15 มีนาคม พ.ศ. 2560 ไดอ้นุมติัการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแก่ผูถื้อหุ้นสามญั 

ในอตัราหุ้นละ 15 บาท จาํนวน 2,150,000 หุ้น รวมเป็นจาํนวนเงินทั้ งส้ิน 32.25 ล้านบาท  เงินปันผลน้ีได้จ่ายให้แก่ผูถื้อหุ้นแล้ว 

เม่ือวนัท่ี 18 มีนาคม พ.ศ. 2560 

 

ท่ีประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 5/2560 เม่ือวนัท่ี 19 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ไดอ้นุมติัการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลแก่ผูถื้อหุน้สามญัในอตัรา
หุน้ละ 0.22 บาท จาํนวน 440,000,000 หุน้ รวมเป็นจาํนวนเงินทั้งส้ิน 96.80 ลา้นบาท  เงินปันผลน้ีไดจ่้ายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้แลว้เม่ือวนัท่ี 

15 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 

 

23 สํารองตามกฎหมาย 

 

ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 กิจการตอ้งจดัสรรสาํรองตามกฎหมายอยา่งนอ้ยร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิหลกั
หักส่วนของขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสํารองน้ีจะมีมูลค่าไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ทุนสํารองน้ี 

ไม่สามารถนาํไปจ่ายเงินปันผลได ้

 

24 รายได้อ่ืน 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

 บาท บาท บาท บาท 
     

รายไดค่้าเช่า 282,122 - - - 

รายไดด้อกเบ้ีย 2,645,064 66,661 4,362,469 1,197,218 

รายไดค่้าบริหารจดัการ - - 27,460,000 - 

กาํไรจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ 174,854 8,913,933 - - 

รายไดจ้ากการยกหน้ีจากเงินกูย้มืกรรมการ - 5,434,541 - - 

รายไดค่้าชดเชย 3,393,798 - - - 

รายไดอ่ื้น 8,988,529 10,289,297 1,972,116 1,277,892 

 15,484,366 24,704,432 33,794,585 2,475,110 
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สําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 

 

70 

25 ต้นทุนทางการเงนิ 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

 บาท บาท บาท บาท 
     

ค่าใชจ่้ายทางการเงิน:     

ดอกเบ้ียเงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน 2,556,858 2,888,775 - 66,379 

ดอกเบ้ียสญัญาเช่าการเงิน 1,866,739 1,226,392 524,683 33,630 

ดอกเบ้ียเงินกูย้มืกรรมการ 147,945 750,486 147,945 - 

ดอกเบ้ียจ่ายอ่ืนๆ 990,295 - - - 

 5,561,837 4,865,653 672,628 100,009 

 

26 ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะ 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

 บาท บาท บาท บาท 
     

ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังาน 303,800,613 248,064,868 41,639,288 30,933,210 

ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 41,436,260 32,720,022 7,531,662 2,154,564 

ขาดทุนจากการเลิกใชท้รัพยสิ์น 154,632 152,756 - - 

หน้ีสงสยัจะสูญ (2,472,643) 6,947,175 (200,777) - 

การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์ 444,548 614,379 444,548 614,379 

ค่าเช่าตามสญัญาเช่าดาํเนินงาน 81,028,077 76,634,747 407,072 1,673,044 

ค่าสาธารณูปโภค 54,159,691 47,634,277 8,388,078 2,491,866 

ค่าธรรมเนียมวชิาชีพ และค่าธรรมเนียมอ่ืน 83,113,983 78,024,037 18,409,344 16,857,450 

ค่าซ่อมแซม 8,629,549 9,836,688 930,803 584,682 

 

27 ภาษีเงนิได้ 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

 บาท บาท บาท บาท 
     

ภาษีเงินไดใ้นปีปัจจุบนั 31,792,024 26,458,878 - - 

ภาษีเงินไดร้อตดับญัชี (หมายเหตุฯขอ้ 15) (5,538,711) (1,115,638) (218,225) (316,284) 

 26,253,313 25,343,240 (218,225) (316,284) 

 

ภาษีเงินไดท่ี้แสดงในงบกาํไรขาดทุนรวมคาํนวณจากกาํไรสุทธิทางภาษีของบริษทัในอตัราร้อยละ 20 และของบริษทัยอ่ยในอตัรา
ร้อยละ 17 หรือ 20 (2559 : อตัราร้อยละ 17 หรือ 20 ) 



บริษัท ทริพเพลิ ไอ โลจิสติกส์ จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

สําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 

 

71 

27 ภาษีเงนิได้ (ต่อ) 
 

ภาษีเงินไดส้ําหรับกาํไรก่อนภาษีเงินไดข้องกลุ่มกิจการมียอดจาํนวนท่ีแตกต่างจากการคาํนวณกาํไรทางบญัชีคูณกบัอตัราภาษี โดยมี
รายละเอียดดงัน้ี 

 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

 บาท บาท บาท บาท 
     

กาํไรก่อนภาษี 155,890,431 119,843,100 215,814,334 27,646,887 
     

ภาษีคาํนวณจากอตัราภาษีร้อยละ 17 หรือ 20 35,386,372 31,399,770 43,162,867 5,529,378 

   (พ.ศ. 2559 : ร้อยละ 17 หรือ 20)     

ผลกระทบ:     

   ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม     

      และการร่วมคา้ (3,335,613) (2,831,882) - - 

   รายไดท่ี้ไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินได ้ (1,153,100) (8,084,318) (42,476,582) (7,733,370) 
   รายจ่ายท่ีถือเป็นรายจ่ายทางภาษีเงินไดเ้พิ่ม (1,389,761) (20,319) (1,269,454) - 

   ค่าใชจ่้ายท่ีไม่สามารถหกัภาษี 2,284,126 3,688,701 583,169 228,411 

   การใชผ้ลขาดทุนทางภาษีงวดก่อนท่ีไม่ไดรั้บรู้เป็น     

       สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี - (1,977,875) - - 

   ผลขาดทุนทางภาษีในงวดปัจจุบนัท่ีไม่ไดรั้บรู้เป็น     

       สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี (5,538,711) 3,169,163 (218,225) 1,659,297 

ภาษีเงินได ้ 26,253,313 25,343,240 (218,225) (316,284) 

 



บริษัท ทริพเพลิ ไอ โลจิสติกส์ จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

สําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 

 

72 

28 กาํไรต่อหุ้น 

 

กิจการไดล้ดมูลค่าหุ้นสามญัท่ีตราไวจ้ากมูลค่าหุ้นละ 100 บาท เป็นมูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท มีผลทาํให้จาํนวนหุ้นสามญัท่ีออกและ
ชาํระแลว้เพิ่มข้ึนจาก 2,150,000 หุน้ เป็น 430,000,000 หุน้ (หมายเหตุฯ ขอ้ 21) ในการคาํนวณกาํไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน กิจการไดใ้ช้
จาํนวนหุน้สามญัหลงัจากแตกหุน้ในการคาํนวณกาํไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ขั้นพื้นฐานสาํหรับทุกงวดท่ีนาํเสนอรายงาน 

 

กาํไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคาํนวณโดยการหารกาํไรสุทธิท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นสามญัด้วยจาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนักตาม
ระยะเวลาท่ีออกอยูใ่นระหวา่งปี 

 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

 บาท บาท บาท บาท 
     

กาํไรสุทธิส่วนท่ีเป็นของ      

   บริษทัใหญ่ (บาท) 129,637,118 89,433,872 216,032,559  27,963,171  
 

    

จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั     

   ท่ีออกก่อนการแตกหุน้ (หุน้) 2,150,000 2,150,000 2,150,000 2,150,000 

บวก จาํนวนหุน้สามญัท่ีเพิ่มข้ึนจาก     

   การแตกหุน้ (หุน้) 427,850,000 427,850,000 427,850,000 427,850,000 

บวก จาํนวนหุน้สามญัท่ีออกเพิ่ม     

   ในระหวา่งงวดภายหลงัการแตกหุน้     

   ถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั (หุน้) 63,130,137 - 63,130,137 - 

รวมจาํนวนหุน้สาํหรับการคาํนวณ     

   กาํไรต่อหุน้ 493,130,137 430,000,000 493,130,137 430,000,000 

กาํไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน     

   ท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ (บาท) 0.2629 0.2080 0.4381 0.0650 

 

กาํไรต่อหุ้นปรับลดคาํนวณโดยการหารกาํไรสุทธิท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นสามญัดว้ย จาํนวนหุ้นสามญัสําหรับการคาํนวณกาํไรต่อหุ้น 

ขั้นพื้นฐาน ปรับเพิ่มดว้ยจาํนวนหุน้สามญัท่ีตอ้งออกเสมือนวา่มีการใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั 
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28 กาํไรต่อหุ้น (ต่อ) 
 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

 บาท บาท บาท บาท 
     

กาํไรสุทธิส่วนท่ีเป็นของ      

   บริษทัใหญ่ (บาท) 129,637,118 89,433,872 216,032,559 27,963,171  
 

    

จาํนวนหุน้สาํหรับการคาํนวณ     

   กาํไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน  493,130,137  430,000,000  430,000,000 

บวก จาํนวนหุน้สามญัท่ีออกเพิ่ม     

   เสมือนวา่มีการใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญั     

   ถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั (หุน้)  1,577,145 -   1,577,145  - 

จาํนวนหุน้สาํหรับการคาํนวณ     

   กาํไรต่อหุน้ปรับลด (หุน้)  494,707,282  - 494,707,282  - 

กาํไรต่อหุน้ปรับลด (บาท)  0.2620  -   0.4367  - 

 

29 รายการกบับุคคลหรือกจิการท่ีเกีย่วข้องกนั 

 

กิจการและบุคคลท่ีมีความสมัพนัธ์กบับริษทั ไม่วา่ทางตรงหรือทางออ้ม โดยผา่นกิจการอ่ืนแห่งหน่ึงหรือมากกวา่หน่ึงแห่ง โดยท่ีบุคคล
หรือกิจการนั้นมีอาํนาจควบคุมบริษทั หรือถูกควบคุมโดยบริษทั หรืออยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนักบับริษทั รวมถึงบริษทัท่ีดาํเนิน
ธุรกิจการลงทุน บริษทัยอ่ย และบริษทัยอ่ยในเครือเดียวกนั ถือเป็นกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทั  บริษทัร่วมและบุคคลท่ีเป็นเจา้ของ
ส่วนไดเ้สียในสิทธิออกเสียงของบริษทัซ่ึงมีอิทธิพลอยา่งเป็นสาระสาํคญัเหนือกิจการ ผูบ้ริหารสาํคญัรวมทั้งกรรมการและพนกังาน
ของบริษทัตลอดจนสมาชิกในครอบครัวท่ีใกลชิ้ดกบับุคคลเหล่านั้น กิจการและบุคคลทั้งหมดถือเป็นบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้ง
กบับริษทั 

 

บริษทัถูกควบคุมโดยกรรมการท่ีมีอาํนาจ 2 ท่าน ซ่ึงถือหุน้ในบริษทัรวมกนัร้อยละ 40.55 (พ.ศ. 2559 : ร้อยละ 56.83) 
 

ในการพิจารณาความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัซ่ึงอาจมีข้ึนไดต้อ้งคาํนึงถึงรายละเอียดของความสัมพนัธ์
มากกวา่รูปแบบความสมัพนัธ์ตามกฎหมาย 

 

รายการต่อไปน้ีเป็นรายการกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 



บริษัท ทริพเพลิ ไอ โลจิสติกส์ จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

สําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 
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29 รายการกบับุคคลหรือกจิการท่ีเกีย่วข้องกนั (ต่อ) 
 

29.1 รายได้จากการให้บริการ 

 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

 บาท บาท บาท บาท 
     

รายได้จากการให้บริการ     

บริษทัยอ่ย - - 31,743,496 3,401,287 

บริษทัร่วม 123,281,564 137,702,765 8,065,170 8,506,269 

การร่วมคา้ 4,589,720 12,457,890 248,217 1,900 

 127,871,284 150,160,655 40,056,883 11,909,456 

 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

 บาท บาท บาท บาท 
     

รายได้จากการให้เช่าและ     

   การบริการที่เกีย่วข้องกนั     

บริษทัยอ่ย - - 8,556,779 2,789,021 

บริษทัร่วม 6,108,875 2,055,851 6,108,875 2,055,851 

การร่วมคา้ 9,600 267,657 9,600 267,657 

 6,118,475 2,323,508 14,675,254 5,112,529 

 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

 บาท บาท บาท บาท 
     

ค่าบริหารจัดการ     

บริษทัยอ่ย - - 27,460,000 - 

 - - 27,460,000 - 

 



บริษัท ทริพเพลิ ไอ โลจิสติกส์ จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

สําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 
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29 รายการกบับุคคลหรือกจิการท่ีเกีย่วข้องกนั (ต่อ) 
 

29.1 รายได้จากการให้บริการ (ต่อ) 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

 บาท บาท บาท บาท 
     

เงนิปันผลรับ     

บริษทัยอ่ย - - 200,289,000 38,666,852 

บริษทัร่วม - - 12,101,691 - 

การร่วมคา้ - - - - 

 - - 212,390,691 38,666,852 

 

29.2 การรับบริการ 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

 บาท บาท บาท บาท 
     

การรับบริการจาก     

บริษทัยอ่ย - - 5,495,594 8,615,921 

บริษทัร่วม 20,324,426 26,223,786 1,176,781 1,732,740 

การร่วมคา้ 50,187,359 43,045,763 - - 

 70,511,785 69,269,549 6,672,375 10,348,661 

 

29.3 การซ้ือและจําหน่ายสินทรัพย์ 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

 บาท บาท บาท บาท 
     

การซ้ือสินทรัพย์     

บริษทัร่วม 26,107,190 11,526 - 11,526 

 26,107,190 11,526 - 11,526 
     

การจําหน่ายสินทรัพย์     

กรรมการ - 7,047,196 - - 

 - 7,047,196 - - 



บริษัท ทริพเพลิ ไอ โลจิสติกส์ จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

สําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 
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29 รายการกบับุคคลหรือกจิการท่ีเกีย่วข้องกนั (ต่อ) 
 

29.4 การรับโอนกจิการจากบริษัทย่อย 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

 บาท บาท บาท บาท 
     

รับโอนกจิการจาก     

บริษทัยอ่ย (หมายเหตุฯ ขอ้ 10) - - - 50,232,227 

 - - - 50,232,227 

 

29.5 ยอดค้างชําระท่ีเกดิจากการให้และรับบริการ 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

 บาท บาท บาท บาท 
     

ลูกหน้ีการคา้กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั     

บริษทัยอ่ย - - 28,045,869 432,996 

บริษทัร่วม 14,480,512 39,133,312 995,905 4,732,106 

การร่วมคา้ 362,374 7,771,587 202,569 267,412 

 14,842,886 46,904,899 29,244,343 5,432,514 
 

    

เจา้หน้ีกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั     

บริษทัยอ่ย - - 734,688 1,243,102 

บริษทัร่วม 1,233,863 1,940,592 2,994 1,152 

การร่วมคา้ 3,148,538 4,147,829 - - 

 4,382,401 6,088,421 737,682 1,244,254 

 

29.6 เงนิปันผลค้างรับ  

 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

 บาท บาท บาท บาท 
     

เงนิปันผลค้างรับ       

บริษทัยอ่ย - - 32,498,220 - 

 - - 32,498,220 - 



บริษัท ทริพเพลิ ไอ โลจิสติกส์ จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

สําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 
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29 รายการกบับุคคลหรือกจิการท่ีเกีย่วข้องกนั (ต่อ) 
 

29.7 เงนิให้กู้ยืมระยะส้ันแก่กจิการและบุคคลที่เกีย่วข้องกนั 

 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

 บาท บาท บาท บาท 
     

บริษทัยอ่ย - - 306,390,800 48,890,800 

การร่วมคา้ 2,250,000 1,400,000 2,250,000 1,400,000 

 2,250,000 1,400,000 308,640,800 50,290,800 

 

เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่บริษทัยอ่ยและการร่วมคา้ มีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 1.50 - 6.25 ต่อปี (พ.ศ. 2559 : ร้อยละ 1.50 - 5.00 ต่อปี) 
และมีกาํหนดจ่ายชาํระคืนเม่ือทวงถาม 

 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

 บาท บาท บาท บาท 
     

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

เพิ่มข้ึนระหวา่งปี 3,750,000 11,485,248 271,750,000 5,400,000 

ลดลงจากการโอนกิจการจากบริษทัยอ่ย - - - (45,000,000) 

รับชาํระคืนระหวา่งปี (2,900,000) (21,794,238) (13,400,000) (5,996,866) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2,250,000 1,400,000 308,640,800 50,290,800 



บริษัท ทริพเพลิ ไอ โลจิสติกส์ จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

สําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 
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29 รายการกบับุคคลหรือกจิการท่ีเกีย่วข้องกนั (ต่อ) 
 

29.8 เงนิให้กู้ยืมระยะยาวแก่กจิการท่ีเกีย่วข้องกนั 

 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

 บาท บาท บาท บาท 
     

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 8,800,000 4,800,000 - - 

เพิ่มข้ึนระหวา่งปี - 8,800,000 - - 

รับชาํระคืนระหวา่งปี (8,800,000) (4,800,000) - - 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม - 8,800,000 - - 

 

เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเป็นเงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บริษทัร่วมมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 4.00 และ ร้อยละ 
6.50 ต่อปี (พ.ศ. 2559 : ร้อยละ 4.00 และ ร้อยละ 6.50 ต่อปี) ไม่มีหลกัประกนัเงินกูย้ืม และมีกาํหนดชาํระคืนภายใน 5 ปี  

นบัจากวนัท่ีในสญัญา กลุ่มกิจการไดรั้บชาํระเงินใหกู้ย้มืระยะยาวน้ีเตม็จาํนวนแลว้ 

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 มูลค่ายติุธรรมของเงินใหกู้ย้มืแก่บริษทัร่วมมีมูลค่า 9.53 ลา้นบาท ซ่ึงคาํนวณโดยการคิดลด
กระแสเงินสดตามสญัญาเงินใหกู้ย้มื ซ่ึงจดัอยูใ่นขอ้มูลระดบั 2 ของลาํดบัชั้นมูลค่ายติุธรรม 

 

29.9 เงนิกู้ยืมระยะส้ันจากกจิการและบุคคลที่เกีย่วข้องกนั 

 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

 บาท บาท บาท บาท 
     

ณ วนัท่ี 1 มกราคม - 13,232,137 - 4,750,000 

เพิ่มข้ึนระหวา่งปี 60,000,000 4,887,389 60,000,000  -    

จ่ายชาํระคืนระหวา่งปี (60,000,000) (18,119,526) (60,000,000) (4,750,000) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม - - - - 

 

เงินกูย้มืระยะสั้นจากบริษทัยอ่ย การร่วมคา้ และบุคคลท่ีเก่ียงขอ้งกนั มีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 1.50 ต่อปี (พ.ศ. 2559 : 1.50 -

5.00 ต่อปี) และมีกาํหนดจ่ายชาํระคืนเม่ือทวงถาม ปัจจุบนักิจการจ่ายชาํระคืนเงินกูแ้ลว้ 



บริษัท ทริพเพลิ ไอ โลจิสติกส์ จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

สําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 
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29 รายการกบับุคคลหรือกจิการท่ีเกีย่วข้องกนั (ต่อ) 
 

29.10 ค่าตอบแทนผู้บริหารสําคญั 

 

ผูบ้ริหารสาํคญัของบริษทั รวมถึงกรรมการ (ไม่วา่จะทาํหนา้ท่ีในระดบับริหารหรือไม่) คณะผูบ้ริหารระดบัสูง เลขานุการบริษทั 
และหวัหนา้หน่วยงานตรวจสอบภายใน  ค่าตอบแทนท่ีจ่ายหรือคา้งจ่ายสาํหรับผูบ้ริหารสาํคญัมีดงัน้ี 

 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

 บาท บาท บาท บาท 
     

เงินเดือนและผลประโยชน์ระยะสั้นอ่ืน 67,567,344 62,980,418 21,058,109 16,138,922 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 1,427,445 3,843,503 662,673 1,793,319 

การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์ 444,548 614,379 444,548 614,379 

 69,439,337 67,438,300 22,165,330 18,546,620 

 

30 ข้อมูลตามส่วนงาน 

 

ขอ้มูลจาํแนกตามส่วนงาน แบ่งตามส่วนงานท่ีนาํเสนอและไดรั้บการสอบทานโดยผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการดาํเนินงานคือ
คณะกรรมการบริษัท โดยรวมส่วนงานท่ีมีลักษณะท่ีคล้ายคลึงกันเข้าด้วยกัน ผูมี้อาํนาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดําเนินงาน  
วดัผลการดาํเนินงานของแต่ละส่วนงานโดยใชก้าํไรขั้นตน้ ส่วนงานท่ีนาํเสนอประกอบไปดว้ยธุรกิจขนส่งสินคา้ทางอากาศ ธุรกิจ
ขนส่งสินคา้ทางทะเลและทางบก ธุรกิจการบริหารจดัการโลจิสติกส์ ธุรกิจโลจิสติกส์สําหรับเคมีภณัฑ์และสินคา้อนัตรายและ
บริหารจดัการอ่ืนๆ 

 

ธุรกิจขนส่งสินคา้ทางอากาศ ประกอบธุรกิจหลักในการเป็นตัวแทนให้บริการขายระวางขนส่งและ 

ขนถ่ายสินค้าทางอากาศ ทั้ งภายในและต่างประเทศให้กับสายการบิน 
รวมถึงบริการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งและให้บริการจดัการคลงัสินคา้ และบริหาร
คลงัสินคา้ในท่าอากาศยาน 

ธุรกิจขนส่งสินคา้ทางทะเลและทางบก ประกอบธุรกิจหลักในการเป็นตัวแทนให้บริการขายระวางขนส่งและ 

ขนถ่ายสินคา้ทางทะเลและทางบกทั้งภายในและต่างประเทศ 

ธุรกิจการบริหารจดัการโลจิสติกส์ ให้บริการสถานท่ีจดัเก็บสินคา้บริหารคลงัสินคา้ ขนส่งและขนถ่ายสินคา้ 

ทั้งทางบก ทางนํ้า และทางอากาศ ทั้งภายในประเทศและระหวา่งประเทศ 

ธุรกิจโลจิสติกส์สาํหรับเคมีภณัฑแ์ละสินคา้
อนัตราย 

ประกอบธุรกิจหลกัในการเป็นตวัแทนใหบ้ริการขายระวาง รับจดัการขนส่ง
สินคา้ทั้งในและต่างประเทศ ให้บริการดา้นบริหารคลงัสินคา้ และกระจาย
สินคา้สาํหรับสินคา้เคมีและท่ีเก่ียวเน่ืองกบัอุตสาหกรรมเคมี 

บริหารจดัการอ่ืนๆ ใหบ้ริการเช่าอาคาร และบริหารจดัการอ่ืนๆ 

 

กลุ่มกิจการไดเ้ปล่ียนช่ือส่วนงานธุรกิจและรูปแบบการแสดงขอ้มูลจาํแนกตามส่วนงานเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการใชข้อ้มูลตามส่วนงาน
ของคณะกรรมการบริษทั จากขอ้มูลตามส่วนงานในงบการเงินท่ีเคยนาํเสนอสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 

 



บริษัท ทริพเพลิ ไอ โลจิสติกส์ จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
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30 ข้อมูลตามส่วนงาน (ต่อ) 
 

 งบการเงนิรวม 

 สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 

 

ธุรกจิขนส่งสินค้า 

ทางอากาศ 

ธุรกจิขนส่งสินค้า 

ทางทะเลและทางบก 

ธุรกจิการบริหาร

จัดการโลจิสตกิส์ 

ธุรกจิโลจิสติกส์

สําหรับเคมภีัณฑ์

และสินค้าอนัตราย บริหารจัดการอ่ืนๆ 

รวมก่อนรายการ

ระหว่างกนั 

ตัดรายการ

ระหว่างกนั 

รวมหลงัตัด

รายการ 

ระหว่างกนั 

      

  

 

รายไดจ้ากการขายและบริการ 1,863,929,525 86,960,366 105,438,544 539,724,413 14,767,899 2,610,820,747 (316,249,596) 2,294,571,151 

ตน้ทุนขายและบริการ (1,543,224,015) (48,428,811) (68,321,671) (397,627,568) (9,885,377) (2,067,487,442) 304,357,044 (1,763,130,398) 

กาํไรของส่วนงาน 320,705,510 38,531,555 37,116,873 142,096,845 4,882,522 543,333,305 (11,892,552) 531,440,753 

รายไดอ่ื้น        15,484,364 

ค่าใชจ่้ายในการขาย        (110,916,019) 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร        (281,048,178) 
ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน - สุทธิ        (10,186,717) 
ตน้ทุนทางการเงิน        (5,561,837) 

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้        16,678,065 

กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้        155,890,431 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้        (26,253,313) 

กาํไรสําหรับปี        129,637,118 
         

สินทรัพยร์วมของส่วนงาน        1,555,706,437 

หน้ีสินรวมของส่วนงาน        440,713,891 



บริษัท ทริพเพลิ ไอ โลจิสติกส์ จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
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30 ข้อมูลตามส่วนงาน (ต่อ) 
 

 งบการเงนิรวม 

 สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 

 

ธุรกจิขนส่งสินค้า 

ทางอากาศ 

ธุรกจิขนส่งสินค้า 

ทางทะเลและทางบก 

ธุรกจิการบริหาร

จัดการโลจิสตกิส์ 

ธุรกจิโลจิสติกส์

สําหรับเคมภีัณฑ์

และสินค้าอนัตราย บริหารจัดการอ่ืนๆ 

รวมก่อนรายการ

ระหว่างกนั 

ตัดรายการ

ระหว่างกนั 

รวมหลงัตัด

รายการ 

ระหว่างกนั 

      

  

 

รายไดจ้ากการขายและบริการ 1,753,263,319 83,301,166 121,098,981 453,001,861 15,286,558 2,425,951,885 (350,376,361) 2,075,575,524 

ตน้ทุนขายและบริการ (1,511,738,722) (50,005,001) (56,332,520) (318,613,734) (9,882,490) (1,946,572,467) 336,272,846 (1,610,299,621) 

กาํไรของส่วนงาน 241,524,597 33,296,165 64,766,461 134,388,127 5,404,068 479,379,418 (14,103,515) 465,275,903 

รายไดอ่ื้น        24,704,432 

ค่าใชจ่้ายในการขาย        (115,657,656) 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร        (260,411,455) 
ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน - สุทธิ        (3,361,880) 
ตน้ทุนทางการเงิน        (4,865,653) 

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้        14,159,409 

กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้        119,843,100 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้        (25,343,240) 

กาํไรสําหรับปี        94,499,860 

 
        

สินทรัพยร์วมของส่วนงาน        1,063,778,203 

หน้ีสินรวมของส่วนงาน        722,536,305 

 



บริษัท ทริพเพลิ ไอ โลจิสติกส์ จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
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30 ข้อมูลจําแนกตามส่วนงาน (ต่อ) 
 

กลุ่มกิจการมีรายไดจ้ากส่วนงานในต่างประเทศจากกิจการในประเทศญ่ีปุ่นและประเทศสิงคโปร์ จาํนวน 27.06 ลา้นบาท และ  
475.38 ลา้นบาท ตามลาํดบั (พ.ศ. 2559 : รายได้จากส่วนงานในต่างประเทศจากกิจการในประเทศญ่ีปุ่นและประเทศสิงคโปร์ 
จาํนวน 3.72 ลา้นบาท และ 245.10 ลา้นบาท) 
 

ลูกค้ารายใหญ่ของกลุ่มกจิการ 

 

ในระหวา่งปี พ.ศ. 2560 กลุ่มกิจการมีรายไดจ้ากลูกคา้รายใหญ่ซ่ึงมีมูลค่าตั้งแต่ร้อยละ 10 ของรายไดร้วมของกลุ่มกิจการ จาํนวน 1 ราย
เป็นจาํนวนเงิน 237.22 ลา้นบาท (พ.ศ. 2559 : จาํนวน 1 ราย เป็นจาํนวนเงิน 235.73 ลา้นบาท) ซ่ึงรวมอยูใ่นส่วนงานธุรกิจขนส่งสินคา้
ทางอากาศ 

 

31 ภาระผูกพนั 

 

31.1  หนังสือคํา้ประกนัธนาคาร 

 

กลุ่มกิจการบริษทัมีหนงัสือคํ้าประกนัท่ีออกโดยธนาคารดงัต่อไปน้ี 

 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

 บาท บาท บาท บาท 
     

เพื่อเป็นหลกัประกนัในการใหบ้ริการทาง 
    

   อากาศ 83,409,640 88,195,140 50,409,640 - 

เพื่อเป็นหลกัประกนัในการใหบ้ริการขนส่ง     

   ทางอากาศ 50,124,810 38,190,000 34,483,310 - 

เพื่อคํ้าประกนัความเสียหายของตู ้TANK     

   ภาระหน้ีการท่าเรือ 5,550,000 2,720,000 2,350,000 - 

สิทธิในการประกอบกิจการคลงัสินคา้     

   ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง 25,387,840 12,640,920 - - 

เพื่อใชเ้ป็นหลกัประกนัในการใชไ้ฟฟ้า     

   ใชน้ํ้ ามนัรถและชาํระค่าภาระต่าง ๆ     

   ท่ีการท่าเรือแห่งประเทศไทย 1,186,000 1,440,000 548,000 - 

เพื่อคํ้าประกนัความเสียหายของสินคา้ 300,000 300,000 - - 

เพื่อคํ้าประกนัการเช่าคลงัสินคา้ 666,000 - 666,000 - 

 166,624,290 143,486,060 88,456,950 - 

 



บริษัท ทริพเพลิ ไอ โลจิสติกส์ จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
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31 ภาระผูกพนั (ต่อ) 
 

31.2  สัญญาซ้ือขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า 

 

สญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้เป็นสญัญาท่ีช่วยในการบริหารความเส่ียงท่ีเกิดจากความผนัผวนอตัราแลกเปล่ียน
เงินตราต่างประเทศ 

 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 กลุ่มกิจการมีสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าคงคา้ง 1 สัญญามูลค่า 500,000 

ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ซ่ึงมีอายคุงเหลือ 1 เดือน 

 

มูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมืออนุพนัธ์ทางการเงิน ซ่ึงกลุ่มกิจการไม่ไดรั้บรู้ในงบแสดงฐานะการเงิน มีดงัน้ี 

 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

 บาท บาท บาท บาท 

สญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้     

   ท่ีเป็นสินทรัพย ์(หน้ีสิน) (53,079) - - - 

 

มูลค่ายติุธรรมของสญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้เป็นมูลค่ายติุธรรมท่ีคาํนวณโดยใชอ้ตัราท่ีกาํหนดโดยธนาคาร
ของกลุ่มกิจการดว้ยการพิจารณาเง่ือนไขในตลาดท่ีมีอยู ่ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน และอยูใ่นขอ้มูลระดบั 2 ของ
ลาํดบัชั้นมูลค่ายติุธรรม 

 

31.3  ภาระผูกพนัจากสัญญาเช่าดาํเนินงานที่ยกเลกิไม่ได้ 

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559 กลุ่มกิจการและบริษทัมีภาระผูกพนัเก่ียวกบัสัญญาเช่า อุปกรณ์สํานกังาน 
รถยนตแ์ละอ่ืน ๆ โดยมีอายขุองสัญญามีระยะเวลาตั้งแต่ 1 ถึง 5 ปี และมีจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายในอนาคตท้ิงส้ินภายใต้
สญัญาเช่าดาํเนินงานและสญัญาบริการท่ีเก่ียวขอ้งท่ีบอกเลิกไม่ไดด้งัน้ี 

 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

 บาท บาท บาท บาท 
     

- ภายในระยะเวลา 1 ปี 29,395,023  22,396,185 2,144,056 846,376 

- ระยะเวลาหลงัจาก 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 19,263,658 16,538,323 3,867,592 78,718 

  48,658,681  38,934,508  6,011,648  925,094 



บริษัท ทริพเพลิ ไอ โลจิสติกส์ จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
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32 หนีสิ้นท่ีอาจเกดิขึน้จากสัญญาแต่งตั้งตัวแทนสายการบิน 

 

กลุ่มกิจการไดท้าํสัญญาจดัตั้งตวัแทนสายการบิน ในการให้บริการขนส่งทางอากาศ และบริการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งแก่ผูส่้งสินคา้ กบั
บริษทั ไทยแอร์เอเชีย จาํกัด เม่ือวนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ซ่ึงสัญญาดังกล่าวได้กาํหนดจาํนวนรายได้ขั้นตํ่าต่อปีจากการ
ให้บริการของกลุ่มกิจการผ่านสายการบิน โดยหากกลุ่มกิจการไม่สามารถปฎิบติัตามขอ้กาํหนดดงักล่าว กลุ่มกิจการจะมีภาระผูกพนั 

ในการจ่ายเงินชดเชยรายไดส่้วนท่ีไม่ถึงกาํหนดขั้นตํ่าใหแ้ก่สายการบินดงักล่าว 

 

33 เหตุการณ์ภายหลงัวนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงนิ 

 

เม่ือวนัท่ี 10 มกราคม พ.ศ. 2561 กิจการไดล้งทุนเพิ่มใน บริษทั ฮาซเคม โลจิสติกส์ แมเนจเมนท ์จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยท่ีออกหุ้น
สามัญเพิ่มทุนจาํนวน 450,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 100 บาท กิจการได้จ่ายชําระค่าหุ้นท่ีลงทุนเพิ่มในบริษัทย่อยแล้ว 

เตม็จาํนวน เป็นจาํนวนเงิน 45 ลา้นบาท ทั้งน้ีสดัส่วนการถือหุน้ของกิจการในบริษทัยอ่ยยงัคงเดิม 

 

เม่ือวนัท่ี 11 มกราคม พ.ศ. 2561 กิจการไดล้งทุนเพิ่มใน บริษทั ทริพเพิล ไอ แอร์ เอ็กซ์เพรส จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยท่ีออกหุ้น
สามัญเพิ่มทุนจาํนวน 450,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 100 บาท กิจการได้จ่ายชําระค่าหุ้นท่ีลงทุนเพิ่มในบริษัทย่อยแล้ว 

เตม็จาํนวน เป็นจาํนวนเงิน 45 ลา้นบาท ทั้งน้ีสดัส่วนการถือหุน้ของกิจการในบริษทัยอ่ยยงัคงเดิม 

 

เม่ือวนัท่ี 20 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2561 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 1/2561 มีมติอนุมติัการจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการ
ประจาํปี พ.ศ. 2560 ให้แก่ผูถื้อหุน้ในอตัรา 0.11 บาทต่อหุ้น รวมเป็นจาํนวนเงิน 66,495,000 บาท ซ่ึงคาดวา่จะจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ 

ผูถื้อหุน้ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2561 
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